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عراقيل أمام الفلسطيني السوري القادم من سورية الى لبنان للحد من "
 وفتح االنتفاضة تنعي القبالوي أحد ,دخوله إلى األراضي اللبنانية

 "مسؤوليها الذي قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري

 
 

 ضحٌتان فلسطٌنٌتان سقطتا فً سورٌة الٌوم .

 قصف على مخٌم خان الشٌح والٌرموك والحسٌنٌة .

  أهالً مخٌم الٌرموك على أبوب كارثة إنسانٌة بسبب استمرار الحصار
. الجائر الذي ٌفرضه الجٌش النظامً على مخٌمهم

  سكان مخٌم الحسٌنٌة ٌشتكون من المعاملة غٌر اإلنسانٌة التً ٌتصرفها
. العناصر األمنٌة التابعة للجبهة الشعبٌة القٌادة العامة اتجاههم
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 :ضحايا
ضحيتان فمسطينيتان لقيا حتفيما اليوم إثر القصف الذي استيدف مخيم خان الشيح والضحايا 

". رئيفة فارس"، والسيدة "عبد المنعم الشيابي"الشاب : ىما
 

 مخيم خان الشيح
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح يتعرض منذ يوم أمس لقصف عنيف استيدف 

محيط الكازية والشارع العام ومحيط معمل نستمو، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل ىذا 
إضافة لتناثر الشظايا داخل حارات وأزقة المخيم، ونوه مراسمنا بأن المخيم شيد عصر اليوم تجدد 
القصف وسقوط عدد من القذائف عميو تركزت وسط المخيم في منطقة مدرسة بئر السبع وخمف 
نادي كفر قاسم الرياضي، نجم عنيا سقوط ثالث ضحايا وعدد من الجرحى عرف منيم السيدة 

عائشة الفي، والشاب يزن صالح، ومن جانب آخر نوه مراسمنا بأن عددًا من عائالت مخيم خان 
الشيح قد عادت لو بعد أن أضناىا النزوح ورحمة التشرد خارج منازليا ومخيميا الذي يعاني 

 .الحصار والنقص الشديد في المواد الغذائية واألدوية ومادة الخبز
 

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لقصف عنيف وسقوط وابل من القذائف 
عمى أماكن متفرقة منو، خمفت أضرارًا مادية كبيرة بمكان سقوطيا، تزامن ذلك مع اشتباكات 

باألسمحة الخفيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى عدة محاور، إلى ذلك ما 
يزال الجيش النظامي يغمق الحاجز التابع لو أول المخيم لألسبوع الثالث عمى التوالي، ويمنع 
ليو ما أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية والطبية فيو  بموجبو دخول أو خروج األىالي منو وا 
األمر الذي فاقم من معاناة أىالي اليرموك الذين باتوا يعيشون عمى فتات الخبز اليابس الذي 
كانوا يطعمونو لمطيور، ىذا إضافة الستمرار انقطاع كافة الخدمات األساسية عنو من ماء 

 .وكيرباء واتصاالت
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 من آثار القصف على مخيم اليرموك

 مخيم الحسينية
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليدوء الحذر تخيم عمى حارات وأزقة مخيم الحسينية 
بعد تعرضو لقصف ليمي عنيف، من جية أخرى ما يزال سكان المخيم يعانون من التصرفات 

غير اإلنسانية التي يتصرفيا عناصر حاجز المؤتمرات اتجاىيم وما زاد الطين بمو ىو وجود عدد 
القيادة العامة والذين ىم - من عناصر المجان األمنية التابعة لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين 

أشد قسوة وفظاظة من عناصر الجيش النظامي فيم يقومون بتوجيو الشتائم لألىالي الداخمين 
 .والخارجين عبر الحاجز ويمنعون السكان من إدخال كميات كبيرة من المواد الغذائية واألدوية

 
 مخيم السبينة

يعاني سكان مخيم السبينة من استمرار الحصار الخانق الذي تفرضو قوات الجيش النظامي 
ليو، ما تسبب بنقص حاد في  عمييم والذي تمنع بموجبو األىالي من الدخول أو الخروج منو وا 

 .المواد الغذائية والطبية إضافة النعدام المياه الصالحة لمشرب
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 :لجان عمل أهلي
بحممة تنظيف مشتركة لممساجد وما حوليا " مؤسسة جفرا"و" ىيئة فمسطين الخيرية"قامت كل من 

 .استعدادًا لقدوم عيد الفطر وتييئة المكان الستقبال المصمين في صالة العيد

 
: لبنان

معمومات وشكاوي تم تداوليا خالل األسبوع الماضي تفيد بأن األمن العام المبناني يشدد ويعرقل 
 فمسطيني ينامون عمى 800دخول الفمسطيني السوري إلى األراضي المبنانية، وبأن أكثر من 

الحدود بينيم نساء وأطفال، وبناًء عمى ذلك اتصمت المنظمة الفمسطينية لحق العودة ثابت في 
 لالستفسار عن الموضوع، 7/8/2013 اليوم األونروالبنان بكل من األمن العام المبناني ووكالة 

والمذين أكدا عدم صحة خبر منع دخول الالجئ الفمسطيني السوري جممة وتفصيال، وأشار األمن 
لى األراضي المبناني دون أية "العام من أن  باستطاعة الفمسطيني السوري الدخول والخروج من وا 

". عوائق وفق اإلجراءات القانونية المتبعة
وفي السياق عينو ورغم نفي األمن المبناني ىذا الخبر إال أن إفادة أحد الالجئين الفمسطينيين 

العالقين عمى الحدود المبنانية السورية تعكس الواقع المرير الذي يتعرض لو الالجئ الفمسطيني 
القادم من سورية إلى لبنان حيث يقوم األمن المبناني بوضع عراقيل وعوائق كثيرة من أجل عدم 
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 التي يتصرفيا عناصر األمن اإلنسانيةدخولو إلى لبنان سواء بالكممات النابية والتصرفات غير 
. المبناني مع الفمسطيني السوري في نقطة المصنع

 ألف 92الجدير ذكره أن عدد الفمسطينيين النازحين من مخيمات سوريا إلى لبنان بمغ عددىم 
 والغذاء باإليواء، وىم يواجيون مشكالت العديد من المشكالت المتعمقة األونروا إحصائياتحسب 
. والعمل

 
: سوريا

القيادة العامة لقوات ” فتح االنتفاضة“نعت المجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفمسطيني 
 األمن السوري اعتقل أنويذكر  ،”أبو ناصر“العاصفة اليوم فقيدىا الرائد ىشام عبده قبالوي 

القبالوي قبل حوالي شير، وقد لقي حتفو داخل السجن تحت التعذيب كما أشارت مصادر مقربة 
، 1986، وقد التحق بحركة فتح عام 1965يذكر أن القبالوي من مواليد مخيم جرمانا  من الفقيد

وىو متزوج ولو ثالثة أبناء، ىذا وكان قد خضع لعدة دورات عسكرية وتنظيمية، وشارك بالعديد 
من العمميات الفدائية ضد العدو الصييوني، كما شارك في الدفاع عن شعبنا الفمسطيني في 

لبنان، يشار أن القبالوي كان نموذجًا لممناضل الممتزم بقضاياه الوطنية، وىو من أسرة مناضمة 
. محبة لمعمل الوطني زفت العديد من الشيداء
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