
 

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

 

 

 
 

 

فلسطينيو سورية في ليبيا يتعرضون للقتل والخطف، وأهالي مخيم النيرب يعانون "
 "من فوضى السالح في مخيهم

 
 
 
 

 ست ضحايا فلسطينيين قضوا جراء الصراع الدائر في سورية. 

  على التوالي 911اليرموك لليوم استمرار الحصار على مخيم. 

  أهالي مخيم خان دنون يشتكون من التصرفات غير اإلنسانية

 .لعناصر الجيش النظامي
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 :ضحايا
قضى في مخيم اليرموك أربع ضحايا جدد نتيجة التجفاف ونقص الرعاية الطبية بسبب الحصار 

 :المشدد هم
 ."فادي محمد شحادة" الشاب -
 .يوما   52الرضيعة رهف جبلي  -
 .أربعة أشهر" ليلى خالد دعدو " الطفلة  -
 .عاما   06عصام قدورة  -

كما قضى المهندس حسام موسى النداف من أبناء مخيم اليرموك، تحت التعذيب في السجون 
 .السورية، يذكر انه اعتقل منذ أكثر من شهرين

 .الشاب عالء جمعة فرحان قضى برصاص قناص في مخيم اليرموك

 
 شحادةفادي محمد 

 :مخيم اليرموك
ارتفع عدد الضحايا الذين قضوا جوعا  في مخيم اليرموك، جنوب العاصمة السورية دمشق، إلى 

فادي محمد " شخصا  وذلك بعد أن ودع أهالي المخيم اليوم أربع ضحايا جدد هم الشاب 38
عصام "وأربعة أشهر، " ليلى خالد دعدو  " يوما ، الطفلة 52، الرضيعة رهف جبلي "شحادة
عاما ، نتيجة الحصار المطبق الذي يفرضه الجيش النظامي والجبهة الشعبية لتحرير  06" قدورة

نفاد و  على التوالي، ما أدى إلى انعدام كافة مقومات الحياة 911فلسطين القيادة العامة لليوم 
ليرموك نداء جميع المواد الغذائية ومادة الخبز وحليب األطفال، وفي السياق عينه أطلق أهالي ا

استغاثة نتيجة فقدان جميع األدوية وخاصة المتعلق منها باألمراض المزمنة كأدوية مرضى 
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السكري، وكذلك عدم توفر حليب األطفال في ظل وجود بعض الحاالت المرضية و  الضغط
لألمهات التي قد تنعكس سلبا  على صحة الصغار، إلى ذلك يشكو األهالي من انتشار مرض 

م وذلك جراء تعذر القيام بالنظافة الشخصية بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي الجرب بينه
منذ عدة أشهر وانعدام وغالء المازوت، واستخدام وسائل بدائية في تسخين المياه باستخدام 

 .غرف النوم وأثاث المنازل)الحطب من 
 

 :مخيم النيرب
اليوم حادثة مفجعة حيث أقدم أب على إطالق أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم النيرب شهد 

النار على ابنه وأرداه قتيال  دون معرفة األسباب الكامنة وراء ذلك، وفي السياق عينه ال يزال 
األهالي يعانون من فوضى السالح في المخيم حيث يتخوفون من فلتان الوضع األمني في 

 .أبناء المخيم أنفسهم المخيم بسبب هذه الحوادث المتكررة والتي يروح ضحيتها
 

 :مخيم الحسينية
ال أنباء جديدة عن موعد لعودة أهالي مخيم الحسينية إلى مخيمهم رغم المحاوالت الحثيثة التي 
يبذلها بعض الناشطين والفعاليات من أهالي مخيم الحسينية لمقابلة المسؤولين سواء من النظام 

عهم اإلنسانية المتردية ومطالبتهم باإلسراع السوري أو الفصائل الفلسطينية من أجل شرح أوضا
بعودتهم إلى مخيمهم إال أن جميع تلك المحاوالت لم يكتب لها النجاح بسبب عدم استجابة 

 .واهتمام األطراف المعنية بهم وبمصير مخيم الحسينية
 

 :مخيم السيدة زينب
نتيجة النقص الحاد في يعاني المتبقون في المخيم من أزمة إنسانية خانقة طاولت لقمة عيشهم 

المواد التموينية ومادة الخبز التي أصبحت الهم اليومي لهم، كما يعانون من عدم توفر 
المحروقات واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية عن المخيم 

 .لفترات زمنية طويلة
 

 :مخيم خان دنون
يشتكي سكان مخيم خان دنون من المعاملة غير اإلنسانية التي يتصرفها عناصر الحاجز التابع 
للجيش النظامي اتجاههم حيث يقوم هؤالء باالعتداء على المواطنين ومصادرة ما يحملونه من 
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أغراض وخضروات وخبز، ومن جهة أخرى يعاني سكان المخيم من فقر الحال وغالء األسعار 
 .طالة بينهم بسبب الصراع الدائر في سوريةوانتشار الب

 
 :لجان عمل أهلي

األيتام في منطقة و  قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع سلل غذائية لألرامل
 ."حملة نحن أبناؤكم"قدسيا اليوم وذلك في إطار 

 
 في قدسيا غذائيةالسلل التوزيع 

 :اعتقال
أثناء عودته من طرطوس إلى  5692/9/53يوم  ،"قاسممحمود يوسف "اعتقال الشاب  -

 .حمص، يشار أنه في العقد الرابع من العمر، وهو من أهالي مدينة الناصرة في فلسطين
اعتقال وسيم أبو القاسم من أبناء مخيم اليرموك من قبل عناصر حاجز حجيرة التابع  -

 .للجيش النظامي، وذلك أثناء محاولته الخروج من مخيم اليرموك
من أبناء مخيم خان دنون من قبل عناصر حاجز " علي أحمد الخطيب"اعتقال الشاب  -

 .قصر المؤتمرات على طريق مطار دمشق الدولي
 .52/9/5692من منزله الكائن في حي عكرمة يوم أمس " فادي شريح " اعتقال الشاب  -

 :حمالت تضامنية
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الحصار عن مخيمات الالجئين هبة في وجه الصليب األحمر الدولي من أجل فك "ضمن حملة 
نفذ عدد من الناشطين الفلسطينيين يوم " الفلسطينيين في سوريا وخاصة مخيم اليرموك

وقفة تضامنية أمام مبنى الصليب األحمر البلغاري ضد الحصار والتجويع الذي  52/9/5692
يس الصليب يتعرض له مخيم اليرموك، حيث تم في ختام الوقفة التضامنية تسليم مذكرة إلى رئ

األحمر البلغاري السي ِّد خريستو غريغوروف تضمنت المطالبة بالتحرك السريع إلنهاء مأساة 
 .اليرموك

 
 الوقفة التضامنية في بلغارية مع مخيم اليرموك

 
كما قام وفد شبابي في كل من لبنان وغزة أمس اإلثنين بتقديم رسالة للصليب األحمر ضمن 

وبتنفيذ اعتصام أمام مقر الصليب األحمر في كال " حمر الدوليحملة هبة في وجه الصليب األ"
البلدين طالبوا فيه الصليب األحمر بالعمل بواجباته القانونية واإلنسانيه لفك الحصار عن مخيم 

 .اليرموك
هي مبادرة شعبية شبابية للضغط علي الصليب األحمر للقيام بواجباته  "هبة "يشار أن مبادرة 

يجاد ممر آمن إليصال المساعدات وقد القانونية  واإلنسانية لفك الحصار عن مخيم اليرموك وا 
سلم الوفد مدير مكتب الصليب األحمر بغزة عصر اليوم رسالة بهذا الخصوص تزامنا  مع 

 .دولة أوروبية من ضمنها فلسطين واألردن ولبنان 52إيصالها لمكاتب الصليب األحمر في 
 

 :ليبيا



 

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

 

ية يعيشها الالجئون الفلسطينيون الذين فروا من جحيم الحرب في سورية إلى أوضاع معيشية قاس
وتعرضهم للخطف والقتل من قبل األطراف  ،ليبيا، وذلك بسبب عدم االستقرار األمني فيها ليبيا

بأنه تعرض للخطف والضرب من ( م ــ أ ) المتناحرة فيها، فبحسب شهادة أحد الالجئ الفلسطيني
حيث نهب هؤالء أغراضه الشخصية وما يحمل من مال ،ة مجهولة الهويةقبل مجموعات مسلح

ال سيقتلونه خالل أربع وعشرين ساعة، وفي حادثة  ومن ثم اتصلوا بأخيه وطلبوا منه فدية، وا 
منذ عدة أيام للخطف والضرب المبرح وسرقة كل ما ) ج ــ أ)أخرى تعرض الشاب الفلسطيني 

ن فيض لما يتعرض له الالجئ الفلسطيني على امتداد يملك من نقود، هذه الحوادث غيض م
الرقعة الجغرافية الليبية من تهديد لحياته، وسوء في أوضاعه االقتصادية والصحية، هذا غير ما 
يواجهونه من مصاعب قانونية خاصة من دخل منهم إلى األراضي الليبية بطريقة غير شرعية 

هم والتفكير بركوب البحر من أجل الهجرة إلى الدول كل ذلك دفعهم للمخاطرة بحياتهم وحياة أوالد
 .األوربية

الف الجئ من بينهم 966إلى  36يشار أن عدد الالجئين السوريين الذي دخلوا ليبيا ما بـين 
مسجلين لدى المفوضية العليا لالجئين، ورابطة الجالية  ،الجئ فلسطيني سوري 2666قرابة الـ 

السورية في ليبية، إال أن ذاك العدد تناقص في الفترة األخيرة إلى ما ال يزيد عن األلفي شخص 
 .فقط بسبب عشرات الرحالت البحرية التي قادتهم إلى الدول األوروبية


