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صفحات محسوبة عمى المعارضة السورية تطالب أهالي مخيم خان "
 "دنون إخالء منازلهم

 
 

 
 

 قصف بالبراميل المتفجرة واشتباكات عنيفة في مخيم حندرات. 

  في أول أيام عيد األضحى أهالي اليرموك دون ماء، والحسينية والسبينة
. ممنوعون من العودة إلى منازلهم

 اشتباكات عنيفة تهز محيط مخيم النيرب بحلب. 
 تحليق للطيران الحربي في سماء مخيم خان الشيح. 
 غياب كامل للخدمات األساسية في مخيم درعا .

 
 
 
 

 مخيم خان دنون
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 آخر التطورات
نشرت العديد من الصفحات المحسوبة عمى المعارضة السورية بيانًا صادرًا عن ما يسمى بـ 

حيث أميمت تمك الفصائل أىالي مخيم خان دنون " الفصائل العاممة عمى أرض بمدة الطيبة"
ساعة إلخالء مخيميم وذلك تمييدًا لقصفو، حيث عزى البيان سبب ذلك التحرك " 72"

القيادة - لمممارسات السيئة التي تقوم بيا قوات الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية
 .العامة بحق المواطنين

 
 البيان الصادر حول إخالء مخيم خان دنون
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إلى ذلك أكد البيان عمى أنو بعد إنتياء الميمة المحددة سيتم استيداف المخيم بالقذائف، كما 
أكدت الفصائل أنيا ال تتحمل مسؤولية إصابة أي مدني في المخيم بعد انتياء الميمة، ومن 
جانبيا لم تتمكن مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية من التأكد من صحة البيان من 

 .مصدر آخر
وفي سياق مختمف شيد مخيم حندرات بحمب اندالع اشتباكات عنيفة دارت منذ ساعات الصباح 
بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحرب ترافقت مع قيام المروحيات الحربية بقصف 

حندرات بعدد من البراميل المتفجرة وسط أنباء تتحدث عن سيطرة الجيش النظامي عمى دوار 
 ويذكر أن مجموعات من الجيش الحر كانت قد ،الجندول وقرية حندرات القريبين من المخيم

سيطرة عمى المخيم بشكل كامل وذلك بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر والجيش 
 .النظامي

وعمى صعيد آخر يقبل عيد األضحى عمى فمسطينيي سورية وىم في أزمات تزداد تفاقمًا يومًا بعد 
يومًا من استمرار " 440آخر، حيث يعاني آىالي مخيم اليرموك المحاصرين منذ أكثر من 

يومًا مما أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية " 25"انقطاع المياه بشكل كامل عن منازل المخيم منذ 
القيادة العامة لممخيم،  – التي تسبب بيا حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية

ويذكر أن الحواجز التابعة ليما تقوم بمنع إدخال المواد التموينية واألساسية إلى المخيم مما 
ضحية بسبب نقص التغذية والخدمات الصحية، ومن جانب آخر سمعت في " 155"تسبب بوقوع 

ساعات المساء أصوات اشتباكات اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات محسوبة عمى 
 .المعارضة السورية تزامنت مع قصف استيدف منطقة المشروع وشارع الثالثين

 
 استمرار أزمة المياه في مخيم اليرموك
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ومن جانب آخر ال يزال أىالي مخيمي الحسينية والسبينة ممنوعون من العودة إلى منازليم وذلك 
من قبل حواجز الجيش النظامي وبعض الفصائل الفمسطينية الموالية لو، دون أسباب واضحة 
حيث يسيطر الجيش السوري النظامي بشكل كامل عمى تمك المخيمات، وذلك بعد اشتباكات 

عنيفة اندلعت بين الجيش النظامي وبعض الفصائل الفمسطينية الموالية لو من جية، وبين 
مجموعات من الجيش الحر من جية أخرى حيث انتيت تمك االشتباكات بفرض الجيش النظامي 

، وعمى مخيم السبينة منذ نوفمبر 2013ليسطرتو بشكل كامل عمى مخيم الحسينية منذ أكتوبر 
، فيما تستمر الفعاليات الداعية إلى عودة أبناء المخيمين إلى منازليم، ويذكر أن أىالي 2013

المخيمين قد توزعوا عمى المخيمات والبمدات المجاورة مما أضاف عمييم المزيد من األعباء 
. االقتصادية خاصة مع ارتفاع إيجارات المنازل وانتشار البطالة

أما في حمب فقد ىّزت أصوات انفجارات عنيفة أرجاء مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب 
تبين أنيا ناجمة عن اندالع اشتباكات عنيفة في محيط مطار النيرب العسكري من جية 

 .المعصرانية بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي
أما في ريف دمشق فقد شيد مخيم خان الشيح تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو تزامن مع قصف 
متكرر استيدف المزارع المالصقة بو، يذكر أن المخيم والمناطق المحيطة بو تشيد توترًا ممحوظًا 

ومن .في األيام الماضية مما أدى إلى استمرار انقطاع الطرق الواصمة بين المخيم ومركز المدينة
جانب آخر يعاني أىالي مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين من غياب كامل لمخدمات األساسية 

خاصة الصحية منيا، وذلك بسبب الدمار الكبير في البنى التحتية نتيجة استيداف المخيم 
بالقصف واالشتباكات بشكل متكرر، مما أدى إلى توقف الخدمات الصحية إضافة إلى انقطاع 
التيار الكيربائي والماء بشكل متكرر، مما دفع العشرات من عوائل المخيم لالنتقال إلى القرى 

 .المجاورة

 
 مخيم خان الشيح
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 إفراج
من أبناء مخيم النيرب في حمب، وذلك بعد " عبد الرحمن عيد"أفرج األمن السوري عن الشاب 

 .اعتقالو لحوالي األربعة أشير
 

 لجان عمل أهمي
قام أطفال روضة األمل في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق بتنفيذ أحد األنشطة 

 .التثقيفية التي تعمم األطفال كيفية تأدية مناسك الحج

 
 تعمم األطفال كيفية تأدية مناسك الحج


