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"السرطان ..مرض خبيث يجتاح مخيم السيدة زينب ويكشف وجه آخر لمعاناة سكانه"

• قضاء فلسطيني تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري
•  325عائلة فلسطينية في مخيم دير بلوط تجدد مطالبتها بإيجاد حل جذري لمأساتها
• األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني فراس خالد الشعبي منذ  4سنوات

ضحايا
قضى الجئ فلسطيني مواليد  1990من سكان ريف دمشق تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر
اسمه تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق ،وذلك بعد اعتقال استمر ألكثر
من  3سنوات.
في غضون ذلك أشارت االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن
عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية بلغ نحو ( )1729الجئاً ،فيما بلغ عدد الالجئين
الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية ( )569شخصاً.

آخر التطورات
أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل سورية أن أكثر من  25الجئاً فلسطينياً مصابون بمرض
السرطان في مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،مشي اًر إلى أنه سجل يوم

السبت  9شباط /فبراير الجاري وفاة الالجئ الفلسطيني خ – ي  40عاماً نتيجة إصابته بمرض
سرطان الرئة ،في حين ينتظر عدد من األشخاص المصابين بمرض السرطان مصيرهم
المجهول ،منوهاً إلى أن من أهم أسباب انتشار األمراض الخبيثة هو التلوث البيئي الذي أصاب
معظم المدن السورية نتيجة للحرب ،وانتشار مخلفات األسلحة والدمار من مواد سامة ومؤكسدة،
عالوة على انعدام النظافة ،مما شكل بيئة حاضنة للجراثيم والفيروسات التي تعد المسبب الرئيسي
لبعض أنواع السرطانات.

متحدين
بدورهم يعاني مرضى السرطان في سورية صعوبات كبيرة للحصول على العالج،
ّ
الظروف القاسية ،وسوء األوضاع المعيشية واالقتصادية وفقر الحال ،أمالً منهم بالتغلب على

كل جانب.
المرض متمسكين بإرادة الحياة على الموت الذي يحيط بهم من ّ
إلى ذلك يشتكي أهالي مخيم السيدة زينب من أوضاعاً معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات
األساسية فيه من صحة وطبابة ومواصالت ،واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه
واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة ،كما يعاني قاطنوه من تراكم النفايات في حارات وأزقة
مخيمهم األمر الذي ينعكس سلباً على الصحة العامة والبيئة بشكل عام ،فيما شكل الصرف

الصحي الرديء إحدى المشكالت الكبرى في المخيم.

باالنتقال إلى الشمال السوري جددت  325عائلة فلسطينية مهجرة من جنوب دمشق إلى مخيم
دير بلوط بمنطقة جنديرس بمدينة عفرين مناشدتها للجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات التركية والمنظمات الحقوقية
واإلنسانية بإيجاد حل جذري لمأساتهم ومعاناتهم.

في حين يعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم
كبير في عدم
عجز ًا
ًا
وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني
توفر أدنى مقومات الحياة ،وشح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم ،وعدم تقديم
أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها
اتجاههم.

في شأن أخر يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني فراس خالد الشعبي منذ شهر
وحتى اللحظة ،حيث أعتقل أثناء دعوته لمراجعة فرع األمن السياسي يوم  15كانون الثاني/
يناير  ،2015علماً أنه من أبناء مخيم العائدين في حمص وهو في العقد الثالث من العمر ،من

أهالي قرية عين الزيتون في فلسطين.

يشار أن مجموعة العمل وثقت أسماء  234معتقالً في السجون السورية من أبناء مخيم العائدين
في حمص.

