
 

 

 

 

 

  

29-03-2021 

 العدد: 3180

 "لبنان.. ضغوط ووعود تلغي اعتصام فلسطينيي سورية أمام سفارة فلسطين"

 ق الدراسة في مخيم جرمانا مطالب بتعلي بعد تفشي كورونا..• 

 • مبادرة تطوعية لتأمين أسطوانات أوكسجين في مخيم السبينة 

 • مهجرة من مخيم اليرموك تنظم معرضًا للثقافة الفلسطينية في ألمانيا 

 سنوات 8• األمن يخفي قسريًا الفلسطيني وائل دلول منذ 



 

 آخر التطورات 

ألغى ناشطون فلسطينيون من سورية في لبنان االعتصام الذين دعوا لتنفيذه يوم غد أمام السفارة  

الفلسطينية، بعد أن قدمت األخيرة وعودًا لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وتلبيتها، وقال مسؤول لجنة  

إّنه "وبعد الضّجة الكبيرة التي أثارها موضوع    المهجرين من فلسطينيي سوريا إلى لبنان، أبو ناصر: 

التحرك تجاه سفارة فلسطين، تلقينا عّدة اتصاالت ومورس علينا ضغوطات قوية لوقف االعتصام،  

في حين تحفظ عدد من الفصائل خالل تشاورهم معنا على االعتصام"، وأوضح أنهم وعدوا بعقد 

 اجتماع مع السفير الفلسطيني أشرف دبور خالل األيام القادمة. 

 

فلسطي الجئون  السفارة  وكان  أمام  لالعتصام  دعوات  أطلقوا  قد  لبنان،  شمال  في  سورية  من  نيون 

مشاكلهم   بحّل  والمطالبة  والصحية،  المعيشية  أوضاعهم  تردي  على  احتجاجًا  ببيروت  الفلسطينية 

القانونية المتعلقة خاصة بتجديد اإلقامات وتسوية أوضاع الداخلين خلسة من سورية إلى األراضي  

 اللبنانية. 

 القرى ألف الجئ فلسطيني من سورية في معظم المخيمات الفلسطينية و  25ويعيش قرابة هذا 



 

المقطوعة  بلبنان    المالية  المساعدات  واجتماعية صعبة، وهم يعتمدون على  إنسانية  في ظروف 

 التي تقدمها لهم األونروا بداًل للطعام والكساء واإليواء. 

ن الفلسطينيين بريف دمشق، بتعليق الدراسة في  في ريف دمشق، طالب أهالي مخيم جرمانا لالجئي

مدارس األونروا في المخيم بعد تفشي فيروس كورونا في عدد المدارس وإغالق صفوف دراسية، حيث  

أغلقت مدرسة "كفر سبت" قبل أيام الشعبة األولى من الصف األول، وأغلقت مدرسة الرامة أوائل الشهر  

 يذ صيانة اضطرارية لتلك الصفوف. الجاري إغالق عدد من الصفوف بحجة تنف

وطالب أهالي المخيم في رسائل وصلت إلى مجموعة العمل، إدارة المدارس، باإلعالن والتصريح عن  

اهالي   اإلعالن هو جريمة بحق  واصفين، عدم  والمعلمين،  الطالب  بين  كورونا  المصابين بفيروس 

 ة.الطالب والطالبات وخاصة كبار السن وأصحاب األمراض المزمن

في سياق ذي صلة، بادر عدد من أبناء مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، لتأمين  

أسطوانات أوكسجين للمساهمة في تخفيف حدة مرض كورونا على األهالي، وقال ناشطون في المخيم  

ودعوا  أسطوانات مع جهاز أوكسجين وتعمل مجانًا للمصابين،    4إن أصحاب المبادرة استطاعوا تأمين  

األهالي والمؤسسات إلى التبرع لتأمين عدد أكبر من األسطوانات التي تشكل شريان الحياة لكثير من  

 مرضى كورونا. 

اليرموك "رنا محمود عايد" معرضًا   المهجرة من مخيم  الفلسطينية  الالجئة  المهجر، نظمت  في بالد 

راينه بمدينة  الكاريتاس  مجمع  في  الفلسطينية  بالثقافة  الراين    للتعريف  شمال  مقاطعة   في 

ويستفاليا، وضم المعرض عددًا من اللوحات حول التراث الفلسطيني ومأكوالت ومشروبات فلسطينية،  

( صحيفة  الشبه  MVونشرت  وأوجه  الفلسطينية  الثقافة  على  الضوء  يسلط  تقريرًا  األلمانية    )

 واالختالف مع الثقافة األلمانية.

سوري في  الفلسطينيون  ويشارك  القضية  هذا  لدعم  والمحلية  الدولية  والمحافل  النشاطات  في  ة 

 الفلسطينية وتراثها وإبراز معاناة الفلسطينيين في الداخل المحتل وفي سورية. 



 

 

منذ  دلول"  "وائل  الفلسطيني  الالجئ  اعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  تواصل  المعتقلين،  ملف  في 

قبل عناصر األمن في مخيم جرمانا بريف دمشق  من    2013-01-06سنوات، حيث اعتقل يوم    8حوالي  

 حين كان يستقل سيارته األجرة، ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عن مصيره.

 


