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موجة نزوح ألهالي مخيم السبينة باتجاه مخيم اليرموك وذلك نتيجة "
 "تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة

 
 
 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية. 

 قصف على مخيم اليرموك. 

  الحصار عن مخيم اليرموك تتكسر على أعتاب مبادرات متتالية لفك
 .استمرار القصف والحصار

  رسالة من الشبـــاب الفلسطيني المستقــل فــي مخـيــم اليــرمـــوك إلى
أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول وضع الالجئين 

 .الفلسطينيين في سوريا

 في تايالند مجموعة العمل تتواصل  متابعةً لقضية اعتقال الجئين فلسطينيين
 . مع المفوضية والسلطات لحل القضية

  عشرون طفالً من الفلسطينيين السوريين المتواجدين بمنطقة البقاع الغربي
اللبنانية، أخرجوا من المدارس لعدم تمكنهم من دفع المبالغ المالية المطلوبة 

 .منهم
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 :ضحايا
بجراحه نتيجة  متأثرا  بناء مخيم اليرموك، من أ" عمر بسام األحمد"استشهاد الطفل  -

 .إصابته بشظايا قذيفة هاون سقطت بالقرب من جادات بئر السبع

 
 عمر بسام األحمدالشهيد 

 .جراء القصف على مخيم اليرموك" سليمان زمزم"استشهاد  -

 
 سليمان زمزمالشهيد 

 مخيم السبينة
حولها ونتيجة اشتداد المعارك  بسبب تصاعد العمليات العسكرية في منطقة السبينة وما

واالشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي أهالي مخيم السبينة ينزحون باتجاه 
مخيم اليرموك، أما من تبقى من سكانه فإنهم يعانون من الهلع والخوف على مصيرهم ومصير 

 .قة سبينةات الجيش الحر من منطأبنائهم بعد أن وردت معلومات عن انسحاب مجموع
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 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك للقصف وسقوط عدد من القذائف على 
مناطق متفرقة منه، أدت إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى، ترافق ذلك مع حدوث اشتباكات 
 عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على عدة محاور استخدمت فيها األسلحة
الخفيفة والمتوسطة، أما على الصعيد اإلنساني فال يزال سكان مخيم اليرموك يعانون من وطأة 

يوم على التوالي والذي  111الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم منذ 
تسبب بتردي األوضاع المعاشية ووصولها إلى مرحلة مزرية فاقت حدود التصور، هذا إضافة 

ر انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مناطق المخيم منذ عدة أشهر، ومن جهة أخرى إلى استمرا
يتساءل أهالي المخيم عن مدى جدية وجدوى المبادرات المقدمة لحل أزمة المخيم خاصة في ظل 

والتي تتضمن بحسب ما  القيادة العامة-ة لتحرير فلسطينالمبادرة التي طرحتها الجبهة الشعبي
 ىتبق من ما( من يرغب)صرح به مسؤول دائرة اإلعالم المركزي في القيادة العامة تسهيل خروج 

من أبناء مخيم اليرموك إلي خارج المخيم ضمن آلية ستعلن اعتبارا  من بداية األسبوع القادم، 
يم الحسينية حيث تم وشدد األهالي على ضرورة عدم تكرار السيناريو الذي حدث مع أهالي مخ

 .م إلى مراكز األمن للتحقيق معهماقتياده
وفي السياق ذاته وجه الشبـــاب الفلسطيني المستقــل فــي مخـيــم اليــرمـــوك رسالة إلى أعضاء اللجنة 

حول وضع الالجئين الفلسطينيين في  4/11/3112التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 
عادة السكان إلى المخيم و ا بفك الحصار عن مخيم اليرموك بشكل كامل، سوريا طالبوها فيه ا 

وتأمين طريق آمن للعودة، وجعل المخيم منطقة حيادية خالية من المظاهر المسلحة التابعة ألي 
البدء بإعادة إعمار المخيم وتأهيل البنية التحتية، كما شددوا على أن تمارس منظمة و جهة، 

في حماية المخيم، وتوفير األمان للناس فيه، وطالبوا من اللجنة التنفيذية  التحرير دور ا حقيقي ا
ما يدور في لمنظمة التحرير بدخول المخيم واالطالع على واقع األهالي المأساوي ومعرفة حقيقة 

 .اليرموك منهم مباشرة
 

 مخيم حندرات
مفروض على أفاد مراسل مجموعة العمل بأن سكان مخيم حندرات يعانون من الحصار ال

مخيمهم من قبل الجيش النظامي ونوه المراسل بأن طريق الجندول المؤدي إلى المخيم ما يزال 
لمخيم مقطوعا  منذ ستة أيام، هذا إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مناطق ا

 .لليوم الثالث على التوالي
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 مخيم النيرب
بتوزيع ( األونروا)لة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ذكر مراسل مجموعة العمل نبأ قيام وكا

المساعدات المادية على العائالت المكونة من ستة أفراد من سكان مخيم النيرب بحلب، إلى ذلك 
ء يعاني سكان المخيم من ضائقة اقتصادية بسبب تدهور األوضاع األمنية في سورية وغال

 .األسعار وتفشي البطالة بينهم
 

 حمص ئدينمخيم العا
أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص بأن أهالي المخيم عاشوا اليوم حالة من 
الهلع والخوف نتيجة سماع أصوات انفجارات قوية هزت بيوتهم تبين الحقا  بأنها نتيجة القصف 

بسبب على المناطق المحاذية للمخيم، ومن جهة أخرى يعيش السكان أوضاعا  إنسانية مأساوية 
 .غالء األسعار وانتشار البطالة وعدم توفر جميع المواد األساسية فيه

 
 :اعتقال

من أبناء مخيم النيرب، وذلك " ناصر الزكاري"أيمن الزكاري، و"األمن السوري يعتقل األخوين 
 .4/11/3112حلب إلى المخيم يوم  أثناء عودتهما من مدينة

 
 :لبنان

ن بأن حوالي العشرين طفال  من الفلسطينيين السوريين أشار مراسل مجموعة العمل في لبنا
المتواجدين بمنطقة البقاع الغربي اللبنانية، أخرجوا من المدارس لعدم دفعهم المبالغ المطلوبة منهم 

 .ألف ليرة لبنانية عن كل طفل 01وهي 
 

 :تايلند
فريق أم وطفليها عن أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بأن السلطات التايلندية قامت باعتقال وت

بعضهم، حيث قامت الشرطة التايلندية باعتقالهم بحجة اإلقامة غير الشرعية، وتم حبسهم في 
أحد السجون وتفريق األم عن أطفالها، ووفقا  ألقارب المحتجزين فإن األم واألطفال معتقلون في 

أحد األطفال ظروف غير مالئمة، كما أن أحد األطفال يعاني من مشاكل صحية، ويذكر أن 
سنوات، هذا ويناشد األهالي جميع المؤسسات  7سنوات والطفل اآلخر عمره  2عمره قرابة 

 .الحقوقية واإلنسانية التدخل العاجل للمساهمة في حل مشكلتهم
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وفي السياق ذاته واصلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيين سورية جهودها الحثيثة من أجل 
ن الفلسطينيين السوريين المتواجدين في تايالند، بعد حمالت متابعة أوضاع ومشاكل الالجئي

االعتقال التي طالت العديد منهم، وبعد نداءات وصلتها من داخل السجون هناك، وقد قامت 
التابعة لألمم المتحدة في بانكوك  الالجئينالمجموعة باالتصال بمكتب المفوضية العليا لشؤون 

طات المحلية، فيما تقدمت المجموعة بشكوى رسمية لدى التي وعدت بمتابعة القضية مع السل
المكتب اإلقليمي للمفوضية في جنوب شرق آسيا، كون الالجئين المعتقلين مسجلين في سجالت 
المفوضية، بدورها قدمت رئيسة المكتب اإلقليمي شرحا  حول وضع الالجئين عموما  في تايالند، 

المعتقلين وأرقام تسجيلهم ومكان احتجازهم، حيث ووعدت بمتابعة القضية بعد أن طلبت أسماء 
 .زودت المجموعة مكتب المفوضية بكل المعلومات المطلوبة للمتابعة

التي يفترض أن  ،هذا وتسعى المجموعة للتواصل مع السلطات التايالندية عبر سفارتها في لندن
تنقل رسالة احتجاج رسمية من مركز العودة الفلسطيني في لندن ومن مجموعة العمل من أجل 

 .فلسطينيي سورية لحكومة بالدها
فلسطينيا  من سورية وصلوا تايالند خالل الشهور الستة األخيرة، قد تم  351يذكر أن أكثر من 

الالجئين التابعة لألمم المتحدة، ويعيش تسجيل معظمهم في سجالت المفوضية العليا لشؤون 
 .والقانونيةهؤالء الالجئون مع عوائالهم في ظروف مأساوية من الناحية االقتصادية 


