
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2184 العدد
27-10-2018 

 "سورية جنوب داعش من لعناصره جثامين 6 يستعيد الفلسطيني التحرير جيش "

  الشرقية الغوطة في لشباب" القدس لواء" تجنيد عن أنباء        •

 سورية في الحرب خالل قناص برصاص قضوا فلسطيني 310 من أكثر •

 بحمص العائدين مخيم أبناء أحد السيد وليد جمال اعتقال يواصل النظام •

 اليونانية ساموس جزيرة في الالجئين خيم تقتلع الرياح •

 اليونانية ساموس جزيرة في الالجئين خيم تقتلع الرياح •



 

 التطورات آخر

 
 يوم قضوا الذين عناصره من ستة جثامين استعادة من تمكن أنه الفلسطيني التحرير جيش أعلن

 .السويداء ببادية الصفا تلول بمنطقة داعش مع مواجهات في 5102 سبتمبر/ أيلول 52

 محمود: " هم والضحايا الجثامين، استعادة كيفية عن الفلسطيني التحرير جيش يوضح ولم
 سعيد" ،"موعد خير محمد أويس" ،"خزاعي أحمد يوسف" ،"العال عبد عدنان معاذ" ،"أحمد يوسف
 ".عيسى عدنان عمار"و" األسطة نضال

 وليد: "هم مرتباته من عناصرا   01 قضاء عن أعلن سورية في الفلسطيني التحرير جيش وكان
 عمار ،"العال عبد عدنان" ،"علي ملحم عبدالكريم و صاعقة، 105 الكتيبة قائد" الكردي مرعي
 أحمد يوسف" ،"عيسى نسيم حكمت" ،"أحمد يوسف محمود" ،"صالح عمار ثائر" ،"عيسى عدنان

 محمد باسل"و ،"األسطة نضال سعيد" ،"موعد خير محمد أويس" ،"قاسم أحمد توفيق" ،"خزاعي
 تنظيم ضد جرت التي المعارك في السوري النظام قوات جانب إلى القتال مشاركتهم خالل ،"علي

 .سورية جنوب الشرقية السويداء ببادية الصفا تلول بلدة محيط في" داعش"

 بلغ سورية في األحداث بدء منذ الفلسطيني التحرير جيش ضحايا حصيلة أن بالذكر الجدير
 .سورية من متفرقة مناطق في اندلعت اشتباكات إثر معظمهم قضى عنصرا ،( 571)



 

 

 
 من قياديا   أرسل السوري للنظام الموالي" القدس لواء" أن إعالمية مصادر أكدت آخر، جانب من

 في التطوع على المنطقة تلك في الشباب حض بهدف دمشق بريف الشرقية الغوطة إلى عناصره
 خالل وصل الذي" مندو ياسين أبو" "القدس لواء" في القيادي أن إلى المصادر وأشارت صفوفه،
 معظمهم شابا   الخمسين قرابة تجنيد استطاع حلب مدينة من قادما   دمشق إلى الماضية األسابيع

 .اإللزامية للخدمة المطلوبين من

 صادرة وبطاقات مالية منح الجدد للمتطوعين قدم" القدس لواء" أن اإلعالمية المصادر وأشارت
 أرسل" القدس لواء" أن إلى منوهة واالعتقال، األمنية المالحقة   ُتجنِّبهم العامة المخابرات شعبة عن
 .السورية المعارضة قوات لقتال الساحل جبهات إلى الشرقية الغوطة من شابا   01 عديدة أيام قبل

 الفلسطيني المهندس قبل من 5100 األول تشرين 6 في تأسس" القدس لواء" أن إلى يشار
 مع العقارات بناء في عمله لتسهيل الجوية المخابرات مع بارتباطه والمعروف ،"سعيد محمد"

 .السماسرة

 الالجئين من الضحايا عدد أن العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق كشف آخر، سياق وفي
 وأكد ضحية،" 001" بلغ سورية في األحداث بداية منذ قناص برصاص قضوا الذين الفلسطينيين

 .دمشق جنوب الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم في قضوا منهم كبيرا   عددا   أن التوثيق فريق



 

 الرابع للعام ،0771 اليدمو '' السيد وليد جمال" الفلسطيني اعتقال السوري النظام يواصل ذلك، إلى
 .بحمص العائدين مخيم من السورية األمنية األجهزة اعتقلته أن بعد وذلك التوالي، على

 
 الفلسطينيين، المعتقلين عن والمعلومات الرسائل من العديد تلقت العمل مجموعة أن إلى يشار
 بالتكتم السوري النظام استمرار ظل في التوثيق صعوبات من الرغم على تباعا   توثيقها تم حيث
 معتقال  ( 0711) اآلن حتى المجموعة ووثقت اعتقالهم، وأماكن وأسمائهم المعتقلين مصير على

 .نساء( 012) منهم السوري النظام سجون في فلسطينيا  

 إلى أدى ما اليونانية، ساموس جزيرة في الالجئين خيام القوية الرياح اقتلعت آخر، شأن وفي
 صيفية قماشية خيام في للسكن الالجئون يضطر حيث والنساء، األطفال بينهم العائالت تشرد

 جعل مما الالجئين، مخيمات في كافية ومساحات أماكن وجود لعدم واألحراش الغابات بين
 حر من تقي وال المناسبة الظروف تلبي ال فهي الغابات، وبين الخيام تحت وقاسية مزرية حياتهم

 .برد من وال



 

 
 بحوالي يقدر 5106 عام أواخر حتى اليونان في سورية فلسطينيي من العالقين عدد أن إلى يشار

"  كوس - ليروس - خيوس - متليني - لسبوس" الجزر في يتواجدون غالبيتهم الجئ( 111)
 خيم في يسكن بعضهم الالجئين مخيمات على ويتوزعون ومسنون، ونساء وأطفال عائالت بينهم

 .كرافانات او كبيرة صاالت في واآلخر


