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 الجئًا فمسطينيًا قضوا تحت التعذيب في سجون 250: مجموعة العمل"
 "األمن السوري

 
 

 

 قصف بالبرامٌل المتفجرة على محٌط مخٌم خان الشٌح برٌف دمشق. 

 فً السجون السورٌةفلسطٌنً ٌقضً أثناء اعتقاله . 

  استمرار الحصار على الٌرموك نتٌجة الفشل بتطبٌق أي من اتفاقٌات تحٌٌده
 .حتى اآلن

  الخوف من االعتقال واألوضاع االقتصادٌة السٌئة تدفع شباب مخٌم العائدٌن
 .بحمص لمغادرته

 األمن السوري فً حمص ٌعتقل الجئٌن فلسطٌنٌٌن. 
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احصائيات 
 ضحية فمسطينية 250قام فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بتوثيق 

قضت تحت التعذيب في سجون األمن السوري وذلك منذ بداية األحداث في سورية وحتى يوم 
، ويذكر أن معظم الضحايا التي تم توثيقيا لم يتم تسميم الجثامين 2014-8-27أمس األربعاء 

إلى ذويييا، بل تم إخبارىم بالتوجو إلى األفرع األمنية التي كانوا معتقمين فييا واستالم أغراضيم 
الشخصية دون تسميميم الجثامين أو إعالميم بأماكن دفنيا، ويذكر أن مجموعة العمل قامت 

 ضحية فمسطينية قضت في سورية حتى يوم أمس، حيث كان القصف والقنص 2463بتوثيق 
 .والتعذيب والحصار من أبرز األسباب التي أدت لذلك

 
 ضحايا

 عامًا، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد اعتقال 26 "أدىم الخطيب" قضى الشاب
دام قرابة اربعة أشير، الجدير ذكره أنو اعتقل في منطقة الزاىرة القديمة بدمشق وذلك بعد خروجو 

 .من مخيم اليرموك

 
 أدهم الخطيب

 آخر التطورات
حالة من القمق انتشرت في صفوف أىالي مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق 

 حيث شيدت ،وذلك إثر القصف العنيف بالبراميل المتفجرة عمى المزارع المالصقة لمخيميم
المنطقة تحميقًا لمطيران الحربي تالىا أصوات انفجارات عنيفة ىزت أرجاء المخيم، إلى ذلك 
تستمر معاناة أىالي المخيم بسبب االنقطاع المتكرر لمطرق الواصمة بين المخيم والمناطق 

والذي يتم إغالقو عند كل اشتباك أو توتر في " زاكية"المجاورة والتي لم يبقى منيا إال طريق 
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المنطقة األمر الذي انعكس سمبًا عمى حركة األىالي إضافة إلى نقص العديد من األصناف 
. األساسية في أسواق المخيم

 
 القصف الذي استهدف محيط مخيم خان الشيح

القيادة العامة -يدخل الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي وعناصر من الجبية الشعبية
عمى مخيم اليرموك عامو الثاني وسط فشل تطبيق أي اتفاق لتحييد المخيم وعودة األىالي إليو، 

حيث يستمر طرفا النزاع في تقاذف المسؤولية عن فشل تطبيق تمك االتفاقيات، في حين أن 
األىالي ىم الخاسر األكبر حيث يعاني المخيم من أزمات متعددة منيا عمى الصعيد الصحي 

حيث توقفت جميع مشافي والمستوصفات عن العمل باستثناء مشفى فمسطين الذي يقدم بعض 
الخدمات الطبية األساسية وذلك بسبب نقص المواد والكوادر الطبية، كما يزيد استمرار انقطاع 
التيار الكيربائي من معاناة األىالي، وفي سياق متصل خرج العشرات من شباب المخيم أول 

أمس بمسيرات احتفالية وذلك لمباركة انتصار أىميم في قطاع غزة وتوقف جيش االحتالل عن 
. عدوانو الذي استمر حوالي الشيرين

 
 المسيرات االحتفالية في مخيم اليرموك
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أما في حمص فيستمر تسجيل حاالت النزوح بين أىالي المخيم خصوصًا الشباب منيم وذلك 
خشية االعتقال إضافة إلى الظروف االقتصادية الصعبة التي يعانون منيا، حيث يمجأ معظم 
الشباب إلى تركيا عن طريق البر حيث ال يسمح لمفمسطيني السوري بدخول األراضي التركية 
بطريقة نظامية مما يجبرىم عمى السير في الطرق الوعرة لعدة ساعات من أجل الوصول إلى 

. تركيا والتي تكون محطة لمعديد منيم حتى يصموا إلى أوروبا

 
 مخيم العائدين في حمص

وفي تركية احتفل عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين المتواجدين في أحد مراكز اإليواء 
بمدينة كمس التركية وذلك بعد إعالن اتفاق التيدئة في قطاع غزة حيث توقف جيش االحتالل 
االسرائيمي عن استيداف المدنيين واألطفال ودور العبادة والبنى التحتية الفمسطينية، ويذكر أن 

 فمسطينيي بينيم أطفال ونساء 2100العدوان الذي استمر لحوالي الشيرين راح ضحيتو أكثر من 
 .وشيوخ

 
 اإلحتفاالت في مركز اإليواء في مدينة كمس
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 اعتقال
عاصم "طبيب األسنان : امن أبناء مخيم العائدين بحمص ىم قام األمن السوري باعتقال شابين

آب وىو من سكان الحي الشرقي لممخيم حي عكرمة، /27الذي اعتقل يوم أمس " تركي الشيابي
اعتقل " إيياب وجيو زيدان"في العقد الرابع من العمر، من أىالي قرية لوبية في فمسطين، والشاب 

 . من مشفى بيسان، وىو في العقد الرابع من العمر2014/8/25يوم 


