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فلسطيني يقضي تحت التعذيب، وقصف بالبراميل المتفجرة يستهدف أطراف تجمع "
 "جّلين بدرعا

 
 
 

 " يجسد معاناة الفلسطينيين في مخيم " نيراز سعيد"معرض للمصور" بقيةللحلم

 .اليرموك

 أهالي مخيم اليرموك ينتظرون تنفيذ بنود اتفاق تحييد مخيمهم. 

 تحليق للطيران الحربي في سماء مخيم النيرب يتزامن مع قصف على محيطه. 

  بالوقوف  ينهي إضرابه ويطالب أحرار العالم" راكان حسين"الالجئ الفلسطيني
 .إلى جانبه

 "لمجموعة العمل يتحدث عن االحصائيات " فيلم قصير" مازال المشهد دماء

 .4102التفصيلية للضحايا الفلسطينيين السوريين حتى نهاية مايو 

 إحدى العائالت التي تنتظر عند مداخل مخيم اليرموك
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 الضحايا
من أبناء مخيم النيرب، قضى تحت التعذيب في سجون األمن " إبراهيم دمحم الحاج" -

 .السوري 
 

 آخر التطورات
بالبراميل المتفجرة يستهدف أطراف تجمع جّلين لالجئين الفلسطينيين في درعا جنوب قصف 

 .سورية، مما تسبب بدمار عدد من منازل المدنيين ووقوع عدد من الجرحى
وعلى صعيد آخر اليزال الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك مستمرًا بالرغم من مرور 

ينص على تحييد المخيم، حيث كانت السلطات السورية ممثلة ثالثة أيام على توقيع اتفاق جديد 
برئيس فرع فلسطين وعدد من ممثلي الهيئات اإلغاثية والكتائب العسكرية داخل المخيم قد وقعت 
اتفاقًا يضمن تحييد المخيم ورفع الحصار عنه، هذا وقد تباينت اآلراء حول نجاح أو فشل االتفاق 

المزيد من الوقت إلتمام االتفاق في حين عّبر البعض  حيث طالب بعض الناشطين بإعطاء
 .اآلخر عن تشاؤمه من نجاح االتفاق خاصة مع تأخر تنفيذ بنوده

وفي ذات السياق قام عدد من أبناء المخيم بالتجمع على مداخله إال أنه لم يسمح لهم بالدخول 
 .إلى المخيم

الحربي ترافق مع سماع أصوات انفجارات أما في حلب فقد شهد مخيم النيرب تحليقًا للطيران 
 .قوية هزت أنحاء المخيم إثر القصف الذي استهدف المناطق المحيطة به

 
 للحلم بقية

 ،"نيراز سعيد"للمصور " للحلم بقية"افتتح يوم أمس في متحف محمود درويش برام هللا معرض 
حيث عرضت حوالي الخمسين صورة جسدت معاناة الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك 

التغلب على الحصار المشدد " نيراز سعيد"المحاصر منذ حوالي العام، فقد استطاع المصور 
المفروض على مخيمه بعرضه لتلك الصور في رام هللا وذلك في محاولة منه تسليط الضوء على 

أنه في " نيراز"المحاصرين، وفي مقابلة أجراها مع وكالة وطن لألنباء تحدث معاناة األهالي 
الوقت الذي ُوجهت فيه الكاميرات في المخيم إلى األحداث العامة، وجهت عدستي تجاه التفاصيل 

المدنيون المهمشون الذين يدفعون و  الصغيرة التي تشكل حياة المخيم المحاصر األزقة الضيقة
هذا الصراع موضحًا الى أن الصورة الحقيقية في مخيم اليرموك كانت أصدق الثمن الباهظ من 

من الكلمة، لذلك اخترت أن ألتقط الحالة في مخيم اليرموك من منظور آخر، وهو ما بعد 
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الحدث، يحمل المعرض داللة سياسية تؤكد التواصل الحاصل بين داخل فلسطين والشتات، حيث 
 . يتجزأ من الصورةيتجلى هنا حضور اليرموك كجزء ال

 
 نيراز سعيد

إلى ذلك حضر المعرض كل من وزير الثقافة الفلسطيني ورئيس بلدية رام هللا، وعدد من 
 .الشخصيات الرسمية والثقافية والفنية الفلسطينية

 
 "للحلم بقية "من معرض 

 هنغاريا
ينهي إضرابه،  "راكان حسين"بعد إضرابه عن الطعام ألحد عشر يومًا على التوالي الالجئ 

كان قد أضرب عن الطعام إثر تعطيل السلطات الهنغارية لم شمله بأبنائه " راكان"ويذكر أن 
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من جميع المؤسسات الحقوقية " راكان"بحجة عدم اعترافها بوثائق سفرهم، وفي الوقت ذاته طالب 
إليجاد حل  والمعنية بالالجئين وأحرار العالم التدخل للضغط على السلطات الهنغارية وذلك

قد نزح عن " راكان"لقضيته ولم شمله بأبنائه المتواجدين حاليًا في تركية، والجدير بالذكر أن 
من قصف متكرر تسبب " درعا"سورية إثر تردي األوضاع األمنية فيها، وما تعرضت له مدينته 

 .بوفاة زوجته وأمه إثر القصف بالبراميل المتفجرة الذي استهدف بلدة المزيريب

 
 راكان حسين

 
 مازال المشهد دماء

أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عبر قناتها على موقع اليوتيوب فيلمها القصير 
حيث يتحدث الفيلم عن اإلحصائيات التفصيلية للضحايا الفلسطينيين " مازال المشهد دماء"بعنوان 

، متضّمنًا معلومات 2014أيار  -السوريين الذين قامت المجموعة بتوثيقهم حتى نهاية مايو
 .صيلية عن توزع الضحايا في مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية، واألسباب التي أدت إلى وفاتهمتف

الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل األحداث الدائرة في سورية وذلك  "9922"يشير الفيلم إلى أن 
أيار  – حسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى نهاية مايو
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الجئًا فلسطينيًا " 40"الجئًا فلسطينيًا داخل سورية و" 9922"، حيث قضى وفقًا للمجموعة 9210
 .خارجها

 :يمكنكم مشاهدة البرموشن عبر الضغط على الرابط التالي
http://www.youtube.com/watch?v=ZP1ScWXV8F4 

 
 دماءمازال المشهد 

 
 لبنان

طالبت الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية واالسالمية في لبنان ببيان لها السلطات اللبنانية 
بـتخفيف اإلجراءات بخصوص دخول اإلخوة الفلسطينيين النازحين من سوريا ومعاملتهم معاملة "

لها في سفارة دولة ، حيث جاء البيان بعد اجتماع "األشقاء السوريين بإعتبار أن المعاناة واحدة
، ويذكر أن "فلسطين في بيروت تم خالله مناقشة أخر المستجدات في فلسطين والمنطقة

السلطات اللبنانية قد أصدرت مؤخرًا عدة قوانين تقييد دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين 
األشهر إليها، ويشار أن لبنان قامت بترحيل حوالي خمسين الجئًا فلسطينيًا إلى سورية في 

 .األخيرة
بالعمل إليجاد حلول لمشكالت " نهاد المشنوق "وفي سياق متصل تعهد وزير الداخلية اللبنانى 

 الفلسطينيين فى لبنان ومنهم النازحين من سورية وذلك أثناء اجتماعه برئيس لجنة الحوار اللبنانى
ضاع الفلسطينيين ، حيث تم تباحث عدد من القضايا من بينها أو "حسن منيمنة"الفلسطينى  -

 .النازحين من سورية

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZP1ScWXV8F4&h=FAQGt24SA&enc=AZM9bNcY0Lq0606wjLhCpWMblTkuKSs5YRnbSwM1OeSeueHaOCyY6tvip-W4AcLFa3eaAohXhgZr7kkWa6p3hrLIL4H0EOsvpn1XVmlHg-oQm0dcmu9nzaR9iDOULFRPcOU466dbqlb0ScPNxgjdVZb8ULr3bdzK2zw78q7ZZp_r0A&s=1
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األفراد والعائالت من الالجئين الفلسطينيين الذين لم يتواصلوا " األونروا"إلى ذلك دعت وكالة 
 9, 22صباحا حتى  2, 22معها من أجل تحديث بياناتهم إلى التوجه إلى مكاتبها بين الساعة 

 .9210حزيران  92حزيران حتى يوم الجمعة  90ظهرا من يوم الثالثاء 
 

 لجان عمل أهلي
بدأت األونروا بتوزيع مساعداتها المالية على عدد من عائالت مخيم العائدين في حمص، حيث 

ليرة سورية، ويذكر أنه تم توزيع المساعدات " 12222"تبلغ حصة الفرد الواحد من المساعدات 
ذلك قام مركز اإلغاثة في للعائالت التي تلقت رسائل عبر مركز الهرم للشحن والحواالت، إلى 

 .المخيم بتوزيع عدد من السلل الغذائية على العائالت النازحة إليه

 
 مخيم العائدين في حمص في عائالتالمساعدات المالية على الاألونروا توزيع 


