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وقصف واشتباكات في ....  قضوا تحت التعذيب خالل الشهر الجاري٢٣"
 "مخيم اليرموك

 
 

 

 ثالثة فلسطينيين يقضون في سورية اثنان منهم تحت التعذيب. 

 نقص في الخدمات الصحية بمخيم خان الشيح. 

 األمن المصري يعتقل الجئين فلسطينيين. 

  بدنا نعيش"أهالي مخيم اليرموك". 

 
 
 
  

 لحظة سقوط إحدى القذائف في مخيم اليرموك
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 ضحايا
تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، حيث تم تسميم بطاقته " أنس الخطيب"قضى الشاب 

 أشهر،ويذكر أنه من سكان مخيم اليرموك، كما 6الشخصية لعائمته وذلك بعد اعتقال دام حوالي 
في العقد الرابع من العمر من سكان ركن الدين بعد اعتقال دام حوالي " صالح قرعيش"قضى 
 يوم، وبذلك ترتفع حصيمة ضحايا التعذيب الذين قام األمن السوري بإبالغ ذوييهم عن وفاتهم 18

من سكان " بكر قاسم" الجئًا فمسطينيًا، إلى ذلك قضى الشاب " 23"خالل الشهر الجاري إلى 
 .مخيم جرمانا وذلك إثر االشتباكات الدائرة في سورية

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق لسقوط عدد من القذائف تركزت معظمها 
بمحيط الشارع الرئيسي، حيث تسببت القذائف بأضرار مادية في األبنية والممتمكات، في حين لم 

. تسجل إصابات، إلى ذلك سمع مساء أمس أصوات اشتباكات باألسمحة الخفيفة والمتوسطية

 
 لحظة سقوط إحدى القذائف في مخيم اليرموك

 
القيادة العامة والتي تفرض – يذكر أن حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية و

 يومًا سمحت بإدخال كمية محدودة من المساعدات 400حصارًا مشددًا عمى المخيم منذ أكثر 
 .الغذائية إلى المخيم حيث تم توزيعها عمى ساكنيه
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توزيع المساعدات في مخيم اليرموك 

 
أما في ريف دمشق فقد تعرضت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين عصر 
األمس لسقوط عدد من القذائف، تزامن ذلك مع حالة من الهدوء خيمت عمى أرجاء المخيم، في 
حين يعاني المخيم من نقص حاد بالخدمات الصحية وذلك بسبب صعوبة وصول المواد الطبية 
إليه إضافة إلى غياب الكادر الطبي التخصصي عنه، حيث ال يعمل فيه إال المستوصف التابع 

 .لألونروا والذي يقدم الخدمات الصحية البسيطة
عاماً  من سكان  (59)" مرعي كالي"وفي الالذقية قامت قوات األمن السوري باعتقال الالجئ 

مخيم حندرات بحمب وقد نزح إلى مخيم الرمل في الالذقية بعد سيطرة مجموعات تابعة لممعارضة 
 .السورية عمى مخيمه

وعمى صعيد آخر قامت السمطات المصرية باعتقال العشرات من العائالت الفمسطينية والسورية 
بتهمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث يتم اعتقالهم في ظروف غير إنسانية في غرف 

 ويذكر أن السمطات المصرية ،ضيقة وبأعداد كبيرة دون مراعاة أدنى الشروط الصحية والنظافة
باتت تعتقل الالجئين الفمسطينيين والسوريين بشكل متكرر وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى 

أوروبا عبر الشواطئ المصرية، ويشار أن الوضع المعيشي والقانوني القمق لالجئين الفمسطينيين 
السوريين المتواجدين في سورية ولبنان ومصر وتركية يدفعهم إلى المحاولة لموصول إلى البمدان 

 .األوروبية والتي توفر لهم في حال وصولهم إليها الوضع القانوني والمعيشي الواضح والمريح
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 لجان عمل أهمي
أقامت جمعية الهالل األحمر الفمسطيني في مخيم اليرموك فعالية " بدنا نعيش"تحت شعار 

جماهيرية أحيتها فرقة سنابل الفرح، في مدرسة عبد القادر الحسيني حضرها عدد من أبناء مخيم 
اليرموك، وممثمي المؤسسات االنسانية واالغاثية العاممة داخل المخيم، ويذكر أن عددًا من 

" بدنا نعيش"الناشطين كانوا قد اطمقوا عبر مواقع التواصل االجتماعي عمى شبكة االنترنت حممة 
 400ذلك لمتذكير بمعاناة الالجئين الفمسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك منذ أكثر من 

 .يوم

 


