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تطلق قافلة إغاثة برية « حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية»"
 "إلى سورية

 
 
 

 شهيدان فلسطينيان في سورية. 

 قصف على مخيم درعا والنيرب واليرموك. 

  للقصف ألول مرةمخيم خان دنون آخر المالذات اآلمنة يتعرض. 

 تشديد الحصار على مخيم الحسينية. 

 اشتباكات في مخيم حندرات. 
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 :شهداء
فلسطيني الجنسية، استشهد جراء التفجيرات التي حدثت في مساكن " احمد شقير" الشهيد -

 .12/1/1122برزة يوم 
متأثرة فلسطينية الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهدت " منى نمر السيدة" الشهيدة -

بجراحها التي أصيبت بها منذ فترة جراء سقوط قذيفة على حي العروبة يوم الثالثاء 
 .12/1/1122الماضي 

 
 السيدة نمر منى الشهيدة    شقير احمد  الشهيد

 
 مخيم خان دنون

بأن مخيم خان دنون تعرض في ساعات الفجر األولى لسقوط " مجموعة العمل"أفاد مراسل 
سقطت داخل المخيم على منزل فهمي شهابي الخطيب من دون أن تخّلف قذيفتين إحداها 

إصابات، والقذيفة األخرى سقطت في منطقة غير أهلة بالسكان، ترافق ذلك مع حدوث اشتباكات 
، استخدمت فيها اولت دخول المخيم والجيش النظاميعنيفة بين مجموعات الجيش الحر التي ح

أسرة من  2111أن مخيم خان دنون يستضيف حوالي األسلحة الخفيفة والمتوسطة، يشار 
النازحين من المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة له، إضافة إلى أهالي المخيم الذين يعانون 
من نقص حاد في المواد الغذائية ومادة الخبز وغالء األسعار واستمرار انقطاع التيار الكهربائي 

 .وشبكة االتصاالت عنه
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 الخطيب فهمي الحاج منزل على سقطت التي يفةالقذ اتج عنالدمار الن

 مخيم النيرب
تعرض مخيم النيرب لسقوط عدد من القذائف عليه حيث ُسجل " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

أيمن "سقوط قذيفة خلف سكة القطار خلفت أضرارًا مادية في المكان، كما سقطت على منزل 
وأشار مراسلنا هناك أن سكان المخيم ما زالوا يعانون  دون أن تسفر عن وقوع إصابات، "فضل

من أزمات معيشية حادة كنفاد مادة الطحين وتوقف المخابز عن العمل وشح المواد الغذائية 
 .والمحروقات فيه

 مخيم درعا
نيسان  7مدرسة أكد مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم درعا لسقوط قذيفتين بالقرب من 

دون أن توقع أي إصابات، أما على الصعيد المعيشي فال زال سكان المخيم يعانون من نقص 
في المواد الغذائية واألدوية والطحين واستمرار انقطاع جميع الخدمات األساسية عنه من ماء 

 .وكهرباء واتصاالت
 مخيم اليرموك

لك مع حركة دخول وخروج لألهالي حارات وشوارع مخيم اليرموك ترافق ذ هدوء حذر ساد
ليه، وأشار المراسل أن عناصر حاجز الجيش النظامي المتواجدين أول المخيم  والموظفين منه وا 
قاموا بإطالق النار على حافلة ركاب أثناء دخولها للمخيم دون أن ينجم عنه أي إصابات بين 

أول مخيم محيط قسم اليرموك و ر أول الالركاب، كما شهد المخيم حدوث اشتباكات عنيفة في محو 
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الجيش فلسطين بين مجموعات الجيش الحر و شارع الثالثين ومقر بلدية اليرموك في شارع 
النظامي استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذكر مراسل مجموعة العمل هناك أن 

فتين في المخيم تعرض في المساء لقصف وسقوط عدد من القذائف عليه، حيث ُسجل سقوط قذي
 0011أما في الساعة  بالقرب من مركز بيادر أدت إلى وقوع عدد من اإلصابات، ٥١الـشارع 
 .قذيفة بالقرب من مدرسة البصة نجم عنها العديد من اإلصابات فقد سقطتمساًء 

 
 مخيم الحسينية

يعاني سكان مخيم الحسينية من استمرار الحصار المفروض من قبل الجيش النظامي على 
المواد التموينية والخبز إليه، واستمرار انقطاع  إدخالالمخيم، كما يشتكي سكانه من صعوبة 

 .االتصاالت والتيار الكهربائي عنه أليام طويلة
 مخيم حندرات
حندرات في حلب شهد يوم أمس اشتباكات عنيفة دارت بأن مخيم " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

رحاها قرب مشفى الكندي بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، حيث عمد الجيش 
النظامي إلى إطالق الرصاص في المخيم بهدف بث الخوف والفزع بين السكان، ومن جانب 

في المواد الغذائية والخضار آخر يعاني أهالي المخيم من عدم توفر مقومات الحياة فيه ونقص 
والخبز واستمرار انقطاع التيار الكهربائي عنه أليام طويلة، الجدير ذكره أن مخيم حندرات انشأ 

حيث يقع شمالي شرق حلب على طريق حلب المسلمية، ويحيط به مقطع البكارة  2621سنة 
آالف 7ي يضم حوالي ومقطع الشاهر وبالقرب من مشفى الكندي وحي العويجة، ويعد المخيم الذ
 .نسمة من الفلسطينيين والسوريين من اصغر مخيمات الشتات في سوريا
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 :حمالت تضامنية
وفاء »عقدت اللجنة المنظمة لحملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية مؤتمرًا صحفيًا بعنوان 

عرض المنظمون فيه  ,1122فبراير  –شباط  10في بيروت، وذلك يوم « ألهلنا في سورية
أهداف الحملة الرامية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للمخيمات الفلسطينية بما فيها من 

 .الالجئين الفلسطينيين وأبناء الشعب السوري سواء داخل المخيمات أو في مراكز اإليواء
الفلسطينية  وتنبع أهمية هذه الحملة من كونها أول تحرك شعبي من خارج سورية نحو المخيمات

فيها بهدف التخفيف من آثار األزمة اإلنسانية التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون في سورية 
مع سواهم من أبناء الشعب السوري، أكد المنظمون في كلماتهم على أن الهدف الرئيس من هذه 

 .الحملة هو إنساني إغاثي وال يحمل أي بعد سياسي
حملة تلفزيونية خيرية عبر عدة فضائيات بدءًا من يوم الجمعة  يذكر أن هذه الحملة سوف تطلق

 .1122مارس / األول من آذار

 
 بيروت في "حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"ـ ل الصحفي المؤتمر

 :لجان عمل أهلي
، نظمت هيئة فلسطين الخيرية في مخيم اليرموك جنوب دمشق، "نظف مخيمك"تحت شعار 
نظف "لمخيم، واستمرت حملة ورفع للقمامة المتراكمة منذ شهرين في حارات وشوارع احملة نظافة 

عشرة أيام، حيث قام فريق الهيئة التطوعي بتنظيف مناطق عدة في شارع اليرموك وحي  "مخيمك
، وشارع المدارس وحي الجاعونة، ومحيط مسجد الوسيم 21ـالتقدم والمغاربة ومنطقة شارع ال

يني وجامع فلسطين، وشارعي صفد ولوبية، كما عملت هيئة فلسطين الخيرية وعبد القادر الحس
زالة الخطر  على رفع األنقاض من منطقة المنصورة القريبة من دوار فلسطين، وترحيل الردم وا 
نتيجة االنهيار الكبير في المنازل السكنية، كما ساهمت في سلسلة من المشاريع الخدماتية في 
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 تهيئة و تأهيل مشفى فلسطين، وا عادةوخاصة اليرموك، كإخماد الحرائق المخيمات الفلسطينية 
 .ورفع األنقاض من مشفى الباسل

وبذات السياق قامت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية وفي إطار دعمها النوعي للمدارس 
وك بتنفيذ مخيم اليرم أبناءاألهلية التي افتتحها األهالي ومجموعة من المعلمين المتطوعين من 

نشاط حافل في مدرسة السمو التي تحتضن طالب المرحلة االبتدائية من الصف األول وحتى 
 .السادس االبتدائي

 
 

 :اعتقال
فلسطيني " يوسف أبو دهيس"عن اعتقال " لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"وردت أنباء 

 .بريف دمشقالجنسية من سكان مخيم العائدين بحماة، على حاجز النبك 
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