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 "فصائل فلسطينية موالية للنظام السوري تسرح العشرات من عناصرها"

 

 أنقاض الدمار تغلق الكثير من أحياء مخيم السبينة• 

 للعام الخامس" سليم الموعد"يواصل اعتقال الفلسطيني األمن السوري • 

 اعتراض قارب يقل مهاجرين فلسطينيين إلى اليونان• 



 

  :آخر التطورات

أكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن عددًا من الفصائل الفلسطينية في دمشق سّرحت 
 .عشرات المقاتلين الفلسطينيين من عناصرها خالل األشهر الماضية

سّرحت " الصاعقة"ومنظمة " فتح االنتفاضة"و" فلسطين حرة"ووفقًا لتلك المصادر فإن حركة 
العشرات من كوادرها المقاتلة مع النظام في سورية، وقطعت رواتبهم مكتفية ببعض العناصر في 

 .مخيم اليرموك

 
نهاء تواجد وأضافت المصادر أن قرار التسريح جاء بعد الحملة العسكرية على مخيم اليرموك و  ا 

 .ومجموعات المعارضة المسلحة جنوب دمشق" النصرة"و" داعش"تنظيم 

وحول أسباب التسريح، أكدت المصادر أن الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام لم تعد بحاجة 
لخدمات تلك العناصر، ولم يبق مبرر لوجود األعداد الكبيرة ضمن صفوفها، إضافة إلى ضعف 

 .على عدد من العناصر المتواجدة في نقاط معينة في مخيم اليرموكالتمويل الذي اقتصر 

وانعدام  ةاالقتصاديونقلت تلك المصادر نقمة تلك الكوادر وقطع رواتبهم وسط تردي أوضاعهم 
 .مواردهم، إضافة إلى إصابة عدد منهم دون تعويضات مالية تعينهم في معيشتهم

ادة العامة على رأس الفصائل التي تقاتل إلى جانب القي-وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الصاعقة وحركة فلسطين الحرة والنضال الشعبي، االنتفاضة و -إلى حركة فتح  باإلضافةالنظام 

في مخيم خان دنون على تخوم مخيم اليرموك المحاصر و وتنتشر مجموعات هذه الفصائل 



 

ات التي تخضع لسيطرة قوات النظام في والسيدة زينب والحسينية وجرمانا باإلضافة إلى المخيم
 .سورية كمخيم العائدين في حمص ومخيم حماة والنيرب في حلب والرمل في الالذقية

وكانت مجموعة العمل قد أكدت في تقاريرها أنها وثقت قضاء المئات من الالجئين الفلسطينيين 
 .والنصرة بسبب مشاركتهم القتال مع النظام ضد مجموعات المعارضة وتنظيم داعش

من جانب آخر، وصلت شكاوى عديدة إلى مجموعة العمل من أبناء مخيم السبينة لالجئين 
الفلسطينيين بريف دمشق، حول استمرار وجود أنقاض األبنية والتي تغلق حارات وشوارع المخيم 

 .وعدد من أحياء المخيم

 
الركام، واالكتفاء بإطالق الوعود  ويتهم أبناء المخيم بلدية السبينة والمحافظة بالتقصير في إزالة

في كل مناسبة لفتح الطرقات وترحيل األنقاض وعودة األهالي للمخيم على هذا الوضع، علمًا أن 
 .المحافظة أزالت قسمًا بسيطًا من األنقاض خالل الفترة الماضية

، اشتباكات عنيفة وتعرض لقصف شديد من قبل قوات 3102وكان مخيم السبينة شهد عام 
من مبانيه تدميرًا كليًا أو جزئيًا، قبل أن يسيطر عليه % 01نظام أدى إلى دمار أكثر من ال

 .3101آب  21، ويسمح بعودة جزء من سكانه إليه يوم 01/00/3102النظام بتاريخ 

 (32)كم جنوب دمشق، وكان سكنًا لحوالي  01ويقع مخيم السبينة في بلدة السبينة، على بعد 
 .من الالجئين الفلسطينيين قبل بداية الحرب في سورية ألف



 

للعام الخامس على " سليم دمحم الموعد"إلى ذلك، يواصل األمن السوري اعتقال الشاب الفلسطيني 
التوالي، وتم اعتقاله من قبل األمن السوري والمجموعات الموالية لها من حاجز مخيم اليرموك يوم 

33/2/3102. 

 
بر مجموعة العمل، المفرج عنهم، عن معلومات تفيد بوجوده داخل السجون وناشدت عائلته ع

معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام  (0961)السورية، وقد وثقت مجموعة العمل أكثر من 
 .قضوا تحت التعذيب منهم نساء وكبار في السن (222)السوري اليزال مصيرهم مجهواًل، و

مهاجرًا غير نظامي  00 يقل-بوتجت -تركي قاربًا في غضون ذلك، اعترض خفر السواحل ال
الجئين فلسطينيين كان يتجه من السواحل التركية إلى جزيرة كوس اليونانية، وتم نقلهم  2بينهم 

 .إلى مركز خفر السواحل في المنطقة

يشار إلى استمرار تدفق الالجئين الفلسطينيين الفارين من أتون الحرب السورية نحو اليونان 
قوارب "للوصول إلى دول اللجوء، في حين ينتظر المئات منهم على األراضي التركية لركوب 

الجئًا فلسطينيًا قضوا غرقًا خالل محاولتهم الوصول  (21)، وكانت مجموعة العمل وثقت "الموت
 .رة األوروبيةللقا


