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على ظروف الجئون فلسطينيون وسوريون يضربون عن الطعام بمصر، احتجاجًا "
 "اعتقالهم غير اإلنسانية

 
 

 ضحايا فلسطينيين سقطوا اليوم في سورية خمس. 

 قصف على مخيم النيرب. 

 من مخيم اليرموك وسط أجواء من  مغادرة وفد اللجنة الشعبية
 .التفاؤل

  حالة من الهلع انتابت سكان مخيم العائدين بحمص بسبب سحب
 .الدخان األسود التي غطت سماء المدينة
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 :مصر
احتجاجًا على ظروف اعتقالهم،  ،خمسون الجئًا فلسطينيًا وسوريًا يضربون عن الطعام بمصر

حيث تم اعتقالهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ المصرية، ووفقًا للممثل 
أن السوريين والفلسطينيين المعتقلين مرغمون على "اإلقليمي للمفوضية العليا لالجئين محمد ديري 

أو البقاء في السجن لمدة غير دفع ثمن بطاقة السفر للعودة إلى سوريا أو أي بلد مجاور 
 ."محددة

 
 المصرية السجون أحد داخل من صورة

 :ضحايا
قضى يوم أمس متأثرًا بجراح أصابته إثر قصف سابق على مخيم " محمود حيان حسون" -

 .اليرموك

 
 محمود حيان حسون
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 .الذي قضى إثر سقوط قذائف على مخيم النيرب مساء اليوم" جمال محمد جمال" -
 .التي قضت إثر سقوط قذائف على مخيم النيرب مساء اليوم "الكبرازهية  " -
 .الذي قضى إثر سقوط قذائف على مخيم النيرب مساء اليوم" يحيى ريحاوي" -
 .قضى أثناء اعتقاله في سجون األمن السوري "عبد اللطيف سعيد" -

 
 جمال محمد جمال

 مخيم النيرب
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم النيرب تعرض للقصف وسقوط عدد من القذائف على 
مناطق متفرقة منه من قبل مجموعات الجيش الحر، وقد أدت القذائف التي استهدفت منطقة 

وعدد من الجرحى، إلى ذلك ما يزال سكان المخيم يعانون  ط ثالث ضحاياو سقسكة القطار إلى 
 .ر وشح المواد الغذائية واألدويةة بسبب غالء األسعامن أزمات معيشية خانق

 
 مخيم اليرموك

أنباء عن مغادرة وفد اللجنة الشعبية من مخيم اليرموك وفي التفاصيل أبدى وفد اللجنة الشعبية 
بهدف  22/11/2112المكون من أحد عشر شخصًا والذي دخل مخيم اليرموك ظهر يوم أمس 

 النسحاب المجموعات المسلحة وتسوية أوضاع البعض منهم، متابعة تنفيذ االتفاق الذي جرى
ارتياحًا كبيرًا من النتائج التي توصل إليها بعد أن التقى عددًا كبيرًا من أهالي اليرموك والكتائب 
الفلسطينية الموجودة داخله، إال أن الوفد لم يصرح بمضمون المفاوضات التي جرت بل اكتفى 

لى كافة البنود المطروحة وسوف يقومون بإعالن كافة التفاصيل بأنه تم االتفاق ع: "بالقول
 ."والمجريات الحقاً 
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وفي سياق متصل أوردت إحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك 
خبر قيام حزب سوريا الوطن أمس الجمعة بإتمام صفقة تبادل مع الكتائب الفلسطينية داخل 

ربطة خبز مقابل استالم جثتين إحداهما  111علبة حليب أطفال و 111 لاإدخالمخيم حيث تم 
كما  ,لشخص تابع لفتح االنتفاضة واألخرى لشخص من القيادة العامة تم قتلهما داخل المخيم

أشارت الصفحة بأنه لم يتم إدخال لقاح شلل األطفال، وكانت هذه الصفقة مستقلة عن عمل 
 .الوفد األهلي الذي دخل المخيم

 
 مخيم العائدين حمص

نقل مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهلع انتابت سكان مخيم العائدين بحمص بسبب سحب 
الدخان األسود التي غطت سماء المخيم تبين الحقًا بأنها ناجمة عن احتراق خزانات النفط في 

فجارات مصفاة حمص، ومما أثار الخوف لديهم تحليق الطيران الحربي وسماعهم ألصوات ان
 .المتاخمة لهقوية هزت أرجاء المخيم نتيجة قصف المناطق 

 
 مخيم خان دنون

أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم خان دنون بقيام هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع السلل الغذائية 
عائلة، وأضاف بأن ٧١٠٢من أهالي المخيم ليصل عدد األسر المستفيدة إلى  المحتاجةللعائالت 

الهيئة ستتابع عملها في إحصاء العائالت من أجل أن يشمل التوزيع جميع المستحقين في 
 .مدفئة حطب على المهجرين في المخيم ٠١المخيم، كما قامت الهيئة بتوزيع 

 
 دنونمخيم حطب على المهجرين في الفئ اتوزيع مد
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ومن جهة أخرى ورغم الهدوء النسبي الذي يشهده المخيم إال أن سكانه يعانون من ضائقة 
اقتصادية كبيرة بسبب تردي األوضاع األمنية في سورية والتي انعكست سلبًا عليهم وأدت إلى 

 .المخيمانتشار البطالة وفقر الحال والنقص الشديد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات في 
 

 مخيم الحسينية
يستمر الغموض حول ما يجري من أحداث في مخيم الحسينية بعد سيطرة الجيش النظامي 

وفتح االنتفاضة وجبهة ( العامة–القيادة )مدعومة باللجان المسلحة التابعة للجبهة الشعبية 
 .مل، الجدير ذكره بأن مخيم الحسينية خال من سكانه بشكل كا11/11/2112النضال يوم 

 
 مخيم السبينة

المفروض عليه خاصة بعد أن تم اقتحام الحصار  تحت وطأةزح رالسبينة ي مال مخيزما ي
لى اآلن ليس هناك معلومات مؤكدة حول ما يجري  منطقة السبينة من قبل الجيش النظامي، وا 

 .تيبات حول عودة أهل المخيم إليهمن تر 
 

 :لجان عمل أهلي
والتنمية الشبابية حملة  لإلغاثةاستأنفت مؤسسة جفرا " منمشي ومنكفي الطريق"تحت شعار

 .وك والتي استهدفت أماكن عدة فيهالتنظيف في مخيم اليرم

 
 حملة التنظيف في مخيم اليرموك
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 :إفراج

 .من أبناء مخيم العائدين بحمص" قاسم شما"األمن السوري يفرج عن الشاب  -
ألكثر من شهرين األمن السوري يفرج عن ابن حي عكرمة القريب من بعد اعتقال دام  -

 ".هيثم سعيد كمال"مخيم العائدين بحمص الشاب 


