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 "ليبيا في السوريين الفلسطينيين من عدد واحتجاز اختطاف"
 

 
 

 الشيح خان مخيم أهالي عودة منع تواصل النظام حواجز الحكومية، الوعود رغم 

 مصيرهم على ويتكتم فلسطينية طبية كوادر اعتقال يواصل السوري األمن 

 3102 األحداث بداية منذ سورية فلسطينيي على دموية األكثر العام 

 إنساني نداء يطلقون أعوام السبعة ابنة كرموع حسناء الطفلة ذوو  
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 آخر التطورات

 بنغازي مدينة في احتجازهم تم السوريين الفلسطينيين الالجئين من مجموعة أن فلسطينيون ناشطون قال
 .ليبيا غرب شمال وليد بني منقطة في اختطافهم تم أخرى ومجموعة ليبيا، شرق شمال

 ومكونة يوما   العشرين قرابة منذ معها االتصال ُقطع بنغازي مجموعة أن الناشطون ذكر التفاصيل وفي
 في موقوفون وهم لبنان، فلسطينيي من واثنين سورية من فلسطينيين الجئين أربعة أشخاص، ستة من

 في الجهات بعض مع تتواصل فلسطين سفارة أن الناشطون وأضاف بنغازي، بمدينة المركزي السجن
 .القادمة األيام خالل سراحهم إلطالق ليبيا

 
 من مؤلفة وهي وليد، بني منطقة في اختطافها تم أنه الناشطون ذكر الثانية المجموعة مصير وعن
 أن إلى منوهين عمرها، من السبعين في امرأة بينهم السوريين الفلسطينيين الالجئين من أشخاص ثمانية

 .مالية بفدية تطالب الخاطفة الجهات
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 والسفارة الحقوقيين والناشطين الحقوقية المؤسسات مطالبتهم المخطوفين أهالي عن الناشطون ونقل
 .عنهم لإلفراج التدخل الفلسطينية

 آالف خاللها من عبر حيث إفريقيا، شمال في المهاجرين لتهريب الناشطة الدول إحدى ليبيا وتعتبر
 الفرصة ومصر ولبنان تركيا في منهم اآلالف ينتظر حين في أوروبا، نحو الفلسطينيين الالجئين
 الجوار دول في نزوحهم معاناة وانهاء سورية في الدائرة الحرب من هربا   أوروبا إلى للوصول المناسبة
 .البحر طريق عن وأهمها الطرق جميع عبر السوري

 لالجئين الشيح خان مخيم على خانق حصار فرض السوري النظام يواصل مختلف سياق وفي
 التي المسلحة المجموعات وبين بينه المصالحة اتفاق من الرغم على الغربي، دمشق بريف الفلسطينيين

 .المنطقة من خرجت

 
ليه منه والخروج الدخول من سكانه بمنع النظام يواصل العمل، مجموعة لمراسل ووفقا    بموافقة إال وا 
 أن بعد وذلك المخيم، من بالخروج الجامعيين والطالب للموظفين يسمح النظام أن إلى مشيرا   أمنية،
 . الفلسطيني التحرير جيش مفرزة في أسمائهم بتسجيل خروجهم من يوم قبل يقوموا
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 واالعتقاالت الدهم حمالت استمرار نتيجة والقلق الخوف من حالة الشيح خان مخيم أهالي يعيش فيما
 بعدم المسلحة السورية والمعارضة النظام بين اتفاق وجود من الرغم على منهم العديد طالت التي

 .المخيم على المفروض المشدد الحصار ورفع لألهالي التعرض

 خان مخيم طريق بفتح الحكوميين المسؤولين من عدد أطلقها وعود على شهر من أكثر بعد ذلك يأتي
 الدوائر عمل وتفعيل واتصاالت، وماء كهرباء من ومحيطه للمخيم الخدماتي الوضع وتأهيل الشيح

 .للمخيم الخدماتية

 وتتكتم الفلسطينية الطبية الكوادر من مجموعة اعتقال السورية األمنية األجهزة تواصل ذلك غضون في
 الطبي العمل تقديم ذريعة تحت سجونها في التعذيب تحت منهم عدد قضى فيما ، مصيرهم على

سعاف المخيم ألبناء واإلنساني  . المجاورة المناطق من الجرحى وا 

 
 السوري الفلسطيني الالجئ: مجهوال   مصيرهم واليزال المعتقلين األطباء من العمل مجموعة ووثقت 

 بجامعة البشري الطب بكلية وأستاذ العامة، الجراحة في طبيب( عاما   76" )حميد قاسم هايل" الطبيب
 بعد السوري النظام قوات اعتقلته الجامعي، األسد مشفى في العامة الجراحة قسم كرئيس عمل دمشق،
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 الدين عالء" والطبيب الجرحى، عالج بتهمة  2132/ 8/ 31 بتاريخ اليرموك مخيم في عيادته مداهمة
 اليرموك مخيم أول حاجز من اعتقل اليرموك، مخيم في عصبية جراحة طبيب وهو( عاما   72" )يوسف
" رابعة سنة" جراحة ماجستير أسنان، طب خريج" يوسف محمد مالك" والطبيب ،2132/ 32/ 22 بتاريخ
 . 2131/ 2/ 21 تاريخ في األسنان طب كلية - دمشق جامعة من السوري النظام قوات اعتقلته

 الجيش قبل من جسيمة النتهاكات تعرضت اليرموك، مخيم في الطبية والمؤسسات الطواقم أن يذكر
 تارة الطبية الكوادر وقتل وباعتقال تارة، اإلسعاف سيارات واستهداف المشافي بقصف السوري، واألمن
 .واختصاصيين وممرضين مسعفين من العشرات ضحيتها وراح اخرى،

 الفلسطينيين الالجئين من ضحية( 1213)بيانات العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق وثق وبدوره
 كالقصف مباشرة ألسباب 2133 عام سورية في الدائر الصراع بداية منذ قضوا الذين السوريين

 محاوالت أثناء كالغرق مباشرة غير وأسباب والحصار، والتفجيرات المعتقالت في والتعذيب واالشتباكات
 ".الموت قوارب" بـ يعرف بات ما عبر وذلك أوروبا إلى الوصول
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 شخصا  ( 31: ) التالي النحو على السنين حسب توزعوا( 1213) الضحايا أن العمل مجموعة وأشارت
ل بينما الجئا ،( 668)  قضى 2132 عام وفي ،2133 عام توفي  الكبرى النسبة( 2131) عام في ُسجِّ
( 3136) وحده العام ذلك في الضحايا عدد بلغ حيث سورية، في قضوا الذين الفلسطينيين الضحايا من

 فيما ،2132 عام قضوا الجئا  ( 286)و الجئا ،( 612)الحرب نتيجة مات فقد 2132 عام أما ضحية،
 .شخصا  ( 132) 2137 عام قضى

 اليرموك مخيم من والمهجرين أعوام، السبعة ابنة ،"كرموع واصف حسناء" الطفلة ذوو أطلق لبنان في أما
 اإلنسانية المنظمات جميع خالله ناشدوا العمل مجموعة عبر إنسانيا   نداء لبنان، في البقاع منطقة إلى

 حيث الكلى، حصى مرض من كبيرة آالما   تعاني التي سنوات، السبع ذات ابنتهم بعالج للتكفل والطبية
 . وااللتهابات اآلالم لوقف وسريعة عاجلة عملية يتطلب الذي األمر اليمنى الكلية في كبيرة حصى يوجد

 تبلغ ببيروت الروم مشفى في ابنتهم لها ستخضع التي العملية تكلفة فأن حسناء الطفلة ألهالي ووفقا  
 العملية أن مضيفين العملية، كلفة من مبلغ أي تدفع لم األونروا وكالة أن إلى مشيرين  ،$٠٠٨٨ حوالي
 هي الثانية المرحلة و بالمنظار، الحصى تفتيت خاللها يتم األولى المرحلة مرحلتين، على ستجرى
 .  بالليزر الحصى من تبقى ما لتنظيف

 



 

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

 

 الفلسطينيين الالجئين بشؤون المعنية منها وخاصة األهالي العمل ولجان اإلغاثية الجمعيات دور وعن
 الجمعيات تلك من العديد مع تواصلوا أنهم العائلة أكدت حسناء للطفلة ومساعدتها لبنان في السوريين
 منها يجدوا لم أنهم إال قولهم، بحسب لبنان، في سورية فلسطينيي بأمور تهتم أنها تدعي التي واللجان
 العائلة وأضافت الحاالت، بتلك الخاصة اإلدارية العمليات واتمام الروتين بحجة والتأجيل التسويف سوى
 حسناء للطفلة الصحي الوضع إلى النظر الخيرية والجمعيات والمؤسسات اللجان تلك من نطلب أننا

 .طويال   وقتا   تتطلب التي اإلدارية باإلجراءات المباشرة ثم ومن فورا ، مساعدتنا و أوال ، إنسانية كحالة

 

 3102يوليو  –تموز  32فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (1213( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )271 )
 امرأة.

 (3732 معتقال  فلسطينيا  في أفرع )( 313األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 امرأة.

  القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.3223يومه )

 (337 الجئا  والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار )
 ي مخّيم اليرموك.غالبيتهم ف

 ( يوما  وعن مخّيم اليرموك منذ 3336انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يوما .3127)

 ( يوما ، والمخّيم 3221أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما .231يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 ( 82حوالي ) في حين يقدر 2137ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ،
( ألف، وفي مصر 36( ألف، وفي األردن )13عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )7)


