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ثالثة من أبناء مخيم خان الشيح يقضون بعد خطفهم من قبل جبهة "
 "أشهر 7النصرة منذ 

 
 
 

  على وتعمل األكناف صامدة في معركتها ضد داعش "قيادي بأكناف بيت المقدس
 ."تحرير المخيم وتحييده

هناك "، و"الكتائب استعادت مع الجيش السوري الحر، زمام المبادرة في المخيم"و  
 ."قرار باستئصال داعش من المخيم والجنوب الدمشقي

  أيهم األحمد"داعش يحرق آالت موسيقية عائدة للفنان الفلسطيني". 

  اليرموك المحتجزين لديهامناشدات لجبهة النصرة الطالق سراح أحد أبناء. 

 وقفة تضامنية مع مخيم اليرموك أمام مقر االتحاد األوروبي في بروكسل ببلجيكا. 

  فلسطيني في سورية حتى اليوم، والحصيلة اإلجمالية " 999"القصف تسبب بقضاء

 .ضحية" 8982"للضحايا 
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 ضحايا
، وذلك أثناء "عوض فارسنبيل "و" عبد الرحمن سعيد خنيفس"و" عبد هللا خنيفس"قضى كل من 

خطفهم من قبل مجموعات تابعة لتنظيم جبهة النصرة وذلك منذ حوالي سبعة أشهر من مخيم 
خان الشيح بريف دمشق، وبحسب األهالي فإن النصرة قد اعتقلت الالجئين الثالثة دون إبداء أي 

حول هذا  لم يثبت أي دليل على تورطهم بأي حدث، ولم يصدر من النصرة أي توضيحو  سبب،
 .األمر

يشار إلى قيام جبهة النصرة ومجموعات محسوبة على المعارضة السورية المسلحة باعتقاالت 
 .سابقة وتصفيات قامت بها ضد من وصفتهم بالمتعاملين مع النظام السوري

 
 آخر التطورات

لة أحد قياديي كتائب أكناف بيت المقدس في مخيم اليرموك أن تنظيم الدو " أبو أحمد"أعلن 
وجبهة النصرة يعيشان حالة تخبط، وأنه تم تسجيل حاالت هروب لعدد من عناصرهما من 

 .جبهات المواجهة
أن األكناف نجحت في "في تصريح خص به إحدى الصحف الفلسطينية إلى " أبو أحمد"وأشار 

استعادة كتل بالقرب من مسجد صالح الدين األيوبي، كان التنظيم قد سيطر عليه مسبقًا، 
ًحا أن الكتائب ال تزال تحاصر المربع األمني للُنصرة في دوار فلسطين، مؤكدًا سقوط قتلى موض

 ."وجرحى في صفوف الجبهة
زمام المبادرة في المخيم، الذي يسيطر  ،أن الكتائب استعادت مع الجيش السوري الحر" مضيفًا 

 ."من مساحته% 07تنظيم الدولة على 
مقاتاًل من التنظيم في معارك محتدمة خاضتها  07األكناف قتلوا أن مقاتلي " أبو أحمد"وذكر 

 .يومًا من اقتحامه المخيم 81معه في أكثر من محور داخل اليرموك، خالل 
وأشار أبو أحمد إلى وجود تنسيق بين الكتائب وغرفة عمليات نصرة أهل المخيم التابعة 

، مبينًا وجود "المخيم والجنوب الدمشقيقررنا استئصال التنظيم من : "للمعارضة السورية، وتابع
أسماء كاملة للعناصر التي تورطت في اغتيال ناشطي المخيم، وكان لهم دور في سقوطه، وفق 

 .قوله
على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي من أجل طرد النصرة والتنظيم، تزامًنا مع " أبو أحمد"وحّث 

المعارضة السورية لطردهم، داعيًا إلى  العمليات العسكرية التي تقودها األكناف مع فصائل
 .ضرورة تفعيل المساعدات اإلنسانية واالغاثية العاجلة ألهل المخيم



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 "األحمد أيهم"لفنان الفلسطيني ا 

وشدد أبو أحمد على أن كتائب األكناف ال تزال صامدة في معركتها ضد التنظيم، وأنها تسعى 
عادة اهله النازحين  .اليه جاهدة لطرده خارج المخيم، وصواًل للحفاظ عليه وتحييده، وا 

داعش بحرق وتخريب اآلالت الموسيقية العائدة للفنان  –وعلى صعيد ليس ببعيد قام تنظيم الدولة 
من أبناء " األحمد أيهم"الفلسطيني 

مخيم اليرموك بدمشق، مما أثار 
موجة من االنتقادات في صفوف 
األهالي والناشطين من أبناء 
المخيم، الذين يعتبرون أن 

من أبرز رموز الفن " األحمد"
خالل فترة حصار المخيم منذ 

 .يوماً ( 057)أكثر من 
وفرقته كانوا قد " األحمد"يذكر أن 

التي  أصدروا عددًا من األغاني
تصف حال الالجئين المحاصرين في مخيم اليرموك، حيث كان يعزف على البيانو من داخل 

قد شارك بالعديد من الفعاليات العالمية المناصرة لمخيم " األحمد"األحياء المدمرة، كما كان 
 .اليرموك

نصرة في تنظيم جبهة ال" أبو أيوب –أمجد الهندي "ومن جهة أخرة طالب أهالي وأصدقاء الالجئ 
آذار  -مارس 92مخيم اليرموك بإطالق سراحه على الفور، حيث قامت النصرة باختطافه في 

الماضي، وبالرغم من تدخل عدد من الجهات داخل المخيم لمحاولة إقناع النصرة، إال أن األخيرة 
 .ال تزال تتكتم على مصيره

و معيل لوالدته المقعدة في يشار إلى أن أمجد الهندي أحد أبناء مخيم اليرموك المحاصر وه
 .المخيم

 
 بلجيكا

تجمع العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين مع مخيم اليرموك، يوم أمس، أمام مقر االتحاد 
األوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث عبر المعتصمون عن تضامنهم مع أهلهم 

اإلغاثية للعمل على انهاء معاناة المحاصرين في مخيم اليرموك، داعين جميع الجهات الحقوقية و 
 .أهالي اليرموك



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 
 أمام مقر االتحاد األوروبياالعتصام 

 إحصاءات مجموعة العمل
تشير االحصائيات الموثقة على موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

"actionpal.org.uk " أن القصف يحل في المرتبة األولى في األسباب التي أدت إلى وقوع
ضحية، في حين تحل ( 221)ضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سورية حيث تسبب بوقوع 

التعذيب ضحية فيما يأتي ( 521)االشتباكات المسلحة في المرتبة الثانية حيث تسببت بوقوع 
اسمًا ( 017)حتى الموت في المعتقالت السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة 

 .لالجئين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري

 
 5182إبريل  81الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 

الذين قامت المجموعة بتوثيقهم قد بلغ يذكر أن العدد اإلجمالي للضحايا الفلسطينيين  •
 .ضحية تم توثيقها باالسم والمكان وسبب الوفاة( 5152)

صلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات و  الجئًا فلسطينيًا سورياً ( 57922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factionpal.org.uk%2F&h=BAQEMTKED&enc=AZMgOAidi0IfraCLTRnYMEUHP8FnH3iapgT7rH-IeftUy6Pml6kAmRdDALQoxoiRK9fMs9y502wvDeyFUEMBbr5Lbs8-iaGAWIEbuJzOsd2cJ3TXGGigmur_KsTDUOJUthKQ4aAiSUuVBIOYLWMXtPy1soNRqPwK-6Z6CBD9j4DFjg&s=1
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 558)يومًا، والماء لـ ( 728)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 058)م لليو 

 .ضحية( 872)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في ( 816،17)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 11) •

مصر، وذلك وفق احصائيات الجئًا في ( 6111،)الجئًا في لبنان، ( 286211)األردن و
 .9785لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 225)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .لى التوالييومًا ع( 255)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 752)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 2،1)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


