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تقديم

بلــغ عــدد الضحايــا مــن الالجئيــن الفلســطينيين بحســب إحصائيــات مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي
ســورية حتــى نهايــة آب – أغســطس  )4048( 2020الجئـ ًـا فلســطينيا ً قضــوا نتيجــة الحــرب المســتعرة فــي

ســورية منــذ آذار – مــارس .2011

وتســعى مجموعــة العمــل إلــى توثيــق هــذه المرحلــة المهمــة مــن مراحــل اللجــوء الفلســطيني فــي
ســورية ومــا ترافــق معهــا مــن نكبــات ومآســي علــى صعيــد الداخــل الســوري أو دول اللجــوء الجديــد.

يتنــاول هــذا التقريــر جزئيــة جديــدة مــن جزئيــات المعانــاة الفلســطينية المتعاظمــة فــي ســورية ،ولكــن مــن
منظــور مختلــف ،حيــث وثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية مشــاركات فلســطينية إلــى

جانــب الجيــش الســوري التابــع لــوزارة الدفــاع فــي ســورية لقمــع ثــورة الشــعب الســوري مــن قبــل فصائــل

يعتمــد وجودهــا الفيزيائــي علــى النظــام وجـ ً
ـودا أو عدمـ ًـا.

ويخــوض جيــش التحريــر الفلســطيني فــي ســورية الحــرب جنبـ ًـا إلــى جنــب مــع الجيــش الســوري فــي أكثــر
مــن  40موقعـ ًـا بحســب مــا رصــد قســم التوثيــق والرصــد فــي المجموعــة بخــاف مــا صــرح بــه اللــواء محمــد
طــارق الخضــراء القائــد الســابق لجيــش التحريــر « بــأن قواتــه تقاتــل علــى  15جبهــة داخــل ســورية» .

ً
ً
ً
موجــزا لنشــوء جيــش التحريــر الفلســطيني وفروعــه فــي الــدول العربيــة
تاريخيــا
عرضــا
يقــدم التقريــر

والظــروف التــي رافقــت ذلــك عمومـ ًـا ،ثــم يخصــص الحديــث عــن جيــش التحريــر الفلســطيني فــي ســورية
بشــيء مــن التفصيــل ،يتنــاول وجــوده فــي ســورية وتوزعــه والعالقــة التــي تربطــه بالجيــش الســوري
ـوال إلــى مشــاركته فــي المعــارك الدائــرة فــي ســورية ،والموقــف الشــعبي والفلســطيني مــن ذلــك.
وصـ ً
ً
ً
ميدانيــا للضحايــا الذيــن ســقطوا علــى جبهــات القتــال مــن منتســبي جيــش
رصــدا
كمــا يعــرض التقريــر

التحريــر الفلســطيني ،وتوزعهــم حســب المــكان والزمــان واألســباب التــي أدت إلــى ســقوط ( )280ضابطـ ًـا

وضابــط صــف ومجنـ ً
ـدا؛ كالقصــف والقنــص واالشــتباكات والتعذيــب حتــى المــوت داخــل المعتقــات.
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مقدمة
ُبعيــد النكبــة الفلســطينية عــام ثمانيــة وأربعيــن ومــا ترتّ ــب
عليهــا مــن تهجيــر قســري فرضتــه العصابــات الصهيونيــة
علــى

الشــعب

الفلســطيني

بالبطــش

والمجــازر

واإلرهــاب وقــوة الســاح ،وبدعــم وتواطــؤ المســتعمر

البريطانــي آنــذاك ،وصمــت وتواطــؤ عالمــي وإقليمــي،
حــاول الشــعب الفلســطيني ،ولــم يــزل ،إعــادة ترتيــب
بيتــه الداخلــي وتنظيــم صفوفــه فــي ســبيل اســتعادة

أرض ووطــن خســره فــي صــراع غيــر متكافــئ ،وفــي
غيــاب شــبه تــام للجهــد المنظــم والموحــد فــي مواجهــة

المشــروع الصهيونــي الــذي كان واليــزال يمتلــك األدوات

والمخططــات والدعــم العالمــي غيــر المحــدود.

شــهدت تلــك الحقبــة مبــادرات فلســطينية وعربيــة

عــدة أفضــت فــي النهايــة إلــى إنشــاء منظمــة التحريــر

ً
ً
ووحيــدا للشــعب
شــرعيا
ممثــا
الفلســطينية واعتبارهــا
ً
الفلســطيني ،المنظمة التي خرج من رحمها مؤسســات
عــدة كان أحدهــا جيــش التحريــر الفلســطيني.
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جيش التحرير الفلسطيني عرض تاريخي
ـد جيــش التحريــر الفلســطيني المؤسســة العســكرية النظاميــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ،وقــد
يعـ ُّ
تأســس عــام  1964بقــرار مؤتمــر القمــة العربيــة الــذي انعقــد فــي القاهــرة يــوم  13كانــون الثانــي – ينايــر
 ،1964/لبحــث التدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا لمواجهــة المشــروع الصهيونــي (.)1

وقــرر المؤتمــر حينهــا تكليــف ممثــل فلســطين فــي جامعة الــدول العربية أحمد الشــقيري االتصال بالدول

العربيــة ،وبشــعب فلســطين حيثمــا وجــد ،مــن أجــل إيجــاد الطريقــة المثلــى لتنظيــم شــعب فلســطين،

وتعبئــة إمكاناتــه وطاقاتــه فــي ســبيل تحريــر فلســطين حســب مــا ورد حينهــا فــي نــص القــرار (.)2

الموســوعة الفلســطينية – جيــش التحريــر الفلســطيني -المراجــع – :مؤسســة الدراســات الفلســطينية :الكتــاب
1
الســنوي للقضيــة الفلســطينية منــذ عــام  1964حتــى  ،1976بيروت/https://www.palestinapedia.netجيش-التحريــر-
الفلســطيني./
قــام الشــقيري بزيــارة بعــض الــدول العربيــة ،ثــم صــرح يــوم  1964/3/27أن الكيــان الفلســطيني ســيقوم علــى أربــع
2
دعائــم ،هــي:
الجهاز العسكري ،ومهمته تمكين القادرين على حمل السالح من خدمة وطنهم.
الجهاز التنظيمي.
الجهاز السياسي.
الجهاز المالي.
مرحلــة التأســيسُ :عقــد المؤتمــر الفلســطيني (الــذي تحــول فيمــا بعــد إلــى المجلــس الوطنــي الفلســطيني) فــي القــدس
يــوم  ،1964/5/28وأصــدر عــدة قــرارات منهــا:
رجاال ونســاء ،وبصورة
 )1البــدء فــوراً بفتــح المعســكرات لتدريــب جميــع القادريــن علــى حمــل الســاح من الشــعب الفلســطيني،
ً
إلزاميــة ودائمــة ،وإعــداد كل فــرد منهــم ليكــون علــى مســتوى معركــة التحرير.
 )2تشكيل كتائب فلسطينية عسكرية نظامية ،وكتائب فدائية قادرة وفعالة.
 )3تزويد هذه الكتائب بمختلف أنواع األسلحة الحديثة والتجهيزات الالزمة.
 )4السعي إللحاق الشباب الفلسطيني بالكليات والمدارس العسكرية في الدول العربية والدول الصديقة.
 )5تطبيق نظام المقاومة الشعبية والدفاع المدني في صفوف الشعب الفلسطيني.
ظهــر أول وجــود علنــي للجيــش الفلســطيني النظامــي فــي احتفــاالت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة (مصــر) بعيــد الثــورة يــوم
 ،1964/7/23إذ اشــتركت وحــدات رمزيــة فــي العــرض العســكري باســم جيــش فلســطين
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وفــي مؤتمــر القمــة الثانــي الــذي انعقــد فــي اإلســكندرية يــوم  5أيلــول – ســبتمبر  1964/أيــدت الــدول

العربيــة قــرار منظمــة التحريــر الفلســطينية بإنشــاء جيــش التحريــر الفلســطيني التابــع للمنظمــة ،وباختيــار
ضباطــه وجنــوده مــن أبنــاء فلســطين أينمــا وجــدوا ،ورصــدت المنظمــة المبالــغ الماليــة الالزمــة لــه ،وبذلــك

اســتكملت منظمــة التحريــر الفلســطينية هيكلهــا فــي مختلــف المجــاالت العســكرية ،والسياســية،
والماليــة ،والتنظيميــة ،واإلعالميــة ،وغيرهــا.

بــدأ تشــكيل وحــدات جيــش التحريــر فــي ســورية والعــراق ومصــر واألردن ،فشــكلت فــي ســورية قــوات

حطيــن وفــي العــراق قــوات القادســية وفــي مصــر قــوات عيــن جالــوت ،وتشــكلت فــي كل مــن لبنــان
واألردن كتيبــة مغاويــر (.)3

وفــي  20أيــار -مايــو 1966/عقــد المجلــس الوطنــي الفلســطيني دورتــه الثالثــة فــي غــزة ،وأصــدر عــدة

قــرارات تتعلــق بالشــؤون العســكرية أهمهــا وضــع الدائــرة العســكرية فــي قيــادة المنظمــة تحــت إشــراف
قيــادة جيــش التحريــر.

ومــع نشــوب حــرب  ،1967كانــت أول تجربــة هامــة لجيــش التحريــر ،فقــد وضعــت منظمــة التحريــر قــوات

الجيــش فــي شــهر أيــار  1967قــوات حطيــن ،تحــت تصــرف القيــادة الســورية ،والقيــادة العراقيــة قــوات

القادســية ،والقيــادة المصريــة قــوات عيــن جالــوت ،إلشــراكها فــي المعركــة ضــد العــدو اإلســرائيلي إذا مــا
شــن عدوانــه.

وفــي  10تمــوز – يوليــو  1967/وبغيــة تنظيــم العالقــة بيــن قيــادة الجيــش وقيــادة المنظمة قام المجلس

الوطنــي الفلســطيني فــي دورتــه الرابعــة التــي عقــدت فــي القاهــرة بتعديــل المــادة  22مــن النظــام

األساســي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية التــي كانــت تنــص علــى « :تشــكيل وحــدات فلســطينية خاصــة
وفــق الحاجــات العســكرية والخطــة التــي تقررهــا القيــادة العربيــة الموحــدة باالتفــاق والتعــاون مــع الــدول
العربيــة المعنيــة» ،بحيــث تصبــح هــذه المــادة كمــا يلــي« :تنشــئ منظمــة التحريــر الفلســطينية جيشـ ًـا مــن
أبنــاء فلســطين ُيعــرف بجيــش التحريــر الفلســطيني ،وتكــون لــه قيــادة مســتقلة تعمــل تحــت إشــراف

اللجنــة التنفيذيــة وتنفــذ تعليماتهــا وقراراتهــا الخاصــة والعامــة وواجبهــا القومــي أن تكــون الطليعــة فــي

خــوض معركــة تحريــر فلســطين».

وفــي يوليو-تمــوز ،1968 /تقــرر تعييــن اللــواء وجيــه المدنــي رئيسـ ًـا للدائــرة العســكرية بمنظمــة التحريــر،
وإلغــاء منصــب القائــد العــام لجيــش التحريــر ،وإســناد مهامــه إلــى رئيــس األركانُ ،
وأعفــي العميــد صبحــي

خلفــا لــه.
الجابــي مــن منصــب رئيــس أركان جيــش التحريــر ،وتــم تعييــن العميــد عبــد الــرزاق اليحيــى ً

عقــد المجلــس الوطنــي الفلســطيني دورتــه االســتثنائية فــي القاهــرة فــي  1965/5/31وأصــدر قــرارات عســكرية،

3
منهــا:
 )1اإلسراع في تنفيذ التدريب الشعبي.
 )2إنشاء إدارة للتعبئة العامة في المنطقة.
 )3تســهيل مهمــة قيــادة جيــش التحريــر فــي اختيــار الضبــاط والعناصــر العســكرية األخــرى ،وتمكيــن القيــادة مــن
الفلســطينيين فــي أراضــي الــدول العربيــة المقيميــن فيهــا.
 )4فرض التجنيد اإللزامي على جميع الفلسطينيين القادرين على حمل السالح أينما كانوا.
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لكــن تعييــن اليحيــى لــم يـ ُـرق للســوريين ،الذيــن حرضــوا علــى التمــرد فــي قــوات

حطيــن ،فتــم تعييــن العميــد مصبــاح البديــري رئيسـ ًـا ألركان جيــش التحريــر .وفــي
حزيــران يونيــو ُ 1969أعيــد منصــب القائــد العــام لجيــش التحريــر ُ
وأســند إلــى العميــد
ً
رئيســا لــأركان
اليحيــى ،وتــم تعييــن قائــد قــوات حطيــن العقيــد عثمــان حــداد
الســترضاء الســوريين (.)4

ومشــرف
فــي حــرب  1973كان لوحــدات جيــش التحريــر الفلســطيني دور مهــم
ّ
فــي المعــارك التــي دارت علــى الجبهتيــن الســورية والمصريــة ،وقــد دفــع الجيــش

خاللهــا ضريبــة الكفــاح غاليــة مــن دمــاء ضباطــه وأفــراده ،شــهداء وجرحــى.

كمــا كان لجيــش التحريــر الفلســطيني مشــاركة فاعلــة عندمــا اجتاحــت « إســرائيل «
لبنــان صيــف عــام .1982

ومــع تقــادم الســنوات وتوقيــع مصــر واألردن معاهــدات ســام مــع دولــة االحتــال

ً
قائمــا فــي
تــم حــل جيــش التحريــر فــي مصــر واألردن ،وبقــي تواجــده الوحيــد

ســورية.

جيش التحرير الفلسطيني في سورية:
تعــد الكتيبــة  68التــي أنشــأها الجيــش الســوري فــي عهــد الوحــدة بيــن ســورية

ومصــر بقــرار مــن عبــد الحميــد الســراج رئيــس المخابــرات عــام  1958نــواة جيــش
التحريــر الفلســطيني فــي ســورية ،والتــي حلــت محــل وحــدة الفدائييــن والحــرس

الوطنــي ،حيــث تــم اســتدعاء الفلســطينيين بســن العســكرية إلــى الخدمــة

ً
اســتنادا للمرســوم التشــريعي رقــم 260
فــي الجيــش الســوري للخدمــة فيهــا

لعــام  1956الــذي ســاوى بيــن المواطــن الســوري والفلســطيني فــي الحقــوق

والواجبــات ماعــدا الحــق بالترشــح واالنتخــاب ،وإخضــاع الفلســطينيين فــي ســورية

لنظــام الخدمــة اإللزاميــة لصالــح جيــش التحريــر الفلســطيني ،لتصبــح فيمــا بعــد
ثــاث كتائــب صاعقــة (مغاويــر) ،إضافــة إلــى وحــدات إســناد ودعــم مدفعــي (ســرايا

مدفعيــة ميــدان) ،وســرايا م/ط مضــاد للطيــران.

وينتشــر جيــش التحريــر الفلســطيني فــوق األراضــي الســورية بقــوام ثالثــة ألويــة
مشــاة  -صاعقــة ( قــوات حطيــن ،قــوات القادســية ،قــوات أجناديــن) ،وكتائب إســناد

مــن مدفعيــة ودبابــات ومهــام خاصــة ،فــي أربعــة مواقــع عســكرية رئيســية باإلضافة
جيــش التحريــر الفلســطيني البندقيــة العليلــة منــذ الميــاد – أحمــد محــرم 2017/7/24
4
علــى الشــبكة العنكبوتيــة https://www.ida2at.com/liberation-army-the-palestinian-
/poor-rifle-since-the-birth
انظــر أيضــاً فــي عبــد الــرزاق اليحيــى ،بيــن العســكرية والسياســة :دار الجليــل للنشــر والدراســات
واألبحــاث الفلســطينية ،عمــان.2007 ،
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لمعســكر التدريــب الرئيســي فــي منطقــة مصيــاف التابعــة لمحافظــة حمــاة وســط غــرب البــاد ،فهنــاك

قــوات القادســية شــمال محافظــة الســويداء ،و قــوات حطيــن المتمركــزة فــي مدينــة قطنــا فــي الريــف
الدمشــقي الغربــي ،و أيضــا قــوات أجناديــن التــي كانــت تتمركــز علــى أطــراف جبــل الشــيخ ،و هنــاك رئاســة

األركان الواقعــة فــي منطقــة معضميــة الشــام ،وتعــد هــذه المواقــع األربعــة الثكنــات الرئيســية لجيــش
التحريــر الفلســطيني ،وهنــاك أيضــا بعــض المواقــع الصغيــرة األخــرى والتــي تتبــع رئاســة األركان كالرحبــة

العامــة فــي مخيــم جرمانــا ،وموقــع االســتطالع فــي المــزة ،باإلضافــة لبعــض المراكــز الخدميــة والطبيــة و

المؤسســات الثقافيــة كمركــز حلــوة زيــدان ومشــفى فايــز حــاوة واإلدارة الماليــة فــي مخيــم اليرمــوك.

ً
ً
ً
ً
خصوصــا
رائــدا عبــر تاريخــه فــي األردن ولبنــان وفــي حصــار بيــروت،
عســكريا
دورا
ولعــب جيــش التحريــر
ـا عــن
فــي مناطــق التمــاس مــع القــوى التــي كانــت فــي حالــة تحالــف مــع قــوات الغــزو اإلســرائيلي ،فضـ ً

مشــاركته الفاعلــة فــي حربــي  1967و 1973علــى جبهتــي الجــوالن وســيناء ،حيــث خــاض معــارك عنيفــة

مــع الجيــش اإلســرائيلي ،وســاهم بعمليــات اإلنــزال الجــوي بالحوامــات علــى جبهــة الجــوالن فــي موقــع
تــل الفــرس (.)5

وتعــرض جيــش التحريــر الفلســطيني فــي ســورية إلــى انشــقاقين األول فــي بيــروت عــام  1976عندمــا

كان تحــت قيــادة اللــواء مصبــاح البديــري ،والثانــي فــي طرابلــس عــام  ،1983فــي عهــد اللــواء محمــد طــارق
الخضــراء ( )6عندمــا رفــض العقيــد عطيــة عــوض قائــد قــوات أجناديــن التابعــة لجيــش التحريــر الفلســطيني

كتاب-العنب والرصاص تأليف علي بدوان -دمشق  2006موقع المعرفة على الشبكة العنكبوتية.
5
/https://www.marefa.orgجيش_التحرير_الفلسطيني
اســتلم محمــد طــارق الخضــراء رئاســة هيئــة أركان جيــش التحريــر وهــو برتبــة مقــدم .وفــي عــام  1980تمــت ترقيتــه
6
إلــى قائــد عــام لجيــش التحريــر الفلســطيني ثــم رقــي إلــى رتبــة لــواء فــي .1999واســتمر فــي منصبــه حتــى وفاتــه فــي
الخامــس مــن آب – اغســطس  2020ليخلفــه فــي هــذا المنصــب اللــواء اكــرم الســلطي رئيــس شــعبة االســتطالع واألمــن
العســكري فــي جيــش التحريــر الفلســطيني .
جيش التحرير الفلسطيني يف سوريا
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فــي ســورية أوامــر عســكرية ســورية وجهــت إليــه بالمشــاركة فــي مهــام قتاليــة فــي طرابلــس والمخيمــات

الفلســطينية ومواجهــة مقاتلــي حركــة فتــح ،األمــر الــذي أدى الســتدعائه إلــى دمشــق واعتقالــه علــى
هــذه الخلفيــة مــن قبــل المخابــرات العســكرية الســورية ،وفشــلت بعدهــا كل المحــاوالت فــي معرفــة
مــكان احتجــازه إلــى أن تــم تبليــغ أســرته بوفاتــه مطلــع العــام  2003دون تســليمهم جثمانــه ألســباب أمنيــة
حســب مــا قيــل حينهــا.

ويعتمــد جيــش التحريــر الفلســطيني فــي ســورية آليــة التجنيــد اإللزامــي ألبنــاء المخيمــات الفلســطينية

التــي ُحــددت بدايــة بأربــع ســنوات ثــم تــم تخفيضهــا منتصــف الثمانينــات إلــى ســنتين ونصــف ،وتكــرر
تخفيــض ســنوات الخدمــة اإللزاميــة حتــى وصلــت إلــى ســنة ونصــف قبيــل األزمــة.

كمــا يفتــح بــاب االنتســاب للجيــش كضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد متطوعيــن بشــرط أن يكــون المتقــدم
ً
منتســبا لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي.
بطلــب االنتســاب للتطــوع كضابــط

العالقة بين الجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني في سورية
يعتبــر جيــش التحريــر الفلســطيني فــي ســورية حاليـ ًـا أحــد تشــكيالت الجيــش الســوري النظامــي مــن حيــث
قبــول الضبــاط المنتســبين إليــه والترفيــع والتســريح ،وبالتالــي يخضــع فــي أوامــره وتحركاتــه لــوزارة الدفــاع
الســورية ،ويحظــى بدعــم كامــل يشــمل كافــة المجــاالت العســكرية والتنظيميــة والماليــة (.)7

كمــا يجــري اســتيعاب الطــاب الضبــاط الفلســطينيين المنتســبين لجيــش التحريــر فــي الكليــات العســكرية
الســورية لمــدة ثــاث ســنوات لتلقــي العلــوم العســكرية بمختلــف أنواعهــا (المشــاة والمدفعيــة والكيميــاء
واإلشــارة والدفــاع الجــوي وغيرهــا مــن التخصصــات) ،يتخــرج بعدهــا الطالــب الضابــط برتبــة مــازم.

كذلــك يخضــع التالميــذ مــن صــف الضبــاط للتأهيــل العســكري التخصصي فــي الكليات العســكرية المختلفة

لمــدة ســتة أشــهر يتوزعــون بعدهــا علــى القطــع العســكرية فــي جيــش التحرير الفلســطيني (.)8

جيش التحرير الفلسطيني -موقع جيش التحرير الفلسطيني على الشبكة العنكبوتية-المرجع السابق.
7
/http://www.palarmy.comتاريخ-الجيش/
التالميذ مصطلح يطلق على صف الضباط الخاضعين للخدمة اإللزامية في بداية االلتحاق بالخدمة العسكرية،
8
وهذه الشريحة تختلف عن الطالب المتطوعين ،الصفة التي تطلق على المنتسبين إلى الجيش تطوعاً .
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مؤسسات جيش التحرير الفلسطيني في سورية
بعيـ ً
ـدا عــن المؤسســة العســكرية ،عمــل جيــش التحريــر الفلســطيني علــى تقديــم بعــض الخدمــات علــى
الجانــب االجتماعــي والصحــي ألبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي المخيمــات.

الخدمات االجتماعية
عبــرت أدبيــات جيــش التحريــر الفلســطيني عــن ســعي الجيــش « لخلــق نســيج متكامــل قــادر علــى الوقــوف
فــي وجــه التحديات».

•مركز الشهيدة حلوة زيدان
يتبــع مركــز الشــهيد حلــوة زيــدان إلــى قســم الشــؤون االجتماعيــة فــي جيــش التحريــر الفلســطيني،

ويعمــل هــذا المركــز علــى رعايــة أســر الشــهداء والمعوزيــن مــن أبنــاء شــعبنا مــن خــال التأهيــل المهنــي
للنســاء فــي هــذه األســر ،والمســاهمة فــي إعــداد المــرأة الفلســطينية نضاليـ ًـا لتأخــذ دورهــا الطبيعــي

والفعــال فــي المعركــة عبــر تعزيــز قدراتهــا الثقافيــة والعمليــة ،وتمكينهــا مــن ممارســة حريتهــا بشــكل
اوســع عــن طريــق تنميــة وعيهــا الفكــري والسياســي واالجتماعــي.

ويســتقبل المركــز فــي أقســامه المهنيــة والتعليميــة طالبــات ينتميــن إلــى أســر الشــهداء والمعوزيــن مــن
أبنــاء شــعبنا الفلســطيني ،ويهتــم بإحيــاء الفولكلــور الفلســطيني وبالتأهيــل المهنــي واإلنتاجــي للفتــاة
الفلســطينية كالخياطــة والتطريــز والزخرفــة وصناعــة الســجاد والحفــر علــى الخشــب بشــكل مجانــي.

كمــا يقــدم دورات لطالبــات الشــهادتين اإلعداديــة والثانويــة بواســطة مدرســين اختصاصييــن مــن ذوي

الكفــاءة العلميــة والتربويــة العاليــة ،ومعظمهــم ممــن يــؤدون خدمــة العلــم فــي صفــوف الجيــش.

كذلــك يســاهم المركــز فــي إقامــة نــدوات ذات طابــع سياســي واجتماعــي وبتغطيــة المناســبات الوطنيــة
والقومية (.)9

pdf.26_http://www.ib-karim.com/wp-content/uploads/book333
9
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الخدمات الطبية
شارك جيش التحرير الفلسطيني المجتمع المحلي في تقديم المعونات الصحية من خالل (:)10

• مشفى الشهيد الرائد محمد فايز حالوة:
وهــو مــن أقــدم المشــافي الخاصــة فــي مخيــم اليرمــوك التــي تقــدم الخدمــة الطبيــة مــن استشــفاء
وعمليــات جراحيــة وتوليــد مــن خــال أقســامه المتعــددة وعياداتــه الخارجيــة ،لســكان المخيــم والمناطــق
المجــاورة بغــض النظــر عــن جنســية طالــب الخدمــة.

كمــا ضــم المشــفى قسـ ً
ـما للعنايــة المشــددة بأربعــة أجهــزة تنفــس صناعــي باإلضافــة إلــى أجهــزة مراقبــة
متطــورة ،والخبــرات الطبيــة العاليــة مــن األطبــاء الفلســطينيين التخصصيــن الذيــن يــؤدون خدمــة العلــم
وغيرهــم مــن المتعاقديــن ،وكذلــك يوجــد قســم للحواضــن يضــم خمــس حواضــن جاهــزة الســتقبال
ـدج وحديثــي الــوالدة.
األطفــال الخـ ّ

يشــار أن مشــفى حــاوة مــن أوائــل المشــافي فــي مخيــم اليرمــوك التــي تــم الدخــول إليهــا مــن قبــل

المعارضــة الســورية المســلحة داخــل المخيــم ونهــب محتوياتهــا وتدميــر معظمهــا .كمــا تعرضــت مديــرة

المشــفى العميــد منــى الســايغي لالختطــاف لمــدة خمســة أيــام مــن قبــل مســلحي المعرضــة الســورية.

•مستوصف الشهيدة رجاء أبو عماشة
يقــع هــذا المســتوصف فــي مخيــم اليرمــوك ويضــم عيــادات أســنان وأطفــال وداخليــة ومختبـ ً
ـرا للتحاليــل

الطبيــة.

•مستوصف الشهيد عبد القادر الحسيني :
يقــع مســتوصف الشــهيد عبــد القــادر الحســيني علــى الشــارع العــام مقابــل ســوق خــان الشــيح وهــو
مســتوصف تابــع لجيــش التحريــر الفلســطيني ،ويســاهم فــي تقديــم العــاج بأســعار رمزيــة فــي المخيــم

عبــر ثــاث عيــادات (عيــادة طبيــب عــام -عيــادة طبيــب أذن أنــف حنجــرة -عيــادة ســنية).

•مستوصف مستوصف الشهيد أحمد أبو عمر :
يقــع هــذا المســتوصف فــي مخيــم جرمانــا بريــف دمشــق ،ويقــدم خدماتــه لكافــة المواطنيــن بأجــور رمزيــة،
ويضــم هــذا المســتوصف ثــاث عيــادات تخصصيــة (أطفــال – داخليــة – أســنان).

10
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جيش التحرير الفلسطيني في ظل األزمة السورية
امتــدت الخدمــة العســكرية الرســمية لمجنــدي جيــش التحريــر فــي ظــل األزمــة الســورية لتتجــاوز األربــع

ســنوات -بــدون قــرار رســمي بذلك-تحــت مســمى « االحتفــاظ « بينمــا كان القانــون حددهــا بســنة ونصف.

وأصبــح الملتحقــون يخضعــون لــدورة عســكرية محــدودة وقصيــرة ،ومــن ثــم يــزج بهــم فــي جبهــات القتــال،
حتــى غــرق جيــش التحريــر الفلســطيني فــي مســتنقع الصــراع الســوري الســوري ،ووصل إلى حــد االنخراط

الصريــح والكامــل فــي المواجهــات إلــى جانــب الجيــش الســوري والمليشــيات الداعمــة لــه.

ومــع بدايــة األزمــة الســورية ُصــدِ م المجتمــع الفلســطيني بالعديــد مــن الحــوادث المثيــرة للجــدل ،والتــي

أدت إلــى تأجيــج الشــارع الفلســطيني وتوتيــر األوضــاع األمنيــة ،حيــث تعــرض جيــش التحريــر لهــزات عــدة

دفعتــه لواجهــة األحــداث كان أبرزهــا حادثــة اختطــاف  17عنصـ ً
ـرا مــن جيــش التحريــر الفلســطيني يــوم 7

تمــوز -يوليــو  2012كانــوا فــي طريــق عودتهــم إلــى مخيــم النيــرب الفلســطيني مــن مركــز التدريــب التابــع
لجيــش التحريــر فــي منطقــة مصيــاف ،حيــث وجــدت جثثهــم بعــد خمســة أيــام مــن الحادثــة وعليهــا آثــار

ونبــه الــرأي العــام إلــى
تعذيــب ،األمــر الــذي ســبب حالــة مــن الســخط الشــعبي والرســمي الفلســطيني ّ

حملــت المعارضــة الســورية حينهــا
المخاطــر التــي بــدأت تنعكــس علــى الفلســطينيين فــي ســورية ،وقــد ّ
النظــام مســؤولية الجريمــة بســبب وقوعهــا فــي مناطــق تخضــع لســيطرته التامــة ،فيمــا اتهــم النظــام مــا
أســماها بالعصابــات المســلحة بالمســؤولية عــن الجريمــة ،فيمــا ثبتــت مســؤولية النظــام عــن ذلــك عندمــا
ً
صــورا لجثمانــي
ســيطرت المعارضــة الســورية علــى مدينــة إدلــب ونشــرت يــوم  8نيســان/أبريل 2015

المجنديــن محمــود أبــو الليــل وأنــس كريــم ،وهمــا مــن بيــن الضحايــا الذيــن ُأعدمــوا ،وتبــدو عليهمــا آثــار
التعذيــب ،بعدمــا عثــرت مجموعــات المعارضــة علــى تلــك الصــور بيــن مجموعــة مــن صــور ضحايــا التعذيــب
التــي ُوجــدت فــي فــرع األمــن الجنائــي (أحــد األفــرع األمنيــة الســورية) فــي مدينــة إدلــب.
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الموقف الشعبي والرسمي من تدخل جش التحرير
الفلسطيني في األزمة السورية
تبايــن الموقــف الفلســطيني مــن مشــاركة جيــش التحريــر الفلســطيني بيــن رســمي مؤيــد للتدخــل
وشــعبي رافــض لــه.

الموقف الشعبي من مشاركة جيش التحرير الفلسطيني
رفضــت غالبيــة الشــارع الفلســطيني فــي ســورية المشــاركة فــي الحــرب الدائــرة هنــاك ،وخصوصـ ًـا فــي

صفــوف جيــش التحريــر الفلســطيني الــذي يلــزم الشــباب الفلســطيني ممــن بلــغ ســن التكليــف بااللتحــاق
فــي صفوفــه لتأديــة خدمــة العلــم كمجنديــن أو صــف ضبــاط أو ضبــاط كل بحســب الشــهادة العلميــة التــي

يحملهــا ،وخرجــت العديــد مــن االعتصامــات والمناشــدات الموجهــة لقيــادة جيــش التحريــر لتجنيــب الشــباب

الفلســطيني المحرقــة الســورية.

كذلــك اضطــر المئــات مــن العائــات الفلســطينية لتهجيــر أبنائهــا إلــى خــارج ســورية فــي ظــروف صعبــة

وخطيــرة أو إدخالهــم الــى المناطــق الواقعــة خــارج ســيطرة النظــام حتــى ال يتــم ارســالهم للخدمــة
العســكرية نتيجــة االعتقــاالت علــى الحواجــز ،أو عمليــات الدهــم غيــر المحــددة بزمــان التــي تنفذهــا األجهــزة
األمنيــة للمنــازل واألماكــن العامــة.

فيمــا كانــت تــرى قيــادة جيــش التحريــر أن التحــاق الشــباب الفلســطيني فــي الجيــش وســيلة ناجعــة

لحمايتهــم مــن االنخــراط فــي صفــوف اإلرهــاب – علــى حــد وصفهــا  -وبيــان األهــداف الخفيــة وراء مــا يجــري

فــي ســورية بحســب مــا صــرح بــه اللــواء الخضــراء لـ»موقــع العهــد» عندمــا قــال « إن معظــم شــباب جيــش
التحريــر الفلســطيني كانــوا يســكنون فــي أريــاف المحافظــات الســورية ،والتــي كانــت فــي ذلــك الوقــت
تشــكل حاضنــة لإلرهــاب وكان مــن الصعوبــة الكبيــرة انتزاعهــم مــن هــذه البــؤرة التــي تحــرض ضــد ســوريا

ً
جهــودا مضاعفــة لتوضيــح األهــداف
فوجــب بالتالــي علــى قيــادة جيــش التحريــر الفلســطيني أن تبــذل
الخفيــة وراء مــا يجــري ،وهــذا مــا ســاعده عليــه الشــباب الفلســطيني المنضبــط ميدانيــا وعقائديـ ًـا”.)11( .

في خنادق جيش التحرير الفلسطيني في سوريا :حين ال تضيع البوصلة -األربعاء  ٣٠أغسطس ٠٤:١٤- ٢٠١٧
11
بتوقيت غرينتش .قناة العالم.
/2010654/http://www.alalam.ir/news

14

جيش التحرير الفلسطيني يف سوريا

الموقف الرسمي لقيادة جيش التحرير الفلسطيني
ظهــر االصطفــاف الرســمي لقيــادة جيــش التحريــر الفلســطيني بشــكل
أن المشــاركة
واضــح ،وعلــى العلــن مــن خــال تصريحــات قيادتــه التــي رأت ّ

فــي هــذه الحــرب تأتــي فــي ســياق التصــدي للمؤامــرة األميركيــة الصهيونيــة

«الفوضــى الخالقــة» ،لتحقيــق أمــن وقــوة «الكيــان اإلســرائيلي» بحســب مــا
جــاء علــى لســان اللــواء محمــد طــارق الخضــراء الرئيــس الســابق لهيئــة أركان
جيــش التحريــر الفلســطيني (.)12

وأخــذ التنســيق بيــن جيــش التحريــر الفلســطيني والجيــش الســوري النظامي
عــدة أشــكال ،وكان اللــواء الخضــراء قــد وضــح أن «أولــى ثمــار التنســيق بيــن

جيــش التحريــر الفلســطيني والقيــادة الســورية؛ بــدأت عندمــا طلبــت القيــادة

الســورية مــن عناصــر هــذا الجيــش تولــي مســؤولية حمايــة عدد من المنشــآت
الحيويــة واالقتصاديــة الهامــة التــي تســاعد فــي توفيــر احتياجــات المواطنيــن

الســوريين ،كمحطــات توليــد الكهربــاء ومخــازن الوقــود وغيرهــا ،وكان أحــد
أبــرز تجليــات هــذا العمــل قيــام وحــدات مــن جيــش التحريــر الفلســطيني

رد اإلرهابييــن
المكلفــة بحمايــة محطــات الوقــود فــي عــدرا العماليــة فــي ِّ
علــى أعقابهــم عندمــا حــاول اإلرهابيــون التســلل باتجــاه الطريــق الدوليــة بيــن

دمشــق وحمــص ،والتــي ال تبعــد عــن عــدرا العماليــة أكثــر مــن ألــف ومئتــي

متــر ،فقــام عناصــر الكتيبــة ثمانيــن التابعــة لجيــش التحريــر بالتصــدي لهــم،

وردهــم إلــى داخــل المدينــة بعدمــا أوقعــوا فــي صفوفهــم خســائر فادحــة”.
()13

فــي هــذا الســياق وثّ قــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر وفــاة المجنــد رامــي أحمــد جمعــة ،والمجنــد
محمــد ســويد يــوم  4حزيران-يونيــو 2014/خــال االشــتباكات التــي وقعــت
فــي منشــأة محطــة تشــرين الحراريــة بحــران العواميــد فــي الغوطــة الشــرقية

بريــف دمشــق.
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فيمــا انتقــل الــدور مــن حمايــة المنشــآت المدنيــة واالقتصاديــة إلــى المشــاركة المباشــرة فــي العمليــات
العســكرية جنبـ ًـا إلــى جنــب مــع الجيــش الســوري النظامــي ،حيــث شــارك عناصــر وضبــاط جيــش التحريــر فــي

معــارك تحريــر عــدرا البلــد ،وعــدرا الحــرة والصناعيــة وحــوش الفــارة وحــوش نصــري وتــل الصــوان وتــل كــردي

وميدعــا ،وفــي أكثــر مــن خمســة عشــر موقعـ ًـا ،وفــي حديــث لصحيفــة «الوطــن» الســورية ،قــال اللــواء
الخضــراء -الرئيــس الســابق لهيئــة أركان جيــش التحريــر الفلســطيني « :نحــن اآلن نقاتــل فــي أكثــر مــن 15
موقعـ ًـا موزعـ ًـا فــي أريــاف درعــا والســويداء ودمشــق» (.)14

وبيــن اللــواء الخضــراء فــي حديثــه إلــى موقــع العهــد المنشــور علــى قنــاة العالــم اإليرانيــة عــن وجــود آليــة
ّ

تنســيق مشــتركة مــع الجيــش الســوري ،وعــن دور اإلســناد الصاروخــي الــذي يتــواله رجــال جيــش التحريــر،
ً
حــد كبيــر فــي اســتعادة داريــا
وقــال إن « مشــاركة جيــش التحريــر فــي المعــارك
الحقــا ســاهمت إلــى ٍّ

والمعضميــة ،كمــا أن عناصــره قاتلــت إلــى جانــب الفرقــة الرابعــة فــي معــارك خــان الشــيح ،ووادي بــردى
ـطر أروع المالحــم فــي معــارك جوبــر وعيــن ترمــا” (.)15
والقابــون وبــرزة وال تــزال تسـ ّ

غيــر أنــه بــرز فــي صفــوف الجيــش مجموعــة مــن الضبــاط والعناصــر اتخــذت موقفـ ًـا مغايـ ً
ـرا للموقــف القيــادي
الرســمي ،ويرفــض التدخــل بالصــراع الســوري -الســوري الــذي لــم َيـ ُـرق للبعــض ،حيــث وثّ قــت مجموعــة
العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية عــدة اغتيــاالت بيــن صفــوف ضبــاط الجيــش ،ففــي أواخــر شــهر
شــباط عــام  2012اغتيــل العقيــد رضــا الخضــراء فــي عرطــوز قــرب منزلــه ،وكذلــك العقيــد عبــد الناصــر

مقــاري وســائقه فــي مخيــم اليرمــوك ،و توجهــت حينهــا أصابــع االتهــام إلــى األجهــزة األمنيــة الســورية لمــا
قيــل إن هــؤالء الضبــاط كان لهــم موقــف رافــض للــزج بجيــش التحريــر فــي مواجهــة الشــعب الســوري،

حمــل النظــام حينهــا فصائــل المعارضــة مســؤولية العمليــة ،فيمــا تــم اغتيــال العقيــد أحمــد صالــح
بينمــا ّ
الحســن بمنطقــة صحنايــا ،والعميــد الطبيــب محمــد أنــور الســقا فــي العــام نفســه ،لتتوالــى بعدهــا
عمليــات اســتهداف ضبــاط جيــش التحريــر ،وكان أبرزهــم العميــد عبــد الــرزاق ســحيم الــذي تــم اســتهداف
ســيارته بعــد مــروره علــى أحــد حواجــز النظــام فــي منطقــة قطنــا ،فيمــا تعــرض آخــرون للخطــف كالعقيــد

وهــدان رواشــدة الــذي اختفــى مــع ســيارته قــرب حاجــز عســكري يتبــع للجيــش الســوري في منطقــة جديدة

الفضــل ،باإلضافــة إلــى وفيــات حصلــت نتيجــة التعذيــب حتــى المــوت فــي ســجون النظــام الســوري.

كمــا اتجهــت مجموعــة مــن الضبــاط وصــف الضبــاط واألفراد لالنشــقاق عــن الجيش بعدما رفضوا االســتجابة
لألوامــر الصــادرة بالمشــاركة فــي المواجهــات مــع المعارضــة الســورية ،وأعلنــوا عــن تشــكيالت عســكرية

تحــت مســميات مختلفــة كان مــن أبرزهــم:
14
15
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•العقيد الركن قحطان إبراهيم طباشة
أعلــن انشــقاقه عــن جيــش التحريــر الفلســطيني
ً
قائــدا
بتاريــخ /20تمــوز – يوليــو  ،2012/حيــث كان

للكتيبــة  421صاعقــة فــي لــواء القادســية ،رفــض
الخــروج مــن ســوريا وقــرر االنضمــام لفصائــل
المعارضــة المســلحة ،حيــث قــام بتشــكيل ما ســمي

حينهــا بكتائــب جيــش التحريــر الفلســطيني الحــر،
وشــارك فــي القتــال إلــى جانــب قــوات المعارضــة
فــي درعــا ،حيــث قضــى مــع مجموعــة مــن المقاتليــن

فــي المواجهــات بمنطقــة زيــزون فــي الشــهر
العاشــر مــن العــام نفســه.

•العقيد الركن خالد الحسن برفقة مجموعة
من الضباط والجنود
فــي مطلــع الشــهر الرابــع مــن عــام  2013نشــر على
عــدد مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي واليوتيــوب؛

شــريط فيديــو يظهــر فيــه العقيــد الركــن «خالــد

إســماعيل حســن» مــن مرتبــات جيــش التحريــر
الفلســطيني قــوات القادســية قائــد الكتيبــة
 421صاعقــة ،وهــو يعلــن انشــقاقه مــع عــدد مــن

الضبــاط والجنــود عــن جيــش التحريــر الفلســطيني،
وانضمامهــم للجيــش الحــر وتشــكيلهم للــواء

أحــرار جيــش التحريــر ،وذلــك بســبب جرائــم النظــام
الوحشــية حســب قولــه،

الجديــر ذكــره أن الضبــاط المنشــقين هــم المــازم أول «إيــاس نعيمي» ،المالزم «إيهاب قاســم» ،المالزم

«محمــد خليــل» ،المــازم «باســل العلــي» ،المــازم «أحمــد حســن» ،المــازم «محمــد أســعد» ،ومجموعــة

مــن صــف الضبــاط واألفــراد قيــل يومهــا أن عددهــم وصــل إلــى مئــة عســكري تقريبـ ًـا ،حيــث تمركــزوا إلــى
جانــب بعــض كتائــب المعارضــة المســلحة فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن دمشــق وريفهــا الجنوبــي ،وقضــى
غالبيتهــم فــي المواجهــات العســكرية ضــد قــوات النظــام بمناطــق البحدليــة و الذيابيــة و مخيــم الحســينية
ً
وأيضــا فــي مخيــم اليرمــوك حيــث قضــى
بيــن النصــف الثانــي مــن العــام  2013ومطلــع العــام ،2015

هنــاك العقيــد خالــد الحســن فــي مواجهــة داعــش بمعــارك عنيفــة خاضهــا مــع مقاتليــه مطلــع نيســان مــن
العــام .2015
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جيش التحرير الفلسطيني والمخيمات
لــم يكــن هنــاك تواجــد أمنــي أو عســكري لجيــش التحريــر الفلســطيني داخــل المخيمــات الفلســطينية

باســتثناء المقــرات الخدميــة أو اإلداريــة.

إال أنــه خــال األزمــة الســورية اضطلــع بــدور أمنــي بــارز فــي مخيــم خــان الشــيح بقيــادة العميــد فايــز الباشــا،
بعدمــا وقعــت المعارضــة المســلحة اتفــاق المصالحــة مــع النظــام الســوري نهايــة  2016فتــم وضــع مفــرزة
لجيــش التحريــر الفلســطيني فــي المخيــم ذات صالحيــات واســعة فرضــت علــى الســكان القيــام بإجــراءات

مشــددة عنــد الدخــول ،أو الخــروج مــن المخيــم ،كالتســجيل المســبق ألســماء الطــاب أو الموظفيــن أو

الراغبيــن بالخــروج باتجــاه المدينــة.

بالتالــي اســتدعت المفــرزة أكثــر مــن  150شـ ً
ـابا مــن أبنــاء مخيــم خــان الشــيح المتخلفيــن عــن أداء الخدمــة
اإللزاميــة ،وقامــت باحتجــاز بطاقاتهــم الشــخصية ودفاتــر خدمــة العلــم ،وتــم إبالغهم بااللتحاق بمعســكرات

جيــش التحريــر ألداء الخدمــة العســكرية.

يشــار إلــى أن جيــش التحريــر كان قــد شــارك فــي حصــار مخيــم خــان الشــيح إلــى جانــب قــوات الجيــش
الســوري النظامــي أثنــاء محــاوالت النظــام اقتحــام المخيــم ،وكذلــك فــي معــارك اســتعادة الســيطرة

علــى مخيــم اليرمــوك.
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الضحايا
رصــد قســم التوثيــق واألرشــفة فــي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية ســقوط ( )280الجئـ ًـا

ً
ً
موقعــا علــى امتــداد
فلســطينيا مــن مرتبــات جيــش التحريــر الفلســطيني؛ قضــوا فــي أكثــر مــن ()40
األراضــي الســورية.

وتعــد حادثــة اختطــاف وقتــل الجنــود الفلســطينيين أبنــاء مخيمــي النيــرب وحنــدرات فــي الشــمال الســوري
أولــى الحــوادث التــي يســقط فيهــا ضحايــا لجيــش التحريــر الفلســطيني فــي ســورية ،ففــي يــوم  7تمــوز-

يوليــو  2012تــم اإلبــاغ عــن فقــدان  16مجنـ ً
ـدا مــن عناصــر جيــش التحريــر كانــوا فــي طريــق عودتهــم إلــى
مخيــم النيــرب الفلســطيني مــن مركــز التدريــب التابــع لجيــش التحريــر فــي منطقــة مصيــاف فــي ريــف
وقتئــذ النظــام
ٍ
حمــاة ،حيــث وجــدت جثثهــم بعــد خمســة أيــام مــن الحادثــة وعليهــا آثــار تعذيــب ،وتبــادل

والمعارضــة المســؤولية عــن الجريمــة (.)16

جدول يبين أسماء الضحايا من مجندي جيش التحرير الفلسطيني الذين تم إعدامهم في إدلب – بنش
الرقم
1
3

محمد صبري أبو خالد

محمد محمود أبو ليل
محمد الجدع

7/11/2012
7/11/2012
7/11/2012

حلب  -مخيم النيرب
حلب  -مخيم النيرب
حلب  -مخيم النيرب

أحمد قشطة

7/11/2012

5

محمود ساعد

7/11/2012

حلب  -مخيم النيرب

6

فريد قاسم

7/11/2012

حلب  -مخيم النيرب

7

أنس كريم

7/11/2012

حلب  -مخيم النيرب

8

شريف الباش

7/11/2012

حلب  -مخيم النيرب

9

عماد مناع

7/11/2012

حلب  -مخيم النيرب

10

محمد أيوب

7/11/2012

حلب  -مخيم النيرب

11

مصطفى محمد هالل

7/11/2012

حلب  -مخيم حندرات

12

محمد جمعة أبو الزلف

7/11/2012

حلب  -مخيم حندرات

13

محمد رافع رافع

7/11/2012

حلب  -مخيم النيرب

14

أحمد مجامسة

7/11/2012

حلب  -مخيم النيرب

15

فراس أبو الحسن

7/11/2012

حلب  -مخيم النيرب

4

16

أحمد أبو العز

7/13/2012

حلب  -مخيم النيرب

تم إعدامهم أثناء عودتهم لقضاء إجازة في مدينة إدلب – بنش

2

اسم الضحية

تاريخ الحادثة

عنوان السكن

التفاصيل

حلب  -مخيم النيرب

تمت اإلشارة سابقاً إلى وجود قرائن تشير إلى مسؤولية النظام عن ذلك ،عندما سيطرت المعارضة السورية
16
على مدينة إدلب ،ونشرت يوم  8نيسان/أبريل  2015صوراً لجثماني المجندين محمود أبو الليل وأنس كريم ،وهما من بين
الضحايا الذين ُأعدموا ،وتبدو عليهما آثار التعذيب ،بعدما عثرت مجموعات المعارضة على تلك الصور بين مجموعة من صور
ضحايا التعذيب التي ُوجدت في فرع األمن الجنائي (أحد األفرع األمنية السورية) في مدينة إدلب.
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توالــت بعــد ذلــك حــوادث متفرقــة ســقط فيهــا العديــد مــن ضبــاط جيــش التحريــر الفلســطيني مــن قبــل
طرفــي النــزاع ،ســواء ممــن عــرف بموقفــه الرافــض للتدخــل بالشــأن الســوري ،أو ممــن عــرف بتأييــده

للنظــام الســوري فــي حربــه -كمــا مــر معنــا سـ ً
ـابقا.

جدول يبين أسماء ضحايا االغتيال في صفوف ضباط وعناصر من جيش التحرير الفلسطيني
الرقم

معلومات أخرى

اسم الضحية

مكان الحادثة

تاريخ الحادثة

1

باسل أمين علي

عربين

1/8/2012

2

عبد الناصر مقاري

مخيم اليرموك

3/1/2012

3

رضا الخضراء

قطنا

3/3/2012

4

أنور السقا

برزة

6/5/2012

5

أحمد صالح حسن

صحنايا

6/26/2012

ضابط بجيش التحرير

6

محمود هيثم عقيلة

مخيم اليرموك

7/25/2012

مرافق ضابط بجيش التحرير

7

عبد الرزاق سحيم

مخيم اليرموك

7/27/2012

ضابط بجيش التحرير

ضابط بجيش التحرير قتل في مناطق
المعارضة بعد اختطافه

ضابط بجيش التحرير اغتيل بالقرب من منزله
في مخيم اليرموك

عقيد ركن تم اغتياله بكمين في قطنا بريف
دمشق

طبيب جراحة عامة برتبة عميد قضى في تفجير
استهدف سيارته

توزع الضحايا حسب سبب الوفاة
تعــددت األســباب التــي قضــى بســببها  280عسـ ً
ـكريا مــن منتســبي جيــش التحريــر ،قام بتوثيق أســمائهم

قســم الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية ،بيــن االغتيــال والتعذيــب
حتــى المــوت واإلعــدام والقصــف ،والطلــق النــاري الناجــم عــن االشــتباكات والقنــص.
توزع ضحايا منتسبي جيش التحرير الفلسطيني حسب سبب الوفاة
طريقة الوفاة

العدد

إعدام ميداني

15

مجهول

9

رصاص قناص

6

إغتيال

3

طلق ناري
اعدام

قصف

تفجير

2

10
5

تحت التعذيب

9

المجموع

280

أزمة صحية

20

220

1
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•ضحايا التعذيب حتى الموت واإلعدام
رصــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية وفــاة ( )9الجئيــن فلســطينيين مــن منتســبي

جيــش التحريــر الفلســطيني فــي الســجون والمعتقــات الســورية ،حيــث ســجل اعتقــال البعــض مــن داخــل

القطعــة العســكرية التــي يــؤدي بهــا خدمتــه اإللزاميــة ،والبعــض اآلخــر مــن منزلــه أثنــاء إجازتــه االعتياديــة،

والبعــض علــى الحواجــز أثنــاء مــروره عليهــا.

كمــا نفــذت االجهــزة األمنيــة الســورية حكــم اإلعــدام بالمجنــد الفلســطيني محمــد عصــام جاديبــا ابــن مخيــم
النيــرب يــوم  8حزيــران – يونيــو \ 2012بتهمــة الخيانــة ،بعــد تعــرض هيئــة أركان جيــش التحريــر الفلســطيني
أي مقاومــة.
إلــى مداهمــة مــن قبــل الجيــش الحــر أثنــاء مناوبتــه ،ولــم يبــدِ ّ

بالمقابــل قامــت إحــدى المجموعــات المســلحة فــي مخيــم اليرمــوك بإعــدام الرقيــب أول المنشــق عــن

ـب الذات اإللهية.
جيــش التحريــر الفلســطيني مرعــي المدنــي 12تشــرين األول – أكتوبــر  2014/بتهمــة سـ ِّ

•ضحايا القصف والتفجيرات
قضــى نتيجــة القصــف الجــوي والمدفعــي ( )10الجئيــن فلســطينين مــن منتســبي جيــش التحريــر

الفلســطيني فــي مناطــق مختلفــة مــن األراضــي الســورية وبأوقــات متفرقــة ،فيمــا قضــى ثالثــة

عســكريين نتيجــة االنفجــارت.

•ضحايا الطلق الناري ( االشتباكات والقنص )
شــكلت االشــتباكات الســبب الرئيــس فــي الوفيــات بيــن الجنــود الفلســطينيين مــن مرتبــات جيــش
التحريــر الفلســطيني علــى مــدار ســنوات الثــورة الســورية ،فقــد قضــى نتيجــة التعــرض لطلــق نــاري خــال
االشــتباكات  220مجنـ ً
ـدا فيمــا قضــى بســبب القنــص ( )6مجنديــن.
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توزع الضحايا حسب المحافظات الرئيسية
ســقط فــي مدينــة دمشــق وريفهــا عــدد مــن ضحايــا جيــش التحريــر الفلســطيني ،حيــث بلغــت النســبة

قرابــة  % 58.21مــن مجمــوع الضحايــا بمعــدل ( )163عسـ ً
ـكريا ،ســقط منهــم فــي ريــف دمشــق فقــط 152
ضحيــة ،بينمــا قضــى فــي الجنــوب الســوري فــي مدينــة درعــا والســويداء ( )48عسـ ً
ـكريا.

جدول يبين توزع ضحايا منتسبي جيش التحرير الفلسطيني حسب المحافظات الرئيسية

العدد

المكان

ريف دمشق

152

السويداء

34

34

غير معروف

18

دمشق

16

إدلب

14

درعا

حمص

6

حماة

2

2

حلب

1

دير الزور

280

مجموع

توزع الضحايا حسب الزمن
ً
عســكريا
يعــد عــام  2015األعنــف مــن حيــث ســقوط الضحايــا ،فقــد وثقــت مجموعــة العمــل وفــاة 62

ـطينيا مــن أصــل  255عسـ ً
ً
ـكريا نتيجــة األعمــال الحربيــة فــي ســورية ،ثــم العــام  2016والعــام 2013
فلسـ
بمعــدل ( )42و ( )40عسـ ً
ـكريا علــى التوالــي ،فيمــا ارتفعــت فــي عــام  2018لتعــود لالنخفــاض فــي عــام
 2019الــى ضحيــو احــدة فيمــا لــم يســجل الــى لحظــة اعــداد التقريــر فــي عــام  2020اي ضحيــة جديــدة نظـ ً
ـرا

لتوقــف االعمــال الحربيــة فــي غالبيــة االراضــي الســورية.
جدول يبين توزع الضحايا حسب الزمن
العام

2011

1

2013

41

2012
2014
2015
2016
2017

32
26
62
42
32

2018

43

2020

0

2019
المجموع العام
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عدد الضحايا

1
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المعتقلون والمفقودون
تــم اعتقــال العديــد مــن منتســبي جيــش التحريــر الفلســطيني مــن قبــل طرفــي األزمــة فــي ســورية خــال

ســنوات الحــرب المتواصلــة .ووثــق قســم الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل حــاالت اعتقــال تمــت
علــى الحواجــز مــن قبــل النظــام الســوري ،كمــا فــي حالــة محمــد أحمــد محمــود شــطارة الــذي اعتقــل مــن

قبــل األمــن الســوري عنــد أحــد حواجــز مدينــة حمــاة ،بالرغــم مــن حملــه إلجــازة رســمية مــن الجيــش ،أو مــن
داخــل الثكنــات العســكرية كمــا فــي حالــة المجنديــن فــادي الخطيــب ومحمــد الزيــن اللذيــن اعتقــا مــن مركــز
التدريــب العــام لجيــش التحريــر الفلســطيني فــي ناحيــة مصيــاف بمدينــة حمــاة.

كمــا تــم رصــد أســر واعتقــال ضبــاط ومجنديــن مــن قبــل المعارضــة الســورية المســلحة أثنــاء القتــال إلــى
جانــب الجيــش الســوري النظامــي ،تــم اإلفــراج عــن بعضهــم ،حيــث أعلــن جيــش التحريــر الفلســطيني عــن
اســتعادة ســتة عناصــر« :أحمــد زيــاد الخطيــب»« ،مفيــد ماجــد قــدورة»« ،أحمــد صبــري شــعبان»« ،محمــود
عدنــان قبيلــة»« ،عبــد اللطيــف محمــود ســعيد» ،و»محمــد محمــود موســى» ،كانــوا مختطفيــن لــدى جيــش

اإلســام فــي دومــا بالغوطــة الشــرقية ،وأضــاف جيــش التحريــر أن اســتعادة عناصــره المختطفيــن كانــت

فــي إطــار االتفــاق الــذي أبرمتــه الحكومــة الســورية فــي منطقــة دومــا القاضــي بتحريــر كامــل المختطفيــن.
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خاتمة

خضعــت قيــادة جيــش التحريــر الفلســطيني تمامـ ًـا للقــرار السياســي والعســكري الســوري بشــكل معلــن

وصريــح ،وبالتالــي فــإن هــذه القيــادة تتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن الــدم الفلســطيني الــذي ســال
لضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد منتســبي جيــش الحريــر الفلســطيني فــي المعــارك ،التــي ُأقحمــوا فيهــا .
كمــا أدى االصطفــاف الكامــل إلــى جانــب النظــام إلــى اســتنزاف طاقــات الشــباب الفلســطيني التــي
تشــكل عمــاد المجتمــع ورافعتــه األساســية ،لتجــد نفســها وحيــدة أمــام خيــارات مأســاوية إمــا علــى طريــق

الهجــرة عبــر قــوارب المــوت ،أو تحــت رمايــات حــرس الحــدود ،أو فــي معــارك أبعــد مــا تكــون عــن حــدود

المحتــل.
الوطــن الفلســطيني ُ
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