
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2240 العدد
22-12-2018 

 "شعبية انتقادات وسط سورية فلسطينيي إلعادة فصائلية لبنانية مبادرة"

السوري النظام سجون في التعذيب تحت يقضي فلسطيني الجئ: ناشطون 

سوريا من القادمين فلسطين الجئي لدعم والشتوية النقدية المساعدات عن تعلن لبنان في األونروا 

الشوارع من الركام إزالة من كبيرة نسبة إنجاز تم: اليرموك مخيم على المشرفة اللجنة باسم الناطق 

 والساحات



 

 ضحايا

 اسمه ذكر دون السورية سجون في التعذيب تحت فلسطيني الجئ قضاء فلسطينيون ناشطون أكد
 من سنوات 4 منذ المعتقل( ن.  هـ) الشاب عائلة أن موضحين وصفهم، بحسب أمنية لدواع
 .المعتقل داخل بوفاته أبلغت اليرموك مخيم أبناء

 وأطفال نساء بينهم فلسطينيا   الجئا  ( 365) قضى فقد العمل مجموعة احصائيات وبحسب هذا
 .السوري النظام سجون في التعذيب تحت

 التطورات آخر

 مع بالتنسيق اللبنانية الدولة أن بطرس عال اللبنانية والمغتربين الخارجية وزير مستشارة أعلنت
 فروا الذين الفلسطينيين الالجئين إعادة تضمن مبادرة إطالق على تعمالن الفلسطينية الفصائل

 دخلوا الذين عدد أن إلى مشيرة سوريا، في مخيماتهم إلى لبنان إلى سورية في الحرب جحيم من
 .تدريجيا   انخفض الماضية السنوات خالل لبنان إلى

 
 المعنية الدولية األطراف كافة مع يتواصل بسيل جبران اللبناني الخارجية وزير أن لبطرس ووفقا  
 تحتمل وال مكتظة الفلسطينية المخيمات أن إلى منوهة السوريين، الالجئين جميع عودة إلتمام

 .الالجئين من المزيد استيعاب



 

 التحرير منظمة واتهموا الفلسطينيين الالجئين بين واسعة شعبية انتقادات اإلعالن ذلك وواجه
 .للعودة والدعوات المبادرة تلك من الوحيد المستفيد بأنها دمشق في الفلسطينية والفصائل

 دمار ظل في الفلسطينيين المهجرين عودة على التشجيع مغزى عن فلسطينيون ناشطون وتساءل
 .سورية في واالقتصادية ةاألمني األوضاع وتردي اليرموك، مخيم وخاصة مخيماتهم

 آالف اعتقال السوري النظام يواصل فيما العودة عن الحديث يمكن ال أنه الالجئين أحد وقال
 التحرير جيش في اإللزامية للخدمة والسوق األمنية المالحقات واستمرار الفلسطينيين، الالجئين

 .الفلسطيني

 المخيمات في الشعبية اللجان على عمم" دبور أشرف" لبنان في الفلسطيني السفير وكان
 الفلسطينية العائالت بأسماء قوائم تنظيم على بالعمل يقضي قرارا   8192/ 91/7 يوم الفلسطينية
 من تتمكن حتى بالكشوف السفارة وتزويد سورية، إلى بالعودة الراغبة لبنان إلى المهجرة السورية
 .السوري الجانب مع التنسيق إلى البيان يتطرق أن دون اللبنانية، الجهات لدى أوضاعهم تسوية

 السورية الفلسطينية للعائالت مالية منحة ستقدم أنها لبنان في الفلسطينية السفارة أعلنت كما
 .سورية إلى عودتها لتسهيل أمريكي دوالر ألف مقدارها فلسطين دولة رئيس من بلبنان

 تقديم عن( األونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة أعلنت متصل، سياق وفي
 مواجهة على لمساعدتهم سوريا من القادمين فلسطين الجئي لعائالت الشتوية النقدية المساعدة

 تغطي التي لألونروا الطارئة النقدية المساعدة إلى المساعدة هذه تضاف. القارس الشتاء برد
 .العائالت لهذه$ 911 االيواء وبدل ،$87 الغذائية المساعدة



 

 
 للبنان اإلنسانية المساعدات صندوق من استثنائية مساهمة بفضل أنه األونروا وأوضحت
 73 بمبلغ اآللي الصّراف بطاقات تعبئة تمت سوريا من الفلسطينيين لالجئين الشتوية للمساعدة

 في متوّفرا   سيكون المبلغ أن إلى مشيرة واحدة، دفعة تدفع للعائلة أشهر لخمسة شهريا دوالرا
 .8192 ديسمبر/ األّول كانون 86 بتاريخ طاقاتالب

 ألف،( 59) بحوالي يقدر لبنان في السوريين الفلسطينيين الالجئين عدد أن بالتنويه الجدير
 . 8196 عام األول كانون نهاية حتى األونروا إحصائيات بحسب

 مخيم أوضاع ترتيب إعادة مشروع على المشرفة العليا اللجنة باسم الناطق أكَّد دمشق، وفي
 من والركام األنقاض إزالة بشأن جيدة بنسبة انجازها تم قد الرئيسية األولى الخطوات" أن اليرموك
 "اليرموك مخيم من والساحات الرئيسية الشوارع



 

 
 مراحل إلى واالنتقال المخيم في األنقاض إزالة واستكمال العمل توقف أن" له تصريح في وأضاف
 تم أن بعد المختصة السورية الجهات من طلب على بناء جاء مواطنيه، لعودة تمهيد ا جديدة
نهاء دمشق لمحافظة المخيم تبعية إحالة  منذ المخيم على تشرف كانت التي المحلية اللجنة دور وا 
 السيولة توفر في نقص بسبب تتوقف لم األعمال أن موضحا   ،"الستينات أوائل اليرموك بلدية قيام

 ".الالزمة المالية

 قرارا   الجاري نوفمبر/ الثاني تشرين 99 يوم عقدها التي جلسته في السوري الوزراء مجلس وكان
 التزامات، من عليها وما حقوق من لها بما اليرموك بلدية محل دمشق محافظة تحل أن يقضي
 تصرف تحت عملهم رأس على القائمون اليرموك لمخيم المحلية اللجنة في العاملون يوضع وأن

 .دمشق محافظة


