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ضحية في صفوف جيش التحرير الفلسطيني ( 431:)مجموعة العمل"
 "5142منهم قضوا منذ بداية عام ( 33)

 
 تشييع ضحايا جيش التحرير في مخيم جرمانا

 
 قصف عنيف يستهدف مخيم اليرموك، وسط اشتباكات في محيطه. 

  في اليرموك" على الحق ظاهرين"أكناف بيت المقدس تعلن بدء عملية. 

 الجيش السوري يقصف المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح. 

 أهالي مخيمي جرمانا والسيدة زينب يشيعون ضحايا جيش التحرير الفلسطيني. 
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 محمد شهاب الحمد

 مجموعة العمل
( 431)فلسطينيي سورية أنه وثق أسماء أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 

ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، حيث 
 .قضى معظمهم إثر األعمال العسكرية في ريف دمشق

ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية ( 33)فيما كشفت المجموعة أن 
مهند محمد "هم  5142/ كانون الثاني –أربعة عناصر قضوا في شهر يناير بينهم  5142عام 
، فيما قضى "أحمد زياد أحمد"، و"محمد وسيم الشبلي"و" عبد اللطيف سعيد غزاوي"و" فارس

، "أحمد محمد كريم" و "محمود الخطيب : " فبراير المنصرم هم -ضحية في شهر شباط ( 41)
" ،"عبد هللا فيصل حجو"العريف المجند و  ،"خالد إبراهيم " و، "حسام سويد"و" محمد سيف الدين"

" ،"باسل محمود عبد هللا" ،"عمار أحمد أحمد" ،"محمد محمود الصعيدي" أيمن محمود محمد،
يزن رامز " ،"عصمت اسماعيل" ،"جميل محمد" ،"نصر الدين سقيرق" "،"حسام أحمد الداية

 ."، حمود عماد موسى"النادر خلدون" ، و"محمود حازم أبو جربوع" ،"الدباغ
عنصرًا منذ بداية شهر نيسان ( 42)كما قضى 

المالزم : هم( 43)ابريل الجاري بينهم  –
، "خالد الالفي" ، الرقيب"محمد خالد الخرس"أول
جهاد "، المجند "مجمود عمر مرعي" ،الرقيب"

مروان صافي "، "أحمد نوح محمد"، و"زياد أحمد
، "مجد يوسف"، "رامي أمين أبو الليل"، "خنيفس

محمد "، "محمد السمرة"، "محمد شهاب الحمد"
، "محمد الكوري"، و"محمد فياض"، "النعيمي

قضوا أثناء مشاركتهم في المعارك الدائرة بين 
من " داعش"الجيش النظامي من جهة تنظيم 

 .جهة أخرى، في ريف محافظة السويداء جنوب سورية
صلت بعض الرسائل والنداءات للمجموعة من عدد من الناشطين وأهالي الضحايا إلى ذلك و 

والمجندين الملزمين بالخدمة تطالب بتوجيه نداء مناشدة لهيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني 
ومنظمة التحرير والجهات المعنية بعدم زج أبنائهم في الصراع الدائر في سورية، وعدم إرسالهم 

تر، والكف عن إراقة دماء الشباب الفلسطيني، علمًا أن الالجئين الفلسطينيين في إلى مناطق التو 
يتعرض كل من تخلف عن و  سورية ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني،
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 لتجمعات النازحين من مخيم اليرموك مفوض األونروا  زيارة

اإللتحاق به للمالحقة والسجن، مما أجبر العديد من الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة 
 .ئرة في سورية لتركها والسفر إلى البلدان المجاورةالعسكرية خالل الحرب الدا

 
 آخر التطورات في مخيم اليرموك

قصف عنيف استهدف عدة مناطق في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، فيما أورد 
عبر محور مسجد ( داعش)مراسلنا أنباء عن بدء أكناف بيت المقدس هجومًا على مجموعات 

 .صالح الدين
 "شام الرسول"اندلعت اشتباكات عنيفة في حي الزين وشارع بيروت جنوبي المخيم بين إلى ذلك 

" داعش"وكتائب أكناف بيت المقدس من جهة وبين مجموعات " جيش اإلسالم"و"جيش األبابيل "و
 .ومجموعات موالية لها من جهة أخرى" النصرة "و

لطرد " على الحق ظاهرين"ملية فيما أعلنت كتائب أكناف بيت المقدس في وقت الحق عن بدء ع
 .من مخيم اليرموك( داعش)عناصر 

ومن جانب آخر تزداد األوضاع المعيشية لألهالي المحاصرين سواًء خاصة مع توقف توزيع 
استمرار حصاره مع القيادة و  المساعدات الغذائية والطبية واستمرار النظام السوري بقصف المخيم

دوية العامة ومنع دخول المساعدات واأل
 .والمستلزمات الطبية

وعلى صعيد آخر شهد يوم أمس عودة 
دوام أطفال مخيم اليرموك في المدارس 
البديلة بالرغم من األزمات المعيشية 
واألوضاع األمنية التي يعاني منها 

 .المخيم
في حين قام المفوض العام لوكالة 

بزيارة لتجمعات " بيير كرينبول"األونروا 
النازحين من مخيم اليرموك في إحدى 

مراكز اإليواء بعد وصوله دمشق لبحث أزمة اليرموك، كما شهدت بلدتي يلدا وبيت سحم 
 .المجاورتين للمخيم توزيع مساعدات غذائية على األهالي النازحين من اليرموك
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 مخيم خان الشيح
يش السوري في موقع تل الكابوسية المزارع المحيطة لمخيم خان الشيح بعدد استهدفت مدفعية الج

فيما استهدفت الرشاشات المتمركزة داخل الموقع العسكري التابع للجيش السوري  ،من القذائف
 .طريق خان الشيح زاكية بعدد من الرشقات( 433الفوج )

منها األهالي وذلك بسبب نقص يأتي ذلك القصف بالتزامن مع أوضاع معيشية قاسية يعاني 
لى المخيم استمرار انقطاع جميع ، و الخدمات الصحية وغالء المعيشة وصعوبة المواصالت من وا 

خان  -زاكية )الطرقات الواصلة بين مخيم خان الشيح وبين المناطق المجاورة باستثناء طريق 
 (.الشيح

 
 استهداف محيط مخيم خان الشيح

 مخيم جرمانا والسيدة زينب
مروان "، و"جهاد محمد"، والرقيب "محمد األخرس"شّيع أهالي مخيم جرمانا كل من المالزم األول 

من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، فيما شّيع أهالي مخيم السيدة " محمد نعيمي"، و"خنيفس
مجد حسن "و"، "أحمد نوح محمد"، "خالد ديب الالفي"زينب ثالثة آخرين من أبناء مخيمهم، هم 

، يذكر أن العناصر قضوا أثناء مشاركتهم في المعارك الدائرة بين الجيش النظامي من "يوسف
 .من جهة أخرى، في ريف محافظة السويداء جنوب سورية" داعش"جهة تنظيم 

 
 لجان عمل أهلي

عاد القسم الطبي في هيئة فلسطين الخيرية للعمل في مخيم اليرموك المحاصر وتم استقبال 
ضية من األهالي المحاصرة في المخيم وذلك بعد إصالح العيادات الطبية نتيجة الحاالت المر 

 .سقوط قذيفة صاروخية
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يذكر أن المشفى الوحيد في المخيم وهو مشفى فلسطين كان قد تعرض في وقت سابق لقصف 
الجيش السوري مما تسبب بأضرار جسيمة في البناء واألجهزة الطبية، مع استمرار محاوالت 

 .ين إلصالح األعطال وصيانة المشفىالمتطوع
فيما يعاني المخيم من نقص الشديد في األدوية والمواد الطبية داخل المخيم وذلك بسبب الحصار 

 .المشدد المفروض على المخيم منذ أكثر من عامين
إلى ذلك تواصل الهيئة تعبئة المياه لألهالي المحاصرة في المخيم في ظل تواصل الجيش السوري 

 512على التوالي واستمرار حصاره على مخيم اليرموك لليوم  542الماء عن المخيم لليوم بقطع 
 .وقطع المساعدات عن األهالي المحاصرة ومنع ادخال المواد والمستلزمات الطبية

 
 القسم الطبي في هيئة فلسطين الخيرية

 
 5142/ ابريل ــ نيسان / 45فلسطينيو سوريا احصاءات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53933)ال يقل عن ما • 
 .األخيرة

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك• 
 يومًا على( 542)والماء لـ  ،يوماً ( 352)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 512)

 .ضحية( 431)التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في ( 416503)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01)• 

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 56111)الجئًا في لبنان، ( 246311)األردن و
 .5142لغاية فبراير " األونروا"
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مي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظا: مخيم الحسينية• 
 .يوم على التوالي( 215)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة• 
 .يوم على التوالي( 245)

 أيام بعد سيطرة مجموعات( 340)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات• 
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 355)حوالي : مخيم درعا• 
الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب• 

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


