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أهالي اليرموك يرفضون إخالء المخيم، ويطالبون بإنهاء الحصار "
 "والسماح لألهالي بالعودة إلى منازلهم

 
 

 قصف على مخيم اليرموك. 

 مخيم الحسينية والمصير المجهول. 

  يشتكون من أزمات معيشية خانقةأهالي مخيم العائدين بحمص. 

  "ورشة عمل إلعداد تقرير حول أوضاع فلسطينيي سورية". 

  اعتصام تضامني في مدينة ميونخ األلمانية، تضامناً مع أهالي مخيم
 .اليرموك
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 مخيم اليرموك
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض اليوم للقصف وسقوط عدد من القذائف 

متفرقة منه اقتصرت األضرار فيها على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع مواجهات  على مناطق
بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على محور بلدية اليرموك بشارع فلسطين 
والتضامن، أما من جهة أخرى نظم أهالي مخيم اليرموك بعد صالة الجمعة، اعتصامًا أكدوا فيه 

م اليرموك، مطالبين في الوقت ذاته أن تتم الموافقة على بنود على رفضهم الخروج من مخي
التهدئة وتحييد المخيم، والتي تقدمت بها الهيئات والمؤسسات اإلغاثية العاملة في اليرموك، من 
دخال المواد الغذائية واإلفراج عن  خالل رفع الحصار وفتح الطريق وعودة األهالي المهجرين وا 

 .الشبان الفلسطينيينالمعتقلين وتسوية أوضاع 
كما حذر األهالي، من مخطط لتحويل المخيم إلى نهر بارد جديد، من خالل إخراج األهالي 
والبدء بعملية عسكرية تؤدي إلى تدمير اليرموك بشكل نهائي، وتصفية ما اعتبره األهالي رمز 

 .المخيمات الفلسطينية في الشتات
سطينية ومنظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد كما طالب الجئو مخيم اليرموك، السلطة الفل

اإلسالمي، بالتدخل العاجل والفوري لوقف مخطط تدمير المخيم خالل الساعات القادمة، حيث 
 .11-9من المرجح أن تبدأ عملية إخالء السكان صباح غد السبت 

 
 مخيم الحسينية

سماع أصوات انفجارات  شهد مخيم الحسينية تحليق للطيران الحربي في سمائه ترافق ذلك مع
ناجمة عن قصف المناطق المجاورة، إلى ذلك ال يزال الغموض يلف األوضاع داخل المخيم 
نتيجة سيطرة اللجان األمنية التابعة للقيادة العامة وفتح االنتفاضة وجبهة النضال على المخيم 

 .الذين يمنعون دخول األهالي إليهو 
 

 مخيم درعا
بأن حالة من الهلع والخوف يعيشها من تبقى من سكان مخيم درعا أشار مراسل مجموعة العمل 

بسبب استمرار القصف وسقوط القذائف على المخيم، وانتشار القناصة على أسطح المباني 
المطلة على حارات وشوارع المخيم والذين يقومون بقنص كل ما هو متحرك ما أدى إلى ارتقاء 

توفر المواد الغذائية والطحين ونقص شديد في األدوية العديد من أبنائهم، كما يشتكون من عدم 
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والكادر الطبي واستمرار انقطاع كافة الخدمات من ماء وكهرباء واتصاالت عنهم لفترات زمنية 
 .طويلة

 
 مخيم العائدين حمص

حالة من الهلع والخوف أصابت سكان مخيم العائدين بحمص جراء سماعهم ألصوات انفجارات 
لمخيم تبين الحقًا أنها بسبب القصف على المناطق المتاخمة له، ومن جانب قوية هزت أرجاء ا

آخر تستمر معاناة أهالي المخيم نتيجة التضييق األمني على مداخل المخيم ومخارجه، كما 
 .يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم لساعات وأيام عديدة

 
 :لجان عمل أهلي

ة فلسطين الخيرية سلسلة من الزيارات لكبار السن في مخيم اليرموك، وذلك ضمن نفذت هيئ
وقدمت الهيئة مساعدات غذائية وعالجية  ،برنامج التواصل االجتماعي ودعم كبار السن النفسي

 .لهم
الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني " نبرد سوا. .ندفا سوا"ومن جهة أخرى وضمن مشروع 

الشيح قامت بجمع وفرز الثياب وكّيها وترتيبها وتنظيفها، ليتم توزيعها على  في مخيم خان
 .العائالت الفقيرة في المخيم

 
 "نبرد سوا.. ندفا سوا"مشروع 
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 :اختطاف
وردت أنباء لمجموعة العمل عن اختطاف الشاب أحمد منصور من سكان مخيم النيرب قبل عدة 

 .اللحظة لم ترد أي معلومات عنه أيام، وذلك أثناء عودته إلى المخيم وحتى
 

 :لورشة عم
، (لندن)ومركز العودة الفلسطيني  ،(لندن)ينظم كل من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا 

/ نوفمبر 11ن ، يوم االثني(تركيا) -فيدار / والجمعية التركية للتضامن مع الشعب الفلسطيني
التركية ورشة عمل دولية إلعداد تقرير حالة عن  اسطنبولفي مدينة  3112تشرين الثاني 

أوضاع فلسطينيي سوريا وسبل التعامل مع تحدياتها، وذلك بمشاركة خبراء ومتخصصون من 
دول متعددة، حيث ستناقش الورشة أوضاع فلسطينيي سوريا من كافة الجوانب للخروج بمقترحات 

حتياجات اإلغاثة لالجئين داخل وخارج للضغط على صانعي القرار لتوفير الحماية والحيادية وا
 .وسوريا

 
 :ألمانيا

نفذ عدد من أبناء الجالية والمخيمات الفلسطينية الذين وصلوا مؤخرًا إلى ألمانيًا اعتصامًا تضامنيًا 
مع أهالي مخيم اليرموك في مدينة ميونخ األلمانية، وذلك للمطالبة برفع الحصار المشدد عن 

 .إليه مخيم اليرموك وعودة أهله

 
 اعتصام تضامني مع أهالي مخيم اليرموك في مدينة ميونخ األلمانية


