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مجندين من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني إثر زّجهم في  9قضاء "
 "معارك ريف دمشق

 

 
 

 انقسامات كبيرة في صفوف تنظيم الدولة جنوب دمشق •

 اعتداء على فلسطيني في مخيم خان دنون وناشطون يحملون "أمن المخيم" المسؤولية •

 وقفة تضامنية للفلسطينيين جنوب دمشق نصرة لألقصى •
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 آخر التطورات

أعلن جيش التحرير الفلسطيني عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( عن قضاء 
لجاري خالل االشتباكات التي اندلعت بين مجموعات تموز/ يوليو ا -19تسعة من مجّنديه يوم 

المعارضة السورية المسلحة من جهة، والجيش النظامي وجيش التحرير الفلسطيني من جهة أخرى، في 
 مزارع الريحان بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، وهم: 

"أحمد بسام "محمد خالد حسن"، "محمود خالد حسن"، "يحيى مفيد حسين"، "إبراهيم حسين محسن"، 
 .حسن"، "كفاح محمد حسن"، "هيثم اسماعيل قاسم"، "محمد خير مصطفى سويد"، "محمد أحمد عايدي"

ووفقًا إلحصائيات فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فقد سقط نحو 
ق متفرقة من ضحية من جيش التحرير الفلسطيني، قضى معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في مناط 213

 15ريف دمشق، علمًا أّن جيش التحرير الذي يبلغ تعداده نحو ستة آالف مجند يقاتل في أكثر من 
 .آالف مقاتل منخرطون في المعارك 3موقعًا موزعة في أنحاء سورية، منهم 

 
 في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق أن حالة توتر كبيرة تشهدها المنطقة الجنوبية

 للعاصمة دمشق ومخيم اليرموك المحاصر على خلفية االعتقاالت التي شّنها التنظيم في صفوفه.

وأضاف مراسلنا، وجود حالة انقسام كبيرة في صفوف التنظيم في مخيم اليرموك والحجر األسود حيث 
 تواردت االنباء عن عزل امير التنظيم المدعو "أبو هشام الخابوري".
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في جنوبي دمشق المدعو "أبو هشام الخابوري" قاموا قبل أيام باعتقال المدعو "أبو  وكان التنظيم وأميره
الدعاية التي انتشرت أّن الّرقاوي سيستلم اإلمارة بداًل عن عثمان الّرقاوي" أحد عناصر التنظيم بعد 

 حيث يرّجح أن يكون الّرقاوي نفسه مصدر اإلشاعة. ،الخابوري 

وتنامي الصراعات الداخلية في بنية تنظيم الدولة جنوبي دمشق، حيث  وذكر مراسلنا وجود حالة تخبط
يعّد تيار "أبو هشام الخابوري" ابن حي الحجر األسود، التيار و  يعاني من تنازع بين عّدة تيارات،

 المسيطر في التنظيم، نظرًا ألهمية المجموعة المحيطة فيه وتعدادها الكبير.

ش" يفرض سيطرته على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك، في حين داع -ُيشار إلى أن "تنظيم الدولة
 2016ابريل  –نيسان  /6هيئة تحرير الشام )فتح الشام سابقًا( منذ و  تتواصل االشتباكات بين التنظيم

 في حارات اليرموك.

أبو أحمد التالوي" في مخيم خان دنون "إلى ذلك، اعتدى مجهولون أمس األول على الالجئ الفلسطيني 
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، ووفقًا لمراسلنا فقد تعرض التالوي للطعن وضربة على الرأس افقدته 

 الوعي في أرض العقاد بالمخيم.

وحمل ناشطون "أمن المخيم" المسؤولية على الحادثة لعدم مالحقتهم جناة حوادث مشابهة من االعتداء 
 ادث واألعمال التي تخل بأمن وأخالق أبناء المخيم.والخطف والسرقات، وتغافلهم عن الكثير من الحو 

 
الجدير بالتنويه أن أمن النظام السوري ومجموعاته الموالية تدير مخيم خان دنون، فيما يعيش سكان 
مخيم خان دنون أوضاعًا معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات األساسية فيه، وغالء األسعار، ونقص 

انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات وفترات زمنية  خدمات الصحة والطبابة، واستمرار
 طويلة.
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عدد من الناشطين ووجهاء المنطقة الجنوبية في ريف و  وفي سياق آخر، نظم النازحون الفلسطينيون 
تموز/ يوليو، وقفة تضامنية في بلدة يلدا، نصرة للمسجد األقصى، حيا  – 20دمشق، أمس الخميس 

اللها صمود أهالي القدس وحمايتهم ألقصاهم وتصديهم للمخططات "االسرائيلية" الهادفة المشاركون خ
إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتهويده وطمس معالمه العربية واإلسالمية، كما دعوا األمة العربية 

من أجل واإلسالمية إلى حماية المسجد األقصى من براثن االحتالل الصهيوني، والتحرك الجاد والفعلي 
الضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإزالة البوابات اإللكترونية والسماح لألهالي بالدخول إلى 

 .المسجد األقصى والصالة فيه

يشار أن الوقفة التضامنية التي دعت إليها مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية تخللها ألقاء قصيدة شعرية من 
 بطين والمدافعين عن المسجد األقصى من أبناء الشعب الفلسطيني.وحي المناسبة، وتوجيه التحية للمرا

 
 2017يوليو  –تموز  20فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3527) •
 امرأة.

 ( امرأة.101تابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات ال1615) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1457يومه )
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( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم 196) •
 في مخّيم اليرموك.

( 1043( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1194انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 يومًا.

( يومًا، والمخّيم 1537أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.290يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين يقدر 2016ري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سو 85حوالي ) •
( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


