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عصابات التهريب في ليبيا تطلق سراح مسنة فلسطينية بعد تدهور "
 "تها وتستمر باعتقال باقي المجموعةصح

 

 
 

 في مخيم اليرموك الالجئون الفلسطينيون بال ماء للشرب 1074في درعا، والـ  1225لليوم  •

 "داعش" يمنع الالجئين الفلسطينيين في مناطق سيطرتها بمخيم اليرموك من استقبال الزوار  •

 يؤكد العثور على والده بعد نشر خبر فقدانه في "مجموعة العمل" ابن المسن "أبو محمد دغيم" •

 "العمل" و"اإلقامات" من أبرز العقبات التي تواجه فلسطينيي سورية في مصر •
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 آخر التطورات 

صل عصابات التهريب في لبيبا احتجاز مجموعة من الالجئين الفلسطينيين السوريين تم اختطافهم توا
من منطقة بني وليد الليبية وهم في طريقهم للهجرة إلى أوروبا هربًا من الحرب  2017 /7/ 23يوم 

 الدائرة في سورية، وذلك بهدف المطالبة بفدية مالية من ذوي المختطفين.

نباء لمجموعة العمل أن المهربين أطلقوا سراح مسنة الفلسطينية والتي تبلغ من العمر إلى ذلك وردت أ
سبعين عامًا بعد تدهور حالتها الصحية، فيما اليزالون يحتجزون سبعة أشخاص ويقومون باالتصال مع 

 $ كفدية على الشخص الواحد.5000عائالتهم من أجل الضغط عليهم لتأمين مبلغ 

 
المختطفين في اتصال هاتفي مع مجموعة العمل إن ولدها وجميع الالجئين الفلسطينيين وقالت والدة أحد 

المحتجزين يعانون من حالة نفسية سيئة، نتيجة المعاملة القاسية التي يتلقوها من قبل المهربين، مضيفة 
 لقد دفعت مبلغ الفدية المطلوب إال أن المهربين لم يفرجوا عن ولدي حتى اللحظة.

م طالب أهالي المختطفين وعدد من الناشطين المؤسسات الحقوقية والناشطين الحقوقيين من جانبه
 .والسفارة الفلسطينية في ليبيا التدخل لإلفراج عنهم

وعلى صعيد آخر، يعاني أهالي مخيمي اليرموك ودرعا من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم، مما 
بغض  ،اآلبار االرتوازية لتأمين مياه الشرب ومياه االستخدامدفعهم منذ فترات طويلة لالعتماد على مياه 

 النظر عن صالحيتها لالستخدام، حيث أن مياه اآلبار أصبحت الخيار الوحيد المتاح ألبناء المخيمين.
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من جانبهم أكد خبراء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي وسورية، أن بعض تلك اآلبار التي يعتمد 
ب أمراضًا في الكلى خصوصًا مع استمرار استخدامها لفترات طويلة، حيث تحتوي عليها األهالي قد تسب

 على نسبة عالية من الرواسب، كما أنها ال تخضع ألي نوع من المعالجة الصحية.

يذكر أن النظام السوري كان قطع مياه الشرب عن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين منذ أكثر 
 ( يومًا.1074مياه عن مخيم درعا منذ أكثر )( يومًا، في حين قطع ال1225)

 
وعلى صعيد آخر، أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم اليرموك لالجئين 
الفلسطينيين قيام تنظيم "داعش" بمنع الالجئين الفلسطينيين المقيميين في مناطق سيطرته من استقبال 

لتزامن من استمرار عناصر "داعش" برفع السواتر الحديدية التي الزوار، ووفقًا لمراسلنا فإن ذلك يتم با
 النصرة سابقًا. –سيطرة عناصر جبهة تحرير الشام و  تفصل بين مناطق سيطرته

إلى ذلك أشار مراسلنا إلى التنظيم يقوم بمنع إدخال النقود إلى العائالت المتواجدة ضمن مناطق سيطرته 
 د الغذائية إلى تلك المناطق.باإلضافة إلى تشدده في إدخال الموا

يذكر أن مخيم اليرموك يخضع لحصار مشدد من قبل الجيش السوري النظامي والمجموعات الفلسطينية 
( يومًا في حين تخضع مساحات واسعه منه لسيطرة تنظيم "داعش" منذ مطلع 1488الموالية له منذ )

ئات منهم على النزوح إلى البلدات األمر الذي ضاعف من معاناة األهالي وأجبر الم 2015إبريل 
 المجاورة له.

وفي موضوع مختلف، أكد ابن المسن الفلسطيني السوري "الحاج أبو محمد دغيم" العثور على والده بعد 
من الشهر الجاري على موقع  22نشر خبر فقدانه في منطقة اسكندرونة جنوب تركيا يوم األحد 
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شيرًا إلى أنه ُعثر على والده يوم االثنين بعد خروجه من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، م
 .منزله قبل خمسة أيام دون أن يخبر أحد بذلك، منوهًا إلى أنه بحالة صحية جيدة

عامًا قد هاجر من مخيم العائدين في حمص قبل ثالث سنوات إلى  86وكان دغيم الذي يبلغ من العمر 
 جته المسنة وحفيده.اسكندرونة، ويعيش مع زو  -مدينة دورتيول 

 
 8000-5000تشير احصائيات غير رسمية أن عدد الالجئين الفلسطينيين في تركيا ُيقدر ما بين 

الجئًا، دخل معظمهم األراضي التركية بشكل غير نظامي وذلك بسبب توقف السفارات التركية عن 
 .2013إصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ عام 

من تبقى من الالجئين الفلسطينيين السوريين في مصر بظل أوضاع قانونية غير أما في مصر فيعيش 
واضحة وذلك بالتزامن مع توترات سياسية وأمنية تشهدها البالد، حيث أن األمن المصري يرفض إعطاء 
الالجئين الفلسطينيين السوريين أي إقامات بالرغم من استيفاء الشروط الرسمية إلصدار تلك اإلقامات 

تكون الحجة بشكل دائم وفق العديد من األهالي الذين التقى بهم مراسلنا هي "أن الموافقات األمنية  حيث
 .لم تصل بعد"، فيما تزداد معاناتهم بعد ارتفاع األسعار الذي تشهده البالد

يضاف إلى عدم توافر فرص العمل، حيث تكاد أن تكون فرص العمل شبه معدومة في مصر وذلك 
 األوضاع داخل مصر واستمرار تدهور الوضع االقتصادي هناك. بسبب اضطراب

بدورها كانت المجموعة قد طالبت مجموعة العمل الحكومة المصرية معاملة الفلسطينيين القادمين من 
سوريا، على قدم المساواة مع الالجئ السورّي وفق ما ينص عليه القانون الدولي، إلى جانب تسهيل 
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ن من رعاية المفوضية السامية لالجئين وفقًا لاللتزام المصري ببنود معاهدة عام عملية تسجيلهم كمستفيدي
1951. 

 

 2017أغسطس  –آب  22فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3558) •
 امرأة.

 ( امرأة.103األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ) ( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع1628) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1488يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1225انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1074)
( يومًا، والمخّيم 1570نذ )أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم م •

 ( يومًا.323يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


