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انشقاق ضباط وجنود عن جيش التحرير الفلسطيني وانضمامهم للجيش "
" الحر

 
 

 
  ًوثٌقة من الهالل األحمر السوري لرؤساء الجمعٌات الخٌرٌة ف

 .سورٌة تلزمهم باستثناء الفلسطٌنٌٌن من المساعدات

 قصف على مخٌم الحسٌنٌة والسبٌنة والٌرموك وخان الشٌح .

  تسطو على صهرٌج " الجٌش الحر"مجموعة مسلحة تعمل تحت اسم
. محروقات مخصص للمخابز كان متوجهاً إلى مخٌم خان الشٌح

  الجٌش النظامً ٌحاصر مخٌم العائدٌن بحمص بسواتر ترابٌة
. وأسالك شائكة تمهٌداً لفرض حصار خانق علٌه
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 :شهداء
فمسطيني الجنسية هن سكان هخيم السبينة عمى يد هجهوعة " عبد اهلل شرقي"إعدام  -

 .هسمحة تابعة لمجيش الحر
 

 مخيم الحسينية
أفاد هراسل هجهوعة العهل أن هخيم الحسينية تعرض لمقصف وسقوط عدد هن القذائف عمى 

 ظيرًا سقطت قذيفة بالقرب هن نادي تل الفخار أسفرت 12:40هناطق هتفرقة هنو، ففي الساعة 
، كها ُسجل سقوط قذيفة بالقرب هن جاهع القدس اقتصرت األضرار اإلصاباتعن وقوع عدد هن 

 ظيرا سقطت قذيفة في شارع جاهع زاىر نجم عنيا 1:40فييا عمى الهاديات، أها في الساعة 
 هساًء سقطت قذيفة بالقرب هن صالة أورنينا أسفرت عن 5:10احتراق هنزل، وفي الساعة 

 شاب بجروح خطيرة، أها هن الجانب اإلنساني ال زال الجيش النظاهي يفرض حصارًا إصابة
. عمى الهخيم يهنع بهوجبو إدخال الهواد الغذائية والدقيق والهحروقات إليو

 مخيم سبينة
ذكر هراسل هجهوعة العهل أن هخيم السبينة شيد سقوط عدد هن القذائف عميو اقتصرت 

أضرارىا عمى الهاديات، ونوه الهراسل أن هن تبقى هن سكانو يعانون هن نقص حاد في الهواد 
. الغذائية والطحين وهن استهرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو

 مخيم اليرموك
نقل هراسل هجهوعة العهل في هخيم اليرهوك نبأ تجدد القصف عمى حارات وشوارع الهخيم 

، وهن تسبررسة كفد هلاىا داخد إحطت سقنيطقة دًار فمسط عمى هنفائذقث  ثالوسقوط 
الذين د و األ سرقة الحجطهننداء أىل ك وهر اليمهخيفي ني دفاع الهدالجية أخرى لبى فريق 

والذي نجم عن كان ىناك ر ًإزالة القيطر ًفتح الثانتشال الجثثة هن أجل أطمقوا نداء استغا
، أها هن الجانب الهعاشي فيعاني سليمة أهأرض أرض عمى أحد الهناطق فيو صارًخ سقوط 

سكان اليرهوك هن شح الهواد الغذائية والدقيق والهحروقات نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضو 
 .الجيش النظاهي عمييم

 مخيم خان الشيح
هراسل هجهوعة العهل في هخيم خان الشيح يؤكد سقوط عدد هن القذائف داخل حدود الهخيم 
نتيجة قصف الهناطق الهحيطة بو أسفرت عن وقوع أضرار هادية في الهكان، ونوه الهراسل أن 

 الهخيم أفرانهجهوعة تابعة لمجيش الحر قاهت اليوم بالسطو عمى صيريج هازوت قادم لتزويد 
 النارية في اليواء وشتم األعيرة بإطالق قاهوا أخذهبالوقود، وعندها ىب األىالي لهنعيم هن 

ىانة أبناء الهخيم، هها سبب حالة هن الغضب والغميان لدى سكان الهخيم الذين أكدوا أنيم لن  وا 
 طرف كان، كها حذروا هجهوعات الجيش أي تهس كراهتيم وتسرق ههتمكاتيم هن قبل أنيقبموا 
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 االستفزازية هن سرقة وبمطجة ولصوصية ستنعكس واألعهالالحر بأن استهرار ىذه التصرفات 
 يرفعوا الغطاء أنسمبًا عمييم، كها طالبوا جهيع الهعنيين والهرجعيات لقوى الثورة العسكرية 

 ىيئة فمسطين الخيرية أقاهتالمصوص قبل فوات األوان، أها عمى صعيد العهل األىمي فقد 
بالتعاون هع هجهوعة ىهة الشبابية وهجهوعة عائدون دورة في الدفاع الهدني لهجهوعة هن 

. شباب الهخيم

 
 الشيح خان مخيم في العام لطريقإغالق ا

 
 الشيح خان مخيم في المدني الدفاع دورة
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 مخيم العائدين حمص
 األخيرة اآلونةأكد شيود عيان هن سكان هخيم العائدين بحهص بأن الجيش النظاهي قام في 

 شائكة عمى طول هفرق الهخيم وذلك بيدف تشديد القبضة األهنية وأسالكبوضع سواتر ترابية 
عمى هداخل وهخارج الهخيم وفرض حصار اقتصادي عميو، وهن جانب أخر يشتكي سكان 

. الهخيم هن نقص في الهواد األساسية وغالء األسعار وعدم توفر الخدهات فيو
 مخيم حندرات

نقمت أحدى الصفحات الهتخصصة بنقل أخبار هخيم حندرات في حمب نبأ أسر هجهوعات 
الجيش الحر لمهدعو فوزي عبد الهجيد وىو أحد هنتسبي المجان األهنية التابعة لمجبية الشعبية 

. القيادة العاهة، وهن ثم قياهيا بإعداهو هيدانياً 
 

 :جيش التحرير الفلسطيني
خالد "أظير شريط فيديو نشر عمى عدد هن هواقع التواصل االجتهاعي واليوتيوب العقيد الركن 

 صاعقة 421 هن هرتبات جيش التحرير الفمسطيني قوات القادسية قائد الكتيبة " حسنإسهاعيل
 لمجيش وانضهاهيموىو يعمن انشقاقو هع عدد هن الضباط والجنود عن جيش التحرير الفمسطيني 

الحر وتشكيميم لمواء أحرار جيش التحرير وذلك بسبب جرائم النظام الوحشية بحسب قول العقيد 
 إيياب" الهالزم " نعيهيإياس"الركن الهنشق، الجدير ذكره أن الضباط الهنشقين ىم الهالزم أول 

 "هحهد اسعد" الهالزم "أحهد حسن" الهالزم "باسل العمي " الهالزم"هحهد خميل" الهالزم "قاسم
. وهجهوعة هن صف الضباط واألفراد

 
 :مفقودون

وردت أنباء لهجهوعة العهل تفيد بفقدان عائمة بأكهميا هن سكان هخيم اليرهوك، وفي التفاصيل 
 سجا وسها وعهر هحهد السعدي، أطفاليمخرج كل هن هحهد السعدي وزوجتو رىف عهايري هع 

 حسام السعدي وزوجتو السيدة دالل عوض هنذ أكثر هن شيرين أثناء عودتيم هن هحافظة وأبو
طرطوس إلى دهشق إال أن االتصال انقطع بيم هنذ ذاك التاريخ ولم ترد أي هعموهات أو أنباء 

. عنيم حتى المحظة

 
 السعدي محمد السيد عائلة
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 :سوريا
كشفت أحدى الصفحات الهعنية بنقل أخبار الالجئين الفمسطينيين المثام عن وثيقة هرسمة هن قبل 

اليالل األحهر العربي السوري إلى كافة رؤساء الجهعيات الخيرية، باالهتناع عن تسميم أي 
حصة أو هادة إغاثية لالجئين الفمسطينيين بحجة أنيم هن هسؤولية األونروا وىيئة اإلغاثة 

. لمشعب الفمسطيني

 
مرسلة من قبل الهالل األحمر العربي السوري الوثيقة ال
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