
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2587العدد: 

24-11-2019 

 هيئة فلسطينيي سوريا للتنمية تقيم معرضاً للتراث الفلسطيني شمال سورية •

 األونروا تتسلم تمويالً جديداً من اإلمارات العربية المتحدة •

 سنوات 6األمن السوري يخفي قسراً الممرض الفلسطيني "باسل عمر" منذ قرابة  •

 "فلسطينيات سوريات يعشن من كّد اليمين في مخيم شاتيال بلبنان"

 



 

 آخر التطورات 

الالجئات الفلسطينيات المهجرات من سورية إلى لبنان بإنشاء ورشة في فن التزيين  بادرت عدد من  
 بالغرز على القماش أو مواد شبيهة به باستخدام إبرة الخياطة والخيط ويعرف بفن التطريز.

  2013بدأ المشروع مع الالجئة آمنة حيث نزحت من سورية إلى مخيم شاتيال جنوب بيروت عام  
 تطريز، بعد أن كانت تدير صالون تجميل في سورية. والتحقت بمجال ال

قالت "آمنة" لموقع المونيتور أنها كونت مع مجموعة من النساء ورشة صغيرة تحت شعار "نحن  
 مثل عائلة هنا" بتمويل من منظمة "بسمة وزيتونة" غير الحكومية إلغاثة ودعم الالجئين في لبنان. 

 
النساء بيعت بمبالغ صغيرة، مما هدد بإغالق الورشة بعد  وتضيف الالجئة أن القطع التي صنعتها  

 متدربات سابقات بتولي الورشة، نيفين وبشرى وفاطمة وسمر. 4نفاد التمويل، قبل أن تقرر  

تقول الالجئة الفلسطينية "نيفين السكري" المهجرة من مخيم اليرموك والتي غدت المدير المالي 
شيء تغير. كان علينا أن نكون أكثر تنظيًما وأن نراقب دائًما للورشة: "لقد كانت خطوة كبيرة. كل  

 األرقام" 

صممت الالجئات على تقديم شيء فريد لألسواق الدولية، وبعد تعاون وجهد انتهى الفريق للتو من  
( حقيبة لشركة أمريكية، وتقوم حالًيا بالتجربة لمعرفة كيف تبدو تطريزاتهم على قطع 600تجهيز )

البس بالنسبة إلى المصمم األوروبي، فيما تخطط الورشة لفتح صالة عرض صغيرة  مختلفة من الم
 في الورشة الموجودة في المخيم. 



 

امرأة، ويزيد عددهن مع ضغط العمل   70ويؤكد فريق العمل أن الورشة توفر دخاًل ثابًتا ألكثر من  
تبع، وكل يوم يجتمع  وازدياد في الطلب، ويتم الدفع لهن مقابل كل قطعة إن كانت بيعت أم لم 

 الفريق لتحديد جودة ما أنتجوه.

تقول السكري لموقع مونيتور: "لم يكن لدي أي فكرة عن أن مخيم الالجئين قد يبدو سيًئا قبل  
 المجيء إلى لبنان، رغم أنني فلسطينية سورية، لم أعتبر نفسي الجئة" 

ن نحن. من خالل مهاراتنا،  وتضيف "تطرز أعمالنا قصصنا الخاصة. شاتيال هو هويتنا، ومن أي
 يمكننا أن نخرج صوتنا إلى العالم".

في سياق آخر، أقامت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية بالتعاون مع المؤتمر الشعبي  
لفلسطينيي الخارج معرض التراث الشعبي الفلسطيني األول في مدينة إدلب شمال سورية. وقالت 

ء الشعب الفلسطيني والسوري شارك في المعرض، وذلك إحياء للتراث الهيئة إن جمعًا غفيرًا من أبنا 
لمحاوالت االحتالل اإلسرائيلي في طمس الهوية  يالفلسطيني وتاريخ الشعب الفلسطيني للتصد 

الفلسطينية. هذا وتواصل هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية بتقديم العديد من خدماتها اإلغاثية  
 مهجرين الفلسطينيين والسوريين قسرًا إلى الشمال السوري.والطبية والخدمية لل

 
مليون   12,5إلى ذلك، أعلنت وكالة األونروا أنها تسلمت من دولة اإلمارات العربية المتحدة مبلغ 

دوالر، وهي الدفعة الثانية التي تقوم اإلمارات بتحويلها للوكالة هذا العام، وواحدة من إجمالي أربع  
 مليون دوالر قامت بالتعهد بها.  50بقيمة إجمالية تبلغ  دفعات 



 

وقالت الوكالة إن هذا التبرع المالي االستثنائي سيساعد األونروا على مواصلة تقديم خدماتها  
في مجاالت الرعاية الصحية األولية والتعليم والخدمات  2019اإلنسانية الحيوية وعملياتها لعام 

 ربية التي تشمل القدس الشرقية واألردن وسوريا ولبنان. االجتماعية في غزة والضفة الغ

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني الممرض "باسل 
 وحتى اللحظة. 3/2013/ 7عامًا( منذ تاريخ   38حسن عمر ")

 
ة عناصر األمن السوري  وكان يعمل في مشفى المجتهد بالعاصمة دمشق، وتم اعتقاله أثناء مداهم

 للمشفى وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم ترد عنه أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقاله.

( معتقل فلسطيني ال يزال األمن يتكتم على مصيرهم، بينهم  1768هذا ووثقت مجموعة العمل )
 نساء وأطفال وكبار في السن.


