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ارتفاع حصيلة المعتقالت الفلسطينيات في سجون النظام السوري إلى "
 "بعد اعتقال ثالثة في مخيم العائدين بحمص 72

 

 
 
 

 الفلسطيني خالل ضحية تقضي من مرتبات جيش التحرير ( 16: )مجموعة العمل

 .فبراير الحالي/شهر شباط 

 اعتصام للنازحين عن مخيم اليرموك على مدخله الرئيسي للمطالبة بالعودة إليه. 
  سماع أصوات انفجارات قوية في مخيم جرمانا جراء استهداف منطقة جرمانا

 .بقذائف الهاون
  ونحو..أهالي مخيم السبينة ممنعون من العودة إلى مخيمهم( 171)لليوم 

 .من سكانه في لبنان( 11111)

 التجمع الفلسطيني في برلين يدعو ألمسية تضامنية مع فلسطيني سورية. 
 دعوة لوقفة تضامنية مع فلسطينيي سورية أمام البرلمان الهولندي. 
 

 

 مخيم السبينة
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 معتقالت
وذلك  ،معتقلة 72ارتفعت حصيلة أعداد المعتقالت الفلسطينيات في سجون النظام السوري إلى 

بعد اقدام األجهزة األمنية السورية على اعتقال ثالث الجئات من مخيم العائدين في حمص أثناء 
محاولتهم اقتحام منزل آل السيد الذي يختبئ به المسلحين بهدف الضغط عليهم ودفعهم لتسليم 

عدم أنفسهم، وعلى الرغم من تلبية المطلوبين لشروط األمن السوري وتسليمهم أنفسهم مقابل 
إال أن األمن السوري لم يفرج عنهم حتى اليوم،  ،المساس بعوائلهم واإلفراج عن النساء المعتقالت

عبد الرزاق "، "أحمد الشعبي"و " رامي صبحية"و " وسام السيد"وقام بإعدام المطلوبين وهم 
معتقاًل من  671، إلى ذلك وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أسماء "عمايري 

الجئ فلسطيني ال زالوا في السجون السورية وال يعلم  217خيم العائدين في حمص من أصل م
 .عن مصيرهم شيء

يذكر أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت لالعتقال و الخطف و الموت و اإلعاقة، نتيجة 
 بين أطراف 7166آذار  –الصراع الدائر في سورية منذ اندالع المواجهات هناك في مارس 

 .األزمة السورية

 
 

 جيش التحرير الفلسطيني
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا الذين 

 –قضوا من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني جراء الصراع الدائر في سورية خالل شهر شباط 
 .األعمال العسكرية في ريف دمشق عنصرًا، حيث قضى معظمهم إثر( 61)فبراير الحالي بلغ 

ضحية من مرتبات جيش ( 669)وفي السياق ذاته كشفت مجموعة العمل أنها وثقت أسماء 
التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، فيما وصلت بعض الرسائل 
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بالخدمة تطالب  والنداءات للمجموعة من عدد من الناشطين وأهالي الضحايا والمجندين الملزمين
بتوجيه نداء مناشدة لهيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني ومنظمة التحرير والجهات المعنية بعدم 
زج أبنائهم في الصراع الدائر في سورية، وعدم إرسالهم إلى مناطق التوتر، والكف عن إراقة دماء 

طينيين في سوريا ملزمون الشباب الفلسطيني في معركة ليست معركتهم، علمًا أن الالجئين الفلس
و يتعرض كل من تخلف عن اإللتحاق به  ،بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني

للمالحقة والسجن، مما أجبر العديد من الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية خالل 
 .الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر إلى البلدان المجاورة

 آخر التطورات
ن عنه على بوابة المخيم الرئيسية بالقرب من يتصم العشرات من أهالي مخيم اليرموك النازحاع

للمطالبة بالعودة إلى منازلهم وفك الحصار عن اآلالف الموجودة داخله وتحييده  ،دوار البطيخة
 .عن الصراع الدائر في سورية

 
 م أهالي مخيم اليرموك على بوابة المخيم الرئيسيةااعتص

أن الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة الزالت تفرض حصارًا خانقًا على المخيم يذكر 
( 626)يومًا، والماء لـ ( 186)على التوالي، وتقطع عنه الكهرباء منذ أكثر من ( 116)لليوم 

كذلك تمنع دخول  ،ضحية( 619)يومًا على التوالي، كما وصل عدد ضحايا الحصار إلى 
 .يوماً  27ألبناء المخيم ألكثر من  المساعدات الغذائية
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الذي يبعد ثمانية كيلومترات عن العاصمة السورية دمشق، ويقع  -فيما عاش أهالي مخيم جرمانا 
حالة من الهلع والرعب بسبب سماع أصوات  -على الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي

ف ساحة الرئيس في منطقة انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم تبين الحقًا أنها بسبب استهدا
جرمانا المتاخمة للمخيم، إلى ذلك يعاني أهالي مخيم جرمانا من انقطاع مياه الشرب والكهرباء 
لساعات وفترات زمنية طويلة، يذكر أن المخيم الذي يعيش حالة من الهدوء مقارنة بالمخيمات 

ر البطالة وارتفاع األخرى يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة حيث يشتكي األهالي من انتشا
 .أسعار المواد الغذائية وغالء إيجارات المنازل

في غضون ذلك يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي 
وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب  ،(126)مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم لليوم 

االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي 
انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن 

منطقة الممتدة من جامع معاذ بن من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا ال% 81أكثر من 
 .وهو مايشكل المدخل الغربي للمخيم ،جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد

أما األهالي فقد نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة لم 
بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب  ،تتوقف على ترك منازلهم

 .الظروف االقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية
وتشير  ،وتحت تأثير الحرب وسوء األحوال االقتصادية هاجر الكثير من أبناء المخيم خارج سوريا

من إجمالي % " 8.76" بنان قد بلغتتقديرات األونروا إلى نسبة الالجئين من مخيم السبينة إلى ل
 .الالجئين هناك البالغ عددهم قرابة الخمسين ألف الجئ

ومن جهة أخرى تشهد المناطق المتاخمة لمخيم الرمدان الذي يقع في الجنوب الشرقي لمدينة 
ا كم تقريبًا توترًا أمنيًا كبيرًا مم 9كم، ويبعد عن مدينة الضمير مسافة  71دمشق بمسافة مايقارب 

انعكس ذلك على سكانه الذين يشتكون من عدم االستقرار واألمن واآلمان، جراء استمرار 
االشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش النظامي ومن جهة ومجموعات المعارضة السورية من 
جهة أخرى، كما يعاني أهالي المخيم من أزمات معيشية خانقة، أهمها انتشار البطالة وعدم توفر 

 .الغذائية واألدوية والمحروقات وغالء في األسعار المواد
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 ألمانيا
فلسطينيو سوريا " دعا التجمع الفلسطيني في برلين للمشاركة في أمسية تضامنية تحت عنوان 

في صالة دبي دريمز في برلين يذكر أن  7167-7-78وذلك يوم السبت " فصول نكبات جديدة
تشهد حراكًا ثقافيًا نشطًا ضمن فعاليات تضامنية مع  الجالية الفلسطينية ومؤسساتها في أوروبا

 .فلسطيني سوريا عمومًا ومخيم اليرموك خصوصاً 

 
 هولندا

دعت الرابطة الفلسطينية في هولندا بالتعاون مع البيت الفلسطيني للمشاركة في وقفة احتجاجية 
مارس، وذلك للمطالبة  اذار ٣يوم الثالثاء المقبل ( الهاي)أمام البرلمان الهولندي في دينهاخ 

 .يده وعودة سكانه إليهيبرفع المعاناة عن فلسطينيي سورية وفك الحصار عن مخيم اليرموك وتح
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 7102شباط  -فبراير  72احصاءات وأرقام حتى 
  الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 72922)ما ال يقل عن

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

يومًا ( 020)يومًا، والماء لـ ( 180)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 110)
 .ضحية( 019)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 (80)  الجئًا في ( 010182)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات  (10111)الجئًا في لبنان، ( 200211)األردن و 

 .7167لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم الحسينية

 .يوم على التوالي( 212)
 يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي :مخيم السبينة

 .يوم على التوالي( 120)
 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 121)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه %(21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 208)حوالي  :مخيم درعا. 

الوضع هادئ نسبيًا مع : لسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا وا
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

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


