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"مشرد على بوابة المخيم ،فلسطيني من ذوي االحتياجات الخاصة بال مأوى وال معيل"

• أهالي مخيم دير بلوط يعانون من التحسس والتهاب الجلد بسبب البعوض
• مبادرة تطوعية لتعليم األطفال في "مخيم الصداقة" شمال سورية
• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "محمود حنينو" منذ عام 2015

آخر التطورات
ناشد ناشطون فلسطينيون تأمين مأوى وإعالة الالجئ الفلسطيني "أحمد مصطفى" من ذوي
االحتياجات الخاصة ،حيث توفيت والدته المعيل الوحيد له ،وفقدانه المأوى بعد تهجيره من مخيم
اليرموك.
وقال الناشطون "منذ فترة زمنية وأحمد يجلس في النهار بعربته عند مسجد الماجد بالقرب من
بوابة مخيم اليرموك ،وفي الليل ينام في "خيمة العودة" التي يجتمع بها أبناء المخيم بانتظار
العودة للمخيم".

وأردف الناشطون قولهم "إن عائلته تشتّتت بعد التهجير من المخيم ،ويساعده أحد الشباب بقدر

استطاعته ،وكله أمل أن يجد مأوى ومعيل له" ،واستنكروا تغافل القيادات الفلسطينية والسفير
الفلسطيني في دمشق عن وضعه وتقديم المساعدة له وتبنيه".
يشار إلى أن قصف الطيران الميغ للمخيم في  2012-12-16ودخول المجموعات المسلحة
التابعة للمعارضة السورية ،أجبر آالف الالجئين الفلسطينيين للخروج منه نحو العاصمة دمشق
وريفها والدول المجاورة ،ثم ُهجر من تبقى بعد اقتحام داعش للمخيم مطلع نيسان  ،2015إلى أن
أخلي من ساكنيه بعد الحملة العسكرية التي شنتها قوات الجيش السوري لطرد داعش منه.
في شمال سورية ،قال ناشطون في مخيم دير بلوط بمدينة عفرين إن أهالي المخيم يعانون من
تحسس والتهابات جلدية بشكل مزعج جداً بسبب انتشار البعوض والذباب بالصيف.

برش المخيم بالمبيدات الحشرية للمحاولة في
وقام فريق ملهم التطوعي خالل األيام الماضية ّ
تخفيف جزء من قسوة الصيف بالخيام ،وفق ما أعلن عنه الفريق.

وكانت النقطة الطبية في مخيم دير بلوط سجلت مطلع هذا الصيف أكثر من  50حالة مرضية
بسبب لدغات بعوض المستنقعات المنتشرة في المنطقة.

وتم تعامل الكادر الطبي مع كل الحاالت بشكل إسعافي بإعطائها األدرينالين ومضادات
التحسس ،مع مراقبة المريض وتحويل الحاالت اإلسعافية الشديدة إلى المشفى.
هذا وتتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك إلى
الشمال السوري ،حيث تشكو من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة ضعف الخدمات األساسية
والمعيشية.
وفي مخيم آخر من مخيمات التهجير ،نظم عدد من المهجرين الفلسطينيين والسوريين من رجال
ونساء في "مخيم الصداقة" شمال سورية ،مبادرة تطوعية لتعليم أبناء المخيم تحت مسمى "جيل
المستقبل" ،وذلك بعد أن فقدوا فرصة الذهاب إلى المدرسة.
"أم العبد" إحدى المهجرات في المخيم ومن الناشطات في المبادرة قالت "منذ أن تم نقلنا من مخيم
الشبيبة في مدينة اعزاز ،منذ ما يقارب الثالثة أشهر ،فقد غالبية األطفال في المخيم فرصة
تحد جديد يضاف إلى
الذهاب إلى المدرسة ومتابعة تعليمهم األمر الذي وضعنا كأهالي أمام ً
أعبائنا اليومية ،وبعد التواصل بين األهالي وبعض الناشطين قررنا أن نقوم سوياً بالمبادرة".

وحول مشروع المبادرة ذكرت أن "عملهم بدأ من خالل حلقات تعليمية لألطفال داخل خيامهم،
تتضمن تعليم القراءة والكتابة إضافة إلى حلقات لتحفيظ القرآن الكريم ،وبعض األنشطة المحدودة
كالرسم والتلوين وكرة القدم لألوالد"
ويقع مخيم "الصداقة" في بلدة الِبل في ريف حلب الشمالي ،ويبعد عن مدينة اعزاز شرقاً ما
يقارب  13كم ،ويقطنه العديد من العائالت الفلسطينية والسورية المهجرة من جنوب دمشق ،إلى
جانب العديد من األهالي المهجرين من مناطق مختلفة من سورية ،ويعانون من سوء األوضاع
حر الصيف.
اإلنسانية والمعيشية وسط خيام ال ترد برد الشتاء وال ّ
في سياق أخر ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "محمود حنينو" منذ عام 2015
وحتى لحظة تحرير الخبر ،وهو من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب.
هذا ووثقت المجموعة ( )1759معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم  108نساء.

