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"أشبال الخالفة" كذبة "داعش" لغسيل دماغ األطفال في مخيم اليرموك"
•
•
•
•

النظام السوري يواصل قطع الماء عن مخيمي اليرموك ودرعا
إطالق سراح الدكتور الفلسطيني "رشيد ملحم" من بلدة المزيريب
األمن السوري يعتقل الجئة فلسطينية بعد عودتها من لبنان
النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "ماهر خالد محمود" منذ عام 2014

آخر التطورات
لم يكتف تنظيم "داعش" بممارساته القمعية وتضييقه الخناق على أهالي مخيم اليرموك بدمشق رجال
كانوا أم نساء ،بل تمادى إلى أن وصلت أعماله وأفكاره الدخيلة على ثقافة فلسطينيي سورية ألن
تصل لغسيل أدمغة األطفال الفلسطينيين في مخيم اليرموك ،عبر ما يمسها بمخيمات "أشبال
الخالفة".
ووفقاً لمراسلنا في مخيم اليرموك فإن التنظيم يقيم مخيماته التدريبية في عدد من المدارس التي

يسيطر عليها في المخيم ،ويقومون باستغالل األطفال وخداعهم تارة بالرواتب والميزات ،وتارة عبر
اللعب على الوتر العاطفي لألطفال عبر التالعب باألحكام الشرعية لجعلها موافقة ألهداف "داعش".

وأكد مراسلنا في مخيم اليرموك أن "داعش" كان قد زج بحوالي  150طفالً في معسكرات تشبه

السجون الخاصة ويمنع اختالطهم مع آبائهم وأمهاتهم وذويهم إال ألوقات وجيزة وبمراقبة شديدة

ويقوم بتدريبهم على تنفيذ األوامر أمراء وشرعيين وعسكريين حيث يتم تدريبهم بداية على قاعدة
السمع والطاعة ألولي األمر من غير تردد أو تفكير ليخرجوا بعد مدة خضعوا خاللها لتدريبات
عسكرية ودورات شرعية محددة كأدوات قتل وتدمير ممنهج وهكذا يقوم تنظيم "داعش" بصناعة
حية موقوتة يتم زجهم على خطوط التماس وبين العامة فخالل الفترة الماضية تم مشاهدة
قنابل ّ
بعض هؤالء االطفال في الشوارع يقوموا بتطبيق القوانين التي يفرضها التنظيم.

في سياق مختلف يعاني أهالي مخيمي اليرموك ودرعا من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم ،مما
دفعهم منذ فترات طويلة لالعتماد على مياه اآلبار االرتوازية لتأمين مياه الشرب ومياه االستخدام،
بغض النظر عن صالحيتها لالستخدام ،حيث أن مياه اآلبار أصبحت الخيار الوحيد المتاح ألبناء
المخيمين.
من جانبهم أكد خبراء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،أن بعض تلك اآلبار التي يعتمد
عليها األهالي قد تسبب أمراضاً في الكلى خصوصاً مع استمرار استخدامها لفترات طويلة ،حيث
تحتوي على نسبة عالية من الرواسب ،كما أنها ال تخضع ألي نوع من المعالجة الصحية.

وباالنتقال إلى جنوب سورية أطلقت عصابة مسلحة مجهولة الهوية سراح الالجئ الفلسطيني "رشيد
ملحم" ،في العقد الخامس من العمر من أبناء بلدة المزيريب في درعا ،بعد أيام من اختطافه ،وهو
طبيب بيطري يعمل في بلدة المزيريب.
الجدير ذكره أن بلدة المزيريب جنوب سورية شهدت خالل اآلونة األخيرة العديد من حوادث الخطف،
وباتت هاجساً يؤرق سكان البلدة دون معرفة الفاعلين.
إلى ذلك اعتقلت قوات األمن السوري الالجئة الفلسطينية المربية "أسماء ع" بعد عودتها من لبنان
ألسباب مجهولة ،حيث غادرت إلى لبنان إلجراء مقابلة "لم شمل" في السفارة األلمانية في بيروت،
وهي من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب.

في السياق يواصل النظام السوري اعتقال الفلسطيني "ماهر خالد محمود" مواليد  1994من أبناء
حي الحجر األسود منذ حوالي األربع أعوام على التوالي ،حيث اعتقله عناصر حاجز شارع علي
الوحش بريف دمشق التابع للنظام السوري يوم  2014/1/5واقتادوه إلى جهة غير معلومة ،وحتى
اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.
الجدير بالتنويه أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت حتى اآلن بيانات ()1663
معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم حوالي ( )105معتقالت.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  18شباط  -فبراير 2018
• ( )3655حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1663معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1676على التوالي.

• ( )205الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1412أيام وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1252يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )509أيام ،ودمار أكثر من
 %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

