
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " أهالي مخيم اليرموك ينتقدون ابتزاز محافظة دمشق"                     

  
"الجئ فلسطيني يقضي بإطالق 

2020|07|11 

 2817 العدد

 

                                                    عائلة فلسطينية سورية مهددة بالطرد من منزلها يف عم ان  •

 اإلفراج عن فلسطيني من معتقالت النظام السوري •

 إصابة فلسطيني سوري بفايروس كورونا يف تركيا  •

 فلسطيني سوري األول يف مدرسة مهنية أملانية •



 

 آخر التطورات: 

نتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك الطريقة التي طرحتها محافظة دمشق  ا

 .لالعتراض ىلع املخطط التنظيمي للمخيم

وتناقلت وسائل التواصل االجتماعي أخبارًا تتحدث عن استغالل محافظة  

                                                           دمشق لخوف األهالي من خسارة أماكن سكنهم يف املناطق التي ط رحت  

قوم بدورها بفتح الباب أمام الراغبين باالعتراض ىلع  مؤخرًا للتنظيم، لت

ليرة سورية ثمن طلب وطوابع ورسوم إضافية،   1000املخطط بعد دفع مبلغ 

وهو ما وصفه نشطاء بتحصيل مالي غير نظيف لصندوق املحافظة من جيوب  

 .                           الفقراء امل هجرين عن منازلهم

 



 

لعودة للمنازل  أشهر باب ا 9وكانت محافظة دمشق قد فتحت قبل قرابة 

الصالحة للسكن من خالل تقديم طلبات قدرت تكاليف كل طلب منها بحوالي  

آالف طلب، دون السماح   8ليرة سورية، ووصل عدد الطلبات وقتها لــ  1000

بعودة أحد من األهالي، وليخرج بعدها املخطط التنظيمي وينسف كل اآلمال  

 .التي عقدها األهالي بعد تقديم تلك الطلبات 

أتي قبول طلبات االعتراض من قبل محافظة دمشق متناقضًا مع ما أعلنته ي

يف وقت سابق " بأن الفلسطيني كان يملك ما ىلع األرض وال يملك األرض  

وبالتالي فهذه األراضي آلت مجددًا للدولة التي لها الحق التصرف فيها وال يحق  

 ."ألصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون

وصلت مناشدة ملجموعة العمل لعائلة فلسطينية سورية  جانب آخر من 

                                                                 مهددة بالطرد من منزلها يف العاصمة األردنية عم ان بسبب عدم القدرة ىلع 

 .دفع إيجارات متراكمة ملنزلها

وقال الالجئ الفلسطيني أبو عبد الرحمن من مهجري مخيم اليرموك إن عائلته  

ساعدات وصعوبة العمل وتراكم فواتير  تعيش أوضاعًا مزرية، بسبب ضعف امل

 .الكهرباء واملاء، وزاد مرضه يف القلب من معاناتهم



 

وأضاف الالجئ إن صاحب املنزل أنذره باإلخالء يف حال لم يدفع اإليجار 

شهور، وأشار انه لجأ لوكالة األونروا طلبًا للمساعدة   3والفواتير املتراكمة منذ 

 .لكنها تخلت عنه بحسب قوله

 

                                                                      دت العائلة املؤلفة من الوالدين وأربعة أبناء، األونروا واملفوضية بمد  يد  وناش

املساعدة، إلنقاذه من الطرد وعدم اضطراره للجوء إلى إحدى املدارس أو مخيم 

  .الحديقة يف الرمثا الذي يعاني من الحجر الصحي وأوضاع إنسانية صعبة

الجئ فلسطيني من  فرجت األجهزة األمنية السورية عن يف سياق منفصل أ

أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بعد اعتقال دام قرابة سنة ونصف،  

وتتحفظ املجموعة عن ذكر اسمه ألسباب تتعلق بسالمته وسالمة افراد  

 عائلته. 



 

وذكر مراسل مجموعة العمل يف املخيم أن املفرج عنه كان قد انشق عن  

 فضه التورط بإراقة الدماء. جيش التحرير منذ بداية الصراع يف سوريا لر

 

                                                              وقال أحد أصدقاء املفرج عنه بأن صديقه كان معتقال  يف سجن صيدنايا  

 العسكري الذي يعتبر من املعتقالت سيئة الصيت يف سوريا. 

نقل نشطاء من أبناء مخيم حندرات يف تركيا إصابة عائلة  من جهة أخرى 

 .19بفايروس كورونا املستجد كوفيد ـ فلسطينية سورية مقيمة يف غازي عينتاب 

من جانبها نفت احدى أفراد العائلة تعرضهم لإلصابة بالفايروس، فيما اقتصرت  

اإلصابة ىلع والدها الذي تماثل للشفاء بعد تلقي العالج يف احدى  

 .املستشفيات التركية



 

 

حصل الطالب الفلسطيني السوري "عماد حازم جنات" ىلع  من زاوية أخرى 

ة األولى يف مدرسة آنا زيمزن املهنية بمدينة هانوفر األملانية للعام  املرتب

 .                                               ، حيث أتم  دراسته باختصاص تمريض معتمد من الدولة2020_ 2019

 

 


