
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1865العدد: 
12-12-2017 

 عناصر من "داعش" جنوب دمشق بالتنسيق مع النظام 7خروج  •

 أسواق اليرموك تشهد انخفاضاً بأسعار المواد بعد فتح معبر العروبة •

 أطفال فلسطينيون ينظمون وقفة تضامنية في جنوب دمشق نصرة للقدس  •

 اإلفراج عن الفلسطيني السوري الذي حطم زجاج المطعم في أمستردام •

 "جيش التحرير الفلسطيني يجبر العشرات من أبناء مخيم خان الشيح على االلتحاق الفوري"



 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل أن جيش التحرير الفلسطيني في سورية أجبر عشرات الشباب 
ة العسكرية التي يفرضها النظام السوري على من أبناء مخيم خان الشيح على الخدم نالفلسطينيي

 الفلسطينيين.

ووفقًا لمراسل مجموعة العمل خرج األهالي إلى الشارع العام من مخيم خان الشيح بريف دمشق 
لوداع أبنائهم، حيث سادت أجواء حزن وألم على إلزام أبنائهم بالخدمة العسكرية، والخوف من 

 النظام السوري.إرسالهم إلى جبهات القتال مع قوات 

وصلت إلى معسكر التدريب الخاص  20وأضاف مراسنا أن الدفعة األولى من أبناء المخيم وعددها 
 48بجيش التحرير الفلسطيني، والذي يقع في بلدة مصياف جنوب غرب مدينة حماة على مسافة 

 كم.

 
يومًا أكثر  20وكانت مفرزة جيش التحرير الفلسطيني في مخيم خان الشيح قد استدعت قبل نحو 

شابًا من أبناء مخيم خان الشيح، وقامت باحتجاز بطاقاتهم الشخصية ودفتر خدمة العلم  150من 
 بحجة أنهم متخلفين عن إداء الخدمة اإللزامية، وبهدف إجبارهم لاللتحاق بصفوفه. 

في حين وصلت مطالبات ونداءات إلى مجموعة العمل من عدد من الناشطين وأهالي المخيم، 
الب هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني ومنظمة التحرير والجهات المعنية بعدم زّج أبنائهم تط

 في الصراع الدائر في سورية، وعدم إرسالهم إلى مناطق التوتر.



 

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آالف فلسطيني، ويقاتل في أكثر من 
آالف منخرطون في المعارك، بحسب ما أعلنت عنه  3ية، منهم ( موقعًا موزعة في أنحاء سور 15)

 قيادة الجيش.

الجدير ذكره أن النظام السوري يواصل إجبار الالجئين الفلسطينيين في سورية بالخدمة العسكرية 
كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن، مما  يتعرضو في جيش التحرير الفلسطيني، 

 للهجرة خارج البالد. دفع اآلالف من الشباب

عناصر من  7ومن جنوب دمشق، أفاد مراسل مجموعة العمل نقاًل عن مصادر محلية، خروج 
 تنظيم الدولة "داعش" من منطقة الحجر األسود جنوب دمشق بالتنسيق مع قوات النظام السوري.

وري خرجوا يوم وأضاف مراسلنا أن أربعة عناصر من أقارب األمير السابق للتنظيم أبو هشام الخاب
أمس األحد عبر حاجز معمل بردى في بلدة سبينة بريف دمشق، وثالثةُ عناصر من التنظيم خرجوا 

 من المعبر ذاته يوم الجمعة الفائت، ولم تعرف الجهة التي خرجوا إليها.

فيما تتوالى حاالت خروج قياديين في التنظيم ومقربين لهم من المنطقة وسط الحديث عن إيجاد 
يب ينهي سيطرة التنظيم على الحجر األسود ومخيم اليرموك؛ ولم يتم حسم األمر بالنسبة حل قر 

 للعناصر الذين سيبقون لمواجهة مصيرهم بعد خروج كافة القياديين من المنطقة.

والجدير بالذكر أن الكثير من قياديي وعناصر التنظيم خرجوا من مناطق سيطرة التنظيم في الفترة 
رهم راتب طّيارة المسؤول االعالمي السابق لتنظيم داعش من قطاع الشهداء في األخيرة، كان آخ

 مخيم اليرموك، وذلك بالتنسيق مع قوات النظام السوري.

في غضون ذلك، قال مراسل مجموعة العمل في جنوب دمشق أن أسواق مخيم اليرموك شهدت 
ن قامت قوات المعارضة السورية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية والخضروات، بعد أ

 بفتح معبر بيروت الفاصل بين المخّيم ويلدا.

وسمحت للمدنيين والطالب بالدخول والخروج منه وإليه، مشيراً إلى أن قوات النظام السوري سمحت 
بيت سحم(، وذلك بعد  –ببيال  –أيضًا للسيارات التجارية بالدخول إلى بلدات جنوب دمشق )يلدا 



 

 –سيدي مقداد كعقاب لقوات المعارضة السورية بسبب فتحها معبر يلدا  –اجز ببيال أن أغلقت ح
 مخيم اليرموك.

في حين ال يزال سكان مخيم اليرموك يشتكون من الممارسات المجحفة واالنتهاكات التي يقوم بها 
 عناصر داعش بحقهم.

م تزيد عن ثالثة آالف عائلة، وأشار مراسل مجموعة العمل إلى أن عدد العائالت المتبقية في المخيّ 
عائلة يحاصرها تنظيم الدولة منذ أكثر من  وثالثون يعيشون في ظروف غير إنسانية، بينهم خمس 

 والشهر في منطقة غرب اليرموك الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقًا( 
 ُيعرف مصيرهم.

ين الكشفية وقفة تضامنية بمقر المجموعة في وفي جنوب دمشق أيضَا، نظمت زهرات مجموعة جن
بلدة يلدا جنوب العاصمة السورية بدمشق، نصرة للقدس ورفضًا لقرار الرئيس األمريكي رونالد 
 ترامب الذي اعترف رسمياً بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي ونقل السفارة األمريكية إلى القدس.

القدس  –القدس عربية والدفاع عنها واجب شرعي  – حمل األطفال الفتات كتب عليها "القدس لنا
 في قلوبنا" وذلك للتأكيد على حق الفلسطينيين بالقدس والدفاع عنها.

 
وكان أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين والمتواجدين في بلدة يلدا وطالب مدرسة الجرمق 

 ونقل سفارة بالده إلى القدس. البديلة وكادرها التدريسي خرجوا بتظاهرة ردًا على قرار ترامب



 

حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم من تلك الخطوة، واعتبروها خطوة عدائية تستهدف الحقوق 
 الفلسطينية، وتمس بأهم الثوابت الفلسطينية وهي القدس عاصمة فلسطين.

اإلفراج عن الشاب الفلسطيني  12-9وفي موضوع آخر، قررت النيابة العامة في هولندا أول أمس 
السوري "صالح المدبوح" الذي حطم زجاج مطعم في أمستردام قبل أيام، على أن يمثل أمام المحكمة 

 الشتباه بتخريب الممتلكات العامة.ل 12- 20يوم 

 90متر من موقع المطعم لمدة  100قطرها كما فرض عليه حظر التواجد ضمن دائرة نصف 
يومًا، وبحسب الشرطة ونظرًا لطبيعة القضية وعدم وجود سجل جنائي للشاب فليس هناك سبب 

 إلبقائه في السجن.

وكان محامي الشاب ويليم فان فليت قد قال في وقت سابق، "بأن ما قام به الشاب عمل يائس 
وأكد بأن ليس لديه مشاعر معادية "للسامية" وأن  نتيجة الوضع المتردي والمقرف في فلسطين،

 عمله كان موجها ضد الحكومة اإلسرائيلية، وليس ضد اليهودية"

 
 2017ديسمبر  -كانون األول  11فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3615) •
 ( امرأة.463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644) •
 إناث.



 

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1608يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1345انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1185)

( يومًا، ودمار أكثر 444يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85الي )حو  •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


