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قرارات بالسكن والعمل وتسهيالت حياتية أخرى بحق الالجئين الفلسطينيين "
 "والسوريين من سورية إلى غزة ومجموعة العمل تحيي هذه القرارات

 
 

 ست ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية. 

  في مخيم خان دنوناشتباكات عنيفة. 

 قصف على مخيم درعا. 

  البدء بعمليات رفع السواتر وأنقاض القصف من شوارع مخيم
اليرموك وذلك ضمن بنود التهدئة التي تقدمت بها الهيئات اإلغاثية 

 .في مخيم اليرموك

  حفل لتوزيع منح دراسية تقيمانه لجنة فلسطينيي سورية في لبنان
 (.صراط)وصندوق رعاية الطالب 
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 :ضحايا
ست ضحايا فلسطينيين في سورية أربعة منهم من مخيم درعا قضوا إثر القصف الذي  -

 :استهدف المخيم وهم
 " نصار إبراهيموائل". 
 "مصعب طه الحسين". 
 " تركي أبوخالد عوض". 
 "أمونة رشيد عساف". 

قضى إثر إصابته برصاصة قناصة بالقرب من ثانوية اليرموك " عماد أحمد موعد" -
 .في مخيم اليرموكللبنات 

قضى إثر االشتباكات التي اندلعت أمس في مخيم خان " عبد الرحمن علي ياسين" -
 .دنون

 
 مخيم خان دنون

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان دنون شهد اشتباكات ليلية عنيفة بين الجيش النظامي 
وعدد من " ياسينعبد الرحمن علي "ومجموعات من الجيش الحر، أدت إلى استشهاد الشاب 

 .دائر في سوريةالجرحى، وذلك وسط نداءات من األهالي بضرورة تحييد مخيمهم عن الصراع ال
أما من الجانب اإلنساني فيعاني المخيم الذي يضم آالف العائالت الوافدة إليه من المخيمات 

توفر مادة الخبز  الفلسطينية والمناطق المجاورة له من شح في المواد الغذائية واألدوية وأزمة في
بسبب فقدان مادة الطحين والمحروقات، كما يشتكي أهالي المخيم من غالء األسعار واستمرار 

 .انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عنهم
ألف شخص  02ألف نسمة، كما يستقبل حوالي  11يذكر أن مخيم خان دنون يبلغ عدد سكانه 
هور األوضاع المجاورة له الذين نزحوا إليه نتيجة تدمن سكان المخيمات الفلسطينية والمناطق 

 .األمنية في مناطقهم
 

 مخيم درعا
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم درعا للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق 

 ,"مصعب طه الحسين" ,"وائل إبراهيم نصار: "متفرقة منه، أسفرت عن وقوع أربع ضحايا هم
، ترافق ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة على "أمونة رشيد عساف" ,"خالد عوض أبو تركي"
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أطرافه بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، إلى ذلك ما يزال من تبقى من سكانه 
 .األساسية يعانون أزمات معيشية خانقة نتيجة النقص الشديد في المواد

 
 مخيم اليرموك

ي شهدها مخيم اليرموك لليوم الثالث على التوالي، تخلله سماع أصوات حالة من الهدوء النسب
انفجارات قوية جراء قصف المناطق المحيطة به، أما من الجانب الميداني فقد ذكر مراسل 
مجموعة العمل عن بدء عمليات رفع السواتر وأنقاض القصف من شوارع مخيم اليرموك القريبة 

التهدئة التي تقدمت بها الهيئات اإلغاثية في مخيم اليرموك، من ساحة الريجة، وذلك ضمن بنود 
وفي السياق ذاته نشرت إحدى صفحات التواصل االجتماعي صورة للبيان الصادر عن اللجنة 
األمنية العاملة في مخيم اليرموك موجه لعناصر المعارضة المسلحة ومختلف أنواع الكتائب 

لب منهم الخروج من المخيم إلى المناطق المجاورة بشكل عام المسيطرين على مخيم اليرموك تط
حقنًا لدماء األطفال والنساء، وذلك بعد االتفاق مع كافة قادة الكتائب والمجموعات العاملة في 

 .ولجعل مخيم اليرموك منطقة آمنة لكافة المدنيين من كافة المناطق المجاورة المنطقة،
واإلجراءات المتخذة على األرض إال أن سكانه ما  أما على الصعيد اإلنساني ورغم كل المبادرات

على التوالي  101يزالوا يعانون من الحصار المفروض عليهم من قبل الجيش النظامي لليوم 
 .والذي أدى إلى انعدام مقومات الحياة فيه، ونفاد جميع المواد الغذائية واألدوية والطحين منه

 
 العاملة في مخيم اليرموكلبيان الصادر عن اللجنة األمنية ا
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 مخيم العائدين حماة
يعاني سكان مخيم العائدين بحماة من تدهور األوضاع المعيشية بشكل كبير، إضافة إلى تفاقم 
أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير، وما يزيد من 

لسكان عن العمل بسبب الصراع الدائر في صعوبة الوضع ارتفاع معدل البطالة وتوقف معظم ا
 .سورية

 
 :حمالت تضامنية

حصة شتوية على العائالت في منطقة الفيحاء  022قامت حملة الوفاء األوروبية اليوم بتوزيع 
في منطقة ركن الدين واطلع على واقع  "السموعي"الرياضية كما قام وفد الحملة بزيارة مركز إيواء 

 .العائالت المهجرة من مخيم اليرموك وقام بتوزيع الحصص الشتوية على العائالت في المركز

 
 "السموعي"زيارة مركز إيواء  حملة الوفاء أثناءوفد 

 :غزة
بتوفير منزل لكل أسرة عائدة من سوريا في  "إسماعيل هنية"وعد رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة 

 .مدينة الشيخ حمد التي ستقام بمدينة خانيونس
وأضاف هنية بكلمته التي ألقاها خالل لقاءه بالعائالت الفلسطينية القادمة من سوريا بمدينة غزة 

ف اليوم األحد، أن حكومته ستعفي كافة الطالب العائدين من رسوم التعليم، إضافة لحق التوظي
 .واحد من كل أسرة
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، مؤكدًا أنه ”األونروا“أسرة ال تغطيها وكالة  77وبين أن حكومته ستتولى دفع إيجارات المنازل لـ 
ورغم تجدد الحصار بأنواعه فإن غزة تتسع لكل الفلسطينيين، مطالبًا بتوفير حماية الالجئين 

نما عودتهم إلى صفد واللد الفلسطينيين بسوريا، مشيرًا إلى أن عودتهم لغزة ال تعني توطينه م وا 
 .والرملة ويافا

 
 لقاء بالعائالت الفلسطينية القادمة من سورياال

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بدورها حيت القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء 
وفي هذا السياق صرح  ..إسماعيل هنية بخصوص الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى غزة

حمود منسق المجموعة تعليقًا على نتائج االجتماع الذي جمع رئيس الوزراء هنية طارق 
إن هذه القرارات تأتي انسجامًا مع : بالعائالت الفلسطينية الالجئة من سورية إلى غزة بالقول

المسؤولية التامة التي وعد رئيس الوزراء بتحملها تجاه فلسطينيي سورية في غزة، وأكد حمود أن 
التي صدرت توازي ما تقدمه الدول األوروبية ألي الجئ، مشيرًا أن هذه القرارات تمثل  القرارات

أحد أوجه االحتضان الفلسطيني الفلسطيني الذي افتقده فلسطينيو سورية خالل محنتهم، وأن 
صدورها في هذا الوقت الصعب على قطاع غزة يمثل حالة وحدة الهم والمصير الفلسطينيين في 

رج، وأضاف حمود بالقول انطالقًا من هذه الخطوة المسؤولة التي اتخذتها الحكومة الداخل والخا
في قطاع غزة، فإننا ندعو لتوحيد الجهود وتكثيفها في إطار بناء إستراتيجية وطنية جامعة 
للتصدي لكل التحديات التي تواجه فلسطينيي سورية في كل مكان، مختتمًا شكره الهتمام رئيس 

 .هم المعروف للجميع في ظل الحصارالحكومي بهذه القضية رغم ظرف الوزراء وطاقمه
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 :لبنان
أقامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان وبالتعاون مع " يبقى األمل.. بالعلم والعمل" تحت عنوان

حفاًل لتوزيع منح دراسية على الطالب  17/11/0211اليوم ( صراط)صندوق رعاية الطالب 
سورية إلى لينان، وذلك بقاعة الرحمة لخدمة المجتمع بمنطقة صيدا  الفلسطينيين الالجئين من

في لبنان، بحضور عدد من ممثلي الجامعات والهيئات التعليمية ومؤسسات العمل األهلي ولفيف 
 .من أهالي الطالب والمهتمين

مم حيث أكد المتحدثون في الكلمات التي ألقوها على أهمية العلم ومكانته العظيمة في نهوض األ
 .وتزكية النفوس والتقرب إلى هللاوبناء األوطان، وتحرير البلدان، 

 وفي ختام الحفل تم توزيع المنح على الطالب الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان والذي
 .طالبًا وطالبة 10يبلغ تعدادهم 

 
 دراسية على الطالب الفلسطينيين الالجئين من سوريةالمنح التوزيع  حفل

في منطقة البقاع الغربي بتسلم أهالي " القرعون الرسمية"مت إدارة مدرسة جهة أخرى قا ومن
وتم  ,الطالب الفلسطينيين السورين المسجلين فيها إنذارات بدفع المبالغ المستوجبة على الطالب

ال سيتم فصل الطالب من المدرسة يذكر أن قسط التسجيل كان  ،تحديد يوم الغد إلكمال القسط وا 
 .دوالر 041دوالر وتم رفعه إلى  02

وبدورهم أطلق األهالي الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان بمنطقة القرعون نداًء ناشدوا فيه 
 .الجهات المعنية للعمل على حل هذه األزمة بأسرع وقت


