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قصف يستهدف عدة مناطق في مخيم اليرموك لالجئين "
 "الفلسطينيين بدمشق

 

 
 

 ( سنين3األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "أمجد معتصم" منذ ) •

 لضحايا قضوا تحت التعذيب( ألف صورة 28منشق عن النظام السوري يهّرب ) •

 حفل تكريم للطالب المتفوقين في جرمانا بريف دمشق •
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 آخر التطورات

استهدفت قوات النظام السوري يوم أمس، مخيم اليرموك المحاصر بالرشاشات الثقيلة )الدوشكا( 
وحي فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، يأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف أطراف المخيم 

التضامن بالصواريخ الثقيلة والمدفعية، حيث سمع انفجار مدوي لمحيط شارع السبورات في حي 
 .أرض شديد االنفجار -التضامن بعد استهدافه بصاروخ أرض 

 
وفي موضوع مختلف، ذكرت وسائل إعالم غربية أن أحد أفراد الشرطة العسكرية التابعة للنظام 

( ألف صورة لضحايا قضوا تحت التعذيب 28هولندا وبحوزته )السوري انشق عنها، وهرب إلى 
 في سجون النظام السوري.

إن المنشق السوري خبأ وحدات  ،ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن مسؤول هولندي
 ذاكرة الكترونية عليها الصور في جواربه قبل الهروب من سورية.

 11ألف صورة ألكثر من  55بـ"قيصر" هّرب نحو وكان أحد المنشقين عن النظام المعروف 
 .2014 - ألف ضحية بينها نساء وأطفال وكبار في السن، وذلك في نيسان أبريل

( ضحية فلسطينية تم التعرف عليها من خالل الصور 77الجدير ذكره أن مجموعة العمل وثقت )
 المسربة لضحايا التعذيب والمعروفة بصور "قيصر".

، "واصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "أمجد محمود معتصموعلى صعيد آخر، ي
هو عائد من لبنان في شهر و  وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية في منطقة المصنع
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، وهو من سكان مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب، ومن ذلك 2014من عام  11
 ن مصيره.الوقت ال يوجد أية معلومات عنه وع

يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 

معتقاًل ( 1174على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقلة.86فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )

 
 لجان عمل أهلي 

أقامت مؤسسة جفرا بالتعاون مع مدرسة جرمانا المحدثة الثالثة التابعة لوكالة "األونروا"، يوم 
 أمس، حفاًل لتكريم الطالب المتفوقين.

قرات الترفيهية التي تم تقديمها ووفقًا للقائمين على النشاط فإن التكريم شمل العديد من الف
 للطالب.

يذكر أن مخيم جرمانا يستقبل المئات من العوائل الفلسطينية النازحة عن مخيماتها بسبب 
 القصف والحصار واالستهداف المتكرر.
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 2017مارس  –آذار  12فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت 3459) •
 .( امرأة 455)

( 83( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1175) •
 .امرأة 

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1359يدخل يومه )

والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب ( الجئًا 190) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1065انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوماً 873)

( أيام، 1409أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 .( يوما143لمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )وا

حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  •
 .( أيام1214)
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، في 20166( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31ن بحوالي )حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنا

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


