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"مشردون في دمشق ،أطفال من مخيم اليرموك يستنشقون "مادة الشعلة"

• بينهم "أبو صهيب الحوراني" ( )27فلسطينيا ً قضوا بعمليات اغتيال خالل األحداث في سورية
• األمن السوري يعتقل الفلسطيني "عالء فرهود" منذ  6سنوات
• الهيئة الخيرية توزع مساعداتها على العائالت الفلسطينية في قدسيا ويلدا

العدد2340 :

آخر التطورات
بث أمس األول على "فيس بوك"
في إحدى ساحات العاصمة السورية دمشق ،أظهر مقطع فيديو ّ
طفلين من أطفال مخيم اليرموك المنكوب ،وهما يستنشقان مادة الشعلة السامة في ظاهرة باتت

تشكل تهديداً لحياة عشرات األطفال في سورية.
وظهر على الطفلين الخوف بسبب تصوير أحد األشخاص ،وهما عاريا الصدرين في ساحة
البرامكة ويحمالن أكياساً تحوي مادة الشعلة ،وقال أحد األطفال بعد سؤاله عن عائلته ،أنه من
مخيم اليرموك وعائلته استشهدت.
شم مادة الشعلة قال أحدهما أنه لم يعد يستطع ترك هذا العادة،
وعند سؤال الطفلين عن أسباب ّ
فيما أبدى الطفل اآلخر موافقته للذهاب إلى المشفى للعالج وتنظيف جسده من السموم.

وينتشر في السنوات األخيرة بين األطفال والشباب في مناطق النظام السوري ،نوع جديد من
اإلدمان "إدمان المذيبات الطيارة" مثل األسيتون والبنزين والمواد الالصقة
وأوردت جريدة "األيام" الموالية للنظام في تقرير سابق قصصاً عن أطفال لجأوا إلى "شم الشعلة"
وأدمنوا عليها ،إثر معاناتهم من فقدان الحماية االجتماعية وتشتت عائالتهم بفعل الحرب األهلية.
وإدمان الغراء هو سلوك شديد الخطورة على الصحة الجسدية والنفسية لإلنسان،
ويتطلب عالجه بحسب تقارير طبية اخضاع المدمن لبرنامج عالجي متكامل ،يشمل العالج
النفسي والجسدي حتى ال يتعرض لخطر االنتكاس والعودة مرة أخرى.

الجدير ذكره أن آالف الالجئين الفلسطينيين هجروا من مخيم اليرموك بسبب القصف ويمنع
النظام عودتهم ،ويعاني النازحون من تشتت العائالت داخل وخارج سورية ،عالوة على قضاء
واعتقال اآلالف منهم.
في موضوع مختلف ،قضى ( )27الجئاً فلسطينياً بعمليات اغتيال خالل أحداث الحرب في
سورية ،غالبيتهم من الناشطين اإلغاثيين واإلعالميين ،وفق ما أعلن عنه فريق الرصد في
مجموعة العمل.
وقال فريق الرصد أن "ظاهرة االغتياالت" التي تكررت أكثر من مرة في "مخيم اليرموك" وأدت
إلى قضاء ( )18الجئاً فلسطينياً ،وقعت بحق الناشطين اإلغاثيين واإلعالميين ،حملت في
طياتها حجج ودوافع مختلفة شجع على تنفيذها حالة االنفالت األمني داخل المخيم ،فكان لها
انعكاسات سلبية وخطيرة على الالجئين المحاصرين.
حيث انكفئت المؤسسات اإلغاثية المعنية بتقديم الخدمات اإلنسانية للسكان سواء المحلية أو
الدولية " األونروا " على نفسها وانسحبت للعمل خارج حدود المخيم ،وأصبح الالجئ بين خيار
النزوح من بيته إلى المناطق المجاورة للمخيم أو البقاء داخل المخيم ليلقى حتفه بسالح الجوع
والحصار أو المغامرة بالخروج إلى مناطق توزيع المساعدات والعودة تحت نيران القناصة أو
االشتباكات الفجائية.
هم" :بهاء صقر"" ،نمر حسن"" ،فراس الناجي"" ،يحيى حوراني" أبو صهيب" ،مصطفى
الشرعان"" ،هشام زواوي"" ،محمد قاسم طيراوية"" ،محمد عريشة"" ،أبو أحمد هواري"" ،بهاء
األمين"" ،عبد هللا رزق"" ،علي الحجة"" ،عبد هللا بدر"" ،أحمد السهلي"" ،أبو العبد خليل"" ،عبد
الناصر مقاري" ،أبو ضياء أمارة"" ،محمود هيثم عقيلة".
وفي جنوب سورية ،تم اغتيال "صابر المصري" ،أحمد نصار" في مخيم درعا ،وفي المزيريب
"أحمد الرماح" ،أما في مخيم خان الشيح تم اغتيال الناشط "خالد الخالدي" ،و"عدوان شهاب" في
سعسع بريف دمشق ،و"كمال غناجة في قدسيا ،و"رضا الخضراء" في قطنا ،والالجئ "محمد
رافع" ،والالجئة الفلسطينية "أسماء أبو بكر" واغتيلت في المزة بدمشق.

وشددت المجموعة في تقاريرها على أن البيانات التي جمعها فريق الرصد والتوثيق في مجموعة
ّ

العمل من أجل فلسطينيي سورية المتعلقة بضحايا االغتياالت تدل على وجود عوامل مشتركة
اجتمعت لدى غالبية الضحايا.
إلى ذلك ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "عالء سمير فرهود" مواليد
 1983من أبناء مخيم اليرموك ،حيث تم اعتقاله بتاريخ  24-11-2013في ضاحية قدسيا
بريف دمشق ،ونقل مفرج عنه رؤيته في سجن صيدنايا العسكري نهاية عام .2015

هذا واستطاعت مجموعة العمل توثيق ( )1737معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم
( )107معتقالت.

لجان عمل أهلي
ضمن برنامج الهيئة الخيرية للشعب الفلسطيني مادة حليب األطفال للرضع دون  /6/أشهر على
العائالت الفلسطينية وخاصة التي لديها أطفال أيتام ،في مناطق قدسيا ويلدا جنوب دمشق.
كما تواصل الهيئة توزيع الكفاالت المالية الشهرية لألطفال المكفولين ضمن مدينة دمشق ضمن
برنامج الخيرية التي تدعم األسر األشد تضر اًر ،ويضم البرنامج عدة أنشطة داعمة لألسرة والطفل
من نواحي مختلفة مادية ونفسية وتعليمية.

الجدير بالذكر أن آالف األسر الفلسطينية النازحة عن مخيماتها تعيش ظروفاً معيشية قاسية،
نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة من إيجارات المنازل وغالء المعيشة وانتشار البطالة من جهة
واستغالل بعض أصحاب المنازل من جهة أخرى.

