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"قتل وأسر عدد من عناصر جيش التحرير الفلسطيني في ريف دمشق"

•
•
•
•

قضاء أحد عناصر فتح االنتفاضة في سورية
اشتباكات ليلية على محور شارع فلسطين في مخيم اليرموك
خروج  25عنصرا ً من تنظيم داعش جنوب دمشق بالتنسيق مع النظام
توزيع مادة المازوت على  200عائلة فلسطينية سورية في البقاع اللبناني

ضحايا
قضى الفلسطيني "أشرف اسماعيل علي" أحد عناصر فتح االنتفاضة خالل مشاركته القتال إلى
جانب النظام السوري.
إلى ذلك بينت اإلحصائيات الموثقة لدى مجموعة العمل أن عدد الضحايا العسكريين الذين سقطوا
خالل عام  ،2017بلغ ( )141عسكرياً ،مما يشير الى ازدياد مستوى االنخراط من العسكريين
الفلسطينيين في المعارك التي ما زالت تشهدها سورية.

آخر التطورات
أعلن "جيش اإلسالم" إحدى فصائل المعارضة السورية المسلحة قتل وأسر عدد من عناصر جيش
التحرير الفلسطيني في ريف دمشق.
وأشار الجيش إلى أنه شن عملية عسكرية على مواقع لقوات النظام السوري في محيط بلدتي
الزريقية وحزرما في الغوطة الشرقية ،مشدداً على أن العملية أسفرت عن أسر ثالثة عناصر ومقتل

 9جنود وأسر ثالثة من جيش التحرير الفلسطيني ،باإلضافة الغتنام بعض األسلحة والذخائر.

ونقلت مصادر في المعارضة أسماء أسرى جيش التحرير الفلسطيني وهم" :أحمد محمود الموسى"،
المالزم "أحمد زياد الخطيب"" ،محمد عدنان قبيعة" ،فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من
صحتها ولم يعلن جيش التحرير عن ذلك.

أن جيش التحرير الفلسطيني يبلغ تعداده نحو ستة آالف عنصر ويقاتل في أكثر من
يشار إلى ّ
( )15موقعاً موزعة في أنحاء سورية ،منهم  3آالف منخرطون في المعارك.

في غضون ذلك ،أفاد مراسل مجموعة العمل أن اشتباكات دارت ليل األربعاء – الخميس على
محور شارع فلسطين ،بين كتيبة الكراعين من جهة وقوات النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له
من جهة أخرى ،استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة ،ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا
وجرحى بين الطرفين.
فيما يعيش من تبقى من أهالي اليرموك بداخله من أوضاع إنسانية قاسية نتيجة استمرار القصف
واالشتباكات ،والحصار المفروض على المخيم من قبل النظام السوري منذ منتصف عام ،2013
والحصار الذي يفرضه تنظيم داعش على األهالي في منطقة غرب اليرموك التي تقع تحت سيطرة
هيئة تحرير الشام "النصرة سابقاً".
وفي السياق ،خرج اليوم ( )25عنص اًر من تنظيم داعش جنوب دمشق من منطقة األعالف التي
يسيطر عليها التنظيم متجهين إلى حاجز بردى التابع للنظام السوري.

ونقل مراسلنا عن مصادر في الحجر األسود معقل التنظيم ،أن عناصر داعش خرجوا في وضح
النهار ،مضيفاً أن الحديث يدور حول مهام سرية لعناصر التنظيم في مناطق أخرى ومن بينها
المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم في سورية.

كما نقلت مصادر جنوب دمشق خروج "أبو الحارث" أحد قادة الصف األول في تنظيم الدولة
جنوبي دمشق والقائد العسكري السابق ل "داعش" وابن أخ األمير السابق للتنظيم "أبو هشام

الخابوري" ،مع المدعو "أبو عمر أحرار" المبايع للتنظيم والذي شغل منصب قائد حركة أحرار الشام
اإلسالمية في جنوب دمشق سابقاً قبل مبايعته للتنظيم.
كما أكدت المصادر من جنوب دمشق ،خروج المدعو "أبو مصعب التركماني" ،أحد القادة
العسكريين البارزين لتنظيم الدولة "داعش" في منطقة العسالي ،والمدعو "إياد عويجان" الملقب بـ
"عطية" أحد عناصر التنظيم برفقة أخيه ،عبر حاجز معمل بردى الفاصل بين حي الحجر األسود
وبلدة سبينة جنوب دمشق ،بالتنسيق مع قوات األسد.
الجدير ذكره أن موجات خروج قياديين وعناصر تنظيم داعش تصاعدت من مناطق سيطرة التنظيم
في الفترة األخيرة ،بسبب الصراع الداخلي داخل التنظيم ،وعدم دفع رواتب المقاتلين ألشهر طويلة.

لجان عمل أهلي
وزعت جمعية الغوث اإلنساني مادة المازوت على ( )200عائله فلسطينية سورية في منطقة البقاع
األوسط والغربي مقدمة من فاعل خير.
هذا وتعاني ( )950عائلة من الجئي فلسطينيي سورية المهجرة فلسطينية إلى منطقة البقاع اللبناني
أوضاعاً معيشية صعبة من حيث طبيعة المكان الجبلية وظروف المناخ الباردة شتاء والحارة صيفاً،
وانعدام وشح المساعدات اإلغاثية المقدمة لهم من األونروا والجمعيات الخيرية والفصائل والسلطة

الفلسطينية.

إضافة إلى عدم مقدرتهم تأمين ثمن مواد التدفئة نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم وجود مورد مالي
وفرص العمل التي تمكنهم من تأمين مستلزمات الحياة األساسية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  11كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3634حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1644معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1637على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1373يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1213أيام.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )472يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

