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 "بيروت. االعتداء ىلع معتصمين فلسطينيين من سورية أمام السفارة الفلسطينية"

 • مطالب بعودة معتمدي توزيع الخبز إلى مخيم خان الشيح 

 اليرموك • تقديم أجهزة طبية للمستوصف الطبي بمخيم

 سنوات 8• األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني محمد مصطفى منذ 



 

 آخر التطورات 

السفارة   أمام  سورية  من  فلسطينيين  معتصمين  على  الفلسطينيين  من  مجموعة  اعتدت 

السفارة   نكث  على  واحتجاجًا  والهجرة  اإلنساني  باللجوء  يطالبون  كانوا  بيروت،  في  الفلسطينية 

 . بوعودها بحّل مشاكلهم في لبنان

 

الجئة   على  هلل  عطا  ويدعى  فتح  حركة  عناصر  أحد  اعتداء  تظهر  فيديو  مقاطع  ناشطون  وتداول 

فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك، والقت التسجيالت سخطًا كبيرًا بين الالجئين الفلسطينيين،  

السفارة   أمام  إلى  ونقلهم  حافالت  في  عناصرها  بتجميع  لبنان  في  فتح  حركة  ناشطون،  واتهم 

 طينية لقمع المعتصمين من فلسطينيي سورية. الفلس

وكانت حركة فتح في لبنان والجئون فلسطينيون من سورية، قد دعوا للتجمع أمام السفارة للتصدي 

لالعتصام الذي دعت إليه الهيئة الشبابية لفلسطينيي سورية الذي يطالب باللجوء اإلنساني، واتهموا  

من جانبهم، قال    ر الالجئين الفلسطينيين وتوطينهم. الهيئة بتنفيذ مشاريع مشبوهة تهدف تهجي

 الجئون فلسطينيون من سورية وناشطون في لجان شعبية من فلسطينيي سورية 



 

في لبنان، أنهم ال يتماهون مع مشاريع التوطين والهجرة رغم األوضاع القانونية والمعيشية الصعبة   

 التي هجروا منها من فلسطين.  في لبنان، ويؤكدون على حقهم بالعودة إلى قراهم ومدنهم 

جدير بالذكر أن القوى األمنية التابعة لحركة فتح في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان اعتقلت ثالثة  

األربعاء   يوم  سوريين  فلسطينيين  السفارة  31/3/2021ناشطين  أمام  لالعتصام  دعوتهم  جراء   ،

تحم  الفلسطينية  السلطة  لمطالبة  وذلك  بيروت،  في  الالجئين  الفلسطينية  تجاه  مسؤولياتها  ل 

 سنوات.  10الفلسطينيين السوريين في لبنان وإيجاد حل جذري لمعاناتهم ومأساتهم المستمرة منذ  

( ألف، حسب إحصائيات األونروا  27يقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )

نتي2020حتى نهاية عام   أوضاع معيشية قاسية  ويعانون من  اإلغاثية وعدم  ،  المساعدات  جة شح 

 توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان. 

في شأن آخر، طالب أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، بعودة المعتمدين القائمين على  

ج  من  الوقاية  بإجراءات  االلتزام  وعدم  المخابز،  أمام  االزدحام  من  للتخفيف  الخبز،  مادة  ائحة  توزيع 

كورونا، من ناحية لبس الِكمامة، والتباعد االجتماعي، حيث يشهد فرن الجليل بالمخيم وجود أعداد  

كبيرة من المدنيين للحصول على ربطة خبز، رغم تحذيرات خطيب مسجد المخيم من انتشار فيروس  

 كورونا وارتفاع اإلصابات. 

لصعوبة، نتيجة نقص الموارد وانتشار  ويعيش أهالي مخيم خان الشيح أوضاعًا معيشية غاية في ا 

 . 19البطالة التي زادت مع إجراءات الوقاية من فايروس كوفيدـ 

من جانب آخر، قّدم مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير "أنور عبد الهادي، بعض األجهزة  

الطبيبة ومبلغ مالي للمستوصف الطبي في مخيم اليرموك، الذي يقدم خدماته مجانًا، ويشرف عليه 

متحركة لذوي  أطباء متطوعون من أبناء المخيم، وتضم األجهزة، أسرة طبية ومنظم للكهرباء وكراسي  

االحتياجات الخاصة، وستساهم في زيادة تقديم الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المتواجدين داخل  

 المخيم، بحسب القائمين على المستوصف. 



 

 

  8اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد عوض مصطفى" منذ  األمن السوريواصل يفي ملف المعتقلين، 

من قبل عناصر حاجز مخيم الحسينية أثناء خروجه من    2013من عام    12سنوات، حيث اعتقل في شهر  

 فلسطينيًا. معتقالً   1797ووثقت المجموعة حتى اآلن المخيم، وهو من أبناء مخيم اليرموك، 

 


