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 في اعتقاله بعد سورية فرع الفلسطيني األحمر الهالل كوادر أحد وفاة"

 "السورية للمخابرات التابع فلسطين فرع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في السوري النظام قوات جانب إلى قتاله أثناء فلسطيني الجئ مقتل •
  حلب

 المخيمات من مخيم    يخل لم: العمل لمجموعة حقوقي تقرير •
 نسائه من معتقالت وجود من سورية في الفلسطينية

 حوالي دام انقطاع بعد النيرب مخيم منازل إلى الكهربائي التيار عودة •
 .والنصف العام
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  التطورات آخر
 وفاة سورية، فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة موثوقة مصادر أكدت

 سورية، فرع الفلسطيني األحمر الهالل كوادر أحد" الزعبي يوسف محمد"
 ثالثة بعد وذلك الفلسطيني، األحمر الهالل جمعية في المالية ومسؤول

 . السوري للنظام التابع فلسطين فرع من سراحه إطالق من أيام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوما   عشرين قبل" الزعبي" اعتقل كان السوري األمن فإن للمصادر ووفقا  
 . عنه اإلفراج من فقط أيام ثالثة بعد توفي حيث وفاته، من

 قضاء وثقت قد كانت سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يذكر
 النظام ومعتقالت سجون في التعذيب تحت فلسطينيا   الجئا  ( 459)

 .السوري
 لواء عناصر أحد" موسى عماد محمد" الالجئ قضى آخر، سياق وفي

 لالجئين النيرب مخيم أبناء ومن السوري، النظام على المحسوب القدس
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 قوات جانب إلى القتال في مشاركته إثر وذلك حلب، في الفلسطينيين
 .حلب غرب الراشدين منطقة في السوري النظام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عددها ويقدر فلسطينية ليست"  القدس لواء" مجموعة أن ذكره الجدير
( 500) حوالي منهم عنصر( 3500) قرابة رسمية غير تقارير بحسب
 ةمدين من مقاتلين و والرمل وحندرات النيرب مخيمات من فلسطيني مقاتل
 القمصان و األسود الشبح كتيبة و الشمالي و الغربي ريفها و حلب

 الخفيفة األسلحة بكافة مسلحة كتائب ثالثة من اللواء ويتكون السود،
 .له مقرا   النيرب مخيم ويتخذ والثقيلة، والمتوسطة

 
 أصدرته والذي" المهدورة األرواح" تقرير أكد مختلف، موضوع وفي

 المخيمات من مخيم    يخل لم أنه للمرأة، العالمي اليوم بمناسبة المجموعة
 توقيفهن تم فيه نسائه من معتقالت وجود من سورية في الفلسطينية
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 وثقت فقد والمدن، المخيمات ومداخل بوابات على المتواجدة الحواجز على
 التقرير، هذا اعداد لحظة حتى فلسطينية امرأة( 94) اعتقال المجموعة

 إحدى ضمن منهن( 4 )   الحقا معتقلة( 33) عن االفراج تم أنه إال
 تزال ال فيما الحر، والجيش النظامي الجيش بين تمت التي الصفقات

 .السورية المعتقالت داخل المصير مجهولة فلسطينية( 61)
 

 أو لالعتقال تعرضت سورية في الفلسطينية المرأة أن التقرير أكد كما
 الصراع نتيجة الجنسي، العنف حتى أو اإلعاقة أو الموت أو الخطف

 2011 آذار – مارس في هناك المواجهات اندالع منذ سورية في الدائر
 الشرائع عليه نصت لما واضح تجاوز في السورية األزمة أطراف بين

 أو عام بشكل البشرية النفس قتل حرمت التي والوضعية السماوية
 .لألذى تعريضها

 
 :التالي الرابط عبر التقرير من االلكترونية النسخة تحميل يمكنكم

tionpal.org.uk/ar/reports/special/wastedlives.pdfhttp://www.ac 

 
 في الفلسطينيين لالجئين النيرب مخيم في مراسلنا أكد آخر، صعيد وعلى
 دام انقطاع بعد وذلك المخيم، لمنازل تدريجيا   الكهربائي التيار عودة حلب

 األهالي معاناة استمرار إلى مراسلنا أشار فيما والنصف، العام حوالي
 .البطالة وانتشار المعيشية بغالء يتعلق فيما خصوصا   المعيشية
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 2017/ مارس – آذار 8 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3456) •

 .امرأة( 455) بينهم توثيقهم من
 للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطينيا   معتقال  ( 1173) •

 .امرأة( 83) بينهم السوري
 العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 .التوالي على( 1356) يومه يدخل اليرموك مخيم على
 والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا  ( 190) •

 .اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار بسبب الطبية
 وعن يوما  ( 1061) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •

 .يوما  ( 869) منذ اليرموك مخيم
 منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم أيام،( 1405)
 .يوما( 139)
 العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •

 .أيام( 1210) منذ منازلهم إلى
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) حوالي •

 لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في ،20166 منتصف
 وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17) األردن وفي ألف،( 31) بحوالي

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


