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فلسطينية في ( 444)عشية عيد األم، مجموعة العمل تؤكد قضاء "
 "على األقل في سجون النظام(57)سورية واعتقال 

      

 
 

  استهداف سيارة مدنية من قبل النظام قرب مخيم خان الشيح يسفرعن ضحية وعدد
 الجرحى من

 جفرا توزع سلل غذائية على أهالي مخيم اليرموك في يلدا 

  ناشطون ينظمون تظاهرة عالمية للمطالبة بالكشف عن مصير مهندس البرمجيات
 باسل خرطبيل أحد أبناء مخيم اليرموك
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 آخر التطورات
فلسطينيي سورية آذار من كل عام، أكدت مجموعة العمل من أجل  -مارس  12عشية عيد األم 

ضحية فلسطينية سورية قضين إثر الحرب في ( 444)أن فريق الرصد والتوثيق لديها قام بتوثيق 
 .سورية

معتقلة فلسطينية في سجون النظام السوري، وتشير ( 57)في حين وثقت المجموعة أسماء 
تواجه  المجموعة أن تلك األعداد مرشحة لإلزدياد بشكل كبير، وذلك بسبب الصعوبات التي

المجموعة في جمع أسماء الضحايا والمعتقلين خصوصًا مع تكتم النظام السوري عن مصير 
 .المعتقالت وأسماؤهن

 
هذا وتطالب المجموعة جميع المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على النظام السوري لإلفراج 

أسماء المعتقالت الفوري عن المعتقالت الفلسطينيات في السجون السورية، والكشف عن 
 .الفلسطينيات لديه

كما تدعو المجموعة جميع األطراف الفلسطينية لوضع قضية المعتقالت الفلسطينيات في سجون 
 .النظام السوري على رأس أولوياتها والعمل على إطالق سراحهن بشكل فوري 

وفي سياق مختلف استهدفت قوات النظام السوري، يوم أول 
عددًا من المهجرين السوريين قرب مخيم أمس، سيارة مدنية تقل 

هو الطفل و  ما أدى إلى وقوع ضحية على األقل ،خان الشيح
سوري الجنسية، باإلضافة إلى وقع أربعة جرحى " أنس الشيخ"

 .من األهالي
يذكر أن محيط مخيم خان الشيح كان قد تعرض لقصف عنيف 

 .متفجراً  برميالً ( 24)بالبراميل المتفجرة التي استهدفته بحوالي 
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وباإلنتقال إلى ريف دمشق نفذ مكتب خدمات مخيم اليرموك بالتعاون مع المجلس المحلي 
والدفاع المدني السوري، حملة لرش المبيدات الحشرية في أزقة وحارات مخيم اليرموك، وذلك 
نتيجة انتشار الحشرات بكثرة في المخيم، حيث ستستمر الحملة لمدة ثالثة أيام حسب القائمين 

 .على الحملة
قامت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية بتوزيع السلل ( 3)وفي السياق وضمن حملة راجعين 

الغذائية على أهالي مخيم اليرموك والنازحين إلى بلدات يلدا، وذلك بعد اإلحصاء والتدقيق الذي 
 .تقوم به لجنة العمل اإلغاثي ألهالي مخيم اليرموك

من الناشطين في عدد من مدن العالم منها لندن، باريس، برلين،  في غضون ذلك نفذ مئات
بيروت، سنغافورة، بوسطن، سان فرانسيسكو وغيرها، يوم السبت الماضي وبشكٍل ُمتزامن 

( باسل خرطبيل)تظاُهراٍت للُمطالبة بالكشف عن مصير مهندس البرمجيات الفلسطيني الّسوري 
 .م الّسوري الشهير بالصفدي المعتقل في سجون النظا

باللغة اإلنكليزية، ورفعوا صور # WhereIsBasselأو  باسل_أين # أطلق الُمتظاهرون وسم
طالق سراحه  .باسل وشعارات ُتطالب بالكشف عن مصيره وا 

 
، واحتجزته بمعزل 1121آذار /مارس 27وكانت المخابرات العسكرية اعتقلت خرطبيل في  هذا

 .1121كانون االول /أشهر قبل نقله إلى سجن عدرا بدمشق، في ديسمبر 8عن العالم الخارجي 
تشرين /أكتوبر 3و بقي في عدرا حتى  ،يث تعّرض خالل تلك الفترة للتعذيب وسوء المعاملة

ال يزال مكانه غير  ،عندما تمّكن من إبالغ عائلته أنه سيُنِقل إلى مكان مجهول، 1127األول 
 .معروف منذئذ، وهناك مخاوف جدّية على حياته

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84?source=feed_text
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 0204/ آذار ــ مارس / 02/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 27711) •
 .لبنانالجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 415711) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 4111) •

 .1127يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 52.1)أكثر من  •

 .1127كانون األول 
العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 2152)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2111)لليوم 
 .ضحية( 284)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 741)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 847)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2178)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 51)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 521)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .زمات االقتصادية فيهااستمرار األ
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


