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تكشف في بيان أصدرته عن مخطط إلنهاء " أكناف بيت المقدس"كتائب "
 "مخيم اليرموك ومسحه من الخارطة الفلسطينية

 
 
  داعش"أربع ضحايا فلسطينيين يقضون في سورية بينهم طفلة برصاص قناص" 

  واالشتباكات في مخيم اليرموكتجدد القصف 

 الطائرات السورية تستهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية 

  مخيم اليرموك إلى أين"مركز الزيتونة للدراسات يصدر تقريراً بعنوان تقدير موقف" 

 استهداف لحق ..الحراك الشبابي الشعبي في مدينة القدس المحتلة سقوط اليرموك
 "العودة

 يدعو إلنقاذ مخيم اليرموك : هيئة الشعبية العالمية لدعم غزةرئيس ال 

  تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا اليرموك على شفير كارثة إنسانية وصحية
 وبيئية غير مسبوقة 

  مشروع للتغذية الصحية في لبنان يشمل فلسطينيي سورية 
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 حسين طه

 ضحايا
أربعة الجئين فلسطينيين قضوا في سورية 

 : بينهم طفلة برصاص قناص هم
من أبناء " حسين طه"الالجئ الفلسطيني • 

في مخيم اليرموك قضى إثر سقوط برميل 
متفجر ألقته الطائرات السورية مساء يوم 

 .على منزله في مخيم اليرموك 6/4االثنين 
 21" )داغستانيزينب "فيما قضت الطفلة • 

، من سكان حي العروبة برصاص (عاًما
 .قناص في مخيم اليرموك

بسبب انعدام  ،"دمحم عبيد قاسم"كما قضى • 
 .التغذية والعناية الطبية داخل مخيم اليرموك

أبو حمزة من خالل " إبراهيم عبد الحفيظ " إلى ذلك تم التعرف على هوية الالجئ الفلسطيني • 
حيث قضى تحت التعذيب في الفرع  لضحايا التعذيب في السجون السوريةالصور المسربة 

 .يذكر أنه من أبناء منطقة دمر في دمشق ،أحد األفرع االمنية السورية "122"
 

 وراتآخر التط
لمخيم اليرموك، كشفت فيه " داعش"بيانًا حول اقتحام تنظيم " أكناف بيت المقدس"أصدرت كتائب 

محاور إلنهاء مخيم اليرموك ومسحه من الخارطة الفلسطينية، وذلك عن مخطط رسم من عدة 
 .عليه، مما يبرر عملية عسكرية كبيرة تؤدي لتدمير" داعش"من خالل سيناريو سيطرة تنظيم 

وأكدت أكناف بيت المقدس ببيانها أنها سعت منذ البداية للحيلولة دون دخول هذا التنظيم إلى 
لتحييد المخيم، وحماية دماء أبنائه، إال " جبهة النصرة"د اتفاق مع المخيم، األمر الذي دفعها لعق

أن جبهة النصرة أخلت باإلتفاقات والعهود الموقعة بين الكتائب المسلحة والمؤسسات األهلية 
من قطاعاتها وحواجزها، مما وضع " داعش"والفصائل الفلسطينية، وقامت بإدخال عناصر

لجهات، فيما كشف بيان األكناف عن أسماء الكتائب األكناف في موقع المحاصر من كل ا
 .وسهلت دخولها" داعش"والمجموعات الفلسطينية الموجودة في المخيم والتي ساندت 

ونوهت بأن مخطط أنهاء مخيم اليرموك، بدأ بتصفيات للناشطين واإلغاثيين كأبو العبد عريشة 
وكشفت األكناف ( أبو صهيب حوراني)الملقب " يحيى الحوراني"وأبو أحمد طيراوية وكان آخرها 
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أبو "، فيما اغتيل"أبو العبد عريشة"في بيانها بأن مجموعة الكراعين هي من قام باغتيال الناشط 
تم اغتياله ( أبو صهيب" )يحيى الحوراني"أما  ،"أبو صالح عامر"على يد المدعو " أحمد طيراوية

 ."أبو صياح طيارة"في جنوب دمشق " شداع"مرافق قائد تنظيم " أبو خالد اليلداوي "على يد 
 .ولفت البيان بأن هذه االغتياالت استهدفت كوادر وقيادات كتائب األكناف أيضًا في المخيم

على مواصلة القتال على حدود المخيم حتى " أكناف بيت المقدس"وفي ختام بيانها أكدت كتائب 
 ".داعش"طرد تنظيم 

 
إلى ذلك شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينين جنوب دمشق في يومه السابع من اقتحام ما 

له، اشتباكات عنيفة بين كتائب أكناف المقدس وشباب " داعش"يعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية 
من جهة أخرى، تركزت في ( داعش)مخيم اليرموك من جهة وعناصر تنظيم الدولة اإلسالمية 

ثانوية اليرموك للبنات في شارع جالل كعوش القريب من شارع فلسطين، ومنطقة محور منطقة 
العروبة القريبة من منطقة يلدا، فيما تعرض المخيم لقصف عنيف بالصواريخ وقذائف الهاون 

 .طالت مقبرة الشهداء القديمة، ومحيط مشفى الباسل
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 زينب داغستانيالطفلة 

الفلسطينيين منذ دخول فيما ارتفعت أعداد الضحايا 
ضحية، حيث قضى كل ( 12)إلى اليرموك إلى ( داعش)

من أبناء في مخيم " حسين طه"من الالجئ الفلسطيني 
اليرموك إثر سقوط برميل متفجر ألقته الطائرات السورية 

على منزله  1222/ ابريل –نيسان / 6مساء يوم االثنين 
" غستانيزينب دا "في مخيم اليرموك، فيما قضت الطفلة 

، من سكان حي العروبة برصاص قناص في (عاًما 21)
 .مخيم اليرموك

بسبب انعدام التغذية والعناية  ،"دمحم عبيد قاسم"كما قضى 
الطبية داخل مخيم اليرموك، مما يرفع عدد ضحايا الجوع 

 .ضحية( 274)والحصار إلى 
مخيم اليرموك إلى "تقدير موقف وفي السياق ذاته أصدر مركز الزيتونة للدراسات تقريرًا بعنوان 

للمخيم، وختم التقرير " داعش"، تناول فيه التطورات األخيرة في مخيم اليرموك، واقتحام تنظيم "أين
بوضع العديد من السيناريوهات المحتملة في ظل التطورات في مخيم اليرموك، والتقدم العسكري 

 .الواضح لداعش

 
 اليرموكخريطة تبين الوضع الحالي في مخيم 
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في غضون ذلك دعا رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة الدكتور عصام يوسف كافة الجهات 
المعنية والدولية وأصحاب المسؤولية في كل أماكن تواجدهم إلى اإلسراع للتحرك من أجل إنقاذ 

 .مخيم اليرموك وسكانه
نية وصحية وبيئية غير مسبوقة فيما حذر تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا من كارثة إنسا

ووضع أعضاء التجمع أنفسهم بكل ما يملكون .في مخيم اليرموك إذا لم تتوقف أعمال القتال فيه
 .من إمكانيات ومقدرات وخبرات، وعاملين وأطباء تحت تصرف أبناء شعبهم في مخيم اليرموك

ي بيان أصدره أن استهداف ومن جانبه اعتبر الحراك الشبابي الشعبي في مدينة القدس المحتلة ف
مخيم اليرموك هو استهداف لحق العودة، وقتل لالجئ الفلسطيني وتشتيته، وهو ال يخدم إال 

 .المشروع الصهيوني وأعوانه
وباالنتقال إلى جنوب سورية استهدفت الطائرات السورية مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب 

براميل المتفجرة لم تسفر عن وقوع أي اصابات في سورية بعد قصفها لعدة مناطق في درعا بال
وكان مخيم درعا قد تعرض ألعمال قصف واشتباكات متكررة منذ بداية الحرب .صفوف المدنيين
من مبانيه، مما (% 72)تسببت وفق احصاءات غير رسمية بدمار حوالي  ،الدائرة في سورية

فيما يعيش  ،لجوء إلى البلدات المجاورةأجبر المئات من العوائل الفلسطينية من أهالي المخيم ل
من تبقى من الالجئين داخله أوضاع إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي 

على التوالي هو أبرز تلك المعاناة والتي  727ويعتبر قطع الماء عن المخيم لليوم  ،والمعيشي
ت المستمرة من انتشار األمراض أجبرت األهالي لشرب المياه الملوثة على الرغم من التحذيرا

 .جراء ذلك
 

 افراج
، "دمحم عمر الشلبي:"قام األمن السوري باإلفراج عن ثالثة من ابناء مخيم العائدين بحمص هم

دمحم أحمد "في نفس اليوم الذي تم اعتقالهم فيه، في حين أفرج عن " معاذ مروان زهراوي "والطالب
 .، في اليوم الثاني من اعتقاله"خلفة

 
 لبنان

وقفات ( وبرج البراجنة –عين الحلوة  –مخيم نهر البارد ) شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان
تضامنية مع أهلهم المحاصرين في مخيم اليرموك، والذين يتعرضون لقصف عنيف من الجو، 

 ".داعش" وهجوم بري من مجموعات تنظيم الدولة 
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با بالتعاون مع جمعية الشفاء الطبية في بيروت، إلى ذلك قام تجمع أطباء الفلسطينيين في أورو 
فلسطينيي سورية المهجرين و  بتنفيذ مشروع التغذية الصحية ألبناء الالجئين الفلسطينين في لبنان،

 .في لبنان

 
 مشروع التغذية الصحية ألبناء الالجئين الفلسطينين في لبنان

 5102/ ابريل ــ نيسان / 7احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 57922)يقل عن ما ال  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 501)يومًا، والماء لـ ( 751)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 041)لليوم 
 .ضحية( 074)الي، عدد ضحايا الحصار يومًا على التو 

الجئًا في ( 016007)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات  (06111)الجئًا في لبنان، ( 206211)األردن و

 .1222لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 240)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 200)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 702)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .عليهالمعارضة 
 .من مبانيه %(71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 227)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا  :السيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا •
 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

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


