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المحتجزون من فلسطينيي سورية في تونس ...معلنين إضرابهم عن الطعام"
 "يتهمون السفير الفلسطيني بإفشال قرار تونسي إلدخالهم البالد

 

 
 

 
 

 

  اللبناني يمهل فلسطينيي سورية شهراً لتسوية أوضاعهماألمن العام. 

 توزيع كمية من المساعدات على أهالي اليرموك. 

 قصف على مخيم حندرات ومحيط مخيم درعا. 

 فلسطيني قضى أمس في سورية. 

 

 
 
 



 

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

 

 تونس
أعلن المحتجزون من فلسطينيي سورية في تونس إضرابهم عن الطعام وذلك احتجاجًا على 

ترحيلهم إلى لبنان لما في ذلك من خطورة على حياتهم، معبرين في الوقت ذاته  إبالغهم بقرار
عن استنكارهم لتصرفات السفير الفلسطيني في تونس، متهمين اآلخير بالتقاعس والتهرب من 
مسؤولياته، ففي تسجيل صوتي حصلت عليه مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أعلن 

عن الطعام بسبب إفشال السفير الفلسطيني لقرار تونسي  المحتجزون عن بدئهم باإلضراب
إلدخالهم البالد، متهمين السفير بالتخلي عنهم وبيعهم على حد تعبيرهم، كما ناشد المحتجزون 
جميع الجهات الحقوقية التدخل العاجل إليقاف ترحيلهم إلى لبنان لما في ذلك من خطورة على 

 :لرابط التاليحياتهم، يمكنم سماع نص الرسالة عبر ا
https://dl.dropboxusercontent.com/u/101537287/71a3747562e828416

c01bd58792b30b6.mp3 
لية التونسية حيث علمت كما أعلن المحتجزون أنهم سيرفعون عريضة إحتجاجية إلى وزارة الداخ

 :المجموعة بأبرز النقاط التي ذكرها المحتجزون في عريضتهم حيث تضمنت مايلي
 المطالبة بالسماح لهم بالدخول الى األراضي التونسية على حسابهم الخاص. 
  الالجئون الفلسطينيون المحتجزون في مطار قرطاج يتعهدون بأنهم لن يكونوا مصدر

 .يقوموا بأي أعمال تسيء للدولة والشعب التونسيشغب في تونس ولن 
 يتعهد الالجئون باالقامة في تونس على حسابهم الشخصي باألكل والمسكن واالقامة. 
 يتعهد الالجئون بأنه وعند هدوء األوضاع في ليبيا اكمال وجهتم الى ليبيا. 

أنها  ،عبر الفيسبوك ومن جانبها عّبرت وزارة الداخلية التونسية في توضيح نشرته على صفحتها
من تأشيرات دخول إلى التراب التونسي مع " األشّقاء الفلسطينيين"أعربت عن استعدادها لتمكين 

إعفائهم من الرسوم الموّظفة على هذه التأشيرات، وأعربت وزارة السياحة عن استعدادها إليوائهم 
 .على نفقة الدولة

رة المعنيين واإلطمئنان على حالتهم الصحية فيما مؤكدًة أنه تّم السماح لبعض الحقوقيين من زيا
يتعلق بمعاشهم وما يّتصل بالرعاية الطبية، غير أّنهم رفضوا الدخول إلى التراب التونسي راغبين 

 .في التوجه إلى دولة أخرى
وُتوّضح الوزارة أّنها بصدد التنسيق مع السفارة الفلسطينية بتونس من أجل تسوية وضعية 

 .القين دون أن تكون للسفارة الفلسطينية أّي ضلع فيما حدثالمسافرين الع

https://dl.dropboxusercontent.com/u/101537287/71a3747562e828416c01bd58792b30b6.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/u/101537287/71a3747562e828416c01bd58792b30b6.mp3
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فيما أكد المحتجزون أنهم لم يرفضوا أي عرض قدم لهم لدخول األراضي التونسية محملين 
 .المسؤولية للسفير الفلسطيني في تونس مسؤولية ذلك الرفض

ضطرت طائراتهم إلى الجئًا فلسطينيًا سوريًا محتجزين في مطار قرطاج بعد ان ا" 03"ويذكر أن 
تغيير مسارها من بنغازي إلى تونس بسبب تردي األوضاع في األمنية في ليبيا والتي أدت إلى 
إغالق المطارات الليبية، كما يشار أن هناك أربعة الجئين فلسطينيين سوريين آخرين معتقلين في 

 .قسم الوردية منذ حوالي الشهرين
ًا كبيرين من قبل وسائل اإلعالم والمؤسسات الحقوقية في هذا وقد شهدت قضيتهم تفاعاًل واهتمام

تونس حيث طالبت العديد من الجهات في تونس منع ترحيل الالجئين ووضع حد الحتجازهم، 
 .والسماح لهم بالدخول

 
 ضحايا

من أبناء مخيم درعا أول أمس جراء االشتباكات التي " سيد الغرابلة"قضى الالجئ الفلسطيني 
 .الجيش النظامي في مدينة نوى بدرعاو  مجموعات الجيش الحرجرت بين 

 
 سيد الغرابلة

 لبنان
دعت المديرية العامة لألمن العام الفلسطينيين الالجئين في سوريا المقيمين على األراضي 
اللبنانية والمخالفين لنظام اإلقامة، التقّدم من مراكز األمن العام لتسوية أوضاعهم وذلك خالل 

أشهر  مهلة شهر اعتبارًا من تاريخ اليوم حيث سيتم التجديد للمقيمين منهم في لبنان لمدة ثالثة
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إضافية، يشار أن دعوة األمن العام لتسوية األوضاع العالقة لها بقرار منع الالجئين من دخول 
 .لبنان الذي اليزال ساري المفعول وأن التسوية فقط للذين هم داخل لبنان

وفي سياق ذي صلة علمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن األمن اللبناني اعتقل 
حيث تم  ،قبل نحو ثالثة أيام وذلك بحجة انتهاء مدة إقامته" الهادي األشقر محمد عبد" الشاب

احتجازه في سجن صيدا، إضافة إلى تهديده بالترحيل إلى سورية في حال عدم استطاعته دفع 
 .لتجديد إقامته$ 300الغرامة المالية البالغة 

 
 آخر التطورات

اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق،  ُسمح يوم أمس بإدخال كمية من المساعدات إلى مخيم
فيما ال تزال  حيث وزعت المساعدات على األهالي المحاصرين منذ أكثر من أحد عشر شهرًا،

معاناة المخيم في الجانب الصحي مستمرة حيث أن جميع مشافي ومستوصفات المخيم متوقفة 
وتجدر اإلشارة إلى أن  ،حصارعن العمل وذلك بسبب النقص الحاد بالمواد الطبية الناجم عن ال

مشفى فلسطين تعمل بطاقتها الدنيا في المخيم وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم 
 .منذ أكثر من عام إضافة إلى نقص كبير في الكارد الطبي

 

 
 حشود أهالي اليرموك بانتظار توزيع المساعدات

 
وعلى صعيد آخر سمع يوم أمس في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية أصوات 
قصف متقطعة تبين أنها ناجمة عن قصف المناطق المحيطة بالمخيم بعدد من القذائف 
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والصواريخ، وفي ذات السياق تعرض مخيم حندرات بحلب لقصف عنيف استهدف مناطق متفرقة 
 .مادية كبيرة في منازل المدنيينقوع أضرار و  منه، مما أدى إلى

 
 الوضع المعيشي

تستمر معاناة أهالي مخيم خان الشيح بريف دمشق وذلك بسبب االنقطاع المتكرر للطرق 
الواصلة بين المخيم ومركز المدينة الناتج عن أعمال القصف واالشتباكات في المناطق المحيطة 

حية بعد توقف المستشفيات القريبة منه عن به، كما يشهد المخيم نقصًا كبيرًا في الخدمات الص
العمل، وفي سياق متصل يشتكي أهالي مخيم خان دنون بريف دمشق من ضعف في الخدمات 
األساسية خاصة المياه حيث يعاني األهالي من صعوبات في تأمينها، ويذكر أن المخيم يستقبل 

 .لحصار والقصفالمئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب ا
 

 لجان عمل أهلي
ال تزال الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مستمرة في استصالح بعض المساحات في 
مخيم اليرموك وذلك من أجل زرع الخضراوات، كما قامت مؤسسة جفرا للتنمية بنتظيم ورش عمل 

لورش العديد من للدعم النفسي وذلك في مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين، حيث شملت ا
 .التدريبات واألنشطة المتعلقة بموضوع الورشة

 
 في مخيم اليرموك من أجل الزراعة استصالح المساحات


