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حملة الوفاء األوروبية تطلق أول قافلة برية للداخل السوري تحت شعار "
 "وفاء ألهلنا في سوريا

 

 
 
 

 1287فلسطٌنً سقطوا فً سورٌة منذ بداٌة األحداث . 
 قصف على مخٌمً خان الشٌح والحسٌنٌة .

  أهالً مخٌم الٌرموك ٌعانون من استمرار الحصار الخانق الذي
. ٌفرضه الجٌش النظامً علٌهم

  سكان مخٌم درعا ٌشتكون من إهمال وعدم اهتمام الجمعٌات الخٌرٌة
. ومنظمات العمل األهلً الفلسطٌنً بهم

  اعتصام لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن السورٌٌن فً مصر أمام سفارة
. فلسطٌن بالقاهرة احتجاجا على تردي أوضاعهم
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ضحايا  
 الموثقة لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية عن ارتفاع عدد الضحايا اإلحصائيات أفادت

 ضحية فمسطينية قضى معظميم إثر 1287الفمسطينيين في سورية منذ بداية األحداث إلى 
. القصف عمى المخيمات الفمسطينية في سورية

 
 مخيم الحسينية

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية تعرض لسقوط عدد من الصواريخ عمى مناطق 
ار مادية كبيرة في األبنية المجاورة لفرن األقصى وشارع رعن وقوع أض متفرقة منو، أسفرت 

السوق وشارع العشرة، ونوه مراسمنا بأنو تم تسجيل عدد من حاالت القنص اليوم في شارع 
السوق، ومن الجانب اإلنساني ال زال الجيش النظامي يفرض حصارا خانقا عمى المخيم ما أدى 
إلى نزوح معظم األىالي عنو بسبب شح المواد الغذائية واألدوية والماء والمحروقات، واستمرار 

 .انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو أليام وأسابيع عديدة

 
آثار القصف الذي استهدف إحدى مدارس مخيم الحسينية 

 مخيم خان الشيح
أكد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليمع والخوف أصابت سكان مخيم خان الشيح في 

 قوية ىزت أرجاء المخيم ترافق ذلك مع تصاعد إنفجاراتساعات الصباح بسبب سماع أصوات 
كثيف لسحب دخان تبين الحقًا بأنيا نتيجة القصف عمى المناطق المتاخمة لو، وأشار المراسل 

بأن المخيم تعرض في ساعات المساء لسقوط عدد من القذائف تركزت في محيط منطقة 
 وشارع الثانوية، أدت إلى وقوع عدد من اإلصابات كما ألحقت أضرارا كبيرة بمكان اإلسكان
. سقوطيا
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 مخيم اليرموك
ىدوء يسود شوارع مخيم اليرموك منذ الصباح ترافق ذلك مع حركة دخول وخروج لألىالي من 

لى المخيم، إال أن سكانو ما زالوا يعانون من انعدام مقومات الحياة فيو بسبب استمرار انقطاع  وا 
التيار الكيربائي والماء وخدمات االتصاالت واالنترنت عنو ألسابيع عديدة، إضافة لمحصار 

الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل المخيم ومخارجو والذي يمنع بموجبو إدخال 
. المواد الغذائية واألدوية والمحروقات إليو

 
 مخيم درعا

نقل مراسل مجموعة العمل بأن أىالي مخيم درعا يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي 
وشبكة االتصاالت عن المخيم لمدة طويمة، كما يعانون من نفاد معظم المواد الغذائية واألدوية 

والمحروقات، وعدم اىتمام واكتراث الجمعيات الخيرية ومنظمات العمل األىمي الفمسطيني بسكانو 
وتمبية احتياجاتيم اإلنسانية، وبناء عميو أطمق من تبقى من األىالي نداء استغاثة ناشدوا فييا 
الفصائل الفمسطينية ومنظمة التحرير وجامعة الدول العربية لمعمل عمى تحييد المخيم وجعمو 

. منطقة آمنة
 

 :مفقودون
 10/5/2013 خان الشيح يوم الجمعة  مخيمفمسطيني الجنسية من سكان" أسامة الفاعور"فقد 

. بين منطقة جديدة عرطوز ومعضمية الشام، ولم ترد أي أخبار عنو حتى المحظة
 

 :حمالت تضامنية
 قافمة برية لمداخل السوري تحت شعار وفاء ألىمنا في سوريا، أولأطمقت حممة الوفاء األوروبية 

والتي من المقرر أن تنطمق من منطقة البقاع حيث تتجمع الشاحنات في مفرق ديرزنون في 
 .13/5/2013الساعة العاشرة صباح يوم االثنين الموافق 

يشار أن وفد من حممة الوفاء األوروبية سيرافق الحممة المتوجية إلى سورية ليشرف بنفسو عمى 
. إيصال المساعدات لمنكوبي سورية

 
 :لبنان

أوضاع الالجئين الفمسطينيين وانعكاس ما يجري في المنطقة عمييا، ال سيما موضوع النازحين 
وسبل تقديم المساعدات الالزمة ليم، والعمل من أجل أن تتحمل الجيات المعنية مسؤولياتيا بيذا 

الخصوص في ظل تزايد أعداد النازحين، كانت محاور المقاء الذي جمع النائب في البرلمان 
المبناني بيية الحريري، مع وفد من فصائل منظمة التحرير الفمسطينية في لبنان، يوم السبت 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

إن : "والمنظمة في لبنان فتحي أبو العردات' فتح'، ومن جانبو قال أمين سر حركة 11/5/2013
المقاء بحث أوضاع المخيمات وموضوع النازحين من سوريا بعد أن وصل عددىم ما يقارب 

. " ألف نازح وىم بحاجة إلى مزيد من الرعاية واالىتمام55الـ
 

 :مصر
اعتصم اليوم عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين في مصر أمام سفارة فمسطين في القاىرة، 

احتجاجا عمى تردي أوضاعيم المعيشية وعدم اكتراث السفارة بأمورىم، إال أن السفارة قامت 
. بوضع حاجز من السيارات لمنع المعتصمين من الوصول لحرميا
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