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كتائب أكناف بيت المقدس تتصدى لداعش وتجبرها على االنسحاب من "
 "عض أحياء مخيم اليرموكب

 
 
 في مخيم اليرموك بدمشقفلسطينيين يقضون  ةثالث. 

 اتهامات لجبهة النصرة بدعم داعش للوصول إلى اليرموك. 

  ويصيب عدداً من كوادرها المشفى الوحيد في اليرموكالقصف يستهدف. 

  من التزود بالماء من جامع فلسطين أهالي اليرموكداعش تمنع. 

  تضامناً مع أهلهم في اليرموك" اليرموك_يسقط_لن"ناشطون يطلقون حملة. 

 يين تطالب النظام باإلفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطين: مجموعة العمل
 .في سجونه

 اختتام توزيع المساعدات اإلغاثية على فلسطينيي سورية في مدينة كلس التركية. 
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 ضحايا

 : ثالثة فلسطينيين قضوا إثر القصف واالشتباكات في مخيم اليرموك، وهم
قضى أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك في مخيم اليرموك  "جمال خليفة"الناشط اإلعالمي • 

 .بعد إصابته بشظية قذيفة وذلك
قضى إثر القصف الذي تعرض له مخيم اليرموك، يذكر أن " عبد اللطيف الريماوي "الشاب • 

تم دفنهما في حديقة جامع عبد القادر الحسيني، وذلك لتعذر " الريماوي "و" خليفة"الشابين 
 .وصول المشيعيين إلى مقبرة المخيم بسبب االشتباكات العنيفة

 .قضي برصاص أحد قناصة داعش في مخيم اليرموك" دمحم خير تميم"الالجئ • 

 
 "جمال خليفة"الناشط اإلعالمي 

 آخر التطورات
معارك عنيفة خاضتها كتائب أكناف بيت المقدس يوم أمس، وذلك بعد أن أقدمت مجموعات 

، وذلك األهالي، المعارك بدأت ظهر األمسعلى اقتحام المخيم وترويع " داعش"من تنظيم 
، حيث أفاد ناشطون أن "داعش"الذي كان يدعي أنه على عداء مع " النصرة"بتسهيل من تنظيم 

النصرة قامت بتسليم المناطق التابعة لها لداعش دون أي اشتباكات حيث شكلت تلك المناطق 
 .مناطق اليرموكمنطلقًا لداعش للهجوم على باقي 

" 51"ناطق متفرقة من المخيم، نحو شارع تقدمت داعش بالتزامن مع قصف عنيف استهدف م
من  حيث سيطرة على أحد المقرات الرئيسية لألكناف، ومن ثم سيطرة على مساحات واسعة

 .ومناطق أخرى  ومحيط جامع فلسطين" 51"شارع 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 
 استهدف مشفى فلسطينالقصف الذي 

، حيث أجبرت األكناف مجموعات "كتائب أكناف بيت المقدس"ستنفار األمر الذي أدى إلى ا
ومحيط جامع فلسطين وبعض  وضوع في مناطق سيطرة النصرةوالتم التراجعداعش على 

 ."51"المناطق بالقرب من شارع الـ 
ومن جانبها قامت النصرة بوضع العديد من الحواجز في محيط دوار فلسطين وذلك لمنع 

 .وصول أي امدادات للمخيم من قبل الفصائل المعارضة المتواجدة في بلدة يلدا المجاورة
وخالل االشتباكات المتكررة، تعرض مشفى فلسطين لقصف بعدد من القذائف مما أدى إلى 
إصابة عدد من كوادره بجراح متفاوتة، ويذكر أن المشفى الذي تعرض للقصف هو المشفى 
الوحيد المتبقي ألهالي المخيم، حيث أدى الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي 

القيادة العامة إلى توقف جميع المشافي والمستوصفات عن  –ات الجبهة الشعبية ومجموع
 .العمل

فيما أفاد ناشطون لمجموعة العمل أن القصف 
كان مصدره من المناطق الخاضعة لسيطرة كل 
من داعش في الحجر األسود، والنظام عند مداخل 

 .مخيم اليرموك
إلى ذلك أقدمت مجموعات داعش على محاصرة 

ع فلسطين الذي يعد من النقاط الرئيسية التي جام
تزود أهالي المخيم بمياه الشرب وذلك بعد أن قام 
النظام بقطعها عنهم منذ أكثر من مئتي يوم، 
وبفعل مشابه قامت داعش بفرض منع للتجوال في 
تلك المنطقة متسببة بحرمان األهالي من مياه 

 .الشرب
أما لياًل فقد تجددت االشتباكات بين األكنفاف 

محيط و  "51"منها محيط مؤسسة الكهرباء بالقرب من شارع الـ  نقطةوداعش في أكثر من 
 .جامع فلسطين

فيما قامت مجموعات من داعش في ذلك الوقت باقتحام أحد المقرات اإلعالمية داخل المخيم 
منع وصول ما يدور داخل المخيم إلى وسائل وقامت بنهب محتوياته، وذلك في محاولة منها 

 .اإلعالم خارجه
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أطلق عدد من الناشطين الفلسطينيين المتواجدين في سورية وفلسطين ولبنان  جانب آخرومن 
هاشتاغ  وذلك عبروتركيا واالتحاد األوروبي حملة تضامنية مع أهلهم في اليرموك 

في محاولة منهم لدعم صود أهلهم داخل المخيم وفضح أفعال داعش " اليرموك_يسقط_لن #"
 .ومن دعمها من مجموعات النصرة

النظام السوري " ي سوريةمجموعة العمل من أجل فلسطيني"طالبت  وفي موضوع مختلف
باإلفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن 

 ".جريمة حرب بكل المقاييس"ما يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين 
ختفاء اال"و" 5هذا وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير االختفاء القسري 

تناوالت من خاللها الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قتلوا " ، ومجزرة الصور"2القسري 
نتيجة التعذيب واالختفاء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري والمعارضة،فيما 
أكدت المجموعة ومن خالل المتابعة والرصد اليومي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين 

الجئًا ( 13)ضحية فلسطينية تم توثيقها، من بينهم ( 973)لمعلومات الموثقة بأن هناك وا
فلسطينيًا تم التعرف على جثامينهم عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام 

امرأة قضت تحت التعذيب بحسب شهادة أحدى المعتقالت المفرج عنهم، ( 93)السوري، و
جئين الفلسطينيين والسوريين الذين قضوا في السجون السورية نتيجة وغيرهم العشرات من الال

فقد تم رصد , التصفية المباشرة أو تحت التعذيب بعد تعرضهم ألقسى وأشد أنواع التعذيب
عمليات اعتقال مباشرة ألشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء االقتحامات التي ينفذها الجيش 

أثناء حمالت االعتقال العشوائي لمنطقة ما، وبعد االعتقال  داخل المدن والقرى السورية، أو
وفي حاالت متعددة تقوم الجهات  ،يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل

األمنية باالتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو 
 .الحكومية العامة

 
 لجان عمل أهلي

في تركيا، توزيع مساعداتها اإلغاثية على العائالت الفلسطينية " فلسطينيي سورية"اختتمت لجنة 
المساعدات شملت المواد الغذائية  ،السورية المتواجدة في مدينة كلس التركية وضواحيها

والبطانيات، كما تخلل التوزيع، تقديم بعض الحلويات على األطفال المتواجدين في مراكز 
 .اإليواء

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%86_%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83?source=feed_text
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 ت الغذائية الموزعة في تركياالمساعدا

يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين قد فروا من سورية إلى تركيا بسبب قصف مخيماتهم 
ودخولها في الصراع الدائر، حيث تشير احصائيات غير رسمية إلى أن عدد الالجئين 

 .الجئ 1333و 9333الفلسطينيين السوريين المتواجدين في تركيا يتراوح ما بين 
 

 5112/ أبريل ــ نيسان / 1احصاءات وأرقام حتى 
  الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع ( 53922)ما ال يقل عن

 .سنوات األخيرة
 مجموعات القيادة العامة على المخيم و  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك

يومًا، والماء لـ ( 316)أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ ( 426)لليوم 
 .ضحية( 132)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 516)

 (01 ) ( 116403)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم
الجئًا في مصر، وذلك ( 46111)الجئًا في لبنان، ( 216211)الجئًا في األردن و

 .2351ية فبراير لغا" األونروا"وفق احصائيات وكالة 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ : مخيم الحسينية

 .يوم على التوالي( 222)حوالي 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .يوم على التوالي( 212)
 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 313)منذ حوالي نزوح جميع األهالي عنه : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
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 من  %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 221)حوالي : مخيم درعا
 .مبانيه

 الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة
 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

 استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : حمخيم خان الشي
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


