
 

 

 

 

 

  

27-02-2021 

 العدد: 3150

 "النظام يخفي قسريًا األسير املحرر من سجون االحتالل "أحمد خميس"

    الدواء يفتقدون الفلسطينيين املهجرين بين  بكورونا  مصابون •
 خطًأ املوزعة املبالغ إعادة إلى الفلسطينيين تدعو األونروا •
 ساعة   24ساعتين خالل   إال الكهرباء نرى  ال: دنون  خان مخيم  سكان •
 اليونانية  الجزر ف  ءاللجو  أوراق يؤخر  الفساد •



 

 آخر التطورات

"اإلسرائيلي"   االحتالل  سجون  من  املحرر  الفلسطيني  األسير  اعتقال  السوري  النظام  يواصل 

"أحمد خميس"، للعام الثاني ىلع التوالي، وذلك بعد أن اعتقله "فرع فلسطين" ف الشهر  

عودة رفات الجندي  ن أفرج عنه بصفقة روسية "إسرائيلية" مقابل  بعد أ  2019السادس من العام  

 "، الذي كان مدفونًا ف مخيم اليرموك بدمشق.اإلسرائيلي "زخاريا باومل

 

وأكدت مجموعة العمل ف وقت سابق أن خميس تعرض للتحقيق عدة مرات ىلع يد عناصر  

واال اعتقاله  يتم  أن  قبل  الخروج  من  ومنعه  السورية  علمت  املخابرات  حيث  به،  حتفاظ 

 واضحة تجاهه.  جن صيدنايا وتعرضه للتعذيب دون وجود تهمةاملجموعة بنقله إلى س

ف شأن كورونا، أفاد ناشطون فلسطينيون بإصابة عدد من املهجرين من فلسطينيي سورية  

ف منطقة البقاع اللبناني، ويشكون من عدم قدرتهم ىلع تأمين الدواء لتخفيف آالم املرض،  

 زهم لتوفير املعقمات وأدوات الوقاية.وعج



 

بتقديم    املصابون عن سخطهم من غياب خدمات وكالة األونروا الصحية، واكتفاء الوكالةر  وعب  

الدعم النفسي ورفع معنوياتهم عبر اتصاالت هاتفية، دون تقديم الدواء أو مستلزمات الوقاية  

 لهم. 

 

اللبناني أوضاعًا معيشية  منطقة البقاع  ف  ية  فلسطينيي سور( عائلة من  800وتعاني قرابة )

ط  حيث  من  وشح  صعبة  صيفًا،  والحارة  شتاء  الباردة  املناخ  وظروف  الجبلية  املكان  بيعة 

 املساعدات اإلغاثية املقدمة لهم. 

من جانب آخر، دعت وكالة األونروا الفلسطينيين من سورية ف لبنان واملستفيدين من شبكة  

إضافية األ مبالغ  سحبوا  ممن  االجتماعي،  البح  مان  بنك  إلى  إعادتها  إلى  مستحقة،  ر  غير 

الخصوص بهذا  البنك  أرسلها  نصية  لرسالة  وفقًا  لها،  ،  املتوسط  بيان  ف  الوكالة  وطلبت 

 املستفيدين التوجه إلى أي من فروع البنك، مصطحبين معهم املبلغ اإلضاف وبطاقة الهوية 

 يهم طلب إيصال من البنك.  وقت ممكن، وبعد إعادة األموال يتعين علوبطاقة البنك بأقرب 



 

لفلسطينيي   النقدية  مساعداتها  توزيع  املاضي،  األربعاء  يوم  أوقفت  الغوث  وكالة  وكانت 

توسط ف لبنان، أدى إلى تعبئة  سورية ف لبنان بسبب وقوع خطأ تقني ف بنك البحر امل 

زيادة ف املبالغ املالية التي حولتها األونروا ملستحقيها، ثم أعلنت الوكالة استئناف التوزيع  

 بعد يوم من إصالح الخلل. 

ف ريف دمشق، اشتكى أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين من ساعات تقنين  

ساعة،    24خيم أن الكهرباء ال يروها إال ساعتين خالل  طويلة للكهرباء، وقال نشطاء من أبناء امل

الحرارة، وُندرة    ساعة، مما يزيد  12بمعدل ساعة كل   انخفاض درجات  السكان مع  من معاناة 

 الحصول ىلع مواد التدفئة كالحطب واملازوت، الرتفاع أسعارها واستغالل التجار حاجة الناس. 

الكابال انتشار سرقة  الحارات واألزقة واملنازل، حيث  كما يعاني األهالي من  الكهربائية من  ت 

ف حالة من الظالم الدائم، يضاف إلى ذلك أوضاعا  باتت تشكل خطرًا يهد د بدخول املخيم  

 معيشية غاية بالصعوبة، ونقص املوارد، وانتشار البطالة وانخفاض قيمة الليرة السورية. 

 



 

اللجوء، مما  ىلع صعيد الهجرة، يشكو املهاجرون ف اليونان من   انتشار الفساد ف دوائر 

وخاص لالجئين  الهجرة  معامالت  وجود  يؤخر  عن  الهجرة  ف  ناشطون  ويذكر  الجزر،  ف  ة 

تلك   املتضررين من  وأن  اللجوء،  أوراق  استخراج  املال مقابل  املهاجرون لهم  يدفع  سماسرة 

 العمليات هم العائالت الفقيرة التي ال تملك املال لتدفعه. 

اسب  اشطون إلى تأخير مقصود من قبل السماسرة ف معامالت اللجوء لتحقيق املكويشير الن

وحم ل   للعدالة،  السماسرة  وتقديم  مالحقتهم  ضرورة  ىلع  الناشطين  أحد  وشد د  املادية، 

املهاجرين املسؤولية غير املباشرة للفساد الحاصل بسبب دفعهم للرشاوى والتسابق للدفع  

 أكثر لتحصيل األوراق بسرعة.

 


