
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3047العدد: 

16-11-2020 

 النظام يفرج عن فلسطيني في تبادل لألسرى جنوب سورية •

 حادثة اغتيال شابين في المزيريب تقلق األهالي •

 األونروا تؤجل جزئياً دفع رواتب موظفيها  •

 توزيع المدافئ على عدد من العائالت الفلسطينية المهجرة في البقاع •

 

 يخفي قسرياً المسنّة الفلسطينية "ذيبة األحمد" السابع. النظام"للعام 



 

 

 آخر التطورات:

سنوات، حيث   7تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال المسّنة الفلسطينية األم " ذيبة األحمد "منذ  
ته الموالية في شارع نسرين  من حاجز النظام ومجموعا   2013-7- 27اعتقلت مع عائلتها بتاريخ  

 المجاور لمخيم اليرموك.

 
يعرف مصير   عامًا، وهي مريضة بالسكري، ومنذ ذلك الوقت ال  65  بيل اعتقالهاوكان عمرها ق

 أفراد وال مكان اعتقالها.  5العائلة المكونة من  

يني "  في السياق، أفاد مراسل مجموعة العمل بأن قوات األمن السورية أفرجت عن الالجئ الفلسط
ي ومجموعات مسلحة محلية جنوب أحمد محمود أبو الُرب" في تبادل لألسرى بين النظام السور 

وكان أبو الُرب قد اعتقل في منطقة النخلة بدرعا البلد جنوب سورية، خالل حملة أمنية  ،  سورية
 شنّتها األجهزة األمنية في المنطقة بحثًا عن مطلوبين. 

العمل ) السوري منهم )1797هذا ووثقت مجموعة  النظام  (  110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون 
 معتقلة. 

في جنوب سورية، شهدت بلدة المزيريب في الريف الغربي من محافظة درعا حادثة اغتيال شابين،  
أمان   وعدم  األخيرة  اآلونة  في  المرتفع  األمني  والفلتان  التوتر  من  األهالي  بين  الخوف  أثار  ما 



 

ال أبناء  تتلو" و"محمد عنيزان"المنطقة، وقال  "ابراهيم  بعد بلدة قتل مسلحون مجهولون كاًل من   ،
 استهدافهما بإطالق نار مباشر، أدى إلى مقتلهما على الفو.

 
الفلسطينيين في المزيريب وجلين أوضاعًا إنسانية صعبة، وخاصة أنهم   ويعيش آالف الالجئين 

العمليات ا إثر  السوري وتنظيم  شردوا وهجروا لمرات عديدة في وقت سابق  النظام  بين  لعسكرية 
 "داعش".

أنها مضطرة نتيجة أزمتها المالية إلى أن تؤجل جزئيًا    على صعيد مختلف، أعلنت وكالة األونروا
ألف موظف وموظفة لديها، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين،   28دفع رواتب  

ن  لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشري مليون دوالر أمريكي    70وأنها تحتاج إلى تأمين  
 الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر. 

 



 

 

 لجان عمل أهلي

"اللجنة األهلية لفلسطيني سوريا بلبنان"   مدافئ على عشر عائالت فلسطينية سورية    10وزعت 
 مهجرة في منطقة البقاع اللبناني، وذلك بتبرع شخصي ومن أصحاب الخير. 

عائلة فلسطينية سورية بالبقاع الغربي  (  800ودعت اللجنة إلى رفع المعاناة وتقديم يد العون لـ )
واألوسط، وهم يفتقرون ألبسط متطلبات الحياة، والكثير من العائالت ال تمتلك المدافئ وبحاجة  

 لمادة المازوت واألغطية الشتوية لمواجهة شتاء وبرد المنطقة القاسي. 

ال تعداد  )ويقدر  بحوالي  لبنان  الفلسطينيين من سورية في  ألف،  28الجئين  حسب إحصائيات  ( 
 2019األونروا حتى نهاية شباط/ فبراير  

 


