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بأمر من النظام السوري، نقل وحدات من جيش التحرير "
 "المشتعلة" الشيخ مسكين"الفلسطيني إلى جبهة 

      

 
 

 فلسطينيان يقضيان أثناء مشاركتهما في القتال إلى جانب النظام السوري. 

  لخدماتها في لبنان" األونروا"يشاركون في االحتجاج على تقليص فلسطينيو سورية. 

  مهاجراً من سورية معظمهم من النساء واألطفال( 24)حادثتا غرق توديان بحياة. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك، ومن مرتبات الفرقة " نزار محمود عوض"قضى الالجئ الفلسطيني 

في اشتباكات جرت مع مجموعات المعارضة السورية المسلحة  الرابعة التابعة للحرس الجمهوري 
 .في بلدة داريا بريف دمشق

من أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق، " جهاد دمحم أحمد علي"فيما قضى الالجئ الفلسطيني 
 .جراء استمرار الصراع الدائر في سورية

 
 آخر التطورات

فلسطينيي سورية، أنه تم نقل عدة وحدات من أكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل من أجل 
المشتعلة في محافظة درعا، وذلك للمشاركة " الشيخ مسكين"جيش التحرير الفلسطيني إلى جبهة 

في القتال إلى جانب الجيش النظامي في معاركه ضد المعارضة السورية في تلك البلدة، حيث 
 .تدور معارك طاحنة بين الطرفين

 
وأضافت المصادر أن نقل تلك الوحدات تم بأوامر مباشرة من قيادات في الجيش السوري 
النظامي، حيث قامت قيادة أركان جيش التحرير الفلسطيني بتنفيذها على الفور، بالرغم من 
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موجة االنتقادات واإلدانة الكبيرة التي وجهت إليها سابقًا من قبل الناشطين وأهالي المجندين 
 .لزج أبنائهم في معارك النظامالرافضين 

يذكر أن الخدمة في جيش التحرير الفلسطيني هي خدمة الزامية لكل الالجئين الفلسطينيين 
األمر الذي أجبر المئات منهم على التخلف عن  ،عاماً ( 81)الشباب في سورية والذين تجاوزوا 

 .نظاميالخدمة والتخفي أو السفر، وذلك لرفضهم القتال إلى جانب الجيش ال
وعلى صعيد آخر وفي موضوع مختلف، شارك المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين في 
لبنان في االعتصامات الجماهيرية التي أقيمت يوم أمس أمام مبنى المقر الرئيسي لألونروا في 

 .وذلك احتجاجًا على تقليص وكالة األونروا لخدماتها في لبنان ،بيروت
ة األونروا بالعدول عن قراراتها األخيرة خصوصًا فيما يتعلق بملف وطالب المحتجون إدار 

االستشفاء، كما حّملوا إدارة األونروا في لبنان المسؤولية عن التدهور الصحي لالجئين 
 .الفلسطينيين

 
ألف الجئًا فلسطينيًا ُهجروا من سوريا إلى لبنان، وذلك بسبب القصف ( 4..5)يذكر أن حوالي 
 .تباكات التي استهدفت مخيماتهم في سوريةوالحصار واالش

مهاجرًا من سوريا، في حادثتي غرق منفصلتين في ( .5)وباالنتقال إلى اليونان، حيث قضى 
 .بحر إيجة، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية انطالقًا من الشواطئ التركية

( 88)مهاجرًا بينهم ( 45)والتي قضى فيها حيث وقعت الحادثة األولى قبالة جزيرة كالوليمنوس، 
مهاجرين آخرين في حادثة منفصلة قبالة جزيرة ( 1)طفاًل إثر انقالب مركبهم، فيما قضى 

مهاجرًا من القارب ( 2.)ومن جانبها قالت فرق اإلنقاذ اليونانية أنها أنقذت  ،فارماكونيسي
 جثة لنساء( 82)من البحر منهم  جثة( 45)الخشبي قبالة جزيرة كالوليمنوس، لكنها انتشلت 

 .جثث لرجال( 7)جثة ألطفال و( 88)و
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وأكدت فرق اإلنقاذ أنه ال ُيعرف عدد من كانوا على متن القاربين لكن بعض التقديرات تذهب 
شخص كانوا على متن القاربين، فيما ال تزال عمليات البحث واإلنقاذ ( 811)إلى أن أكثر من 

 .مزيد من الناجينجارية على أمل العثور على 

 
 2102/ كانون الثاني ــ يناير / 22/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 5.5411)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15500) •
يوليو لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111)

.184. 
كانون األول  -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( ..78)أكثر من  •

.184. 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 418)اء لـ يومًا، والم( .818)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 3.4)
 .ضحية( 814)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

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

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 8111)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 228)حوالي : درعامخيم  •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )طريق 


