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تنظيمات متطرفة تعرقل عمليات عودة المواطنين إلى مخيم "عباس"
 "اليرموك

 
 

 

 فلسطٌنً سوري من سكان مخٌم الٌرموك ٌقضً تحت التعذٌب. 

 قصف واندالع اشتباكات فً مخٌم الٌرموك. 
  حالة من التوتر تسود بٌن سكان مخٌم جرمانا جراء استمرار القصف على

 .محٌطه
  خفر السواحل المصري ٌعتقل عدداً من الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن السورٌٌن

 .والسورٌٌن
  المجلس المحلً لمدٌنة زوارة اللٌبٌة ٌؤكد على ضرورة العمل لمكافحة الهجرة

. غٌر الشرعٌة
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 ضحايا
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك تحت التعذيب  (  اماً 50)" جمال أبو حشيش" قضى

في سجون النظام السوري، وبذلك يرتفع  دد الالجئين الفمسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب 
 . ب إلى  ال ة  شر شخخاً - منذ بداية الشير الحالي أغسطس

 
 جمال أبو حشيش

 آخر التطورات
أن ىناك تنظيمات متطرفة تعرقل  مميات  ودة " محمود  باس"خّرح الرئيس الفمسطيني 

المواطنين إلى مخيم اليرموك، مؤكدًا أن المسا ي ال تزال متواخمة لعودة كل سكان مخيم 
. "ما يجري في سوريا شأن داخمي ال  القة لنا بو"اليرموك في سورية، معتبرًا أن 

إن الجبية "وكان  باس قد قال في تخريحات سابقة ألقاىا أمام المجمس ال وري لـ حركة فتح 
، حيث أدانت القيادة العامة تمك "القيادة العامة مسؤولة  ن األزمة في اليرموك -الشعبية 

. بالعمل ضد النظام السوري« االنغماس»التخريحات متيمة  باس بـ 
ويذكر أن مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق يخضع لحخار مشدد منذ أك ر من  ام 

الجئا فمسطينيًا قضوا بسبب الجوع " 154"حيث يعاني من أزمات خحية ومعيشية راح ضحيتيا 
ونقص الر اية الطبية، إلى ذلك اندلعت يوم أمس مواجيات بين الكتائب المسمحة داخل اليرموك 

القيادة العامة من جية  انية  مى محور بمدية - من جية والجيش النظامي والجبية الشعبية 
اليرموك في شارع فمسطين، تزامن ذلك مع استيداف ساحة الريجة بقذيفتين أر بي جي وقيام 
القناص باستيداف شارع اليرموك الرئيسي وقنص الجادات المؤدية إلى شارع  انوية اليرموك 

. لمبنات من جية التضامن
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فيما سادت حالة من اليمع والخوف بين سكان مخيم جرمانا لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق 
وذلك بعد سما يم ألخوات انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنيا جراء سقوط  دد 

 أما  ن الوضع المعيشي ،من قذائف الياون  مى بمدة جرمانا استيدفت شار ي الباسل والخضر
فتتركز معاناة األىالي  مى الجانب اإلقتخادي حيث يعانون من ارتفاع أسعار المواد التموينية 

إضافة إلى إنتشار البطالة في خفوف أبناء المخيم، ويشار أن المخيم يستقبل العديد من 
 .العائالت الفمسطينية التي نزحت  ن مخيماتيا بسبب القخف والحخار

 
 مخيم جرمانا

 مصر
ألقى خفر السواحل المخري القبض  مى مجمو ة من الفمسطينيين السوريين والسوريين أ ناء 
. محاولتيم الوخول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ المخرية، وقام بسجنيم في مركز الرشيدية

ويشار أن األمن المخري قام في ال اني من الشير الحالي با تقال  دد من العائالت الفمسطينية 
والسورية وذلك أ ناء محاولتيا الوخول إلى أوروبا  بر البحر، حيث داىم  دد من العناخر 
تجمع لتمك العائالت في أحد األماكن القريبة من البحر بمدينة اإلسكندرية وألقى القبض  مييم 

بتيمة محاولة اليجرة غير الشر ية، حيث يعتقل الالجئين في ظروف غير إنسانية حيث األماكن 
 .ضيقة وأ داد المحتجزين كبيرة

 
 ليبيا

د ا مجمس الحكماء والشورى التابع لممجمس المحمي لمدينة زوارة الميبية في بيان وخل لمجمو ة 
العمل من أجل فمسطينيي سورية نسخة منو، إلى مكافحة اليجرة غير الشر ية التي تنطمق من 
شوطئ المدينة، حيث د ا من وخفيم بأبناء المدينة الذين غرتيم األموال إلى التوقف  ن تمك 
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األ مال  مى الفور، كما طالب البيان أولياء أمور من يمارس التيريب بالتبرء من أفعال أبنائيم، 
. فيما شدد البيان  مى ضرورة تحرك األجيزة األمنية المختخة لمكافحة تمك األفعال

ويذكر أن زوارة من أبرز المدن الميبية التي ينطمق منيا المياجرون غير الشر يون ومنيم 
 .الالجئون الفمسطينيون من سورية وذلك من أجل الوخول إلى أوروبا ىربًا من الحرب في سورية

 
مجمس الحكماء والشورى لمدينة زوارة البيان الخادر  ن 

 لجان عمل أهلي
يواخل الفريق التطو ي في قسم الخدمات بييئة فمسطين الخيرية العمل منذ  دة أيام في تنظيف 
مطريات الخرف الخحي في نياية شارع اليرموك وفي الطريق المؤدي من شارع لوبية باتجاه 

مسجد زيد بن الخطاب بالقرب من شارع ال ال ين، وذلك من أجل أن تكون جاىزة لتخريف المياه 
 .في فخل الشتاء


