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بمنطقة الحسينية " االنتفاضة" مسؤول حركة فتح " هشام قبالوي"مصرع "
 "في ريف دمشق

 
 

 في سورية ثالثة ضحايا فلسطينيين .

 قصف ليلي على مخيم اليرموك .

  سكان مخيم خان الشيح يشتكون من انعدام األمن واألمان بمخيمهم بسبب
. األحداث التي تدور رحاها في سورية

  حمص يقل عدداً من أبناء - تعرض مكرو باص على طريق دمشق
مخيم العائدين بحمص للتوقيف والسرقة من قبل جهة مسلحة مجهولة 

. الهوية
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 :ضحايا
 متأثرًا بجراح أصيب بيا نتيجة ،من أبناء مخيم اليرموك "أحمد محمد قدورة"قضى الشاب  -

  .قذيفة سقطت عمى سطح منزلو في المخيم

 
الشاب عبد الرحيم محمد موعد من مخيم اليرموك قضى تحت التعذيب في أحد أفرع  -

 .األمن حيث اعتقل في حي الزاىرة بعد خروجو من المخيم منذ قرابة األسبوع
 ."االنتفاضة"  ناصر مسؤول منطقة الحسينية في حركة فتح أبو" ىشام قبالوي"مصرع  -

 
 مخيم اليرموك

أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لقصف ليمي عنيف طال مناطق متفرقة 
، أما 30ـمنو، أدت إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى ونشوب حريق ضخم في أبنية شارع ال

في ساعات الصباح فقد شيد المخيم اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي 
استخدمت فييا األسمحة الخفيفة، ىذا في ظل استمرار إغالق الحاجز بداية المخيم من قبل 

عناصر الجيش النظامي لألسبوع الثالث عمى التوالي ما أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية ومادة 
الخبز وحميب األطفال، وكما يشكو السكان من استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ 

 .أكثر من ثالثة أشير وكذلك انقطاع شبكة االتصاالت األرضية والخموية
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 مخيم العائدين حمص
عمى طريق  (فان)نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص نبأ تعرض مكرو باص 

حمص يقل عددًا من أبناء مخيم العائدين بحمص لمتوقيف من قبل جية مسمحة - دمشق 
نزال كافة ركابو منو حيث قاموا بسمب أمواليم وحقائبيم وأوراقيم الثبوتية،  مجيولة اليوية وا 

 ونحن في طريق 5/8/2013في يوم " :وبحسب إفادة أحد الذين حدثت معيم الواقعة فأنو قال
سفرنا من حمص باتجاه دمشق قامت مجموعة مسمحة مجيولة اليوية باعتراض حافمة النقل 

بعشرات األمتار، وقاموا بإجبارنا عمى النزول من  (أنبوبة)التي نستقميا بعد حاجز  (السرفيس)
الحافمة وتفتيشنا ومن ثم أخذوا كل ما نممكو من نقود وىويات وحقائب، ومن ثم قالوا لنا سيروا 

ال أطمقنا النار عميكم، وأضاف لقد سرنا إلى الحاجز والحمد هلل  باتجاه الحاجز وال تنظروا ورائكم وا 
 ".لم يصب أحد بأذى

 
 مخيم الحسينية

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليدوء النسبي يخيم عمى حارات وأزقة مخيم الحسينية، 
إال أن سكانو يعانون من استمرار الحصار المفروض عمييم من قبل الجيش النظامي منذ 

 والذي أدى إلى نزوح معظم السكان عنو كما نفدت منو معظم المواد الغذائية 25/12/2012
والطحين واألدوية والمحروقات، وفي السياق ذاتو أشار المراسل بأنو لوحظ اليوم وجود عدد من 
عناصر المجان األمنية التابعة لمجبية الشعبية القيادة العامة عمى الحاجز التابع لمجيش النظامي 

 .أول المخيم
 

 مخيم خان الشيح
يشكو سكان مخيم خان الشيح من انعدام األمن واألمان بسبب األحداث التي تدور رحاىا في 
سورية، حيث كثرت في اآلونة األخيرة أحداث االعتقال والخطف ألبناء المخيم، والسطو عمى 
منازليم وممتمكاتيم فقد قامت جيات مسمحة مجيولة اليوية وأخرى محسوبة عمى مجموعات 

الجيش الحر بنيب عددًا من البيوت والمحال التجارية، كما قامت بخطف عددًا من أبناء المخيم 
من بيوتيم حتى وصل بيم األمر أن قاموا بقتل أحد أبناء المخيم أمام األىالي بحجة أنو عميل 
لمنظام السوري، ومن جية أخرى يعاني سكان المخيم من المعاممة السيئة ليم من قبل عناصر 

 الذي يفرض حصارًا اقتصاديًا عمى أىالي المخيم ما تسبب 68الجيش النظامي وخاصة حاجز الـ
 .بنقص شديد في المواد الغذائية والدقيق والمحروقات واألدوية
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 مخيم الرمل الالذقية

حالة من الترقب والخوف سرت بين أبناء مخيم الرمل بالالذقية بسبب تردي األوضاع األمنية 
نتيجة شن مجموعات الجيش الحر ليجوم عمى بعض قرى وبمدات الالذقية، ومن جانب أخر ال 
يزال سكان المخيم يعانون أزمات إنسانية خانقة جراء النقص الشديد في المواد الغذائية واألدوية 

 .ومادة الخبز والمحروقات
 

 :لجان عمل أهمي
س قام بتوزيعيا الفريق اإلغاثي في مؤسسة صامد . ل2500 حصة مادية بقيمة 200

.  عائمة في مخيم اليرموك، وذلك لمتخفيف من معاناتيم200االجتماعية عمى 
ومن جانبيا تستمر الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بتحضير وجبات اإلفطار لمعائالت 

 . وقدسياDTCـالفمسطينية داخل مخيم اليرموك وخارجو في مراكز اإليواء كال

 
 تحضير وجبات اإلفطار لمعائالت الفمسطينية الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني

 :اعتقال
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 عمى حاجز مفرق مخيم العائدين 3/8/2013، يوم "محمد قاروط"اعتقال الشاب  -
بحمص، وذلك أثناء خروجو لمعمل، يذكر أن القاروط ىو من أبناء مخيم العائدين 

 .بحمص وىو في العقد الرابع من العمر
 قام عناصر حاجز ساحة العمال التابع لمجيش النظامي بجديدة عرطوز باعتقال الشابين -
 .فمسطينيا الجنسية، واقتيادىما إلى جية مجيولة" سبرق عيسات"و" ديالى عيسات"

 
 :مفقودون
لى اآلن لم تصل أي معمومات أو أنباء عنو" حمزة موعد" فقد الشاب  .منذ عدة أيام وا 

 
 حمزة موعد

 :لبنان
نظمت لجنة النازحين الفمسطينيين من سوريا إلى لبنان اعتصامًا في مخيم البداوي بمبنان يوم 

 تضامنًا مع المخيمات الفمسطينية في سورية، حيث طالب المعتصمون بفك 5/8/2013
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وقيام منظمة التحرير بتحمل مسؤولياتيا اتجاه ، الحصار الجائر والمفروض عمى مخيماتيم
. الالجئين القادمين من سوريا إلى لبنان

ىذا وقد شارك باالعتصام عدد من سكان مخيم البداوي وعدد من العائالت الفمسطينية الميجرة 
. من سوريا إلى لبنان

mailto:info@prc.org.uk

