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"عائالت محسوبة على النظام السوري تستولي على منازل الجئين 
 فلسطينيين في مخيم الحسينية"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .عودة طالب مخيم اليرموك إلى بلدة يلدا بعد انتهاء امتحاناتهم الرسمية بدمشق• 
 ."أوراق الزيتون" حملة إلغاثة الالجئين العالقين في أثينا• 
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 آخر التطورات 
أكد الجئون فلسطينيون لمراسل مجموعة العمل، أن عددًا من المنازل تعود ملكيتها 
لالجئين فلسطينيين في مخيم الحسينية بريف دمشق، استولت عليها عائالت 

 الت من الطائفة الشيعية. محسوبة على النظام السوري منوهًا إلى أن العائ
واتهم الالجئون الفلسطينيون، النظام السوري ومجموعاته الطائفية الموالية له في ريف 
دمشق، باستغالل عدم وجود العائالت الفلسطينية وجلب عائالت موالية لهم وعائالت 

 مقاتلين مع النظام، وإسكانهم في تلك المنازل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الذيابية بريف دمشق، حيث استطاع بعض  وكانت حاالت مشابهة حدثت في منطقة
العائدين إلى المنطقة من دخول منازلهم واقتسامها مجبرين مع العائالت الموالية 

 للنظام. 
وكان ناشطون قد أكدوا لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن ما يقارب من 

سمح لهم %( من سكان مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، لم ي  40)
 بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم من قبل الجيش النظامي حتى اليوم. 
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 –آب  /16ي شار أن مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، شهد يوم 
بدء عودة بعض العائالت الفلسطينية إليه، وذلك بعد المنع الذي  2015أغسطس / 

 عنه لما يقارب العامين. مارسه الجيش النظامي على سكانه النازحين
وفي موضوع مختلف، قال مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن طالب وطالبات 
شهادة التعليم األساسي والمشرفين عليهم عادوا إلى مخيم اليرموك وجنوب دمشق عن 

. حيث خرج ما 2017-2016طريق بلدة يلدا، بعد أن تقدموا المتحاناتهم لدورة عام 
لطلبة الفلسطينيين والمشرفين عليهم منتصف الشهر الجاري عبر ( من ا150يقارب )

معبر بيت سحم جنوب دمشق، قاصدين مركز األليانس لإلقامة فيه حتى نهاية 
دمشق. وفي  -وبإشراف وكالة الغوث األونروا والهيئة العامة لالجئين  متحانات،الا

لخروج طالب  28/5/2017/ حدالالسياق تم تحديد الساعة التاسعة من صباح يوم ا
العامة من مدرسة الجرمق البديلة جنوب دمشق لتقديم امتحاناتهم في  انويةالشهادة الث

 العاصمة دمشق. 
أن الحركة التعليمية جنوب دمشق لم تتوقف على الرغم من المعوقات الكبيرة  يذكر

التي تعترض أبناء المخيم، في حين يتم خروج الطلبة من المنطقة الجنوبية بعد 
 نسيق وموافقة األجهزة األمنية السورية. الت
 

 عمل أهلي لجان
مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية في اليونان إلطالق حملة "أوراق  تستعد

الزيتون" والتي تسعى المؤسسة من خاللها إلى توزيع سلل غذائية على الالجئين في 
 مدينة أثينا اليونانية.

طينيين والسوريين ال يزالون عالقين في المخيمات أن المئات من الالجئين الفلس يذكر
لقت الحدود في وجوههم، حيث يعانون من  داخل الجرز اليونانية وذلك بعد أن أغ 

 ظروف معيشية قاسية وسط نقص بالخدمات الطبية.
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 2017أيار/ مايو  27سورية إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو
يا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم ( حصيلة الضحا3502) •

 ( امرأة. 462بينهم )
( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري 1603) •

 ( امرأة. 99بينهم )
القيادة العامة على مخيم  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي. 1408اليرموك يدخل يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 196) •

 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك. 
( يومًا وعن مخيم اليرموك 1139انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا. 990منذ )
( 1483العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من •

 ( يومًا. 217يومًا، والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي األردن 31في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي 8( آالف، وفي تركيا )6ر )( ألف، وفي مص17)

 سوري.


