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 من سوري فلسطيني كل بتوقيف يقضي معلن غير لبناني قرار: العمل لمجموعة مصادر"
 "ورقيا   إقامته يجدد لم

 
 
 

 

 انتهاء بحجة اعتقلتهم قد كانت سوريين فلسطينيين الجئين عن تفرج اللبنانية السلطات 

 .إقاماتهم

 سورية فلسطينيي على المفروضة القيود من بالتخفيف اللبنانية السلطات تطالب حماس 

 .معاملتهم في الدولية القوانين ومراعاة

 حندرات مخيم يستهدف المتفجرة بالبراميل قصف. 
 المحاصرين اليرموك مخيم أهالي على المساعدات من محدودة كميات توزيع. 
 وفاة نبأ تؤكد اليرموك مخيم في الوطنية الهيئة رئيس" باسل أبو" عمر فؤاد ابنة 

 .والدها
 
 

 
 



 

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

 

 لبنان
 باإلفراج اللبنانية السلطات قامت أمس أول السوريين الفلسطينيين الالجئين من عدد باعتقال قيامها بعد

 في إقامتهم مدة انتهاء بحجة البارد نهر مدخل عند اعتقالهم تم أنه ويذكر ساعة، 63 الـ قرابة بعد عنهم
 اإلتصال من ومنعهم النقالة هواتفهم منهم أخذ اللبناني األمن بأن عنهم المفرج أحد شهادة وبحسب لبنان،

 خمسة خالل اإلقامة لتجديد تعهد على نوقع جعلنا العام األمن بأن وأضاف ،حقوقية منظمة أو جهة بأي
 .ً   يوما عشر

 عن وعبر الحادثة، تلك خطورة من األمس ظهر حذر حماس حركة في الالجئين شؤون مكتب أن ويذكر
 كما للخطر، السوريين الفلسطينيين الالجئين حياة يعرض قد الذي والترحيل االعتقال أسلوب من استغرابه

 ومراعاة السوري الفلسطيني الالجئ على المفروضة القيود من بالتخفيف اللبنانية السلطات المكتب طالب
 .الالجئين معاملة في الدولية القوانين
 حوالي تعدادهم والبالغ لبنان إلى المهجرين سورية فلسطينيي بين تسود والتوتر القلق من حالة بأن ويشار

 التي والمناطق منازلهم حبيسي جعلهم ما سورية، إلى وترحيلهم اعتقالهم من خوفا   ً   الجئا ألف 36
 .عليهم االقتصادي العبء من سيزيد مما وتنقالتهم حركتهم حرية من وحد   بها يقطنون

 غير قرارا   هناك بأن سورية فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة موثوق مصدر نقل متصل سياق وفي
 الالجئين من ورقيا   إقامته يجدد لم من كل بتوقيف يقضي اللبناني األمن أروقة في تداوله يتم معلن

 .فيه المسموح العام لبنان في إقامتهم مدة تتجاوز لم الذين حتى السوريين الفلسطينيين
 لستة إقامة وتمنحهم الالجئين معاملة أراضيها في السوريين تعامل اللبنانية السلطات أن ذكره الجدير

 إقامة وتمنحه كسائح، سورية من القادم السوري الفلسطيني الالجئ تعامل حين في للتجديد، قابلة أشهر
 .كذلك للتجديد قابلة فقط، ألسبوعين

 
 متابعات

 وذلك والدها، وفاة نبأ اليرموك مخيم في الوطنية الهيئة رئيس( باسل أبو) عمر فؤاد ابنة مادلين أكدت
 قضى حيث أمس العمل لمجموعة ورد قد عمر فؤاد وفاة خبر وكان بوك، الفيس على صفحتها عبر

 بوك الفيس على صفحته على الخبر باسل ابنه رفض فيما السوري، النظام سجون في التعذيب تحت
 .الحادثة حول رسمي ببيان والده لها ينتمي التي الفلسطينية التحرير وجبهة السورية السلطات مطالبا  

 اعتقاله من أشهر بعد السورية السجون داخل فؤاد باسل أبو وفاة نبأ أمس العمل مجموعة نشرت وقد هذا
 ومجموعات العامة القيادة - الشعبية الجبهة من مجموعات تسيطر حيث ،اليرموك مخيم مدخل على
 معاد   نشاط أي الفلسطينية التحرير جبهة في قياديا   يعتبر الذي عمر فؤاد عن ُيعرف ولم سورية، أمنية
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 مخيم داخل تشكلت التي الوطنية الهيئة خالل من اإلنساني الدور على عمله واقتصر السوري، للنظام
 بعض لخروج التنسيق محاولته أثناء ناري بطلق أصيب قد عمر وكان عليه، الحصار بدء منذ اليرموك
 .عليه النار بإطالق االنتفاضة فتح تنظيم حينها عمر واتهم بشهرين، اعتقاله قبل الجرحى
 األحداث، بداية منذ السوري النظام سجون في التعذيب تحت قضوا فلسطينيا   الجئا   811 أن ذكره الجدير

 الستالم الضحية ذوي بأحد االتصال على التبليغ طريقة اقتصرت فيما لذويهم، الجثث غالبية تسلم ولم
 السلطات العمل مجموعة تطالبو  هذا الجثة، مصير عن بالسؤال ألحد السماح دون الشخصية أغراضه
 شيء عنهم يعرف ال الذين الفلسطينيين المعتقلين من والمئات عمر، فؤاد مصير عن باإلفصاح السورية

 .المقاييس بكل حرب جريمة للفلسطينيين السورية المعتقالت داخل يجري ما أن وتؤكد اآلن، حتى
 

 الميدانية التطورات
 األهالي على توزيعها تم حيث اليرموك، مخيم إلى المساعدات من محدودة كمية إدخال األمس ظهر تم

 أن ويذكر اإلنسانية، الحاالت من عدد إخراج مع ذلك تزامن أشهر، عشرة من أكثر منذ المحاصرين
 الحصار بسبب التموينية المواد معظم نفاد إلى إضافة الطبية الخدمات في حاد نقص من يعاني المخيم

 خالل متفجرة براميل بأربعة حلب في حندرات مخيم قصف المجموعة مراسل رصد كما عليه، المفروض
 ببرميلين دمشق بريف الفلسطينيين لالجيئن الشيح خان بمخيم المحيطة المزارع استهدفت فيما أمس، يوم

 الخدمات تدني من األهالي يشتكي فيما الحذر، الهدوء من حالة المخيم يعيش حين في متفجرين،
 .مخيمهم في الصحية

 
 اليرموك مخيم في المساعدات توزيع من
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 أهلي عمل لجان
 وذلك اليرموك، مخيم في فلسطين حديقة محيط بتنظيف الخيرية فلسطين هيئة في الخدمات قسم قام

 في تكثر التي تلك خاصة األوبئة،و  األمراض انتشار من والحد البيئة، على الحفاظ في االستمرار بهدف
 .القوارضو  الحشرات انتشارو  الحرارة درجات ارتفاع نتيجة الصيف فصل

 
 اليرموك مخيم في فلسطين حديقة محيط تنظيف


