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تواصل تحركها إلغاثة " حممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"
 النازحين الفمسطينيين الذين فروا من سورية إلى غزة

 
 
 

 ضحٌة فلسطٌنٌة سقطت جراء الصراع الدائر فً سورٌة .

  دوي انفجارات قوٌة تهز أرجاء مخٌم خان الشٌح تسبب حالة من
. الهلع والخوف لسكانه

  معاناة أهالً مخٌم النٌرب مستمرة بالتفاقم نتٌجة غالء األسعار
. وجشع التجار والنقص الحاد فً المواد الغذائٌة واألدوٌة

 مخٌم السٌدة زٌنب تحت وطأة القصف والدمار .

 هدوء حذر خٌم على معظم المخٌمات الفلسطٌنٌة فً سورٌة الٌوم .
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 :ضحايا
 من سكان مخيم النيرب، قضى أثناء االشتباكات مع "محمد محمود كالغو"ارتقاء الشاب 

 . المجان األمنية في مخيم النيرب عناصرمجموعات الجيش الحر، يشار أن الكالغو ىو أحد
 

 مخيم خان الشيح
أشار مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح بأن حالة من اليمع والخوف عاشيا سكان 

المخيم اليوم بسبب دوي انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنيا نتيجة القصف عمى 
المزارع الشرقية المحاذية لو ومزارع الدرخبية، ومن جانب أخر ما تزال معاناة سكان المخيم 

مستمرة جراء النقص الشديد في المواد الغذائية واألدوية والدقيق واستمرار انقطاع التيار الكيربائي 
 .وضعف شبكة االتصاالت الخموية واالنترنت

 
  لمخيم خان الشيحالقصف عمى المزارع الشرقية المحاذية

 مخيم النيرب
تستمر معاناة أىالي مخيم النيرب بالتفاقم نتيجة غالء األسعار وجشع التجار والنقص الحاد في 

المواد الغذائية واألدوية بسبب الحصار الذي كان مفروضًا عمييم، وكذلك بسبب استمرار انقطاع 
 ما حدا بسكانو إلى المجوء لالشتراك بمولدات ١٣/١/٢٠١٣التيار الكيربائي عن المخيم منذ 

 ليرة سورية يوميًا، وكذلك انقطاع ١٥٠كيرباء خاصة إلنارة منازليم ومحالتيم التجارية بتكمفة 
المياه عن المخيم واضطرارىم لشرائيا أو استجرارىا من اآلبار مما أثقل كاىميم وأضاف عبأً  

ماديًا جديدًا عمييم، إضافة إلى االنقطاع المستمر في شبكة االتصاالت الخموية واألرضية وعدم 
 ىذا كمو في ظل انعدام الموارد المالية وانتشار البطالة ،توفر االنترنت أليام وأسابيع عديدة

 .الناجمة عن انعكاس تداعيات الصراع في سورية عمييم
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 مخيم السيدة زينب
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم السيدة زينب يكاد يكون خاويًا من سكانو بعد أن نزحوا عنو 
بسبب تردي األوضاع األمنية فيو واستمرار القصف عميو وسقوط عدد كبير من القذائف تسببت 

بدمار الكثير من بيوتو، إال أن من تبقى من سكانو من أزمات معيشية حادة ونقص في المواد 
 .الغذائية والمحروقات والطحين وانقطاع االتصاالت والكيربائي عنيم

 
 مخيم اليرموك

تعرض مخيم اليرموك لقصف ليمي وسقوط عدد من القذائف اقتصرت أضرارىا عمى الماديات 
فقط، تزامن ذلك مع اندالع مواجيات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى عدة 

محاور، استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، ومن الجانب اإلنساني ما يزال سكانو 
يشتكون من وطأة الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم منذ عدة أشير 

 .والذي أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية واألدوية والمحروقات
 

 مخيم الحسينية
حالة من اليدوء النسبي سادت اليوم حارات وأزقة مخيم الحسينية، عكر صفوه سماع دوي 

انفجارات قوية جراء قصف المناطق المتاخمة لو، أما عمى الصعيد االقتصادي فيعاني سكان 
المخيم من الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم منذ ما يزيد عمى الستة 
أشير والذي يمنع بموجبو إدخال المحروقات والغاز والمواد الكيربائية والسيارات، وال يسمح إال 

. بإدخال كميات قميمة من المواد الغذائية والطعام والخبز
الجدير ذكره بان عدد سكان المخيم يقدر إضافة لمنطقة المشروعين الجديد والقديم حوالي ثمانين 

الحصار المفروض عمى المخيم وبسبب القصف وسقوط الشيداء عمى أرض  وبعد، ألف نسمة
نزح عدد كبير من األىالي إلى مخيمات جرمانا ودنون ولبنان ومصر ، المخيم ألسباب مختمفة

 .ودول أخرى
 

 :حمالت تضامنية
تحركيا إلغاثة النازحين الفمسطينيين الذين " حممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"واصمت 

فروا من سورية إلى غزة، وذلك استكمااًل لما قامت بو في داخل األراضي السورية بمنتصف شير 
لعون "، واألراضي المبنانية أول شير حزيران، حيث قامت حممة الوفاء األوربية (مايو/ أيار)

بتوزيع طرود غذائية ومساعدات مالية بقيمة مائة دوالر لمعائالت وىدايا ألطفال " منكوبي سورية
. النازحين الفمسطينيين من سوريا في غزة
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