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عنصرًا من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضون بريف محافظة  21"
 "السويداء جنوب سورية

 
 
 فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

  نقص حاد بالغذاء داخل المخيماستمرار تدهور األوضاع الصحية داخل اليرموك، وسط. 

 اشتباكات متقطعة في اليرموك واألكناف تتمكن من التقدم في محيط شارع لوبية. 

 انسحاب عناصر من تنظيم داعش نحو الحجر األسود، والنصرة تتسلم مواقعهم 

  مجموعات موالية للنظام السوري تستولي على منازل عائالت مغتربة عن مخيم النيرب في
 حلب

  تضامنية مع اليرموك في إسطنبول والجزائر، ودعوات للتظاهر في السويدوقفات 

 الهيئات الخيرية تستمر بتقديم مساعداتها اإلغاثية لسكان اليرموك النازحين عنه 
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 ضحايا 
محمد " المالزم أول: عنصرًا من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، هم( 21)قضى يوم أمس 

، "جهاد زياد أحمد"، المجند "مجمود عمر مرعي"،الرقيب"، "الالفيخالد " ، الرقيب"خالد الخرس
محمد شهاب " ،"مجد يوسف"، "رامي أمين أبو الليل"، "مروان صافي خنيفس"،"أحمد نوح محمد"و

، وذلك أثناء مشاركتهم في المعارك "محمد الكوري"، و"محمد النعيمي"،"محمد السمرة"، "الحمد
من جهة أخرى، في ريف محافظة السويداء " داعش"جهة وتنظيم  الدائرة بين الجيش النظامي من

مما رفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الذين قامت مجموعة العمل بتوثيقهم منذ  ،جنوب سورية
 .ضحية( 231)بداية الحرب الدائرة في سورية إلى 
بحمص، من أبناء مخيم العائدين " وردان يوسف حجازي" إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني

فبراير  –شباط / 12تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد أن أُعتقل من منزله يوم 
، مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية 1122/

 .ضحية، يذكر أن األمن السوري سلم هويته الشخصية لذويه( 382)إلى 
عام قضى تحت التعذيب في  18" ليث أبو رجب"صورة الالجئ الفلسطيني كما تم التعرف على 

حي  -وهو من سكان محافظة حماة  ،سجون النظام السوري بعد اعتقال دام عامين ونصف
حيث تم التعرف عليه من الصور المسربة  ،ويذكر بأنه ناشط اغاثي في مدينة حماة ،الملعب

 .لضحايا التعذيب في السجون السورية
 

 التطورات في مخيم اليرموك آخر
شهد يوم أمس اندالع اشتباكات متقطعة بين كتائب أكناف بيت المقدس ومجموعة من شباب 

داعش من جهة ثانية، حيث تمكنت األكناف بعد تلك  –المخيم من جهة وعناصر تنظيم الدولة 
 .االشتباكات من اكتساب مواقع جديدة في محيط شارع لوبية

داعش باالنسحاب إلى حي الحجر األسود المجاور لمخيم  –نظيم الدولة فيما استمر عناصر ت
 .اليرموك، وتسليم بعض نقاط تواجدها إلى تنظيم جبهة النصرة

ومن جانب آخر تفاقمت األزمات الصحية داخل المخيم وذلك بعد أن نفدت المواد الطبية من 
دات طبية عاجلة إلى المخيم المخيم منذ عدة أيام ولم تسطيع أي جهة دولية إدخال أي مساع

 .حتى اآلن
وفي السياق يعيش المخيم بوادر أزمة غذائية قاسية وذلك بسبب توقف إدخال أي مساعدات 

يشار أن المخيم كان يعاني أساسًا من  ،غذائية منذ أكثر من أسبوعين إلى األهالي المحاصرين
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 أحد البراميل المتفجرة التي استهدفت مخيم اليرموك

حصار خانق يفرضه عليه الجيش النظامي 
القيادة العامة  –ية ومجموعات الجبهة الشعب

( 272)منذ أكثر من عامين راح ضحيته 
الجئًا قضوا بسبب الجوع ونقص الرعاية 

 .الطبية في اليرموك
فيما جدد العديد من أهالي المخيم والناشطين 
اإلغاثيين داخله ألي تدخل عسكري لما 

" 28"خطورة على حياة نحو يشكله ذلك من 
ألف مدني متواجدين داخل المخيم 

 .المحاصر
وعلى صعيد آخر تناقلت ووسائل اإلعالم أنباء متضاربة صادرة عن أعضاء منظمة التحرير 

 .الفلسطينية بين دعم ورفض الحل العسكري في مخيم اليرموك
 

 حلب –مخيم النيرب 
ثالثة منازل تعود لعائالت مغتربة عن مخيم استولت مجموعات موالية للنظام السوري على 

وتطرد العائالت المستأجرة لها على الرغم من تدخل محافظ مدينة حلب وا عطائه أوامر  ،النيرب
ممن هاجروا أو ممن هو محسوب على  ،بعدم اإلستيالء على بيوت العائالت في المخيم

 .المعارضة السورية

 
 مخيم النيرب

وقد استجابت  ،مناشدة أقارب تلك العائالت المتواجدين في المخيم وقد جاء تدخل المحافظ بعد
لكن  ،المجموعات الموالية للنظام السوري ألوامر المحافظ وقائد شرطة حلب في المرحلة األولى
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سرعان ما خالفته وقامت باإلستيالء على المنازل مما سبب حالة قلق ألقارب العائالت وخاصة 
وعدد من أبنائهم يقاتل مع مجموعة لواء القدس الموالية للنظام  أن بعضهم محسوب على النظام

في مخيم النيرب نشر على " لواء القدس " أحد قادة مجموعة  ،وكان عدنان السيد.السوري
تهديد السيد بأنه لن يسمح بعودة و  صفحته الشخصية بوجود قرار اإلستيالء على منازل المغتربين

وذلك بسبب رسائل الترحم والتعازي  ،إلى مخيمهم في المستقبل المغتربين من أبناء مخيم النيرب
والذي كان يقاتل في " عبادة داهودي "من قبل أبناء المخيم المغتربين على قضاء ابن مخيمهم 

 .اتهم السيد على صفحته اإللكترونية كل من ترحم عليه بالخيانة، و صفوف المعارضة المسلحة
 

 التفاعل مع اليرموك
من فلسطينيي سورية، والجالية العربية وأبناء الشعب التركي في الوقفة التضامنية  شارك المئات

وذلك عقب صالة الجمعة أمام  ،التي أقامتها مؤسسات عربية وتركية تضامنًا مع مخيم اليرموك
 .مسجد الفاتح باسطنبول في تركيا

ة علماء فلسطين، كلمات وجمعية وقف الحضارة، وهيئ ،تخلل الوقفة التي دعت إليها جمعية فيدرا
أكدت على ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف نزيف الدم في مخيم اليرموك، واخراج كافة 

 .المجموعات المسلحة منه، وعودة سكانه إليه
آالف الجئ فلسطيني فروا نتيجة الحرب الدائرة في سورية حيث  2إلى  3يذكر أن ما بين 

 .توزعوا على عدد من المدن التركية

 
 الوقفة التضامنية مع مخيم اليرموك في تركيا
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وفي السياق نظم الالجئون الفلسطينيون السوريون المهجرون في مخيم سيدي فرج في الجزائر، 
وقفه تضامنية للتعبير عن تضامنهم مع أبناء شعبهم المحاصر في مخيم اليرموك جنوب 

 .العاصمة السورية
اإلقتتال داخل مخيم اليرموك وفتح ممر آمن  رفع المعتصمون الشعارات التي تطالب بوقف

 .لدخول الماء والطعام والدواء الى داخل لمخيم، أو إخراج السكان من دائرة القتال
نقاذ الشعب الفلسطيني،  كما ناشدوا الجامعة العربية واألمم المتحدة حماية المخيمات الفلسطينية وا 

 .لمخيم اليرموك" داعش"منددين باقتحام تنظيم 
ر أن مخيم سيدي فرج الذي يقع في العاصمة الجزائرية، يضم عددًا من الالجئين الفلسطينيين يذك

 .السوريين الذين فروا من جحيم الحرب في سورية
إلى ذلك دعت مجموعة من المؤسسات والهيئات العاملة في السويد للتظاهر واالعتصام ضد 

 -22نة هلسنبوري بالسويد اليوم السبت العدوان والحصار ودعمًا لمخيم اليرموك المحاصر بمدي
 .ظهراً  1الساعة  4

 
 الجزائرتضامنية مع مخيم اليرموك في الوقفة ال

 لجان عمل أهلي
قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني وعدد من المؤسسات الخيرية، بتقديم وجبات 

مدرسة زينب الهاللية، حيث الطعام لعدد من العائالت النازحة من مخيم اليرموك والمقيمة في 
 .شخص 211وزعت وجبات غداء وحلويات على أكثر من 

وبيت سحم  ،عائلة نزحت عن مخيم اليرموك إلى بلدة يلدا( 572)الجدير ذكره أن حوالي 
للمخيم، وتعرضه للقصف بالبراميل المتفجرة " داعش"المجاورة للمخيم بسبب اقتحام تنظيم 

 .والصواريخ
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 1122/ ابريل ــ نيسان / 21حتى احصاءات وأرقام 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 13922)ما ال يقل عن • 
 .األخيرة

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك• 
يومًا على ( 122)يومًا، والماء لـ ( 312)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 342)

 .ضحية( 234)التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في ( 216303)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01)• 

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 36111)الجئًا في لبنان، ( 226211)األردن و
 .1122 لغاية فبراير" األونروا"

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية• 
 .يوم على التوالي( 244)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة• 
 .يوم على التوالي( 224)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 323)حوالي  نزوح جميع األهالي عنه منذ: مخيم حندرات• 
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 231)حوالي : مخيم درعا• 
الوضع هادئ نسبيًا مع  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة• 

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


