
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2685العدد: 

01-03-2020 

 مناشدة..فلسطيني مشرد في ريف دمشق بال مأوى وال معيل •

 وصول دفعات من الالجئين الفلسطينيين إلى جزيرة ليسبوس •

 اً الفلسطيني "محمد عللوه" للعام السادساألمن السوري يخفي قسري •

 "فلسطينيتان إحداهما طفلة تقضيان بعبوة ناسفة جنوب سورية"

 



 

 آخر التطورات 

عامًا وابنة أختها الطفلة "رغد عصام عوض"    40ضت الالجئتان الفلسطينيتان "ليلى صالح خليل"  ق
 عامًا إثر انفجار عبوة ناسفة في درعا جنوب سورية.   11

 
مجهولون انفجرت بالقرب من مقر حزب البعث على طريق  وقال مراسلنا إن العبوة التي زرعها 

المطار في درعا، أثناء ذهاب الضحيتين لجلب مادة الخبز من خارج مخيم درعا لعدم وجود مخبز 
 داخل المخيم.

هذا وأعلن فريق الرصد في مجموعة العمل ارتفاع حصيلة ضحايا أبناء مخيم درعا منذ بدء أحداث 
 ( في محافظة درعا. 407( ضحية و)268الثورة في سورية إلى )

في شأن آخر، ناشد الجئون فلسطينيون في سورية إيجاد مأوى وإعالة الشاب الفلسطيني "شادي 
 قبالوي" بعد نزوحه وتشرده من منزله في مخيم اليرموك إلى منطقة سيدي مقداد بريف دمشق.

 



 

وسافر خارجها، وكان يعيش   وقال مقربون من الشاب إن شادي يتيم األم وتركه والده في سورية
عند جدته لكنها توفيت، وعايش حصار مخيم اليرموك في أحد منازل المخيم يتعطف عليه األهالي  

 إلى أن نزح من المخيم. 

 % من الالجئين الفلسطينيين ال يزالون مهجرين داخل سورية، وغالبية سكان مخيم 40يشار أن  

، حيث  2020ا أن يبقوا مهجرين خالل عام اليرموك مهجرون عن منازلهم، وتتوقع األونرو 
 يضطرون لدفع إيجار منازل مرتفعة مما يزيد من ضعفهم.

في ملف الهجرة، قال ناشطون في الهجرة إن دفعات من الالجئين الفلسطينيين والسوريين وصلوا 
طريقة  يوم أمس إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث قدموا من السواحل التركية عبر "قوارب الموت" ب

 . غير نظامية

 
هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة الوصول لدول 

 اللجوء األوروبية، وينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناتهم.

السوريين في اليونان يتجاوز الـ  وتشير احصائيات مجموعة العمل أن تعداد الالجئين الفلسطينيين 
 آالف الجئ ويتوزعون في الجزر وعلى البر اليوناني.  4

إلى ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد محمد عللوه" منذ عام  
من شارع علي الوحش في منطقة حجيرة جنوب   2014-01- 05، حيث اعتقلته يوم 2014

 وهو متزوج.   1965ة خروجه من مخيم اليرموك خالل الحصار، وهو من مواليد  دمشق، بعد محاول


