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 وسورية أراضيها، إلى سورية فمسطينيي دخول بمنع قرارا   تصدر لبنان

 .لبنان إلى سفر تصاريح منحهم توقف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .السوري النظام سجون في التعذيب تحت إحداهما سورية في قضتا ضحيتان •
 .  اليرموك مخيم إلى الغذائية المساعدات من محدودة كميات إدخال •
 . النيرب ومخيم حمب بين الواصل الطريق قطع •
 . التوالي عمى الثامن لميوم جرمانا مخيم عن المياه انقطاع استمرار •
 .بيروت مطار في وفمسطينيا   سوريا   الجئا   94 يوقف المبناني العام األمن •
 في المنعقد أوروبا فمسطينيي مؤتمر جدول رأس عمى ومعاناتهم سورية فمسطينيي قضية •

 .باريس الفرنسية العاصمة
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 : ضحايا
 بريف الشام معضمية سكان منًً  عاما( 30" )بالل أحمد بالل"  الفمسطيني الصحفي قضى

 منذ الجوية المخابرات قبل من اعتقل أن بعد السوري، النظام سجون في التعذيب تحت دمشق،
 تحكم أن قبل والتصوير، التظاىر بتيمة دمشق بريف داريا مدينة في 2011 أيمول/سبتمبر 14
 . عاماً  15 لمدة بالسجن عسكرية محكمة عميو

 .كمخرج اليوم وفمسطين الرأي قناة في يعمل وكان طفالن، ولديو متزوج وبالل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جراء أول، مالزم برتبة الفمسطيني التحرير جيش مرتبات من" عيموطي نياز محمد" قضى فيما
 .الحر الجيش مجموعات قبل من استيدافو

 
 الميدانية التطورات
 اشتباكات عن صادرة أنيا تبين حيث النيرب مخيم في أمس يوم سمعت عنيفة اشتباكات أصوات

 ما ، المخيم حمب طريق قطع إلى أدت والتي الحر الجيش من ومجموعات النظامي الجيش بين
 . سورية في الدائر الصراع في زجيم من يخشون الذين السكان بين والخوف اليمع من حالة سبب
 اليرموك، مخيم في األىالي إلى الغذائية المساعدات من محدودة كميات توزيع أمس يوم وتم

 الصعيد عمى دمشق،أما مشافي في العالج لتمقي اإلنسانية الحاالت من عدد إلخراج إلى إضافة
 إلى إضافة ىذا الطبية، والكوادر والمستمزمات األدوية نقص من اليرموك سكان فيشكو الطبي

 االنترنت خدمة وانقطاع أشير، لعدة المخيم مناطق جميع عن الكيربائي التيار انقطاع استمرار
 .طويمة لمدة المخيم عن الخموية واالتصاالت
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 عمى المتفجرة البراميل من عدداً  إلقاء تبعو الحربي لمطيران تحميقاً  أمس يوم درعا مخيم شيد فيما
 عمى النظامي والجيش الحر الجيش مجموعات بين اشتباكات وحدوث لو، المجاورة المناطق
 .أطرافو
 الحياة مقومات نعداما بسبب صعبة إنسانية أوضاع من المخيم سكان يعاني أخرى جية ومن
 عمى 36 لميوم الكيربائي التيار انقطاع واستمرار األطفال، وحميب واألدوية الغذائية المواد وشح

 .التوالي
 عن كامل بشكل المياه شبكة انقطاع استمرار من جرمانا مخيم سكان يشكو ذلك غضون في

 فيو طالبوا نداء إلطالق المخيم ووجياء الناشطين بعض دفع ما التوالي، عمى الثامن لميوم المخيم
 . األزمة ىذه حل أجل من التدخل الفمسطينيين لالجئين العامة الييئة

 ىزت قوية انفجارات أصوات سماع تخممو ، الحذر اليدوء من حالة شيد فقد الشيح خان مخيم أما
 . لو المتاخمة المزارع قصف نتيجة المخيم أرجاء

 
 : لبنان

 السمطات إلى وأوعزت لبنان إلى السوري الفمسطيني دخول يمنع قراراً  المبنانية الداخمية أصدرت
, السورية الفمسطينية اليوية ألصحاب لبنان إلى السفر تصاريح إعطاء بوقف المعنية السورية
 .التصريح منح قبل المبناني العام األمن من مسبقة موافقة طمب وضرورة

 الدخول ويقرر, الخاصة الحاالت ألصحاب حصراً  سورية فمسطينيي من لبنان إلى الدخول وأن
 .الحدودية المصنع منطقة عند الحدود موظفي
 عين منطقة في السورية الداخمية لوزارة التابعة والجوازات لميجرة فمسطين شعبة أوقفت وبدورىا

 مسبقة بموافقة وطالبت السوريين الفمسطينيين لالجئين لبنان إلى سفر تصاريح منح بدمشق كرش
 المصنع طريق عن لبنان إلى خروجيم حصرت كما التصريح، منح قبل المبناني العام األمن من

 .لبنان إلى سفر بجواز و دمشق في الحدودي
 الدولي، الحريري رفيق مطار في اليوم، المبناني العام لألمن العامة المديرية أوقفت" ذلك إلى

 بموجب لبنان مغادرة محاولتيم أثناء والفمسطينيين، السوريين الالجئين من شخصاً  وأربعين تسعة
 .العربية الدول إحدى إلى مزورة سفر سماة

 
 : فرنسا
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 الفرنسية العاصمة في أقيم الذي عشر الثاني أوروبا فمسطينيي مؤتمر فعاليات أمس يوم انطمقت
 جدول تضمن حيث" موعدنا والقدس.. تجمعنا فمسطين" شعار تحت ، 3/5/2014 يوم باريس
 العودة وحق واألسرى واالستيطان القدس لقضايا تتطرق التي اليامة المواضيع من العديد أعمالو

 . األخيرة السنوات خالل مأساة من أفرزتو وما سورية فمسطينيي لقضية إضافة غزة وحصار
 بمناقشة سابق وقت أي من أكثر معنيون أوروبا فمسطينيي أن المؤتمر منظمو صرح ذلك إلى

 وتقتيل تشريد من عنيا نتج وما سورية تشيدىا التي الدامية األحداث عن الناتجة لمأساةا تطورات
 . ىناك الفمسطيني لمشعب
 الظروف فييا ناقش عمل وورشة سورية فمسطينيي حول رئيسية ندوة عقد المؤتمر أن ذكره الجدير

 . المعاناة تخفيف شأنيا من التي والوسائل


