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ضحية من عناصر جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية  222"
 "األحداث في سورية

 

 
 

 ج المسلحين بين التأجيل والتعطيلقصف واشتباكات في مخيم اليرموك واتفاق خرو •

ً لمنطقة  • ً خاصا ً أمنيا داعش يضيق الخناق على المدنيين غرب اليرموك ويحدث فرعا

 التضامن

أشقاء فلسطينيين بعد تسليم القيادة العامة اثنين منهم  3النظام السوري يواصل اعتقال  •

 للتسوية

 مهاجرين قبالة السواحل التركية 7غرق  •
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 آخر التطورات

( 222) تفاصيل وثق أنه سورية فلسطينيي أجل من مجموعة العملن فريق الرصد والتوثيق في أعل
 قضى حيث ،سورية في الدائرة الحرب بداية منذ قضوا جيش التحرير الفلسطيني مرتبات من ضحية

 .دمشق ريف في العسكرية األعمال إثر معظمهم

ين مدينتي دوما وعدرا من أبرز المناطق التي سقط وتعتبر منطقة تل كردي في ريف دمشق الواقعة ب
فيها ضحايا من عناصر جيش التحرير، إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي ومنطقة السويداء 
جنوب سورية، وقد أكد رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني اللواء "طارق الخضراء" في وقت 

جيش السوري منذ بدء أحداث الحرب في سوريا، وهو يقاتل سابق أن جيش التحرير يقاتل إلى جانب ال
 .موقعًا في أنحاء البالد 15في أكثر من 

 
إلى ذلك جدد أهالي الضحايا والمجندين الملزمين بالخدمة وعدد من الناشطين مطالبتهم بعدم زج أبنائهم 

ة دماء الشباب في الصراع الدائر في سورية، وعدم إرسالهم إلى مناطق التوتر، والكف عن إراق
 .الفلسطيني

تموز/  – 29وباالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق قصف تنظيم "داعش" يوم أول أمس السبت 
اقتصرت أضرارها  ،يوليو مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام غربي مخيم اليرموك بعدد من قذائف الهاون 

فة بين تنظيم "داعش"، و"هيئة تحرير على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات وصفت بالعني
 .الشام"
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من جانبه أفاد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم "داعش" مازال يعمد إلى فرض اجراءات التضييق على 
المدنيين القاطنين في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام غربي مخيم اليرموك من خالل منع 

 األدوية إلى تلك المنطقة.و  الغذائية المدنيين من إدخال الطعام والمواد

وأكد مراسلنا أن "داعش" سمحت بالفترة الماضية بإدخال كميات قليلة جدًا من الطعام، حيث سمحت 
 لألهالي بإدخال كيلو غرام من المواد الغذائية، إضافة لرغيف خبز واحد لكل شخص.

عة العمل أن المفاوضات التي إلى ذلك أكدت مصادر خاصة داخل مخيم اليرموك جنوب دمشق لمجمو 
داعش( والقاضية بانسحاب  –أبرمت بين النظام السوري والمجموعات المسلحة )هيئة تحرير الشام 

عناصر تلك المجموعات من المخيم إلى شمال سورية ال زالت مجمدة وتترنح في مكانها، فبعد خروج 
نحو إدلب، بموجب االتفاق الذي جرى  عدد من جرحى هيئة تحرير الشام )النصرة سابقًا( مع عائالتهم

بين المعارضة السورّية، والنظام السوري وحلفائه، القاضي بإخالء بلدتي الفوعة وكفرّيا المواليتين للنظام 
في الشمال السوري، مقابل إخالء بلدتي الزبداني ومضايا ومخيم اليرموك من المسّلحين، تم تأجيل اتفاق 

بحسب ما وصفتها  رير الشام" من المخيم ألسباب أمنية وعسكريةخروج عناصر "داعش" و"هيئة تح
 .مصادر مقربة من النظام السوري 

 
مشيرين إلى أن تأجيل وتسويف خروج المسلحين من مخيم اليرموك يأتي في اطار مماطلة جميع 

وتر األطراف المتصارعة في مخيم اليرموك وخارجه بانتظار ما سيسفر عنه اتفاق تخفيف مناطق الت
 .والقرارات التي تتمخض عنها
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في السياق قالت بعض القوى الفلسطينية في سورية أن خروج عناصر داعش سيتم متابعة ترتيباته في 
ضوء الوضع األمني والعسكري الميداني في الشمال السوري والتوقيت الذي تحدده الجهات المعنية في 

 الدولة السورية.

مرتبط بتنفيذ ما تبقى من اتفاق البلدات األربع حيث من المفترض أن وأكدت أن انسحاب "جبهة النصرة" 
 يتزامن انسحاب النصرة من اليرموك مع خروج مصابين وجرحى وبعض العائالت من كفريا والفوعة.

من جانبه أوضح الشيخ محمود العمري، عضو لجنة المصالحة الوطنية في المنطقة الجنوبية، أن مبادرة 
 .اليرموك تم تأجيلها وال يوجد أي تعطيل للمبادرةخروج المسلحين من 

ونقلت مصادر إعالمية مقربة من النظام عن رئيس لجنة المبادرة األهلية للمصالحة الوطنية في المنطقة 
ال يوجد تجميد لملف مصالحة المخيم ولكن ما يعرقل استكمال تنفيذ االتفاق “الجنوبية مازن سيرغاني أنه 

 تقبل المسلحين".هو المكان الذي سيس

في غضون ذلك أحدث تنظيم الدولة فرعًا أمنيًا لمتابعة منطقة التضامن المجاورة لمخيم اليرموك، مضيفًا 
 ".3أن الفرع الجديد يتبع للفرع األمني الذي أحدثه التنظيم رقم "

لنقابة(، والذي " الكائن خلف ناحية الحجر األسود )مبنى ا3وكان التنظيم قد نقل مكان مقره األمني رقم "
يختص بالقضايا والموقوفين على خلفية أمنية وهو بمثابة شعبة استخبارات، إلى حي الجاعونة الذي 

 يسيطر عليه التنظيم في مخيم اليرموك.

من جهة أخرى تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال ثالثة أشقاء فلسطينيين منذ خمسة أعوام وحتى 
الجبهة الشعبية -م اثنين منهم ألنفسهم بعد وعود من تنظيم "القيادة العامةاللحظة، على الرغم من تسلي

 لتحرير فلسطين" بتسوية وضعهم األمني مع أجهزة أمن النظام السوري وهم: 

بعد أن قامت عناصر "القيادة  2012-9-20اعتقل منذ تاريخ  (1975"سمير البرناوي ")مواليد عام 
سطين" بتسليمه للنظام السوري، وهو قائد إحدى مجموعات المعارضة الجبهة الشعبية لتحرير فل-العامة

اعتقل منذ  (1976مواليد عام )المسلحة في منطقة التضامن المجاورة لمخيم اليرموك، و"فادي البرناوي" 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بتسليمه -بعد أن قامت عناصر "القيادة العامة 2012-9-20تاريخ 

اعتقل من  (1981ي، بعد وعود بتسوية وضعه وأخيه سمير، و"شادي البرناوي" )مواليد عام للنظام السور 
 .2012عام  10مخيم اليرموك في شهر 
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أطفال جراء غرق قارب كان على  5مهاجرين بينهم  7وفي سياق مختلف أعلنت السلطات التركية وفاة 

متنه مهاجرين غير شرعيين، ببحر إيجة، وقال خفر السواحل التركي إن فرق المشاركة في عمليات 
 الية أزمير.أطفال وامرأتين في منطقة الحادث، قبالة سواحل و  5البحث واالنقاذ تمكنت من انتشال جثث 

مهاجرين، يحملون جنسيات عراقية وصومالية وسورية، كما أعلن عن  9منوهًا أن الفرق تمكنت من إنقاذ 
 أشخاص جراء غرق قارب ُيقل مهاجرين متوجهين إلى الجزر اليونانية، قبالة سواحل "تششمه". 3وفاة 

مهاجًرا إلى  17ن القارب كان يقل ونقلت السلطات التركية عن مهاجرين كانوا على متن القارب قولهم، أ
 جانب مواطن تركي مسؤول عن تنظيم الرحالت غير الشرعية إلى جزر اليونان.

 

 2017يوليو  –تموز  30فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3542) •
 امرأة.

 ( امرأة.102اًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتق1621) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1465يومه )
بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية 196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1204انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1053)
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( يومًا، والمخّيم 1547أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.300يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


