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قصف بالبراميل المتفجرة عمى مخيم درعا وفمسطيني يقضي في سورية يرفع عدد "
 "  خصاًا 214ضحايا التعذيب إلى 

 
 
 

  أهالً الٌرموك ٌدعون كافة األطراف الموقعة على إتفاق تحٌٌد المخٌم
. إلى تططٌق كافة طبودد فوراًا 

 اإلفراج عن عشرة الجئٌن فلسطٌبٌٌن من سجون البظام السوري .

  ثالثون الجئاًا فلسطٌبٌاًا سورٌاًا ٌباشدون الحكومة التوبسٌة مبحهم

 .اإلقامة المؤقتة فً أراضٌها
  فلسطٌبٌو سورٌة فً لطبان ٌطالطون األوبروا طتحمل مسؤولٌاتها

. اإلبسابٌة والقابوبٌة اتجاههم

 ًباشطون حقوقٌون ٌضرطون عن الطعام تضامباًا مع الالجئ الفلسطٌب 

 ."راكان حسٌن"

 من آثار القصف عمى مخيم درعا
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 ضحايا
تحت التعذيب في السجون السورية، وذلك بعد اعتقال دام " محمد عيسى أبو حسان"قضى الشاب

 .ألكثر من خمسة أشير
 الجئًا فمسطينيًا، 200قد كشفت أن « مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سوريا»ىذا وكانت 

 .قضوا تحت التعذيب منذ بدء الصراع الدائر في سورية
 قضى أربعة عشر الجئًا فمسطينيًا تحت 2014/يونيو/ وذكرت المجموعة أنو خالل شير حزيران

 . ضحية214التعذيب، ليرتفع بذلك العدد إلى 
وأوضحت المجموعة أن معظم جثث الضحايا لم يتم تسميميا لذوييا، وأنو تم االتصال فقط بأحد 
أفراد عائمة الضحية، إلبالغو بالتوجو لمقرات األمن واستالم متعمقات المعتقل دون أن يسمحوا 

 .بالسؤال عن جثمانو
 مطالبتيا النظام السوري باإلفصاح عن "مجموعة العمل من أجل فمسطينيين سورية"وتجدد 

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

 
 آخر التطورات الميدانية

شيد مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب دمشق توافد أعداد كبيرة من سكانو إلى ساحة 
الريجة منذ ساعات الصباح الباكر أماًل في تطبيق بنود اإلتفاق الذي أبرم منذ يومين لفك 

الحصار عن مخيميم وعودة األىالي إليو، إال أن شيئًا لم يطبق من بنود المبادرة عمى أرض 
. الواقع، في ظل تضارب األنباء عن السبب الحقيقي الكامن وراء عدم تنفيذ اإلتفاق

مجموعة العمل نسخة "ومن جيتيم أصدر عدد من الناشطين بيانًا بإسم أىالي اليرموك وصل 
حمموا فيو كافة األطراف الموقعة عمى اإلتفاق بما فييا الدولة السورية المسؤولية الكاممة عن " منو

. تطبيق كافة البنود ومحاسبة األطراف المعرقمة وفضحيا عمى العمن
وشدد البيان عمى ضرورة اإلسراع في تطبيق بنود اإلتفاق وعدم االتالعب بمصير الشعب 
الفمسطيني داخل اليرموك، و فتح الطريق فورًا أمام دخول وخروج األىالي، كما دعا البيان 

. العناصر المسمحة داخل المخيم إلى احترام اإلتفاق والسعي لتطبيقو
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 البيان الصادر عن نا طي مخيم اليرموك

 
وفي الجنوب السوري تعرض مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين لمقصف بالبراميل المتفجرة ما أدى 

وفي السياق عينو يعيش أىالي المخيم حالة من الخوف ، إلى دمار ىائل في منازل األىالي
واليمع بسبب االنتشار الكثيف لمقناصة في المناطق المطمة عمى حاراتو وشوارعو، نجم عنو 

حصار المخيم وعدم قدرة الناس ىناك عمى التحرك بحرية خوفًا من استيدافيم من قبل القناصة 
فيما تستمر المعاناة المعيشية ألىالي ، الذين يطمقون النار عمى أي شيء متحرك في الشوارع

 .مخيم درعا خاصة مع النقص الحاد في المواد الطبية داخل المخيم
ومن جية أخرى يعيش سكان مخيم الرمل أزمات اقتصادية ضاغطة نتيجة تدىور األوضاع 

. األمنية في سورية، تجمت بغالء األسعار وانتشار البطالة وشح المواد الغذائية والمحروقات
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إلى ذلك شيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق يوم أمس تحميقًا لمطيران 
الحربي في سمائو، تزامن ذلك مع سماع أصوات اإنفجارات عنيفة ناجمة عن قصف المناطق 

يذكر أن المخيم يعاني من أزمات متعددة خاصة في الجانبين المعيشي والصحي، ، المحيطة بو
 .باإلضافة الستمرار إنقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت لفترات زمنية طويمة

 
 تونس

بمنطقة الحمامات  "كركوان"ناشد ثالثون الجئًا فمسطينيًا سوريًا متواجدين في المدرسة السياحية 
نابل السمطات التونسية منحيم اإلقامة المؤقتة لمعيش في أراضييا، كما طالبوا باستعادة جميع 

. أوراقيم الثبوتية من أجل حرية التحرك عمى األراضي التونسية
الجدير ذكره أن سمطات المطار في تونس كانت قد احتجزت ىؤالء الالجئين في مطار قرطاج 

الدولي بمنطقة الترانزيت ومنعتيم من مغادرتو لحين أن يتم ترحمييم إلى بيروت التي كانت مركز 
. انطالقيم

وبعد تدخل العديد من منظمات حقوق اإلنسان الدولية والتونسية ووسائل اإلعالم أصدرت 
الداخمية التونسية قرارًا يقضي بالسماح ليم بالدخول إلى األراضي التونسية مع السماح ليم 

باإلقامة لمدة شير واحد، ويذكر أن الوجية األساسية لممحتجزين كانت ليبيا إال أن طائراتيم 
 .اضطرت إلى تحويل وجيتيا إلى تونس

 
 لبنان

نفذ عدد من الالجئين الفمسطينيين، القادمين من سورية إلى لبنان إعتصامًا يوم أمس اإلثنين 
بمنطقة سعد نايل في منطقة البقاع الوسط، وذلك " األونروا"يونيو أمام مكتب _حزيران / 23

احتجاجًا عمى القرارات التي أصدرتيا الحكومة المبنانية والتي تقضي بمنع دخول الالجئين 
الفمسطينيين السوريين إلى األراضي المبنانية إال بموجب تأشيرة وموافقة مسبقة، و إيقاف تجديد 

 .إقاماتيم
كما طالب المعتصمون األونروا بزيادة المعونات الشيرية المقدمة ليم، وتحمل مسؤولياتيا 

 .اإلنسانية والقانونية اتجاىيم
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 اإلعتصام أمام مكتب األونروا في منطقة البقاع

 هنغاريا
الحقوقية في ىنغاريا بيانًا أعمنت فيو عن إضراب عدد من ناشطييا  migszol أصدرت مجموعة

المضرب عن الطعام منذ أثنا  "ركان حسين"عن الطعام، وذلك تضامنًا مع الالجئ الفمسطيني 
عشر يومًا في ىنغاريا احتجاجًا عمى عرقمة السمطات الينغارية لم شممو بأبنائو بحجة أنيا ال 

. تعترف عمى وثائق السفر السورية التي بحوزتيم
في بيانيا الظروف القاسية التي تعرض ليا الحسين جراء وفاة  migszol وشرحت مجموعة

زوجتو ووالدتو بالبراميل المتفجرة في سورية، وبعده عن أطفالو، كما انتقدت المجموعة تصرف 
السمطات الينغارية وقوانينيا الجائرة والمخالفة التفاقية االتحاد األوروبي وطريقة تعاطييا مع 

 قضية الحسين، وموقفيا من حممة الوثيقة الفمسطينية السورية، نقدت موقف السمطات الينغارية 
تصالالتيا مع االمفوضية السامية لحقوق اكانت قد أجرت  migszol الجدير ذكره أن مجموعة

" ركان حسين"وىمسنكي في ىنغاريا من أجل حل قضية الالجئ الفمسطيني  UHCHR اإلنسان
 .بأسرع وقت ممكن

 
 إفراج

 :أفرج األمن السوري عن عشرة معتقمين فمسطينيين من سجونو، ىم
أحمد "، "أحمد فرحات بكار"، "ميساء أحمد شحادة"، "يوسف رضوان يوسف"، "عماد عيسى خالد"

محمد محمود "خالد احمد حسين، "، "محمد شمون "،"عبد الرحمن محمد عامر"، "محمد السعدي
 ."محمد سمير الرىبان"، "عمي


