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تونس ترحل خمسة من المحتجزين الفمسطينيين السوريين بمركز الوردية إلى "
 "الحدود الجزائرية

 

 
 
 

 فلسطينية قضت في سورية. 
 اشتباكات في مخيم اليرموك بدمشق. 

 قصف على مخيم خان الشيح بريف دمشق، والنيرب بحلب. 

 ناشطون ووجهاء مخيم السبينة يطالبون بعودتهم إلى مخيمهم. 

 العالقون على الحدود اللبنانية السورية يستصرخون : تقرير لمجموعة العمل
 .الضمير اإلنساني
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 تونس
عممت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن السمطات التونسية قامت فجر األمس 

" 13"بترحيل خمسة الجئين فمسطينيين سوريين بشكل قسري إلى الحدود الجزائرية، ويذكر أن 
الجئًا فمسطينيًا سوريًا كانوا معتقمين في مركز الوردية التونسي، منذ حوالي الشيرين بتيمة دخول 

. البالد بطريقة غير شرعية
ونقاًل عن أحد الالجئين الخمسة المرحمين أن مندوب السفارة الفمسطينية زارىم سابقًا في مركز 

الوردية، وأكد ليم بأنو سيتم إطالق سراحيم وسوف يذىبون إلى منطقة الحمامات التي يقيم فييا 
. الالجئون الفمسطينيون الذين كانوا محتجزين في مطار قرطاج التونسي

وأضاف الشاب في تسجيل صوتي وصل مجموعة العمل نسخة منو بأنيم فوجئوا بقيام األمن 
التونسي بإجبار خمسة شبان بينيم أربعة فمسطينيين سوريين والخامس سوري غير متزوجين عمى 
مغادرة قسم الوردية ووضعيم في سيارة تابعة لمسجن ورمييم عمى الحدود الجزائرية التونسية، ونوه 

. الشاب بأنيم ال يممكون أي أوراق ثبوتية أو مال أو طعام لتدبر أمرىم
 :يمكنكم سماع التسجيل الصوتي بالضغط عمى الرابط التالي

https://www.facebook.com/photo.php?v=761347630563724 
ويذكر أن عددًا من األطفال الفمسطينيين السوريين المعتقمين في مركز الوردية التونسي كانوا قد 
ناشدوا في تسجيل صوتي نشره ناشطون عمى شبكة اإلنترنت جميع الجيات العمل عمى إطالق 

 .سراحيم
فيما أعمن عدد من الناشطين الفمسطينيين عن تنظيم وقفة تضامنية السبت القادم أمام مقر سفارة 

 .فمسطين بتونس العاصمة تضامنًا مع الالجئين الفمسطينيين السوريين
ومن جانبيا طالبت مجموعة العمل باإلفراج عن الموقوفين ومعاممتيم أسوة بالالجئين اآلخرين، 

 .ومراعاة القوانين والقرارات الدولية المتعمقة بمعاممة الجئي الحروب
 

ضحايا 
قضت أول أمس إثر إصابتيا بشظية قذيفة ىاون استيدفت حي " شيرين محمود عوض" -

 .باب توما في دمشق
 

 إفراج
 .من أىالي مخيم النيرب" عبادة سيتان"األمن السوري يفرج عن الشاب  -

https://www.facebook.com/photo.php?v=761347630563724
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 آخر التطورات
اندلعت يوم أمس في مخيم اليرموك بدمشق اشتباكات بين مجموعات من الجيش الحر من جية 

القيادة العامة مدعومين من الجيش النظامي، تزامن ذلك مع  – وعناصر من الجبية الشعبية
. اطالق رصاص قناص استيدف شارع اليرموك الرئيسي

فيما تعرض مخيم خان الشيح بريف دمشق لمقصف بعدد من قذائف الياون التي استيدفت 
مناطق متفرقة منو حيث اقتصرت األضرار عمى الماديات تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي 
في سماء المخيم إضافة إلى استيداف المناطق المجاورة لو بالبراميل المتفجرة، عرف منيا الحارة 

الشرقية ومنطقة اإلسكان، والشارع العام، أما من الجانب المعاشي فال تزال أزمة الخبز مستمرة 
وذلك بعد نفاد معظم المواد التموينية من أسواق المخيم إثر االنقطاع المتكرر لمطرقات الواصمة 
بين المخيم ومركز المدينة، وعمى صعيد آخر طالب عدد من الناشطين ووجياء مخيم السبينة 

الحكومة السورية والفصائل الموالية ليا بالسماح لألىالي بالعودة إلى مخيميم، ويذكر أن الجيش 
-7المواليو لو تسيطر عمى المخيم بشكل كامل منذ -النظامي وعدد من الفصائل الفمسطينية 

11-2013 .
أما في حمب فقد سجل مخيم النيرب سقوط صاروخ استيدف أحد منازل المدنيين، دون تسجيل 

 .إصابات في صفوف األىالي

 
 من آثار القصف عمى مخيم خان الشيح
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لبنان 
أصدرت مجموعة العمل من " العالقون عمى الحدود يستصرخون الضمير اإلنساني"تحت عنوان 

أجل فمسطينيي سورية تقريرًا خاصًا عن الشباب الثالثة أدىم الموعد والشقيقان مصطفى وحسام 
/ 3اليتيم، وىم الجئون فمسطينيون من سورية إلى لبنان أبعدتيم السمطات المبنانية قسريًا بتاريخ 

الجئًا فمسطينيًا سوريًا وسوريًا ألقي القبض  (49) ضمن مجموعة مكونة من 2014مايو – أيار 
عمييم في مطار رفيق الحريري ببيروت أثناء توجييم إلى إحدى الدول العربية حيث كانت سماة 

. حسب البيان الصادر عن األمن العام المبناني– الدخول التي بحوزتيم مزورة 
حيث يسمط التقرير الضوء عمى حالتيم المعيشية، وعمى عدم تفاعل األونروا والسفارة الفمسطينية 

والمنظمات اإلنسانية في لبنان مع قضيتيم، فيما اعتبر التقرير أن قرار الالجئين الثالثة بعدم 
 لو ما يبرره حسب تصريحاتيم، فمازالت حالة الحرب ىي السائدة في مناطق ،العودة إلى سورية

إقامتيم الطبيعية في سورية ما يجعل حياتيم ميددة ومعرضين لالختفاء القسري أو التعذيب من 
طرفي النزاع، كما إن في قرار اإلعادة الذي اتخذتو الحكومة المبنانية بحقيم مخالفة واضحة 

لممادة الثالثة من اتفاقية مناىضة التعذيب التي تعتبر لبنان طرفًا فييا والناصة عمى عدم جواز 
ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي " إعادة أو رد أي شخص تكون حياتو ميددة بالخطر

أو أن تسممو إلى دولة أخرى، إذا توافرت لدييا أسباب حقيقية  ("أن ترده")شخص أو أن تعيده 
 .تدعو إلى االعتقاد بأنو سيكون في خطر التعرض لمتعذيب

 اضغط ىنا: التقريرلإلطالع عمى 
 

 
 الشبان الثالثة العالقين عمى الحدود

http://www.actionpal.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/620-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%25D
http://www.actionpal.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/620-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%25D
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 لجان عمل األهمي
قامت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم خان الشيح بتقديم ضيافة لطالب شيادة الدراسة الثانوية 
. قبل توجييم إلى امتحاناتيم في بمدة زاكية وذلك من باب الدعم المعنوي ومحاولة التخفيف عنيم

 
 االمتحاناتضيافة لطالب الدراسة الثانوية قبل توجههم إلى التقديم 


