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االنتفاضة إلى فتح محمود - السمطات السورية تقرر تسميم مقرات فتح"
 "عباس

 
 

   
 

 قصف على مخيم الحسينية وخان الشيح ومخيم اليرموك .

  مكتب -بيان صادر عن اإلدارة العامة لمخابرات الثورة السورية
.  تستنكر وتدين فيه أعمال النهب والسطو المسلح- األمن الوطني

 أزمة معيشية خانقة يعيشها سكان مخيم النيرب .
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 :مخيم الحسينية
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مناطق متفرقة من مخيم الحسينية اقتصرت 
أضرارىا عمى الماديات، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش 

.  النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة
 مخيم خان الشيح

تعرض مخيم خان الشيح اليوم لسقوط عدد من القذائف عميو استيدفت شارع شرف لم تسفر عن 
مكتب األمن /وقوع إصابات، ومن جانب أخر أصدرت اإلدارة العامة لمخابرات الثورة السورية 

وبالتنسيق مع المجمس الثوري العسكري في الغوطة الغربية بيانًا استنكرت وأدانت فيو /الوطني 
أعمال النيب والسطو المسمح واالعتداء عمى الممتمكات الخاصة والعامة والخطف وطمب الفدية 

وكافة األعمال القذرة التي تقوم بو بعض المجموعات المحسوبة عمى الجيش الحر في مخيم خان 
الشيح والتي تعيد إلى األذىان ما يقوم بو النظام السوري وزبانيتو بحسب البيان، كما أكد البيان 
خوانو وأعراضو ضد قوى  بأن الجيش الحر عندما حمل السالح حممو مكرىًا لمدفاع عن أىمو وا 

الجيش واألمن البربرية التي ال تتحمى بأدنى درجات األخالق، وأعتبر البيان أن ما تقوم بو بعض 
المجموعات المقاتمة المحسوبة عمى قوى المعارضة المسمحة من أعمال تجعل المواطنين 

يتساءلون عن مغزى الثورة وأىدافيا وعن قيمة التضحيات التي بذليا شعبنا البطل ليتخمص من 
لى ماذا  نظام الرعب والعبودية، فإننا نتساءل لمن تتبع ىذه المجموعات وما ىي أجندتيا وا 

تيدف؟ 
كما دعا البيان كافة الكتائب الموجودة عمى األرض إلى التوحد يدًا بيد وتحمل مسؤولية الدفاع 

عن ىذا الحي المحرر ضد الشبيحة الجدد الذين ينتحمون صفة الثوار ويقومون بأعمال التشبيح، 
وختم البيان بالتشديد عمى أنو ال أحد فوق القانون وكافة الخارجين عنو ستطاليم العقوبات وستتم 

مالحقتيم والنيل منيم من خالل كتيبة حفظ األمن التي ستشكل وتالحق كافة المجموعات 
. المضرة بأمن األىمي والخارجة عن القانون

ومن جية أخرى يعاني سكان المخيم من نقص حاد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات 
. واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت

مخيم اليرموك 
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد في ساعات الصباح الباكر حالة من اليدوء 
ليو بوتيرة أخف من األيام السابقة، تزامن ذلك مع  الحذر، وحركة دخول وخروج لألىالي منو وا 

حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في محيط بمدية اليرموك بشارع 
فمسطين، كما ذكرت مصادرنا تجدد القصف في المساء حيث تم رصد قذيفتين جانب حديقة 

. فمسطين اقتصرت األضرار عمى الماديات
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 آثار القصف اليوم عمى مخيم اليرموك

:  العمل األهمي
قبرًا في مقبرة اليرموك الجديدة، بيدف تأمين عممية  (50)جيزت ىيئة فمسطين الخيرية حوالي 

الدفن السريع لمضحايا، حيث أن التأخير في الدفن يعرض األىالي لمخاطرة عالية أثناء التحضير 
لمدفن وتمبيًة من الييئة الحتياجات الظرف الراىن، وتدني قدرة أكثر الالجئين عمى دفع ثمن 

. القبر
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 وفد من الييئة الوطنية األىمية في مخيم اليرموك مع خمية 6/4/2013كما التقى يوم أمس 
سمير .األزمة الفمسطينية بالدكتور طالل ناجي وعماد الخالدي سفير فمسطين في دمشق ود

الرفاعي، لبحث أوضاع مخيم اليرموك، حيث اتفقوا عمى السعي لتسييل حركة أىل المخيم عند 
الدخول والخروج، وحمحمة قضايا المعتقمين، وتفعيل دور الييئة مع الييئات األخرى النشطة 
ضمن المخيم، كما تم التأكيد خالل االجتماع عمى ضرورة فتح مركز امتحاني داخل المخيم 
دخال األدوية السعافية والمقاحات األطفال الروتينية . لطالب الشيادتين الثانوية واإلعدادية، وا 

 حمب – مخيم النيرب 
في جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل في مخيم النيرب أكد فييا استمرار المعاناة الناجمة عن 

الحصار المفروض عمى المخيم من قبل مجموعات الجيش الحر من جية واستباحة الجيش 
النظامي لو من جية أخرى ما سبب بنفاد العديد من المواد الغذائية والمحروقات والدقيق، كما 

يشتكي األىالي من غالء األسعار وجشع التجار حيث وصل سعر ربطة الخبز التي تحوي ثمان 
 ليرة سورية، وسعر ٢٩٠، أما سعر لتر المازوت فوصل إلى ($1)س حوالي . ل90أرغفة إلى 

 ليرة سورية، باإلضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي ٣٠٠ليتر البنزين إلى أكثر من 
. واالتصاالت لفترات طويمة

 مخيم العائدين حمص
أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص بأن حالة من اليمع والخوف أصابت سكان 

المخيم بعد سماع أصوات االنفجارات القوية المنبعثة من القصف الذي طال المناطق المجاورة 
لو، أما من الجانب المعاشي فال زال سكان المخيم يعانون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي 

وشبكة االتصال األرضي والخموي عنو لمدة طويمة، كما يشتكي سكانو من نقص في المواد 
. الغذائية واألدوية والمحروقات

 
 :مكاتب فتح االنتفاضة في قبضة فتح محمود عباس- دمشق 

أن النظام السوري قرر تسميم مكاتب وممتمكات حركة " صفا"نقاًل عن وكالة الصحافة الفمسطينية 
االنتفاضة في سوريا إلى رئيس حركة فتح محمود عباس، وقالت أنيا تمقت بيانًا صحفيًا – فتح 

القيادة العامة أكد فيو أن نائب وزير الخارجية السوري أبمغ وفدًا - من مصدر في الجبية الشعبية 
 إبريل بيذا القرار، الجدير ذكره أن الحكومة السورية 6رفيعاً  من الجبية كان قد التقاه يوم السبت 

االنتفاضة في العام – كانت قد سممت المكاتب التابعة لحركة فتح في سوريا إلى قيادة حركة فتح 
.  عمي إثر االنشقاق الذي حدث في حركة فتح1982

يشار أن ىذا التسميم أتى نتيجة مطالبة وفد منظمة التحرير الفمسطينية الحكومة السورية في 
" االنتفاضة- فتح "باسترجاع أمالك فتح بعد وفاة أمين سر حركة ، فبراير من العام الحالي\9

.  بدمشق2013- يناير 29في " أبو موسى" العقيد سعيد مراغة المعروف بـ
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 :اعتقال
فمسطيني الجنسية، من قبل األمن السوري في منطقة " إبراىيم عبد الحفيظ" اعتقال الشاب -

. دمر البمد من أمام مسجد المصطفى
 

 :مفقودون
 5/4/2013منذ يوم الجمعة " ىمام تميم."فقد االتصال مع كلٍ  من طبيب األسنان د -

منذ ثالثة أيام أثناء خروجيما من المخيم ولم  ( عاما53)" محمد إبراىيم الصفوري"و
يعرف عنيما شيئاً  حتى المحظة، عمماً  أنيما فمسطينيا الجنسية ومن سكان مخيم 

 .اليرموك
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم العائدين " نادر قاسم"كما فقد االتصال مع الشاب  -

 .بحمص، وذلك أثناء خروجو من المخيم ولم يعمم عنو شيء حتى اآلن
 
 

 
محمد إبراهيم الصفوري المفقود 
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