
 

 

ه فيه بقرار الدولة اللبنانية بيان ملنظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان تنوّ

 نأسوة بالنازحين السوريي ةالتعامل مع النازحين الفلسطينيين من سوري

١٥/١/٢٠١٣٫بيروت،  0F

* 
 

 

" لألنروا"يف لبنان، ا�تمع الدويل والعربي لتقديم الدعم املايل دعت منظمة التحرير الفلسطينية 

، وتقديم كل ةوالدولة اللبنانية، لتتمكنا من القيام بمسؤولياتهما اجتاه النازحين الفلسطينيين من سوري

 .خاصة اإلغاثة واإليواء ،مقومات العيش

يف صيدا، أن  ةميّ ةالثالثاء، يف خميم امليّوأكدت املنظمة يف بيان لها، عقب اجتماع عقدته، اليوم 

 .ةإىل لبنان، مؤقت وينتهي مع استقرار األوضاع يف سوري ةنزوح العائالت الفلسطينية من سوري

وأعربت املنظمة عن شكرها لدولة لبنان وكافة هيئات ومؤسسات ا�تمع املدين احمللي والعربي، 

إىل لبنان، وللتسهيالت التي  ةنازحين الفلسطينيين من سوريوكافة الدول التي قدمت الدعم واملساعدات لل

خاصة فيما يتعلق بمسألة اإلعفاءات من الرسوم  ،لدخول وخروج الفلسطينيين النازحين ،وال زال ،مها لبنانقدّ

 .ةاملالية للعائدين إىل سوري

احد بالتعاطي مع وأكدت أهمية قرار الدولة اللبنانية وا�تمع الدويل والعربي باعتماد معيار و

إىل لبنان، والتعامل مع النازحين الفلسطينيين أسوة بأشقائهم  ةالقضية اإلنسانية للنازحين من سوري

 .النازحين السوريين

                                                           

 ":وفا"املوقع اإللكتروين لوكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية،  :املصدر  *

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=146487 



 

 

وشددت على أنها لن تدخر أي جهد يف سبيل تأمين املزيد من الدعم واملساعدات اإلنسانية للنازحين، 

به اللجان الشعبية يف كافة ا�يمات، ملتابعة ملف النازحين نة الدور واجلهد املميز الذي تقوم مثمّ

 .الفلسطينيين



 
                www.palestine-studies.org 

 
 
 

 ۲۰۱۳ شتاء، ۹۳، العدد ۲٤المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

۳ 
 

 

تصريح صحايف خاص لوزير شؤون األسرى واحملررين الفلسطينيين 

يحمّل إسرائيل املسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير عرفات شاهين 

 داتاجر

P.٢٣/٢/٢٠١٣رام الله، 
 

P1F* 

 

واحملررين عيسى قراقع، اليوم السبت، االحتالل املسؤولية ل وزير شؤون األسرى حمّ

 .و العسكرييف سجن جمدّ) عاماً ٣٠(ت االكاملة عن استشهاد األسير عرفات شاهين جراد

، إن األسير جرادات "وفا] "وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية[لـ وقال قراقع يف حديث 

و، ويخضع للتحقيق ، وهو موقوف يف سجن جمد١٨/٢/٢٠١٣ّأيام من اعتقاله يف  ٦استشهد بعد 

 .منذ اعتقاله

دات، مؤكداً أن اوطالب قراقع بتشكيل جلنة حتقيق دولية يف ظروف استشهاد األسير جر

املضربين عن  خصوصاً ،االحتالل يتحمل املسؤولية الكاملة عن حياته وحياة بقية األسرى

 .الطعام

                                                           

 ":وفا" الفلسطينية، واملعلومات األنباء املوقع اإللكتروين لوكالة :املصدر  *

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=148767 


