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" قضاء ( )10عناصر من جيش التحرير الفلسطيني جنوب سورية"

•

استمرار حملة إزالة الركام ورفع االنقاض في اليرموك

•

اشتباكات بين مجموعات موالية للنظام على أطراف مخيم النيرب

•

األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "أحمد ووليد موسى محمود"

آخر التطورات

أعلن جيش التحرير الفلسطيني في سورية عن قضاء عشرة من عناصره واصابة عدد آخر،
خالل مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الجارية ضد تنظيم "داعش"
في محيط بلدة تلول الصفا ببادية السويداء الشرقية جنوب سورية.
وهم" :عدنان عبد العال" ،عمار عدنان عيسى"" ،ثائر عمار صالح"" ،محمود يوسف أحمد"،
"حكمت نسيم عيسى"" ،يوسف أحمد خزاعي"" ،توفيق أحمد قاسم"" ،أويس محمد خير موعد"،
"سعيد نضال األسطة" ،و"باسل محمد علي"،
وكانت صفحات إعالمية مقربة من جيش التحرير الفلسطيني تداولت ورقة وقعت باسم رئيس
مستوصف قوات القادسية ،وتضمنت أسماء المفقودين و 51جريحا تم تخريجهم من المشفى
واعطائهم إجازات "نقاهة" تراوحت مددها بين  3أيام و 02يوما.
يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش التحرير الفلسطيني عن مقتل ضابطين من مرتباته هما" :وليد
مرعي الكردي" قائد الكتيبة  ٢50صاعقة ،والمالزم "عبدالكريم ملحم علي" ،الذين قضيا يوم
الثالثاء  01أيلول /سبتمبر الجاري خالل مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري في
المعارك الجارية بمحيط بلدة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية جنوب سورية.

من جهته أعلن فريق التوثيق في مجموعة العمل ارتفاع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني
منذ بدء األحداث في سورية إلى ( )075عنص ار ،قضى معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في
مناطق متفرقة من سورية.
وفي شأن آخر ،تتواصل عملية إزالة األنقاض والركام من حارات وأزقة مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين جنوب دمشق ،حيث مولت منظمة التحرير الفلسطينية المرحلة األولى من عملية
إزالة الركام من اليرموك.

من جانبه قال عضو لجنة مشروع ترحيل األنقاض من مخيم اليرموك "محمد علي الصالح" إن
الورشة تقوم بتنظيف وترحيل األنقاض من الشوارع الرئيسية ضمن كتلة مخيم اليرموك القديمة،
مشي ار إلى أن ترميم منازل المدنيين ستقع على عاتق األهالي.
فيما أكد المهندس "محمود سليمان أحمد" عضو اللجنة العليا لإلغاثة أن الحكومة السورية وعدت
بإعادة تأهيل البنى التحتية لمخيم اليرموك ،وفتح عيادة طبية لعالج أهالي المخيم ريثما يتم ترميم
واعادة تأهيل باقي المراكز الطبية.
بدوره أمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية في سورية "خالد عبد المجيد" قال في تصريح
لوكالة سانا :إن أعمال إزالة األنقاض وتنظيف شوارع مخيم اليرموك تتم بالتنسيق مع الجهات
المعنية وذلك على مرحلتين حيث من المتوقع أن تستمر المرحلة األولى نحو  ٢1يوما وتتضمن

إزالة األنقاض بشكل كامل ليتم بعدها تنفيذ المرحلة الثانية والمتضمنة قيام لجنة من الخبراء
بفحص األبنية اآليلة للسقوط والبدء بإعادة الترميم واإلعمار.
وكان عبد المجيد ":قد صرح  0252/9/05إلحدى وسائل اإلعالم السورية إنه ال يستطيع
الحديث عن مدة زمنية ،لعودة األهالي إلى مخيم اليرموك ،لكن "نسعى مع الجهات المختصة في
الحكومة السورية باإلسراع في الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية وهي إرسال لجنة من الخبراء
لفحص األبنية اآليلة للسقوط ،والبدء بإعادة الترميم واإلعمار وعودة األهالي إلى المخيم بأسرع
وقت ممكن".
وشملت عمليات إزالة األنقاض والردم حتى يوم أمس ،ساحة الوسيم ومنطقة المشروع وشارع
المدراس ودخلة فرن حمدان وشارع حلويات ماهر حتى المحبة والسالم وشارعي المنصورة وعبد
اهلل األصبح ومحيط مشفى فلسطين وشارعي المنصورة وعبد اهلل األصبح “فروج التاج” في مخيم
اليرموك ،وشارع فلسطين حتى ساحة الطربوش ،ودوار فلسطين وحارة المغاربة وشارع لوبية حتى
بداية حيفا.
إلى شمال سورية ،حيث أفاد مراسل مجموعة العمل في حلب وقوع اشتباكات أمس األول ،بين
المجموعات الموالية للنظام في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب ،ومجموعات موالية من
قرية النيرب المجاورة للمخيم.

وأضاف مراسلنا أن االشتباكات وقعت بسبب خالفات بين المجموعات حول مسروقات ،ما أدى
إلى إصابة أحد العناصر الموالية ويدعى "يوسف زهوري" بطلقة نارية ،وقد تدخل عناصر من
المجموعة الموالية "لواء القدس" لفض االشتباكات.
يشار إلى أن األفرع األمنية السورية تستغل األوضاع االقتصادية المتردية في سورية ،وشكلت
مجموعات موالية لها من السوريين والالجئين الفلسطينيين وسلحتها خصصت رواتب لعناصرها،
ولعبت دو ار في الحرب السورية.
إلى ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "أحمد ووليد موسى محمود" منذ
شهر سباط – فبراير /عام  025٢وحتى اللحظة ،وذلك بعد اعتقالهما من منزلهم في منطقة ركن
الدين بدمشق ،ولم ترد عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما.

ويعتقل األمن السوري العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من النساء واألطفال
اليزال مصيرهم مجهوال حتى اللحظة ،في حين تم توثيق حاالت عديدة ألشقاء وعائالت قضوا
تحت التعذيب في سجون النظام كـ األشقاء الثالثة " من عائلة حمدان من أبناء مخيم اليرموك،
والشقيقات الثالثة من عائلة سعد الدين " من أبناء مخيم الرمل وقضوا في تاريخ .32-3-0251
وقد وثقت مجموعة العمل ( )5991معتقال فلسطينيا في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم
مجهوال.

