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 الالجئين لمفمسطينيين التمقائية التأشيرة منح توقف المبنانية الداخمية"
 "عودة إذن بحوزتهم كان لو حتى الحدود، عمى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .اليرموك مخيم من متفرقة مناطق يستهدف قصف •
 الكامل الدعم بتوفير المبناني العدل وزير يطالب حماس حركة من وفد •

 . سورية لفمسطينيي
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 ضحايا
 لالجئين درعا مخيم استيدف سابق قصف إثر أصابتو بجراح متأثراً  قضى" جابر محمود نمر"

 .األردنية المشافي أحد في العالج تمقيو أثناء الحياة فارق أنو ويشار الفمسطينيين،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لبنان
 الالجئون عّبر حيث بالتفاعل، مستمرة سورية في الفمسطينيين الالجئين قضية تزال ال

 ذلك ساىم حيث بالعنصرية، وصفوىا التي القرارات تمك من غضبيم عن السوريون الفمسطينيون
 مما ، أوخارجيا سورية داخل ىم من بين الفمسطينيين الالجئين عائالت بعض انقسام في القرار
 قرارات تطبيق في المبنانية الحكومة استمرت إن الفمسطيني االجتماعي لمنسيجًً  تيديدا يشكل
 تبين لبنان جنوب في الفمسطينيين لالجئين الحموة عين لمخيم زيارة ففي ، بحقيم الصادرة المنع
 الفمسطينيين الالجئين بين القرارات تمك من مباشر بشكل المتضررة الحاالت من العديد وجود

 من سورية إلى زوجيا عودة صادف عاماً ( 02( )ي – س)  الفمسطينية فالالجئة ىناك السوريين
 الفمسطيني يمنع الذي القرار لصدور السابق اليوم في السجل المدني بدائرة ابنيما تسجيل أجل

 فمم المبناني العام األمن من مسبقة تأشيرة عمى الحصول واشتراط لبنان إلى بالدخول السوري
 تمك الستصدار محاولة في العام األمن مراكز أحد راجعت  "  المرأة تمك وقالت العودة، من يتمكن

 لم أنوًً  عمما إقامة عمى الحصول خالل من أوالً  القانوني وضعي تسوية مني فطمب التأشيرة
 أعمم ال"  وأضافت" أشير عدة تستغرق قد االجراءات ىذه وأن ، كاممة سنة وجودي عمى يمض
 وبين بيني يفصل الذي القرار ىذا مثل وجود استمرار حال في الرضيع ولدي برفقة سأفعمو مالذي
 . تعبيرىا حد عمى"  زوجي
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 أن معموم ىو فكما ، السوري الداخل في عديدة حاالت عمى سمباً  القرار ىذا انعكس وكذلك
 البعثات معظم إنسحاب الى أدى سنوات ثالث من أكثر منذ سورية في المستمر الصراع

 الدولي، دمشق مطار خالل من السفر صعوبة وكذلك سورية من القنصمية أو الدبموماسية
 من ينطمقون السوريين الفمسطينيين الالجئين أو السورية الجنسية من المسافرين غالبية فأصبح

 . إليو لدخوليم واألسيل األقرب البوابة كانت لبنان أن بإعتبار بيروت مطار
 العام األمن عن سيصدر جديد تعميم انتظار في أنو المبناني الداخمية وزير أعمن جانبو ومن

 حيث لبنان إلى سوريا في الالجئين الفمسطينيين دخول عممية تنظم معايير وضع فيو يتم المبناني
 :اآلتية الشروط يستوفي لمن بالدخول يسمح

 سنة) إقامة بطاقة عمى أو العام لألمن العامة المديرية موافقة عمى مبنية مسبقة دخول سمة -
 .صالحيتيا إنتياء ولحين سفرات عدة وعودة خروج سمة أو( مجاممة–سنوات 3-واحدة

 سنة عن ألف 322 رسم منيم استوفي لمذين بالنسبة السنة مدة إلكمال أشير 3 اإلقامة تمديد -
 .كاممة

 رفيق مطار عبر لمقادمين ساعة 02 لمدة مرور سمة سورية في الالجئ الفمسطيني منح -
 الخارج في صالحة إقامة لديو حال في أو المطار عبر وغادر سبق حال في الدولي الحريري
 .لبنان طريق عن سورية لىإ بالعودة ويرغب

 الحريري رفيق مطار عبر الخارج إلى بالمغادرة والراغبين منيم المسافرين بدخول السماح -
 .إلييا المسافر الدولة إلى سمة أو سفر بطاقة بحوزتيم يكون أن عمى الدولي

 إذن بحوزتيم كان لو حتى الحدود، عمى الالجئين لمفمسطينيين التمقائية التأشيرة منح وقف -
 .عودة

 .سابقاً  والممدة الممنوحة التمقائية التأشيرة تمديد عدم -
 بتوفير الوفد طالب حيث المبناني، العدل وزير بزيارة حماس حركة من وفد قام السياق ذات وفي

 أسموب رفضو عن معرباً  واقامتيم حركتيم تسييل إلى إضافة سورية لفمسطينيي الكامل الدعم
 من الفمسطينيين النازحين معاناة بعرض الوفد قام كما سورية، من فمسطينيين نازحين ترحيل
 .سورية

 
 طورات الميدانية الت

 لم كما ، الفمسطينيين لالجئين اليرموك مخيم من متفرقة مناطق استيدف الياون بقذائف قصف
 النظامي الجيش يفرضو الذي المشدد الحصار يستمر فيما مساعدات، أي إدخال يسجل
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 الطبية المواد نفاد إلى أدى مما المخيم، عمى العامة القيادة – الشعبية الجبية من ومجموعات
 إنفجار عن ناجم أنو تبين إنفجار صوت النيرب مخيم في سمع فقد حمب في أما ، منو والغذائية

 . المدينة أحياء بأحد


