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"مجموعة العمل تكشف دور "داعش والنظام" في تدهور الوضع الصحي بمخيم اليرموك"

•
•
•
•
•

أحد أبناء مخيم اليرموك يقضي بطلق ناري في مخيم "برج البراجنة" ببيروت
طالبة فلسطينية تحقق المرتبة األولى على مستوى سورية بامتحان التعليم األساسي
 696أسرة فلسطينية هجرت قسريا ً من جنوب دمشق إلى الشمال السوري
توزيع طرود نظافة على فلسطينيي سورية في مخيم البداوي شمال لبنان
تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان

ضحايا
قضى الشاب "رائد سويد" من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،متأث اًر بإصابته

بطلق ناري إثر شجار وضع في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب ما ورد للمجموعة فإن "رائد سويد" قد أصيب مساء األحد إثر شجار وقع في المخيم،
حيث تم نقله إلى المستشفى على الفور ليقضي في اليوم التالي متأث اًر بإصابته ،علماً أن هناك
عدد من فلسطينيي سورية قضوا في المخيمات الفلسطينية في لبنان بسبب الفلتان األمني

وفوضى السالح.

آخر التطورات
كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها التوثيقي الذي أصدرته تحت عنوان
"الواقع الصحي لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في ظل األزمة السورية" الدور الذي لعبه تنظيم
"داعش والمجموعات المسلحة والنظام السوري " في تدهور الوضع الصحي بمخيم اليرموك ،حيث
قالت المجموعة "إن معظم الجهات اإلغاثية والطبية في اليرموك توقفت عن تقديم خدماتها خوفاً
من اختطاف "داعش" لكوادر تلك المؤسسات .فقد شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين

بدمشق تدهو اًر متسارعاً في الوضع الصحي في النصف األول من عام  ،2015بسبب سيطرة
داعش على المخيم ،وتعرض مشفى فلسطين يوم األول من نيسان – أبريل  2015للقصف بعدد

من القذائف وإصابة عدد من كوادره بجراح متفاوتةُ ،عرف منهم ناصر باكير ،محمد البحري،
وسام الغول ،ومحمود خطاب ،واضطرار الناشطين إلى معالجة جرحاهم بطرق بدائية.
وأشارت مجموعة العمل في تقريرها التوثيقي المكون من  54صحفة من القطع الكبير إلى أن
الحصار التام الذي فرضه النظام السوري على مخيم اليرموك والذي منع بموجبه إدخال المواد

الغذائية واألدوية والمستلزمات الطبية ومنع عناصره خروج أي جريح لتلقي العالج خارج المخيم،
زاد من تفاقم األوضاع الصحية في مخيم اليرموك سوءاً ،فيما قامت كتائب "العز بن عبد السالم"

التابعة للمعارضة بتصرف مماثل عبر منعها وصول جرحى المخيم إلى حي التضامن لتلّقي
ّ
العالج في مستشفياته الميدانية.
وأكدت مجموعة العمل في تقريرها أن االنتهاكات التي ارتكبها تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك
كمالحقة الناشطين اإلغاثيين والكوادر الطبية ،وسرقة محتويات بعض المشافي والنقاط الطبية،
وفرضه الحصار الكامل على منطقة شارع عين غزال; فاقم من تدهور الوضع الطبي داخل
المخيم ،فيما وصف مركز اإلنقاذ الطبي يوم  21آب  -أغسطس  2016في ساحة الريجة
المنطقة الخاضعة لجبهة "فتح الشام" النصرة سابقاً في مخيم اليرموك ،الوضع اإلنساني والصحي
بالسيء ،نتيجة انعدام الغذاء والمياه الصالحة للشرب ،بسبب الحصار المفروض على منطقة

الريجة من قبل تنظيم الدولة من جهة ،وقوات النظام السوري والمجموعات الموالية له من جهة
ثانية.

حصلت الطالبة "فرح محمد عبد الحليم" من طيرة حيفا وسكان تجمع دمر لالجئين الفلسطينيين
على المجموع التام في امتحان شهادة التعليم األساسي في سورية محققة مجموع  3100درجة
من أصل  ،3100وبذلك تكون قد حققت المركز األول على طالب الجمهورية العربية السورية.
في غضون ذلك عانى الطالب الفلسطينيون في سورية من أوضاع تعليمية صعبة حيث تعرضت
العديد من المدارس للدمار الكامل بسبب القصف المتكرر الذي طال المخيمات الفلسطينية في
سورية.

من جهة أخرى وصلت قوافل المهجرين من بلدات جنوب دمشق إلى الشمال السوري على دفعات
وتوزعت على مدن الشمال السوري المحررة في الباب واعزاز وعفرين وادلب بسبب االكتظاظ
الكبير بأعداد المهجرين نتيجة وجود مهجرين أخرين من ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية
التي قدرت بحوالي  300الف مهجر خالل بضعة أسابيع.
بدورها قدرت أعداد األسر الفلسطينية المهجرة من مخيم اليرموك إلى الشمال السوري بحوالي
 696أسرة بحسب احصائيات جمعية خير أمة ،حيث توزعوا على عدد من مخيمات إدلب وحلب
على النحو التالي 400 :أسرة في مخيم دير بلوط 50 ،عائلة في مخيم أطمة ،وفي مخيم بنش
 22أسرة ،في قطن في مخيم جنديرس  45عائلة ،و 109أسر في إعزاز ،و 70عائلة في إدلب.

أوضحت جمعية خير أمة أن الرقم غير ثابت نتيجة حالة عدم االستقرار ورغبة العديد من
المهجرين بالعبور نحو تركيا رغم الخطورة العالية المترتبة على اجتياز الحدود الذي قد يكلف
مبالغ عالية جداً من المال أو الحياة كما حصل مع الالجئ سعدو زغموت الذي قضى برصاص

الجندرما التركية يوم  15أيار -مايو  2018أثناء محاولته العبور.

كل من المعارضة السورية المسلحة في جنوب دمشق وهيئة تحرر الشام التي كانت
وكانت ُ
تسيطر على مناطق غرب اليرموك خرجت من جنوب دمشق بعد االتفاق الذي أبرموه مع النظام
السوري القاضي بخروج عناصر تلك التنظيمات مع عوائلهم إلى الشمال السوري.
أما في لبنان وزعت مؤسسة بيت أطفال الصمود – مركز البداوي يوم السبت  9حزيران 2018
حصص النظافة الشخصية بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPعلى العائالت

الفلسطينية السورية المقيمة في مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان ،هذا وتشير إحصائيات
غير رسمية أن عدد العائالت الفلسطينية السورية القاطنة في مخيم البداوي تبلغ تقدر بحوالي
( )850عائلة.
بدورها قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين
السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ ( $ )100بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة
من سورية ،وبدل طعام ( )40ألف ل.ل ،حوالي ( $ )27لكل شخص.
إلى ذلك ال يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي ()31
ألف ،بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،2016يعانون من أوضاع
معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف
الحياة في لبنان.

