
 

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

 

 

 
 

 

مجموعة محسوبة عمى المعارضة السورية تعتقل عددا من الالجئين "
 "الفمسطينيين بحمب

 
 

 

 أربعة فلسطينيين يقضون في سورية اثنان منهم تحت التعذيب. 

 استئناف توزيع المساعدات في مخيم اليرموك. 

  مجموعة من فلسطينيي سورية في لبنان تطالب بنقل ملف الالجئين الفلسطينيين
 .إلى مفوضية الالجئين

  الالجئون الفلسطينيون في مخيم كلس التركي يعيشون في خيام ال تقيهم حّر
 .النهار وال برد الليل

   الهجرة "أنباء عن قيام السلطات التونسية باعتقال عدد من الالجئين بتهمة

 ."غير الشرعية
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 ضحايا
حي أبو  -من سكان مخيم جرمانا" عالء محمد حمدان"و" فارس محمد الغش"قضى الشابان 

نوري، وذلك نتيجة الحرب في سورية، يشار إلى أن عددًا من المجموعات الفمسطينية في سورية 
محسوبة عمى النظام السوري وتعمل تحت إدارتو في صراعيا مع المعارضة السورية، حيث 

تحت " رامي بكر أبو أحمد"قضى العديد من أفرادىا في المعارك الدائرة، إلى ذلك قضى الشاب 
 عند حاجز قطينة، وىو 14/4/2013التعذيب في سجون النظام السوري حيث تم اعتقالو في 
تحت التعذيب في سجون " ميند خميفة "أحد أبناء مخيم العائدين في حمص، كما قضى الشاب 

 .النظام السوري ويذكر أنو من أبناء مخيم اليرموك

 
 رامي بكر أبو أحمد

 آخر التطورات
قامت إحدى المجموعات المحسوبة عمى المعارضة السورية باعتقال عدد من الالجئين 

بالل أبو : الفمسطينيين في منطقة إعزاز وذلك أثناء محاولتيم الوصول إلى تركية، وعرف منيم
عمر، محمد أنور أبو ىاشم، وأحمد أيوب، ومحمد يوسف قاسم، وحسام فران ويذكر أنيا ليست 
المرة األولى التي تستيدف بيا فصائل المعارضة السورية الجئين فمسطينيين فمنيم من تعرض 

 .لالعتقال وآخرين لمتحقيق بتيمة التعاون والقتال بجانب النظام السوري
وعمى صعيد آخر استؤنف صباح األمس توزيع المساعدات الغذائية والصحية المقدمة من 

األونروا ألىالي مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق، وذلك لميوم الثاني عمى التوالي بعد 
توقفيا سابقًا لمدة خمسة أيام، إلى ذلك تمكنت عدد من العائالت الدخول إلى مخيم اليرموك 

كانت أسماؤىم مسجمة لدى السفارة الفمسطينية، ووافق األمن السوري عمى دخوليم، فيما يبقى 
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 416اآلالف خارج المخيم ينتظرون الوقت الذي يعودون إلى بيوتيم داخل المخيم المحاصر منذ 
 .يوماً 

 
 توزيغ المساعدات في مخيم اليرموك

بيانًا موجيًا " رابطة الميجرين الفمسطينيين من سورية إلى لبنان"وفي لبنان أصدرت ما يعرف بـ 
إلى المفوضية السامية لالجئين، شرحت فيو معاناة الالجئين الفمسطينيين السوريين في لبنان 
إضافة إلى ما عاشوه من معاناة ومخاطر في سورية، حيث طالب البيان نقل تبعية الالجئين 

 .الفمسطينيين السوريين إلى المفوضية السامية لالجئين
أما في تركية فيعاني الالجئون الفمسطينيون الذين فّروا من الحرب في سورية إلى الحدود التركية، 
حيث يعيشون في خيام بأحد مراكز اإليواء بكمس ال تقييم تمك الخيام حّر الشمس في النيار، وال 

 .برد الميل

 
مركز اإليواء بكمس 
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ويذكر أن العشرات من العائالت الفمسطينية لجأت إلى تركيا في اآلونة األخيرة بالرغم من عدم 
السماح ليم بالدخول إلى األراضي التركية بطريقة نظامية حيث تمتنع السفارات التركية عن 

 .إصدار تأشيرات دخول لالجئين الفمسطينيين السوريين إلى أراضييا دون إبداء األسباب
وفي تونس وردت لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أنباء عن إلقاء القبض عمى نحو 

جنوبي تونس، وذلك بتيمة محاولة " بنغردان"الجئ سوري وفمسطيني بالقرب من مدينة " 200"
 .اليجرة غير الشرعية

 
 لجان عمل أهمي

الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني وبالتعاون مع اليالل األحمر السوري بحمب تنفذ مشروع 
 سمة لتوزيعيا عمى مراكز اإليواء والعائالت الفمسطينية المتضررة في المدينة ومخيم 3000ال 

.  عائمة1700النيرب حيث بمغ عدد العائالت المستفيدة حتى اآلن 

 


