
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2408العدد: 

08-06-2019 

 مجموعة فلسطينية موالية للنظام تشارك في معارك ريفي حماة وإدلب  •

 سنوات 4األمن السوري يعتقل الفلسطيني "وديع شاكوش" منذ   •

 تنظيم لقاء معايدة لالجئين الفلسطينيين في الريحانية جنوب تركيا  •

 "انتهاكات بحق مجندين فلسطينيين بعد تسوية أوضاعهم في درعا"



 

 

 آخر التطورات 

يتعرض المجندون الفلسطينيون في جيش التحرير الفلسطيني ممن سووا أوضاعهم األمنية 
 السوري، لمضايقات وانتهاكات عديدة وفق مصادر مطلعة.مع النظام 

وقالت تلك المصادر إن عدداً من الشباب الفلسطينيين من أبناء المنطقة الجنوبية في سورية، 
يتم استدعاؤهم من قبل ضباط النظام السوري للتحقيق ويتعرضوا خاللها للتعذيب والشتائم 

 بشكل متكرر، وذلك للحصول على المعلومات.

 
 شاقة أوكما اشتكى المجندون الفلسطينيون من تسلط ضباط الجيش وتسخيرهم ألعمال 

منازلهم، مؤكدين أن كل من انخرط في تسويات مع النظام يعملون كخدم في مكاتبهم و 
 يتعرض لمعاملة سيئة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد النظام السوري حمالت االعتقال جنوب سورية وتضييقه على 
أعضاء وقادة في فصائل المعارضة سابقًا، الذين وقعوا على اتفاقات مصالحة مع النظام، 
عالوة على إرسالهم إلى جبهات القتال ووضعهم في الصفوف األولى للقتال ضد المعارضة 

 في شمال البالد. 



 

ي موضوع آخر، أعلنت حركة "فلسطين حرة" إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية ف 
الموالية للنظام السوري عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنها تشارك في أشرس المعارك 

 بحسب وصفها في ريف حماة إلى جانب قوات النظام السوري.

تخوض معارك  وهيركة تحت ما سمتها سرايا بدر وأظهر شريط مصور لعناصر من الح
 إلى جانب قوات النظام السوري في أرياف حماة وإدلب شمال سورية. 

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق أنها شاركت في عدة مناطق بسورية، وأرسلت 
عناصرها للقتال إلى جانب قوات النظام السوري في ريف دير الزور شمال سورية ومناطق 

 اخرى.

ة تقوم بتجنيد الشباب الفلسطينية في عدد من المدن السوري يشار إلى أن بعض الفصائل
في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، وذلك للقتال إلى جانب قوات النظام السوري  الفلسطيني

 .جموعات المعارضة السورية المسلحةضد م

في غضون ذلك، تواصل االجهزة االمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "وديع راجي 
، ولم ترد معلومات عن مصيره أو مكانه، مع اإلشارة إلى أن 2015كوش" منذ العام شا

النظام يعتقل عددًا من أبناء عائلة شاكوش الفلسطينية من أبناء مخيم خان الشيح بريف 
 دمشق.

 



 

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
يقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم ويتم توث

( 1758على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( نساء.108معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )

 لجان عمل أهلي

الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين فيدار لقاء معايدة فلسطيني نظمت جمعية خير أمة و 
 الجئ فلسطيني غالبيتهم من األطفال. 300في الريحانية جنوب تركيا، وحضر اللقاء 

وتخلل اللقاء العديد من النشاطات التي تنوعت بين المسابقات واأللعاب وفقرات فنية، 
 ل الفرح والسرور على قلوب الحاضرين.باإلضافة إلى تقديم الهدايا لألطفال مما أدخ

وفي نهاية اللقاء عبر الحضور عن شكرهم للقائمين على العمل، مؤكدين على أهمية هذه 
 اللقاءات ودورها في ترسيخ المحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في الشتات.

طينيين في عدد فيدار تنظمان العديد من لقاءات المعايدة للفلسأمة و  يذكر أن جمعية خير
 من المحافظات التركية.

 


