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والمعارضة السورية تنشر صورًا  ،أربعة فلسطينيين يقضون في سورية"
عليها بإدلب تثبت تورط النظام بمجزرة مجندي جيش التحرير  ُعثر

 "الفلسطيني قبل عامين

 
 
  داخل مخيم اليرموك استمرار األكناف أحد قياديي أكناف بيت المقدس يؤكد من

 .على المخيم( داعش)بالتصدي لهجمات 

 أهالي مخيم اليرموك يجددون مناشداتهم بإدخال المساعدات الطبية إلى اليرموك. 

 مخيم اليرموك تحت تصرف الحكومة السورية ووزير المصالحة السورية : مجدالني
 .يتحدث عن الحل العسكري

  اإلغاثيتان تقومان بتوزيع المساعدات الغذائية على مؤسسة جفرا وجمعية نور
 .عائالت نازحة من اليرموك إلى بلدة يلدا

 وقفات تضامنية مع مخيم اليرموك في غزة ولبنان. 

 الطائرات السورية تلقي البراميل المتفجرة على مخيم درعا والمزيريب. 
 األونروا تقلص مساعداتها الغذائية لفلسطينيي سورية في لبنان. 
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 رامي باسم أبو راس

 ضحايا
إثر " رامي باسم أبو راس"قضى كل من الالجئ 

اشتباكات سابقة اندلعت بحي دير ياسين خلف 
فتحية خليل أبو "مشفى فلسطين، والالجئة المسنة 

إثر نقص الغذاء وانعدام  5391تولد عام " جويد
ليرتفع بذلك عدد  ،الرعاية الطبية في مخيم اليرموك

 .ضحية( 571)ضحايا الحصار إلى 
مما يرفع عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين 

( داعش)الذين قضوا في مخيم اليرموك منذ دخول 
 .ضحية( 22)إلى اليرموك إلى 

إثر استهداف " ماجد مواس"إلى ذلك قضى الشاب 
فيما  ،ون من طابقين بشكل كاملالطائرات السورية لمخيم درعا أول أمس وتم تدمير منزل مك

 ."راتب البحري "و" خالد مواس"و" غياث دمحم"جرح 
القيادة العامة الموالية للنظام السوري عن قضاء أحد عناصرها وهو  –فيما أعلنت الجبهة الشعبية 

 .على محور مخيم اليرموك" داعش"إثر اإلشتباكات الدائرة مع تنظيم الدولة " أمجد خطاب"
 

 لتطورات في مخيم اليرموكآخر ا
براميل على  6تعرض مخيم اليرموك يوم أمس لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة حيث استهدفت 

األقل مناطق متفرقة منه مما تسبب بدمار هائل في األبنية والممتلكات فيما لم يعلن بعد عن 
 .ضحايا أو جرحى بسبب تدهور األوضاع إثر القصف

القيادي في كتائب أكناف بيت المقدس عبر تسجيل فيديو نشر مساء " همامأبو "ومن جانبه أكد 
داعش  –األمس على شبكة االنترنت، عزم األكناف االستمرار بالتصدي لهجمات تنظيم الدولة 

 .عناصر األكناف داخل اليرموكو  على اليرموك، مؤكدًا تواجده
ت المقدس ومعها مجموعات من إلى ذلك استمرت االشتباكات المتقطعة بين كتائب أكناف بي

من جهة أخرى، حيث قام عدد من أفراد كتائب ( داعش)شباب المخيم من جهة وبين مجموعات 
في محيط شارع لوبيا، حيث احتفظ كل من الجانبين ( داعش)بيت المقدس بمهاجمة بعض نقاط 

 .من مساحة المخيم%( 08)على نحو ( داعش)بمناطق سيطرته حيث تسيطر 



 

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

 

 
 بلدة يلداة في توزيع المساعدات اإلغاثي

 
 القيادي في كتائب أكناف بيت المقدس" همامأبو "

أما الوضع اإلنساني فيستمر بالتدهور حيث توقفت جميع المؤسسات اإلغاثية عن العمل خوفًا 
، فيما كرر األهالي مناشداتهم (داعش)من تعرض عناصرها للخطف من قبل تنظيم الدولة 

حيث ال يزال عشرات الجرحى  الجهات الدولية إدخال المواد الطبية بشكل عاجل إلى المخيم،
 .دون عالج داخل المخيم

ومن جهة أخرى نقلت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري قولها عن عضو اللجنة 
المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وموفد الرئاسة الفلسطينة إلى سوريا أحمد مجدالني أن 

األراضي السورية، وانطالقًا من هنا، ومن  الدولة السورية والقيادة السورية مسؤولة على جميع"
حرص سورية على حماية المواطنين، وحفظ األمن واالستقرار، نضع اليوم األمر بيد الحكومة 

 ".السورية فيما يخص مخيم اليرموك، وسوف ندعم أي قرار يخرج بهذا الصدد
المصالحة الوطنية السوري علي حيدر ضمن مؤتمر صحفي في مقر فيما عقب على ذلك، وزير 

الجيش "وزارة المصالحة بدمشق أن 
بدء بعملياته العسكرية ضد يالسوري س

المسلحين في مخيم اليرموك، حيث أن 
الوضع الراهن في مخيم اليرموك لالجئين 
الفلسطينيين يستدعي حال عسكريًا فرضه 

 ".على الحكومة دخول المسلحين
ي موضوع مختلف قامت مؤسسة جفرا وف

وجمعية نور اإلغاثيتان بتوزيع بعض 
المساعدات اإلغاثية على المئات من 

 .العائالت التي نزحت من المخيم إلى بلدة يلدا المجاورة
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 التفاعل مع اليرموك

 شهدت بلدة دير البلح في غزة، ومخيم الرشيدية، وبلدة وادي الزينة في لبنان وقفات تضامنية مع
أهلهم في مخيم اليرموك، حيث طالب المعتصمون جميع المؤسسات والجهات الفلسطينية والدولية 

 .التحرك العاجل لوضع حد لمأساة مخيم اليرموك

 
 مخيم النيرب

من مرتبات  "أنس كريم"و "محمود أبو الليل"نشرت المعارضة السورية صورًا لجثماني المجندين 
عليهما آثار التعذيب حيث عثرت مجموعات المعارضة على تلك جيش التحرير الفلسطيني، تبدو 

أحد األفرع )الصور بين مجموعة من صور ضحايا التعذيب التي وجدت في فرع األمن الجنائي 
 .في مدينة إدلب، وذلك بعد سيطرتها عليه( األمنية السورية

 
 المعارضة السوريةأحد الصور التي نشرتها 
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غرف ووسائل التعذيب التي كان عناصر األمن السوري كما تظهر الصور المنشورة 
يستخدمونها، مما يدل على مسؤولية األمن السوري في إدلب عن المجزرة التي قضى فيها سبعة 

وهم في طريق  ،عشر مجندًا من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم منذ قرابة العامين
م النيرب في حلب قبل أن تتم تصفيتهم عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمه

 .بعد شهر من اختطافهم
حيث اتهم النظام وقتها مجموعات المعارضة السورية المسلحة بتصفيتهم، وقام األمن السوري 

وذلك  وعناصر موالية له بالترويج لذلك وتجييش أبناء مخيم النيرب لقتال المعارضة السورية،
القدس العسكرية من أبناء المخيم للقتال إلى جانب الجيش بالتزامن مع تشكيل مجموعة لواء 

 .السوري في حربه ضد المعارضة السورية
 

 درعا 
قصفت الطائرات السورية بلدة مزيريب في محافظة درعا ببرميلين متفجرين مما أحدث دمارًا كبيرًا 

تجمعًا لالجئين  يشار إلى أن البلدة تحوي  ،في المنازل والأنباء عن إصابات في صفوف المدنيين
كذلك ألقت .الجئ ويعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة 0188الفلسطينيين ويقدر عددهم ب 

 ،الطائرات السورية على مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين برمياًل متفجرًا وال أنباء عن إصابات
ين بعد وذلك بعد يوم من قصف المخيم والذي أدى إلى قضاء أحد أبناء المخيم وجرح ثالثة أخر 

وكانت .من مباني المخيم مدمرة% 78يشار إلى أن حوالي  ،دمار بناء بشكل كامل جراء القصف
ضحية من أبناء تجمع المزيريب قضوا منذ بداية أحداث  15مجموعة العمل قد وثقت أسماء 

 .ضحايا من أبناء مخيم درعا 289كذلك وثقت أسماء  ،الحرب في سوريا
 

 لبنان
 –أنها ستقوم بدًء من شهر نيسان ( األونروا)غيل الالجئين الفلسطينيين أعلنت وكالة غوث وتش

ابريل الحالي، بتطبيق معايير اقليمية للمساعدة الغذائية في لبنان، وأوضحت بأن كل الجئ 
فلسطيني مهجر من سورية إلى لبنان ومؤهل لالستفادة من هذه المساعدة سيحصل على قيمة 

 .ألف ليرة لبنانية 18
تأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعاني منها فلسطينيي سورية في لبنان، حيث 
يشتكون من أزمات اقتصادية ضاغطة نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم وجود دخل ثابت يقتاتون 
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منه، هذا إضافة لوضعهم القانوني غير المستقر في لبنان جراء القوانين التي وضعتها السلطات 
 .انية عليهماللبن

عائلة فلسطينية سورية،  5588الجدير ذكره أن األونروا قد قامت بإيقاف المساعدات النقدية عن 
 .2851منذ شهر تشرين األول 

 
 5102/ ابريل ــ نيسان / 8وأرقام حتى  احصاءات

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا ( 500)والماء لـ يومًا،  (350)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 140)

 .ضحية( 032)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في  (01،183)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (80) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 1،111)الجئًا في لبنان، ( 20،211)األردن و
 .2851لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : الحسينيةمخيم  •
 .يوم على التوالي( 245)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 205)

بعد سيطرة مجموعات أيام ( 304)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 228)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text

