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أكناف بيت المقدس وشباب اليرموك يتصدون لهجمات داعش "
 "ومجموعات تابعة للنظام

 
 
 فلسطينيان يقضيان في سورية أحدهما مجند بجيش التحرير الفلسطيني. 

 كارثة إنسانية تهدد مخيم اليرموك. 

  يستهدف مخيم اليرموكقصف عنيف. 

 "مخيم اليرموكيمنعان عالج جرحى " النظام"المعارضة و" العز بن عبد السالم. 

 جبهة النصرة تمنع وصول التعزيزات إلى مخيم اليرموك. 

  يطالبون فيه المعارضة السورية التدخل لصد ً نشطاء مخيم اليرموك يصدرون بيانا
 .هجمات داعش

 المتنازعة في مخيم اليرموك بضمان حماية المدنيينتطالب كافة األطراف : األونروا. 

 قصف عنيف يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 تركيا تنقذ أكثر من ثالثين الجئاً سورياً وفلسطينياً من الغرق قرب بدروم. 
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 حي العروبةالقصف الذي استهدف 

 ضحايا
 متأثرًا بجراحه، جراء االشتباكات التي اندلعت في" دمحم صالح عيسى"قضى الالجئ الفلسطيني

 .مخيم اليرموك
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في منطقة تل "محمود أحمد قاسم " فيما قضى المجند

الصوان على مشارف مدينة دوما بريف دمشق، مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الذي 
ضحية قضى معظمهم إثر األعمال العسكرية في ( 021)قامت مجموعة العمل بتوثيقهم إلى 

 .ريف دمشق
 

 مخيم اليرموك آخر التطورات في
اشتباكات عنيفة ال تزال مستمرة منذ أول أمس في مخيم اليرموك بدمشق، وذلك بعد دخول 

إلى المخيم، حيث قامت كتائب أكناف ( داعش)المئات من عناصر نتظيم الدولة اإلسالمية 
 .بيت المقدس بالتصدي لهم ومنعهم من السيطرة على كامل المخيم

في حين شهد يوم أمس تجدد االشتباكات العنيفة 
في محيط جامع فلسطين " داعش"و" األكناف"بين 

حيث  ،وشارع المدارس والشارع صفد والجاعونة
دارت العديد من جوالت الكر والفر بينهما، يذكر 
أن ناشطين في المخيم أكدوا وقوف جبهة النصرة 

حيث منعت جبهة النصرة " داعش"إلى جانب 
وصول معظم التعزيزات من فصائل المعارضة 

، فيما "أبابيل حوران"و" جيش اإلسالم"على رأسها 
نجت بعض المجموعات بالوصول إلى داخل 

حيث شكلت هي وأكناف بيت المقدس المخيم 
 .غرفة عمليات مشتركة إلدارة المعركة ضد داعش

إلى ذلك تعرض المخيم ومحيطه لقصف عنيف 
بالصواريخ والقذائف المتنوعة مما أدى إلى وقوع دمار كبير في حي العروبة باإلضافة إلى 

 –هة الشعبية تزامن ذلك مع دخول مجموعات تابعة للنظام والجب ،سقوط عدد من الجرحى
القيادة العامة والتي دخلت المخيم عبر محور شارع فلسطين وسرعان ما اشتبكت مع كتائب 

 .أكناف بيت المقدس
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 الناشطون في مخيم اليرموك أصدرهالبيان الذي 

أما في الجانب اإلنساني فقد أكد ناشطون أن المخيم على أبواب كارثة إنسانية حيث توقفت 
ن الوحيد الذي على مشفى فلسطي" داعش"جميع مشافي المخيم عن العمل خاصة بعد سيطرة 

كان يعمل بطاقته الدنيا داخل المخيم، ما أجبر الناشطين على معالجة جرحاهم بطرق بدائية، 
ومما زاد من تفاقم األوضاع منع حواجز النظام لخروج أي جريح عبر حواجزها لتلقي العالج 

ثل عبر التابعة للمعارضة بتصرف مما" العز بن عبد السالم"خارج المخيم، فيما قامت كتائب 
 .منعها وصول جرحى المخيم إلى حي التضامن لتلقي العالج في مستشفياته الميدانية

فيما تستمر معاناة األهالي بالحصول على المياه وذلك بسبب قطع النظام المياه عن منازل 
المخيم منذ أكثر من مئتي يوم، وسيطرة داعش على بعض النقاط الرئيسية لتوزيع مياه الشرب 

 .ليعلى األها
ومن جابنهم أصدر عدد من الناشطين 
داخل مخيم اليرموك بيانًا طالبوا فيه 
فصائل المعارضة السورية، التدخل من 
أجل صد هجمات تنظيم الدولة 

على مخيم اليرموك، " داعش"اإلسالمية
وأشار البيان بأن كتائب أكناف بيت 

وأهالي مخيم اليرموك أرسلوا المقدس، 
نداء استغاثة للفصائل واأللوية العاملة 
في المنطقة الجنوبية منذ اللحظات 

مخيم " داعش"األولى التي اقتحمت بها 
اليرموك، وكانوا يتوقعون من تلك 
الفصائل واأللوية أن تلبي هذا النداء، 
وتقوم بالدفاع عن أخوتهم في مخيم 

وحيث تتواجد مقراتهم، كما أنهم  ،موا سوى بالنفير العام في مناطقهماليرموك، إال أنهم لم يقو 
اكتفوا باصدار عدة بيانات تدين وتحرض على قتال تنظيم الدولة، من دون أي تحرك فعلي من 
جهتهم على أرض الواقع، سوى بتحريك بعض المجموعات الصغيرة على أطراف المخيم، والتي 

التابعة لجبهة ( لواء العز بن عبد السالم) ل مجموعة جرى منعها من دخول اليرموك من قب
 .النصرة
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إلى ذلك حمل الناشطون في بيانهم مختلف التشكيالت العسكرية التي أعلنت تضامنها اللفظي 
مع أبناء اليرموك، مسؤولية ما يحدث في المخيم وما يتعرض له من دمار وخراب وقتل، كما 

المجموعات والكتائب ألهل اليرموك يضعهم أمام سؤال حول شدد البيان على أن خذالن تلك 
 .حقيقة انتمائهم وارتباطهم بعالم الثورة وعملها

وفي الختام طالب الناشطون كافة األطراف وخاصة منهم من بيده القرار الفعلي، التحرك قبل 
 .سقوط كامل مخيم اليرموك، وتهجير من تبقى من سكانه

 
 ليوما صور لمنطقة جامع فلسطين

كافة األطراف المتنازعة ( األونروا)ومن جانبها دعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
نهاء القتال  في سورية بإحترام إلتزاماتها تجاه حماية المدنيين وتجنيبهم الصراع الدائر هناك، وا 

 .في اليرموكوالعودة إلى الظروف التي ستمكن موظفيها من تقديم الدعم والمساعدة للمدنيين 
عن قلقها إزاء سالمة المدنيين " سامي مشعشع"وعبرت األونروا على لسان ناطقها اإلعالمي

الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين كتائب أكناف بيت 
ير من جهة أخرى، وذلك بسبب اقتحام األخ" داعش"المقدس من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية 

 .لمخيم اليرموك
مواطنًا يسكنون اليرموك، هم  00111طفل من بين  0011وأشار المشعشع إلى أن هناك 

معرضون لخطر الموت واإلصابة والتشرد بعد أن دخلت الجماعات المسلحة في قتال عنيف 
 .هناك
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 مخيم خان الشيح
الفلسطينيين بريف دمشق، اشتباكات وقصف متقطع استهدف محيط مخيم خان الشيح لالجئين 

فيما تستمر معاناة األهالي من انقطاع معظم الطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة 
له، ما أدى إلى نفاد العديد من المواد األساسية من أسواق المخيم، فيما يشتكي األهالي من 

بع لوكالة األونروا تدني الخدمات الصحية داخل المخيم حيث ال يوجد سوى مستوصف وحيد تا
 .والذي يقدم بعض الخدمات الطبية البسيطة لألهالي

 
 تركيا

أعلنت السلطات التركية يوم أمس أن خفر السواحل التركي أنقد أكثر من ثالثين الجئًا سوريًا 
وفلسطينيًا من الغرق وذلك أنثاء محاولتهم الوصول إلى أوروبا انطالقًا من مدينة بودروم 

 .أن تركيا تعد أحد النقاط التي يسلكها الالجئون من سورية للوصول إلى أوروباالتركية، يذكر 
 

 2102/ أبريل ــ نيسان / 2احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 23922)ما ال يقل عن • 

 .األخيرة
ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي : مخيم اليرموك• 
يومًا على ( 212)يومًا، والماء لـ ( 302)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 500)

 .ضحية( 032)التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في ( 016،03)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01)• 

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 6111،)الجئًا في لبنان، ( 206211)األردن و
 .2100لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية• 
 .يوم على التوالي( ،22)

العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من : مخيم السبينة• 
 .يوم على التوالي( ،21)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 310)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات• 
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 222)حوالي : مخيم درعا• 
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الوضع هادئ نسبيًا مع  :ل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرم• 
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

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

 


