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من منازل وحارات مخيم السبينة مدمرة تدميرًا شبه %  08ناشطون "
 "كامل

      

 
 

 مجموعة العمل تسلط الضوء على الواقع الصحي في مخيم العائدين بحمص  

  الفالوجة في مخيم اليرموكالخيرية تقيم نشاطاً طبياً لطالب مدرسة  

  المخطوف في مخيم اليرموك تجدد مناشدتها للكشف عن " دمحم موعد"عائلة الناشط
  مصير ابنها

 841 "ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ بداية األحداث في سورية 
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 آخر التطورات
من % 08على أن أكثر من أكد عدد من الناشطين تمكنوا من دخول مخيم السبينة بريف دمشق 

حارات وبيوت مخيم السبينة مدمرة تدميرًا شبه كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن 
جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل المدخل الغربي للمخيم، مشيرين إلى 

لشرق تحتاج ترميم إال أن أن بقية المنطقة حتى مدارس األونروا آخر حدود المخيم من جهة ا
 .وضعها أفضل نوعًا ما

أن البيوت التي لم تدمر ومحسوبة على المعارضة قد تم حرقها، وفي الغالب معظم " وأضافوا 
 ".البيوت التحوي إال المتاع الثقيل

 
إلى ذلك يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي مخيم 

، وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب 3812\11\7العودة إلى منازلهم منذ يوم  السبينة من
االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي 

 .انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل
جاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة يذكر أن األهالي قد نزحوا إلى البلدات والمخيمات الم

لم تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب 
 .الظروف االقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية

أشار ومن جهة أخرى رصد مراسل مجموعة العمل الواقع الطبي لمخيم العائدين بحمص حيث 
إلى أن أهالي المخيم استطاعوا في مرحلة قبل األزمة السورية الحصول على العالج من خالل 
 ،المؤسسات الصحية العامة في مدينة حمص باإلضافة إلى عيادة وكالة الغوث داخل المخيم

منبهًا إلى أن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ساهمت في تقديم الخدمات الطبية بأجور رمزية 
 كان المخيم من خالل مشفى بيسان الواقع في وسط المخيم، من خالل أقسامه المتعددةلس
 .عياداته الخارجيةو 
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إن هناك ست عيادات تخصصية في المخيم فضالً عن عيادات الطب العام، :"وقال المراسل 
جود تشير دراسة ميدانية إلى و و  تعنى بتقديم الخدمة الصحية داخل المخيم مقابل أجور متفاوتة،

ممرضاً  وعشرات الفنيين العاملين في الوسط الطبي من أبناء المخيم  38طبيبًا وحوالي  27
 ".موزعين على العمل داخل وخارج المخيم

أما في ظل االزمة السورية ومع امتداد أمد الصراع وتعذر وصول الالجئين الفلسطينيين إلى 
ورة عالية أثناء التنقل، فلقد اعتمد المراكز او المستشفيات الحكومية لما يشكل ذلك من خط

السكان في العالج على مركزين أساسيين للصحة داخل المخيم تقدم بهما الخدمات الصحية 
باإلضافة إلى مصادر ( جمعية الهالل األحمر الفلسطيني)أو بأسعار رمزية ( األونروا)المجانية 

لة أيضًا بالمقارنة بأجور الوسط ثانوية أخرى تعتمد على عيادات األطباء الخاصة وبأجور معقو 
 .المحيط، لكن ليس باستطاعة الجميع التردد عليها

يذكر أنه لوحظ في اآلونة األخيرة هجرة عدد من أطباء وممرضين المخيم وذلك نتيجة 
 .الممارسات المجحفة التي يمارسها الجيش النظامي ضد أبناء المخيم

مناشدتها الجهات المتواجدة في " محمد موعد"ط وباإلنتقال إلى جنوب دمشق جددت عائلة الناش
مخيم اليرموك، بالمساهمة في الكشف عن مصير ابنها، وطالبت العائلة بمساعدتها ولو 

وهو أحد متطوعي " محمد موعد"بمعلومات عنه مع تعهدها بعدم كشف المصدر، وكان الناشط 
، 3812/ فبراير –شباط / 1يوم  الهالل األحمر الفلسطيني قد تم اختطافه في مخيم اليرموك منذ

 .حيث ال يزال مصيره مجهواًل، إضافة إلى عدم معرفة الجهة الخاطفة وأسباب ذلك
في غضون ذلك نفذت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني نشاطًا طبيًا لطالب مدرسة 

بهدف نشر , الفالوجة في مخيم اليرموك
الوعي الصحي والتعريف بأهمية صحة 

األسنان ودورها في الصحة العامة و  الفم
وكذلك تفعيل الدور الوقائي , للطفل
بحسب القائمين على الهيئة أن و  لديهم،

النشاط تخلله توزيع مستلزمات نظافة 
مستلزمات العناية باألسنان و  شخصية

 .طفل من أبناء المخيم 788لما يقارب 
وبدوره كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد 

ضحية، "  140" الضحايا من أبناء مخيم خان الشيح منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى 
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" 32"الجئين برصاص قناص، و 4و بطلق ناري، 32قضوا جراء القصف، فيما قضى  21بينهم 
بسبب إختطافهم ومن ثم قتلهم بعد " 13"ل إعدام الجئ ميدانيًا، وتحت التعذيب، في حين سج

قضوا برصاص " 2"الجئين نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و" 4"الجئين غرقًا، و 2ذلك، كما مات 
 .اإلحتالل الصهيوني، بينما توفي الجئ ألسباب مجهولة، وآخر قضى اختناقاً 

ن قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية بلغ يجدر التنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذي
 .بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،ضحية( 2102)

 
 7802/ آذار ــ مارس / 72/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 15588) •
 .في لبنانالجئًا فلسطينيًا سوريًا ( 43,588) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2888) •

 .3815يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 71.3)أكثر من  •

 .3815كانون األول 
العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 1877)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 1812)لليوم 
 .ضحية( 102)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 522)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 073)
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يوم بعد سيطرة مجموعات ( 1824)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : م حندراتمخي •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 78)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 735)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ت االقتصادية فيهااستمرار األزما
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


