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إصابة عدد من المحاصرين في مخيم اليرموك بمرض التيفوئيد وسط "
 "تحذيرات من انتشاره

 

 
 

 قضاء أحد عناصر كتيبة العودة الفلسطينية الموالية للنظام في معارك جرود عرسال •

 تنظيم الدولة يحول مناطق في مخيم اليرموك إلى قطاعات عسكرية ويسرق محتوياتها •

 طالب من فلسطينيي سورية في لبنان يشاركون بفعاليات مخيم نتعلم "بمرح لفلسطين" •
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 ضحايا

السرية  -"محمد عصام سالمة" أحد عناصر كتيبة العودة الفلسطينية قضى الالجئ الفلسطيني السوري 
عاملة في مخيم السيدة زينب بريف دمشق والموالية للنظام السوري، وذلك خالل مشاركته القتال الثانية ال

 .في معارك جرود عرسال إلى جانب حزب هللا اللبناني

( 3543مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية اندالع الحرب في سورية إلى )
 ة العمل من أجل فلسطينيي سورية.ضحية، بحسب إحصائيات الموثقة لمجموع

 
 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق إصابة عدد من المحاصرين في مخيم اليرموك بمرض 
 ارتفاع حرارة الجو.و  التيفوئيد، وذلك بسبب استعمال األهالي لمياه اآلبار غير الصالحة للشرب

ج والدواء لهذا المرض في ظل استمرار حصار النظام كما يواجه االهالي صعوبة كبيرة في تأمين العال
 السوري ومنع ادخال الدواء للمحاصرين في المخيم وتوقف عمل المشافي والمستوصفات.
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وكان األطباء وعدد من المؤسسات جنوب العاصمة دمشق حذروا من انتشار األمراض واألوبئة بين 
الملوثة، وقالت هيئة فلسطين الخيرية أنه انتشر  المدنيين وآالف الفلسطينيين، وذلك بسبب شرب المياه

يلدا، ببيال، بيت سحم، حيث  -في اآلونة األخيرة أمراض خطيرة في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق 
أثرت بشكل واضح على األطفال خصوصًا وتم تشخيص حاالت إسهال حاد والتهاب األمعاء والرمل 

 وغيرها من األمراض.

وحذرت من عدم شرب هذه المياه  ،لسبب يعود لشرب المياه الملوثة ومياه اآلباروأكدت الهيئة أن ا
لخطورتها على الصحة، علمًا أن النظام السوري يواصل قطع الماء عن مخيم اليرموك ومحيطه، إضافة 

 إلى توقف الينابيع التي تغذي العاصمة ومحيطها بسبب قصف النظام السوري.

السوري قد أوقفت تغذية مخيم اليرموك عبر شبكة المياه القادمة من ُيشار أن قوات الجيش واألمن 
، األمر الذي جعل المؤسسات اإلغاثية التي كانت تعمل 2014أيلول//9المناطق المجاورة منذ يوم 

 داخل المخيم إلى العمل على استصالح وتشغيل بعض اآلبار اإلرتوازية.

معاناة أهالي اليرموك بعد سيطرتهم على المخيم بداية  كما فاقم تنظيم الدولة"داعش" وجبهة النصرة من
، ومنع التنظيمان سكان المخيم من التزود من المياه عندما اندلعت 2014ابريل من عام  –شهر نيسان 

 .2016ابريل /  –/ نيسان  7اشتباكات عنيفة بينهما في 

شرات العائالت الموجودة في ما أدى ذلك إلى تدهور الوضع المعيشي لسكان المخيم حيث تعّذر على ع
كما باقي أهالي المخيم  -المخيم الخروج من األماكن الساخنة إلى مناطق أكثر أمنًا وُمنعوا من 

 الحصول على المياه المستخرجة من اآلبار االرتوازية. -المحاصر

ارات وفي مخيم اليرموك أيضًا أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن تنظيم "داعش" أغلق الح
المحاذية لقطاع الشهداء في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، وذلك بعد إخالء المدنيين منها، مضيفًا 

 أن التنظيم حولها إلى قطاعات عسكرية.

ونقل مراسلنا مشاهدات عدد من أبناء المخيم لسيارات تابعة للتنظيم تقوم بتحميل األثاث من منازل 
سيارات تدخل باتجاه معقل التنظيم في منطقة الحجر األسود المجاور المدنيين، فيما شوهدت تلك ال

 للمخيم.
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وكان التنظيم قد أجبر المدنيين في وقت سابق على الخروج من منازلهم الواقعة في محيط جامع عبد 
، بحجة أنها تقع ضمن مربع عسكري تابع له، منوهًا إلى (جادات صفورية)القادر الحسيني، وشارع حيفا 

يم "داعش" قام أكثر من مرة بإخراج المدنيين من بيوتهم، حيث تم اخالء عائالت من شارع حيفا، تنظ
 ، والمدارس لنفس الحجة.15والجادات القريبة من قطاع الشهداء وشارعي الـ 

ُيشار أن "داعش" ارتكب العديد من االنتهاكات بحق المدنيين الموجودين داخل المخيم، وذلك بعد سيطرة 
، حيث يستمر التنظيم بفرض سياسته 2015ابريل /  –نيسان  /1م على مخيم اليرموك يوم التنظي

 .التعسفية وفرض أجنداته الخاصة على أهالي مخيم اليرموك

وفي لبنان، وتحت عنوان نتعلم "بمرح لفلسطين" وبمشاركة عدد من الطالب الفلسطينيين السوريين 
ات المخيم التعليمي الثاني الذي يقيمه التجمع الدولي فعالي 2017تموز/ يوليو  -25انطلقت يوم 

للمعلمين الفلسطينيين في دار الحنان لأليتام ببلدة المنارة في البقاع الغربي، وذلك بهدف خلق فضاء 
أفضل لألطفال الالجئين من خالل بناء وعيهم المعرفي واستثارة تفكيرهم اإلبداعي المستقل، وتشجيعهم 

، ورعايتهم وتعويدهم العادات الصحية السليمة، ومساعدتهم على المعيشة والعمل على التغير دون خوف
 واللعب مع اآلخرين، وغرس روح التعاون والمشاركة اإليجابية، واالعتماد على النفس.

 
فيما يأتي تنظيم المخيم كأحد أبرز برامج االستجابة لصعوبات التعليم التي واجهها الطالب المهجرون 

سورية إلى لبنان نظرًا لكون مناهج التعليم اللبناني تعتمد اللغة االنكليزية في التدريس وهو من فلسطينيي 
ما تفتقده مناهج التعليم السورية ويشكل المخيم حاجة ملحة لتجاوز هذه العقبة، مضيفًا أننا نحاول 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

أوضاع معيشية ونسعى قدر اإلمكان التخفيف من معاناة فلسطينيي سورية في لبنان الذين يعانون من 
قاسية واقتصادية مزرية نتيجة استمرار الحرب الدائرة في سورية، واضطرارهم للفرار إلى لبنان للبحث عن 

 حياة آمنة.

الجدير بالتنويه أن المخيم التعليمي الثاني ا جاء حصيلة جهود تنسيق وتشبيك بين عدة أطر نقابية 
 منضوية في التجمع الدولي للمعلمين الفلسطينيين.فلسطينية تتوزع في كل من لبنان وسورية وأوروبا 

 

 2017يوليو  –تموز  31فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3543) •
 امرأة.

 ( امرأة.102( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1621) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1466يومه )
اية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرع196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1205انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1054)
( يومًا، والمخّيم 1548أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.301كثر من )يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أ
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


