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تحاليل مخبرية: مياه اآلبار التي يضطر أهالي اليرموك 

 المحاصرين لشربها غير صالحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخابرات السورية تعتقل عائلة فلسطينية سورية بينهم طفالن خالل  •

 .عودتهم من لبنان

 األمن السوري يعتقل الجئ فلسطيني وزوجته في مخيم العائدين بحمص •

 .استهداف المنفذ الوحيد ألبناء مخيم خان الشيح باألسلحة الثقيلة  •

تواجه  الحصول على اإلقامات والعمل من أبرز الصعوبات التي  •

 .فلسطينيي سورية في مصر
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 التطورات آخر

 خيمم في الخيري الطبي المجمع بها قام التي المخبرية التحاليل توصلت

 نتيجة إلى المخيم، في األهالي يستخدمها التي اآلبار مياه من لعينات اليرموك

 تخداملالس فقط يصلح وهو للشرب صالح غير المخيم في المستخدم الماء أن

 .الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دل/  مغ 9.2 بمقدار الكالسيوم مادة وجود عن التحليل نتائج وّضحت وقد

 5.2 والبوتاسيوم دل،/  مغ 142 والصوديم ،(لتر الديسي على غرام ميلي)

 : على يدلّل مما دل،/  مغ

 ةموشوري بلورات) بلورية بنى ووجود الكالسيوم، شوارد تركيز ارتفاع

 ،(Entamoeba Cysts زحارية كيسات) خلية وحيدات ،وظهور(الشكل

 .عكر ومظهر

 خاصة المخيم أبناء بين األمراض من العديد انتشار ناشطون أكد وقد

 كامل هشب بشكل االرتوازية اآلبار على العتمادهم بالكلى، المتعلقة األمراض

 لىع مالضطراره والرواسب باألتربة ملوثة بأنها األهالي معرفة من بالرغم

 رعب المخيم تغذية أوقفت قد السوري واألمن الجيش قوات وكانت، شربها
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 دفع مما ،2014/أيلول/9 يوم منذ المجاورة المناطق من القادمة المياه شبكة

 الحاستص على العمل إلى المخيم داخل تعمل كانت التي اإلغاثية المؤسسات

 مهماإلستخدا المضخات بإصالح قامت كما اإلرتوازية، اآلبار بعض وتشغيل

 اصةخ المخيم أرجاء في مياه تخزين نقاط من عدد إنشاء وتم المياه، باستخراج

 .المتاحة المياه مصادر عن البعيدة المناطق في

 بدمشق نالفلسطينيي لالجئين اليرموك مخيم أهالي من تبقى من يعاني ذلك إلى

 في حاد نقص من مدني آالف( 5) إلى( 3) بين ما أعدادهم تقدر والذين

 جيشال يفرضه الذي المشدد الحصار استمرار بسبب وذلك الطبية الخدمات

 وتعرض جهة، من العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي

 أدت هافي كبيرة أضرار وقوع إلى أدى مما للقصف الرئيسية المخيم مشافي

 .العمل عن توقفها إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكت الماضي إبريل مطلع منذ المخيم على داعش تنظيم سيطرة فاقمت فيما

 على المخيم داخل اإلغاثية الجهات معظم التنظيم أجبر حيث األوضاع،

. الناشطين من العديد باغتيال التنظيم قيام بعد وذلك يلدا، بلدة نحو منه الخروج

 المفروض الحصار نتيجة قضوا المخيم في الالجئين من( 184) أن يشار

 . الطبية والرعاية التغذية نقص بسبب وذلك عليهم
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 المخابرات"  اعتقال عن العمل لمجموعة أنباء وردت مختلف موضوع وفي

 الماضي، األول تشرين -اكتوبر 24 في السوري األمن أفرع إحدى"  الجوية

 من تهمعود أثناء وذلك وطفليهما، الوالدين من مكونة سورية فلسطينية عائلة

 :وهم سوريا إلى لبنان

" جاموس أبو الدين محي وهيبة" واألم عاماً، 31" المحمود علي خالد" األب

 .سنتين"  مالك"  و سنوات، 6" ناديا"  والطفلين

 نم لجئت قد الزبيد عرب من" الصفدي" بلقب المشهورة العائلة وكانت

 لالجئين الحلوة عين مخيم في البركسات منطقة في وسكنت لبنان، إلى سوريا

 ريقةبط الدخول وأرادوا ةسوري إلى توجهت ثم لبنان، جنوب الفلسطينيين

 ةالعريض معبر على السوري األمن عناصر أن إال منها، خرجوا مثلما شرعية

 وماتمعل أية ترد لم الوقت ذلك ومنذ العائلة، احتجزوا البلدين بين الواصل

 .احتجازهم مكان أو العائلة تلك مصير عن

 حمص في العائدين مخيم في العمل مجموعة مراسل أفاد السياق ذات وفي

 أبو" رعم إسماعيل راتب" الفلسطيني الالجئ أيام قبل السوري األمن اعتقال

 التفتيش و النبش و منزلهم األمن عناصر مداهمة بعد وذلك زوجته، و سامر

 أهالي من العمر، من السادس العقد نهاية في هو و المنزل، حديقة وفي فيه

 .فلسطين في حيفا طيرة قرية أهالي من وزوجته الشجرة، قرية

 أوائل التجارية والمحال المخيم منازل بعض داهم قد السوري األمن وكان

 .مطلوبين عن البحث بذريعة الجاري الشهر

 مكثف منيأ تشديد تحت النظامي الجيش عليه يسيطر الذي المخيم يعيش فيما

 بير،ك سجن أو معتقل في بأنهم يشعرون باتوا سكانه أن حتى مسبوق، وغير

 سجون في العائدين مخيم أبناء من معتقل 180 العمل مجموعة وثقت وقد

 .مجهوالً  مصيرهم يزال ال السوري النظام

ً  990 وثقت العمل مجموعة أن إلى اإلشارة تجدر ً  الجئا ً  فلسطينيا  سوريا

 423 وثقت فيما مجهوالً، مصيرهم يزال ال السوري األمن سجون في معتقالا 

ً فلس  دمشق ريف في أما.السوري النظام سجون في التعذيب تحت قضوا طينا

 يحالش خان مخيم بين الواصل الطريق السوري النظام قوات استهدفت فقد
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 الفوج) بـ السوري الجيش موقع في المتواجدة الشيلكا بعربة وذلك وزاكية،

 ناءأب يغذي الذي الوحيد الشريان الشيح خان-زاكية طريق ويعتبر ،(137

 الخضار و الخبز أن حيث الطرق، جميع انقطاع استمرار مع المخيم

 سعرب ولكن للمخيم، المجاورة زاكية بلدة من للمخيم إدخالها يتم والمحروقات

ً  المواد تتأثر حيث جداً  مرتفع  الذي يدالوح الشريان زاكية طريق بإغالق سلبا

 .المخيم في عائلة 2000 يغذي

 ينب الواصلة الطرق جميع بإغالق مستمرة النظامي الجيش حواجز أن يشار

 خان) طريق سلوك إلى األهالي يجبر مما دمشق، العاصمة ومركز المخيم

 .دمشق إلى للوصول والخطير الفرعي( زاكية – الشيح

 سقط قدو الثقيلة، والرشاشات بالقذائف متكرر بشكل الطريق استهداف ويتم

 مالمخي أبناء أطلق حتى عليه مرورهم خالل ضحايا المخيم أبناء من العديد

 من ضحية 141 وثقت قد العمل مجموعة وكانت ،" الموت طريق" عليه

 .سوريا في الحرب أحداث خالل قضوا الشيح خان مخيم سكان

 

 السوريين نالفلسطينيي الالجئين من تبقى من يعيش حيث مصر إلى وباالنتقال

 توترات مع بالتزامن وذلك واضحة غير قانونية أوضاع بظل مصر في

 إعطاء يرفض المصري األمن أن حيث البالد، تشهدها وأمنية سياسية

 شروطال استيفاء من بالرغم إقامات أي السوريين الفلسطينيين الالجئين

 من دالعدي وفق دائم بشكل الحجة تكون حيث اإلقامات تلك إلصدار الرسمية

 ،"دبع تصل لم األمنية الموافقات أن" هي مراسلنا بهم التقى الذين األهالي

 ألخيرة،ا األشهر في البالد تشهده الذي األسعار ارتفاع بعد معاناتهم تزداد فيما

 نهمم المئات الظروف تلك أجبرت فيما العمل، فرص توافر عدم إلى إضافة

ً  وذلك ،أوروبا إلى للوصول الموت قوارب بركوب المجازفة على  حياةلل طلبا

 آالف ثمانية حوالي أن ويذكر مصر، في فقدوه الذي واالستقرار الكريمة

 الذي مرسي محمد. د حكم خالل مصر إلى قدموا سوري فلسطيني الجئ

ً حا مصر أن ويذكر مصر، بدخول السورية الفلسطينية للعائالت سمح  تمنع ليا

 .أراضيها إلى السوريين الفلسطينيين الالجئين دخول
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/ نوفمبر - الثاني تشرين/ 14 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

2015 

• (15,500 ) ً ً  الجئا ً  فلسطينيا ً ( 45,000)و األردن في سوريا ً  الجئا  فلسطينيا

 ً ً ( 6000) لبنان، في سوريا ً  الجئا ً  فلسطينيا  وفق وذلك مصر، في سوريا

 .2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات

ً  ألف( 36) من أكثر • ً  الجئا ً  فلسطينيا  ربعاأل خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا

 .األخيرة سنوات

 العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 866) لليوم المخيم على

ً ( 426) لـ والماء يوماً،( 936)  الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما

 .ضحية( 184)

 ازلهممن إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

ً ( 727) حوالي منذ  .التوالي على يوما

ً ( 928) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •  بعد يوما

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة

( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 572) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من

 عالوض: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

ً  هادئ  .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا

 وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق

  


