
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3018العدد: 

18-10-2020 

 مئات العائالت تدخل مخيم اليرموك لتفقد منازلها  •

 حملة أمنية في قدسيا تزيد معاناة النازحين الفلسطينيين •

 سنوات  3"نجيب سويطي" منذ  النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني  •

 الفلسطينيون في جزيرة ساموس يشكون سوء أوضاعهم  •

 

 "تقرير يكشف استيالء "لواء القدس" على أمالك فلسطينيين في مخيم النيرب" 



 

 آخر التطورات:

القدس"   "لواء  العمل من أجل فلسطينيي سورية عن استيالء مجموعة  تقرير لمجموعة  -كشف 
على أمالك الجئين فلسطينيين في مخيم النيرب بحلب، بحجة أن أصحابها    -لموالية للنظام السوري ا

 ة يشارك أو شارك بالقتال ضد النظام. يتعاملون مع مجموعات المعارضة أو أحد أفراد العائل

 
ة"،  ويوثق التقرير الحقوقي الذي حمل عنوان "االستيالء على أمالك الالجئين الفلسطينيين في سوري

 أربع حاالت في مخيم النيرب وهي:

استيالء اللواء على منزل ومحلين تجاريين تعود ملكيتها للمعتقل الفلسطيني "يوسف الداهودي"، كما 
اللواء على ثالثة منازل تعود لعائالت مغتربة عن مخيم النيرب، وطردت العائالت المستأجرة  استولى  

 منها. 

للواء على بناء مؤلف من ثالثة طوابق يعود ملكيته للفلسطيني  وفي الحالة الثانية الموثقة سيطر ا
عبد الحق"   "عبد القادر شلبي"، وفي حالة أخرى استولى المسؤول السياسي لـ"لواء القدس" "عادل 

 . على منزل طبيب األطفال الفلسطيني "يوسف سليم" والمؤلف من ثالثة طوابق

يته البن عمه "عبد الحق عبد الحق"، بحجة على معمل خياطة يعود ملككما استولى عبد الحق   
 موقعه االستراتيجي، واطاللته على ضيعة عزيزة والتي كانت معقاًل للمعارضة.  

خيم اليرموك لتفقد منازلها بعد أكثر من عامين  ائالت الفلسطينية إلى مفي دمشق، دخلت مئات الع
 .2018سيطرته على المخيم عام  من عمليات السرقة والتعفيش التي قام بها النظام السوري عقب  



 

 
وشوهد عدد من الناشطين حول موائد الطعام أمام منزل أحد الالجئين، كما نظمت اللجنة الشعبية   

 لمخيم زيارات لبعض األهالي، ضمن حملة للتشجيع على عودتهم إلى المخيم. الفلسطينية في ا

يف دمشق من حمالت تضييق  على صعيد آخر، اشتكى النازحون الفلسطينيون في مدينة قدسيا بر 
 أمنية من قبل قوات األمن والشرطة العسكرية، بحثًا عن مطلوبين للتجنيد اإلجباري. 

دة وفي أحياء الخياطين  وقال الالجئون إن دوريات األمن نصبت حواجزها على مدخل ومخرج البل
"التفييش" األمن   8والصخري  و  للمارة على  الهويات الشخصية  ي، واعتقلت  آذار، وقامت بضرب 

 عددًا من الشبان بتهمة التخلف عن الجيش، األمر الذي قّيد حركة الشباب وجعلهم حبيسي المنازل. 

الفلسطيني "نجيب سويطي" منذ الشهر التاسع    يواصل النظام السوري اعتقال  ي ملف المعتقلينف
 مطار دمشق.لبعد وصوله تفى واخ، ردن إلى سورية، حيث كان قادمًا من األ2017من عام  

 



 

 

في شأن مختلف، اشتكى الالجئون الفلسطينيون في جزيرة ساموس اليونانية من سوء أوضاعهم  
 في حل مشاكلهم. ة والخدماتية، وانتقد الالجئون الالمباالة من قبل السلطات اليونانية المعيشي 

طينيون القادمون من سورية في مخيم  وقال مراسل المجموعة الذي نقل الشكوى، يتعرض الفلس 
فاثي واتيل فيثاغوري لمعاناة كبيرة، بسبب اكتظاظ المخيمين بالالجئين، وتأخير المواعيد الطبية  

والطبية، وسوءوا االجتماعية  المياه    لخدمات  وقطع  الكهرباء  تواجد  وعدم  اللجوء  معالجة طلبات 
 المتكرر.

 


