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خمس أشقاء فمسطينيين قضوا تحت التعذيب في معتقل فرع المنطقة "
 "بريف دمشق

 
 

 تسعة شهداء فلسطٌنٌٌن فً سورٌة .

  قصف على مخٌمات جرمانا والحسٌنٌة وحطٌن فً منطقة برزة
. بدمشق

  مجموعة تابعة للجٌش الحر تطلق سراح ثالثة معتقلٌن من أصل
 .مخٌم النٌرب ثالثٌن معتقل لدٌها من أبناء

  أهالً مخٌم الٌرموك عبر مجموعة العمل ٌناشدون األطباء للعودة
 .إلٌه وإنقاذ أرواح من تبقى من سكانه

 األمن السوري ٌعتقل الناشط الفلسطٌنً محمد الخطٌب. 
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 :شهداء
من أبنعء مخيم جرمعنع فمسطيني  (  عمعً 13)"  موسىأكرممحمود "الشييد الطفل  -

 .الجنسية، استشيد متأثرًا بجراحو جراء القصف  مى المخيم
فمسطينية الجنسية، استشيدت متأثرة بجراحيع جراء إصعبتيع " صفعء أحمد إبراىيم" الشييدة -

بشظعيع قذائف اليعون التي سقطت  مى مخيم جرمعنع، يشعر أن الشييدة من سكعن مخيم 
 .السيدة زينب

فمسطيني الجنسية من أىعلي بمدة يمدا، استشيد نتيجة " محمد محمود الصعدق" الشييد -
 .القصف الذي تعرضت لو البمدة ليمة أمس

فمسطيني الجنسية من أبنعء  رطوز، استشيد نتيجة التعذيب الذي " خعلد الظعىر" لشييدا -
 .تعرض لو في سجون األمن السوري

فمسطيني الجنسية من أبنعء  رطوز، استشيد نتيجة التعذيب الذي " بعسم الظعىر" الشييد -
 .تعرض لو في سجون األمن السوري

فمسطيني الجنسية من أبنعء  رطوز، استشيد نتيجة التعذيب الذي " بعسل الظعىر" الشييد -
 .تعرض لو في سجون األمن السوري

فمسطيني الجنسية من أبنعء  رطوز، استشيد نتيجة التعذيب الذي " نزيو الظعىر"الشييد -
 .تعرض لو في سجون األمن السوري

فمسطيني الجنسية، استشيد نتيجة التعذيب -   رطوز أبنعءمن " لؤي الظعىر"الشييد  -
 .الذي تعرض لو في سجون األمن السوري

فمسطيني الجنسية استشيد نتيجة التعذيب -   رطوز أبنعءمن " محمد الظعىر"الشييد -
 .الذي تعرض لو في سجون األمن السوري

 
 مخيم جرمانا

أكد مراسل مجمو ة العمل من أجل فمسطينيي سورية نبأ تعرض مخيم جرمعنع لمقصف وسقوط 
 دد من القذائف  ميو استيدفت أطراف حي النيضة بعلقرب من حعرة الفرن والمنطقة المحيطة 

من أىعلي " صفعء أحمد إبراىيم"و (  عمعً 13)بو، أسفرت  ن استشيعد الطفل محمود أكرم موسى 
مخيم السيدة زينب، وسقوط  دد من الجرحى  رف منيم الشعبين جيعد وجالل إبراىيم يعسين، 

كمع ألحقت أضرارًا معدية في المكعن، ممع سبب حعلة من الخوف واليمع بين السكعن الذين 
استجعبوا لنداء المسعجد التي طعلبت األىعلي  بر مكبرات الصوت بإخالء الشوارع والطوابق 

  مى مسعفة ثمعنية كيمومترات من دمشق 1948 يشعر أن مخيم جرمعنع قد أنشئ  عم ،العموية
 متر مربع، ويستقبل المخيم حعليعً  30000 مى طريق مطعر دمشق الدولي، ويمتد  مى مسعحة 

.  ددًا كبيرًا من الفعرين إليو من المخيمعت الفمسطينية والمنعطق التي تشيد أ معل  نف
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 مخيم الحسينية
تعرض مخيم الحسينية لسقوط  دد من القذائف في منطقة المشروع والمنعطق المجعورة لو دون 
أن تسفر  ن وقوع إصعبعت، ونوه المراسل بأن السكعن مع زالوا يععنون من وطأة الحصعر الذي 

يفرضو الجيش النظعمي  مى مداخمو ومخعرجو الذي أدى إلى شح في المواد الغذائية والمحروقعت 
. والدقيق

 تجمع حطين في مساكن برزة
ذكر مراسل مجمو ة العمل بأن تجمع حطين في منطقة برزة شيد سقوط قذيفتين  مى منزل أبو 

الوفع اقتصرت أضرارىمع  مى المعديعت فقط، مع سبب حعلة من التوتر واليمع وأدى إلى نزوح 
 دد من األىعلي إلى المنعطق المجعورة لو، الجدير ذكره أن تجمع حطين مجعور لمنطقة برزة 
البمد التي تقصف يوميًع بعشرات القذائف كمع يحدث فييع اشتبعكعت مستمرة بين مجمو عت 

. الجيش الحر والجيش النظعمي
 مخيم اليرموك

نقاًل  ن مراسمنع في مخيم اليرموك تعرض المخيم لقصف ليمي بقذائف اليعون حيث سقطت 
 21قذيفتعن أمس في دخمة فرن الكرمل بحي التقدم أدت إلى استشيعد شعب سوري الجنسية  مره 

سنة ووقوع  دد من الجرحى، وأشعر المراسل بأن حعلة من اليدوء الحذر سعدت شوارع وحعرات 
المخيم في الصبعح البعكر، ترافق ذلك مع حركة نشطة لدخول وخروج األىعلي من شعرع اليرموك 

الرئيسي، وفي المسعء شيد المخيم اندالع حريق في منزل يقع في بداية شعرع لوبية من جية 
اليرموك تم إخمعده من قبل األىعلي بعلتععون مع بعض المتطو ين من لجعن العمل األىمي في 

. المخيم
أمع  مى الصعيد الطبي يشتكي من تبقى من سكعن المخيم من نقص في األدوية والخدمعت 

الطبية نتيجة مغعدرة معظم أطبعء المخيم  مى خمفية األحداث التي ألمت بو وتعرض المشعفي 
لمقصف والنيب والسرقة واال تقعالت بين صفوف الكعدر الطبي، لذلك وجو سكعن المخيم  بر 

مجمو ة العمل نداءاً  إلى األطبعء لمعودة والمسعىمة في تقديم الخدمة الطبية لمحتعجييع من أبنعء 
المخيم، ومن جية أخرى ال زال الجيش النظعمي يفرض حصعرًا اقتصعديعً   مى مخيم اليرموك 

يمنع بموجبو األىعلي من إدخعل المواد الغذائية وأسطوانعت الغعز ومعدة البنزين والمعزوت والدقيق 
. إليو

 مخيم درعا
أورد مراسل مجمو ة العمل في مخيم در ع أن سكعن المخيم يعيشون حعلة من الخوف بسبب 

ستشيعد وجرح الاستمرار القصف واستيداف القنعصة لحعرات وشوارع المخيم، األمر الذي يؤدي 
 وفي السيعق ذاتو تعرض شعب وطفل إلى إطالق نعر من قبل القنعصة ،العديد من أبنعء المخيم

. في شعرع الفرن
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 مخيم النيرب
 25/3/2013تفيد بأن مجمو ة من الجيش الحر قعمت يوم أمس " لمجمو ة العمل"وردت أنبعء 

، وأبو "جمعل قدورة"، "خعلد غضبعن"بعإلفراج  ن ثالثة معتقمين لدييع من أبنعء مخيم النيرب ىم 
 معر إبراىيم، كمع أفرجت قبل يومين  ن ثالثة آخرين، حممتيم رسعلة تحذيرية ألىعلي المخيم 
مفعدىع بأن ال يستخدموا سالحيم ضد الجيش الحر، يشعر أن مجمو ة من الجيش الحر قعمت 

بع تقعل  دد من أبنعء المخيم ردًا  مى ا تقعل أحد  نعصرىع، الجدير ذكره أن  دد المعتقمين من 
أبنعء المخيم وصل إلى ثالثين معتقل لدى حعجز البراد التعبع لمجيش الحر، وفي ذات السيعق 

أبو  معزن و دالمنشرت أحد مواقع التواصل االجتمع ي المعنية بنقل أخبعر المخيم نبأ قيعم 
 ز حعجد  نننييدم أشخعص 10بع تقعل  العنعصر التعبعة لمجيش النظعمي ض مع بعسدىي

 دمحمالحالقة التعبع لممد و ن و في صعلم ًضعيمت، حيث ب شغيل تباال ربع مفعرق جعن
، وأضعف الموقع بعن  نعصر الحعجز النظعمي منعوا سكعن المخيم من الخروج أو الدخول فعرا

إليو، بعلمقعبل يشكو سكعن مخيم النيرب من المععممة السيئة وغير اإلنسعنية التي يتععمل بيع 
. طرفي الصراع في سورية سواءاً  مجمو عت الجيش الحر أو الجيش النظعمي اتجعىيم

 مخيم العائدين حمص
في جولة ميدانية لمراسل مجمو ة العمل في مخيم الععئدين بحمص نقل مراسمنع من ىنعك صورة 

مأسعوية  ن الواقع األمني والمععشي واالقتصعدي لسكعن المخيم الذين يععنون من موقعيم 
الجغرافي القريب  مى حي بعب  مرو الذي تحدث فيو اشتبعكعت  نيفة لمسيطرة  ميو بين 

مجمو عت الجيش الحر والجيش النظعمي حيث يتعرض المخيم لسقوط بعض القذائف وشظعيعىع 
 مى المنعزل إضعفة النتشعر القنعصة  مى أسطح المبعني المشرفة  مى شوارع المخيم الرئيسية 
والتي نجم  نيع استشيعد  دد من شبعن المخيم، وأشعر مراسمنع أن  دد شيداء المخيم منذ بداية 

 شييدًا، و مى صعيد الحراك الرسمي قعمت 30 وصل إلى 15/3/2011األحداث في سورية 
 بزيعرة لمقر منظمة اليالل 26/3/2013لجنة الفصعئل الفمسطينية بحمص ظير يوم الثالثعء 

األحمر السوري بحمص، بحثت خالليع أوضعع الالجئين الفمسطينيين في سورية، كمع تطرق 
الوفد ألوضعع الميجرين السوريين والفمسطينيين في مخيم الععئدين بحمص، ولدور األونروا غير 
الفع ل تجعه الميجرين الفمسطينيين في المخيم وبعقي المخيمعت، وطعلب الوفد من منظمة اليالل 

األحمر السوري االستمرار بتقديم المسع دات لمميجرين الفمسطينيين في المخيم، وقد استجعب 
رئيس منظمة اليالل األحمر السوري ليذا الطمب، وأو ز مبعشرة لممعنيين بعألمر االستمرار في 

. تقديم المسع دات لمميجرين الفمسطينيين من خالل لجنة اإلغعثة في المخيم
واختتم المقعء بعالتفعق  مى أن تقوم منظمة اليالل األحمر السوري بحمص برفع مذكرة إلى 

المنظمعت الدولية والتعبعة لييئة األمم المتحدة بشرح أوضعع الفمسطينيين الميجرين من 
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مخيمعتيم، والطمب من ىذه المنظمعت الدولية تقديم المسع دات الطعرئة لمميجرين الفمسطينيين 
. في كعفة أمعكن تواجدىم

أمع من الجعنب المعيشي فيشتكي أىعلي المخيم من تزايد نسبة البطعلة وتراجع في مستوى التعميم 
وفقر الحعل في ظل ارتفعع األسععر و دم توفر معظم المواد الغذائية والمحروقعت واستمرار 

. انقطعع التيعر الكيربعئي واالتصعالت
 مخيم خان الشيح

شيد مخيم خعن الشيح اليوم حركة طبيعية ترافق ذلك مع استمرار انقطعع شبكة االتصعالت 
والتيعر الكيربعئي لسع عت طويمة، كمع يشتكي سكعنو من أزمعت معيشية خعنقة بسبب  دم توفر 

. المواد الغذائية واألدوية والمحروقعت
 مخيم حندرات يحمب

ذكر مراسل مجمو ة العمل بأن مخيم حندرات في حميب ال يزال يععني من انقطعع التيعر 
الكيربعئي  نو لميوم الرابع  مى التوالي، كمع يشكو سكعنو من نفعد معظم المواد الغذائية والدقيق 

. و دم توفر المحروقعت
 

 :لجان عمل أهمي
قسم الخدمعت، في مخيم اليرموك إصالح - واصل الفريق التطو ي في ىيئة فمسطين الخيرية 

األ طعل في خطوط الميعه، حيث تم إصالح خط الميعه في شعرع الثالثين سوق السيعرات، وفي 
(. 7) حعرة النقب 15ـ، وفي منطقة ال(8) آذار شعرع جبع جعدة 8حي 

ومن جية أخرى د ت الييئــة الوطنيــة األىميــة الفمـسطينيـة في مخيـم اليرمــوك لممشعركة في 
التظعىرة الجمعىيرية التي ستقعم بعــد صـالة الجمعـــة مـن أمـعم جعمــع فمـسطيــن يــوم 

2013/3/29 .
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: اعتقال
أفعدت معمومعت وردت لمجمو ة العمل  ن قيعم األمن السوري بع تقعل النعشط  -

محمد الخطيب من أبنعء مخيم اليرموك، في منطقة دف الشوك بعلقرب من " الفمسطيني
 .مسعكن الزاىرة

 .من سكعن مخيم در ع فمسطيني الجنسية من قبل األمن السوري" تيسير قنبور"ا تقعل  -
 

 
 الخطيب محمدالمعتقل 

 :إفراج
خعلد "و" أحمد  بد الرحيم"أفرجت مجمو ة تعبعة لمجيش الحر في مخيم اليرموك  ن الشعبين 

. بعد ا تقعليمع والتحقيق معيمع لمدة سع ة" سعلم صعلح
 

: مفقودون
 أثنعءفمسطيني الجنسية من سكعن مخيم اليرموك،  (  عمعً 55)" الحعج أحمد خميل  عمر"فقد 

.  في المخيم ولم ترد  نو أي معمومعت حتى المحظة15ـ شعرع الإلىتوجيو 

 
 عامر خميل أحمد المفقود
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