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مولود جديد يقضي في مخيم اليرموك لنقص الرعاية الطبية مما يرفع "
 "طفلا  22بينهم  581ا الحصار إلى ضحاي

      

 
 

 فلسطيني من أبناء مخيم خان دنون يقضي في بلدة داريا بريف دمشق 

  بار االرتوازية في المخيمآلمخيم اليرموك تستمر بتعقيم مياه الجنة متطوعي 

  النظام السوري يُسرب تسجيالت لمجندين فلسطينيين يقاتلون معه: ناشطون 

 توزيع بعض المساعدات على العائالت الفلسطينية في دمشق وريفها 
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 ضحايا
رعاية وانعدام اإلمكانيات قضى طفل ُولد أول أمس في مخيم اليرموك المحاصر، بسبب نقص ال

 .الطبية

 
من أبناء مخيم خان دنون، ومن مرتبات  "سالم خالد سالم" إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني

الفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري في اشتباكات جرت مع مجموعات المعارضة السورية 
 .المسلحة في بلدة داريا بريف دمشق

الرابعة ال تضم في صفوفها الجئين فلسطينيين، لكن خالل أحداث الحرب ويشار إلى أن الفرقة 
ليها ينتمي العديد من المقاتلين الفلسطينيين،  تم تشكيل مجموعات موالية لها تعمل تحت إمرتها وا 
حيث يتم إرسالهم إلى جبهات القتال ضد مجموعات المعارضة المسلحة، مما أدى إلى قضاء 

 .اور قتالية بعيدًا عن المخيمات الفلسطينيةالعديد منهم، وفي عدة مح
 
 التطورات آخر

قضى طفل ُولد أول أمس في مخيم اليرموك المحاصر، بسبب نقص الرعاية وانعدام اإلمكانيات 
الطبية، وكان ذوو الطفل قد هرعوا النقاذه بعد محاولتهم التوجه به إلى بلدة يلدا المجاورة، لكن 

ى الحاجز الفاصل بين مخيم اليرموك والبلدات المجاورة، حال دون انتظارهم سيارة االسعاف عل
 .تلقيه العالج المتوفر في البلدات المجاورة

شخصًا من أبناء مخيم اليرموك  "481"وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أكد أن 
في حين .بالغاً " 461"و ،طفالً " 14" قضوا نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، من بينهم

على مخيم ( العامة –القيادة )اليزال الحصار الذي فرضه الجيش النظامي والجبهة الشعبية 
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يومًا، ( 4990)يومًا على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 019) اليرموك مستمرًا منذ
 .يومًا على التوالي( 108)والماء لـ 

ي مخيم اليرموك بتعقيم مياه اآلبار االرتوازية داخل المخيم وفي سياق متصل قامت لجنة متطوع
بحبوب التعقيم المقدمة من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر والقسم الطبي التابع لوكالة 

 .األونروا، وذلك ضمن حملتها المستمرة للتخفيف من تلوث تلك المياه وجعلها صالحة للشرب
خبرية التي قام بها المجمع الطبي الخيري في مخيم اليرموك إلى ذلك أظهرت نتائج التحاليل الم

لعينات من مياه اآلبار التي يستخدمها األهالي في المخيم، عن أن الماء المستخدم في المخيم 
 .غير صالح للشرب وهو يصلح فقط لالستخدام الخارجي

 
ميلي غرام على )دل / مغ 0.1وقد أوّضحت نتائج التحليل عن وجود مادة الكالسيوم بمقدار 

  :دل، مما يدّلل على/ مغ 2.1دل، والبوتاسيوم / مغ 411، والصوديوم (الديسي لتر
، وظهور وحيدات (بلورات موشورية الشكل)ارتفاع تركيز شوارد الكالسيوم، ووجود بنى بلورية 

 .، ومظهر عكر(Entamoeba Cystsكيسات زحارية ) خلية
أبناء المخيم خاصة األمراض المتعلقة بالكلى، العتمادهم وقد انتشر العديد من األمراض بين 

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

وكانت قوات الجيش واألمن السوري قد أوقفت تغذية المخيم عبر شبكة المياه القادمة من 
، مما دفع المؤسسات اإلغاثية التي كانت تعمل 1941 /أيلول /0اورة منذ يوم المناطق المج

داخل المخيم إلى العمل على استصالح وتشغيل بعض اآلبار اإلرتوازية، كما قامت بإصالح 
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المضخات إلستخدامها باستخراج المياه، وتم إنشاء عدد من نقاط تخزين مياه في أرجاء المخيم 
 .دة عن مصادر المياه المتاحةخاصة في المناطق البعي

بزرع الفتنة والفرقة بين الشعبين "إلى ذلك اتهم ناشطون فلسطينيون وسوريون النظام السوري، 
، من خالل بث شبكات إخبارية موالية له، تسجيالت مصورة ُتظهر لما قيل "الفلسطيني والسوري 

دينة الشيخ مسكين بريف أنها مجموعات من جيش التحرير الفلسطيني تقاتل إلى جانبه في م
 .درعا، ومن قبلها في داريا والزبداني بريف دمشق

إن جيش التحرير الفلسطيني انحرف تمامًا عن مساره الذي أسس عليه وهو تحرير "وقالوا 
فلسطين، فهو اآلن يأتمر بأوامر قادة وضباط الجيش السوري النظامي، ويعمل على استجرار 

شراكهم الفلسطينيين الشبان عبر زجهم  في الخدمة اإللزامية إلى ساحات المعارك، لتوريطهم وا 
وهذا ال يمت لثقافة  ،إما مرغمين أو بإرادتهم الطوعية في قتل المدنيين اآلمنين في سورية

 ".وقضية الشعب الفلسطيني
ال فعليهم و  دعوا عناصر جيش التحرير إلى رفض القتال المسلح ضد أهلهم اآلمنين في سوريا"و ا 

 ".يدفعوا ضريبة المشاركة في أي عمل ضد الشعب السوري أن 
وكان رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني اللواء طارق الخضراء، قد أكد في وقت سابق 
أن جيش التحرير يقاتل إلى جانب الجيش السوري منذ بدء أحداث الحرب في سوريا، وهو اآلن 

والسويداء ودمشق، منها الزبداني وعدرا والمليحة موقعًا في أرياف درعا  42يقاتل في أكثر من 
 .وجوبر والمعضمية وداريا وتل كردي

الجدير ذكره أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير 
يتعرض كل من تخلف عن اإللتحاق به للمالحقة والسجن، وكانت مجموعة العمل و  الفلسطيني،
حية من عناصر جيش التحرير الفلسطيني قضوا في اشتباكات مع مجموعات ض 421قد وثقت 

 .المعارضة المسلحة بعدة مناطق من سوريا منذ بدء أحداث الحرب فيها
 

 لجان عمل أهلي
حصة ألبسة على الالجئين في  218وزعت الهيئة الخيرية بالتعاون مع الهالل األحمر السوري 

الهالل األحمر السوري، كما باشرت جمعية القدس  ريف دمشق، والتي تشرف عليها منظمة
من قافلة أهل الخير الدولية " شتاء سورية الدافئ"الخيرية توزيع المالبس الشتوية ضمن حملة 

يشار أن آالف الالجئين الفلسطينيين .عائلة من الالجئين الفلسطينيين مسجلين لديها 299ل
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روف صعبة في ظل أحداث الحرب وتأثيراتها كانوا قد نزحوا عن أماكن سكنهم، ويعيشون في ظ
 .االقتصادية السيئة عليهم، وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة

 
 2152/ كانون الثاني ــ يناير / 51/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

لبنان، الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 115299)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 42299) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6999)

 .1942يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 24.1)أكثر من  •

 .1942كانون األول 
امة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة الع: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 4990)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 019)لليوم 
 .ضحية( 481)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 108)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 891)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 002)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : دراتمخيم حن •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 29)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 628)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .القتصادية فيهااستمرار األزمات ا
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


