
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1988العدد: 
14-04-2018 

 أحد عناصر لواء القدس يقضي إثر إصابته بطلق ناري في حلب •

 "داعش" يدعو المدنيين في مخيم اليرموك تجهيز "حقيبة طبية" للطوارئ •

تم استهداف مخيم  ذاإلجنة الطوارئ الفلسطينية جنوب دمشق تحذر من مصير مأساوي للمدنيين  •

 اليرموك

( الجئاً فلسطينياً وسورياً يناشدون السلطات اليونانية في جزيرة "خيوس" بتحمل 150) •

 مسؤولياتها تجاههم

 "انتهاك جديد..."داعش" يعدم الجئاً فلسطينياً في مخيم اليرموك"



 

 ضحايا

قضى "أكرم فهد عباس" أحد عناصر لواء القدس 
لسوري، ومن أبناء مخيم المحسوب على النظام ا

حندارت لالجئين الفلسطينيين بحلب، إثر إصابته 
 بطلق ناري في جمعية الزهراء بحلب.

تشرين األول  6يذكر إلى أن "لواء القدس" تأسس في 
ابن ” من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد 2013

مخيم النيرب في حلب، ويقدر عدده بحسب تقارير 
( عنصر، ويضم هذا 3500غير رسمية بأكثر من )

اللواء الجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ومقاتلين من مدينة حلب وريفها 
الغربي والشمالي وكتيبة الشبح األسود والقمصان السود، ويقدر عدد المقاتلين الفلسطينيين فيه بأقل 

 ( مقاتل.500من )

 

 آخر التطورات

ق صورًا لتنفيذ عملية إعدام نفذها بحق الالجئ الفلسطيني نشر تنظيم "داعش" في جنوب دمش
، 15سنوات من أهالي مخيم اليرموك وسكان شارع الـ  3"عماد العرابي" وهو أب لطفل عمره 

 وبحسب ما نشره التنظيم فإن اإلعدام جاء تنفيذًا لعقوبة "سب الذات اإللهة".

 



 

علومات التي نشرها "داعش" من مصادر فيما لم يتسن لمراسلنا في المخيم التأكد من صحة الم
 أخرى.

يذكر أن تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك كان قد نفذ العديد من أحكام اإلعدام بحق الالجئين 
 الفلسطينيين في المخيم بحجج مختلفة منها التخابر مع المعارضة السورية المسلحة.

"داعش" جنوب دمشق منشورًا وفي جنوب دمشق أيضًا، أصدر ما يسمى المكتب الطبي لتنظيم 
 تحت مسمى "حقيبة الطوارئ"، يدعو السكان الموجودين في مخيم اليرموك إلى االستعداد للطوارئ.

لحاالت  االستعدادووفقًا للمنشور الذي وزع في مخيم اليرموك، فإن حقيبة الطوارئ هي أهم أدوات 
 ت لألطفال والرضع.وطعام ومستلزما وإسعافيةالطوارئ، وتضم أدوية وأدوات طبية 

من جانبهم أكد أبناء مخيم اليرموك أن تنظيم "داعش" ال يوفر أيًا من تلك المواد للمدنيين، ولم 
يفتتح نقاط طبية لمعالجتهم، وفي المقابل يواصل النظام السوري تشديد حصاره المفروض على 

 .مخيم اليرموك ويمنع عودة األهالي أو إدخال المواد الطبية واإلسعافية

وفي السياق، حذرت لجنة الطوارئ الفلسطينية جنوب دمشق، من مصير مأساوي قد يتعرض له 
المدنيين إذا ما تم استهداف مخيم اليرموك المحاصر، جراء التصعيد العسكري بين النظام وتنظيم 

 داعش.

من خالل ووفقًا لمراسلنا فقد ناقش أعضاء اللجنة خالل اجتماع عقد يوم أمس، ما أنجزته اللجنة 
التواصل داخليًا، ومحاولة فتح قنوات اتصال مع أصحاب القرار بالخارج وتوجيه خطابات لمنظمة 
التحرير الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها تجاه أهالي مخيم اليرموك، ومحاولة تأمين ممر أمن للمدنيين 

 في حال حصول عمل عسكري على المخيم بالتنسيق مع كل االطراف.

للجنة تشكلت من شخصيات فلسطينية وممثلين عن المؤسسات والهيئات الفلسطينية يشار إلى أن ا
لمتابعة آخر تطورات الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك والبلدات المجاورة جنوب دمشق في 

 يلدا وببيال وبيت سحم.



 

ئين وفي اليونان، وردت إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مناشدات من قبل الج
فلسطينيين في جزيرة "خيوس" اليونانية، حيث طالب الالجئون السلطات اليونانية بتوفير متطلبات 

 المعيشة األساسية بما يضمن كرامتهم الشخصية.

الجئًا فلسطينيًا وسوريًا تم فرزهم على أحد المهاجع دون أن  150وبحسب الالجئين فإن نحو 
أو النساء والفتيات األمر الذي أثار سخط الالجئين، يحتوي على غرف أو أماكن خاصة للعائالت 

مما دفعهم إلى االعتصام بأحد الطرقات القريبة والقيام بقطع حركة المواصالت بغية لفت األنظار 
 إلى معاناتهم.

كما ناشد الالجئون جميع الجهات الحقوقية واإلغاثية المعنية بالالجئين بضرورة العمل الفوري 
 بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم. لوضع حد لمعاناتهم

 
 2018ابريل  -نيسان  14فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3694) •
 ( امرأة.467)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1674) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1729يدخل يومه )



 

الطبية بسبب الحصار  ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية206) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1464انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1313)

( يومًا، ودمار أكثر 561يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85ي )حوال •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


