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 "المئات من نازحي مخيم اليرموك ينتظرون العودة إليو وتنفيذ المبادرة"

 
 
 

 فلسطيني يقضي جراء الصراع الدائر في سورية .

 اعتقال ستة الجئين فلسطينيين بينهم أربعة أشقاء. 

  ال ضمانات لسالمتنا في اتفاق " ناشطون فلسطينيون داخل اليرموك
".  تحييد المخيم

  مبادرة أهلية لتنظيف وإزالة السواتر الترابية من شارع اليرموك
. الرئيسي

  قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح لالجئين
 .الفلسطينيين بريف دمشق

 

  إليه يتجموعن عند مداخمو بانتظار السماح ليم بالدخول مخيم اليرموكأىالي
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 ضحايا
فمسطيني الجنسية قضى متأثرًا بجروح أصيب بيا جراء سقوط " اىيم عقل حمدانإبر" -

 .صاروخ عمى حي كرم صمادي في منطقة جرمانا بريف دمشق
 

 آخر التطورات الميدانية
تجمع المئات من سكان مخيم اليرموك النازحين عنو يوم أمس عند مدخمو الرئيسي من أجل 

العودة إلى بيوتيم وممتمكاتيم بعد أن تم التوقيع أول أمس عمى بنود مبادرة تحييد اليرموك بين 
السمطات السورية ممثمة برئيس فرع فمسطين لممخابرات، وعدد من ممثمي الفصائل الفمسطينية، 

. إضافة إلى الكتائب المسمحة داخل المخيم وممثمين عن الييئات األىمية واإلغاثية
في غضون ذلك شيد مخيم اليرموك حالة من اليدوء النسبي، ترافق ذلك مع حركة نشطة 

زالة 344لألىالي المحاصرين بداخمو منذ   يومًا عمى التوالي تجمت بالمبادرة لتنظيف الشوارع وا 
السواتر في المنطقة الواصمة بين شارع لوبية وساحة الريجة وذلك من أجل استقبال األىالي 

وبحسب أحد الناشطين اإلغاثيين فأن سكان اليرموك يشعرون اليوم  ،مالعائدين إلى المخي
دخال المزيد من  باالرتياح لمجريات األحداث، رغم أنيم يعيشون في ترقب دائم لفتح الطريق وا 

 .المواد الغذائية وعودة الحياة إلى طبيعتيا داخل المخيم

 
زالة السواتر   في مخيم اليرموكمبادرة لتنظيف الشوارع وا 
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إن اتفاقية مشابية وقعت "بينما أبدى ناشط إغاثي أخر عدم تفاؤلو بتوقيع االتفاق مبررًا ذلك 
 حيث قامت حينيا كافة 2014-2-10وتم تنفيذىا بتاريخ  2013-11-28 سابقًا بتاريخ

العناصر المسمحة من الجيش الحر والكتائب المسمحة من غير الفمسطينيين بإخالء مقارىم داخل 
المخيم والتوجو لممناطق المجاورة، إال أن شيئًا من ذلك لم يطبق عمى أرض الواقع وذلك بسبب 

". تبادل االتيام ما بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عن مسؤولية إفشال االتفاقية
وفي سياق متصل عّبر ناشطون في مخيم اليرموك عن قمقيم لعدم تواجد أي بند واضح في اتفاق 

تحييد المخيم األخير يضمن سالمتيم الشخصية وعدم تعرضيم لالعتقال خالل تنفيذ اتفاق 
 .التحييد كما حصل خالل االتفاقيات الماضية

الجدير ذكره أنو يوجد المئات من الناشطين الطبيين واإلغاثيين والحقوقيين واإلعالميين الذين 
ومن جية أخرى تم يوم أمس إخراج عدد من ، يقومون بخدمة األىالي المحاصرين داخل اليرموك

الحاالت اإلنسانية الحرجة من المخيم لتمقي العالج في مشفى يافا التابع لميالل األحمر 
 .الفمسطيني

أما من الجانب المعاشي فال يزال سكان اليرموك يعانون من نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية 
 .واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عن جميع مناطق المخيم منذ عدة أشير

فيما أحيا اتفاق اليرموك التفاؤل واألمل بين أىالي مخيمي الحسينية والسبينة الذين اضطروا إلى 
النزوح عنيما، بسبب اإلشتباكات العنيفة التي إندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من 

وبناًء عمى ذلك طالب عدد من الناشطين ووجياء المخيمين من منظمة التحرير ، الجيش الحر
والفصائل الفمسطينية والسمطات السورية بعودتيم إلى منازليم وممتمكاتيم خاصة أن المخيمين 

 .يقعان تحت سيطرة الجيش النظامي بشكل تام منذ عدة أشير
في غضون ذلك تعرض محيط مخيم خان الشيح والمزارع المتاخمة لو لمقصف بالبراميل المتفجرة 

مما أثار موجة من السخط وعدم الرضى بين األىالي يعانون من أزمات اقتصادية ضاغطة 
 .بسبب استمرار الحصار عمى المخيم وتدىور الوضع األمني في المناطق المتاخمة لو

أما في مخيم جرمانا لالجئين الفمسطينيين فال يزال سكانو يعيشون حالة من التوتر وعدم 
االستقرار نتيجة التوتر األمني في المناطق المحيطة بيم، واستيداف منطقة جرمانا بالعديد من 

ومن جانب آخر يعاني سكان المخيم من ، قذائف الياون ما أسفر عن وقوع العديد من الجرحى
 .نقص الخدمات األساسية وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات
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 لبنان
القيادة العامة ضم كاًل من األمين العام المساعد لمجبية الشعبية – التقى وفد من الجبية الشعبية 

المدير " عباس إبراىيم"بالمواء  "رامز مصطفى" ، ومسؤول الجبية الشعبية في لبنان"طالل ناجي"
العام لألمن العام المبناني، بحث المجتمعون خالل المقاء أوضاع الالجئين الفمسطينيين الميجرين 

 .من سورية إلى لبنان

 
 "عباس إبراىيم"القيادة العامة باللواء – وفد الجبية الشعبية لقاء 

 معتقلون
وثقت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية اعتقال ستة الجئين فمسطينيين من قبل األمن 

من حي كفرسوسة في " أحمد وزكريا ومحمد ويحيى حسين الجشي" :السوري بينيم أربعة أخوة ىم
من أبناء مخيم الحسينية حيث اعتقل منذ حوالي الشير من قبل " محمد المصري"دمشق، و

. المجان الشعبية في مخيم جرمانا
من قبل عناصر الجيش النظامي عمى الحاجز  ( عاماً 24)" عمي أمين عميان" فيما اعتقل الشاب

بنير عيشو بريف دمشق، وذلك أثناء دخولو الى دمشق قادما من درعا " التاون سنتر"القريب من 
 .عمما بأنو أحد موظفي الدولة بدرعا برفقة والديو

 
 إفراج

الذي اعتقل من قبل عناصر حاجز البشير أول مخيم اليرموك " أمجد بيمول" اإلفراج عن الشاب
 .أثناء توزيع المساعدات الغذائية منذ أكثر من خمسة عشر يوماً 
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 لجان عمل أىلي
 ،يستمر الفريق التطوعي في ىيئة فمسطين الخيرية بتزويد أىالي مخيم اليرموك بمياه الشرب
وذلك في محاولة منو لمتخفيف من معاناتيم وأزمتيم الناجمة عن مياه الشرب وعدم توفرىا 

نقطاعيا أليام عديدة وفترات زمنية طويمة  .وا 

 
تزويد أىالي مخيم اليرموك بمياه الشرب 


