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فلسطينيون وسوريون يستمرون بإعتصاماتهم في اليونان وحاالت إعياء "
غماء بين المعتصمين والمضربين عن الطعام  "وا 

 
 

 

 اندالع اشتباكات في مخيم اليرموك بدمشق. 

  مخيمي اليرموك ودرعااستمرار انقطاع المياه عن. 

  ساعة 02عودة التيار الكهربائي لمخيم خان الشيح بعد انقطاع دام أكثر من. 

  مأساة إنسانية حقيقية يعيشها أهالي مخيم حندرات في ظل عدم تأمين كافة
 .مستلزماتهم واحتياجاتهم اإلنسانية

 اعتصام لفلسطينيي سورية أمام المفوضية العليا للالجئين في بيروت. 
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 اليونان
ضرابهم عن الطعام في  يستمر العشرات من الالجئين الفلسطينيين والسوريين باعتصاماتهم وا 
العاصمة اليونانية أثينا وذلك احتجاجًا على تشديد السلطات اليونانية إلجراءاتها تجاههم، وأفاد 

والبرد  اإلعياء أصابت بعض المعتصمين بسبب الجوعو  مراسلنا بأن عددًا من حاالت اإلغماء
 .الشديد مما اضطر إلى نقلهم إلى المشفى

تجدر اإلشارة أن اليونان تعد أحد البوابات الرئيسية لوصول الالجئين الفارين من الحرب الدائرة 
في سورية إلى أوروبا طلبًا لألمان، إال أن تشديد اإلجراءات األمنية اليونانية تجاه الالجئين حال 

هتهم األمر الذي أدى إلى تحملهم البقاء في اليونان على نفقتهم دون وصول المئات منهم إلى وج
 .الخاصة

 
 آخر التطورات

القيادة العامة  –اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 
من جهة وبين المجموعات المسلحة المحسوبة على المعارضة السورية من جهة أخرى وذلك عند 

تأتي تلك االشتباكات في ظل استمرار الحصار  ،بلدية مخيم اليرموك في شارع فلسطينمحور 
 .المشدد المفروض على المخيم

على التوالي  222وفي السياق ذاته يستمر انقطاع المياه عن مخيم درعا جنوبي سورية لليوم 
ي األزمات حيث يسبب ذلك االنقطاع تفاقمًا ف ،على التوالي 87وفي مخيم اليرموك لليوم 

المعيشية التي يعاني منها المخيمين حيث ال يزال اليرموك محاصرًا من قبل الجيش النظامي 
القيادة العامة، فيما يشهد مخيم درعا نقصًا حادًا بالخدمات الطبية  –ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .واإلغاثية فيه
من داخل مخيم خان الشيح بريف دمشق نبأ عودة التيار الكهربائي إلى  إلى ذلك نقل مراسلنا

يشكو  في غضون ذلكجميع منازل وحارات المخيم بعد انقطاع دام ألكثر من عشرين ساعة، 
سكان المخيم من أزمات معيشية ضاغطة جراء تدهور األوضاع األمنية في المناطق المحيطة 

 .الشيح الطريق الوحيد الذي يصل المخيم بالعاصمة دمشقبه، واستمرار قطع طريق زاكية ــ خان 
ومن جهة أخرى ال تزال معاناة أهالي مخيم حندرات تزداد سوءًا فبعد أن هجروا من بيوتهم تحت 
أزيز الرصاص والقذائف جراء الصراع الدائر في سورية وسيطرة مجموعات الجيش الحر على 

في ظل عدم تأمين كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم  مخيمهم، فهم يواجهون مأساة إنسانية حقيقية
 .اإلنسانية
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من السيطرة  2102 نيسان 27هذا وكانت مجموعات "الجيش السوري الحر" قد تمكنت يوم 
الكاملة على مخيم حندرات في ريف حلب بعد معارك استمرت أيامًا.يشار أن مخيم حندرات 

ما التسمية األخرى )عين التل(، فنسبة إلى معامل سمي بهذا االسم نسبة إلى القرية القريبة منه، أ
عين التل القريبة من المخيم، وهو يقع على مرتفع صخري شمال شرق مدينة حلب، على مسافة 

يحّد مخيم عين التل من الشمال قرية حندرات الحلبية وأراضيها، ومن .كم عن وسط المدينة 02
 .الجنوب منطقة العويجة ومستشفى الكنديالشرق أراضي مقطع الشاهر وتالل تابعة لها، ومن 

 .كذلك يوجد من الغرب أيضًا معامل نسيج وحلج عين التل.ما من الغرب، فمقطع البقارة
 

 إفراج
محمد حسين نايف مصطفى" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني من "اإلفراج عن الشاب 

 .سجون النظام السوري بعد اعتقال دام ألكثر من سنتين
 

 أهلي لجان عمل
"لنجعل شتاءهم دافىء" وذلك بهدف وقاية  أطلقت هيئة فلسطين الخيرية حملة تحت عنوان
شمل .مساعدتهم على تحمل أجوائه الصعبةو  العائالت الفقيرة في مخيم اليرموك من برد الشتاء

 الحسينيةو  حجيرةو  المشروع عدد من عائالت المخيم والعائالت النازحة إليه من منطقة سبينة
 .منطقة غزالو  البويضةو 
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 لبنان
نظم عدد من فلسطينيي سورية في لبنان يوم أمس اعتصامًا أمام مقر المفوضية العليا للالجئين 
بمدينة بيروت للمطالبة بنقل ملف الالجئين الفلسطينيين من وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ل مسؤولياتها تجاههم، كما ندد الفلسطينيين )األونروا( إلى المفوضية بسبب فشل األونروا في تحم
المعتصمون بقرار األونروا األخير القاضي بقطع مساعداتها النقدية عن أكثر من ألف عائلة 

وفي نهاية اإلعتصام سلم المعتصمون بيانًا بمطالبهم إلى مدير  ،فلسطينية سورية مهجرة
 .المفوضية

 
 إعتصام بيروت اليوم

 
 تشرين الثاني الجاري -نوفمبر 42احصائيات وأرقام حتى المخيمات الفلسطينية في سورية 

 .ضحية 4552عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سورية:  •
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على مخيم اليرموك •

يومًا، والماء  595على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  505المخيم لليوم 
 .ضحية 558يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار  85لـ 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية "41" •
 .عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية"96" •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي 250الي حو 
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: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي 050حوالي 

يومًا بعد سيطرة  550: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •
 .مجموعات المعارضة عليه

يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات  445: حوالي مخيم درعا •
 .األساسية داخله

: استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة مخيم خان الشيح •
 ."خان الشيح -باستثناء طريق "زاكية

 .: استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشةمخيم خان دنون •
 .تمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: اسمخيم النيرب •
: الوضع هادئ العائدين في حمص وحماةو  الرملو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •

 .نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


