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"فلسطينيو سوريا يطالبون األونروا اتخاذ إجراءات وقائية ضد كورونا"

•
•
•
•

كورونا يفاقم معاناة فلسطينيي سورية المعيشية في لبنان
حملة توعوية للوقاية من كورونا بمخيم العائدين في حمص
مخاوف بين الفلسطينيين في ريف درعا الغربي بعد قصف النظام
النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "عبد الرحمن المشعشع" منذ  6سنوات

أخر التطورات
طالب الجئون فلسطينيون في سوريا ،وكالة "األونروا" باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية ،لحمايتهم من
انتشار فايروس كورونا ،كونها مسؤولة بشكل مباشر عن صحة وسالمة الالجئين الفلسطينيين في
مختلف أماكن تواجدهم ،إضافة لمسؤوليتها المباشرة عن أعمال النظافة العامة ،والصرف الصحي
في المخيمات وبشكل كامل.
وقدم الالجئون حزمة من اإلجراءات الوقائية لوكالة االونروا من أبرزها إعالن حالة الطوارئ في
المراكز الصحية والمستوصفات الطبية العائدة لألونروا في كافة المناطق من خالل إعالن جاهزيتها
 ، 24/24وتخصيص غرفة أو أكثر في كل مستوصف أو مركز صحي للعزل الصحي بعد تجهيزها
بما يلزم من معدات وأجهزة مراقبة المرضى.
كما طالب الالجئون بالعودة لنظام الفحص السريري المنزلي من قبل أطباء األونروا للمرضى الذين
تبدوا عليهم عالمات اإلصابة بفيروس كورونا ونقلهم إلى العزل الصحي ،ورفع الجاهزية في أقسام
النظافة العامة ورفع نسبة العمل فيها إلى  24/12على األقل وتعقيم وتكليس الحاويات وعربات
القمامة ،كذلك تشكيل فرقة خاصة مع المعدات المناسبة من مرشات وأجهزة تعقيم.

أما إغاثياً فقد طالب الالجئون بتوزيع سلة صحية كاملة وفق جداول التوزيع المعتمدة لدى األونروا
على أن تتضمن هذه السالت "المعقمات والمنظفات والمناديل الورقية والكمامات والصابون الطبي
وأدوات النظافة المناسبة " ،وتوزيع سلة غذائية إسعافيه تحوي كميات إضافية من (المعلبات والزيوت
والسمون والسكر والرز والشاي والبرغل والعدس والحمص والفول  )...مع ضرورة العمل على توزيع
معونة مادية طارئة ومجزية للعائالت واألسر الفلسطينية ،وفق جداول التوزيع المعتمدة لدى األونروا

ألن غالبية أرباب األسر الفلسطينية يقومون باألعمال الحرة والمهنية التي تأثرت بشكل مباشر
بالحرب في سوريا ومن ثم انتشار فيروس كورونا.
في السياق ،ضاعف مرض الكورونا من معاناة الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،فاإلجراءات الطبية
الوقائ ية التي اتخذتها السلطات اللبنانية والتي قضت بحظر التجوال واغالق المحال التجارية في
بعض المناطق وتعطيل المدارس ،تركهم وحيدين في مواجهة ظروف معيشية معقدة.
وكانت أوضاع فلسطينيي سورية في لبنان اإلنسانية قد شهدت تدهو اًر حاداً في ظل استمرار األزمة
االقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان ،إضافة لشكواهم من حالة التهميش والتجاهل من
قبل األونروا والسلطة والفصائل الفلسطينية ألوضاعهم المعيشية واالقتصادية ،وهبوط قيمة الليرة
اللبنانية مقابل الدوالر األمريكي ،وعدم وجود مورد مالي ثابت ،وشح المساعدات اإلغاثية مما جعل
العائالت الفلسطينية السورية عاجزة عن تأمين الحد األدنى من مدخولها وتوفير قوتها اليومي،
وانعكس ذلك على الوضع المعيشي لهم.
وتشير احصائيات األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ 27,700
الجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير  ،2020ما يعادل (7800
أسرة) ،ويتوزع الالجئون على المناطق الخمس في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة ،ويعيشون في
بيوت مستأجرة بمعدل وسطي ألجرة المنزل داخل المخيمات ( $ )200و( $ )400خارجها.
في مخيم العائدين بحمص نظمت مؤسسات المجتمع المدني ،حملة توعوية للوقاية من فايروس
كورونا ،وتضمنت الحملة العديد من النشاطات التوعوية بالفايروس ،وطرق الوقاية من اإلصابة
به.
تخلل النشاط توزيع منشورات تضمنت نصائح وارشادات طبية للعناية بالنظافة ،واالبتعاد عن
االختالط وطرق وقائية أخرى.
كذلك نفذ فريق الحملة جولة في احياء وأزقة المخيم ،لتقديم بعض النصائح الشفهية حول ضرورة
االلتزام بالبيت والتقيد باإلجراءات الوقائية.

يشار ان مخيم العائدين في حمص ،يحوي  13ألف الجئ فلسطيني ،يعانون أوضاع حياتية
صعبة ،بسبب غالء األسعار وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية.

إلى ذلك ،أبدى الالجئون الفلسطينيون في بلدة جّلين في ريف درعا الغربي خوفهم بعد قصف قوات
النظام السوري للمنطقة بالصواريخ ،ووقوع  5ضحايا وجرحى بينهم أطفال.
وقال الالجئون الفلسطينيون إن قصف قوات النظام للمنطقة يدفع األهالي إلى النزوح مجدداً ،تزامناً
مع وقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتلين سابقين في المعارضة وقوات النظام في المنطقة.
وكانت عشرات العائالت الفلسطينية النازحة من بلدة ومخيم جلين الواقع بمنطقة حوض اليرموك
قد عادوا إلى منازلهم وممتلكاتهم ،بعد تعرض المنطقة النتهاكات من قبل قوات النظام ومجموعاته
الموالية وتنظيم داعش.
يذكر أن مخيم جلين يقع شمال غرب مركز مدينة درعا  25كم وكان يقطنه حوالي  5آالف عائلة
معظمهم من منطقة شمال فلسطين (الدواره  -الصالحية – العبيسية  -السبارجه – المواسه -
وبعض العائالت من الضفة وغزة).
في ملف المعتقلين ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "عبد الرحمن المشعشع" منذ
 6سنوات ،حيث اعتقله النظام السوري بتاريخ  ،2014//3/2واقتادوه إلى جهة غير معلومة ،وحتى
اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله ،وهو من سكان عين ترما بريف دمشق.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين ،ويتم
توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير
المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1789معتقالً فلسطينياً في
سجون النظام السوري منهم أكثر من ( )110معتقالت.

