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أهالي مجندي وضباط جيش التحرير الفلسطيني بعدرا يناشدون منظمة "
التحرير والفصائل الفلسطينية التدخل لتجنيب أبنائهم الصراع الدائر في 

 "سورية

   
 

 ضحَتاى فلسطَنَتاى سقطتا فٍ سورَة .

 تجدد القصف علً هخَم الَرهوك والحسَنَة. 
  الطبٍ اإلسعاف فرَك أعضاء أحد تابعة للجَش الحر تعتدٌ وتعتقل هجوىعة

 .بوخُن الُرهىك

  هخَم الحسَنَة ها َزال تحت الحصار الخانق الذٌ َفرضه علَه الجَش
. النظاهٍ هنذ عدة أشهر

  سكاى هخَم حندرات القاطنَى فٍ الوحدة التاسعة بالهدَنة الجاهعَة فٍ حلب
. َناشدوى األونروا بتأهَى هأوي بدَل لهم

 اشتباكات فٍ هحَط هخَم العائدَى بحهاة تسفر عى إصابة أحد أبناء الهخَم .

 اعتصام لنازحٍ سورَا فٍ هخَم نهر البارد فٍ لبناى .
 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 :ضحايا
 ومن ،من سكان مخيم اليرموك ( عاماً 41) "يف علي نامحمد"الركن م دالمقارتقاء  -

على مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، قضى نحبه أثناء هجوم مجموعات الجيش الحر 
 .طيني الفلسرير التحمواقع جيش أحد

 بطلق إصابتهمن أبناء مخيم العائدين بحماه، قضى اثر " كرم الشيخ خليل"ارتقاء الشاب  -
 .ناري

 
 مخيم اليرموك

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شهد اليوم حالة من الهدوء الحذر، تزامن مع حركة 
ليه في ساعات الصباح الباكر، أما في ساعات المساء فقد تعرض  دخول وخروج لألهالي منه وا 

المخيم للقصف وسقوط عدد من القذائف استهدفت منطقة حديقة فلسطين وشارع المدارس ومحيط 
دوار فلسطين دون أن تسفر عن وقوع إصابات، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات 
الجيش الحر والجيش النظامي على محور أول المخيم ومحور بلدية اليرموك بشارع فلسطين، 
ومن جهة أخرى أفادت بعض صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك 

 دعلى أحقامت باالعتداء "  البلخينحسأبو "تابعة للجيش الحر تحت أمرة المدعو عة ومجمبأن 
.  في المخيمالطبي اإلسعاف قيرف واعتقاله من نالمسعفي

أما من الجانب االقتصادي فال زال سكان اليرموك يعانون من استمرار الحصار الخانق الذي 
يفرضه الجيش النظامي على كافة منافذه، ما تسبب بنقص حاد في المواد الغذائية واألدوية 

. والمحروقات والطحين، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت لمدة طويلة

 
 آثار الدمار في ساحة فلسطين بمخيم اليرموك
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 مخيم الحسينية
ذكر مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف على مخيم الحسينية وسقوط قذائف على مناطق 

متفرقة منه تركزت على حي المشروع الجديد وشارع السكة وشارع العشرة دون أن توقع أي 
إصابات، وفي ذات السياق نقل مراسلنا نبأ ارتقاء شهيدان وسقوط عدد من الجرحى جراء 

القصف الذي طال الطريق الواصل بين مخيم الحسينية ومخيم اليرموك في منطقة الشيخ عمر 
مقابل المشروع الجديد، أما من الجانب المعاشي فال يزال من تبقى من سكانه يعانون من 
استمرار الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي، الذي تسبب بنقص حاد في المواد 

. الغذائية والخضار والطحين والوقود والمحروقات
يشار أن الجيش النظامي كان قد فرض طوقًا أمنيًا وحصارًا اقتصاديًا خانقًا على المخيم منذ 

. 2012شهر تشرين الثاني 
 

 مخيم العائدين حماة
أشار مراسل مجموعة العمل بأن اشتباكات جرت اليوم في محيط مخيم العائدين في حماه أدت 
إلى إصابة شاب من أبناء المخيم أثناء عودته من العمل إلى منزله، ومن جانب آخر اعتقل 
األمن السوري أحد أبناء المخيم من منزله واعتدى عليه بالضرب وقام عناصره بسرقة بعض 

. محتويات المنزل ومنها المصاغ الذهبي
 

 مخيم حندرات
يشتكي سكان مخيم حندرات النازحين إلى الوحدة التاسعة بالمدينة الجامعية في حلب من 

 المستمرة التي يوجهها إليهم المشرفون المسؤولون عن الوحدة، لذلك ناشد واإلهاناتالمضايقات 
 في حلب من أجل تأمين مساكن بديلة لهم حتى يصونوا كرامتهم األونروااألهالي مديرة مكتب 

. بعيدًا عن الذل المستمر الذي يتعرضون له في المدينة الجامعية
 

 :اعتقال
فلسطينيي الجنسية من سكان " موسى شحادة"أنباء تفيد بأن األمن السوري قام باعتقال الشاب 

. مخيم حماه، على طريق حماه الشام وذلك أثناء توجهه إلى لبنان
 

 :لجان عمل أهلي
 ومؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية، قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني،

والمسؤولين من قسم التربية في  وبالتنسيق والتكامل مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين،
باستكمال بعض النواقص اللوجستية وتقديم الدعم من ناحية أجور النقل والمعلبات  ،األونروا
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والمشروبات لطالب الشهادة اإلعدادية من أبناء مخيم اليرموك والمقيمين مؤقتا في مدرسة 
 باإلضافة لتواجد المتطوعين مع الطالب لتأمين أي مستلزمات ،فلسطين ومركز سعيد العاص

. طارئة ومعالجة أي نقص بالتعاون والتنسيق مع إدارة المركز
ومن جانب آخر قام عدد من متطوعي الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني وبالتعاون مع 

 بحملة تنظيف مجاري الصرف 22/5/2013النازحين بمدرسة طاهر الجزائري يوم أمس 
الصحي في مراكز اإليواء بالزاهرة في دمشق، وذلك نتيجة لتعطّل شبكة الصرف الصحي ليومين 

 .متتالين
 

 :جيش التحرير الفلسطيني
نداء وجهه أهالي مجندي وضباط جيش التحرير الفلسطيني المتواجدين بمنطقة عدرا يناشدون فيه 

الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير للتدخل من أجل عدم زجهم بالصراع الدائر في سورية 
وخاصة بعد أن ارتقى منهم العديد بسبب االستهداف المباشر لموقعهم ومهاجمته من قبل 

 الواردة من هناك بأن جثث أبنائهم مازالت ملقاة على قارعة األنباءمجموعات الجيش الحر، وتفيد 
الطريق منذ أيام ال يجرؤ أحد على سحبها ودفنها، ويشار أن الجيش السوري فرض على جيش 
التحرير الفلسطيني حماية بعض المناطق ذات األهمية اإلستراتيجية له والمتواجدة في منطقة 

 مجموعات الجيش الحر الموقع هدفاً  لها لعدة مرات ما أسفر اعتبرتعدرا اإلنشائية، وعلى إثرها 
 أيار وجرح 16بتاريخ  (فرهود وشلحاوي ودسوقي)عن ارتقاء ثالثة شبان من أفراد هذه الكتيبة 

شاب رابع اثر اشتباك مع كتيبة لواء اإلسالم التابعة للجيش الحر هناك، أما اليوم فقد ارتقى 
من سكان مخيم اليرموك، نتيجة االشتباكات التي  ( عاماً 41) "نايف علي محمد"الركن م دلمقا

. جرت بمنطقة عدرا بين مجموعات الجيش الحر وجيش التحرير الفلسطيني
 

 :لبنان
من سكان مخيم  ( سنة16)وردت معلومات لمجموعة العمل تفيد بإصابة الشاب صهيب عابورة 

. اليرموك برصاص طائش في مخيم البداوي بطرابلس، ما استدعى لنقله إلى أحد المشافي
ومن جهة أخرى وتحت عنوان أغيثونا، اعتصم عدد من النازحين الفلسطينيين من سورية صباح 

 األونرواأمس أمام مكتب مدير خدمات األونروا في مخيم نهر البارد، وطالب المعتصمون 
غاثتهم . والمجتمع الدولي والحكومة اللبنانية تقديم كل ما يلزم من اجل إعانتهم وا 
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