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"بالقوة"...داعش" يجبر أهالي قطاع الشهداء في مخيم اليرموك على إخالء منازلهم"

•
•
•
•

قضاء أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني في الغوطة بريف دمشق.
أحد عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في يقضي في معارك دوما.
جيش التحرير الفلسطيني يعلن عن استعادة عناصره األسرى في دوما.
األمن السوري يفرج عن مختار مخيم النيرب السابق بعد اعتقاله لنحو  3أشهر.

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "محمد عدنان قبيعة" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل مشاركته
القتال في المعارك الجارية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
إلى ذلك ،قضى الفلسطيني "محمد نضال فوره" أحد عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة
العامة ،يوم  9نيسان  -إبريل  2018أثناء مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في
المعارك الدائرة في دوما بالغوطة الشرقية.

آخر التطورات
أجبر تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
بدمشق ،أهالي سكان حي قطاع الشهداء في المخيم على ترك منازلهم.
وبحسب مراسلنا فإن عناصر التنظيم قد أجبروا األهالي في األبنية الممتدة من شارع لوبية وحتى
ثانوية اليرموك للبنات على إخالء منازلهم تحت تهديد السالح ،في الوقت ذاته أعلن التنظيم منطقة
قطاع الشهداء منطقة عسكرية مغلقة.
فيما وردت أبناء عن نزوح بعض العائالت التي أجبرت على ترك منازلها إلى بلدة يلدا المجاورة
للمخيم.

يأتي ذلك في ظل استمرار النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له بحشد قواتهم عند
مداخل اليرموك ،حيث قالت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري إن حشود عسكرية لقوات
النظام السوري و(قوات الدفاع الوطني) توجهت أول أمس إلى حي التضامن ومدخل مخيم اليرموك،
استعدادا لعملية عسكرية جديدة تهدف للسيطرة على المنطقة الجنوبية بالكامل (مخيم اليرموك،
التضامن ،الحجر األسود ،القدم) التي ينتشر فيها تنظيم داعش ،وهيئة تحرير الشام.
وعلى صعيد آخر ،أعلن جيش التحرير الفلسطيني أنه استعاد  6من عناصره هم" :أحمد زياد
الخطيب"" ،مفيد ماجد قدورة"" ،أحمد صبري شعبان"" ،محمود عدنان قبيلة"" ،عبد اللطيف محمود
سعيد" ،و"محمد محمود موسى" ،كانوا مختطفين لدى جيش اإلسالم في دوما بالغوطة الشرقية،
وأضاف جيش التحرير أن استعادة عناصره المختطفين كان في إطار االتفاق الذي أبرمته الحكومة
السورية في منطقة دوما القاضي بتحرير كامل المختطفين ،مقابل إخراج عناصر جيش اإلسالم
وعوائلهم إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي.

وفي موضوع مختلف ،أفرجت قوات األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني "سمير حوراني" بعد
اعتقال دام لحوالي  3أشهر ،بتهمة تهريب شباب من مخيم النيرب مطلوبين لألمن السوري ،علماً
أن الحوراني كان يشغل منصب مختار المخيم منذ خمس سنوات قبل أن توجه له هذه التهمة

ويعتقل.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  10نيسان  -ابريل 2018
• ( )3690حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1674معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1726على التوالي.

• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1462يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1310يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )558يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

