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" "25فلسطينياً سورياً قضوا خالل شهر آب  -أغسطس "2017
• وفاة رضيعة في مخيم اليرموك نتيجة الحصار وسوء الرعاية الطبية
• مدير التربية في األونروا يبحث الواقع التعليمي في مدارس مخيم الحسينية
• العنصرية والفوقية يجتمعان بطبيب في مشفى صفد بمخيم البداوي

• بمناسبة عيد األضحى المبارك ..يوم حالقة مجاني لفلسطينيي سورية في لبنان

ضحايا
توفيت يوم أمس األحد  2أيلول  -سبتمبر طفلة رضيعة في مخيم اليرموك نتيجة الحصار ونقص
الرعاية الطبية.
وذكر مراسل مجموعة العمل أن الطفلة الرضيعة "النا عالء طه" توفيت بعد عدة ساعات من
والدتها ،بسبب نقص الرعاية الطبية والحصار المفروض على المخيم من قبل النظام والفصائل
الفلسطينية الموالية له ،وأشار مراسل المجموعة أن الطفلة كانت بحاجة إلى حاضنة أطفال وطبيب
مختص ،ولكن بسبب عدم توفر ذلك اضطر أهلها وبعد توسط أحد مشايخ المصالحة في يلدا
إخراجها لتلقي العالج في إحدى مشافي دمشق ،إال أن عدم توفر وسيلة نقل وطول المسافة بين
جنوب دمشق والعاصمة السورية أدى إلى وفاة الطفلة.

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "25الجئاً فلسطينياً

قضوا خالل شهر آب – أغسطس الماضي ،بينهم " "17الجئاً نتيجة طلق ناري ،و" "6تحت

التعذيب في سجون النظام السوري ،وشخصان جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر آب من عام 2017
توزعوا حسب المحافظات السورية على النحو التالي "7" :الجئين قضوا في حمص ،و" "7في

حماة ،و" "6أشخاص لم يعرف أماكن مقتلهم ،والجئان في مدينة صيدا بلبنان ،وآخران في ريف
دمشق ،في حين قتل شخص في دمشق.

أما من الجانب التعليمي بحث األستاذ "سمير عبد الرحيم" مدير التربية في األونروا خالل زيارته
مكتب مدير معاون مدير منطقة الحسينية واقع التعليم في مدارس الحسينية ،إضافة إلى أمور
تربوية وإدارية تتعلق باحتياجات الطالب والكادر التعليمي.
من جانبهم اشتكى أهالي مخيم الحسينية من تردي أوضاع أطفالهم التعليمية وسوء تحصيلهم
العلمي ،نتيجة اإلهمال وعدم االهتمام بهم ،وعدم تبليغ األهالي بالدورات والنشاطات التعليمية التي
تقام بالمدارس ،مطالبين األونروا ومدراء مدارس الحسينية دعوة أولياء أمور الطالب إلى اجتماع
الطالعهم على المستوى التعليمي الذي وصل إليه أبنائهم ،والتواصل معهم وسماع شكواهم.
أما في لبنان فقد أثار تجرد طبيب يعمل في مشفى صفد التابعة للهالل األحمر الفلسطيني في
مخيم البداوي بطرابلس شمال لبنان من إنسانيته عند سؤاله عن جنسية الطفلة المريضة "آية عطاهللا"
ّ

البالغة من العمر ( 10سنوات) قبل إجراء الفحوصات الطبية الالزمة لها واالطمئنان عن صحتها،
سخط عائلتها ،وما زاد من غضب تلك العائلة التي أرسلت العديد من الرسائل لمجموعة العمل من
أجل فلسطينيي سورية لنشر قصتها وإيصالها إلدارة مشفى صفد والهالل األحمر الفلسطيني في
رام هللا ،وكافة المنظمات الطبية واإلنسانية والحقوقية ،معاملة الطبيب العنصرية لهم عندما علم
أنهم من الفلسطينيين المهجرين من سورية.

وفي التفاصيل يقول يوسف عطاهللا "لقد أصيبت أختي الصغيرة يوم أمس السبت بوعكة صحية
شديدة اضطررنا إلى إسعافها لمشفى (صفد) التابع للهالل األحمر الفلسطيني بمخيم البداوي ،وعند
دخولنا إلى غرفة الطوارئ وشرحنا حالتها للدكتور المناوب (س ح) بحسب قوله ،تفاجئنا بموقف
الدكتور الإلنساني بالتعاطي معنا خاصة عندما علم أن الطفلة من فلسطينيي سورية" ،مشي اًر إلى
أن الطبيب المعالج قال لهم "أنتم من أين إن شاء هللا فلسطينية سورية وال تقولوا كمان من مخيم

اليرموك" ،وأردف الطبيب "ليش إجيتوا لهون" ،وأضاف يوسف "أنني قلت له بغض النظر من أين
نحن وما هي جنسيتنا فأنت طبيب وعليك معالجة الحالة المرضية وهذا ما يحتمه واجبك المهني
واإلنساني" ،منوهاً إلى أن الطبيب لم تعجبه هذه الكلمات وتعامل مع الطفلة بمنتهى العنصرية،

وقام بفحصها بأسلوب ال يمت للعمل الطبي بشيء على حد تعبيره.

من جانبها نقلت مجموعة العمل الشكوى إلدارة مشفى الهالل األحمر في مخيم البداوي التي أبدت
امتعاضها من الحادثة ،ووعدت بحسب مصادر خاصة لمجموعة العمل بفتح تحقيق رسمي
بالموضوع ،ومحاسبة الطبيب ،وبدوره أكد يوسف عطاهللا شقيق الطفلة أن إدارة المشفى أبلغته أن
يقدم يوم الثالثاء القادم شكوى رسمية بالحادثة من أجل فتح تحقيق رسمي بالموضع.
في غضون ذلك نفذ تجمع عمال فلسطينيي سورية بمناسبة قدوم عيد األضحى المبارك مشروع
الحالقة المجانية لفلسطينيي سورية في لبنان ،حيث شمل مشروع الحالقة الذي تم بدعم من مؤسسة
مساعدة بالد الشمال الالجئين الفلسطينيين المهجرين في كافة مناطق لبنان ،واستفاد منه بحسب
أحد القائمين على المشروع  250طفالً من منتسبي التجمع وأبنائهم وعموم أبناء فلسطينيي سورية.

فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى  3أيلول  -سبتمبر 2017
• ( )3569حص يلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )462امرأة.
• ( )1633معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()103
امرأة.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1509على التوالي.

• ( )197الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1246يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1087يوماً.

المخيم
مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ( )1582يوماً ،و ّ
• أهالي ّ
يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )335يوماً.

• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

