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عودة مسلحي المعارضة لمخيم اليرموك بعد اتهامهم النظام والقيادة العامة "
 "بالتنصل من التزامات تحييد المخيم وفك الحصار

 
 
 

  سوريةفلسطينييان قضيا أمس في. 

 قصف عنيف يستهدف محيط مخيم خان الشيح. 

  ستة شهور على حرمان أهالي مخيم الحسينية من العودة إليه بعد استيالء

 .النظام عليه

  المعروف بأبو عرب" ابراهيم دمحم الصالح"وفاة الشاعر الفلسطيني. 
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 ضحايا
 :درعا همافلسطينيان قضيا اليوم في سورية أحدهما في مخيم اليرموك واآلخر في 

قضى إثر القصف الذي استهدف مخيم اليرموك لالجئين " أحمد كمال فرحات" -
 .الفلسطينيين، ويشار أنه سائق سيارة إسعاف داخل

قضى إثر رصاص طائش عند تبادل إلطالق نار بين لصوص " خليل محمود دياب" -
 .وحراس أحد مزارع األبقار في مدينة درعا

 
 مخيم اليرموك

شارع المدارس والشارع الرئيسي في مخيم اليرموك يوم أمس، مما تسبب  قصف متكرر استهدف
بوقوع ضحية وعدد من الجرحى إضافة إلى أضرار مادية وقعت في المكان، هذا وقد شهد المخيم 
 ،منذ صباح أمس توقف لتوزيع المساعدات الغذائية إضافة إلى توقف إخراج الحاالت اإلنسانية

د من مسلحي جبهة النصرة داخل المخيم وذلك وحسب بيان كما شهد ظهر أمس انتشار عد
لعدم التزام الجبهة الشعبية القيادة العامة، والنظام بتنفيذ بنود "صدر عنها بررت فيه دخولها 

 ".المصالحة

 
 البيان الذي صدر عن جبهة النصرة
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رفع الحصار ويشار أن حالة من االستياء سادت المخيم في األيام الماضية نتيجة التأخر في 
 52عن المخيم رغم تنفيذ البنود المتعلقة بانسحاب المسلحين من مخيم اليرموك، حيث شهد يوم 

في " القوة الفلسطينية المشتركة"فبراير إنتشار عدد من عناصر الفصائل الفلسطينية تحت اسم 
على تنفيذ  41المنطقة الممتدة من محكمة اليرموك وحتى مشفى فلسطين، بعد اتفاق الفصائل الـ 

شر المتواجدة في دمشق والمكونة خطة انتشار قوة عسكرية من الفصائل الفلسطينية االربعة ع
، لكن وبالرغم من ذلك لم "الجماعات الفلسطينية المسلحة"عنصرًا مع عدد مماثل من  411ن م

م يتم فك الحصار عن مخيم اليرموك، مما تسبب بانتشار حالة من القلق في صفوف أهالي مخي
 .اليرموك

تجمع أبناء اليرموك الفصائل الفلسطينية عضو " أبو صالح فتيان"وفي ذات السياق اتهم 
بالمسؤولية عن تدهور األوضاع يوم أمس وذلك لعدم تمكن الفصائل من تطبيق البنود المتعلقة 

أن الفصائل أبلغت التجمع أول أمس أنهم "دخال المساعدات والطحين، وأضاف بفتح الطريق وا  
دخال المعونات  غير قادرين على فتح الطريق وبأنهم ليسوا اصحاب قرار بفك الحصار وا 

المماطلة بتنفيذ بنود  "، وأشار إلى أن"وخصوصًا بعد تنفيذ بنود االتفاق من داخل المخيم
المصالحة من الخارج استدعت تدخل الجبهة االسالمية والتي قامت بعدة مبادرات في بيت سحم 

فعادت إلى المخيم لتطبيق هدنة على غرار تلك المناطق دون وجود للفصائل واللجان وببيال ويلدا 
 ".التي لم تلتزم ببنود االتفاق

ومن جانب آخر يأتي دخول مسلحي المعارضة ليزيد من تعقيدات األوضاع داخل المخيم، حيث 
المسلحين إلى  عّبر العديد من الالجئين الفلسطينيين داخل المخيم عن استيائهم لدخول أولئك

المخيم معتبرين التأخير بتنفيذ بنود المصالحة السبب الرئيسي بعودة األمور إلى ما كانت عليه، 
فيما وجه األهالي نداءًا من أجل تحييد مخيمهم وخروج المسلحين ورفع الحصار بشكل فوري 

 .واعتبار عودة األهالي هي الضامن الوحيد لتحييد المخيم
 

 مخيم خان الشيح
أصوات إنفجارات عنيفة هزت أرجاء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق مساء 
أمس حيث تبين أنها ناجمة عن قصف عنيف استهدف المناطق المحيطة في المخيم، فيما يعيش 

 .األهالي حالة من القلق بسبب التخوف من امتداد أعمال القصف واالشتباكات إلى مخيمهم
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 مخيم الحسينية
أهالي مخيم الحسينية يطالبون بالعودة إلى منازلهم التي أجبروا على تركها إثر اإلشتباكات العنيفة 
التي وقعت بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر، منذ أكثر من خمسة أشهر والتي 
أسفرت إلى سيطرت الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين وأهالي مخيم 

سينية موزعين على المخيمات والمناطق المجاورة مما تسبب بتحميلهم أعباء اقتصادية جديدة الح
 .خاصة مع غالء إيجارات المنازل

 
 حمص –خيم العائدين م

ابراهيم محمد "شهد مشفى بيسان في مخيم العائدين بحمص أمس وفاة الشاعر الفلسطيني 
المرض، حيث سيتم تشييع جثمانه اليوم المعروف بأبو عرب وذلك بعد صراع مع  "الصالح

االثنين، من جانب آخر يعيش مخيم العائدين بحمص حالة من الهدوء فيما يعاني األهالي من 
 .أزمات اقتصادية وانتشار البطالة في صفوف شباب المخيم

 
 حماة –مخيم العائدين 

ي من األزمات المعيشية حالة من الهدوء تعم أرجاء مخيم العائدين بحماة، في حين يشتكي األهال
يوم أمس بتوزيع المعونات الغذائية على " األونروا"وغالء األسعار في ذات السياق بدأت 

 .العائالت في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحماة

 
 توزيع المعونات الغذائية على العائالت في مخيم العائدين بحماة
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 اعتقال
وذلك أثناء عودتها إلى حلب قادمة من تركيا  ،األمن السوريمن قبل " فاتن فطين شريح"اعتقال 

 معتقل لدى األمن" فاتن"حيث قامت بمراجعة السفارة السويدية هناك، ويشار أن أحد أوالد السيدة 
 .السوري منذ حوالي الثمانية أشهر


