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 يقضيان بريف دمشق، الفلسطيني التحرير جيش من عنصران"

 "ومطالبات بتحييد جيش التحرير عن معارك النظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السوري النظام سجون في التعذيب تحت يقضي الشيح خان مخيم من فلسطيني 

 سابقة بإصابة متأثرا   اليرموك مخيم في فلسطينيي الجئ قضاء 

 الشيح خان لمخيم الوحيد الطريق تستهدف النظامي الجيش رشاشات 

 إغالقها من سنوات 3 بعد دمشق بريف الحسينية مخيم مدارس افتتاح 
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 ضحايا 

 اعتقال بعد وذلك التعذيب تحت الشيح، خان مخيم سكان من" وحش أحمد محمد" الشاب قضى

 .السوري النظام سجون في ونصف عامين من أكثر دام

 

 

 

 

 

 

 حوالي قبل للقنص تعرضه إثر بها أصيب التي بجراحه متأثرا   الشهابي ماهر فيما قضى الشاب

 يلدا، بلدة في للمعارضة تابعة مجموعات بين متبادلة قنص عمليات خالل وذلك األسبوع،

 . اليرموك مخيم في وداعش النصرة ومجموعات

 

 

 

 

 

 

 ضحية( 281) وثقت قد كانت سورية، فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن بالذكر الجدير

 . سورية في قناصين برصاص قضت فلسطينية

 

 آخر التطورات 

 المعارضة مجموعات مع اشتباكات في الفلسطيني التحرير جيش مرتبات من عنصران قضى

 جيش من مقربة إعالمية مصادر ذكرت حيث دمشق، بريف مختلفتين منطقتين في المسلحة

 متأثرا   11/9/2015 أمس أول " كساب مصطفى معتصم"  شرف المالزم قضاء التحرير
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 محمد" شرف المالزم ،وقضاء دمشق بريف كردي تل منطقة في بها أصيب والتي بجراحه

 بريف داريا منطقة في بها أصيب التي و بجراحه متأثرا   11/9/2015 أمس أول"  صالح احمد

 .دمشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 تل منطقة في الفلسطيني التحرير جيش عناصر من العشرات وجرح قضاء عقب ذلك يأتي

 المعارضة مجموعات ومحاولة المنطقة تلك في المعارك واستمرار دمشق، بريف كردي

 .عدرا سجن إلى الوصول المسلحة

 في قضوا الفلسطيني التحرير جيش عناصر من ضحية 145 وثقت العمل مجموعة أن يشار

 .فيها بداية الحرب منذ سوريا من مناطق بعدة المسلحة المعارضة مجموعات مع اشتباكات

 أركان بالخدمة هيئة الملزمين والمجندين الضحايا وأهالي إلى ذلك طالب العشرات من الناشطين

 الدائر الصراع في أبنائهم زج بعدم المعنية والجهات التحرير ومنظمة الفلسطيني التحرير جيش

 في الفلسطيني الشباب دماء إراقة عن والكف التوتر، مناطق إلى إرسالهم وعدم سورية، في

 .معركتهم ليست معركة

 التحرير جيش في العسكرية بالخدمة ملزمون سوريا في الفلسطينيين الالجئين أن علما  

 من العديد أجبر مما والسجن، للمالحقة به اإللتحاق عن تخلف من كل يتعرض و الفلسطيني،

 والسفر لتركها سورية في الدائرة الحرب خالل العسكرية الخدمة أداء يرفضون الذين الشباب

 المعارضة مجموعات إلى وانضموا الجيش هذا من العديد انشق حين في المجاورة، البلدان إلى

 .السوري النظام لقتال

 المشاركة الجيش عناصر على تفرض الفلسطيني التحرير جيش أركان هيئة أن الجدير بالذكر

 مع متواصلة اشتباكات وتخوض التوتر، مناطق في السوري للجيش مساندة معارك في
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 بريف كردي تل منطقة أبرزها سوريا من مناطق عدة في المسلحة المعارضة مجموعات

 .دمشق

( الشيح خان – زاكية) طريق يوم أمس، النظامي، الجيش وفي موضوع مختلف استهدف

 .إصابات وقوع عن معلومات أي اآلن حتى ترد لم فيما الثقيلة، بالرشاشات

 الشيح خان مخيم ألهالي المتبقي الوحيد الطريق هو( الشيح خان – زاكية) طريق أن يشار

 النظامي الجيش قام أن بعد وذلك العاصمة، إلى للوصول دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين

 .دمشق العاصمة ومركز المخيم، بين تصل التي الطرقات جميع بإغالق

 حيث اإلغالق، من سنوات ثالث بعد أبوابها الحسينية مخيم مدارس وعلى صعيد آخر افتتحت

 الراغبين الطالب أسماء بتسجيل الماضيين األسبوعين خالل والمعلمين المدراء من مجموعة قام

 .المخيم إلى عادوا ممن الحسينية مدارس إلى العودة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دون مباشرة أوالده تسجيل للمخيم عودته بعد مواطن كل باستطاعة أنه المدارس وأعلنت

 اإلنتقال وثائق بنقل بالحسينية األنروا مدارس وستقوم مدراسهم، من انتقال وثائق إحضار

 .جماعي بشگل الطالب منها جاء التي األنروا مدارس من واألضابير

 على سيطرتهم يحكمون له الموالية الفلسطينية المسلحة والمجموعات النظامي الجيش أن يشار

 تغلق حواجزهم وكانت ،2013 أكتوبر -األول تشرين 17 يوم  منذ الحسينية ومنطقة المخيم

 حيث الجاري العام من الثامن الشهر منتصف حتى إليه العودة من أهله وتمنع المخيم مداخل

 .إليه تدريجيا   األهالي بعودة القوات تلك سمحت
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 2015/  سبتمبر - أيلول/ 12 حتى وأرقام  إحصائيات  سورية فلسطينيو

 لبنان، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 45,000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15,500• )

 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000)

2015. 

 .األخيرة سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •

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

 على يوما  ( 362) لـ والماء يوما ،( 872) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 802)

 .ضحية( 182) الحصار ضحايا عدد التوالي،

( 664) حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  

 مجموعات سيطرة بعد يوما  ( 865) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة

 .مبانيه من%( 70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 509) حوالي: درعا مخيم •

 مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار

 المجاورة المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء

 

 

  

 


