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جثامين لضحايا دفنوا في إحدى الحدائق ( 9)أهالي اليرموك ينقلون "
 "العامة في مخيمهم

 
 
 

  فلسطينيان يقضيان في سورية أحدهما تحت التعذيب واآلخر من أكناف بيت
 .المقدس

  من % 08اليرموك، وداعش يستمر بسيطرته على اشتباكات متقطعة في

 .اليرموك

 لن ننس أهلنا في المخيمات وخصوصاً مخيم اليرموك: هنية. 

  خان الشيح –زاكية "أنباء عن وقوع ضحايا وجرحى إثر استهداف طريق". 

 غاثة العالمية والهيئة الخيرية توزعان مساعداتهما على أهالي اليرموك إلهيئة ا
 .النازحين إلى يلدا
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 أحمد ابو راشد 

 ضحايا
( 82" )محمود دياب "قضى الالجئ الفلسطيني 

عامًا تحت التعذيب في سجون النظام السوري 
بعد اعتقال دام عامين وهو من مخيم العائدين 
في حماة، وقد تم التعرف عليه من خالل 
الصور المسربة لضحايا التعذيب في المعتقالت، 

التعذيب في السجون وبذلك يرتفع عدد ضحايا 
( 423)السورية من الالجئين الفلسطينيين إلى 

 .ممن وثقت مجموعة العمل أسماءهم
" أحمد ابو راشد"فيما قضى الالجئ الفلسطيني 

أبو جهاد خالل االشتباكات التي جرت بين 
، وهو "داعش"أكناف بيت المقدس وتنظيم الدولة 

 .أحد عناصر األكناف في مخيم اليرموك المحاصر
 

 آخر التطورات
جثامين لضحايا فلسطينيين تم دفنهم في حديقة مسجد ( 9)قام العشرات من أهالي المخيم بنقل 

عبد القادر الحسيني خالل األيام الماضية، وذلك بسبب االشتباكات التي اندلعت بعد اقتحام 
فؤاد "و "جويدفتحيه أبو "و "سناء خليلي"و "محمد نصار وزوجته"داعش لليرموك، والضحايا هم 

يذكر أن " عبد اللطيف الريماوي"و "جمال خليفه "و "محمد تميم "و "حسين طه "و "أحمد العبدهللا 
مقابر المخيم لم تعد تتسع للدفن مما اضطر األهالي لدفن ضحاياهم بين المساحات البسيطة بين 

سوري بالطائرات كما أنها لم تسلم من قصف الجيش ال ،القبور أو الدفن بشكل جماعي للضحايا
 .او قذائف الهاون

حيث ال تزال المعارك بين كتائب  ،إلى ذلك شهد اليرموك اندالع اشتباكات متقطعة يوم أمس
داعش مستمرة، فيما يستمر داعش بالسيطرة على  –أكناف بيت المقدس ومجموعات تنظيم الدولة 

 .من مخيم اليرموك%( 28)
السياسي لحركة حماس في كلمة ألقاها مساء  وعلى صعيد متصل أّكد نائب رئيس المكتب

األمس خالل مهرجان أقيم بمدينة غزة بمناسبة يوم األسير الفلسطيني على مطالب حركته 
المتكررة بتحييد الالجئين الفلسطينيين عن دائرة االشتباك في سورية، مضيفًا أن حماس لن تنس 
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 الغذائيةقافلة المساعدات 

في الوقت ذاته على أن الالجئين  المخيمات الفلسطينية وخصوصًا في مخيم اليرموك، منوهاً 
 .الفلسطينيين هم ضيوف في البلدان المجاورة وينتظرون لحظة العودة لفلسطين

 
 في غزة مهرجان يوم األسير الفلسطيني

بقصف عنيف بالقذائف واألعيرة " خان الشيح –زاكية "أما في ريف دمشق، فقد استهدف طريق 
ذلك أثناء تواجد و  التابعة للنظام نيرانها على الطريق" الشيلكا"النارية الثقيلة، حيث فتحت عربات 

العشرات من أهالي المخيم، مما أدى إلى وقوع عدد من اإلصابات في صفوف األهالي وسط 
أنباء تحدثت عن وقوع ضحايا، تزامن ذلك مع قصف عنيف استهدف بلدة زاكية والمناطق 

 .المجاورة للمخيم
هو الطريق الوحيد المتبقي ألهالي مخيم خان الشيح الذي " خان الشيح –زاكية "يذكر أن طريق 

يستطيعون عبره الوصول إلى العاصمة دمشق، وذلك بعد أن أغلق النظام السوري جميع الطرقات 
ناف األخرى، األمر الذي انعكس سلبًا على حياة األهالي بالمخيم حيث فقدت العديد من األص

 .األساسية من أسواق المخيم فيما ارتفعت أسعار األصناف المتواجدة بشكل كبير
 

 لجان عمل أهلي
الهيئة الخيرية "و" غاثة العالميةإلهيئة ا"

تقومان بتوزيع " غاثة الشعب الفلسطينيإل
حصة غذائية باإلضافة إلى " 0888"

الخبز وحليب األطفال على العائالت 
إلى بلدة يلدا النازحة من مخيم اليرموك 

 .المجاورة للمخيم
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يشار إلى أن حصار مخيم اليرموك من قبل الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له 
يومًا، والماء لـ ( 989)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 939)ال يزال مستمرًا لليوم 

يم اليرموك والنازحين عنه يعانون من في حين أن األهالي في مخ ،يومًا على التوالي( 809)
نقص شديد بالمواد الغذائية والطبية وارتفاع أسعارها في ظل انعدام الموارد المالية وانتشار 

 .وغدت المساعدات والسلل الغذائية مصدر عيشهم الوحيد ،البطالة
 

 5162إبريل  61حصاءات وأرقام حتى الالجئون الفلسطينيون في سورية ا
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ن ما ال يقل ع •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 569)يومًا، والماء لـ ( 359)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 149)لليوم 
 .ضحية( 634)عدد ضحايا الحصار يومًا على التوالي، 

الجئًا في ( 616103)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 16111)الجئًا في لبنان، ( 266211)األردن و

 .8802لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 221)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 251)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 355)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 211)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
ناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين الم :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


