
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2615العدد: 

22-12-2019 

 مهجرة فلسطينية سورية في لبنان تناشد مساعدتها بثمن العالج •

 ورشة عمل لطلبة برلمان األونروا بمشاركة فلسطينيين من سورية •

 اعدات للحوامل في مخيم حندرات بحلبتقديم مس •

 "المحرر "أحمد خميس" معتقل لدى األمن السوري للشهر السادس على التوالي"



 

 آخر التطورات 

"اإلسرائيلي"    االحتالل تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال األسير الفلسطيني المحرر من سجون  
 "أحمد خميس" دون ورود معلومات عن مصيره. 

 6األمنية التابعة للنظام السوري، منذ ( أحد األفرع 235حيث اعتقله ما يسمى "فرع فلسطين" )
أشهر بعد أن أفرج عنه بصفقة روسية "إسرائيلية" مقابل عودة رفات الجندي اإلسرائيلي "زخاريا  

 باومل"، الذي كان مدفونًا في مخيم اليرموك بدمشق.

 
وكانت مصادر خاصة أكدت لمجموعة العمل أن خميس تعرض للتحقيق عدة مرات على يد  

 خابرات السورية ومنعه من الخروج قبل أن يتم اعتقاله واالحتفاظ به. عناصر الم

، لمحاولته التسلل إلى قاعدة 2005في أبريل/نيسان    االحتاللوكان خميس قد اعتقل لدى سلطات  
عسكرية "إسرائيلية" وتنفيذ عملية ضد جنوده في الجوالن المحتل وحكم بالسجن عليه حينها لمدة  

 . سنة  14عامًا، قضى منها    18

وهو من أبناء مخيم اليرموك، وكان عنصرًا في حركة فتح، وطالب قبيل ترحيله إلى سورية الذهاب  
 إلى مدينة الخليل للزواج من خطيبته التي تعرف عليها خالل زيارتها للسجن. 

طالب هالل" تقديم يد العون في ثمن عالجها    ازدهارفي لبنان، ناشدت الالجئة الفلسطينية السورية "
 خرت عن تلقيه ثالثة أشهر بسبب فقرها وضعف مواردها المالية.الذي تأ



 

حيث أصيبت بمرض سرطان الثدي وأجري لها عملية استئصال مزدوجة للثدي في مشفى المظلوم  
 . 2019بمدينة طرابلس في بداية العام 

خير بتكاليف العملية والعالج الكيميائي واألشعة حتى لما   يوساهمت عدد من المؤسسات وفاعل
 بعد العملية، وخضعت لجلسات عالج في أحد مكان الثديين للقضاء كليًا على السرطان. 

وتؤكد المريضة الفلسطينية أنها بحاجة لمعالجة مكان العملية الثانية باألشعة والجرعات الكيميائية،  
أشهر    3ماليين ليرة لبنانية، ومن المفترض أن تخضع للعالج منذ    4وتكلف بحسب المشفى قرابة  

إال أن افتقارها لتأمين المبلغ يؤّخر العالج مما يزيد من خطورة المرض على جسدها، عالوة على 
 دوالر إليجار منزل يأويها.   100ذلك فهي ملزمة بدفع 

 
إلى مخيم نهر البارد  2012وكانت الالجئة ازدهار قد هجرت من مخيم اليرموك في دمشق عام 

للحصول  سعىعيل سوى أخيها وهو معيل ألسرة فقيرة ويشمال لبنان مع عائلتها، وليس لديها م
 على لقمة العيش.

هذا وُيعد االستشفاء أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها الفلسطيني السوري والسوري في 
لبنان، فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة، خصوصًا بعد ضعف نشاط  

 محلية، إثر استمرار الحرب في سورية.المنظمات والهيئات ال



 

من جانب آخر، قالت األونروا أنها نظمت اجتماعًا لألعضاء المنتخبين حديثا لبرلمان الوكالة وضّم 
غزة األردن لبنان سورية الضفة  -طالبًا وطالبة يمثلون كافة أقاليم عمليات الوكالة الخمسة  22

 أربعة أيام عقدت في بيروت. للمشاركة في ورشة عمل مدتها -الغربية والقدس

 
وناقش المشاركون موضوعات مثل الممارسات الديمقراطية والقيادة والمشاركة وصنع القرار 
واالتصاالت، كما عمل الطالب على تطوير خطة عملهم بهدف توجيه أنشطة البرلمان للسنة 

  13خب "غيث سليمان" )القادمة، كما انتخبوا خالل الورشة رئيس ونائب للرئيس وأمين للسر، وانت
 سنة( من سورية ليقوم بمهام أمانة سر البرلمان. 

، وهو يوفر فرصة لطلبة 2017يذكر أن أول برلمان طالبي على مستوى الوكالة أسس في عام 
األونروا للعمل سويا من أجل دعم مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقهم على الصعيد المحلي واإلقليمي  

 والعالمي.

 لجان عمل أهلي

وّزع متطوعو الهالل األحمر الفلسطيني بالتعاون مع الصليب األحمر الدنماركي حقائب خاصة  
 بالوالدة والمولود الحديث على الحوامل في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب.

ويعيش سكان المخيم حالة إنسانية مزرية نتيجة التهجير واستمرار الحرب في سورية وانعكاسات 
 الوضع االقتصادي، وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل.ذلك على 


