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ضحية في صفوف جيش التحرير الفلسطيني منذ بداية الحرب ( 041)"
ار الثعلة إلى مط” لواء القادسية“وأنباء عن وصول . .في سورية

 "العسكري بريف السويداء
 

 
 

  القصف على مخيم خان الشيح يقضي إثر" دمحم خالد نوفل"الناشط اإلغاثي 

 اشتباكات عنيفة في محيط مخيم خان دنون تسبب حالة من الهلع بين سكانه 

 أهالي مخيم الرمل في الالذقية يشتكون من استمرار حمالت الدهم واالعتقال 

 اإلفراج عن الجئ فلسطيني واعتقال الجئتين 

 سورية يعتصمون بمنطقة وفلسطيني.. احتجاجاً على تقليصات األونروا لخدماتها: لبنان
 وادي الزين

  مليون دوالر لصالح عمل األونروا ودعم فلسطينيي سورية 51الكويت تتبرع بـ 
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 جيش التحرير الفلسطينيي
( 041)أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق أسماء 

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

ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية ( 44)فيما كشفت المجموعة أن 
في ( 01)و، 4102/ كانون الثاني –بينهم أربعة عناصر قضوا في شهر يناير  4102عام 

( 01)بينهم  ،4102/ ابريل –عنصرًا بداية شهر نيسان ( 01)كما قضى فبراير،  –شهر شباط 
من جهة " داعش"قضوا أثناء مشاركتهم في المعارك الدائرة بين الجيش النظامي من جهة تنظيم 

 .أخرى، في ريف محافظة السويداء جنوب سورية

 
وصول قرابة مائتين وفي السياق تناقلت صفحات التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونية نبأ 

/ 04مساء يوم الجمعة  ،”جيش التحرير الفلسطيني”التابع لـ” لواء القادسية“وخمسين عنصرًا من 
إلى داخل مطار الثعلة العسكري بريف السويداء الغربي، لمساندة قوات  ،الجاري و يوني –حزيران 

مدججة باألسلحة النظام السوري، حيث أكدت المصادر أن تلك القوات دخلت بسيارات مدنية 
فيما لم  ،الخفيفة والثقيلة إلى مطار الثعلة، عبر طرق زراعية تربط ريف السويداء الغربي بالمطار

 .يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة الخبر من مصادر أخرى 
إلى ذلك وصلت بعض الرسائل والنداءات للمجموعة من عدد من الناشطين وأهالي الضحايا 

بالخدمة تطالب بتوجيه نداء مناشدة لـ هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني  والمجندين الملزمين
ومنظمة التحرير والجهات المعنية بعدم زج أبنائهم في الصراع الدائر في سورية، وعدم إرسالهم 
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إلى مناطق التوتر، والكف عن إراقة دماء الشباب الفلسطيني في معركة ليست معركتهم، علمًا 
 ،لسطينيين في سورية ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطينيأن الالجئين الف

يتعرض كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن، مما أجبر العديد من الشباب الذين و 
يرفضون أداء الخدمة العسكرية خالل الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر إلى البلدان 

 .المجاورة
 

 ضحايا
إثر القصف بالبراميل المتفجرة التي استهدفت مخيم خان " دمحم خالد نوفل"الناشط اإلغاثي قضى 

من متطوعي مؤسسة جفرا في مخيم " النوفل"الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، يشار أن 
 .أب لطفلينو خان الشيح، وه

 
 "دمحم خالد نوفل"الناشط اإلغاثي 

 خر التطوراتآ
حالة من الخوف والتوتر سادت بين أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، 
وذلك اثر اندالع اشتباكات عنيفة في محيط المخيم بين الجيش النظامي، ومجموعات المعارضة 
السورية المسلحة، إلى ذلك يعيش سكان المخيم حالة من عدم االستقرار والترقب من مصير 

بسبب ارتفاع حدة األعمال القتالية في المناطق والبلدات المتاخمة له بين قوات  مجهول، وذلك
المعارضة السورية والجيش النظامي ومشاركة بعض أبناء المخيم المنتمين للجبهة الشعبية 

وفتح االنتفاضة في القتال إلى جانب الجيش النظامي، مما جعل المخيم عرضة ( القيادة ــ العامة)
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عدد من القذائف على أماكن متفرقة منه أدت إلى وقوع العديد من الضحايا  للقصف وسقوط
 . والجرحى

ومن جانب آخر ونظرًا للموقع الجغرافي الذي يتمتع به مخيم خان دنون فقد أحكم الجيش 
النظامي قبضته األمنية على مداخله ومخارجه فأقام حاجز على بوابته الرئيسية وجعل من 

 . ق آلياته إلى جبهات القتال مع قوات المعارضة في القرى المجاورةشوارعه طريقًا النطال
سكان المخيم من أزمات معيشية حادة تجلت في شح المواد و أما من الجانب المعيشي فيشك

الغذائية وانتشار البطالة وفقر الحال، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت 
 .لفترات زمنية طويلة

لى  الملقبة " عمروو ليلى أب"الشمال السوري اعتقل عناصر حاجز القطيفة التابع للجيش النظامي وا 
أم محمود، من أبناء مخيم الرمل في الالذقية، وذلك أثناء سفرها إلى مدينة دمشق لزيارة ابنها 

م من أبناء المخيم، وذلك بعد اعتقال دا" وليد عساف"فيما ُأفرج عن . المعتقل في سجن صيدنايا
 .ألكثر من ثالثة أسابيع

معتقاًل من أبناء مخيم الرمل في الالذقية ( 01)الجدير ذكره أن مجموعة العمل وثقت ما يقارب 
 .داخل سجون النظام السوري 

وبدورهم يشتكي أهالي مخيم الرمل في الالذقية من استمرار حمالت الدهم واالعتقال التي تقوم 
حيث تقوم  ،تزيد من معاناة سكانهو لحين واآلخر لمنازل المخيم بها األجهزة االمنية السورية بين ا

المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام السوري بمداهمة بيوتهم والسيطرة على بعضها واتخاذها 
كما يعاني شباب المخيم من مالحقة األجهزة األمنية السورية من أجل الخدمة  ،مقرات لها

يعيش و  ،مما اضطر العديد منهم للهروب خارج البالد ،طينياإللزامية في جيش التحرير الفلس
أهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء وسط استمرار معاناتهم االقتصادية حيث يشتكي 
 األهالي من ارتفاع أسعار المواد التموينية، إضافة إلى غالء إيجارات المنازل

" مورك"ع بعد مدينة حماه شمااًل وقبل منطقة في غضون ذلك أقدم أحد حواجز األمن الجوي الواق
من أبناء مخيم العائدين بحمص يوم أمس، " مانيا أحمد ساليمة"على اعتقال الالجئة الفلسطينية 

 .من أهالي قرية الشجرة في فلسطين ،يشار أنها في بداية العقد الثالث من العمر
 

 لبنان
" إن وكالة األونروا وجدت لتشغيل الفلسطينيين ال من أجل تجويعهم وتشريدهم"تحت شعار 

" األونروا"نظمت عشرات العائالت الفلسطينية السورية والمهجرة إلى لبنان، اعتصامًا أمام مكتب 
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في منطقة وادي الزين التابعة لمدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك رفضًا للقرارات التي صدرت عن 
ونروا مؤخرًا، والقاضية بتقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين بشكل عام، وعن فلسطينيي األ

سورية بشكل خاص، حيث قامت بقطع بدل اإليواء وتخفيض مبلغ المساعدات الغذائية، وكذلك 
عائلة فلسطينية سورية، فيما طالب المعتصمون الفصائل  0411قطع المساعدات المالية عن 

 ،ظمة التحرير ومنظمات حقوق اإلنسان حث وكالة األونروا للتراجع عن قرارتهاالفلسطينية ومن
  .والضغط على الدول المانحة من أجل تسديد التزاماتها المالية تجاه األونروا

 
قليم  وفي ختام االعتصام سلم المعتصمون مذكرة احتجاج لمدير مكتب األونروا في صيدا وا 

طالبوا من خاللها إعادة النظر في قرارها الذي سيكون له  الخروب الدكتور إبراهيم الخطيب،
 . انعكاسات سلبية على األوضاع المعيشية واإلنسانية

 
 األونروا

مليون  02أعلنت وكالة األونروا على موقعها االلكتروني بأن دولة الكويت قدمت تبرعًا بقيمة 
من أجل ( األونروا)الشرق األدنى دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في 

وقد تم اإلعالن عن هذا التبرع الجديد . العمل الذي تقدمه لالجئي فلسطين في الشرق األوسط
 .حزيران الحالي بمدينة نيويورك 00خالل حفل أقيم في جنيف يوم 

ت حرج هذا التبرع المرحب به يأتي في وق"وبدوره قال بيير كرينبول المفوض العام لألونروا بأن 
بالنسبة لألونروا في الوقت الذي تؤدي فيه التطورات التي تحدث في المنطقة إلى حدوث زيادة 
كبيرة في احتياجات الالجئين الذين نقوم على خدمتهم والذين تجد الغالبية منهم نفسها محاصرة 
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 في خضم الحرب األهلية في سورية والذين يعيشون تحت الحصار واالحتالل في غزة والضفة
 ". الغربية

 
 5102/ حزيران ــ يونيو 04الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا في ( 10،،01)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  11 •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 111،)الجئًا في لبنان، ( 20111)األردن و
 . 4102لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

بع سنوات ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األر ( 12)ما ال يقل عن  •
 . األخيرة

ضحية ( 111)معتقل و( 111)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 . قضوا تحت التعذيب في السجون السورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 400)يومًا، والماء لـ ( 010)أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ ( 000)لليوم 

 . ضحية( ،00)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 . يومًا على التوالي( 211)
زلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منا: مخيم السبينة •

 . يومًا على التوالي( 201)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 010)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 . المعارضة عليه
 . من مبانيه%( 01)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 444)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في ح •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


