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في مخيم اليرموك المحاصر على " بهاء األمين"اغتيال الناشط اإلغاثي "
 "يد مجهولين

      

 
 

 تجدد االشتباكات بين داعش والنصرة في مخيم اليرموك. 

  بريف دمشقتجدد الغارات الجوية على أطراف مخيم خان الشيح. 

 الجيش النظامي يستهدف مخيم درعا بالمدفعية الثقيلة. 
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 التطورات آخر  

أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نبأ اغتيال الناشط الفلسطيني الشاب 
في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، حيث قام مجهولون أمس الجمعة " بهاء األمين"

 .في المخيم، إحداها في الرأس وأخرى في يده اليمين" المخبز اآللي"حاجز  بقنصه قرب

 
داعش كان يتمترس  -من أن قناصًا من تنظيم الدولة "فيما نقل الناشطون تأكيد شهود عيان 

داخل محل تجاري قبالة حاجز المخبز اآللي التابع للتنظيم في المخيم، وأطلق رصاصته على 
حاب األخير أبناءه إلى أحد المسابح في حي القدم المجاور لليرموك، في بهاء صباحًا أثناء اصط

حين كان ينتظره مجموعة من أطفال اليرموك الصطحابهم إلى المسبح على اعتبار بهاء مدير 
 ".نادي بيسان الرياضي في المخيم

يقطن في مناطق سيطرة جبهة النصرة قرب ملعب شاكر،  "أن بهاء األمين"وأوضح الناشطون 
وهو ناشط مدني عمل على إدخال الطعام للمدنيين هناك خالل شهر رمضان كونه أحد كوادر 

 ".ووسيطًا لتسهيل أمور أهالي المخيم" المدنيين"حركة فتح 

رات سابقة، وكان بهاء قد اعتقل عدة مّرات من قبل عناصر تنظيم الدولة وعناصر النصرة في فت
من إدخال كميات من الطعام للمدنيين في المنطقة التي يحاصرها "األمين"فيما منع تنظيم الدولة 

 .التنظيم
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ناشطًا في مخيم اليرموك، أبرزهم مسؤول الجبهة ( 71)يشار أن مجموعة العمل وثقت اغتيال 
بهاء "و ،"فى الشرعانمصط"والناشط اإلغاثي  ،"أبو احمد هواري"الديمقراطية في مخيم اليرموك 

علي "، و"عبد هللا بدر"، و"أحمد السهلي"الناشطين و  أحد أعضاء تجّمع أبناء اليرموك، "صقر
 "محمد طيراوية"، مدير المكتب اإلغاثي في المخيم، و"محمد يوسف عريشة"، والناشط "الحجة

عضو المجلس المدني لمخيم " نمر حسين"ممثل حركة فتح في مخيم اليرموك، والناشطين 
يحيى عبد هللا "مسؤول مؤسسة بصمة في مخيم اليرموك، و" فراس حسين الناجي"اليرموك، و

 ".حوراني أبو صهيب

تنظيم وفي السياق، أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر، عن تجدد االشتباكات بين 
داعش وجبهة النصرة في محيط مكتب هيئة فلسطين الخيرية، وذلك بعد إلقاء عناصر  -الدولة 

داعش قنابل محلية الصنع وزيادة تمترسهم في المنطقة، كما استهدف قناصة جبهة النصرة 
تجمعات داعش في محيط مسجد عبد القادر الحسيني، بعد محاولة األخيرة التسلل إلى مناطق 

صابة سيطرة ال  .داعش -آخرين من تنظيم الدولة  3جبهة، مما أدى إلى مقتل عنصرين وا 

يأتي ذلك وسط أنباء عن إبرام اتفاق بين النظام السوري وجبهة النصرة القاضي بخروج األخير 
مع عائالتهم وبشكل كامل من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين إلى إدلب شمال غرب سورية 

والتي تقاتل إلى " كتائب البراق –أبناء اليرموك "في حين رفضت حركة معقل جبهة النصرة، 
جانب النصرة، الخروج من مخيم اليرموك في دمشق، وصرحت الحركة عبر صفحتها على 

 ".سوف تبقى في المخيم ولن تخرج ألي مكان آخر"فيسبوك، أنها 

لسطينية الموالية للنظام يشار إلى أن الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة والفصائل الف
على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ ( 7711)التزال تفرض حصارها على مخيم اليرموك ألكثر 

( 711)يومًا على التوالي، والذي أدى إلى قضاء ( 411)يومًا، والماء لـ ( 7711)أكثر من 
 .ضحية من أبناء المخيم بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية

نت الطائرات الحربية غارات جوية استهدفت أطراف مخيم خان الشيح في غضون ذلك، ش
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وأكد ناشطون للمجموعة أن الطائرات الحربية تستخدم 
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مدنيين من مهجري المناطق  4القذائف العنقودية في استهدافها للمخيم، ما أدى إلى اصابة 
 .المجاورة

بية كثفت غاراتها على المخيم منذ نهاية الشهر الماضي ما أسفر عن يشار إلى أن الطائرات الحر 
وقوع العشرات من الضحايا والجرحى باإلضافة إلى دمار كبير في منازل المدنيين، وكانت 

قد شجبت استهداف " اليونيسيف"ومنظمة " األونروا"جهات ومؤسسات دولية عدة منها وكالة 
والمؤسسات األهلية مدنية المخيم وعدم وجود أي مسلح المخيم سابقًا، فيما أكدت الجمعيات 

 .يستقبل المئات من األسر النازحة من القرى والبلدات المجاورةو  داخله

 
وفي جنوب سورية، تعرض مخيم درعا لقصف عنيف، حيث استهدف الجيش النظامي أحياء 

قذائف، كما تم تسجيل  1المخيم بقذائف الدبابات المتواجدة في سوق الهال وتم تسجيل سقوط 
، فيما أصيب من تبقى من أبناء المخيم بحالة فزع وأحدثت (711)سقوط قذائف هاون عيار 

 .خرابًا في منازل المدنيين

من جانب آخر تزداد يومًا بعد يوم معاناة مخيم درعا بسبب أعمال القصف واالشتباكات المتكررة 
ها، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار التي شهدها المخيم منذ بداية الحرب الدائرة في

ضحية من أبناء ( 131)من مبانيه، وسقوط ضحايا، وقد وثقت مجموعة العمل (% 11)حوالي 
 .مخيم درعا قضوا منذ بدء أحداث الحرب
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ويعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة تتجلى في الجانبين 
يوم، علمًا أن احصائيات غير ( 111)تمرار قطع الماء عن المخيم منذ الصحي والمعيشي، واس

 .شخص( 111)رسمية تشير إلى أن عدد من تبقى في مخيم درعا ال يتعدى الـ 

 
 6152/ تموز ــ يوليو/ 51/وأرقام حتى  إحصائيات   فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن  (15500) •
 .سوري في لبنانالجئ فلسطيني (  (42,500 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .1171يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.1)أكثر من  •

 .1171األول  كانون
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 7711)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 7711)لليوم 
 .ضحية( 711)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 411)
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بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 711)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 7747)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 111)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


