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األمن العام اللبناني  بعد اعتقالها لطفل من فلسطيني سورية بحجة إنتهاء إقامته،"
 "يستعد لترحيله، وأهله ال يستطعون زيارته خشية إعتقالهم

 

 
 

 
 

  من سوريةلبنان يرفض تمديد اإلقامات لالجئين الفلسطينيين. 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم حندرات بحلب. 
  السماح ألكثر من مئة طالب بالخروج من مخيم اليرموك لاللتحاق باإلمتحانات

 .الرسمية

 توزيع كمية محدودة من المساعدات على أهالي مخيم اليرموك المحاصرين. 
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 لبنان
الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من ( ط،ع)لطفل قام عناصر من األمن العام اللبناني باعتقال ا

العمر، عند حاجز المعركة على طريق مدينة صور بحجة إنتهاء إقامته حيث تم احتجازه منذ 
يومين في سرية أمن العباسية، فيما وردت إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنباء 

مما يترتب على ذلك من خطورة على تتحدث عن نية السلطات اللبنانية ترحيل الطفل بالرغم 
حياة الطفل في حال ترحيله إلى سورية، وفي ذات السياق علمت مجموعة العمل من أجل 

، لم تتمكن من زيارته وذلك بسبب تهديدهم باالعتقال (ط،ع)فلسطينيي سورية أن عائلة الطفل 
 .ة سيئةلنفس السبب الذي اعتقل فيه ابنهم، مما وضع الطفل وأهله في حالة نفسي

وعلى صعيد متصل رفضت السلطات اللبنانية تمديد اإلقامات للعديد من الالجئين الفلسطينيين 
من سورية وذلك بحجة غياب التعليمات الالزمة للتمديد، ويذكر أنه في وقت سابق كانت 

تفرج  السلطات اللبنانية قد اعتقلت حوالي ثالثة الجئين فلسطينيين ألسباب متعلقة باإلقامة قبل أن
عنهم بشرط تجديد إقاماتهم، لكن حتى اآلن ترفض الجهات المعنية في لبنان تمديد إقاماتهم، 
يشار أن لبنان قد أصدر عدة قرارات تحد من دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إليه، كما أنه 

  .قد قام بترحيل العشرات منهم قبل عدة أيام ماضت
 

 آخر التطورات
القيادة العامة يوم أمس بخروج أكثر من  –لنظامي وعناصر الجبهة الشعبية سمح حاجز الجيش ا

 مئة طالب من طالب الشهادتين األساسية والثانوية في مخيم اليرموك، 

 
 من مخيم اليرموك السماح لهم بالخروج الطالب انتظار
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وذلك بعد ساعات طويلة أمضها الطالب أثناء انتظارهم السماح لهم بالخروج من أجل اإللتحاق 
ويشار أن أكثر من محاولة إلخراج الطالب قد , القادمةباإلمتحانات الرسمية والتي تقام في األيام 

الي فيما تزامن ذلك مع السماح بدخول كمية من المساعدات تم توزيعها على األه, باءت بالفشل
طرد من المساعدات الغذائيةـ ثم توقف بعدها التوزيع  033المحاصرين حيث وزع حوالي الـ 

 .بسبب تبادل إلطالق النار

 
 في مخيم اليرموك المساعدات على األهاليمن توزيع 

القيادة العامة مدعومة من الجيش النظامي تفرض  –ويذكر أن عناصر من الجبهة الشعبية 
المخيم، وفي سياق مختلف تجدد القصف بالبراميل المتفجرة على مخيم حصارًا مشددًا على 

ويذكر أن  ،حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب، مما تسبب بدمار كبير في منازل المدنيين
معظم أهالي المخيم قد اضطروا إلى النزوح عنه بسبب اإلشتباكات وأعمال القصف المتكررة التي 

 .يخضع لسيطرة مجموعات من الجيش الحر استهدفته، ويشار أن المخيم
 

 األوضاع المعيشية
يشتكي أهالي مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية من غالء المعيشة خاصة المواد 
التموينية، فيما يزيد إنتشار البطالة في صفوف شبابه من األعباء المعيشية المترتبة على 

مخيم جرمانا من إرتفاع إيجارات المنازل ويشار أن األهالي، وعلى صعيد متصل يعاني أهالي 
الحصار، و  المخيم يستقبل المئات من العائالت الفلسطينية النازحة عن مخيماتها بسبب القصف

أما في مخيم خان دنون فتواجه األهالي صعوبات كبيرة في تأمين مياه الشرب خاصة مع إنقطاع 
 .لمخيم يعاني من ضعف كبير في الخدمات األساسيةالتيار الكهربائي لفترات طويلة، ويذكر أن ا


