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فمسطينيًا يقضون تحت التعذيب منذ بداية األحداث في " 267""
وفمسطينيون سوريون يضربون عن الطعام في السجون ...سورية

 "الهنغارية لممطالبة باإلفراج عنهم

 
 

 
 الجئان فلسطٌنٌان ٌقضٌان تحت التعذٌب .

 على 35صف على مخٌم الٌرموك واستمرار انقطاع المٌاه عنه للٌوم الــ ق 
. التوالً

  ستة برامٌل متفجرة ٌلقٌها الطٌران الحربً على مخٌم خان الشٌح والمناطق
. المحٌطة به لم تنفجر

  اعتصام مفتوح لفلسطٌنًٌ سورٌة أمام منظمة األمم المتحدة والمفوضٌة
. السامٌة لشؤون الالجئٌن فً قبرص

  لجنة متابعة المهجرٌن الفلسطٌنٌن من سورٌا إلى لبنان تواصل تحركها
. لمواجهة قرار األونروا

 

 تحت التعذٌب فً سجون النظام السوري قضى محمد قاسم نجم
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 ضحايا
من سكان مخيم اليرموك " محمد قاسم نجم" ميندس طيران، و" عبد اهلل النادر"قضى كل من 

. تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد إعتقال دام ألكثر من سنتين
يذكر أن عدد الالجئين الفمسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بمغ 

 بحسب اإلحصائيات 2014 /13/10 الجئًا منذ بداية األحداث في سورية وحتى يوم أمس 267
 .الموثقة من قبل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية

 
 عبد اهلل النادر

 هنغاريا
في ىنغاريا إضرابًا مفتوحًا " كوشكن ىاالش"بدأ عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين بسجن 

عن الطعام منذ ثالثة أيام وذلك احتجاجًا عمى استمرار اعتقاليم في ظروف غير إنسانية والظمم 
الذي لحق بيم بعد أن قامت السمطات الينغارية باإلعتداء عمييم بالضرب المبرح وذلك بغية 

انتزاع بصمة المجوء قسرًا، مما يعني حرمانيم من اإللتحاق بأىميم الذين سبقوىم إلى دول أخرى 
. مثل السويد والنيروج والدنمارك وغيرىا من الدول األوربية

وىدد الالجئون بالقيام بخطوات تصعيدية في حال لم تستجب السمطات الينغارية لمطالبيم 
المتمثمة باإلفراج عنيم وعدم إنتزاع بصمتيم وتركيم يتوجيون إلى أحد الدول األوروبية، كما 

أطمق المعتقمون نداًء عبر مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية ناشدوا فيو مؤسسات حقوق 
اإلنسان والمجتمع المدني من أجل التدخل لإلفراج عنيم بعد أن اعتقمتيم السمطات الينغارية 

. وتعرضيم لمميانة والذل والمعاممة غير اإلنسانية، بتيمة اليجرة غير الشرعية
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تجدر اإلشارة إلى أن المياجرين الفمسطينيين السوريين والسوريين كانوا قد فروا من جحيم الصراع 
الدائر في سورية، بحثًا عن األمن واآلمان والحياة الكريمة، إال أنيم صدموا بالمعاممة غير 

 .اإلنسانية التي تمقوىا في بعض البمدان التي لجؤوا إلييا
 

 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق لمقصف وسقوط عدد 

عمى أماكن متفرقة منو اقتصرت أضرارىا عمى الماديات، فيما ال تزال المياه  من قذائف الياون
 عمى التوالي، أما من الجانب المعيشي فقد توفرت في 35مقطوعة عن جميع أرجاء المخيم لميوم 

أسواق المخيم باآلونة األخيرة عدد من السمع الغذائية وذلك نتيجة شرائيا من منطقة بيت سحم 
ويمدا بريف دمشق التي عقدت مع النظام اتفاق ىدنة، إال أن السكان يشتكون من الغالء الفاحش 

ليرة  (500 )ألسعار تمك المواد حيث وصل سعر كيمو الغرام الواحد من البرتقال أو التفاح إلى 
ليرة سورية،  (600)، بينما وصل ثمن سعر كيمو البندورة أو الخيار إلى  $3.5سورية ما يعادل 

.  ليرة سورية75في الوقت الذي يباع فيو بأسواق دمشق 

 
 من آثار القصف عمى مخيم اليرموك

ومن جية أخرى ألقى الطيران الحربي ستة براميل متفجرة عمى مخيم خان الشيح والمناطق 
المجاورة لو، فيما أورد مراسمنا بأن جميع تمك البراميل لم تنفجر ومن ضمنيا ثالثة براميل ألقيت 
في حارة الخوالد داخل المخيم، إال أنيا سببت حالة من الخوف الشديد بين السكان الذين يعانون 

. من أزمات معيشية خانقة
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إلى ذلك يعيش أىالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من اليدوء وسط استمرار معاناتيم 
االقتصادية حيث يشتكي األىالي من ارتفاع أسعار المواد التموينية، إضافة إلى غالء إيجارات 

المنازل ويشار أن المخيم يستقبل العشرات من عائالت المخيمات األخرى التي عانت من 
 .القصف والحصار

 
 قبرص اليونانية

إنقاذىم من قبل خفر واعتصام مفتوح نفذه عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين والسوريين 
الكامبات ) المنصرم الذين تم وضعيم في أحد 9/ 26السواحل القبرصي اليوناني يوم 

في العاصمة القبرصية نيقوسيا أمام منظمة األمم المتحدة والمفوضية  (المخصصة لالجئين
السامية لشؤون الالجئين وذلك لممطالبة بمساعدتيم لتجاوز محنتيم والوصول إلى الدول 

. األوروبية ولم شمميم مع عائالتيم التي سبقتيم إلى ىناك
 سبتمبر المنصرم رسالة إلى 30/9ىذا وكان الالجئون الفمسطينيون السوريون قد وجيوا يوم 

كمال رحمتيم نحو الدول األوروبية  السمطات القبرصية طالبوىا بالسماح ليم بمغادرة أراضييا وا 
التي كانت وجية سفرىم منذ البداية، كما ناشدوا منظمة األمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون 

الالجئين وجميع المنظمات الدولية لمساعدتيم لتجاوز محنتيم وتحقيق آماليم بالوصول إلى 
. الدول األوروبية ولم شمميم مع عائالتيم

فيما حاول شاب فمسطيني محتجز في قبرص يوم السادس من الشير الجاري االنتحار، وذلك 
تعبيرًا عن احتجاجو عمى األوضاع السيئة التي يعاني منيا طالبًا في الوقت ذاتو أن يتم منحو 
 .إقامة في إحدى الدول األوروبية وأن يتم السماح لو بالخروج بشكل مباشر من مخيم االحتجاز

 
  في قبرصمفتوح أمام منظمة األمم المتحدةالعتصام اال
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 لبنان
قطع  (األونروا)ضمن تحركيا اليادف لمواجية قرار وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 

 عائمة فمسطينية سورية ميجرة في لبنان، قامت لجنة متابعة 1100المساعدات النقدية عن 
الميجرين الفمسطينين من سوريا إلى لبنان بزيارة لمكتب الجبية الديمقراطية في مخيم عين 

الحموة، وذلك ضمن سمسمة لقاءات واتصاالت مع القوى والفصائل الفمسطينية لمتنسيق لمواجية 
. ذلك القرار والضغط عمى األونروا من أجل التراجع عنو

الجدير ذكره أن حالة من االستياء سادت أوساط الالجئين الفمسطينيين السوريين في لبنان وذلك 
بسبب قرار وكالة األونروا قطع مساعداتيا المالية عن المئات من العوائل الميجرة من سورية إلى 

 .لبنان مما يفاقم األزمات المعيشية التي يعانون منيا

 
 زيارة مكتب الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحموة

 
 حال المخيمات الفمسطينية في سورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى : مخيم اليرموك •
 والماء لـ ، يوماً 548 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر 467المخيم لميوم 

.  ضحية155:  يومًا عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار35
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم الحسينية •

.  يومًا عمى التوالي367حوالي 
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم السبينة •

.  يومًا عمى التوالي337حوالي 
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 يومًا بعد سيطرة 536نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
. مجموعات المعارضة عميو

 لواستمرار تصاعد حدة التوتر وقصف المخيم والمناطق المتاخمة : مخيم خان الشيح •
. بالبراميل المتفجرة

حالة من التوتر ال تزال تسيطر عمى أبنائو نتيجة قصف قوات : مخيم خان دنون •
. المعارضة لممخيم

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات 182حوالي : مخيم درعا •
. األساسية داخمو، ونزوح المئات من عوائمو بسبب القصف واالشتباكات المتكررة

. استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام:مخيم النيرب •
الوضع ىادئ : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

. نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


