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 "هجرة غير شرعية"فلسطينيًا في محاولة  65األمن المصري يوقف "

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت جراء الصراع الدائر في سورية. 

  معتقالً مقابل تسليم جثة ضابط من الجيش النظامي في  21اإلفراج عن

عملية تبادل بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي بمخيم 
 .اليرموك

  رغم نفيه األمن اللبناني ما يزال يغلق الحدود ويضع العراقيل في وجهة
 .دخول المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان

  والحسينية ودرعاقصف على مخيم خان الشيح. 

  ألبناء الالجئين في ً ً ترفيهيا لجنة فلسطيني سورية في لبنان تقيم نشاطا
 .مخيم البرج الشمالي بمدينة صور

  بدنا نرجع"ناشطون في مخيم السبينة يطلقون حملة بعنوان". 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 :ضحايا
، 51/8/1152 االثنينيوم ال 51شارع الـ -من أبناء مخيم اليرموك " سمير محمود نصار" قضى

 .متأثرًا بجراح أصيب بها سببتها شظايا قذيفة سقطت في مخيم اليرموك قبل عدة أيام

 
  سمير محمود نصار

 مخيم خان الشيح
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لسقوط عدد من القذائف على أماكن 

كبيرًا بمكان سقوطها، ومن الجانب  متفرقة داخله أدت إلى وقوع عدد من اإلصابات وألحقت دماراً 
المعاشي تستمر معاناة سكانه جراء استمرار الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عليه، كما 
يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت وشح المواد الغذائية والطحين وعدم 

 .توفر المحروقات
 

 مخيم اليرموك
واجهات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي جرت في شهد مخيم اليرموك اندالع م

عدة محاور، استخدمت فيها األسلحة الخفيفة، إلى ذلك أكد مراسل مجموعة العمل بأن عملية 
تبادل تمت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في مخيم اليرموك بواسطة الهيئة 

ريبال "مجموعات الجيش الحر جثة المالزم  الوطنية األهلية الفلسطينية، جرى خاللها تسليم
الذي قتل جراء االشتباكات الدائرة بينهما، مقابل إطالق الجيش النظامي سراح كل " إسماعيل
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علي حسين العلي، محمد عامر رباح، حازم عبد الكريم الويس، عالء عبد الرزاق الخليل، : من
مير سمنودي، فلاير أحمد العزيزي، محمد إبراهيم احمد عموري، يحيى الدين فريد بالوظة، محمد س

تالوي، هاشم محمد عيساوي، محمد سمير شملوني، طارق الخليل، أما على الصعيد اإلنساني 
فيواصل الجيش النظامي حصاره الخانق على مخيم اليرموك لألسبوع الثالث على التوالي والذي 

ل، ما قد يهدد حياة أهالي المخيم جراء أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية وحليب األطفا
عدم تناولهم الطعام أليام عديدة، هذا إضافة إلى معاناتهم في ظل استمرار انقطاع التيار 

 .مناطقهالكهربائي واالتصاالت والمياه عن معظم 

 
 تمت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي التي تبادلالعملية 

 مخيم الحسينية
مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم الحسينية للقصف العنيف وسقوط عدد من قذائف نقل مراسل 

الهاون على مناطق متفرقة منه، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى من بينهم طفل، تزامن ذلك 
مع حدوث اشتباكات على حاجز المخيم بين مجموعات الجيش الحر من جهة والجيش النظامي 

 .من جهة أخرى ة الشعبية القيادة العامةواللجان األمنية التابعة للجبه
 

 مخيم درعا
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن عدد من القذائف سقطت في مخيم درعا استهدفت محيط مدارس 

دون أن توقع أي إصابات، ومن جانب أخر ال يزال المخيم يفتقر لمقومات الحياة فيه  األونروا
 .الغذائية واألدوية فيهبسبب استمرار القصف عليه ونفاد جميع المواد 

 
 مخيم جرمانا

حالة من الهدوء النسبي تخيم على حارات وأزقة مخيم جرمانا، الذي يضم العديد من العائالت 
النازحة إليه من المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة له، إال أن سكانه يعانون من فقر الحال 
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ضاع األمنية في سورية عليهم، ومن جهة تدهور األو  بسببوغالء األسعار وانتشار البطالة 
العمل األهلي أقام عدد من المتطوعين من أبناء المخيم عرضًا مسرحيًا لألطفال والعائالت 

إلى أن يعود .. .ات األملالجئون في ساح"الضيوف الموجودين داخل مركز إيواء الرامه، بعنوان 
 ."الوطن

 
 مخيم السبينة

عد تعرضه يوم أمس للقصف وسقوط عدد من القذائف عليه، هدوء يعم أرجاء مخيم السبينة ب
ومن الجانب االقتصادي ما يزال من تبقى من سكانه يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية 
واألدوية وعدم توفر مقومات الحياة فيه بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل الجيش النظامي 

طالبوا فيها " بدنا نرجع"ن الناشطين حملة بعنوان منذ عدة أشهر، وفي سياق متصل أطلق عدد م
أهالي مخيم السبينة بالعودة إلى مخيمهم إلنقاذه من الخراب والسرقة وأعمال النهب التي تحصل 

 .فيه
 

 :لجان عمل أهلي
واصل قسم الخدمات في هيئة فلسطين الخيرية بمخيم اليرموك، حملة تنظيف محيط المساجد، 

براهيم الخليل وحمزة في منطقة حي التقدمومنها جامع الصفدي   .وا 
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 :لبنان
متابعة لموضوع منع السلطات اللبنانية دخول الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيها ورغم نفي األمن 

التي قامت بالتواصل مع " شاهد"اللبناني ذلك األمر وتأكيده للمؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
، بأنه 51/8/1152اللبناني في بيروت صبيحة يوم االثنين الموافق اإلدارة العامة لألمن العام 

ليس هناك أي خطوات جديدة قد اتخذت بخصوص دخول وخروج الالجئين الفلسطينيين من 
سوريا إلى لبنان، وأن اإلجراءات ما زالت كما هي أسوة بمعاملة السوريين، حيث يشترط األمن 

ة توفر المستندات المطلوبة للذين يودون دخول األراضي العام منذ بداية األزمة في سوريا، ضرور 
اللبنانية وهي جواز سفر أو بطاقة هوية سارية المفعول، إذن مغادرة من الهجرة والجوازات 

 .السورية، وتحديد عنوان واضح للتوجه واإلقامة في لبنان
من الالجئين  إال أن مراسل مجموعة العمل أكد بأن األمن اللبناني قام اليوم بإعادة عدد

ود بوجههم ومنعهم الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان إلى األراضي السورية وأغلق الحد
 .من دخول لبنان

وفي سياق منفصل أقامت لجنة فلسطيني سورية في لبنان نشاطًا ترفيهيًا لألطفال المهجرين في 
بنان، وذلك في إطار قاعة مسجد أبي بن كعب في مخيم البرج الشمالي في صور جنوب ل

جهودها المبذولة لرسم االبتسامة والتخفيف من آالم وهموم الالجئين الفلسطينيين القادمين من 
سوريا إلى لبنان، هذا وقد زارت اللجنة عددًا من بيوت الالجئين المهجرين في المخيم واطلعت 

م وتهجيرهم من على أوضاعهم المعيشية السيئة واستمعت لهمومهم ومعاناتهم جراء نزوحه
 .بيوتهم

 
 لجنة فلسطيني سوريةالنشاط الترفيهي الذي أقامته 
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 :مصر
هجرة غير "فلسطينيًا وسوريًا في محاولة  85األمن المصري يوقف : "نقاًل عن وكالة األناضول

 88، إن القوات البحرية أوقفت االثنينقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية المصرية، اليوم , "شرعية
محاولة هجرة غير شرعية "مصريين، أمس األحد أثناء  7سوريا و 11فلسطينيا و 15 شخصا،

 (".شمالي البالد)إلى إيطاليا عبر ساحل اإلسكندرية 
 15سوريا و 11شخصا منهم  88القوات البحرية قامت بضبط "وأوضح المسؤول األمني أن 

أربعة مصريين قبل القيام بهجرة مصريين باإلضافة إلى طاقم المركب المكون من  2فلسطينيا و
غير شرعية إليطاليا، وتم التحفظ على المركب من قبل حرس الحدود عند رأس التين 

 ".باإلسكندرية
طفاًل للنيابة 52سيدة و 58تم نقل جميع الموقوفين، الذين من بينهم "وبحسب المسؤول فإنه 

 ."مل معهم وفق القانونجاري بحث موقفهم من اإلقامة والتأشيرات قبل التعا العامة،
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