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وناشطون يطمقون ..اعتقال ثمانية الجئين فمسطينيين سوريين في ليبيا"
 ")صالح موعد لست وحدك كمنا معك)حممة بعنوان 

 
 

 

  ضحية جديدة في صفوف عناصر جيش التحرير الفلسطيني تقضي إثر اشتباكات

 .اندلعت في ريف دمشق
 ضحية فلسطينية داخل سورية حتى نهاية أكتوبر  (2494): مجموعة العمل

2014. 

 استمرار توزيع المساعدات الغذائية على أهالي مخيم اليرموك .

 اإلفراج عن الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص. 

  تركيا تفرج عن الجئين سوريين محتجزين من سجن أضنة وتبقي الفلسطينيين

 .بانتظارتدخل األونروا

 الجئاً فلسطينياً وسورياً مهددون بالترحيل من مصر70: منظمة العفو . 
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 ليبيا
وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد باعتقال ثمانية الجئين فمسطينيين سوريين في ليبيا أثناء 

توجييم من منطقة ابن الوليد إلى مدينة زوارة، وحتى لحظة كتابة الخبر لم ترد أي معمومات 
. أو أنباء عنيم

وفي السياق ذاتو يعاني فمسطينيو سورية في ليبيا من كثرة عمميات الخطف واالعتقال التي 
 شابًا فمسطينيًا سوريًا وسوريًا في منطقة 17 اختطف 6/9/2014يتعرضون ليا ففي يوم 

أجدابيا الميبية، وذلك بعد أخذ كل ما لدييم من نقود، حيث رفض الخاطفون إطالق سراحيم إال 
 شابًا فمسطينيًا 15بعد دفع فدية، في حين قامت مجموعة مسمحة مجيولة اليوية باحتجاز 

سوريًا وسوريًا في منتصف شير الثامن ــ آغسطس الماضي في منطقة مميتة الميبية بجانب 
 .زوارة

 
 حمالت تضامنية

حممة  (كالفيس ــ بو)أطمق عدد من الناشطين الفمسطينيين عمى مواقع التواصل اإلجتماعي 
، من أجل الضغط عمى السمطات (صالح موعد لست وحدك كمنا معك)بعنوان معًا لدعم 

األلمانية لحثيا عمى قبول منحو سمة دخول ألراضييا وتكممة عالجو فييا، وبحسب ما أفاد بو 
بأن الحممة صحيح بأنيا تحمل اسم صالح ولكن ىي " أحد الناشطين ممن أطمقوا ىذه الحممة

صرخو بوجو كل من قصر بحق أبناء شعبنا الفمسطيني السوري وخاصة الجرحى والمصابين 
". منيم الذين تقطعت بيم السبل لتأمين العالج وىم كثر وصالح ىو أحد ىؤالء وىو صوتيم

 
 صالح موعد
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يذكر أن صالح موعد ابن مخيم اليرموك الذي كان يعمل مساعًدا لطبيب جراح، في مستشفى 
 بشظايا قذيفة ىاون أثناء محاولتو إنقاذ إحدى 13/12/2013الباسل بالمخيم، إصيب يوم 

قريباتو وأطفاليا بعد تعرض منزليم لمقصف، حيث نقل صالح عمى الفور إلى مشفى الباسل 
في المخيم ولكن سقوط القذائف عمى المشفى حينيا حال دون أن يدخل صالح إلييا، فنقل إلى 

ومن ثم إلى مشفى أمية بدمشق التي  (المجتيد)وبعدىا نقل إلى مشفى  (فايز حالوة)مشفى 
 يومًا أجريت لو فييا عممية تثبيت فقرات لمعمود الفقري، وبقي تحت العناية 18مكث فييا 

 .المشددة لمدة أربع وعشرين ساعة، لكن اإلصابتو كانت خطيرة أدت إلى إصابتو بشمل نصفي
 :يمكنكم اإلطالع عمى كامل التقرير بالضغط عمى الرابط التالي

http://goo.gl/chmk4K 
 

 ضحايا
من سكان مخيم خان دنون ومن مرتبات جيش التحرير " أحمد عمي صالح"قضى المجند 

الفمسطيني إثر اشتباكات اندلعت في ريف دمشق، مما يرفع حصيمة الضحايا من جيش 
 95التحرير الفمسطيني والذين قامت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بتوثيقيم إلى 

 .ضحية
 

 إحصائيات
اعتمادًا عمى االحصائيات التي تقوم بيا مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية، فقد تم 

، حيث قضى في 2014ضحية فمسطينية داخل سورية حتى نياية أكتوبر  (2494)توثيق 
آخرين في  (274)الجئًا في ريف دمشق، و (679)الجئًا،إضافة إلى  (1116)دمشق وحدىا 

 (88)الجئًا قضوا في مناطق حدودية ومناطق متفرقة، و (57)في حمب، و( 162)درعا، و
ضحية في  (30)ضحية في الالذقية، و (32)ضحية في حماة، و (34)ضحية في حمص، 

ضحية من أبناء المخيمات الفمسطينية في حمب حيث قضى معظميم في  (19)القنيطرة، و
مدينة إدلب عندما كانوا يؤدون الخدمة االلزامية بجيش التحرير الفمسطيني حيث تم إعداميم 

 .ضحايا في السويداء (3)، و11/7/2012بمجزرة بشعة بتاريخ 
 
 
 

http://goo.gl/chmk4K
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 آخر التطورات
استؤنف يوم أمس توزيع كمية محدودة من المساعدات عمى أىالي مخيم اليرموك المحاصرين 
حيث تجمع األىالي بالقرب من ساحة الريجية النتظار دورىم في الحصول عمى المساعدات، 

القيادة العامة يفرضون حصارًا  – ويشار أن الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية
 عمى التوالي،كما يشكو سكانو من انقطاع التيار الكيربائي منذ 497مشددًا عمى المخيم لميوم 

 عمى التوالي، وعدم توفر المحروقات 67أكثر من عام ونصف واستمرار انقطاع المياه لميوم 
. مما زاد من معاناتيم وفاقميا

 
 أزمة المياه في مخيم اليرموك

أما في ريف دمشق فيعاني أىالي مخيم جرمانا من انقطاع مياه الشرب منذ حوالي ثالثة أيام 
وسط مطالبات من األىالي لمييئة العامة لالجئين واألونروا التدخل لحل تمك المشكمة، ويذكر 

أن المخيم الذي يعيش حالة من اليدوء مقارنة بالمخيمات األخرى يعاني من أوضاع اقتصادية 
صعبة حيث يشتكي األىالي من انتشار البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغالء إيجارات 

 .المنازل
إلى ذلك يعيش حالة سكان مخيم العائدين بحماة حالة من اليدوء النسبي، في حين تتركز 
معاناة األىالي في الجانب االقتصادي وذلك بسبب غالء أسعار المواد التموينية والمعيشة 

بشكل عام إضافة إلى أزمات في تأمين المحروقات، كما تزداد معاناة األىالي بسبب انتشار 
 .البطالة في صفوف أبناء المخيم
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 إفراج
الذي إعتقل " نزار محمد سميم عمر"الضابط في السمطة الفمسطينية عن أفرج األمن السوري 

، وذلك 26/10/2014من قبل مفرزة األمن المسؤولة عن مخيم العائدين بحمص صباح يوم 
. بعد مداىمة منزلو في المخيم

ىو في العقد الخامس من العمر، من أىالي قرية الشجرة في فمسطين كان قد " العمر"يذكر أن 
 حيث قضى في السجون السورية مدة 2003اعتقل مرتين وذلك بعد عودتو من العراق عام 

عام ونصف، أما المرة الثانية فقد اعتقل من مخيم اليرموك أثناء تظاىرة خرجت في المخيم من 
أمام جامع الوسيم وبقي قيد اإلعتقال عام وثالث أشير،ومن ثم أطمق سراحو بسبب تدىور 

 .2014حالتو الصحية في بداية عام 
 

 تركيا
 باإلفراج عن الالجئين السوريين المعتقمين في سجن 14/11قامت السمطات التركية يوم أمس 

أضنة، بينما ما زالت تحتجز الفمسطينيين السوريين فيو وذلك بإنتظار رد وكالة غوث وتشغيل 
 وذلك بعد تخمي السفارة ،لمبت في موضوعيم وحل قضيتيم (األونروا)الالجئين الفمسطينيين 

. الفمسطينية في أنقرة عن مسؤولياتيا تجاىيم
الجئًا فمسطينيًا وسوريًا أثناء محاولتيم  (51)يذكر أن خفر السواحل التركي قام بإعتقال 

" الجندرما"الوصول إلى أوروبا انطالقًا من الشواطئ التركية حيث تم احتجازىم ليوم واحد عند 
 .التركية، ومن ثم تم نقميم إلى سجن أضنة

 
 مصر

دعت منظمة العفو الدولية الجمعة مصر إلى اإلفراج عن نحو سبعين الجئًا، معظميم 
وميددون " في شكل غير قانوني"فمسطينيون فروا من النزاع في سوريا، يتم اعتقاليم حاليا 

". الترحيل الوشيك"ب
 الجئًا عمى األقل معتقمون حاليا وبينيم 66وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق اإلنسان أن 

 فمسطينيًا اتوا من سوريا وعثرت عمييم البحرية المصرية عمى جزيرة تبعد 56مجموعة من 
 .أربعة كمم شمال مدينة االسكندرية

اكتوبر بعدما /وأوضحت المنظمة في بيان ليا أن ىؤالء تخمى عنيم ميربوىم في تشرين األول
 .وعدوىم بنقميم إلى أوروبا
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نوفمبر لكن /النائب العام أمر باإلفراج عنيم في الخامس من تشرين الثاني"وأضافت أن 
، "وىم ميددون بالترحيل قسرًا إلى سوريا.مديرية أمن الدولة أصدرت بحقيم مذكرات ترحيل

 امراة عمى األقل وعشرة أطفال تراوح أعمارىم بين ثمانية أشير 15الفتة إلى أن بين الالجئين 
 . عاماً 16و
 

 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •

 يومًا 68 يومًا، والماء لـ 581 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 498لميوم 
 . ضحية157عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 .الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية "41"  •
 .عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية "95"  •
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 . يومًا عمى التوالي400
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي :  السبينةمخيم •

 . يومًا عمى التوالي369
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 569نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 215حوالي : مخيم درعا •

 .داخمو
استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •

 ".خان الشيح- زاكية"طريق 
 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


