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 "مظاهرة في اليرموك تطالب بفك الحصار وخروج المسلحين وتنفيذ بنود المبادرة"

 
 

 
 

 

  اشتباكات عنيفة على مدخل اليرموك تمنع استكمال توزيع المساعدات على

 .أهالي المخيم

  الحرب الدائرة في سوريةفلسطينيان قضيا جراء. 

 تحليق للطيران الحربي في سماء مخيمي درعا وخان الشيح. 
  استمرار معاناة النازحين الفلسطينيين جراء الحصار المفروض على بلدة قدسيا

 .على التوالي 91لليوم 
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 ضحايا  
متأثرا   من سكان حي طريق الشام بحمص،( عاما   05" )مهند فايز القاضي"قضى يوم أمس 

 .بجروح أصيب بها جراء سقوط قذيفة هاون أثناء خروجه من المسجد في حي اإلنشاءات
أصيب فيها جراء سقوط قذيفة في متأثرا  بجراحه التي " خالد أيمن أبو راشد"فيما قضى الشاب 

ساحة المحافظة بدمشق منذ حوالي الشهرين، يشار أنه من سكان مخيم اليرموك نازح إلى بلدة 
 .قدسيا بريف دمشق

 
 الشاب خالد أيمن أبو راشد   

 الميدانية التطورات
حالة من التوتر والهلع سادت في مخيم العائدين بحمص يوم أمس، نتيجة قصف حي كرم 

ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا عرف منهم  الشامي المحاذي للمنطقة الجنوبية للمخيم،
، كما سقط عدد كبير من الجرحى تم إسعافهم على الفور إلى (عاما   05" )مهند فايز القاضي"

 .مشفى بيسان داخل المخيم لتلقي العالج
مستمرة فقد دخل يوم أمس وفد إلى ذلك ما تزال المحاوالت لفك الحصار عن مخيم اليرموك 

اجتمع بقادة المجموعات المسلحة من أجل إتمام مبادرة الحياد، في و  إلى اليرموك 41الفصائل 
ظل تسريبات عن توقيع اتفاق بين المسلحين داخل مخيم اليرموك ولجنة المفاوضات الفلسطينية، 

ت التزامها باالتفاق وآلية التنفيذ إال أن األخيرة أصدرت بيانا  نفت فيه صحة هذه المعلومات، وأكد
 .92/49/9541الموقعة بتاريخ 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7?source=feed_text&story_id=663850640346753
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وفي السياق عينه خرج أهالي مخيم اليرموك يوم أمس بمظاهرة عقب انتهاء االجتماع الذي ُعقد 
في جامع فلسطين بين سكان المخيم وقادة المجموعات المسلحة، طالبوا فيها بإنهاء أزمة المخيم 

خراج كافة المسلحين الغرباء إلى خارج المخيم، وعودة وفك الحصار عنه، وتنفيذ  بنود المبادرة، وا 
 .األهالي إليه

أحد شباب مخيم " نور"فيما أكد مراسلنا بأن جبهة النصرة قامت يوم أمس باعتقال الشاب 
اليرموك لعدة ساعات بسبب مشاركته بالمظاهرة ومطالبته بخروج كافة المسلحين الغرباء من 

 .المخيم
رئيس المجلس المدني في مخيم اليرموك أن هناك رغبة قوية من جميع " فوزي حميد"وبدوره أكد 

األطراف في إنهاء أزمة مخيم اليرموك وفك الحصار عنه وأن الجميع يبذل ما في وسعه من 
 .الحفاظ على ما تبقى من مخيم اليرموكو  أجل إنجاح المبادرة

حالة من الهدوء الحذر، تتخللها تحليق للطيران  فيما عاش أهالي مخيمي خان الشيح ودرعا
 .الحربي في سماء المخيم، مع سماع أصوات انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق المجاورة لهما

 
 أمام مشفى بيسان العائدين بحمصتجمع أهالي مخيم 

 المعيشية األوضاع 
حالة من اإلحباط سادت يوم أمس بين سكان مخيم اليرموك الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ما 

والمجموعات المسلحة  41ستؤول إليه المفاوضات المكوكية بين وفد الفصائل الفلسطينية الـ 
خراج الحاالت المرضية  داخل المخيم، يأتي ذلك في ظل توقف إدخال المساعدات الغذائية وا 

بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت أول المخيم، واستمرار الحصار المشدد الذي  الصعبة
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 962العامة على مداخل ومخارج المخيم لليوم  –يفرضه الجيش النظامي والجبهة الشعبية القيادة 
 .على التوالي

أما في بلدة قدسيا التي يقطنها حوالي ست آالف عائلة فلسطينية جلهم من مخيم اليرموك فما زال 
 الالجئينعلى التوالي، ما حدا بالكثير من  42الجيش النظامي يفرض حصاره عليها لليوم 

الفلسطينيين بالتفكير الجدي في العودة إلى مخيم اليرموك للتخلص من األعباء االقتصادية التي 
 .أثقلت كاهلهم

ومن جانبهم يطالب أهالي مخيم السبينة بالعودة إلى مخيمهم وخاصة بعد خروج المجموعات 
 .7/44/9542المسلحة منه وسيطرة الجيش النظامي والقيادة العامة على المخيم يوم 

م وفي السياق ذاته ال يزال أهالي مخيم الحسينية محرومين من العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم رغ
وفتح االنتفاضة وجبهة النضال على ( العامة –القيادة)سيطرة الجيش النظامي والجبهة الشعبية 

 .المخيم منذ أكثر من خمسة أشهر
 
 أهلي عمل لجان 

بتوزيع عدد من الوجبات الغذائية على  1/1/9541قامت هيئة فلسطين الخيرية يوم الجمعة 
وذلك ضمن حملتها المستمرة في الوقوف إلى  ،لالعائالت التي يتواجد فيها أطفاو  كبار السن

 .التخفيف من معاناتهمو  جانب أهالي مخيم اليرموك
وجبة لألطفال في روضة األمل  955كما وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني 

 .ومدرسة الجرمق باليرموك

 
 توزيع وجبات األطفال في روضة األمل


