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 الالجئين تجند السوري النظام على محسوبة فلسطينية فصائل"
 "المعارضة ضد للقتال

 
 
 
 
 
 
 

 
 دمشق ريف في الفلسطيني التحرير جيش عناصر أحد قضاء •
 مباني من % 07 و مدمرة والسبينة وحندرات درعا مخيمات مباني من 07% •

 متضررة اليرموك
 تتشدد ولبنان أرضيهما إلى سورية فلسطينيي دخول بمنع يستمران وتركيا األردن •
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  ضحايا
 وسيم" الفلسطيني الالجئ أن حمص، من العائدين مخيم من الواردة األنباء أفادت
 يوم قضى الفلسطيني التحرير جيش مرتبات من" منصور أسعد محمد

 من التحرير وجيش النظامي الجيش بين المتواصلة المواجهات خالل 6702/9/8
 من وهو ، دمشق بريف عدرا منطقة في المسلحة المعارضة ومجموعات جهة
 .فلسطين في صفد مدينة أهالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احصائيات بحسب( 081) الفلسطيني التحرير جيش ضحايا حصيلة يرفع مما
 الجيش عن انشقوا الذين التحرير جيش عناصر منهم يستثنى العمل، مجموعة
 أو النظام، مع اشتباكات خالل وقضوا المسلحة المعارضة لمجموعات وانضموا

 .السوري النظام سجون في التعذيب تحت منهم قضى ممن
 

  التطورات آخر
 بعض أن سورية، فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة خاصة مصادر أكدت

 المخيمات في الفلسطينيين الشباب بتجنيد تقوم دمشق في الفلسطينية الفصائل
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 مجموعات ضد السوري النظام قوات جانب إلى للقتال وذلك وتجمعاتهم، الفلسطينية
 .مخيماتهم عن بعيدا   منهم مجموعات وارسال المسلحة السورية المعارضة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصائل تلك رأس على تأتي العامة القيادة- فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة وأن
 والنضال الحرة فلسطين وحركة الصاعقة و االنتفاضة- فتح حركة جانب إلى

 و المحاصر اليرموك مخيم تخوم على الفصائل هذه مجموعات وتنتشر الشعبي،
 المخيمات إلى باإلضافة وجرمانا والحسينية زينب والسيدة دنون خان مخيم في
 ومخيم حمص في العائدين كمخيم سورية في النظام قوات لسيطرة تخضع التي
 .الالذقية في والرمل حلب في والنيرب حماة
 والمجموعات الفصائل تلك عناصر من الكثير الفلسطينية المخيمات أبناء ويتهم

 الفلسطينيين الشباب عن معلومات وتقديم السورية المخابرات مع بالتعاون
 الخدمة عن تخلفه ذريعة تحت الشباب تلك من المطلوب بمالحقة األمن ومساعدة
 .للنظام معارضته أو المعارضة مجموعات مع تعاونه أو اإللزامية
 الفصائل مجموعات إحدى مع يعمل الذي -مستعار اسم –"  خالد" الالجئ

 يوجد ال لكن للنظام، الموالين مع للعمل قناعات ال أن قال الموالية، الفلسطينية
 رزقي مصدر هو سوري ألف( 13) حوالي والمقدر لي المقرر الراتب ألن خيارات
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 أجل من الهواء في لقاتط يوم كل ونطلق أحد أؤذي ال أنني العلم مع الوحيد،
 من مدعومة المسلحة المجموعات بأن قناعات عن يقاتل من وجود مؤكدا   المال،
 .الصهيوني الكيان
 للنظام الموالية الفلسطينية المجموعات استغالل عن الالجئين من عدد يتحدث كما

 وانتشار الفلسطينية للعائالت المالية الموارد وانعدام االقتصادية األوضاع تردي
 عن الفلسطينيين الالجئين آالف ونزوح الحرب أحداث استمرار ظل في البطالة،

غراء مخيماتهم،  .شهري وبشكل مالية برواتب الشباب وا 
 الالجئين مخيمات استهداف السوري النظام يواصل مختلف، صعيد وعلى

 بالطائرات جنوبها، إلى شمالها من البالد رقعة على المنتشرة الفلسطينيين
 في كبيرا   دمارا   خلف مما الهاون، وقذائف المتفجرة والبراميل والصواريخ والدبابات
 الالجئين من والجرحى الضحايا من اآلالف سقوط على عالوة والمنازل الممتلكات

 .الفلسطينيين
 مباني من %07 من أكثر أن إلى العيان شهود تقديرات تشير درعا، محافظة ففي
 إلى أدى ما السورية، الطائرات وغارات البراميل بفعل كامل بشكل مدمرة درعا مخيم
 خارج إلى أو المجاورة المناطق نحو المخيم عن الالجئين من اآلالف نزوح

 .سورية
 %87 من أكثر أن إلى العيان شهود تقديرات تشير دمشق، العاصمة ريف وفي
 معاذ جامع من الممتدة المنطقة وتحديدا   كامل شبه تدميرا   مدمر السبينة مخيم من
 الغربي المدخل مايشكل وهو األكراد، بفرن المعروف المخيم فرن وحتى جبل بن

 مباني من %07 من أكثر أن إلى التقديرات تشير سورية، شمال وفي. للمخيم
 المتفجرة والبراميل الصورايخ إلقاء بسبب وجزئيا ، كامال   تدميرا   مدمرة حندرات مخيم
 .مسلحة معارضة مجموعات وجود ذريعة تحت عليه
 %07 نحو أن إلى التقديرات فتشير دمشق، العاصمة جنوب اليرموك مخيم في أما
 يؤكد حيث الحرب، آلة بفعل وذلك جزئي أو كلي بشكل تضررت قد مبانيه من
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 كونها تضررا   المناطق أكثر هي المخيم أول في الواقعة المنطقة بأن عيان شهود
 .المسلحة المعارضة ومجموعات السوري النظام بين مواجهات مناطق
 لسقوط تعرضت قد األخرى الفلسطينية والتجمعات المخيمات أن إلى اإلشارة تجدر

 المنازل في كبيرا   دمارا   خلفت مما والصواريخ المدفعية وقذائف المتفجرة البراميل
 .والنساء األطفال بينهم ضحايا وسقوط

 الالجئين دخول بمنع والتركية األردنية السلطات تستمر آخر، موضوع في
 المواثيق جميع نص من بالرغم وذلك أراضيهما، إلى سورية من الفلسطينيين

 الحرب من الفارين باستقبال الحرب لدول المجاورة الدول جميع إلزام على الدولية
 .أراضيها إلى دخولهم إعاقة وعدم
 منذ سورية لفلسطينيي الدخول تأشيرات اصدار عن التركية السفارات توقفت حيث
 الحكومة أصدرت حال في لذلك، أسباب أية إبداء دون أعوام، ثالثة من أكثر

 ألي األردن إلى سورية من الفلسطينيين الالجئين دخول يمنع رسميا   قرارا   األردنية
 .كان سبب
 الفلسطينيين الالجئين دخول إجراءات بتشديد اللبنانية السلطات تقوم فيما

 أجل من العمل لمجموعة متعددة مصادر أكدت حيث أراضيها، إلى يينالسور 
 غاية في أمر هو لبنان إلى الفلسطينيين الالجئين دخول أن سورية فلسطينيي
 أن من بالرغم اآلخر البعض يرفض حين في للبعض يسمح حيث ومزاجي الصعوبة

 .اللبنانية الحدود حرس قبل من المطلوبة األوراق جميع تمتلك الحاالت معظم
 

 6702/ سبتمبر – أيلول 07/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 03377) •
 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 06،377) •
 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 2777) •
 .6703 يوليو لغاية" األونروا"
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 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8777) •
 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 0777) •
 منتصف حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 09) من أكثر •

6702. 
 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

( 0600) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 0087) لليوم المخيم
 .ضحية( 080) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 017) لـ والماء يوم،

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 0711) حوالي

 سيطرة بعد يوما  ( 0663) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •
 .عليه المعارضة مجموعات

 من( %07) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 881) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه

 هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •
 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا  

 المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •
 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة

 


