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محسوبون على النظام يستولون على منازل الجئين فلسطينيين بريف "
 "دمشق

 

 
 

 .إصابة الجئ فلسطيني خالل مشاركته القتال في مخيم اليرموك 

 .أزمة مواصالت خانقة يشتكي منها أهالي مخيم النيرب في حلب 

 .هيئة فلسطين الخيرية توزع مادة الحطب على عدد من العائالت والمساجد جنوب دمشق 
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 آخر التطورات

أكد الجئون فلسطينيون لمراسل مجموعة العمل، أنه وبعد عودة النازحين من فلسطينيين وسوريين 
ى إلى منازلهم في منطقة الذيابية بريف دمشق قبل أيام، تفاجؤوا بوجود عائالت محسوبة عل

 النظام السوري تستولي على بيوتهم، منوهين إلى أن العائالت من الطائفة الشيعية.

واتهم الالجئون الفلسطينيون، النظام السوري ومجموعاته الطائفية الموالية له في ريف دمشق، 
بجلب عائالت موالية له وعائالت مقاتلين مع النظام، وإسكانهم في منازل تعود ملكيتها لالجئين 

ينيين وسوريين، وأعرب الالجئون عن غضبهم من استغالل النظام فترة نزوحهم عن المنطقة فلسط
 .منذ قرابة أربع سنوات واقتحام منازلهم

 
إن  ضوا الخروج منها، واكتفوا بالقولوقال الالجئون "إن العائالت التي استولت على منازلهم رف
ة"، فيما استطاع بعض العائدين إلى النظام هو صاحب القرار في ذلك وهو المسؤول عن القضي

 المنطقة من دخول منازلهم واقتسامها مجبرين مع العائالت الموالية للنظام.

وكان النظام السوري قد فتح الطريق لعودة أهالي منطقة الذيابية التي تقطنها عشرات العائالت 
بعد قصفها  ،2013شباط الجاري، بعدما سيطر عليها أواخر عام  - فبراير 6الفلسطينية يوم 

وحرقها، ومنذ ذلك الحين لم يفتح النظام الطريق لعودة األهالي إليها بذريعة إعادة اإلعمار وترميم 
 البنية التحتية.
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( ضحايا فلسطينيين من 9يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت خالل أحداث الحرب، سقوط )
 ات واإلعدام الميداني.أبناء منطقة الذيابية بريف دمشق، قضوا بسبب القصف واالشتباك

وفي سياق مختلف أصيب الالجئ الفلسطيني "رامي أحمد دواه" أحد أفراد مجموعة "حركة 
فلسطين حرة" الموالية للنظام السوري إثر مواجهات جرت بين مجموعات عسكرية موالية للنظام 

 .داعش على قاطع الشهداء في مخيم اليرموك المحاصر -ومجموعات من تنظيم الدولة 

يشار إلى أن مجموعات عسكرية موالية للنظام السوري تشكلت خالل أحداث الحرب، لدعم قوات 
النظام السوري في قتالها ضد مجموعات المعارضة المسلحة، مستغلة تردي األوضاع االقتصادية 

 وانعدام الموارد المالية للعائالت الفلسطينية وانتشار البطالة.

الجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب بحلب، من أزمة مواصالت إلى ذلك، يعاني المئات من ال
خانقة وذلك بسبب توقف معظم الحافالت ووسائل النقل عن العمل بسبب شح مادتي البنزين 

 والديزل وغالء أسعارهما في حال توفرهما.

يذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة تامة من قبل عناصر الجيش النظامي والمجموعات 
 نية الموالية له.الفلسطي

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 لجان عمل أهلي

قامت هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع حطب التدفئة على عدد من العائالت الفلسطينية والمساجد 
جنوب دمشق، ويأتي التوزيع ضمن الحملة الخيرية الثالثة التي أطلقتها الهيئة تحت عنوان 

 "شتاؤكم دافئ".

د نزحت عن مخيم اليرموك إثر سيطرة تنظيم يذكر أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت ق
 "داعش" على مساحات واسعة منه بالتعاون مع مجموعات جبهة النصرة المتواجدة في المخيم.

 

 2017فبراير/  –شباط  /17فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (3443حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ) 
 ( امرأة.455)

 (1164( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 امرأة.

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1338يدخل يومه )

 (190الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص ا ) لتغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

 ( يوماً 1042انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )  عن مخيم اليرموك منذ و
 ( يومًا.849)

 ( يومًا، 1389أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما.120منذ أكثر من ) والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1191)
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 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


