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العدد2652 :

"الرضيعة رشا عيسى ضحية االهمال وجشع المشافي في لبنان"

• مناشدة للتبرع بكلية ألحد أبناء مخيم النيرب
• ( )54فلسطينيا ً من أبناء مخيم العائدين بحماة قضوا منذ بداية الصراع في سورية
• شكوى من انقطاع خدمة الهاتف األرضي واإلنترنت في مخيم الحسينية

آخر التطورات
توفيت الطفلة الرضيعة الفلسطينية السورية رشا عيسى يوم أول أمس االحد عن عمر  50يوم،
بعد قضائها أسابيع عديدة وهي تصارع المرض في أحد المشافي اللبنانية ،نتيجة اإلهمال وجشع
المشافي اللبنانية.
ووفقاً لعائلة الطفلة الرضعة رشا عيسى أنها ولدت وهي تعاني من عيب خلقي في القلب (ولدت
بنصف قلب) ،وكان البد من إجراء عملية جراحية سريعة إلنقاذ حياتها ،مشيرة إلى أن تكلفة
إجراء العملية بلغ  24مليون ليرة لبناني ،ما يعادل  12ألف دوالر ،غطت األونروا  %90من
تكلفتها ،وبقي  ،%10منوة إلى أنها ال تستطيع تأمين حتى تلك النسبة بسبب أوضاعها
االقتصادية المزرية.

وأضافت العائلة إلى أنها ذهبت إلى إحدى المشافي في مدينة صيدا إلجراء تحاليل وصورة
لطفلتها ،فطلبت منهم تلك المشفى  300ألف ليرة لبنانية ،ما يقارب  $150وبعد التفاوض مع
المشفى تم خفض المبلغ إلى  250ألف لبناني ،وأوضحت العائلة أنه بعد إجراء الفحوصات
والتحاليل الالزمة إلجراء العملية كان البد من نقل طفلتهم إلى مشفى أخر في بيروت من أجل
إجراء العملية إال أن المشفى طلبت من العائلة  $200وهذا لم تستطع تأمينه في فترة وجيزة،
وعندما تم تأمين المبلغ كانت رشا قد لفظت أنفاسها األخيرة وفارقت الحياة.
وقالت العائلة أن ما أدمى قلبهم أكثر وجعل نيران الغضب تشتعل بداخلهم رفض المشفى لم
تسليم جثمان طفلتنا كي ندفنها قبل أن ندفع كامل المبلغ المترتب علينا دون مراعاة لإلنسانية أو
وازع من ضمير.

في سياق ذي صلة ،ناشد الالجئ الفلسطيني السوري محمود حديري أحد أبناء مخيم النيرب
بحلب ،الذي يعاني من مرض فشل كلوي بالكليتين ويغسل الكلى بشكل دوري ،أصحاب األيادي
البيضاء والجمعيات اإلغاثية مساعدته في إيجاد من يتبرع له بكليته ،أو أي جهة تتبنى اجراء
عمليه له على نفقتها الخاصة.
مأساة إنسانية حقيقية وحالة صحية ونفسية صعبة يعيشها حديري ،الذي يتمنى أن تجد مناشدته
صدى وتجاوب لدى أصحاب الخير للتبرع بكلية وإنقاذ حياته من براثن الموت.

من جهة أخرى وثق قسم األرشفة والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية سقوط
( )54ضحية فلسطينية من أبناء مخيم العائدين في حماة في الفترة الممتدة ما بين  15آذار –
مارس  2011حتى يوم  27كانون الثاني /يناير  ،2020بينهم  28الجئاً قضوا تحت التعذيب
في سجون النظام السوري 10 ،آخرين بطلق ناري ،فيما قضى  6برصاص قناص ،و 4الجئين
نتيجة تفجير سيارة مفخخة ،وشخصان جراء خطفهم ومن ثم قتلهم ،والجئان توفيا في أماكن
متفرقة ،في حين أعدم الجئ من أبناء المخيم ميدانياً ،ومات آخر بسبب القصف.
وقال فريق التوثيق في مجموعة العمل إن  %90من الضحايا الذين قضوا من أبناء مخيم
العائدين في حماة هم من المدنيين ،في حين بلغت نسبة العسكريين  %10من الضحايا.
باالنتقال إلى ريف دمشق اشتكى أهالي حي موقف الحافالت (السرفيس) وشارع سرور والمشروع
الجديد في مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين من انقطاع خدمة الهاتف األرضي واإلنترنت عن
منازلهم وحارتهم منذ أكثر من  30يوماً.

وقال أهالي تلك الحارات إنهم" :عند مراجعتهم لمقسم السيدة زينب لتقديم شكوى فيما يخص
خدمات شبكة الهاتف األرضي واالنترنت وانقطاعها منذ أكثر من شهر بالقرب من موقف
السرفيس ،تم إخبارهم أن العطل بسبب التسريبات الناتجة عن أنابيب الصرف الصحي والتي
أدت إلى أعطال في كابالت الخدمة وانقطاعها" ،منوهين أن القائمين على البلدية لم يكترثوا
للوضع ولم يحددوا موعداً إلصالح تلك المشكلة ،بالرغم من أنهم يدفعون ثمن فواتير الهاتف
واالنترنت دون أن يستفيدوا من هذه الخدمات.

ويعاني سكان مخيم الحسينية من نقص الخدمات وتردي البنى التحتية ،ال سيما شبكة الطرق
واإلنارة والنظافة والمياه ،وتراكم النفايات في حارات وأزقة مخيمهم ،ومشكلة عدم توفر المياه
وانقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة.

