
 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات 

 1969العدد: 
26-03-2018 

الشرقية الغوطة في لديها مختطف فلسطيني الجئ سراح تطلق المعارضة 

فلسطين إلى بإعادتهم للمطالبة يعتصمون دمشق جنوب في فلسطينيون 

دمشق في عائلتها أفراد من 3و زوجته يقتل الفلسطيني التحرير جيش في ضابط 

 

 "الشرقية الغوطة التفاق تنضم دمشق جنوب في الشام تحرير هيئة"



 

 : آخر التطورات

 الرحمن" "فيلق مقاتلو بموجبه سيخرج الذي االتفاق "إن اإلنسان: لحقوق السوري المرصد قال
 المعلنة، غير بنوده أحد في يضم المدنيين، من لالتفاق والرافضين وعوائلهم الشام" تحرير و"هيئة

 مخيم في عليه يسيطرون الذي الجزء من وعوائلهم الشام تحرير هيئة صفوف في المقاتلين نقل
 الجاري االتفاق هذا ضمن الخارجين مع السوري الشمال إلى دمشق، العاصمة بجنوب اليرموك

 الشرقية". دمشق غوطة في

 
البالغ " الشام تحرير هيئة" إجالء عناصر عمليات تجري أن المرتقب من أنه المرصد وأضاف
 والمدنيين وعوائلهم المقاتلين إخراج مع بالتزامن اليرموك، مخيم شخصًا من( 011) قرابة عددهم

 .الدمشقي جوبر وحي وزملكا عربين مدينتي من

 بريف الشرقية الغوطة في المسلحة المعارضة فصائل أحد" الرحمن فيلق" في السياق أطلق
 يقضي السوري، النظام مع اتفاق ضمن وذلك ،"داوود أحمد" الفلسطيني الالجئ سراح دمشق،
 .لديها معتقالً ( 53) سراح بإطالق



 

 
 بريف زملكا مدينة من اختطافه تم أنه السورية، اإلخبارية قناة بثته  فيديو شريط في داوود وقال

 .السوري في الجيش الرابعة للفرقة التابعة المدنية القوات من عنصر وهو دمشق،

 أمام 5102-5-53 األحد يوم اعتصاماً  شعبية وفعاليات فلسطينيون من جانبهم نفذ ناشطون
 .فلسطين إلى بإعادتهم للمطالبة ،"خيا بيكفي" عنوان دمشق تحت جنوب القدس مدرسة

 



 

 اإلنسانية المنظمات قبل من والتخاذل بالتآمر" وصفوه ما جراء سخطهم عن المعتصمون عبر
 اللجوء ومخيمات وخارجه اليرموك مخيم في الفلسطيني الشعب مساندة عن الفلسطينية، والفصائل
 .األخرى

مئات العائالت الفلسطينية في جنوب دمشق ومخيم اليرموك من أوضاع إنسانية  إلى ذلك تعاني
 قاسية، نتيجة نزوحهم عن مخيماتهم وعدم وجود موارد مالية وانتشار البطالة بينهم، واستمرار

غالق اليرموك، أبناء بحق داعش انتهاكات  .يلدا ببلدة الرابط المخيم ناءألب الوحيد المنفذ وا 

 زوجته قتل على" شعبان علي" العقيد الفلسطيني التحرير جيش في الضابط من جهة أخرى أقدم
 زوجته أم ترقد فيما صوان، صالح عمهما وابن صوان ومحمد مروان أخويها و" صوان إخالص"

 .حرجة بحالة دمشق مشافي إحدى في

 
 الدين ركن بحي   الصوان حارة في وقعت القتل جريمة "أن للنظام، موالية إعالم وسائل وكشفت

 عاد القتل جريمة وبعد صوان، إخالص وزجته شعبان، علي الضابط بين شخصية خالفات إثر
 .النظام لشرطة نفسه يسل م أن قبل منزله إلى شعبان

 

 



 

 2102مارس  -آذار  25فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 784الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )( حصيلة 5823• )
 امرأة.

( 018( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )0845• )
 إناث.

القيادة العامة على مخي م اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.0401) يومه

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 518• )
 غالبيتهم في مخي م اليرموك.

( يومًا وعن مخي م اليرموك منذ 0774انقطاع المياه عن مخي م درعا مستمر منذ أكثر )• 
 ( يومًا.0524)

( يومًا، ودمار أكثر من 375نظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش ال• 
 % من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.21

، في حين يقدر 5108( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 23حوالي )• 
( ألف، وفي مصر 04( ألف، وفي األردن )50عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.2ركيا )( آالف، وفي ت8)

 


