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 نداء مناشدة للتكفل بتأمين قميص طرف صناعي لالجئ فلسطيني من أبناء مخيم درعا  •

 " ضحية من أبناء مخيم الرمل في الالذقية قضوا منذ بداية األحداث في سورية53مجموعة العمل:"  •

 ت على اعتقال الطبيب والجراح االستشاري األستاذ الجامعي هايل قاسم حميدسنوا 7 •

 "القصف وسقوط ضحايا وجرحى يكشفان تردي الواقع الصحي في مخيم النيرب"

 2386: العدد
17-05-2019 



 

 آخر التطورات

 9أيار/ مايو الجاري والذي أسفر عن قضاء  14كشف القصف الذي طال مخيم النيرب يوم 
الجئين فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى، تردي الواقع الصحي في مخيم النيرب والنقص 

منه هذا القطاع على صعيد الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية والكوادر الكبير الذي يعاني 
 االختصاصية ال سّيما األطباء واألدوية. 

حالة غضب وسخط سادت بين األهالي جراء عدم تمكن المركز الطبي التابع لمديرية الصحة في 
المخيم من خالل حلب من معالجة أبناء المخيم المصابين نتيجة القصف، عّبر عنها أحد سكان 

بثه فيديو من أمام المركز الصحي تحدث خالله عن سوء الخدمات الصحية المقدمة من قبل 
المركز، وعدم مقدرته على معالجة الجرحى بسبب إمكانياته المتواضعة وعدم وجود أطباء 
متخصصين ودواء كافي، محماًل محافظ ومدير صحة حلب المسؤولية عن هذا اإلهمال 

بحياة المواطنين، مطالبًا أهالي المخيم بتقديم شكوى رسمية إلى الجهات المعنية من واالستهتار 
 أجل تزويد المركز باألطباء االختصاصيين واألدوية الالزمة.

 
وأظهر الفيديو عدد من األهالي يحملون أبنائهم المصابين بين أيديهم وهم يركضون بهم إلى 

 ة لنقلهم إلى المركز الصحي.المركز نتيجة عدم وجود سيارات اسعاف كافي

هذا وبدأت معاناة سكان مخيم النيرب الصحية تطفو على السطح، مع بدء هجرة أبنائه، وخاصة 
األطباء والطواقم الطبية العاملة من كافة االختصاصات، بسبب الحرب الدائرة في سورية، حيث 

ورية، بحسب مصادر بلغ عدد األطباء الذين هاجروا من المخيم منذ بداية األحداث في س



 

، أي إن عدد األطباء الموجودين في المخيم خمسة 22طبيبًا من أصل  17مجموعة العمل، 
أطباء مع عدد من الممرضين، علمًا أنه كان يوجد في مخيم النيرب قبيل بدء األزمة السورية 

 عيادة تخصصية ُتعنى بتقديم الخدمة الصحية داخله. 17نحو 

عامًا( من أبناء  38أطلق الالجئ الفلسطيني عماد عبد الحميد مطلق )أما في جنوب سورية فقد 
مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية نداء لوكالة األونروا والجهات المعنية والمنظمات 
اإلنسانية والصليب األحمر الدولي والهالل األحمر الفلسطيني للتدخل من أجل مساعدته وتأمين 

 عي سفلي تحت الركبة. بطانة لقميص طرف صنا

 
$، 150أطفال أن قيمة قميص السيليكون )البطانة( تقدر حوالي  6وأشار المطلق الذي يعيل 

وهو غير قادر على تأمين أي جزء من المبلغ بسبب أوضاعه المعيشية واالقتصادية المزرية 
ا، بعد أن نتيجة عدم وجود مورد مالي ثابت له، منوهًا أنه اضطر إلطالق نداء المناشدة هذ

سدت كافة األبواب في وجهه، متمنيًا على أصحاب األيادي البيضاء والجمعيات الخيرية والطبية 
مساعدته والتخفيف من معاناته، من أجل العودة إلى عمله وكسب قوت أوالده"، مشددًا أن 
أصعب شيء على اإلنسان أن ال يستطيع إطعام فلذات كبده وأن يصبح عالة على ذويه 

 ه.ومجتمع

في شأن أخر كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد 
" ضحية 53الضحايا من أبناء مخيم الرمل في الالذقية منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى "



 

بطلق ناري، بينما قضى  12برصاص قناص، و 2قضوا تحت التعذيب، فيما قضى  36بينهم 
 وقتلهما بعد ذلك، وشخص توفي أثر أزمة صحية. بسبب اختطافهما 2

إلى ذلك مضت سبع سنوات على اعتقال الدكتور "هايل قاسم حميد" من قبل األجهزة األمنية 
، 13/8/2012السورية، حيث قام عناصر األمن باعتقاله من عيادته في مخيم اليرموك بتاريخ 

ف الذي يتعرض له مخيم اليرموك، ومنذ بتهمة معالجة الجرحى الذين كانوا يصابون نتيجة القص
 ذلك الوقت ال يعرف عن مصيره شيء أو مكان اعتقاله.

مل جراحا استشاريا ع ،1948الدكتور "هايل قاسم حميد" فلسطيني الجنسية من مواليد دالتا عام 
في الجراحة العامة والتنظيرية وجراحة األورام في عدد من المشافي البريطانية، وهو زميل 

عية الملكية البريطانية للجراحة العامة"، إضافة إلى أنه كان أستاذًا في كلية الطب البشري "الجم
 بجامعة دمشق ورئيسا لقسم الجراحة العامة في مشفى )األسد( الجامعي.

 


