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النظام السوري يستغل بعض الفلسطينيين ويجبرهم : ناشطون "
 "على القتال لجانبه قبل أن يغدر بهم على الجبهات

      

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

 من المهاجرين في خطر بعد ثقب مركبهم أثناء توجههم إلى حياة العشرات : ناشطون
 اليونان

 لجنة فلسطينيي سورية في لبنان تكرم طالبتين متفوقتين في مركز إنساني بصيدا  
  (446) الجئة فلسطينية قضين بسبب الحرب في سورية 
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 ضحايا
بعد اعتقال دام  تحت التعذيب في سجون النظام السوري '' فارس جخلب''قضى الالجئ الفلسطيني

لما يقارب خمسة أعوام، وهو من أبناء مخيم الرمل في الالذقية، مما يرفع حصيلة الالجئين 
ضحية، في حين اليزال  434الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية إلى 
 .األمن السوري يتكتم على مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه

 
 آخر التطورات

تهم ناشطون الجيش واألمن السوري بخيانة المتطوعين الفلسطينيين المقاتلين إلى جانبهم، من ا
خالل قتلهم بطلقات صديقة أي تصفيتهم من الخلف بحسب قولهم، مشيرين إلى أن سوء 
األوضاع اإلقتصادية واستغالل حاجة األهالي مع اغرائهم برواتب جيدة، دفع العديد من الشباب 

لمشاركة في مجموعات فلسطينية قتالية موالية للنظام السوري أو من خالل الفلسطيني ل
  .مجموعات مسلحة تابعة ألجهزته األمنية

وأضاف الناشطون أن عددًا من أبناء مخيم خان 
دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، تطوعوا في 

تحت اغراء الراتب الشهري وتسهيل " الفرقة الرابعة"
المرور من حواجز النظام، إال أنهم حركتهم عند 

سرعان ما امتنعوا عن الذهاب إلى جبهات القتال ضد 
مجموعات المعارضة المسلحة وسلموا أسلحتهم، 
بعدما تبين أن معظم الذين قضوا من المتطوعين ُقتلوا 

أي برصاص عناصر الجيش واألمن " بنيران صديقة"
 .السوري 

ت الجيش النظامي، وال تضم في صفوفها الجئين فلسطينيين، وتعتبر الفرقة الرابعة من أهم مكونا
ليها ينتمي العديد  لكن خالل أحداث الحرب تم تشكيل مجموعات موالية لها تعمل تحت إمرتها، وا 

وهو إحدى الفرق التابعة للجيش السوري، " الحرس الجمهوري "من المقاتلين الفلسطينيين، كما أن 
رقة الرابعة، إضافة إلى بعض الفصائل الفلسطينية في شكل مجموعات مسلحة على غرار الف

سورية والتي شكلت مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب النظام السوري موزعة داخل وحول بعض 
 .المخيمات الفلسطينية وبعيدًا عنها
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ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا بطلق ناري خالل  414ويشار أن مجموعة العمل وثقت 
 .لصراع السوري مشاركتهم في ا

وباالنتقال إلى لبنان كرم قسم الطالب في لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان بالتعاون مع الهيئة 
الطالبتين أسيل حسن  ،6112/6/62اإلدارية في مركز إنساني التابع لثانوية اإليمان يوم االثنين 

 يين من سورية في لبنان،الحائزة على المرتبة األولى على المركز بين الطالب الالجئين الفلسطين
الطالبة رهام مندو من مدينة حمص السورية الحائزة على المرتبة األولى في الصف الثامن و 

 .الحائزة على المرتبة األولى في المدرسة، وذلك بمقر مركز إنساني في مدينة صيدا

 
جمة تمثلت يشار أن الطالب الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان يعانون من مصاعب 

في اختالف المناهج السورية عن المناهج اللبنانية، حيث تعتمد المناهج اللبنانية اللغة األجنبية 
 .أساسًا في التدريس على عكس المناهج السورية

في سياق مختلف قال ناشطون في مركز اإلنقاذ البحري، أن قاربًا مطاطيًا ُيعتقد أنه يحمل 
ئ مدينة أزمير التركية بطريقة غير شرعية، وفي طريقه إلى مهاجرين فلسطينيين خرج من شواط

جزيرة متيليني اليونانية تعرض لثقب جراء ارتطامه بالصخور في بحر إيجة، مما ينذر بكارثة قد 
 .تخلف ضحايا بين المهاجرين، وطالب الناشطون جميع المعنيين بسرعة التحرك إلنقاذهم

الجئين فلسطينيين فارين من الحرب السورية إلى  يتزامن ذلك مع استمرار وصول قوارب تحمل
اليونان، حيث أعلن فريق اإلنقاذ أن قاربًا يحمل مجموعة من أبناء مخيم العائدين بحمص وصل 

 .إحدى الجزر اليونانية بعد رحلة صعبة وشاقة في ظل حالة طقس سيئة جداً 
دورهم للعبور إلى الدول تجدر اإلشارة إلى أن المئات من الالجئين الفلسطينيين ينتظرون 

ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى ( 4116)األوروبية إما بحرًا أو برًا، علمًا أن أكثر من 
 .6112كانون األول  -أوروبا حتى نهاية ديسمبر
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( 442)وبدوره أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق 

 1قضت إثر الحرب الدائرة في سورية الجئة فلسطينية
الجئة ال تزلن رهن االعتقال لدى أفرع األمن ( 42)فيما تشير احصائيات المجموعة إلى أن 

يذكر أن العدد اإلجمالي للضحايا الفلسطينيين في سورية بلغ حتى اليوم 1والمخابرات السورية
 .معتقالً ( 1121)ضحية، إلى ذلك يبلغ عدد المعتقلين ( 3144)
 

 9102/ شباط ــ فبراير / 92/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
  (15500) الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
  (42,500) الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
  (6000)  لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة

 .6112يوليو 
  صلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرو  ألف الجئًا فلسطينيًا سورياً ( 4116)أكثر من- 

 .6112كانون األول 
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك

( 232)يومًا، والماء لـ ( 1121)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 282)لليوم 
 .ضحية( 182)ى التوالي، عدد ضحايا الحصار يومًا عل
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 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .يوم على التوالي( 842)

 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 1138)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه%( 41)مًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي يو ( 222)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

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

 (1خان الشيح -زاكية ) باستثناء طريق


