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حممة الوفاء األوربية بدأت عمميات توزيع المواد اإلغاثية عمى المخيمات "

" الفمسطينية ومراكز اإليواء بدمشق
 

 
 
 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية .

 اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك .

  سياسة تجويع وحصار خانق يتبعها الجيش النظامي على مخيم
. الحسينية، أدت إلى نفاد معظم المواد األساسية فيه

 أهالي مخيم خان الشيح يعانون من ضائقة معيشية خانقة .
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 :ضحايا
ارتقاء األخوين نضال ويامن جياد سعدية فمسطينيي الجنسية من سكان مخيم اليرموك أثناء 

. اعتقاليما في سجون النظام السوري
 

 مخيم الحسينية
 قوية ىزت أرجاء مخيم الحسينية نتيجة قصف إنفجاراتذكر مراسل مجموعة العمل بأن أصوات 

المناطق المحيطة بو، تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي فوق سمائو، وأشار المراسل بأن 
المخيم تعرض في ساعات المساء لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة منو 

 عمى الماديات، أما من الجانب المعاشي فيعاني سكانو من سياسة التجويع أضرارىااقتصرت 
 إلى نفاد معظم المواد أدىوالحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم، ما 

األساسية فيو من مواد غذائية ومحروقات وطحين، وبحسب شيادة أحد األىالي المحاصرين في 
. س ىذا في حال توفرىا. ل200المخيم بأن ربطة الخبز بمغ ثمنيا 

 
 مخيم اليرموك

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات 
الجيش الحر والجيش النظامي دارت رحاىا أول المخيم ومحور بمدية اليرموك في شارع فمسطين 

استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، ونوه المراسل بأن حالة من اليدوء الحذر شيدتو 
حارات وشوارع المخيم منذ الصباح بعد تعرضو لقصف ليمي عنيف، ترافق ذلك مع حركة دخول 
ليو، أما من الجانب اإلنساني فال يزال سكانو يشتكون من المعاممة  وخروج خفيفة لألىالي منو وا 

غير األخالقية التي يتصرفيا عناصر الحاجز المتمركز أول المخيم والتابع لمجيش النظامي 
 والشتائم ألىالي المخيم وبحسب شيادة أحد سكان اإلىاناتاتجاىيم حيث ما زالوا يوجيون 

المخيم بأن عناصر الجيش النظامي يجبرون األىالي عمى الوقوف بطابور طويل وال يسمحون 
ليم إال بإدخال كميات قميمة من المواد الغذائية تكفييم ليوم واحد، كما يعاني األىالي من استمرار 

. انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت واالنترنت والماء أليام وأسابيع عديدة
 دعت الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية أبناء مخيم اليرموك وبحسب ما نقمتو أخرىومن جية 

إحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار المخيمات الفمسطينية لممشاركة في 
 الساعة 15/5/2013 لمنكبة الفمسطينية، وذلك يوم األربعاء في 65فعاليات إحياء الذكرى الـ

. التاسعة صباحًا عند جامع الوسيم داخل المخيم، وجامع البشير خارج المخيم
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 مخيم خان الشيح
 وعدد من شباب مخيم خان الشيح اليوم زيارة لمنصب التذكاري لشيداء النكبة األىمينظم التجمع 

 لنكبة 65في شارع المخفر ووضعوا إكمياًل من الزىور عمى النصب بمناسبة مرور الذكرى 
 ال تزال معاناة سكانو مستمرة جراء عدم توفر معظم المواد الغذائية آخرفمسطين، ومن جانب 

. والطحين واألدوية، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت لساعات وأيام طويمة

 
 زيارة لمنصب التذكاري لشهداء النكبة

 :اعتقال
من مرتبات جيش التحرير  "وىدان عبداهلل الرواشدة"األمن السوري يعتقل المقدم الفمسطيني 

الفمسطيني، من جديدة عرطوز، يشار أن الرواشدة كان قد تسّرح من جيش التحرير الفمسطيني 
. 1/1/2013بتاريخ 

 
 :مفقودون

فمسطيني الجنسية من سكان شارع " نضال يوسف عودة" وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بفقدان
، ولم ترد أي أخبار أو 12/5/2013الجاعونة، وذلك أثناء خروجو من مخيم اليرموك يوم األحد 

. معمومات عنو حتى اآلن
 

 :حمالت تضامنية
 حيث بدأت بتوزيع ،بدأت حممة الوفاء األوربية عمميات توزيع المواد اإلغاثية عمى مراكز اإليواء

في حي المزة بدمشق، الذي يضم عددًا كبيرًا من العائالت " حيفا"المساعدات عمى مركز إيواء 
. الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا وخاصة مخيم اليرموك

كانت قد وصمت إلى العاصمة " حممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"الجدير ذكره أن قافمة 
 .، قادمة من األراضي المبنانية(13/5)دمشق، يوم أمس االثنين 

mailto:info@prc.org.uk

