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 "وقفة تضامنية في مخيم اليرموك مع المحاصرين في مضايا"
      

 
 

 أحد أبناء مخيم السيدة زينب يقضي في بلدة زبدين بريف دمشق 

  يوما   484تفاقم معاناة أهالي مخيم اليرموك نتيجة استمرار انقطاع المياه منذ  

  بعد مهرجانها في دمشق أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية يتهمون
 "بالتنكر لعذابات وآالم أبنائهم"حركة فتح 

 منذ عامين" عبد السالم عامر" األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني 

 ريب جنوب هيئة فلسطين الخيرية توزع بعض المساعدات على أهالي بلدة المزي
 سورية

 "توزع ألبسة شتوية على العائالت الفلسطينية في سورية" حملة أهل الخير 
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 ضحايا
من أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق، في بلدة  "جهاد دمحم خليل" قضى الالجئ الفلسطيني

 .زبدين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، جراء استمرار الصراع الدائر في سورية
 

 التطوراتآخر 
نظم ناشطون ومجموعة من أطفال " مضايا أخت اليرموكو  "الكرتونة مش الحل"تحت شعار 

مخيم اليرموك المحاصر وقفة تضامنية مع المحاصرين في عدة مناطق وبلدات سورية وخاصة 
مضايا، حيث عبر المعتصمون عن مشاركتهم أهل مضايا محنتهم التي يمرون بها، وطالبوا 

 .مفروض عليهم من قبل قوات النظام السوري، وادخال المساعدات لهمبكسر الحصار ال
، حملة (فيسبوك، تويتر)وكان ناشطون فلسطينيون قد أطلقوا على موقع التواصل االجتماعي 

 .اليرموك_أخت_مضايا # (إلكترونية، للتضامن مع أبناء بلدة مضايا بريف دمشق، عبر هاشتاغ

 
في غضون ذلك تستمر معاناة أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق بالتفاقم 

المخيم، مما دفع األهالي للمخاطرة بحياتهم والذهاب نتيجة استمرار انقطاع المياه والكهرباء عن 
إلى المناطق المجاورة للمخيم سيرًا على األقدام من أجل تأمين مياه الشرب لعائالتهم وأطفالهم، 

عبد "الالجئ الفلسطيني  1122/ سبتمبر  –أيلول /12وفي حادثة ُتدلل على ذلك قضى يوم 
ربعة أشخاص بينهم أب وابنه جراء سقوط قذيفة خالل وأصيب أ( عاماً  21" )هللا أحمد عبد هللا

 .تعبئتهم الماء من نقطة لتوزيع مياه الشرب في حي التضامن المالصق لمخيم اليرموك
وكانت قوات الجيش واألمن السوري قد أوقفت تغذية المخيم عبر شبكة المياه القادمة من 

ل المؤسسات اإلغاثية التي كانت األمر الذي جع ،1122/أيلول/9المناطق المجاورة منذ يوم 
 .تعمل داخل المخيم إلى العمل على استصالح وتشغيل بعض اآلبار اإلرتوازية

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83?source=feed_text
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أما من الناحية الطبية فقد توصلت التحاليل المخبرية التي قام بها المجمع الطبي الخيري في 
نتيجة أن الماء  مخيم اليرموك لعينات من مياه اآلبار التي يستخدمها األهالي في المخيم، إلى
 .المستخدم في المخيم غير صالح للشرب وهو يصلح فقط لالستخدام الخارجي

ميلي غرام على )دل / مغ  9.1وقد وّضحت نتائج التحليل عن وجود مادة الكالسيوم بمقدار 
ارتفاع : دل، مما يدّلل على/ مغ  2.1دل، والبوتاسيوم / مغ  221، والصوديم (الديسي لتر
،وظهور وحيدات خلية (بلورات موشورية الشكل)الكالسيوم، ووجود بنى بلورية  تركيز شوارد

 .ومظهر عكر ،(Entamoeba Cystsكيسات زحارية )

 
وقد أكد ناشطون انتشار العديد من األمراض بين أبناء المخيم خاصة األمراض المتعلقة بالكلى، 

من معرفة األهالي بأنها ملوثة باألتربة العتمادهم على اآلبار االرتوازية بشكل شبه كامل بالرغم 
 .والرواسب الضطرارهم على شربها

وبدورهم اتهم ناشطون وعدد من أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية، حركة فتح 
ومنظمة التحرير بالتنكر لعذابات المعتقلين في سجون النظام السوري، وبصم اآلذان والتغافل 

 .م من قتل وتعذيب على أيدي عناصر األمن السوري عما يتعرض له أبنائه
طالبوا عبر رسائل وصلت لمجموعة العمل حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "و

التدخل لوقف االنتهاكات التي و  العمل من أجل إطالق سراح أبنائهم والكشف عن مصيرهم،
ثارة هذه القضية على أعلى ُتمارس بحق الالجئين الفلسطينيين في سجون النظام السو  ري، وا 

المستويات الممكنة وفي المحافل الدولية، وخاصة في ظل شهادات مفرج عنهم تؤكد تعرض 
الالجئين الفلسطينيين لشتى طرق التعذيب، هذا وكانت حركة فتح قد تعرضت النتقادات شعبية 

لسطيني وممثلين عن في دمشق، وبحضور فصائلي ف 22وا عالمية بعد إحياء ذكرى انطالقتها الـ
 .النظام السوري 
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وفي السياق تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال 
( عاماً  22) "عبد السالم حسني عامر" الالجئ الفلسطيني

، وذلك أثناء خروجه من مخيم 2-2-1122منذ تاريخ 
اليرموك إلى بلدة حجيرة المجاورة، وذلك عبر حاجز علي 

وري، ولم ترد عنه أي معلومات الوحش التابع للنظام الس
 .إلى اآلن

يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل 
والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق 

ثقت في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، وو 
معتقلة، في  52معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم  2119المجموعة حتى اآلن 

 .الجئاً  232حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام 
 

 لجان عمل أهلي
، وزعت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع جمعية الرحمة "دفء الشتاء" ضمن مشروعها

الحياة، بعض المساعدات على الالجئين الفلسطينيين في بلدة المزيريب، العالمية وجمعية طريق 
ُبسطًا و  وأغطية شتوية وخيماً ( المازوت والتفل)ونت المساعدات من مواد للتدفئة حيث تك

يشار أن الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية يعانون من ."الحصيرة"مصنوعة من البالستيك 
 .أوضاع معيشية غاية في السوء
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الشتوية على  ومن جانبها وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني طرود المالبس
وذلك ضمن حملة أهل  ،النازحين الالجئين داخل مراكز اإليواء والمخيمات الفلسطينية وتجمعات

 الهالل األحمر السوري،و  ، حيث قامت الحملة بتسليم كل من وكالة األونروا،"كسوة الشتاء"الخير
حصة من أجل توزيعها على مراكز االيواء التابعة لألونروا في  3511ية القدس حوالي جمعو 

وكذلك على مراكز االيواء بمنطقة  ،كل من الكسوة وضاحية قدسيا وجرمانا ومخيم خان دنون 
 .الكسوة

إلى ذلك استمرت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق بتوزيع بعض المساعدات 
 .والغذائية على العائالت النازحة من مخيم اليرموك إلى بلدة يلدا المجاورة لهالطبية 

 
 6132/ كانون الثاني ــ يناير / 31/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 215211)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 22211) •
لغاية " األونروا"سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا ( 0111)

 .1122يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 52.1)أكثر من  •

 .1122كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 282)يومًا، والماء لـ ( 982)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ( 912)لليوم 
 .ضحية( 282)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 925)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 980)ذ حوالي نزوح جميع األهالي عنه من: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 51)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 039)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


