
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3042العدد: 

11-11-2020 

 سقوط قذائف هاون على حّي طريق السد جنوب سورية •

 نازحو مخيم اليرموك يشكون "فوضى األوراق" للعودة إلى منازلهم  •

 مفوض األونروا يزور مخيم السبينة بريف دمشق •

 لجان أهلية تطالب األونروا بزيادة وتسريع مساعدتها لفلسطينيي سورية بلبنان •

 

 "األمن السوري يعتقل الجئاً فلسطينياً في درعا"



 

 آخر التطورات:

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن قوات األمن السورية اعتقلت الالجئ الفلسطيني " أحمد محمود أبو  
ة، خالل حملة أمنية شنّتها األجهزة األمنية في  الُرب" في منطقة النخلة بدرعا البلد جنوب سوري

 المنطقة بحثًا عن مطلوبين. 

 
النخلة اعتقل على إثرها   للتفتيش و"للتفييش" في منطقة  وأضاف المراسل أن النظام أقام حواجز 
النظام   يومين بين عناصر  بعد سقوط قذائف هاون واشتباكات جرت قبل  خمسة مدنيين، وذلك 

 المسلحة. ومجموعات من المعارضة

في السياق، سقطت ثالث قذائف هاون على أحياء طريق السد في مدينة درعا والتي تقطنها عدد 
 من العائالت الفلسطينية، دون وقوع إصابات تذكر.

يتزامن ذلك مع توتر أمني في محافظة درعا، ووجود قوات عسكرية تابعة للنظام وانتشار لمسلحي  
إ المناطق،  من  عدد  في  واستهدافه  المعارضة  المناطق،  من  في عدد  النظام  شّنها  اعتقاالت  ثر 

 عناصر سابقة من المعارضة.

في ملف العودة إلى مخيم اليرموك، اشتكى نازحو المخيم من فوضى األوراق المطلوبة من قبل  
األمن السوري من أجل العودة إلى منازلهم في المخيم، حيث اشترط الحاجز األمني على العائدين  

إلى األوراق المطلوبة، براءات الذمة للكهرباء والماء والهاتف عن السنوات السابقة، والبعض إضافة  
 اآلخر براءات ذمة آلخر شهرين، األمر الذي أثار استهجان األهالي والناشطين من أبناء المخيم. 



 

يستحقها محبي اليرموك نرجو عالجها ومستعدين    وقال أحد محامي من أبناء المخيم "فوضى ال
المجتمع المدني بذلك، لدينا محاميين مهندسين ومختصين وإداريين لتحقيق    أشركوا  ،مساعدتكمل

 الصالح العام" 

 
في ريف دمشق، زار "فيليب الزاريني" المفوض العام لألونروا، مخيم السبينة بريف دمشق، اطلع 

 .خاللها على سير عمل منشآت الوكالة والتقى باألهالي وأعضاء البرلمان المدرسي

من جانبهم، شرح الالجئون للمفوض العام معاناتهم اليومية من النزوح والفقر، وارتفاع أسعار المواد  
 الذي أرهق كاهلهم وزاد أوضاعهم سوءًا، وجعل الحصول عليها أمرًا صعبًا. 

 
 

 



 

 في لبنان، طالب "تجمع اللجان األهلية لفلسطينيي سورية في لبنان" وكالة األونروا بزيادة المساعدة
الوضع   بسبب  لبنان،  في  الفلسطينيين من سورية  للمهجرين  المزري وغالء   االقتصاديالشتوية 

 المعيشة وتأمين مادة المازوت.

وشّددت اللجان األهلية على تسريع صرف المساعدة الشتوية، ودفعها بالدوالر أو بسعر صرف 
 لع.وأسعار الس االقتصاديالليرة اللبنانية الجديد، وبما يناسب الوضع 

بسبب  لبنان  إلى  القادمين من سورية  الفلسطينيين  المهجرين  بملف  التهاون  بعدم  البيان  وطالب 
للكهرباء  واشتراكات  منازل  إيجار  من  عليهم  المترتبة  األعباء  وزيادة  السيء،  المعيشي  وضعهم 

 والمياه، خاصة بعد غالء المعيشة في لبنان. 

  27,700ين الفلسطينيين السوريين في لبنان تبلغ  وتشير احصائيات األونروا إلى أن عدد الالجئ
 . 2020الجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 

 


