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 2438: العدد

 النظام يحرم المدنيين ويسمح للعسكريين السكن في مخيم اليرموك •

 2014النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "هيثم الناجي" منذ عام  •

 األونروا تطلق األولمبياد الفلسطيني في لبنان بمشاركة فلسطينيين من سورية •

08-07-2019 

 "اليونان: قوانين الهجرة تهدد مئات الالجئين الفلسطينيين بالتشرد"



 

 آخر التطورات

-31الحاصلين على إقامات يونانية منذ تاريخ أعلنت دائرة الهجرة اليونانية أنها ستطرد الالجئين 
من المنازل الذي يعيشون فيها، والتي يتم سدادها بواسطة أموال أوروبية، والعمل  07-2017

 أشهر. 3على قطع رواتبهم بعد 

وكانت الحكومة اليونانية قد أرسلت إشعارات لمئات الالجئين المعترف بهم كالجئين في اليونان 
تي يسكنوا بها، على أن تدعم الالجئين بالرواتب لمدة ثالثة أشهر، وفي حال لم بإخالء المنازل ال

 يخرجوا سوف يبقوا في الشقق لكن يقطع عنهم راتب اإلعانة.

ووفقًا للقوانين الجديدة، تدعم الحكومة الالجئ ستة أشهر بعد حصوله على إقامة يونانية، يستلم 
 اتب ويطرد من السكن المجاني.يورو وسكن مجاني وبعدها يقطع الر  150راتب 

 
ويرى ناشطون في قضايا الهجرة، أن السياسة الجديدة لليونان جاءت لتلبي متطلبات االتحاد 
األوروبي الذي يقوم بتمويل برنامج المساعدة المالية وبرنامج الخطة السكنية التابع لمفوضية 

 (. UNHCRالالجئين )

لق أزمة جديدة تفاقم معاناة الالجئين الموجودة، ومن وحّذر الناشطون من أن تطبيق القرارات ستخ
عواقبه، وأن التشرد وافتراش الطرقات سيكونان مصير مئات العائالت والشباب واألطفال 

 والمسنين.

هذا يعيش آالف الالجئين الفلسطينيين من سورية وغزة أوضاعًا معيشية صعبة في اليونان، على 
 يونانية، ويحاولون الوصول إلى دول اللجوء األوروبية. الرغم من حصول المئات منهم إقامات



 

في سياق آخر، قالت مصادر إعالمية مقربة من النظام إن األمن السوري يمنح موافقات أمنية 
 في دمشق. للعسكريين فقط وعائالتهم من أجل السكن في مخيم اليرموك

مخيم قبل األحداث، مشيرة إلى وأكدت تلك المصادر أن الموافقات للعسكرين ممن كان يقيم في ال
 أن األمن لم يمنح موافقات للمدنيين للسكن في المخيم. 

جاء ذلك في معرض ردها على انتشار شائعات على مواقع التواصل االجتماعي، حول تقديم 
أهالي المخيم النازحين أوراق ثبوتية للحواجز األمنية في مخيم اليرموك للموافقة على سكنهم 

 داخله.

 
شباط/ فبراير المنصرم سلم عريضة إلى محافظ  4وفد من أبناء مخيم اليرموك سلم يوم وكان 

دمشق عادل أنور العلبي موقعة من أبناء المخيم، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في 
المخيم بأسرع وقت، سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، مشددين إلى أن سكان اليرموك 

ن أرهقتهم التكاليف المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء الذي
 منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.

لعملية عسكرية  2018الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 
"فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع  بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة

% من مخيم اليرموك وسقوط عشرات  60صنوف األسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 
 الضحايا من المدنيين.



 

إلى ذلك، تواصل قوات النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "هيثم حمودة ناجي" مواليد 
أثناء توزيع المساعدات  2014آب / أغسطس  - 28سنوات، حيث اعتقل يوم  5، منذ 1969

 الغذائية في ساحة الريجة بمخيم اليرموك.

من جهتها ناشدت عائلة الناجي الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية الكشف عن مصيره والعمل 
 على اإلفراج عنه من المعتقالت السورية.

طينيًا في سجون النظام السوري ( معتقاًل فلس1759يشار أن مجموعة العمل استطاعت توثيق )
 ( معتقالت.108منهم )

في لبنان، أطلقت وكالة األونروا أول أمس األولمبياد الفلسطيني في لبنان، ويجمع النشاط أكثر 
طالبًا من الالجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين سورية وطالب من  285من 

 مرح واأللعاب والمنافسة في مركز سبلين للتدريب.لبنان، ويستمر مدة ثالثة أيام من ال

وقالت الوكالة إن الطالب يتنافسون في مباريات جماعية وتنافسية مختلفة، بما في ذلك كرة القدم 
والكرة الطائرة وكرة السلة والجري وكرة الطاولة والشطرنج.، مشيرة إلى أن الحفل الختامي لأللعاب 

 ن والفائزين، تقديرا لجهودهم وروحهم الرياضية.سيتضمن توزيع الجوائز للمشاركي

يشار إلى أن األولمبياد الفلسطيني بنسخته الحادية عشرة يأتي بدعم من صندوق االتحاد 
 "، ويهدف إلى تعزيز قيم العدل والتسامح والعمل الجماعي.داألوروبي "مدماني ئتاألوروبي اال

 


