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زيارة لوفد برلماني أوروبي إلى لبنان في مطلع الشهر القادم، لالطالع " 
 "على واقع النازحين الفلسطينيين من سورية

 

 
 

 
 شهيد انضم إلى قافلة الشهداء الفلسطينيين في سورية. 

  ناشط إغاثي ومصور فوتوغرافي فلسطينياألمن السوري يعتقل. 

  على التوالي ٢٦استمرار الحصار على مخيم الحسينية لليوم. 

  على  83قصف واستمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم

 .التوالي

  حالة من الهلع والخوف يعيشها سكان مخيم خان الشيح بسبب

 .اختطاف األمن السوري ألبنائه
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 :شهداء

 الجنسية، فلسطيني اليرموك مخيم سكان من 8811 مواليد" إبراهيم عادل محمد"  الشاب استشهد
 .المجتهد مشفى إلى جثته نقل وتم درعا طريق أطراف على وقعت التي باالشتباكات إصابته اثر

 

 مخيم خان الشيح

 يعيش سكان مخيم خان الشيح حالة من التوتر والقلق على خلفية األحداث األخيرة التي ألمت
بالمخيم، وخاصة بعد عمليات التهديد والخطف التي يتعرض لها أبنائه من قبل عناصر محسوبة 
على الجيش النظامي الذين قاموا باختطاف خمس حافالت بمن فيها من ركاب من سكان مخيم 
خان الشيح وتهديدهم بخطف المزيد وذلك بسبب خطف مجموعات من الجيش الحر لضابط من 

الشيح يعانون حصارا غير معلن من قبل  خان بة عقيد، وبات سكان مخيمالجيش النظامي برت
لى المخيم دون أن يالحقهم  هؤالء العناصر، وباتوا غير قادرين على الخروج والدخول من وا 

مخيم خان الشيح يضم عدد كبير  أنهاجس االعتقال والخطف في أي لحظة، الجدير بالذكر 
ناطق المجاورة له الذين فروا من مناطقهم جراء القصف من أبناء المخيمات الفلسطينية والم

والدمار الذي لحق بها، وفي ذات السياق ما زال يعاني سكان مخيم خان الشيح من قلة المواد 
الغذائية والتدفئة ويعاني سكانه من انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت وخدمة االنترنت 

 .لفترات طويلة

 مخيم اليرموك

اشتباكات عنيفة جرت منذ الصباح الباكر بين مجموعات من " مجموعة العمل"عن مراسل نقاًل 
الجيش الحر والجيش النظامي أول مخيم اليرموك وشارع الثالثين استخدمت فيها مختلف أنواع 

، كما لوحظ حركة عودة عدد كبير إنفجاراتاألسلحة الخفيفة والمتوسطة تخللها سماع دوي عدة 
اليرموك إليه، وأشار مراسنا أن المخيم تعرض في ساعات ما بعد الظهر لموجة  من أهالي مخيم

من القصف على عدة مناطق فيه بوتيرة قوية حيث ُسجل سقوط عدد من القذائف منها قذيفة 
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على البناء الموجود خلف مركز حلوة زيدان من ناحية شارع فلسطين دون أن تخلف أي 
المشروع واقتصرت األضرار على الماديات،  آخرتل إصابات، وأخرى سقطت في منطقة الك

دون أن توقع أي  الثالثيناد شارع دار في امتوصالة الس نم بربالقثالثة يفة ذقت سقطو
، كما سقطت قذيفتان في آخر شارع العروبة في شارع بيروت على بناء القوتلي والثانية إصابات

 .بجانب جامع القباني

وعلى صعيد آخر أعلنت إدارة مسجد زيد بن الخطاب عن بدء تقديم دروس للمرحلة االبتدائية 
المخيم ال زال يعاني من وطأة الحصار الخانق  أنألبناء المخيم داخل المسجد، ونوه المراسل 
على التوالي، كما يعاني من نقص حاد في المواد  81الذي يفرضه عليه الجيش النظامي لليوم 

ية والتدفئة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصال الخلوي عن مناطق واسعة الغذائ
 .فيه

 
 السيارات سوق 03 شارع على هاون قذيفة سقوط خلفها التي القصف آثار
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 مخيم الحسينية

على  ٢٦أن مخيم الحسينية ال زال يتعرض الستمرار الحصار لليوم " مجموعة العمل" أفاد مراسل
التوالي من قبل الجيش النظامي، الذي يقوم بمنع دخول المواد الغذائية والطبية والتدفئة إليه، 

 .الفلسطينية المتواجدة في سورية يشار إلى أن مخيم الحسينية يعتبر من أفقر المخيمات

 

 ةمخيم السبين

القذائف  بعد سقوط عدد من السبينههدوء حذر يعيشه مخيم " مجموعة العمل" نقاًل عن مراسل
عليه وحدوث اشتباكات عنيفة في األيام الماضية بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، 
ومن جهة أخرى ما زال المخيم يرزح تحت الحصار المفروض عليه من قبل الجيش النظامي ما 

 .أدى إلى انعدام مقومات الحياة فيه بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والتدفئة فيه

  ليبيا 
حقيقية تعيشها  إنسانيةتفيد بان معاناة " لمجموعة العمل"وردت أنباء  :الحدود المصرية الليبية

مرسى "في منطقة  الليبيةالعائالت الفلسطينية القادمة من سوريا إلى مصر على الحدود المصرية 
حيث أن السلطات الليبية ال تسمح بمرور العائالت الفلسطينية إلى ليبيا، حيث تعاني , "مطروح

عائلة فلسطينية من البرد والجوع وأالم التشرد،  02هذه العائالت والتي بلغ تعدادها حوالي حيث 
ومن جانب أخر ناشدت هذه العائالت من خالل مجموعة العمل الحكومة المصرية والليبية للنظر 

وضعهم والعمل على وضع إيجاد الحلول المناسبة لهم والسماح لهم بالدخول إلى األراضي في 
 . الليبية

 حمالت تضامن 

، (لندن)ومركز العودة الفلسطيني ( بروكسل)سينظم مجلس العالقات الفلسطينية األوروبية  
لحق العودة في لبنان، زيارة لوفد برلماني أوروبي وبريطاني إلى " ثابت"بالتعاون مع منظمة 

، وذلك للتضامن مع الالجئين الفلسطينيين  0288فبراير / لبنان، في الثاني والثالث من شباط 
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ورية إلى لبنان، ولالطالع على أوضاعهم اإلنسانية وما آلت إليه من معاناة، وللمساهمة من س
في تعريف المجتمع الدولي على ما يجري لالجئين، وللضغط باتجاه التخفيف من المعاناة، حيث 
ستشمل الزيارة، لقاء مع رئيس الجمهورية اللبنانية ووزير الخارجية والمغتربين وسفيرة االتحاد 

وروبي في لبنان وسفير بريطانيا في لبنان والسفير الفلسطيني في بيروت وممثل حركة حماس األ
غير حكومية وجوالت ميدانية ولقاءات مع الالجئين  أهليةومنظمات  األونروافي لبنان ووكالة 

الفلسطينيين من سورية في مخيمات شاتيال وعين الحلوة والجليل ولقاء مع مختلف المكونات 
 .اعية والسياسية الفلسطينية في لبناناالجتم

 

 لجان عمل أهلي

نفذت مجموعة من متطوعي مركز البيادر الفلسطيني للتنمية واإلبداع زيارة للعائالت المتواجدة في 
المخيم من ذوات الحاالت الصعبة وقدمت اإلعانات المالية لهم أملة أن يكونوا قد فعلوا ما يساعد 

 .مدين في المخيم على سد بعض احتياجاتهماألهالي الذين ما زالوا صا

 

 :اعتقال

من منزله في  أيامفلسطيني الجنسية، منذ أربعة " محمد زيدان"اعتقال الناشط الفلسطيني  -
(( الذي يتعرض))هذا هو االعتقال الثالث  أنيشار إلى من قبل األمن السوري،  المزه
 .مخيم اليرموك ، وزيدان هو صاحب صالة زيدان نت فيله
عن قيام مجموعة من األمن السوري باعتقال المصور  لمجموعة العملوردت أنباء  -

من سكان مخيم جرمانا فلسطيني الجنسية من ( عاماً  02" )علي فارس" يالفوتوغراف
 .منطقة البرامكة
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 زيدان محمد المعتقل      فارس علي المعتقل
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