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 "ال حل سلمي قريب ألزمة مخيم اليرموك: القيادة العامة –الجبهة الشعبية "

 
 
 
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين في سورية. 

 2133  السورية حتى األمسالجئاً فلسطينياً قضوا في األحداث. 

 توقف توزيع المساعدات في مخيم اليرموك. 

 قصف على مخيم درعا. 
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 ضحايا
 :ثالث ضحايا فلسطينيين ينضمون إلى قائمة الضحايا في سورية، وهم

قضى إثر إصابته برصاصة قّناص بالقرب من منطقة الصاالت " عمر خالد حموي" -
المقرب من الجيش السوري " القدس لواء"الصناعية في حلب، ويشار أنه أحد عناصر 

 .النظامي
من أبناء مخيم اليرموك، قضى أول أمس تحت التعذيب في سجون " أحمد جميل المالح" -

 .األمن السوري
من سكان مخيم خان دنون قضى إثر االشتباكات في مدينة  "كمال محمود مصطفى" -

 .القنيطرة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي

 
 المالح أحمد جميل

 مخيم اليرموك
حالة من اإلحباط انتشرت في صفوف أهالي مخيم اليرموك يوم أمس وذلك بسبب تأجيل توزيع 

 .حيث تجمع األهالي منذ ساعات الصباح األولى الستالمها وعادوا خائبين ،المساعدات الغذائية
على التوالي، مما تسبب ( 452)يذكر أن الحصار المشدد على مخيم اليرموك دخل يومه الـ 

ضحية نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبية داخل المخيم، وفي جانب آخر درات ( 535)بسقوط 
القيادة  -مساء األمس اشتباكات بين مجموعات المعارضة المسلحة ومجموعات الجبهة الشعبية

القيادة "رع الثالثين، وفي سياق متصل أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العامة عند شا
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فشل جميع المبادرات إلنهاء أزمة المخيم حيث " أنور رجا"على لسان مسؤولها اإلعالمي " العامة
، محّماًل المجموعات المسلحة داخل المخيم "ال حل سلميًا قريبًا ألزمة مخيم اليرموك"قال رجا أنه 

بعد فشل كل المبادرات السلمية، فقد ثبت أن غالبية رؤوس "لية عن ذلك، مضيفًا أنه المسؤو 
المجموعات المسلحة اإلرهابية الفلسطينية ال تمون على نفسها، وأنها ألعوبة وأداة في يد 

ال ينبغي تسويق األوهام بحل سياسي "، على حد قوله، معتبرّا أنه "المجموعات اإلرهابية الغريبة
 ".يع وقريب، فذلك مضيعة للوقتسلمي سر 

 
 عودة أهالي مخيم اليرموك بعد انتظار المساعدات

 إحصائيات
ضحية فلسطينية قضت منذ  4533أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثّقت 

الجئًا قضوا بسبب  "888"آذار الجاري، منهم  –مارس  44بداية األحداث في سورية وحتى 
على أماكن تواجدهم، فيما سيقوم فريق التوثيق لدى المجموعة بنشر  القصف المباشر

 .االحصائيات التفصيلية مطلع الشهر القادم
 

 مخيم درعا
تعرض مخيم درعا يوم أمس لقصف عنيف استهدف مناطق متفرقة منه، مما تسبب بوقوع 

يرًا في حدة أضرار مادية كبيرة، ويشار أن المخيم والمناطق المحيطة به تشهد تصاعدًا كب
العمليات واالشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر، وفي الجانب اإلنساني 

 .يعاني األهالي من نقص حاد في المواد الطبية والغذائية
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 مخيم النيرب
تواردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن تدهور الحالة الصحية للشيخ 

المعتقالت السورية، الجدير ذكره أن الميعاري هو إمام وخطيب مسجد  في" مصطفى ميعاري"
شهداء األقصى في مخيم النيرب، وقد اعتقل منذ حوالي السبعة أشهر، هذا ولم يتسن للمجموعة 

 .التأكد من صحة الخبر من مصادر أخرى
 

 مخيم خان الشيح
يما شهدت ساعات المساء حالة من الهدوء النسبي عاشها أهالي مخيم خان الشيح يوم أمس ف

 .تحليقًا للمروحيات الحربية في سمائه
وال تزال معاناة أهالي المخيم االقتصادية والصحية مستمرة، إضافة إلى مشكلة االنقطاع المتكرر 

 .للطرق الواصلة بين المخيم ومركز المدينة
 

 لجان العمل األهلي
غاثة الشعب الفلسطيني يوم أمس قامت الهيئة الخيرية إل" 4 أطعمهم من جوع"ضمن مشروع 

ومخيم خان دنون ومخيم  ،بتوزيع طرود غذائية على الفلسطينيين المقيمين في التل بريف دمشق
 .خان الشيح وقدسيا

 
 غذائيةالطرود التوزيع من 


