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مبادرة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية تدعو إلى إخالء المخيمات "
" الفلسطينية من المظاهر المسلحة واعادة الالجئين إليها

 
 

 ثمان ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك بدمشق وقصف ليلي على مخيم درعا .

  اتفاق يقضي بفتح حاجز البشير أول مخيم اليرموك يوم غد الجمعة
إلخراج الجرحى وفتح الطريق أمام أهالي المخيم المحاصرين منذ عدة 

. أيام

  أهالي مخيم درعا يطالبون الجهات المسلحة بالخروج من مخيمهم بعد ما
. قاموا بنهب منازلهم ومحالهم التجارية

  أهالي مخيم حندرات والمقيمين في الوحدة التاسعة بحلب يعانون أزمة
. إنسانية صعبة

  حالة من الهلع والخوف عاشها أهالي مخيم العائدين بحمص بسبب سماع
. أصوات انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق المتاخمة لهم
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 :ضحايا
ثمان ضحايا فمسطينيين سقطوا في سورية جراء الصراع الدائر فييا ففي مخيم درعا قضى الطفل 

 من أبناء مخيم درعا بسبب منع عناصر حاجز الجيش النظامي أىل الطفل من " يوم20"يزن 
 .التوجو إلى المشفى لوضعو في الحاضنة

 
مخيم درعا الذي قضى في الطفل يزن 

أما في مخيم اليرموك فقد قضى أربع ضحايا اليوم نتيجة تعرض المخيم لمقصف وسقوط قذيفة 
أحمد : "في نياية امتداد شارع الثالثين بالقرب من سوق الخضار بمخيم اليرموك، الضحايا ىم

وابنو الذي يبمغ من العمر سنة ونصف تقريبًا، وشاب من عائمة " بياء عزام"، "محمود عبد الكريم
من شارع " نياد عمي بيمول"السعدي لم يتسن لمراسمنا معرفة اسمو األول، كما قضى الشاب 

المغاربة بمخيم اليرموك متأثرا بجراحو جراء القصف عمى مخيم اليرموك، وكذلك قضى الشاب 
من سكان مخيم اليرموك نحبو وذلك أثناء االشتباكات مع مجموعات " عوض صالح أبو زرد"

، يشار أن الزرد ىو أحد عناصر المجان األمنية 24/7/2013الحر في مخيم اليرموك يوم 
. التابعة لمقيادة لمجبية الشعبية القيادة العامة

من مرتبات جيش " خالد إسماعيل الحاج محمد"وفي مخيم جرمانا تم اليوم تشييع جثمان العقيد 
التحرير الفمسطيني، الذي قضى نحبو في منطقة عدرا بريف دمشق جراء االشتباكات مع 

. مجموعات الجيش الحر
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 عوض صالح أبو زرد

مخيم اليرموك 
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم اليرموك وسقوط قذيفة في نياية امتداد 
شارع الثالثين بالقرب من سوق الخضار أدت إلى سقوط أربع ضحايا وعدد من الجرحى، وفي 
سياق متصل أوردت الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية معمومات مفادىا بأن الجيش النظامي 

سيقوم بفك جزئي لمحصار عن المخيم وسيفتح عناصره الحاجز التابع ليم عند جامع البشير يوم 
الجمعة عند الساعة الثامنة صباحًا إلخراج الجرحى وفتح الطريق أمام أىالي المخيم لمخروج 
دخال متطمباتيم الحياتية من خبز وطعام وان تضمن الييئة الوطنية  والدخول إليو، من أجل وا 
األىمية دخول وخروج األىالي المدنيين العزل وان تضمن الييئة أن ال يقوم المسمحون بأي 

إطالق لمنار طيمة فترة دخول وخروج المدنيين كما تقوم الييئة بالتعاون مع كل األطراف بتامين 
خروج الجرحى المدنيين، أما من الجانب المعيشي فال يزال سكانو يعانون من نفاد جميع المواد 
الغذائية والخضار ومادة الخبز واألدوية نتيجة إغالق الجيش النظامي لمداخل المخيم ومخارجو 

.  أيام عمى التوالي8ألكثر من 
وبدورىا قامت منظمة التحرير الفمسطينية عبر وفدىا التي أرسمتو إلى دمشق يوم االثنين 

 برئاسة زكريا األغا رئيس دائرة شؤون الالجئين في المنظمة بتقديم مبادرة جديدة 22/7/2013
لممسؤولين في سوريا، بعد اتفاق كامل بين جميع الفصائل الفمسطينية الموجودة في سوريا تقوم 

عمى إخالء المخيمات نيائيا من المظاىر المسمحة، وتسوية أوضاع المسمحين بعد إلقائيم 
نيائيا بشكل كامل داخل ىذه المخيمات،  أسمحتيم، كما أن المبادرة دعت إلى وقف االشتباكات وا 
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لى المخيمات سواء لألفراد أو المركبات أو وسائل اإلغاثة، إضافة إلى  لى حرية الحركة من وا  وا 
إعادة البنية التحتية لممخيمات، وتسوية أوضاع المعتقمين، واإلفراج عن الذين لم يثبت عمييم تيم 

عادة الالجئين إلى مخيماتيم  .معينة وا 
 

مخيم درعا 
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم درعا لقصف ليمي وسقوط عدد من القذائف طالت 
مناطق متفرقة منو، ومن جانب أخر يعاني سكان المخيم من قيام بعض من مجموعات الجيش 
الحر بسرقة منازليم ومحاليم التجارية، وبناء عميو يطالب سكان المخيم بخروج كافة الجيات 

. المسمحة من المخيم وتحييده عن الصراع الدائر في سورية
 

مخيم حندرات 
ما يزال أىالي مخيم حندرات والمقيمين في الوحدة التاسعة بحمب يعانون صعوبات معيشية جمة 

بسبب قمة المياه واستمرار انقطاع التيار الكيربائي، وضيق المسكن حيث يقطن في الغرفة 
الواحدة والتي كانت مخصصة لطالبين أكثر من عشرة أشخاص، وفي السياق ذاتو يشتكون من 
البطالة وغالء األسعار وعدم اىتمام األونروا والفصائل الفمسطينية والجمعيات الخيرية واإلنسانية 

. بيم

 
 أهالي مخيم حندرات المقيمين في الوحدة التاسعة بحلب
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مخيم العائدين حمص 
حالة من اليمع والخوف عاشيا أىالي مخيم العائدين بحمص وذلك بسبب سماع أصوات 

انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنيا نتيجة قصف المناطق المجاورة لممخيم، ومن 
الجانب المعاشي يعاني سكان المخيم من نقص حاد في المواد الغذائية واألدوية وغالء األسعار 

. واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عن المخيم
 

: افراج
والمعروف " أحمد فيصل سعيد"بعد اعتقال دام سنة وأربعة أشير األمن السوري يفرج عن الشاب 

 بكفالة مالية، الجدير ذكره أن الشريح من سكان مخيم العائدين 24/7/2013يوم " أحمد شريح"
. بحمص

 
: اعتقال
من سكان مخيم الرمل في الالذقية من قبل األمن "  أحمد ياسينإبراىيم"اعتقال الشاب  -

 .السوري منذ عدة أيام
حاجز ) عمى أحد حواجز طريق حمص 25/7/2013يوم " أحمد محمد أبو ريا"اعتقال  -

، وذلك أثناء عودتو من عممو في دمشق، يشار أن أبو ريا ىو في العقد الخمس (الجالب
 .من عمره وىو من سكان مخيم العائدين بحمص، ومن أىالي قرية دالتا في فمسطين
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