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الخدمة العسكرية االلزامية تجبر الشباب الفمسطينيي السوري عمى ترك "
 "سورية

 
 

 
 
 ثالثة عناصر من جيش التحرير الفلسطيني يقضون في سورية. 

 أهالي مخيم اليرموك يستغيثون رفع الحصار عنهم. 

 اشتباكات في محيط مخيم جرمانا بريف دمشق .

 تجدد االشتباكات في بلدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون. 

 
 
 

 في ريف دمشق قضى من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني" أدهم نصري صالح " أولالمالزم
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 ضحايا
من مرتبات جيش " أدىم نصري صالح " أولوالمالزم" فتحي عثمان"قضى كل من العقيد الركن 

من " محمد محمود أحمد"التحرير الفمسطيني، إثر اشتباكات اندلعت في ريف دمشق، فيما قضى 
مجندي جيش التحرير الفمسطيني في مدينة السويداء مما يرفع حصيمة الضحايا من جيش 
 91التحرير الفمسطينيي والذين قامت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بتوثيقيم إلى 

 .ضحية
 

 آخر التطورات
يعيش الشباب الفمسطيني الالجئ في سورية حالة كبيرة القمق بسبب التشديد عمى طمبيم لمخدمة 
االلزامية في جيش التحرير الفمسطينيي، حيث يضاعف إقحام جيش التحرير الفمسطيني بالمعارك 

عنصرًا معظميم " 91"التي يخوضيا الجيش النظامي من تخوفاتيم، فقد قضى من عناصره 
قضوا بمعارك في ريف دمشق، مما دفع معظم الشباب الفمسطيني إلى االحجام عن أداء الخدمة 

االلزامية خوفًا من إجبارىم عمى الدخول في معارك لصالح الجيش النظامي، األمر الذي دفع 
العديد منيم عمى ترك سورية والسفر إلى البمدان المجاورة مثل تركيا ولبنان ومصر سابقًا، فمنيم 

والمتواجد " محمد"من استقروا فييا ومنيم من أكمموا طريقيم تجاه البمدان األوروبية، فيقول الشاب 
الموت في البحر كان أفضل لي بألف مرة من الخدمة العسكرية "حاليًا في ىولندا لمراسمنا ىناك 

في حين يقول أحمد وىو الجئ فمسطينيي ..." فأنا لن أشارك بقتل أي سوري ميما كان توجيو
رغم صعوبة المعيشة في تركيا إال أن ذلك أفضل بألف مرة من أن تصبح ىدفًا ليذا " في تركيا

ضحية قضت من عناصر جيش " 91"، ويذكر أن مجموعة العمل قد وثقت "الطرف أو ذاك
 .التحرير الفمسطيني في سورية

أما في دمشق فيدخل الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
 في ظل استمرار انقطاع 478القيادة العامة عمى مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين يومو – 

 عمى التوالي، إلى ذلك يعاني المخيم من أزمات معيشية قاسية خاصة مع توقف 48المياه لميوم 
جميع مخابزه ومشافيو عن العمل باستثناء مشفى فمسطين الذي يعمل بطاقتو الدنيا، فيما يزيد 

قدوم فصل الشتاءمن صعوبة األوضاع في ظل غياب كامل لممحروقات ومواد التدفئة مما يدفع 
" نجدة"األىالي إلى استخدام الطرق البدائية لتدفئة، وفي ذات السياق وجو أىالي المخيم رسائل 

عادة الحياة  لعدة شخصيات سياسية ودولية، طالبوا فييا بضرورة فك الحصار عن المخيم، وا 
بداخمو إلى طبيعتيا، وأفاد نجيب عبد اهلل أحد مسؤولي لجان مطالب المخيم، بأن الرسائل وجيت 
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إلى كل من سفير دولة فمسطين في دمشق، محمود الخالدي، ومدير وكالة الغوث الدولية، 
ومبعوث األمين العام لألمم المتحدة ستيفن ديموستورا، والمدير العام لمؤسسة الالجئين العرب 

 .الفمسطينيين في جميورية سوريا

 
 أزمية المياه في مخيم اليرموك

وفي سياق متصل يعيش أىالي مخيم جرمانا أوضاع مشابية حيث وقعت يوم أمس اشتباكات 
عنيفة في محيط المخيم مما أثار حالة من الذعر بين األىالي وذلك خوفًا من وصول االشتباكات 
إلى مخيميم، وبشكل عام يعيش المخيم حالة من اليدوء النسبي باستثناء بعض االشتباكات التي 

 .تندلع بين الحين واآلخر في األحياء المجاورة

 
 مخيم جرمانا
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وعمى صعيد آخر شيدت بمدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين بريف 
دمشق اشتباكات عنيفة سمعت أصواتيا داخل المخيم بوضوح، في حين يعيش األىالي حالة من 

الترقب في ظل استمرار االشتباكات وارتفاع حدتيا خالل األيام القميمة الماضية، ويشار أن 
المخيم يستقبل المئات من العوائل الفمسطينية التي نزحت عن مخيماتيا بسبب القصف والحصار 

. واالشتباكات
 

 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •

 يومًا 48 يومًا، والماء لـ 561 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 478لميوم 
.  ضحية155: عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
.  يومًا عمى التوالي380

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •
.  يومًا عمى التوالي349

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 549نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
. المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 195حوالي : مخيم درعا •
. داخمو

 استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء :مخيم خان الشيح •
". خان الشيح- زاكية"طريق 

 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
.  استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام:مخيم النيرب •
 الوضع ىادئ :حماة  وحمص  في العائدين  والرمل  وزينب السيدة  وجرمانا مخيمات  •

. نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فييا
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