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 "الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في سورية" 200: "مجموعة العمل"

 
 

  أهالً مخٌم الٌرموك ٌرفضون استالم المساعدات احتجاجاً على استمرار

 .الحصار واالعتقاالت

 قصف على مخٌم النٌرب بحلب. 

 اشتباكات وأزمة قبور فً مخٌم الٌرموك. 

 فلسطٌنً قضى تحت التعذٌب فً سجون األمن السوري. 

 عودة اإلتصاالت واالنترنت للعمل فً مخٌم خان الشٌح. 

 أهالً مخٌم خان الشٌح ٌحٌون ذكرى شهداء مسٌرة العودة. 

  الجئ فلسطٌنً ٌفوز بالمٌدالٌة الذهبٌة بالجودو على مستوى السوٌد والنروٌج

 .وفٌنلندا
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 ضحايا
 . عامًا تحت التعذيب في سجون النظام السوري30" أسامة حيفاوي"قضى  -

 
 ضحايا التعذيب

 الجئ فمسطيني قضوا تحت التعذيب 200أن " مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"أعمنت 
في سجون النظام السوري، منذ بداية األحداث في سورية، حيث أكدت المجموعة أنو خالل شير 

محمد عمي : "حزيران قضى أربعة الجئين فمسطينيين تحت التعذيب في سجون النظام السوري ىم
ليرتفع بذلك العدد إلى " اسامة حيفاوي"، والشاب "غسان ساليمة"، "أشرف عبد الناصر" فرىود
معظم الجثث لم يتم تسميميا لذوييا، وأنو تم " ضحية قضت تحت التعذيب، منوىًة إلى أن 200

االتصال فقط بأحد أفراد عائمة الضحية، إلبالغو بالتوجو لمقرات األمن واستالم متعمقات المعتقل 
، وكانت المجموعة قد طالبت في بيان سابق ليا، النظام "دون أن يسمحوا بالسؤال عن جثمانو

السوري باإلفصاح عن مصير المئات من المعتقمين الفمسطينيين الذين يعتبر مصيرىم مجيواًل، 
 ."جريمة حرب بكل المقاييس"موكدًة أن ما يجري داخل المعتقالت السورية لمفمسطينيين 

 
 آخر األخبار

بعد أن ضاقت عمييم الدنيا بما رحبت، األرض تضيق عمييم أيضًا، حيث يعاني أىالي مخيم 
اليرموك من أزمة كبيرة في القبور، وذلك بعد أن غّصت األرض بموتاىم، فقد بمغ عدد ضحايا 

مايو الماضي حسب إحصائية – الجئًا قضوا حتى نياية أيار " 926"مخيم اليرموك لوحده 
تفصمية نشرتيا المجموعة في وقت سابق، مما دفع قسم الخدمات في ىيئة فمسطين الخيرية 

لمبحث عن بديل حيث بدأت الييئة بتوسيع المقبرة القديمة في المخيم والكائنة في حي المغاربة، 
 .وذلك في محاولة منيا التخفيف من تمك األزمة

وعمى صعيد آخر شيد مخيم اليرموك مساء األمس اندالع اشتباكات بين عناصر من الجيش 
القيادة العامة، فيما سادت حالة من اليدوء الحذر في فترات  – الحر ومجموعات الجبية الشعبية

الصباح، أما فيما يتعمق بموضوع المساعدات فقد امتنع األىالي عن استالم المساعدات الغذائية 
وذلك احتجاجُا عمى استمرار الحصار المشدد المفروض عمى مخيميم منذ أحد عشر شيرًا، 

والمعاممة الميينة المترافقة مع الضرب واعتقال النساء والرجال عمى أيدي عناصر األمن 
 .السوري، وذلك وفقًا لبيان نشره األىالي في وقت سابق



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 
  اليرموكتوسيع المقبرة القديمة في مخيم

وفي سياق ليس ببعيد تتعرض مخيم النيرب لقصف عنيف بعدد من القذائف مما أدى إلى دمار 
أصاب منازل المدنيين، وعمى صعيد آخر شيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف 
دمشق عودة عمل خطوط الياتف واإلنترنت، وفي ذات المخيم قامت مجموعة ىمة الشبابية 

بتنظم وقفة تضامنية أمام جامع اليدى وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الثالثة عمى رحيل 
 كما قام مجموعة من األطفال برفع ،شيداء مسيرة العودة التي جرت في ذكرى النكبة والنكسة

نعي الشييد وصورة جماعية لشيداء المخيم وأسماء الشيداء وعمم فمسطين، وفي ختام الوقفة قام 
الحضور بزيارة النصب التذكاري لمشيداء ووضع أكميل من الزىور عمى ضريح شيداء افي 

وىو الجئ من مخيم اليرموك في " محمد حسين عشماوي"المخيم، وفي سياق سياق آخر فاز 
 .سورية بالميدالية الذىبية برياضة الجودو عمى مستوى السويد والنرويج وفينمندا

 
محمد حسين عشماوي 


