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من ينقذ فلسطيني سوري عالق يف سريالنكا من براثن املوت
دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب

• انقطاع الكهرباء يفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين يف يلدا
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•  8سنوات مرت ومازال مصير الدكتور راضي محمد صالح "شاكوش" مجهولا

"

آخر التطورات
ناشد الالجئ الفلسطيني السوري معاذ خليل أبو العال ابن مخيم اليرموك العالق يف سريالنكا
كالً من املنظمات الدولية وحقوق اإلنسان والصليب األحمر الدولي ومنظمة التحرير
الفلسطينية التدخل من أجل انقاذ حياته والتكلف بعالجه ،أو نقله إلى أي دولة أوربية
الستكمال عالجه.

و يعاني الناشط الحقوقي وعضو املنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان يف لبنان معاذ أبو
العال من مرض سرطان القولون منذ  ،٢٠١٨حيث خضع لعملية استئصال جزئي للقولون يف
عام  ٢٠١٨ولم يستطع استكمال العالج يف لبنان بسبب ظروفه املادية وقلة ذات اليد.
ففي بداية عام  ٢٠٢٠قرر معاذ الهجرة إلى إحدى الدول األوربية الستكمال عالجه الذي لم يعد
يستطع تحمل دفع نفقاته ،وكذلك لم يعد قادرًا ىلع تحمل آالمه وأوجاعه الناجمة عن
املرض ،لكن حظه السيء رافقه فقد تم القاء القبض عليه يف مطار كولومبو ،وبعدها اقتادته
شرطة املطار إلى السجن وتم إيداعه هناك ،ولم يفرج عنه إال بعد تدخل السفارة الفلسطينية

يف سريالنكا ،حيث تمكنت من الحصول ىلع موافقة دائرة الهجرة لنقله من السجن إلى أحد
مشايف كولومبو الخاصة بعد تسوية أوضاعه القانونية ودفع الغرامات املالية املترتبة عليه.
حالة معاذ الصحية الذي ال يزال عالقًا يف سريالنكا حتى اليوم بسبب جائحة كورونا ،تشهد
تدهورًا حادًا وبدأت تسوء أكثر فأكثر بعد ظهور كتلة جديدة يف البطن ،ووفقًا لألطباء وتقرير
صورة االيكو تبين أن الكتلة الجديدة هي عبارة عن رواسب الورم وحجمها يزداد بسرعة كبيرة،
وهو بحاجة إلى إجراء الفحوصات املطلوبة والبدء الفوري بالعالج يف دولة تستطيع تقديم
العالج املناسب له.
يف سياق مختلف وردت ملجموعة العمل عدة شكاوٍ من أهالي مخيم اليرموك النازحين يف
بلدة يلدا بريف دمشق حول سوء التيار الكهربائي وانقطاعه املتكرر لفترات زمنية طويلة يف
تلك املنطقة ،مستنكرين قطعها يف هذه الظروف القاسية وتعطيل أعمالهم بسبب فيروس
كورونا.

يف حين قال أحد الالجئين الفلسطيني" :إن الكهرباء يف بلدة يلدا سيئة جدًا" ،من ناحية
عدم انتظام التقنين واستمرار انقطاعها ،منوهًا أن الكهرباء لم تصلهم منذ خمسة أيام سوى
ما يقارب الساعة ،مما انعكس سلبًا ىلع كافة مناحي حياتهم املعيشية.
مضيفًا إلى أنهم يفتقدون املياه التي تعد عصب الحياة ،وذلك ألن مشكلة ارتباط تخديم
املياه يف بلدة يلدا مرتبط بوجود التيار الكهربائي ،وكل قطع طويل يصاحبه معاناة لسكان
البلدة مع أزمة للمياه ،ما يدفع البعض لشراء براميل مياه من صهاريج التعبئة بأسعار مكلفة
مما يزيد من العبء املادي واالقتصادي عليهم.
من جهة أخرى بات أهالي مخيم الرمل يف الالذقية يعيشون تحت وطأة انتشار فيروس كورونا،
خاصة بعد أن تم تسجيل عدد من اإلصابات بين األهالي بهذا الفايروس العاملي.

وأفادت مصادر من داخل املخيم أن اصابات بفايروس كورونا حدثت بالفعل يف مخيم الرمل
يف الالذقية ولكن العديد من األهالي يخشى التصريح بإصابتهم.

من جانبها انتقدت إحدى صفحات الفيس بوك املعنية بنقل أخار مخيم الرمل األسلوب الذي
يتعامل معه بعض من أهالي املخيم مع من يصاب بفايروس كورونا وكأنه شيء معيب صنعه
اإلنسان بيده ،فقد أوردت تلك الصفحة حادثة تدلل ىلع مدى استهتار الناس وتعاملهم غير
اإلنساني مع املصابين بذاك الفايروس ،وبحسب الصفحة أن يوم أول أمس األحد جاءت سيارة
اسعاف لتقل أحد أبناء املخيم املصابين بكوفيد  ١9،وأثناء مغادرتها لحقها عدد من األطفال
وهم يهتفون كورونا ..كورونا ،واعتبر القائمون ىلع الصفحة أن هذا التصرف شيء معيب وغير
أخالقي ،داعين األهل إلى توعية أبنائهم وارشادهم نحو الطريق الصواب.
يف ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الدكتور راضي محمد صالح
شاكوش ابن مخيم خان الشيح منذ ثمان سنوات وحتى اللحظة ،وذلك بعد أن اعتقله عناصر
مخابرات األمن العسكري "سعسع" يوم  ١١آب /أغسطس  ٢٠١٢من أمام عيادته يف املخيم،
وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

