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 مخيم النيرب.. عصابة مسلحة تسطو على مدرسة النيرب 

 مخيم حندرات.. شكاوى من استثناء األهالي من المساعدات االغاثية •

 "مخيم جرمانا.. مطالبات لـ "األونروا" بتغيير التعامل مع شركة "الهرم •

لبنان.. األونروا تعد فلسطينيي سورية بصرف مساعداتها بالدوالر أو بما   •

 يعادله في السوق 

 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة إلى تركيا  137إنقاذ  •

 



 

 التطورات آخر

الساعة   تعرضت  النيرب،  مخيم  من  القريبة  النيرب  مدرسة  إن  العمل  مجموعة  مراسل  قال 
الثالثاء   يوم  لسطو مسلح من قبل مجهولين، منوهًا أن عدد من    27/4/2021العاشرة مساء 

  .املسلحين قفزوا من السور الخلفي للمدرسة املجاور للبساتين لنهب محتوياتها

 

الفتًا إلى أن بعض املصلين الخارجين من املسجد القريب من املدرسة شعروا  بحركة مشبوهة  
لالتصال   دفعهم  مما  املدرسة،  مبنى  بصحبة  ضمن  الفور  ىلع  قدم  الذي  املدرسة  بمدير 

املستخدمين معتقدًا أنها حالة سرقة بسيطة، إال أنه تفاجئ عند فتحه لباب املدرسة بوجود  
فوق   الرصاص  من  وابل  وإطالق  باحتجازهم  الفور  ىلع  قاموا  داخلها  املسلحين  من  عدد 

الضابطة املوجودة يف مخيم  رؤوسهم، األمر الذي دفع األهالي لالتصال بمركز شرطة النيرب و  
النيرب ، وعند وصول الشرطة والضابطة  تمكن املسلحون  من االنسحاب من جهة البساتين  

  .بعد تبادل إلطالق النار استمر حوالي ربع ساعة، لم تسفر عن وقوع أي إصابات

من جانبه أوضح مدير مدرسة النيرب التي تضم عددًا من املدرسين واملستخدمين والطالب  
من مخيم النيرب وبعد تفقده مبنى املدرسة أن العصابة املسلحة قامت بسرقة جرتي غاز  

  .الوسائل التعليمية وبعضكمبيوتر  وجهازومكيف وبراد ومجسم 

لالجئين   حندرات  مخيم  من  املهجرون  الفلسطينيون  الالجئون  اشتكى  مختلف  سياق  يف 
غاثية، التي توزع ىلع املخيمات  الفلسطينيين يف حلب من استثنائهم من املساعدات اإل

  .والتجمعات الفلسطينية يف سورية، مطالبين بمساواتهم بغيرهم من الفلسطينيين



 

 

مراسل مجموعة العمل إلى أن أهالي املخيم يعيشون حالة إنسانية مزرية نتيجة    أوضح بدوره  
لليرة أمام الدوالر،  نزوحهم عن منازلهم وممتلكاتهم واستمرار تدهور االقتصاد السوري وانهيار ا

وغالء األسعار وضعف املوارد املالية وارتفاع إيجار املنازل، ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة أكثر  
 .بعد تفشي فايروس كورونا 

والسورية،   الروسية  بالطائرات  لقصف  سابق،  وقت  يف  تعرض  قد  حندرات،  مخيم  وكان 
ين طريف الصراع، ما أدى إلى موجة نزوح  واملدفعية الثقيلة، مع اشتداد املعارك يف البالد ب

 .وتهجير، ودمار واسع يف البنية التحتية للمخيم، من مياه وكهرباء وشبكة اتصاالت وهواتف

باالنتقال إلى ريف دمشق طالب أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين وكالة األونروا تغيير  
معاملة موظفيها لهم أثناء استالمهم  معاملتها مع شركة الهرم وإيجاد بديل لها، بسبب سوء  

 .املساعدات النقدية

وأشار عدد من الالجئين يف شكواهم أن إدارة الشركة تتعامل معهم بطريقة غير أخالقية  
وإنسانية، منوهين إلى أن الشركة تجبرهم ىلع البقاء يف الشارع لساعات طويلة، ناهيك عن  

است  مبدين  الشركة،  أمن  ورجال  موظفيها  أن  عنجهية  بالرغم  املعاملة  هذه  من  غرابهم 
التحويالت التي ترسلها األونروا للشركة تعتبر كباقي التحويالت، أو أي إيداع آخر، وهم يعتبرون  
بمثابة عمالء لشركة الهرم، مشيرين إلى أن إدارة الشركة تقوم بقبض ثمن الحوالة من حساب  

 .لدرجة العاشرة وكأننا نكرهصاحب الرسالة، ورغم ذلك تتعامل معنا كأننا أناس من ا

األهالي يضطرون للخروج من   أن  العمل  يف حين قال أحد سكان املخيم ملراسل مجموعة 
أماكن اقامتهم منذ ساعات الفجر األولى من أجل أن يتمكنوا من حجز دور للحصول ىلع تلك  



 

املساعدة، متهمًا األونروا بسوء إدارة وضبط آلية عملية ارسال الرسائل ومراعاة املدة املقررة  
  .ونة املاليةلتسليم املع

أما يف لبنان وعدت وكالة األونروا يف لبنان يف رسالة وجهتها يوم أول أمس الثالثاء حول  
املساعدات النقدية املقدمة لالجئين الفلسطينيين من سوريا والالجئين الفلسطينيين يف  

أنها  شبكة االمان االجتماعي، بصرف مساعداتها بأقرب وقت ممكن من شهر أيار، منوهة إلى  
  .ستقوم بصرف تلك املساعدات إما بالدوالر أو ما يعادله حسب سعر الصرف يف السوق

 

وأشارت األونروا يف رسالتها إلى أنها ستصدر بيانًا مفصاًل يتضمن التفاصيل املتعلقة بكيفية  
  .سحب املستحقات والشركة املالية املتعاقد معها وأماكن سحب األموال

األممية الوكالة  للمستفيدين،    وعبرت  املقدمة  النقدية  لتأخر صرف مساعداتها  أسفها  عن 
معزية السبب إلى تغيير العقد مع املصرف وإنجاز ترتيبات مالية أخرى من شأنها أن تسمح  

  .لألونروا بتحقيق أفضل سعر لصالح الالجئين لقاء األموال التي يتم تأمينها ملساعدتهم

التركي السواحل  أعلن خفر  أخرى  إنقاذه  من جهة  عن  السلطات    137،  أجبرتهم  لجوء  طالب 
 .اليونانية ىلع العودة إلى املياه اإلقليمية التركية



 

 

قوارب    3نيسان/ ابريل الجاري بالغًا عن    26وأشار خفر السواحل التركي أنه تلقى يوم االثنين  
زمير  طالب لجوء قبالة سواحل مدن “ديكلي” و”فوتشا” و”تشمه” بوالية إ  137مطاطية تقل  

ىلع ضفاف بحر إيجة غربي البالد، تبين أن الجانب اليوناني أجبرهم ىلع العودة إلى املياه  
 .التركية

وأضاف خفر السواحل اليوناني أن طالبي اللجوء نقلوا إلى مديرية إدارة الهجرة يف إزمير، بعد  
 اإلجراءات القانونية. 


