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كارثة إنسانية في مخيم اليرموك، وداعش تخطف العشرات من أبناء "
 "المخيم

 
 
 ثالثة فلسطينيين يقضون في مخيم اليرموك. 

 استمرار االشتباكات العنيفة بين أكناف بيت المقدس وتنظيم داعش في اليرموك. 

 مناشدات من أهالي اليرموك للصليب األحمر لتأمين العالج ألبنائهم. 

 أكناف بيت المقدس تعلن بدء عملية طرد داعش من اليرموك. 

 "تدعو إلى تحرك عاجل إلنقاذ مخيم اليرموك" حماس. 
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 رضوان األحمد

 ضحايا
متأثرًا بجراح " رضوان األحمد"قضى الالجئ 

على مخيم اليرموك، أصيب بها إثر قصف سابق 
" عبد هللا حسن عبد هللا"كما نعت فتح االنتفاضة 

الذي قضى أثناء االشتباكات التي اندلعت في 
 مخيم اليرموك، فيما قضى الالجئ الفلسطيني

من أنباء مخيم اليرموك، وذلك  "ماجد العمري"
خالل االشتباكات التي اندلعت في اليرموك، مما 

تم توثيقهم منذ دخول يرفع حصيلة الضحايا الذين 
 .ضحايا 7داعش إلى مخيم اليرموك إلى 

 
 آخر التطورات في مخيم اليرموك

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الكارثة اإلنسانية بدأت في مخيم اليرموك 
حيث ال يوجد أي خدمات طبية داخل المخيم، في ظل وجود العشرات من الجرحى نتيجة 

على رأسها و  واالشتباكات المستمرة، فيما دعت المجموعة جميع الهيئات الدوليةالقصف 
نقاذ حياة  الصليب األحمر للعمل على إيصال المساعدات الطبية وتأمين العالج للجرحى، وا 

 .طفل داخل المخيم ال يجدون ماء أو غذاء 0033أكثر من 

 
 الدمار في مخيم اليرموك

ألمس اشتباكات عنيفة على عدة محاور قتالية في مخيم وعلى صعيد آخر اندلعت صباح ا
مدعومًا بجبهة " داعش"من جهة، وتنظيم الدولة " أكناف بيت المقدس"اليرموك بين كتائب 
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 الدكتور إسماعيل رضوان

على أسطح المنازل بالقرب من ساحة أبو حشيش وسط " داعش"النصرة، حيث انتشر عناصر 
وبية، تزامن ذلك مع قيام عناصرها استمرار االشتباكات، التي تركز معظمها في محيط شارع ل

بحمالت ترويع لألهالي، حيث تم خطف العشرات من الشباب، باإلضافة إلى شابتين قامت 
باختطافهما من منزلهما في شارع المدارس، فيما أكد ناشطون لمجموعة العمل أن " داعش"

ما دون رأس داعش قطعت رأس اثنين من المنشقين عن جيش التحرير الفلسطيني ووجد ثمانيه
 .في أحد حارات المخيم

بمنع األهالي من الوصول إلى نقاط توزيع المياه، حيث بقي األهالي " داعش"إلى ذلك استمرت 
داخل منازلهم بسبب انتشار القناصة وحظر التجوال، فيما توقفت الخدمات الطبية في اليرموك 

الصليب األحمر الدولي عن العمل بشكل كامل، حيث أطلق األهالي نداءات استغاثة إلى 
 .طالبوه فيها بالتدخل االجل إلجالء جرحى المخيم وتوفير العالج لهم

من مساحة % 03وفي السياق أفاد ناشطون أن مناطق سيطرت داعش اتسعت لتصل إلى 
المخيم، حيث شهدت أحياء شارع صفد ومحيط مشفى الباسل، ومسجد عبد القادر الحسيني 

بت داعش عبر مكبرات المسجد عناصر أكناف بيت المقدس لتسليم اشتباكات عنيفة، فيما طال
 .أنفسهم، الذين رفضوا ذلك واستمروا باالشتباك مع داعش

ومن جانبها في أعلنت كتائب أكناف بيت المقدس عبر مكبرات الصوت بجامع صالح الدين 
دي أكناف بيت أحد قيا" أبو همام"شمال مخيم اليرموك عن بدء عملية استعادة اليرموك، وأكد 

المقدس عبر تسجيل صوتي صمود األكناف داخل 
 .المخيم ووعد بطرد داعش من اليرموك
، إلى "حماس"وعلى صعيد متصل دعت حركة 

ضرورة التدخل العاجل إلنقاذ مخيم اليرموك 
لالجئين الفلسطينيين في سوريا وذلك بعد اقتحامه 

 .والتنكيل بأهلهمن قبل جماعات مسلحة 
وقال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة 

هناك مأساة كبيرة تحدث ": "قدس برس"لـ " حماس"
 ".في مخيم اليرموك المحاصر منذ سنوات، ويجب تتوقف هذه المأساة ألسرع وقت ممكن

الجهات وكل  ،ودعا السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي لها ممثل في دمشق
 .المعنية إلى التحرك عاجل إلنقاذ سكان مخيم اليرموك مما يتعرض له
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معركتنا : "وطالب رضوان بتجنيب المخيمات الصراعات الداخلية في البلدان العربية، قائال
كفلسطينيين هي مع االحتالل، والبد أن يحظى الشعب الفلسطيني في الشتات باإلكرام واالحترام 

ى األراضي العربية ألنهم إنما هم ضيوف في طريق عودتهم إلى القدس وان يحافظ عليهم عل
 ".والى فلسطين

البد من وقف هذه المجازر التي ترتكب ضد شعبنا في مخيم اليرموك المحاصر : "وأضاف
واعتبر أن المخيمات الفلسطينية هي عنوان لقضية الالجئين , "وتحمل كافة األطراف مسؤولياتها

 .واستهدافهم هو استهداف للقضية الفلسطينيةالفلسطينيين 
 

 5102/ ابريل ــ نيسان / 3فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53933)ما ال يقل عن • 

 .األخيرة
مة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العا: مخيم اليرموك• 
يومًا على ( 516)يومًا، والماء لـ ( 306)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 636)

 .ضحية( 033)التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في ( 01،603)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01)• 

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 6،111) الجئًا في لبنان،( 20،311)األردن و
 .5300لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية• 
 .يوم على التوالي( 233)

منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم : مخيم السبينة• 
 .يوم على التوالي( 213)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 319)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات• 
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31) يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي( 323)حوالي : مخيم درعا• 
الوضع هادئ نسبيًا مع  :وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص • 

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح• 

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


