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العدد2358 :

"األمن اللبناني يعتقل الجئا ً فلسطينيا ً سوريا ً"
• العثور على عائلة فلسطينية سورية بعد أيام من فقدانها في تركيا
• األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "فادي تيم" منذ  8سنوات
• حملة طبية مجانية تشمل فلسطينيي سورية في صيدا جنوب لبنان

آخر التطورات
اعتقل األمن العام اللبناني الالجئ الفلسطيني السوري "عبدهللا حسن عطية " مواليد  1972من
أبناء مخيم اليرموك المهجر إلى مخيم الميه وميه جنوب لبنان يوم  17ابريل الجاري دون معرفة
األسباب الكامنة وراء اعتقاله.
من جانبها ناشدت عائلة عطية السفارة والفصائل الفلسطينية في لبنان وجميع الجهات القانونية
والحقوقية التدخل الفوري إلطالق سراحه ،مضيفة أن نجلها دخل بطريقة غير نظامية (خلسة)
إلى لبنان للعيش معها ،ومن ثم قام بتسوية أوضاعه القانونية ،وأصبح يجدد بشكل نظامي كل
ستة أشهر ،وأكدت العائلة على أن عبد هللا ذهب إلى األمن العام اللبناني لتجديد اقامته المنتهية،
وعندما عاد الستالمها في الموعد المحدد ،أخبره عناصر األمن أن عليه مراجعتهم في اليوم
التالي ،وعندما ذهب تم اعتقاله دون معرفة السبب الحقيقي الكامن وراء ذلك.

ُيشار أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي  28ألف الجئ معاملة
السائحين ،مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية ،كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة
األمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية ،باإلضافة
إلى ذلك ال تسمح الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.
في تركيا ،عادت عائلة فلسطينية سورية مكونة من امرأة وطفليها إلى منزلهم في مدينة اسطنبول
بعد  7أيام على فقدانها ،وفقد االتصال بهم يوم  11ابريل الجاري أثناء توجههم ب اًر للهجرة إلى
اليونان ،وهم" :نهلة محمد عليان" وولديها "محمد أيمن دواه ثالث سنوات و"عمر أيمن دواه" سنة
واحدة

ووفقاً لناشطين احتجزت الجندرما التركية العائلة داخل مخيم في غابات والية أدرنه شمال غرب

تركيا ،بعد أن تعرضوا للسرقة وكل ما يملكون أثناء مسيرهم باتجاه الحدود اليونانية ومن ثم تم
احتجازهم من قبل الجندرما التركية ،حيث قام عناصرها بتحطيم هواتفهم المحمولة لمنعهم من
التواصل مع أحد.

يجدر التنويه أن العائلة من سكان مخيم اليرموك الذين عاشوا الحصار وتجرعوا حنظله،
وتعرضوا للنزوح عدة مرات إلى بلدة يلدا ومن ثم عانوا م اررة التهجير إلى منطقة اعزاز في
الشمال السوري ومن ثم انتهى بهم المطاف في تركيا بعد محاوالت عديدة لدخولها بحثاً عن
الخالص والحياة األمنة.
في غضون ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "فادي أحمد تيم" من مواليد
 1985للسنة الثامنة على التوالي ،بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية في يوم
 2012/12/25بمنطقة السيدة زينب.
ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنه ،وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته
أن يتواصل معهم ،وهو من أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق.
وتتلقى مجموعة العمل الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين ،حيث تم توثيقها تباعاً
على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين
وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1750معتقالً فلسطينياً في سجون

النظام السوري منهم ( )107نساء.

ظم مركز لبنان للعمل التطوعي للعيادات المتنقلة اللبنانية–اإلماراتية يوم األحد
وفي سياق آخر ،ين ّ
 21الشهر الجاري ،حملة طبية مجانية للكشف المبكر على أمراض السكر والضغط والسمنة
الزائدة ،يتخللها تقديم أدوية مجانية مقدمة من الهالل األحمر اإلماراتي ضمن اختصاصات
الصحة العامة  -األطفال -النسائي والقلب ،وتشمل الحملة الالجئين الفلسطينيين السوريين في
لبنان ،وتأتي الحملة بإشراف سفارة اإلمارات في لبنان وبالتعاون مع بلدية صيدا جنوب لبنان.
ويشكل االستشفاء أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرين الفلسطينيين السوريين
ُ
والسوريين في لبنان ،فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة ،خصوصاً بعد
تضاؤل اندفاع المنظمات والهيئات المحلية ،إثر استمرار الحرب في سورية.

