
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطوراتآخر 

 2774العدد: 

29-05-2020 

 منظمة التحرير تؤكد على ضرورة العمل لعودة أبناء مخيم اليرموك •

 سنوات 8النظام السوري يعتقل الشقيقين الفلسطينيين "موسى وعماد أبو طه" منذ  •

 اليونان.. الجئون يحتجون رفضاً لقرارات مجحفة بحقهم •

 "نازحو اليرموك يطالبون محافظة دمشق برفع يدها عن المخيم"



 

 آخر التطورات:

طالب نازحو مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين محافظة دمشق برفع يدها عن ملف مخيمهم  
 لفشلها في إدارته، واشتكى األهالي مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم.

بر مضيعة للوقت، في حين وانتقدوا عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعت 
 التعفيش. -الزال المخيم ُيسرق وُينهب وتتعرض منازلهم للسرقة

من جانبهم أكد نشطاء من أبناء المخيم أن عمليات النهب والتعفيش التزال مستمرة منذ السيطرة  
على المخيم، وقالوا "حتى وصلت بهم الدناءة لسرقة حديد أسقف المنازل لبيعه في مراكز داخل 

 يم دون حسيب وال رقيب و"على عينك يا تاجر" المخ

 
وكانت محافظة دمشق قد أطلقت وعودًا متكررة باقتراب عودة األهالي إلى منازلهم لكنها لم تتحقق،  

 األمر الذي اعتبره األهالي استخفاف بمعاناة النازحين، وعدم اكتراث بمصيرهم. 

معيشية غاية في الصعوبة، نتيجة تدهور سعر  ويعاني النازحون من مخيم اليرموك، أوضاعًا 
صرف الليرة وارتفاع إيجارات المنازل وانتشار البطالة، وانعدام الموارد المالية التي تعينهم على  

 تأمين متطلبات حياتهم اليومية. 

 في سياق متصل، بحثت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أوضاع الفلسطينيين في المخيمات 

بسورية، واألوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها فلسطينيو سورية، وانعكاس الحظر وفيروس  
 كورونا على حياتهم، كما تطرق االجتماع الذي عقد بدمشق أول أمس لموضوع مخيم اليرموك.



 

وقال عمرو مراد ممثل الجبهة الشعبية إن االجتماع وضع خطة لمعالجة أوضاع الناس المعيشية  
لمعدمين منهم "ما أمكن"، مشيرًا لبوادر إيجابية بما يخص عودة أبناء مخيم اليرموك "وإن وخاصة ا

كانت بطيئة"، وأكد المجتمعون على ضرورة استمرار الجهود مع الجهات المعنية السورية لإلسراع  
 برجوع أهالي المخيم. 

موسى وعماد ابراهيم أبو  في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين 
،  2012- 02-22سنوات، حيث اعتقال في معًا على حاجز منطقة السيدة زينب بتاريخ    8طه" منذ  

 أنهما في سجن صيدنايا العسكري.  2016وورد في عام 

( معتقالت، 110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )1797فيما اليزال أكثر من ) 
 جموعة.بحسب إحصائيات الم

 
على صعيد الهجرة، شهدت العاصمة اليونانية أثينا وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة اللجوء على 

 خلفية قرارات اتخذتها الحكومة اليونانية بخصوص السكن وحجم المساعدات المالية. 

تعبير  وأفاد مراسل مجموعة العمل في أثينا أن العشرات من الالجئين احتشدوا أمام دائرة الهجرة لل
عن رفضهم للقرار القاضي بترحيل آالف الالجئين بعد حصولهم على حق اللجوء واإلقامة، 
باإلضافة لتقليل حجم المساعدات الممنوحة لهم، في ظل انتشار فايروس كورونا وعدم توفر فرص 

 عمل، ناهيك عن الوضع االقتصادي السيئ الذي تمر به البالد.

 



 

ترحيل بسبب جائحة كورونا المستمرة إلى اآلن، وكانت من أهم  وطالب المحتجون بتمديد مهلة ال
األسباب التي منعتهم من البحث عن سكن جديد خالل الفترة التي حددتها السلطات مسبقًا حسب 

 قولهم.

من جهتها بررت دائرة الهجرة الهدف من هذا القرار هو استيعاب آالف الالجئين القادمين من  
ي الحكومة نقلهم إلى العاصمة أثينا للتخفيف من األعداد الكبيرة في  الجزر اليونانية والتي تنو 

 الجزر.

 
ويقيم آالف الالجئين في شقق وفنادق ممولة من االتحاد األوروبي، سلم غالبيتهم اشعارات  
بمغادرتها، فيما سمحت السلطات اليونانية لهم بالبقاء بعد تفشي فايروس كورونا حتى نهاية أيار/ 

 .مايو الجاري 

آالف الجئ من فلسطينيي سورية ظروفًا صعبة في الجزر والبر اليوناني بانتظار   4ويواجه قرابة 
 الفصل في طلبات لجوئهم. 


