
 

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

 

 

 
 

 

يستمر بإضرابو عن الطعام احتجاجًا " راكان حسين"لميوم الثالث عمى التوالي الالجئ "
 "عمى عرقمة السمطات الينغارية لم شممو بأبناءه

 
 

 قصف على مخٌم النٌرب بحلب. 

 اشتباكات فً محٌط مخٌم خان دنون برٌف دمشق. 

 عودة التٌار الكهربائً لمخٌم خان الشٌح. 

  أهالً الٌرموك ٌمتنعون عن استالم المساعدات احتجاجاً على سوء معاملتهم
 .من قبل األمن السوري

 
 
 
 

 راكان حسينعائمة الالجئ 
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 ىنغاريا
بإضرابو عن الطعام، وذلك " راكان حسين"لميوم الثالث عمى التوالي يستمر الالجئ الفمسطيني 

احتجاجًا عمى المعوقات التي تضعيا الحكومة الينغارية في إجراءات لم شمل أطفالو الخمسة، 
قد عبر لمراسمنا عن المصاعب التي واجيتو أثناء محاوالتو الوصول إلى " راكان حسين"وكان 

ىنغارية التي استطاع فييا أن يحصل عمى اإلقامة الدائمة، حيث واجيتو مشاكل عدة أثناء لم 
خالل معامالت لم الشمل واجيتني العديد من المشكالت وكانت أوليا منع "الشمل، فيقول راكان 

لبنان واألردن لدخول أبنائي الخمسة إلجراء المقابمة مع السفارة الينغارية، وبعد أغمقت األبواب 
بوجينا اضطر أبنائي لممغامرة بأرواحيم كي يصموا إلى تركية عن طريق البر وذلك ألن تركية 

 .أيضًا تمنع دخول الالجئ الفمسطينيي السوري

 
راكان حسين 

جراء مقابمتيم ىناك واجيتنا عدة مشكالت " راكان حسين"ويضيف  وعند وصول أبنائي لتركية وا 
أوليا كان طمب السفارة منيم أن يكون دخوليم إلى تركية بشكل نظامي وىذا األمر مستحيل 

بالنسبة لنا خاصة في ظل استمرار منع تركيا لنا من دخول أراضييا، والمشكمة الثانية واألكبر 
حيث طمبت مني السمطات الينغارية " بوثائق السفر السورية"كانت عدم اعتراف السفارة الينغارية 

الحصول عمى جواز سفر آخر لألوالد، وىذا األمر صعب جدًا فحتى جوازات سفر السمطة 
وبعد تمك المعاناة قررت أن أبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام من  "الفمسطينية تستغرق عدة شيور

ىنا من المخيم القريب من بودابست، وذلك احتجاجًا عمى العراقيل التي توضع بوجينا 
كفمسطينيين سوريين، وأطالب السمطات الينغارية باالعتراف عمى الوثيقة والسماح ألبنائي 

 .، دعوىم!الموجودين بتركيا بالمحاق بي أال يكفييم أنيم فقدوا أميم
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 آخر التطورات
تعرض مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين في حمب لقصف ليمي حيث سقطت قذيفتان عمى 

مناطق متفرقة منو مما تسبب بأضرار مادية في ممتمكات األىالي، وسط أنباء تتحدث عن وقوع 
إصابات، وفي سياق متصل اندلعت يوم أمس اشتباكات متقطعة في محيط مخيم خان دنون بين 
مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى محور بمدة الطيبة، تزامن ذلك مع سماع أصوت 

سيارات اإلسعاف التي كانت تنقل جرحى من الجيش النظامي، ويشار أن تمك اإلشتباكات 
أسفرت عن انتشار حالة من اليمع والخوف بين األىالي إثر ترافقيا مع سماعيم ألصوات 
إنفجارات عنيفة ناجمة عن قصف محيط المخيم، فيما ال يزال األىالي يعانون من استمرار 

انقطاع التيار الكيربائي والمياه واالتصاالت لفترات طويمة، إضافة لمعاناتيم من عناصر حاجز 
المخيم الذين يقومون بمضاقة األىالي ومصادرة بعض حاجياتيم، ويشار أنو في األيام الماضية 

 أما في مخيم اليرموك ،شيد المخيم عدد من حاالت االعتقال بحق ساكنيو من قبل الحاجز ذاتو
بدمشق فقد سادت حالة من اليدوء النسبي تزامنت مع استمرار األىالي في رفضيم استالم 

المساعدات الغذائية وذلك احتجاجًا عمى المعاممة الميينة التي يتمقاىا األىالي من عناصر األمن 
السوري أثناء توزيع المساعدات وذلك وفق بيان سابق أصدره األىالي، فيما شيد مخيم خان 

 .ساعة (16)الشيح بريف دمشق عودة التيار الكيربائي إلى منازلو وذلك بعد انقطاعيا لحوالي 
 

 لجان عمل أىمي
الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني توزع حوالي مئة سمة غذائية عمى الالجئين الفمسطينيين 

 ".سبع سنابل"المقيمين في حي الزاىرة بدمشق، وذلك في إطار مشروع 

 
 غذائية عمى الالجئين الفمسطينيين المقيمين في حي الزاىرةال لسلالع يتوز
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 اإلفراج
من أبناء مخيم العائدين بحمص، وذلك بعد اعتقال " حسان محمد قصاد" أفرج أول أمس عن

عباس "، والشاب"محمد يوسف النابمسي"المحامي " استمر حوالي عشرة اشير، كما تم اإلفراج عن
 .، من أبناء تجمع المزيريب بدرعا وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من خمسة اشير"نواف حامد


