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حممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية تدخل األراضي السورية "
 "عبر لبنان

 

 
 
 

 ضحٌة فلسطٌنٌة سقطت جراء األحداث فً سورٌة .

 قصف على مخٌم الٌرموك .

 األمن السوري ٌشن حملة دهم واعتقال فً مخٌم العائدٌن بحماة .

 انهٌار منزل فً تجمع حطٌن بحً برزة نتٌجة سقوط القذائف علٌه .

  أهالً مخٌم السبٌنة ٌعانون من استمرار الحصار الذي ٌفرضه
. الجٌش النظامً على مخٌمهم منذ شهور عدٌدة

  حاالت نهب وسرقة للبٌوت فً مخٌم الحسٌنٌة بسبب نزوح معظم
. سكانه عنه

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 :ضحايا
فمسطيني الجنسية، قضى جراء القصف عمى منطقة القابون " محمود العص"ارتقاء الشاب 

. بدمشق
 

 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد منذ الصباح تحميقًا لمطيران الحربي في 
سمائو، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي أول 

المخيم ومحور بمدية اليرموك بشارع فمسطين، أما في ساعات المساء فقد تجدد القصف وسقط 
عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة من المخيم، اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، ومن 

السكان يعانون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت والماء منذ ل امازجانب آخر 
أيام طويمة، كما يشتكون من نقص حاد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات بسبب الحصار 

. الذي يفرضو الجيش النظامي منذ أكثر من أربعة أشير

 
 

 مخيم العائدين بحماة
وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن قوات األمن السوري قامت بتطويق مداخل ومخارج مخيم 

العائدين بحماة واعتقمت عدد من شباب المخيم، ونوه المراسل بأن ساعات الصباح الباكر شيدت 
انتشارًا لقوات األمن السوري في جميع حارات وأزقة المخيم ما سبب حالة من اليمع والتوتر لدى 

. سكانو الذين يعانون أصالً  من وطأة الحصار المفروض عمييم من قبل الجيش النظامي
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تجمع العائدين ببرزة 
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن تجمع حطين بحي برزة في العاصمة السورية دمشق شيد انييار 
أحد المنازل المتضررة فيو، بسبب سقوط القذائف إال انو لم تسجل أي إصابات بسبب خموه من 

. قاطنيو
 

 مخيم النيرب
حالة من اليدوء النسبي تسود حارات وشوارع مخيم النيرب، ترافق ذلك مع انفراج بالحياة 

المعيشية نتيجة توفر المواد الغذائية والطحين فيو، إال أن سكانو ما زالوا يعانون من استمرار 
. انقطاع التيار الكيربائي وضعف في شبكة االتصاالت الخموية

 
 مخيم السبينة

يعاني سكان مخيم السبينة من شح ونقص في جميع المواد األساسية والطبية والمحروقات والدقيق 
في المخيم بسبب الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي منذ أشير عديدة، ما أدى إلى 

نزوح معظم األىالي، إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت والماء عنو لفترات 
. زمنية طويمة

 
 مخيم الحسينية

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن حارات وأزقة ومنازل مخيم الحسينية باتت شبو خاوية من سكانيا 
بسبب ما تعرض لو المخيم من قصف عنيف وسقوط عدد كبير من القذائف عميو باإلضافة إلى 

استمرار االشتباكات فيو، وكذلك بسبب الحصار الالنساني الذي يفرضو الجيش النظامي عمى 
المخيم الذي يمنع بموجبو دخول المواد الغذائية والمواد الطبية والطحين، ونوه المراسل بأن أعمال 

. سمب ونيب وسرقة لمبيوت في المخيم ُرصدت بعد نزوح معظم األىالي عنو
 

 مخيم خان الشيح
في جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح أكد بأن حالة من اليدوء النسبي 

 قوية واشتباكات في المناطق إنفجاراتتخيم عمى حارات وأزقة المخيم، تخممو سماع أصوات 
المجاورة لو، وأشار المراسل إلى أن المخيم شيد في األيام القميمة الماضية حركة نزوح لبعض 

والنقص الحاد في المواد الغذائية، وشح في األدوية  العائالت منو بسبب تزايد وتيرة القصف،
والمواد الطبية، مع انعدام كامل لممحروقات والطحين، وال بد من اإلشارة إلى أن المخيم خالي 

تمامًا من أي تواجد مسمح ويضم مدنيين عزل فقط من أىالي المخيم والميجرين من أماكن أخرى 
. إضافًة إلى عدد من مراكز اإليواء
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 :اعتقال
" طارق الشايب"وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن األمن السوري قام باعتقال الشاب  -

من أبناء مخيم العائدين بحماة عمى دوار حاجز عين الموزة، يشار أن الشايب طالب سنة 
 .ثانية تقنيات حاسوب

من قبل األمن السوري من منزلو في مخيم  ( عاماً 25)" يوسف الدربي"اعتقل الشاب  -
 .العائدين بحماة، الجدير ذكره أن الدربي كان قد اعتقل سابقُا لمدة خمسة أشير

 
: إفراج

بعد اعتقال دام ألكثر من أسبوعين المجان األمنية في شارع نسرين بحي التضامن القريب من 
". عبير احمد السيمي"مدينة دمشق أفرج عن الشابة الفمسطينية من سكان مخيم اليرموك 

 
 :لجان عمل أهمي

ضمن مشاريعيا المستمرة لمساعدة فقراء المخيمات الفمسطينية في سورية، قامت ىيئة فمسطين 
 أسرة محتاجة في مخيم خان الشيح تنوعت مابين مواد غذائية 214الخيرية بتقديم مساعدات إلى 

ومعونات نقدية، وفي مخيم اليرموك قام الفريق التطوعي لمييئة برفع األنقاض من شارع صفد 
. وأعادوا فتح الطريق الذي تعرض لمقصف قبل أيام،
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 :حمالت تضامنية
إلى العاصمة دمشق، اليوم االثنين " حممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"وصمت قافمة 

، قادمة من األراضي المبنانية، والموجية لمخيمات الالجئين الفمسطينيين في داخل (13/5)
. األراضي السورية ومراكز اإليواء

إن القافمة التي تضم عدًدا من : وقال أمين أبو راشد، منسق الحممة، في تصريح صحفي
الشاحنات المحممة بالمساعدات اإلنسانية، والتي ُتعد أول تحرك شعبي من الخارج إلى المخيمات 
منذ بدء األزمة السورية قبل أكثر من عامين، وصمت مساء اليوم إلى العاصمة دمشق قادمة من 

. نقطة المصنع الحدودية مع لبنان بتنسيق مع السمطات السورية
، والذين "وفاء ألىمنا في سورية"القائمين عمى القافمة، التي تحمل شعار "وأضاف أبو راشد أن 

باإلشراف عمى توزيع المساعدات  (14/5)أصروا عمى مرافقتيا، سيبدؤون صباح يوم غد الثالثاء 
اإلنسانية في المخيمات الفمسطينية ومراكز اإليواء بدمشق بالتنسيق مع الجيات المعنية، بيدف 

". وصول المساعدات إلى األماكن والفئات المستيدفة فييا وخصوصًا النساء واألطفال
جزء من الوفاء لمشعب السوري "وجدد منّسق حممة الوفاء األوروبية التأكيد عمى أن القافمة ىي 
، مشيًرا إلى أن ىذه القافمة ستكون "الشقيق، وأنيا تستيدف الفمسطينيين والسوريين عمى حد سواء

ىدف الحممة إنساني بحت، وىو " مشدًدا في الوقت ذاتو عمى أن ،األولى وستتبعيا قوافل أخرى
 ."ليس سوى رسالة إغاثية ال ترجو سوى القيام بواجب إغاثة المنكوبين جراء األحداث الراىنة
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