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عائلة فلسطيني تناشد ملعرفة مصير نجلها املعتقل لدى املعارضة السورية

• لبنان :وفاة فلسطيني سوري بفايروس كورونا
• مطالب بتسهيل طبابة فلسطينيي سورية يف لبنان
• األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "محمد الكردي"
• توزيع الخبز ىلع عشرات العائالت الفلسطينية السورية بالبقاع

آخر التطورات
ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني السوري " محمد عبد العزيز عقيلة" مواليد  ١٩٩٣املؤسسات
املدنية ومنظمات حقوق اإلنسان يف منطقة املعارضة السورية ملعرفة مصير نجلها
املفقود منذ  ٣أشهر.

وقال شق يق الشاب الفلسطيني ملجموعة العمل "إنه فقد االتصال بمحمد منذ يوم
 2020/8/2٣أثناء توجهه إلى تركيا ،مشيرًا أنه اعتقل من قبل عناصر فصائل املعارضة السورية
(الجيش الحر) يف مدينة جرابلس عند الحدود السورية التركية ،ومنذ ذلك الوقت ومصيره
مجهوالً.
من جهة أخرى تويف الالجئ الفلسطيني السوري " محمد جمال عبد الكريم منصور" يوم 2١
تشرين الثاني /نوفمبر الجاري جرّاء إصابته بفايروس كورونا املستجد (كوفيد ،)١٩-وكان قد
لجأ من مخيم اليرموك عام  20١2إلى مخيم شاتيال يف بيروت بسبب الحرب يف سورية.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت ،الثالثاء املنصرم ،اإلغالق التام  ١5يوما ،للحد من تفشي
فيروس كورونا يف البالد ،وذلك بعد أن وصل عدد املصابين بكورونا بحسب احصائيات وزارة
الصحة اللبنانية ،اليوم السبت إلى  ١١٣ألفا و ،685بينها  884وفاة ،و 64ألفا و 685حالة تعاف.
يف سياق غير بعيد طالب ناشطون والجئون فلسطينيون ،بتسهيل طبابة فلسطينيي
سورية يف لبنان وعدم عرقلة الحاالت الطبية الطارئة واالستشفائية ،وعدم التعامل بتعقيد
إداري الستشفاء الالجئين من قبل موظفي األونروا.

واتهم الالجئون يف رسائل وصلت إلى مجموعة العمل موظفي وكالة األونروا بإهمال الكثير
من الطلبات املقدمة من الالجئين الفلسطينيين من سورية ،سواء ىلع الصعيد الصحي أو
املطلبي.
ويعد االستشفاء أحد أبرز التحديات واملشكالت التي يواجهها املهجّرون يف لبنان ،وال تزال
املعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة ،خصوصًا مع ضعف نشاط املنظمات والهيئات
املحلية والطبية؛ بحجة عدم وجود موارد مالية ،وصعوبة تأمين العالج ملئات الالجئين.

يف ملف اإلخفاء القسري واالنتهاكات يواصل النظام السوري اعتقال الفلسطيني "محمد أحمد
الكردي" مواليد  ١٩٩0منذ تاريخ  ،20١5 -7-٣0حيث تم اعتقاله من قبل عناصر من األمن السوري
أثناء توجهه من مدينة حماة إلى مخيم الرمل يف مدينة الالذقية ،ولم ترد عنه أي معلومات
منذ تلك اللحظة ،وهو من أبناء مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين يف الالذقية.
اغاثيًا وزعت "اللجنة األهلية لفلسطينيي سوريا بلبنان -البقاع الغربي واألوسط"  400ربطة
خبز ىلع العائالت الفلسطينية املهجرة من سورية ،وأشارت اللجنة أن الكميات ال تكفي ألن
عدد املهجرين من فلسطينيي سورية بالبقاع الغربي واألوسط يتجاوز الـ  800عائلة ،وهم
يعانون من فقر شديد وال يستطيعون تامين قوت يومهم.

ودعت اللجنة ،الجمعيات املؤسسات الخيرية واأليادي البيضاء إلى التبرع الستمرار الحملة
للوصول إلى أكبر عدد من املهجرين يف مناطق انتشارهم بالبقاع الغربي واألوسط.

