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 مخاوف من تكرار سيناريو التهجير الذي تعرضت له بعض المخيمات"
 "في النيرب بحلب 

 
 

 ضحايا فلسطينيين سقطوا جراء الصراع الدائر في سورية ثمان. 

  اليرموك يؤكدون الهيئات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في مخيم
دعمهم ألي مبادرة تتضمن عودة جميع األهالي النازحين إلى 

 .مخيمات اللجوء

  أهالي مخيم النيرب يؤكدون حيادهم ويطالبون بعدم زجهم في أتون
 .الصراع الدائر في سورية

 حالة من الهدوء النسبي تعم أرجاء مخيم خان دنون. 
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 :ضحايا
 .قضى إثر القصف على مخيم درعا "نذر وجيه الغول" -
 .قضى إثر القصف على مخيم درعا "صالح عزيزة" -
 .قضى إثر القصف على مخيم درعا "فرحان صبري السعيد" -
 .قضى إثر القصف على مخيم درعا "وائل صبري السعيد"الطفل  -
 .قضى إثر القصف على مخيم درعا "محمد طلعت فورة"الطفل  -
 .االشتباكات في منطقة درعا المحطة قضى إثر تواصل" جهاد علي خليل" -
من أبناء مخيم السبينة قضى متأثر بجراح أصيب بها إثر  "عـبـد هللا عـبـد السـالم"الشاب  -

 .قصف سابق على مخيم اليرموك
قضى اليوم بعد معاناة مريرة مع المرض حيث قطعت قدميه " عـمـر بـشـيـتـي"الشاب  -

 .صف سابق على مخيم اليرموكإصابته بق االثنتين منذ فترة وذلك بعد

 
 "وائل صبري السعيد"الطفل 

 مخيم اليرموك
يومًا وما يزال الحصار الخانق مستمرًا على مخيم اليرموك من قبل الجيش النظامي  231

والذي أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية ( العامة –القيادة )والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
واألدوية وحليب األطفال والمحروقات فيه، كما نجم عنه موت العديد من أبناء المخيم وشلل في 

قطاع الخدمات األساسية من ماء وكهرباء واتصاالت، وبحسب إفادة أحد أبناء المخيم فإنه كافة 
ويعزو سبب تشاؤمه ذلك إلى أنه  ورغم الحديث عن المبادرة األخيرة إال أنه ال يعول كثيرًا عليها

ال لو كانت تلك األطراف لديها النية الصادقة لتنفيذ بنود االتفاق لسارعت على الفور إلى إدخ"
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لقد شهدنا "، وأضاف "المواد الغذائية والخبز لتسد بها رمق أهل المخيم الذين يتضورون جوعاً 
مبادرات كثيرة لكنها بقيت حبرًا على ورق وذهبت أدراج الرياح بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية 

 ".لها من كال الطرفين
في مخيم اليرموك بيانًا أعلنت وفي السياق عينه أصدرت الهيئات والمؤسسات الفلسطينية العاملة 

فيه عن دعمها ألية مبادرة تتضمن عودة جميع األهالي النازحين إلى مخيمات اللجوء، والحفاظ 
وحماية الجرحى المدنيين وضمان  على من تبقى من األهالي الصامدين في مخيم اليرموك،

 .سالمتهم، واإلفراج عن المعتقلين ممن لم يثبت تورطهم بالدماء
أكدت المؤسسات على ضرورة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المصالحة العامة كونها جزء كما 

أساسي من المساعي المبذولة لحل مشكلة مخيم اليرموك، وأن ما قامت به خالل الفترة الماضية 
في مخيم اليرموك وخارجه كان لدعم صمود أهلنا والتخفيف من معاناتهم في ظل غياب أصحاب 

 .المعنييناالختصاص و 
 

 مخيم النيرب
أشار مراسل مجموعة العمل إلى أن مكتب الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني في حلب قام 

 .بتوزيع عشرات األلبسة الصوفية والحرامات على العائالت األكثر حاجة في مخيم النيرب
القريب من  أما على صعيد الوضع الميداني فقد تعرض مخيم النيرب بسبب موقعه الجغرافي

مطار النيرب خالل األيام القليلة الماضية للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة 
منه من قبل مجموعات الجيش الحر أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، وبناءًا عليه 

تخوفون يؤكد أهالي المخيم حيادهم ويطالبون بعدم زجهم في أتون الصراع الدائر في سورية، كما ي
من تكرار سيناريو التهجير الذي تعرض له مخيم حندرات واليرموك والسبينة والحسينة والسيدة 

 .زينب ودرعا
 

 مخيم حندرات
شهد مخيم حندرات في األيام القليلة الماضية سقوط عدد من القذائف استهدفت مناطق متفرقة 

من نقص في المواد الغذائية  منه لم تسفر عن وقوع أي إصابات، إلى ذلك يشتكي سكان المخيم
 .واألدوية بسبب الحصار المفروض على المخيم من قبل الجيش النظامي
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 مخيم خان دنون
حالة من الهدوء النسبي تعم أرجاء مخيم خان دنون يعكره سماع أصوات انفجارات قوية تهز 

اني المخيم الذي أرجاء المخيم سببها قصف المناطق المتاخمة له، أما من الجانب اإلنساني فيع
يضم آالف العائالت الوافدة إليه من المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة له من شح في 
المواد الغذائية واألدوية وأزمة في توفر مادة الخبز بسبب فقدان مادة الطحين والمحروقات، كما 

 .واالتصاالت عنهم يشتكي أهالي المخيم من غالء األسعار واستمرار انقطاع التيار الكهربائي
 

 :بريطانيا
أقام مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية والمنتدى الفلسطيني 

عرض خالله مأساة  ،في لندن "GPU"معرضًا خالل مهرجان السالم والوحدة العالمي 
 .الفلسطينيين في سوريا في ظل األزمة السورية

 
 والوحدة العالميمهرجان السالم من معرض 

 
 :حمالت تضامنية

قافلة الوفاء األوربية الخامسة تنهي أعمال توزيع مساعداتها داخل األراضي السورية وذلك بعد أن 
، ويذكر أنه تم إدخال دمشقيوم شملت أكثر من منطقة في مدينة  21استغرق التوزيع حوالي 

 .المساعدات عبر الحدود اللبنانية واألردنية
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 الوفاء األوربية الخامسةقافلة 

 
 :إحصائيات

، عدد النازحين من الالجئين 1123نوفمبر  4بحسب إحصائيات األونروا حتى تاريخ 
 :الجئ، توزعوا كالتالي" 66166"الفلسطينيين السوريين إلى خارج سورية 

 "40511" الجئ فلسطيني سوري نزحوا إلى لبنان. 
 "21266" الجئ فلسطيني سوري نزحوا إلى األردن. 
 "6111" الجئ فلسطيني سوري نزحوا إلى مصر. 
 "2111" الجئ فلسطيني سوري نزحوا إلى غزة. 
 "2611" الجئ فلسطيني سوري نزحوا إلى تركيا. 

 


