
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2548 العدد
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 "جدٌدة أمىٍت حمهت فً دمشق جىىة فهسطٍىٍٍه الجئٍه 4 اعتقبل"

" 

 مبنٍت أزمبث تعبوً انسىري نهىظبو مىانٍت فهسطٍىٍت فصبئم 

 ً3122 عبو مىذ انسىرٌت انسجىن داخم مغٍبب   زال مب" درببس محمد عالء" انفهسطٍى 

 وانتهمٍش اإلهمبل تشكى غزة إنى سىرٌت مه انعبئدة انفهسطٍىٍت انعبئالث 



 

 

 التطورات خرآ

 امنية حممة في اليرموك مخيم أبناء من فمسطينيين الجئين 4 السورية األمنية األجهزة اعتقمت

 .دمشق جنوب بمدات أبناء من المدنيين عشرات شممت جديدة

 

 حممة الماضية، األيام خالل شّنت السوري النظام استخبارات إن" العاصمة صوت" شبكة وقالت

 .دمشق جنوبي سحم وبيت وببيال يمدا أبناء من شاب 53 من أكثر طالت اعتقاالت

 بوحدات مدعومة العسكري، واألمن السياسي األمن بين مشتركة دوريات إن الشبكة وأضافت

 استهدفت كبيرة دهم حممة نفذت المنطقة، أبناء من الشعبية المجان عناصر قوامها عسكرية

 .مطموبين عن بحثاً  الثالث البمدات في التجارية والمحال المنازل عشرات



 

 مداهمة بعد شاب 02 من أكثر وطالت يمدا، بمدة في لمناشطين وفقاً  األمنية الحممة وتركزت

 ونصب المداخل عمى أمني تشديد مع تزامنت الشافعي، اإلمام ومسجد الكشك أحياء في منازلهم

 .البمدة أحياء بين مؤقتة حواجز

 من المعارضة، فصائل صفوف في سابقين وقياديين عناصر خاص، بشكل الحممة واستهدفت

جراء المنطقة في البقاء قرروا الذين  .السوري النظام مع األمنية التسوية وا 

 ضمن كانوا وآخرين المسمحة المعارضة مجموعات من سابقين عناصر االعتقاالت وطالت

 سيطرة قبيل اليرموك مخيم في رئيسي بشكل يعمل كان الذي" المقدس بيت أكناف" مجموعة

 .المنطقة عمى داعش تنظيم

 معارضين بحقّ  جنائية دعاوى خمفية عمى جاءت األمنية الحمالت أن ناشطون وأوضح هذا

 السابقة العناصر من الكثير انضم فيما السوري، النظام من عناصر بقتل متهمين سابقين

 .لمنظام موالية ومجموعات الرابعة الفرقة صفوف في دمشق جنوب لممعارضة

 في ضعف من السوري لمنظام الموالية الفمسطينية العسكرية المجموعات تعاني آخر، سياق في

 مواقع باستثناء السوري النظام لقوات العسكري الدعم تقديم في نشاطاتها لوقف نظراً  المالي، الدعم

 .سورية في قميمة



 

 

 رواتبهم يستمموا لم المقاتمين عشرات أن العامة القيادة - الشعبية لمجبهة التابعة الكوادر أحد وأكد

 .أشهر قبل مرة آخر في رواتبهم نصف عمى حصموا أنهم منوهاً  أشهر، عدة منذ

 إلى الفمسطينيين المقاتمين عشرات أجبر التمويل وضعف المضطربة المالية الحالة أن وأوضح

 .سورية ليرة ألف 53 مبمغ تخصص كانت حيث معها، العمل ووقف منها الخروج

 فتح"و" حرة فمسطين" حركة أن سابق وقت في أكدت العمل لمجموعة خاصة مصادر وكانت

 سورية، في النظام مع المقاتمة كوادرها من العشرات سّرحت" الصاعقة" ومنظمة" االنتفاضة

 .اليرموك مخيم في العناصر ببعض مكتفية رواتبهم وقطعت

 بحاجة تعد لم لمنظام الموالية الفمسطينية الفصائل أن المصادر أكدت التسريح، أسباب وحول

 ضعف إلى إضافة صفوفها، ضمن الكبيرة األعداد لوجود مبرر يبق ولم العناصر، تمك لخدمات

 .اليرموك مخيم في معينة نقاط في المتواجدة العناصر من عدد عمى اقتصر الذي التمويل



 

 وانعدام االقتصادية أوضاعهم تردي وسط رواتبهم وقطع الكوادر تمك نقمة المصادر تمك ونقمت

 .معيشتهم في تعينهم مالية تعويضات دون منهم عدد إصابة إلى إضافة مواردهم،

 الفمسطينيين الالجئين من المئات قضاء وثقت أنها تقاريرها في أكدت قد العمل مجموعة وكانت

 .والنصرة داعش وتنظيم المعارضة مجموعات ضد النظام مع القتال مشاركتهم بسبب

 عالء" الفمسطيني الالجئ اعتقال تواصل السورية األمنية األجهزة ماتزال المعتقمين، ممف في

 دمشق ريف في عيشة نهر حاجز عناصر قبل من اعتقل حيث سنوات، 8 منذ" درباس محمد

 .اليوم حتى عنه أنباء أو معمومات أي ترد ولم ،0222 عام منذ

 

 في فمسطينياً  معتقالً ( 2678) اعتقال سورية فمسطينيي أجل من العمل مجموعة وثقت جانبها من

 .نساء 228 بينهم من السورية السجون



 

 اإلهمال من غزة قطاع إلى سورية من العائدة الفمسطينية العائالت شكت غزة، قطاع في

 األزمات من العديد العائالت تمك تواجه كما واإلنسانية، المعيشية أوضاعها وسوء والتهميش،

 بينهم البطالة وانتشار جهة، من غزة قطاع عمى المفروض المشدد الحصار بسبب االقتصادية

 واألونروا والفصائل الرسمية الجهات لتقصير إضافة منه، يقتاتون ثابت مالي مورد وجود وعدم

 .تجاههم مسؤولياتها تحمل وعدم

 


