2020-08-30
العدد2869 :

"كورونا وفقدان الدواء يهددان حياة الفلسطينيين في سورية"

• مجموعة العمل تشارك في "ملتقى العودة حقي وقراري"
• وقفة احتجاجية في درعا للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين
السورياتيخفي قسريا ً الفلسطيني" عبد السالم عامر" منذ  6سنوات
• األمن
آخر التطور
• مهجرة فلسطينية سورية في لبنان تناشد مساعدتها في تكاليف العالج

آخر التطورات:
اشتكى الالجئون الفلسطينيون في دمشق من فقدان األدوية الطبية ،واختفاء العديد من أصناف
األدوية من الصيدليات وتباين أسعارها دون معرفة السبب الرئيسي لعدم توفرها.

وقال مراسل مجموعة العمل في دمشق ،إن من أهم األدوية التي فقدت من الصيدليات هي أدوية
القلب وأدوية أمراض الكلى وبعض األدوية المخصصة لألطفال في السن المبكر واألدوية الخافضة
للح اررة ،مشي اًر إلى أن أزمة فقدان األدوية بدأت منذ شهر رمضان الماضي وما تزال مستمرة حتى

اليوم.

يتزامن فقدان الدواء مع االنتشار الكبير لجائحة كورونا في سورية ،واالزدياد المطرد والكبير ألعداد
الوفيات جراء كوفيد  19والمصابين به ،األمر الذي انعكس سلباً على أوضاع الالجئين الفلسطينيين
والسوريين على حد سواء المعيشية والطبية والتعليمية.

على صعيد آخر ،شاركت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ممثلة بمسؤول قسم الدراسات
والتقارير الخاصة إبراهيم العلي في "ملتقى العودة حقي وقراري" الذي عقد ضمن فعاليات الحملة
الدولية "فلسطين بوصلتي" وحملة "العودة حقي وقراري".
سلط ال علي ،خالل مداخلته التي ألقاها بعنوان "واقع فلسطينيي سورية ..حقائق وتحديات" ،الضوء
على أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية ،كما قدم عرضاً مكثفاً تناول خالصة إحصاءات

وأبحاث والتقارير التوثيقة لمجموعة العمل والتي تتناول أوضاع فلسطينيي سورية ،وما تعرضوا له
من انتهاكات داخل وخارج سورية ،باإلضافة إلى عرض آخر اإلحصاءات حول الضحايا والمعتقلين
الفلسطينيين السوريين..

في لبنان ،ناشدت الالجئة الفلسطينية السورية "ماجدة سليم أبو سرور" والمهجرة من ريف دمشق،
المؤسسات اإلغاثية وأصحاب الخير تقديم يد العون لدفع تكاليف مترتبة على عالجها من مرض
القلب ،حيث أجرت عملية تركيب صمام للقلب في مشفى الساحل بلبنان.

وقال ناشطون ترتب على العملية مبلغ وقدره ( )4730000ليرة لبنانية ،وتكفلت وكالة األونروا
بدفع مليوني ليرة لبنانية ،ليتبقى على العائلة مبلغ ( )2730000وعائلتها ال تملك من ذلك المبلغ
شيء يذكر.

في ملف المعتقلين في سجون النظام السوري ،شارك العشرات من الالجئين الفلسطينيين في الوقفة
االحتجاجية التي نظمها أهالي درعا البلد ،أول أمس الجمعة 28آب /أغسطس ،للمطالبة بالكشف
عن مصير المعتقلين والمختطفين الفلسطينيين والسوريين في السجون السورية.

أكد المعتصمون خالل الوقفة االحتجاجية على أنهم مستمرون بالخروج بوقفات احتجاجية
ومظاهرات إلى أن يظهر مصير المختطفين والمعتقلين والمختفين قسرياً في غياهب السجون

السورية ،مشددين على ضرورة اإلفراج الفوري عنهم.

في السياق ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "عبد السالم حسني عامر
"( 45عاماً) منذ تاريخ  5-1-2014وحتى اللحظة ،وذلك أثناء خروجه من مخيم اليرموك إلى

بلدة حجيرة المجاورة ،وذلك عبر حاجز علي الوحش التابع للنظام السوري ،ولم ترد عنه أي

معلومات إلى اآلن.

