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العدد2342 :

"عائلة الجئ فلسطيني سوري بحاجة لعملية استئصال ورم خبيث تستصرخ ضمائركم"

• األونروا %31 :من أسر الالجئين الفلسطينيين السوريين في األردن تعيلها امرأة
• فقدان طفل من أبناء مخيم جرمانا وعائلته تناشد
• األمن السوري يخفي قسريا ً الالجئين الفلسطينيين محمود الحج حسن وأحمد الحج حسن

آخر التطورات
يعاني الالجئ الفلسطيني أبو ياسر رفض ذكر اسمه من مرض سرطان القولون ،وهو بحاجة
للمساعدة الفورية ومديد العون له.
عائلة أبو ياسر أطلقت صرخة استغاثة ونداء مناشدة للمنظمات اإلنسانية والهالل والصليب
األحمر ومؤسسات العمل األهلي واإلغاثي ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ،وأصحاب
األيادي البيضاء لمد يد العون والمساعدة إلنقاذ حياة ولدها الذي يحتاج إلى عملية جراحية
الستئصال هذا الورم الخبيث ،والتكفل بمصاريف عالجه.
أبو ياسر أصيب بمرض السرطان منذ عامين وبحسب تشخيص األطباء وبعد الفحوصات
والمعاينات تبين أن مصاب بسرطان القولون ،حيث خضع للعالج الجراحي والكيماوي ،وبعد فترة
انتكست حالته الصحية وأصيب بمرض النقائل العظمية في الفخذ من الدرجة الرابعة.

وبعد فترة وجيزة بدأت حالته الصحية بالتدهور من جديد وبعد التشخيص والفحوصات وصور
األشعة تبين وجود نقائل ورمية للرئة وبؤرة أعلى الفخذ ،حيث أخبره األطباء أنه يحتاج إلى عالج
وصور اشعاعية  petscanكل ثالثة أشهر كلفتها  150ألف ليرة سورية ما يعادل  ،$300وأنه
ب ناء على هذه الصورة ونسبة انتشار الورم سيتم تحديد نوعه وكمية الجرعات الكيماوية التي
ستعطى له.

متابعاً منذ اسبوعين قمت بأخذ صورة اشعاعية وبعد اطالع الدكتور المختص عليها قرر اعطائي
ثالث جرعات كيماوية قيمة الجرعة الواحدة  100000ليرة سورية ما يعادل  200دوالر أمريكي
(كل شهر ولمدة  3أشهر المرحلة األولى).
وشدد الشاب المريض الذي يعيش في سورية على أنه باع كل ما يملك من أجل تأمين تكاليف
العالج ،وبعد أن ضاقت به الحال بدأت عائلته تطرق جميع األبواب التي يعرفها من أجل التكفل
بعالجه.
أعلنت وكالة األونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة  2018بشأن
أزمة سوريا اإلقليمية" ،ووفقاً لقاعدة بياناتها ،أن % 31من الالجئين الفلسطينيين من سوريا
المسجلين هم أفراد في أسر تعيلها نساء ،مما يزيد من ضعفهم.
وأشارت األونروا في تقريرها إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين المسجلين لديها في
األردن أرتفع نتيجة وفود أعداد جديدة وبسبب النمو الطبيعي للسكان ،من  779,16فرداً في
تشرين األول /أكتوبر  2017إلى  17,719في نهاية تشرين األول /أكتوبر  ،2018مشيرة إلى
أنها تتوقع استناداً إلى االتجاهات الملحوظة ،زيادة عدد الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى
 18500شخص بحلول نهاية سنة .2019

وأكدت وكالة الغوث على أنها قامت في النصف الثاني من سنة  2018بمراجعة آلياتها لتقييم
مجاالت الضعف لدى الالجئين الفلسطينيين من سوريا في األردن بغية تحقيق استخدام أكثر

كفاءة للموارد المحدودة ،ولضمان استمرار حصولهم على المساعدات األساسية المقدمة من قبلها،
حيث حصل الالجئون الفلسطينيون من سوريا الذين تم تقييمهم كضعفاء للغاية وأولئك الذين تم
تحديدهم على أنهم يعانون من بواعث قلق بشأن الحماية على مبلغ كامل من المساعدات النقدية
المقيمون كضعفاء على مبلغ
بقيمة  40دوال ار أمريكياً للشخص شهرياً ،في حين حصل الالجئون ّ
مخفض قدره  9,58دوالر للشخص شهرياً.
وشددت األونروا على أنها ستواصل استخدام هذا النهج في إطار النداء الطارئ لسنة 2019
بشأن أزمة سوريا اإلقليمية ،موضحة إلى أنها ستعتمد في عام  2019على المكونات األربعة
التالية :توفير اإلغاثة اإلنسانية من خالل برنامج مساعدات نقدية موجه ،وتقدم الخدمات الصحية
األساسية ،ودعم التعليم في حاالت الطوارئ ،والخدمات الصحة البيئية وإدارة النفايات الصلبة.
منوهة إلى أنها ستعزز هذه المكونات بأهداف مشتركة ترمي إلى تحسين بيئة الحماية لالجئين
الفلسطينيين الضعفاء وتنمية القدرات البشرية والتنسيق واإلدارة.
باالنتقال إلى العاصمة السورية دمشق ُفقد الطفل الفلسطيني زين أحمد طعمة من أبناء مخيم
جرمانا في منطقة شارع األمين ،يوم أول أمس االثنين  1نيسان /ابريل ،بعد خروجه من مدرسته

(فلسطين) التابعة لوكالة األونروا ،ولم يعلم عنه أي شيء حتى اللحظة ،فيما ناشدت عائلته ممن
يعرف أي معلومات عن المفقود مراسلتها وتزويدها بها.

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من ( )300الجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،مشيرة إلى أن أكثر
من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.
في سياق مختلف يواصل النظام السوري اعتقال الالجئين الفلسطينيين محمود الحج حسن من
مواليد  ،1999أحمد الحج حسن مواليد  1984منذ عام  2013وحتى اللحظة ،وذلك بعد
اعتقالهما من حاجز بلدة حجيرة بريف دمشق ،ولم ترد عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف
اعتقالهما.
من جانبها ذكرت مجموعة العمل أنها 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 1737
معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري.

