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مشعل يدعو الدول العربية الستقبال فلسطينيي سورية مؤكدًا أن البديل "
 "لهم عن فلسطين

 
 

 

 مجموعة العمل تتابع قضية المحتجزين الفلسطينيين في مطار قرطاج. 

 فتح اإلنتفاضة تنعي أحد عناصرها. 

 كمية محدودة من المساعدات في مخيم اليرموك توزيع. 

  يزور مخيم النيرب بحلب" األونروا"وفد من. 

 اشتباكات في محيط مخيم خان دنون بريف دمشق. 
  ناشطون الجهات المسؤولة عن رعاية طالب اليرموك الذين تم إخراجهم قبل

 .أيام ال تقوم بواجباتها تجاههم

  ومؤسسات  054خفر السواحل اإليطالية ينقذ حوالي ً ً وسوريا ً فلسطينيا الجئا

 .فلسطينية تتابع أوضاعهم
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 ضحايا
والذي قضى إثر اإلشتباكات " شادي عيسى محمد"نعت حركة فتح اإلنتفاضة أحد أعضائها وهو 

في سورية، ويشار أن حركة فتح اإلنتفاضة هي من الفصائل الفلسطينية المحسوبة على النظام 
 .ا في القتال إلى جانب الجيش السوري النظامي في أكثر من مكانالسوري حيث يشارك عناصره

 
 شادي عيسى محمد

 تونس
في إطار متابعتها لقضية المعتقلين الفلسطينيين في مطار قرطاج التونسي راسلت مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية عددًا من المؤسسات الحقوقية التونسية والدولية حيث أرسلت 

تقريرًا أعدته باللغتين العربية واإلنكليزية يتضمن تفاصيل احتجاز الالجئين المجموعة 
الفلسطينيين، كما حثت المجموعة وسائل اإلعالم التونسية على تناول القضية التي تمثل انتهاكًا 
للقانون الدولي، ويذكر أن المجموعة قد قامت بوقت سابق بتوجيه رسالة رسمية تتضمن تفاصيل 

ن المحتجزين للرئاسة التونسية، كما أنها تواصلت مع عدد من المؤسسات اإلغاثية وضع الالجئي
 .في تونس

وفي ذات السياق أكد أحد المحتجزين لمراسلنا أنهم تلقوا معاملة حسنة من أفراد أمن المطار، إلى 
مقررة صباح الجئًا فلسطينيًا سوريًا والتي كانت  "30" ذلك تم تأجيل ترحيل المجموعة المؤلفة من

أمس الثالثاء، فيما لم يتم تحديد موعد آخر حتى اآلن، هذا وال تزال الجهود مستمرة لمحاولة 
التخفيف من معاناتهم، ويذكر أن الالجئين الفلسطينيين كانوا متجهين إلى ليبيا لكن توتر 

الهبوط في األوضاع األمنية هناك والتي أدت إلى إغالق المطارات الليبية أجبر طائراتهم على 
 .مطار قرطاج



 

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

 

وفي سياق متصل قام السفير الفلسطينيي في تونس بزيارة للمحتجزين في المطار، كما أشرف 
 .السفير على نقل السيدات المحتجزات إلى فندق مجاور ريثما يتم حل القضية

 
 آخر التطورات

واإلسالمية إلى استقبال الدول العربية " خالد مشعل"دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
الالجئين الفلسطينيين من سورية إسوة بغيرهم من العرب ممن تعرضوا لكوارث وأزمات، معبرًا عن 

 .ألمه لما أصاب مخيم اليرموك وغيره من المخيمات الفلسطينية في سورية
بة بالعاصمة القطرية الدوحة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لنك" مشعل"ففي خطاب ألقاه 

ال "فلسطين وّجه رسالة طمأنة إلى الدول العربية التي تستضيف الجئين فلسطينيين حيث قال لها 
 "تقلقوا من الوجود الفلسطينيي المؤقت على أراضيكم فال بديل لفلسطين عن فلسطين

وعلى صعيد آخر أدخلت كمية محدودة من المساعدات الغذائية إلى مخيم اليرموك، حيث تم 
 .األهالي المحاصرين داخل المخيمتوزيعها على 

 
 من توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

 
ويذكر أن المخيم يتعرض لحصار مشدد من قبل الجيش السوري ومجموعات تابعة للجبهة 

القيادة العامة منذ أكثر منذ حوالي األحد عشر شهرًا مما تسبب بنفاد معظم المواد  –الشعبية 
إضافة إلى إنتشار أمراض اليرقان ونقص التغذية بين أبنائه راح ضحيتها الطبية والغذائية داخله، 

 .الجئاً " 741"
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ومن جانب آخر تناقل عدد من الناشطين معلومات تتحدث عن تقصير الجهات الفلسطينية التي 
 ،تعهدت برعاية طالب الشهادات الرسمية الذين تم إخراجهم من مخيم اليرموك قبل عدة أيام

طون أن هناك تقصيرًا واضحًا من تلك الجهات فيما يتعلق بتأمين مستلزمات حيث ذكر الناش
وفي موضوع ليس ببعيد أكد  ،الطالب من كتب وملخصات إضافة إلى عدم اإلعتناء بطعامهم

قام أول " األونروا"مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في حلب أن وفدًا من وكالة 
م النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب، حيث اطلع الوفد على أحوال أمس بزيارة تفقدية إلى مخي

الالجئين هناك كما قام بتسجيل العديد من شكاوي الالجئين خاصة المتعلقة في الجانب 
 .المعيشي

ومن جانب آخر سمعت عصر األمس أصوات اشتباكات من المناطق المحيطة بمخيم خان 
يذكر و  ما أثار حالة من التوتر في صفوف األهالي،دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، م

أن المخيم يستقبل المئات من العائالت الفلسطينية النازحة عن مخيماتها بسبب القصف 
 .والحصار

 
 في مخيم النيرب وكالة األونروا دوف

 إيطاليا
وسوريًا بينهم نحو الجئًا فلسطينيًا  454قام خفر السواحل اإليطالية بإنقاذ مركبين كانا يقالن نحو 

مئة طفل، ويذكر أن اآلالف من الالجئين الفلسطينيين والسوريين اضطروا إلى المخاطرة 
بأرواحهم في ركوب البحر للوصول إلى أوروبا وذلك هربًا مما يتعرضون له من معاناة في 

 .سورية
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ن القدس عالء ومن ناحيته أجرى محمد حنون رئيس التجمع الفلسطيني في ايطاليا ومراسل تلفزيو 
عوض ورئيس الجالية المسلمة في صقليةعدة لقاءات مع المسؤولين االيطالين في جزيرة صقلية 
حيث التقوا مع مستشار وزارة الصحة في الجزيرة تناولوا فيه الحديث حول الجانب الصحي 

 .لالجئين القادمين إلى إيطاليا
 

 مفقود
أبناء مخيم العائدين بحمص هو وسيارته التي  من" خليل حجير"سجل قبل نحو ثالثة أيام فقدان 

 .ويذكر أنه قد عاد إلى المخيم قبل حوالي الشهر قادمًا من السويد ،يعمل عليها


