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"( )713فلسطينيا ً قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري"

•
•
•
•

انتشار مرض "ليشمانيا" بين المهجرين في مخيم دير بلوط
متطوعو مخيم اليرموك يواصلون أعمال التنظيف
مخيم السبينة يعاني أزمة مواصالت خانقة
" "44فلسطينيا ً من أبناء مخيم السبينة مغيبون قسريا ً في سجون النظام السوري

آخر التطورات
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ( )713فلسطينياً قضوا بسبب قتالهم إلى

جانب قوات النظام السوري ،منوهة إلى أن ( )261الجئاً قضوا أثناء قتالهم في صفوف جيش
التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من أتم ( )18عاماً من الالجئين الفلسطينيين على االلتحاق

به ألداء الخدمة اإللزامية.

كما قضى ( )100عنصر من أعضاء الجبهة الشعبية  -القيادة العامة ،فيما قضى ( )85أثناء
قتالهم إلى جانب ما يعرف بلواء القدس وهي مجموعات مسلحة تم تأسيسها في الشمال السوري
وهي محسوبة على الجيش السوري وتقاتل إلى جانبه في أكثر من مكان ،كما قضى ( )35بسبب
مشاركتهم إلى جانب فتح االنتفاضة ،و 21عنص اًر مما يعرف بقوات الجليل ،و 24الجئاً من

فلسطين حرة ،في حين قضى ( )187بسبب مشاركتهم القتال إلى جانب مجموعات ولجان شعبية
محسوبة على أفرع األمن السورية.

باالنتقال إلى الشمال السوري أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم دير بلوط بريف حلب ،انتشار
مرض "ليشمانيا" أو ما يعرف بحبة حلب بين الالجئين في المخيم ،ونشر الناشطون صو اًر لعدد

من المهجرين توضح إصابات جلدية وحبوب حمراء صغيرة وكبيرة وتقرحات على أجزاء من
أجسادهم.
وتعتبر اللشمانيا مرضاً طفيلي المنشأ ينتقل عن طريق قرصة ذبابة الرمل ،وتنقل ذبابة الرمل
طفيلي اللشمانيا عن طريق مصه من دم المصاب (إنسان أو حيوان كالكالب والقوارض ثم تنقله
إلى دم الشخص التالي فينتقل له المرض ،وقد يصيب األطفال ويسبب الوفاة إذا لم يتم عالجه
في مراحله األولى ،وتنتشر في االماكن التي تغيب فيها الشروط الصحية.
يشار إلى ضعف الخدمات الطبية في مخيم دير بلوط ،حيث ال يتوفر طبيب مختص يقدم
العالج المناسب ،ويشرف على العالج ممرضان متطوعان في خيمة تقف عاجزة عن تقديم
الخدمات ،بسبب عدم القدرة على التشخيص الطبي المناسب وعدم وجود األدوية المطلوبة ،في
حين أن أقرب نقطة طبية أو مشفى تبعد عن المخيم مسافة ال تقل عن 5كم.
من جهة اخرى يواصل عشرات المتطوعين العمل على تنظيف شوارع مخيم اليرموك من أنقاض
وأتربة الدمار ،حيث أنهى المتطوعون تنظيف كامل شارع الـ  ،15وتم فتح الشارع من بدايته
وصوالً إلى شارع الـ  30جهة مركز الخالصة ،وجرى العمل ضمن محيط الكوسكو مارت
والحارات الواقعة في محيطه.

وقال المتطوعون إنه تم االنتهاء من محيط ثانوية اليرموك ومدارس الوكالة ومستوصف الخامس
بشكل كامل ،وجرى فتح الطريق الواصل بين حديقة الشهداء في شارع جالل كعوش حتى جهة

قصر النبالء في شارع لوبية ،وما تزال أعمال التنظيف مستمرة في بقية باقي الحارات المتفرعة
عن الطرفين.
كما أنهى المتطوعون العمل على تنظيف شارع الجاعونة من منطقة الساحة وحتى مركز
اإلعاشة سابقاً ،وتابعوا ترحيل األتربة وتنظيف طرف مركز اإلعاشة ومن طرف شارع لوبية

وتنظيف الدخالت الفرعية في شارع صفد على الطرفين ،فيما يواصل المتطوعون العمل داخل

جادات الناصرة ومحيط المحكمة وجامع الحبيب المصطفى.
في سياق غير بعيد يعاني مخيم السبينة بريف دمشق من أزمة مواصالت خانقة نتيجة عدم
تأمين وسائط النقل من وإلى المخي م حيث بات التنقل من مخيم السبينة والعودة إليه أحد المشاكل
التي ال يستهان بها في حياة سكانه ،حيث تواجه أعداد كبيرة من المدنيين الذين ينتظرون يومياً
ساعات طويلة الحافالت التي ستنقلهم إلى أماكن عملهم ،مشاكل ومنغصات عديدة من مصروف

يكاد يصل إلى ربع الراتب أو أكثر ،إضافة إلى تهرب أصحاب الحافالت بحثاً عن خطوط أخرى

توفر لهم ربحاً أكبر.

من جانبهم أكد أهالي المخيم أنهم قدموا العديد من الشكاوي إلى الجهات المعنية والفصائل
الفلسطينية والحكومية ،إال أن شكواهم ذهبت أدراج الرياح.

المخيم الذي على بعد  14كم جنوب دمشق من شح المساعدات اإلغاثية
إلى ذلك يشتكي أهالي
ّ
المقدمة لهم من قبل الجمعيات والمؤسسات اإلغاثية ووكالة األونروا ،متهمين وكالة األونروا

بالتقصير وعدم تقديم الخدمات لهم أسوة بالمخيمات الفلسطينية األخرى ،كما يعانون من عدم
توافر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية.
وكان مخيم السبينة شهد عام  ،2013اشتباكات عنيفة وتعرض لقصف شديد من قبل قوات
النظام أدى إلى دمار أكثر من  %80من مبانيه تدمي اًر كلياً أو جزئياً ،قبل أن يسيطر عليه

النظام بتاريخ  ،2013/11/17ويسمح بعودة سكانه إليه.

بدورها أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ( )44الجئاً فلسطينياً من أبناء

مخيم السبينة بريف دمشق بينهم ( )42رجالً ،وامرأتان مغيبون قسرياً في سجون النظام السوري.

حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها ،األمر الذي يجعل
من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة ،باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم
التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.
فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق قضاء
( )558الجئاً تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.

