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إصابة عشرات األطفال من مهجري جنوب دمشق بحاالت إسهال في مخيم دير بلوط

• مقتل الجئ فلسطيني برصاص مجهولين جنوب سورية.
• اللجنة المحلية لمخيم اليرموك توصي بتأمين آليات إلزالة أنقاض مخيم اليرموك.
• الفصائل الفلسطينية في دمشق تجتمع لتباحث أوضاع مخيم اليرموك.
• أزمات بالخدمات الطبية يعاني منها ك ٌل من مخيم درعا وبلدة المزيريب.
•  477الجئة فلسطينية قضين بسبب الحرب في سورية.

ضحايا
قضى الشاب الفلسطيني "صابر المصري" أبو النور إثر تعرضه لرصاص مجهولين ،ووجدت
جثته في منطقة الميسري في حي طريق السد ،وهو من سكان مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين
جنوب سورية.

يذكر أن عمليات التفجير واالغتيال جنوب سورية ،تشكل مصدر قلق كبير بين الالجئين
الفلسطينيين جنوب سورية ،وذلك جراء ارتفاع معدل االغتياالت التي تستهدف أبناء المنطقة،
وخاصة أن الفاعل والجهة التي تقف خلفها مجهولة في ظل حالة فلتان أمني تشهدها المنطقة
ّبرمتها.

آخر التطورات:
أصيب عشرات المهجرين من جنوب دمشق ومخيم اليرموك المتواجدين في مخيم دير بلوط شمال
سورية بحاالت مرض وإسهال وسط تدني في الخدمات الطبية المقدمة للمهجرين.
وقال ناشطون من داخل المخيم أن أكثر من مئة حالة إسهال حاد أصيب بها األطفال خالل
األيام الماضية ،بسبب ارتفاع درجات الح اررة وقّلة الماء الصالح للشرب.

وعن ضعف الخدمات الطبية أضاف الناشطون أنه اليتوفر في مخيم دير بلوط 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.

ونوه الناشطون أن أقرب نقطة طبية أو مشفى تبعد عن المخيم مسافة ال تقل عن 5كم ،مع عدم
توفر وسيلة نقل كسيارة إسعاف أو نقل مجاني ،وهذا مكلف بالنسبة لعشرات العائالت المهجرة
قسرياً من جنوب دمشق والذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة في مخيمات أعدت على عجل.
بدورهم طالب المهجرون وكالة "األونروا" بتحمل مسؤولياتها تجاههم وبشكل فوري حيث تمتنع
الوكالة عن تقديم أي خدمات لالجئين الفلسطينيين المهجرين نحو الشمال السوري ،كما وجهوا
نداءات استغاثة للهالل األحمر التركي للعمل على توفير الرعاية الصحية العاجلة للمرضى داخل
المخيم.
إلى ذلك ،عقدت الفصائل الفلسطينية في سورية اجتماعاً لها في دمشق ،بحضور السفير
الفلسطيني في سورية محمود الخالدي ،ومدير الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب علي

مصطفى.

وبحسب وسائل إعالم مقربة من الفصائل الفلسطينية في دمشق فإن المجتمعون ناقشوا األوضاع
في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،فيما نقل الحضور تأكيد مسؤولين في النظام
السوري على عدم المس بوضع المخيم من الناحية التنظيمية ،والحرص على أن يعود المخيم
ألهله رم از لحق العودة والمقاومة.
أما فيما يتعلق بالوضع الراهن للمخيم فقد تم اإلعالن أنه جرى االتفاق مع الجهات المعنية للبدء
بإزالة األنقاض والركام تمهيدا لعودة األهالي إلى المخيم بأسرع وقت ممكن.
وأشارت المصادر إلى أن إزالة الركام سيتم وفق الخطة التي أعدتها الهيئة العامة لالجئين
الفلسطينيين العرب والتي وافقت عليها الدولة ،وتم إقرارها من قبل لجنة المتابعة العليا للفصائل
الفلسطينية.
إلى ذلك جرى تشكيل لجنة ميدانية من  28شخصية بإشراف علي مصطفى تضم فعاليات
المخيم لتقديم الخدمات ومتابعة شؤون العائالت التي تعود لمنازلها.
وفي ذات السياق ،طالبت اللجنة المحلية لمخيم اليرموك بتأمين اآلليات الالزمة إلزالة األنقاض
وفتح الطرق في مخيم اليرموك المنكوب ،وشددت اللجنة في كتاب موجه من و ازرة االدارة المحلية
لمحافظة دمشق وريف دمشق على فتح الطرق وتسهيل عودة األهالي إلى مخيمهم ،وضرورة
التنسيق مع اللجنة إلتمام هذا األمر.
أما جنوب سورية فقد أكد مراسلنا أن الالجئين الفلسطينيين من سكان مخيم درعا وبلدة المزيريب
يعانون من صعوبة كبيرة بتأمين اإلسعافات األولية واألدوية العالجية للعديد من جرحى القصف
الذي يستهدف المخيم والبلدات المحيطة به ،خصوصاً مع انقطاع الطرق واستمرار االشتباكات

في محيط المخيم.

وأضاف أنه وبالرغم من النداءات المتكررة التي أطلقها الالجئون والتي ناشدوا فيها وكالة
"األونروا" والمؤسسات الدولية العمل على توفير الخدمات الطبية والصحية لهم إال أن النقص
الحاد بالمواد الطبية ومواد اإلسعاف األولي ما يزال مستم اًر ،األمر الذي أدى إلى توقف معظم
المستوصفات والنقاط الطبية عن العمل إثر استهدافها بالقصف بشكل متكرر.

ووفقاً لمراسلنا فإن يذكر أن وكالة "األونروا" كانت قد أوقفت جميع خدماتها في مناطق المعارضة

جنوب سورية وذلك بحجة توتر األوضاع األمنية في تلك المناطق األمر الذي ينعكس سلباً على
الالجئين الفلسطينيين في مخيم درعا وبلدة المزيريب.

وعلى صعيد آخر ،أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه
وثّق قضاء  477الجئة فلسطينية بسبب الحرب الدائرة في سورية.

ووفقاً لما رصدته المجموعة فإن أسباب الوفاة تراوحت بين القصف واالشتباكات والقصف
والحصار والتعذيب في معتقالت النظام من أبرز األسباب التي أدت إلى قضاء الالجئات في

سورية.
الجدير بالذكر أن عدد الضحايا الفلسطينيين الذي قضوا في سورية قد بلغ  3765ضحية وذلك
بحسب ما تمكنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيقه.

