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ضحية "185"و...اختطاف واحتجاز الجئين فلسطينيين سوريين في ليبيا"
من أبناء مخيم درعا قضوا منذ بداية األحداث في سورية وحتى نهاية 

 "2014شهر آب أغسطس 

 
 

 

 أهالي اليرموك يطالبون بإدخال المحروقات والغاز إلى مخيمهم .

 معرض للتراث الفلسطيني في مخيم اليرموك .

 اعتقال الجئ فلسطيني من أبناء مخيم حندرات .

  السلطات اللبنانية تستمر بمنع الالجئين الفلسطينيين السوريين من دخول
أراضيها 

 دعوة العتصام الالجئين الفلسطنييين السوريين في بيروت. 

  إفتتاح عيادة طبية في مركز إيواء مدرسة الكفاح لالجئين الفلسطينيين

 .السوريين بمخيم عين الحلوة
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 ليبيا
 شاب فمسطيني سوري وسوري في منطقة أجدابيا 17وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد باختطاف 

الميبية، وذلك بعد أخذ كل ما لدييم من نقود، ورفض الخاطفون إطالق سراحيم إال بعد دفع فدية، 
 شاب فمسطيني سوري وسوري منذ عشرين يومًا في منطقة 15كذلك وردت أنباء عن احتجاز 

مميتة الميبية بجانب زوارة، وىم بحاجة الى كفالة أحد موظفي الدولة من أجل إطالق سراحيم ولم 
 .يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة الخبر من مصادر موثوقة

 
 آخر التطورات

ال يزال مخيم درعا يتعرض لمقصف وسقوط القذائف عميو ما تسببت بأضرار مادية كبيرة فيو، 
ترافق ذلك مع استمرار حدوث االشتباكات بين مجموعات المعارضة السورية والجيش النظامي، 

إلى ذلك يعيش أىالي المخيم حالة من الخوف واليمع بسبب اإلنتشار الكثيف لمقناصة في 
المناطق المطمة عمى حاراتو وشوارعو، ما أدى إلى حصار المخيم وعدم قدرة الناس ىناك عمى 
التحرك بحرية خوفًا من استيدافيم من قبل القناصة الذين يطمقون النار عمى أي شيء متحرك 

 .في الشوارع
ومن جانب آخر وبحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية قضى 

 حتى نياية شير 2011الجئًا فمسطينيًا منذ بداية األحداث في مارس " 185"في محافظة درعا 
 .2014آب أغسطس 

أما في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق وجو المجمس المدني 
المدير العام " عمي مصطفى"فيو رسائل باسم أبناء المخيم والمؤسسات العاممة داخمو لكل من 

أقميم سورية، وسفير دولة فمسطين -لممؤسسة العامة لالجئين الفمسطينيين، ومدير وكالة الغوث 
في سورية، طالب فييا ضرورة التحرك إلدخال المحروقات ومادة غاز الطيي وذلك لتأمين 

التدفئة قبيل فصل الشتاء، وجاء في الرسالة أن إدخال المحروقات إلى المخيم يحمي البيوت 
الخالية وأثاثيا من عبث العابثين وسعييم لحرق كل ما يمكن حرقو من أثاث وأشجار وأعمدة 

الكيرباء، في حين اليزال سكان مخيم اليرموك محرومون لميوم الثالث عمى التوالي من إدخال 
. المساعدات الغذائية إليو

في غضون يشكو السكان من تراكم النفايات بكميات كبيرة في حارات وأزقة اليرموك حيث باتت 
مصدرًا لمحشرات وانتشار األوبئة، مما دفعيم لمجوء إلى إحراق تمك النفايات كحل لمتخمص منيا، 
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يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار عمى المخيم ما أدى إلى تعطل عمل كافة المؤسسات 
 .الخدمية والصحية فيو

 
 حرق النفايات في مخيم اليرموك

أما من الجانب المعيشي فيعاني سكانو من غالء األسعار الفاحش لممواد الغذائية والسمع 
س، وكيمو البامية . ل350 ليرة سورية، والخيار 700والخضراوات حيث وصل كيمو البندورة 

س، ىذا إضافة الستمرار انقطاع التيار الكيربائي عن جميع مناطق المخيم منذ عدة . ل650
. أشير

 
 إرتفاع األسعار في مخيم اليرموك

فيما يعاني سكان مخيم جرمانا بريف دمشق حالة من اليمع والتوتر وعدم االستقرار بسبب التوتر 
األمني الذي تشيده منطقة جرمانا، حيث شيدت تمك المنطقة اليوم حالة من االرتباك والفوضى 
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، نتيجة سريان شائعة تفيد بدخول عدد من مجموعات قوات المعارضة السورية إلى منطقة جرمانا
 .يذكر أن مخيم جرمانا يعاني أزمات معيشية ضاغطة نتيجة استمرار الصراع الدائر في سورية

 
 اعتقال

من سكان مخيم حندرات النازح إلى مخيم النيرب أثناء توجيو " محمد خالد عطية"اعتقال الشاب 
 .إلى مدينة حمب عمى أحد الحواجز التابع لمجيش النظامي

 
 لجان عمل أهالي

أقام تجمع روح لمثقافة والفنون في مخيم اليرموك معرضًا لمتراث الفمسطيني ضم نماذج من 
األزياء الشعبية والحمى واأللبسة الفمسطينية والتطريزات واألعمال اليدوية التى تميز كل مدينة 

فمسطينية، وذلك بيدف الحفاظ عمى اليوية والتراث الفمسطيني وتوعية األجيال بقضية فمسطين 
. لتبقى حية في القموب

 
في مخيم اليرموك  لتراث الفلسطينيامعرض 

إلى ذلك اختتمت مجموعة جنين الكشفية في مخيم اليرموك يوم الجمعة فعاليات النادي الصيفي 
. "أشــبــال الـقـدس"الكشفي 

أما في لبنان فقد افتتحت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان وبالتعاون مع تجمع اطباء فمسطينيي 
سورية مشروع عيادة اليرموك الطبية داخل مركز إيواء مدرسة الكفاح بمخيم عين الحموة، وذلك 

. بغية تقديم الرعاية الطبية لقاطني المركز باإلضافة لالجئين الفمسطينيين خارج المركز



 

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

 

كما قامت المجنة بالتعاون مع تجمع عمال فمسطينيي سورية بإفتتاح مشروع المرافق العامة 
 .ودورات المياه في ذات المركز

 
 لبنان

ال تزال السمطات المبنانية مستمرة بمنع دخول الالجئين الفمسطينيين السوريين إلى أراضييا، حيث 
تتوارد الشكاوى من فمسطينيي سورية إلى مجموعة العمل حول منع األمن العام المبناني ليم 

دخول لبنان بالرغم من امتالكيم الوثائق المطموبة، حيث فشمت عدة عائالت فمسطيينية سورية 
بإجراء مقابالت لم شمميا في السفارات األوروبية بسبب تمك القرارات، ويذكر أن معظم السفارات 

 .األوروبية قد أغمقت أبوابيا في دمشق بسبب األحداث الدائرة ىناك
وفي السياق عينو دعا عدد من الناشطين الالجئيين الفمسطينيين السوريين الميجرين إلى لبنان 

لتنظيم اعتصام أمام المفوضية العامة لشؤون الالجئين يوم التاسع من الشير الجاري في بيروت 
خمف سبنس، لممطالبو بنقل ممف فمسطينيي سورية من وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

إلى المفوضية العامة، وفتح ممرات المجوء لمخارج، حيث سينقل  (األونروا)الفمسطينيين 
المعتصمون رسالة لممفوض العام لالجئين تشرح معاناة الالجئ الفمسطيني في سوريا ولبنان 

. ، وبدوره سينقل تمك الرسائل لرئاسة المفوضية"قوارب الموت " واضطراره لركوب
يأتي ذلك في غياب أي دور لممؤسسات والفصائل الفمسطينية لمتخفيف معاناة الالجئين 

الفمسطينيين السوريين عمى المستوى السياسي واإلجتماعي في الدول العربية، مما دفع بالالجئيين 
متوجيين نحو أوروبا، واستمرار الدعوات لميجرة " قوارب الموت "الفمسطينيين السوريين لركوب 

وطمب المجوء، وكأن الفمسطيني السوري ترك ليساق مجبرا نحو مشاريع قد التخدم قضيتو 
. األساسية وىي العودة ألرضو فمسطين


