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  تقرير خاص حول حصار خميم الريموك يف دمشق

 ومدينة املعضمية يف ريف دمشق

 منسيّون تحت الحصار .....
سوريا يف االنتهاكات توثيق مركز  

3102  سبتمرب/  أيلول  

 

 
 

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org


 

www.vdc-sy.org                                                                                              editor@vdc-sy.org  

 
2 

 

 

 مقدمة:

التعني الكثير إن لم ترفق بالشروحات التفصيلية لواقع الحياة اليومية لعشرات اآلالف من النساء الحصار. كلمة قد      
واألطفال وكبار السن في عدد من المناطق المحررة. حيث أصبح فتات الطعام حلما، وأصيب األطفال بحاالت سوء التغذية 

ينة المعضمية في ريف دمشق نموذجان عن الحصار مخيم اليرموك في دمشق ومد. وتوفي بعضهم من قلة الغذاء والدواء
كوسيلة إضافية إلى جانب القصف اليومي لتحقيق المجرم الذي تتعرض له بعض المناطق الثائرة على يد قوات النظام، بهدف 

 عقاب جماعي ألهالي المناطق الثائرة. 

 
 * ة خميم الريموك يف دمشق.صورة تبّين حجم الدمار الذي خلفه قصف قوات النظام على أحد شوارع منطق
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حمافظة دمشق –أواًل: خميم الريموك   

 قبل البداية:

كنا قد بدأنا بإعداد هذا التقرير مستندين إلى شهادات عدد من النشطاء في مخيم اليرموك، ومن بينهم الناشط أحمد      
السهلي، أبو ليث، تولد 2991، فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، أحد نشطاء مجموعة سواعد  وعضو الهيئة 

 االدارية في مركز وتد للتدريب والتنمية، و عضو في المكتب االعالمي الموحد في مخيم اليرموك.

أرض على مخيم  - بصاروخ أرضنتيجة القصف قبيل االنتهاء من إعداد التقرير وردنا نبأ استشهاد الناشط أبو ليث      
ا التقرير الذي اعتمد في التعازي ويهدي هذ اليرموك. مركز توثيق االنتهاكات في سوريا يتوجه إلى ذوي الشهيد وأحبته بأحر  

.منه على شهادة الشهيد أحمد السهلي، إلى الشهيد ومن سبقوه من نشطاء مخيم اليرموك  بيرجزء ك  

 

 صورة للشهيد أحمد السهلي "أبو ليث"
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:مقدمة  

يتوزع الفلسطينيون في سوريا على العديد من المخيمات، على طول البالد وعرضها، ويبلغ إجمالي عددهم أكثر من نصف     
مليون نسمة، يقطن ثلثهم في مخيم اليرموك في دمشق حيث يشكلون أكثر من ثلث نسبة السكان الذي يقطنه المواطنون 

.1أكثر من مليون نسمة في مساحة جغرافية ال تتعدى الواحد كيلو متر مربع السوريون أيضًا، حيث يبلغ تعداد المخيم  

أو بعدما بات يعرف "بضربة الميغ" حيث استهدفت طائرات الميغ  1021-21-12بدأ الحصار على مخيم اليرموك بتاريخ  
يصعب  الوقت يعيش المخيم ظروفاً  التابعة للنظام السوري العديد من األماكن التي كانت تؤي العشرات من النازحين. ومنذ ذلك

  المتواصل. اليومي القصفمع استمرار معظم المواد الغذائية والطبية من المنطقة  تصديقها وسط حصار شامل أدى إلى فقدان

 

                                                             
وبحسب آخر إحصائيات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الفلسطينيين في الشرق األدنى فإن هنالك 010.000 الجئ فلسطيني متضرر وبحاجة  1

الجئ فلسطيني من سوريا إلى  20.000الجئ فلسطيني من سوريا في لبنان، و  00.000إلى مساعدات عاجلة  نتيجة للنزاع في سوريا، إضافة إلى 
الجئ فلسطيني من سوريا إلى قطاع غزة؛ أي أن عدد األشخاص المحتاجين إلى المساعدات عاجلة يقترب بسرعة كبيرة  2.3.0األردن، عالوة على 

الجئ فلسطيني في سوريا، ذلك بحسب آخر تحديث صدر على  19.000.هم سوريا والذي يبلغ عدد من إجمالي مجموع عدد الالجئين الفلسطيين في
 شكل تقرير تحت عنوان الخطة اإلقليمية ألزمة سوريا حتى تموز 1023 .
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خميم الريموك ينتفض:  *  

كما يؤكّد  1022-2-2 شارك مخيم اليرموك في الثورة السورية منذ األشهر األولى فقد خرجت أول مظاهرة بتاريخ    
مهندس كمبيوتر، ثم ما لبث أن بدأ باالنخراط في النشاط اإلغاثي واإلعالمي في  عام، يعمل مساعد 11 "أبو ليث"اإلعالمي

:ويضيف أبو ليثالمخيم، وهو عضو في المكتب االعالمي الموحد في مخيم اليرموك،   

، وعندما قام سكان المخيم 1022-2-.فلسطينيًا برصاص حرس الحدود اإلسرائيلي بتاريخ  30بعد استشهاد أكثر من  
بتشييعهم في اليوم التالي تعرضو إلطالق النار المباشر من قبل قوات النظام السوري وسقط على إثرها أكثر من 10 شهيدًا 

فيما سّمي بعدها "مجزرة الخالصة" وهو مقّر تابع للجبهة الشعبية القيادة العامة، والذي يترأسه "أحمد جبريل" حيث كانت قوات 
 الجيش السوري تتمركز فيه في ذلك اليوم وقامت بارتكاب تلك المجزرة بحق سكان المخيم.

يسمى  ا، وبدأت عمليات تسليح لملك الحادثة توالت األحداث على المخيم والتضامن والحجر األسودويضيف أبو ليث أن بعد ت
 "اللجان الشعبية" التي كانت من صنيعة الجبهة الشعبية.

:ما قبل حصار خميم الريموك*   

أي بعدما ما سمي  1021-21-12"أبو ليث" بتاريخ  أحمد السهلي مخيم كما أكّد اإلعالميالت أولى مالمح حصار بدأ     
" حيث قامت قوات النظام السوري وألول مرة بقصف عدة مواقع مدنية في مخيم اليرموك بطائرات الميغ "ضربة الميغ آنذاك

الحربية، مما أسفر عن سقوط العشرات مابين شهداء ومصابين، حيث أن القصف استهدف عدة مراكز إليواء النازحين منها: 
كان أغلب من سقط في تلك المجزرة من نازحي منطقة جامع عبد القادر الحسيني ومدرسة الفلوجة في شارع المدراس، و 

اطقهم نتيجة قصف قوات النظام لها، وتوالت اإلشاعات بعد تلك الضربة التضامن والحجر األسود الذين كانوا قد هربوا من من
إلى  وخاصة بعد دخول عناصر من الجيش السوري الحر إلى المخيم، مما أدى إلى نزوح عشرات اآلالف من سكان المخيم

ألف نسمة، معظمهم من نازحي المناطق األخرى إضافة  000خارجه، و قّدر أبو ليث عدد من نزحوا في تلك األيام بأكثر من 
 إلى عدد غير قليل من سكان المخيم نفسه.

قبضة النظام األمنية وقصفه المركز على المخيم، وبدأ بنشر الحواجز على طول الطرق المؤدية إلى المخيم، ذلك  واشتدت بعد
.الدخول إلى المخيممن  مواد إغاثية أو طبية ةأيفمنع   
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صورة ملتقطة من قبل أحد النشطاء ويظهر فيها األضرار احلاصلة يف بعض املنازل نتيجة قصف قوات النظام السوري.  * 

 

  * احلصار الفعلي ملخيم الريموك:   
ت من أجل معاقبة جميع لم تكن الفترة الزمنية طويلة ما بين مالمح بداية حصار مخيم اليرموك واإلجراءات الفعلية التي بدأ    

حكام الخناق على جميع مداخل مخيم بدأ جيش النظام بإ 1021-21-12من قبل قوات النظام، فبعد تاريخ  منطقةسكان ال
اليرموك خاصة بعد أن نزح منه مئات اآلالف من المواطنين، فباإلضافة إلى الفلسطينيين كان هنالك عشرات آالف السكان من 

عمليات اقتحام وشيكة من قبل قوات النظام  المخيم خاصة بعد انتشار إشاعات عنالسوريين والعراقيين أيضًا، نزحوا من 
 حمد جبريل.أ -التابعة للجبهة الشعبية ة "اللجان الشعبية" وشبيح
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منع املواد اإلغاثية الغذائية:جتويع ممنهج:  – 0  

المخيم، ولكن لم  إلى داخل شيءي أبعد ذلك التاريخ منعت قوات النظام إدخال " :"أبو ليثأفاد الناشط "في هذا الصدد     
س بها من مادة الطحين على سبيل أن المخيم كان يحتفظ بكميات ال بأيتأّثر سكان المخيم بهذا المنع بشكل مباشر، ذلك 

المثال والعديد من المواد الغذائية األخرى، وكان الحاجز العسكري التابع للجيش النظامي يمنع إدخال أكثر من "ربطة" خبز، 
انت لديه قائمة كبيرة جدًا باألسماء المطلوبة والتي أصاًل ظلت في المخيم ولم تنزح منه، فكان إدخال حتى وحيث أّن الحاجز ك

في بداية شهر  ة الخبز بشكل نهائيترة طويلة حتى تّم منع إدخال مادربطة الخبز حكرًا على النساء والرجال المسنين، ولم تمّر ف
من المواد األساسية جدًا من مثل القليل من مادة الرز أو السكر أو البقوليات، وكان ُيسمح فقط بادخال القليل  1023شباط 

ونتيجة لذلك فقد ارتفعت األسعار ضمن المخيم إلى أضعاف مضاعفة، وشهد الوضع اإلنساني تدهورًا شديدًا، كان الحقًا سببًا 
."رثة إنسانية يعيشها المخيم اآلنرئيسيًا في كا  

متحدثًا عن الوضع اإلنساني واإلغاثي  شط اإلغاثي عبد هللا الخطيب، عضو تنسيقية مخيم اليرموكيقول اإلعالمي والنا    
 في الخيم:

 ألولالنسبة الساحقة نزحت من المخيم إلى خارجه، ففي شهر كانون اأن سكان يبلغ أكثر من مليون نسمة، إاّل الكان عدد     
مليون من سكان المخيم خاصة بعد ورود أخبار عن نية اقتحام  فمن نص" نزح أكثر ضربة الميغوبعد ما سمي يومها " 2102

حيث نزح أيضًا عشرات اآلالف من السكان  1023النزوح الثاني فكان في شهر حزيران  االمخيم من قبل قوات النظام، أمّ 
إلنسانية التي اجتاحت ويضيف الخطيب واصفًا بداية المعاناة ا، ألف نسمة 00و  .3ويبلغ عدد السكان الحاليين ما بين 

:المخيم  

لجيش السوري النظامي " من قبل الحاجز التابع لالتدقيقمّر الحصار على المخيم بعدة مراحل، فبعد أن كان هنالك بعض "    
من وضع أول بعد حوالي شهرين ، أصبح الحصار أكثر صعوبة ف 1021النظام في نهاية شهر كانون الثاني  والذي  وضعه

بعد أن خضع الحاجز بشكل شبه كلي لشبيحة اللجان الشعبية التابعة ألحمد جبريل بدأ الحصار يشتّد أكثر و ز عسكري جاح
 ةعلى المخيم، فقد تّم منع إدخال المواد الغذئية إاّل بكميات قليلة جدًا، فمثاًل لم يكن ُيسمح بإدخال أكثر من ربطة خبز واحد

البندورة أو الخيار والبصل، ومنذ شهرين بالضبط أي في بداية تموز  لللعائلة الواحدة وأكثر من نص كيلو من الخضروات مث
رمضان تّم إغالق المنطقة الجنوبية بشكل كامل وتّم إغالق جميع المداخل والمخارج عن المناطق  .وتحديدًا في  1023

ة والقدم وعسالي والتضامن والحجر األسود والبويضة ومخيم الحسينية باإلضافة إلى الجنوبية جميعها وهي: ببيال ويلدا وحجير 
 مخيم اليرموك نفسه.
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 تشتهر وال الغذائية المواد تنتج ال أصالً  أنها حيث الطعام، من خالية منطقة حالياً  الجنوبية المنطقة اعتبار ويمكننا     
 الغذائية المواد انعدام ظل في عليهما الطلب زاد حيث كامل بشكل تانفذ واللتان" والملوخية الكوسا" اعةزر  غير بالزراعة
 هذه وكانت ،القصف من هرباً  سكانها غادر والتي المغلقة المنازل بفتح تسمح شرعية فتوى اصدار تم   هأن   حتى األخرى،
.نزوحهم بعد المواطنين منازل في بقيت التي" المونة" الغذائية المواد مالعباست فقط تسمح الفتوى  

 

وجبات إلى وجبة واحدة فقط لعدم توفر الطعام الكافي، وحيث أنه  قّلصوا عدد وجبات الطعام من ثالثالمواطنون العاديون      
ويضيف فقد عمد الكثير من األهالي إلى صنع مادة الخبز من العدس مثاًل أو البرغل،  .مادة الطحينكميات من ال يوجد اي 

:عبد هللاالناشط   

 والنساء األطفال من وجميعهم امتصاص وسوء تغذية وسوء جفاف حالة 10 من أكثر تسجيل تم   األخير الشهر خالل     
 مخيم فإن   القادمة القليلة اإليام وخالل كامل، بشكل األطفال حليب مادة فقدان بعد خاصة الكافي، الطعام النعدام نتيجة وذلك

.عليها الغذائية المواد تدخل لم ما المنكوبة المناطق من تُعتبر وسوف كبيرة إنسانية بكارثة مهدد اليرموك  
 

فة أشهر ومازال المواطنون المتبقون في المخيم إضا 2وأّما بالنسبة  للخدمات األخرى مثل الكهرباء فهي مقطوعة منذ أكثر من 
وخالل األيام القليلة القادمة  معظمه ذي نفذالكثير من الوقود اللدات الكهربائية والتي تستهلك إلى المشافي يعتمدون على المو 
 سوف ينفد هذا المخزون أيضًا.

: تدمري ممنهج يف ظل حصار خانق     - 2  

:والدمار الكبير الذي آل إليه يقول الناشط اإلعالمي "أبو جعفر" حول الحصار الخانق على مخيم اليرموك  

حوالي ثمانية أشهر، من قبل قوات النظام أواًل  وشبيحة الجبهة الشعبية بقيادة أحمد  يعيش مخيم اليرموك حصارًا منذ     
، حيث قاموا باغالق جميع مداخل ومخارج مخيم اليرموك، وفي الشهرين األخيرين بالتحديد تّم منع دخول أي نوع ثانياً  جبريل

تحت سياسة قصف مستلزمات الحياة"، كل هذه المعاناة تتم  "أي أو حتى المواد المعيشية البسيطة من المواد الغذائية أو الطحين
مه لنوع خاص من الصواريخ اواضحة من قبل قوات النظام حيث أنها تتبع سياسة تدمير للمخيم وخاصة عند استخد ممنهج

نها تسبب الدمار مؤخرًا فإائف التي يتم استخدامها ر المنزل مثاًل دون حرق، أّما القذيالحارقة، فعادة كانت القذائف تقوم بتدم
منزاًل تّم استهدافهم من قبل قوات النظام، ولكن الحظنا في  ..باإلضافة لحرق المنزل مع ممتلكاته أيضًا، فقد حدث ذلك مع   
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مخيم اليرموك استهداف قوات النظام لجوامع الحي بشكل منهجي ومستقصد، حيث تّم استهداف العديد من الجوامع المشهورة 
تهدم بشكل كامل ومنها بشكل جزئي، ومن أهّم تلك الجوامع: امنها مو   

جامع عبد القادر الحسيني، جامع الخليل، جامع الصفدي، جامع القدس، جامع صالح الدين األيوبي، جامع الحبيب 
 المصطفى، جامع الوسيم

 يقول الناشط عبد هللا الخطيب في هذا السياق:

شهيدًا لم يتّم التعرف  22كانت أول مقبرة جماعية يشهدها المخيم خالل ضربة الميغ حيث أوقعت هذه الضربة أكثر من      
على النسبة الساحقة منهم بسبب تحولهم إلى أشالء وخاصة أن الكثير منهم لم يكونوا من سكان المخيم بل من نازحي المناطق 

جاورة مثل الحجر األسود والتضامن.الم  

 األسلحة استخدام في النظام توسع ذلك وبعد باستخدمها، النظام قام التي األسلحة أول من الميغ بطيران القصف وكان     
 عمليات كانت حيث وسكانه، المخيم ضد المستخدمة األسلحة أكثر من ُيعد   الذي بالهاون القصف من أنواعها بمختلف
 أن   على الواحد، اليوم خالل هاون قذيفة 100 من أكثر سقوط تسجيل تم   عديدة أيام وفي عشوائي بشكل تتم القصف
 واستخدم الحر، الجيش من القتلى نسبة مع مقارنة المدنيين من كانت الهاون بقذائف القصف لضحايا الساحقة النسبة
.حمدان فرن من بالقرب إحداها مناسبات خمس من أكثر في" غراد" صوارخ أيضاً  النظام  

 

سم وُتحمل على  2.01يبلغ طولها حوالي صواريخ محلية الصنع ومن بين األسلحة التي كان يستخدمها النظام وما زال     
صاباتها دقيقة وأهدافها مباشرة. 211الكتف ويتّم إطالقها من البنايات العالية التي تطّل على المخيم واسمها صواريخ  )  ( وا   

 

كانت من بين األسلحة التي كان النظام استخدمها وما زال ضد المخيم، مما  وزديكاالقصف المدفعي ومدافع الف أيضاً      
 10% أضف إلى ذلك دمار أكثر من  10خلف دمارًا هائاًل وخاصة في البنى التحتية والتي نقدر نسبة الدمار فيها بأكثر من 

منازل يوميًا يتّم  20لى ذلك فهنالك حوالي عالوة ع %. 00% من المنازل بشكل كامل أي أّن نسبة الدمار في المخيم تفوق 
استهدافها بشكل مباشر من قبل قوات النظام وخاصة في الفترة االخيرة التي بدأ باستخدام سالح جديد يحمل رؤس حارقة وفي 
إحدى المرات التي لم يفجر إحداها كان الصاروخ يحتوي على مواد سائلة وهي شديدة التدمير وتحرق كل محتويات المنزل بعد 

    تدميره.

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org
https://www.youtube.com/watch?v=gCPFGThqVtA
https://www.youtube.com/watch?v=gCPFGThqVtA
https://www.youtube.com/watch?v=gCPFGThqVtA
https://www.youtube.com/watch?v=bymE4Z9cA_I
https://www.youtube.com/watch?v=34M1eX5WHAw
https://www.youtube.com/watch?v=txAG6AcHPKc
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:الطبية منع ادخال األدوية واالحتياجات – 2  

ما شهدته المناطق س واقسى الناحية الطبية، من أشر  يمكن اعتبار الحصار الذي تّم فرضه على مخيم اليرموك من            
، وخاصة من ناحية منع دخول األطباء، حيث تّم اعتقال العديد من األطباء على الحواجز المؤدية إلى المخيم، وأيضًا الثائرة

تعرض العديد منهم للقتل والتعذيب على يد قوات النظام على يد تلك الحواجز نفسها، منهم الطبيب فراس عبد الرزاق الجلد، ابن 
 الثالثين عامًا، من أبناء مدينة عقربا بريف دمشق، وكان قد أنهى رسالة في الماجستير في إدارة المشافي وعلوم الليزر.

 

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/49580
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قبل : "الحصار منذ أيامه األولى والذي عايشعامًا،  13" "مجد عثمانعف الميداني وفي هذا اإلطار يقول المس*          
"حدوث ضربة الميغ" كان هنالك العشرات من األطباء ومن جميع اإلختصاصات،  إضافة إلى عشرات الممرضين والمسعفين، 

مسعفًا  00على طبيب جراحة عامة واحد و مقتصرا ولكن وبعد ضربة الميغ غادرت جميع الكوادر الطبية حتى أمسى المخيم 
ميدانيًا كانوا في مراحلهم األولى من التدريب، حيث غادرت الكوادر من مشفى الباسل الذي تاثر بشكل مباشر بالضربة 

ى فلسطين ومن مشفى الهالل األحمر، ووصلت الحالة الطبية ألسوء حاالتها بعد أيضًا من مشفالكوادر العسكريةـ وغادرت 
 الجراح الوحيد لكي يتقدم إلى امتحاناته الفصلية، ولم يكن هنالك أي طبيب حتى بحيث غادر الطبي 2102-0-01خ تاري

، حيث جاء بعد ذلك التاريخ أحد األطباء "المتدربين" وكان طالبًا في كلية الطب، قسم 2102األيام األولى من شهر آذار 
بمستوى خبرة الممرضين مثاًل. اأنهم كانوا قليلي الخبرة ولم يكونو  الجراحة، وازداد عدد المسعفين بعدها قلياًل إالّ   

منع  2102-02-01"  بعد تاريخ مجد عثمانبالعودة إلى الحصار وخاصة فيما بتعلق بالشق الطبي يضيف المسعف "     
ألف ليرة سورية،  21أكثر من النظام دخول أي نوع من أنواع الدواء بشكل كامل، ونتيجة لذلك بلغ سعر السيروم الملحي فقط 

طبيب منهم الو اله ل إي نوع من الدواء يتّم اعتقوكانت قوات النظام تمنع حتى إدخال حبة السيتامول، وكان من يحاول إدخا
المعتقل: عالء الدين يوسف، يبلغ من العمر 20 عامًا، فلسطيني الجنسية، وهو طبيب جراحة عصبية، حيثت تّم اعتقاله على 

 الحاجز الموجود على أول مخيم اليرموك.

 

ولم يكن االعتقال السبب الوحيد في خوف األطباء من الدخول إلى المخيم ومحاولة مساعدة الجرحى والمصابين، فقد كان 
القصف العشوائي كما يقول المسعف "مجد عثمان" سببًا في فقد العديد من المسعفين واألطباء الذين استشهدوا جراء ذلك، منهم 

ابن مخيم النازحين في محافظة درعا، وهو فلسطيني الجنسية، حيث استشهد بتاريخ عامًا،  22الطبيب: أحمد نواف الحسن، 
في الجراحة العامة:نتيجة قصف قوات النظام على مخيم اليرموك في دمشق، وكان طبيبًا مختصًا  01-6-2102  

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/37372
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   صورة للطبيب الشهيد: أحمد نواف الحسن، قبل االستشهاد وبعده. 

ها، ذامكان انقالكثير من الحاالت التي كان باإل هذا النقص الحاد في األدوية والمستلزمات الطبية األولية، كان سببًا في وفاة   
:ويضيفيقول المسعف "مجد"   

كانت اإلصابات تتفاقم بشكل كبير نتيجة النعدام وسائل العالج، وقد شهد المخيم عشرات الحاالت ألناس مصابين      
استشهدوا متأثرين بجراحهم، ففي إحدى الحاالت مثاًل؛ كان هنالك أحد الجنود المنشقين ممن كان قد أصيب في قدمه، وحيث 

في إجراء عملية جراحية له فقد تفاقمت حالته الصحية بشكل كبير وبدأ يعاني من "انتان" التهاب حاد في  أن الصعوبة كانت
الجرح، مما دفع بالمسعفين إلى بتر قدمه خوفًا من تفاقم االنتان أكثر وتحوله إلى مرض "الغرغرينا" وانتشاره في كافة أنحاء 

حتى إلى المواد المعقمة. فتقركانت ت جسمه، حتى أن النقاط الطبية والمشافي الرئيسية  

مرض المسعف "بشار أحمد" منسق المكتب الطبي في مخيم اليرموك متحدثاً لمركز توثيق االنتهاكات في سوريا الميقول * 
 عن الوضع الطبي في المخيم:

مع بدء الحصار والقصف العشوائي  الوضع الطبي في المخيم أصاًل كان سيئًا حتى قبل الحصار وقبل ضربة الميغ، ولكن    
مشفى فلسطين تدهور الوضع الطبي بشكل أكثر خطورة  وخاصة بعد استهداف المشافي الرئيسية الموجودة في المخيم مثل 

الذي تعرض للقصف أكثر من أربع  ومشفى الشهيد فايز حالوةالذي تأثر بشكل مباشر بفقعل ضربة الميغ مشفى الباسل و
.كاملعلى المشفى ودّمره بشكل  سقطوالي أسبوع اي في بداية شهر أيلول الحالي حيث بل حمرات آخرها كان ق  

 يضيف الممرض بشار حول سبب نقص الكوادر الطبية:

حاليًا ال يوجد داخل مخيم اليرموك إال طبيب واحد ومشفى واحد وهو مشفى فلسطين أّما الطبيب فهو طالب في كلية      
الطب ولم ينه دراسته الجامعية حتى، ويقول بشار أن االعتقال ونزوح األطباء كان من بين أهم أسباب نقص الكوادر الطبية فقد 

إدخال أي تجهيزات طبية إلى المخيم أو من حاول دخول المخيم من  عمدت قوات النظام إلى اعتقال كل من حاول  

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/84031
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األطباء، ومنهم الطبيب عالء الدين يوسف والطبيب هايل حميد والطبيب نزار جودت كساب، وباإلضافة إلى األطباء فقد تّم 
اعتقال العديد من الممرضين والمسعفين الميدانيين ومنهم المسعف محمد نجم والمسعف حسام موعد الذي تّم اعتقاله مع 
المسعفة سلمى عبد الرزاق والتي تبلغ من العمر 12 عاماً  والممرض عبد الرحمن سالمة؛ مساعد طبيب تخدير، الذي تّم 

  1023-9-2 اعتقاله بتاريخ 

اإلسعافية فإنها شبه معدومة فعلى سبيل المثال هنالك المواد وخاصة فيما يتعلق ب الطبيةوالمواد بالتجهيزات  أّما فيما يتعلق    
قي في بإسعاف واحدة غير مجهزة طبيًا أبدًا وهي عبارة عن سيارة "فان" وتحتوي على سرير ال غير، والمشفى الوحيد المتسيارة 

مثل البالستر  الطبية األساسية لعالج الجرحى والمصابين والمواد في كافة التجهيزاتاد المخيم يعاني من نقص شديد وح
وأكياس الدم ....والشاش   

 أخذ تم الذي المريض لدم فحص بدون حتى مريض إلى مريض من مباشر بشكل الدم بنقل فيها قمنا لةلمرح وصلنا     
.... 20تجنبًا للتخثر، وذلك عن طريق إبر كبيرة "سرنغات" قياس  منه، الدم  

بشكل كبير باإلضافة إلى  عقيمتال مشكلة من تعانيهي و   واحدة مشددة عناية غرفة على يحتوي فلسطين ومشفى      
" الفورمول" مادة توفر لعدم نتيجة وذلك"  الزرقاء بالعصيبات" تدعى جراثيم مؤخراً  تظهر  حتىأيضًا،  العمليات غرفة

الجرثوم. بهذا تأثرهم نتيجة مصابين أربعة من أكثر وفاة إلى ذلك أدى وقد المعقمة،  
 

ضافة إلى       فمادة  سواء على حد هنالك ندرة في األدوية األساسية والغير أساسيةاألجهزة الطبية في نقص معاناة الوا 
" مادة تعقيم الجروح أيضًا وأدوية االلتهاب والمضادات الحيوية بشكل عام مفقودة وفيدونبالمادة شبه مفقودة و " الكحول

، وهنالك نقص شديد في وزمة وخافضات الحرارةيضًا هنالك نقص في مضادات الوالمسكنات بأنواعها في طريقها لالنتهاء وأ
.السيرومات الملحية والفيتامينات والمتممات الغذائية الخاصة بحاالت ما بعد الوالدة  

حيث أنه ال يوجد في المخيم طبيب عظمية وال مركز ؛ بالكسور العظيمة وهنالك موضوع هام جدًا وخاصة فيما يتعلق      
 مصاب بكسور مختلفة لم يتماثلوا للشفاء بسبب عدم 200تصوير اشعة وال توجد مواد لتثبيت الكسور وجبرها وهنالك أكثر من 

 وجود الطبيب أو المواد التي تساعد في تثبيت الكسر وخاصة ممن يعاني من تفتت في العضم.

في مواجهة  أنفسهم باألمراض المزمنة م وجد العشرات من المصابينكز الطبية التابعة لألونروا من المخيوبعد انسحاب المرا
ضافة إلى ذلك انتشرت في األيام األخيرة ظاهرة  الموت  وخاصة : فقر الدم والتالسيميا والضغط والسكري ومرضى القلب، وا 

حالة من هذا النوع  21نفسها، وقد استقبل مشفى فلسطين أكثر من انعدام الحليب عند األمهات بسبب نقص التغذية عن األم 
 خالل األيام القليلة الماضية.

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/45177
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/29951
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/detainees/37546
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 ثانياً: مدينة المعضمية في ريف دمشق 

 قصف عنيف وحصار مميت.
 

 

 

كلم عن مدينة دمشق من جهة حي المزة أما موقعها عسكريا  4مدينة المعضمية مدينة تابعة لمحافظة ريف دمشق تبعد       
عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات النظام. ففي الجهة الشرقية  يحدها حي المشروع الذي يقطنه ضباط أغلبهم من   فهي تتوسط

، ومن بعده يوجد مطار المزة العسكري. وأما من الشمال فتوجد جبال المعضمية التي المخابرات الجوية باإلضافة إلى عائالتهم
تتواجد فيها الفرقة الرابعة ومساكن السومرية ومساكن الشرطة. وأما الجهة الغربية فيوجد بها مساكن يوسف العظمة باالضافة 

اريا التي  تعد أيضًا من المدن المنكوبة والمحاصرة. أي إلى مساكن سرايا الصراع وبساتين مدينة جديدة. أما جنوبا فتقع مدينة د
 أن جغرافية المدينة كانت سببا مساعدا  بتمكين الحصار الذي فرضه النظام عليها

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.org
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وهو أحد النشطاء الموجودين داخل المدينة: "أمير"الناشط االغاثي يقول   

السورية التي شارك شبابها بمظاهرات سلمية ولم تتوقف رغم لّبت مدينة المعضمية نداء الحرية فكانت من أوائل المدن "   
مما دفع النظام إلى ارتكاب جرائم ومجازر ضد  حمالت االعتقاالت وسقوط الشهداء وكان لها دورا كبيرا في ثورة الكرامة ازدياد

عن جرائمه حيث أن قواته ولم يتوقف النظام  20/8/2102خرها مجزرة الكيماوي بتاريخ آالمدنيين واحدة تلو األخرى وكان 
باالضافة لتلة "كوكب"  011تقوم بقصف المدينة بشكل عنيف ومستمر  من مطار المزة العسكري وجبال المعضمية وفوج الـ 

أدى إلى دمار هائل في  ماأرض  –مؤخرًا قام بقصفها بصواريخ أرض  هالموجودة بين المعضمية ومدينة الجديدة حتى أن
ية.حيائها وُبناها التحتأ  

 

 

 *  حصار بهدف القتل جوعا  

يعد من أبشع جرائم النظام باالضافة إلى  المفروض على المعضمية  الحصارأن  أميريقول الناشط االغاثي            
: ويضيففي دك المدينة، استمرار آلته العسكرية   

بوضع حواجز عسكرية على أطراف المدينة كانت تقوم بعرقلة  2102شهر الخامس من عام ال" قامت  قوات النظام في      
وكنا نعثر  بشكل يومي على جثث تعود لمدنيين  .بمنعهم  نهائيا من الخروج  ألعمالهم اليومية أحياناخروج المدنيين وحتى 

 نيسمى طريق الموت" وتعود هذه الجثث لهؤالء  الذياتوستراد األربعين أو ما القنيطرة المعروف باسم "  -دمشق على اتوستراد 
 يتم اعتقالهم تعسفيًا من قبل هذه الحواجز ويتم اعدامهم ميدانيا. 

 

http://www.vdc-sy.org/
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حاولت قوات  حيثبعد معركة داريا وهنا بدأت مأساة هذه المدينة  22/00/2102كان في فأما تاريخ بدء الحصار الخانق      
وذلك ليصعب على المدنيين الخروج وتأمين مستلزماتهم  الغربية الجهة طول على بساتينال جهة منالنظام ببناء ساتر ترابي 

نسمة مابين أطفال وشيوخ ونساء  21000وضمان حصارهم بشكل فعلي  حيث يوجد اآلن ما يقارب خمسة آالف عائلة أي 
يضيف أمير: نسمة، و 31000إلى   21111كان بحدود رغم أن تعداد سكان المدينة   

المعضمية هي منطقة زراعية تعتمد على ما تنتجه من محاصيل األشجار المثمرة وأشجار الزيتون ولكن عند بداية "     
الذي  1023آذار  شهر الثالث من هذا العاماليحتفظون بها حتى بداية  االحصار قام األهالي باستهالك جميع المؤن التي كانو 

زراعة ما تبقى من البذور بجانب البيوت هذه المؤن مما دفع بعض األهالي لث  نفذت جميع يعد بداية الحصار الحقيقي حي
 أماًل منهم أن يكون مصدرًا لغذائهم  ولكن قلة المياه منعت من نمو هذه المحاصيل الصغيرة."

لفوذليكا أصابت أن قذائف ا إلى " إن سبب قلة المياه تعود لعدة أسباب منها أن النظام قام بقطع المياه عن المدينة  باإلضافة
نقل هذه الخزانات إلى الطوابق السفلية البنايات رغم محاولة بعض السكان من خزانات المياه المتواجدة على أسطح  اكبير  اعدد

مؤخرًا  تبضرب الخزانات العامة واستهدف تلحمايتها إال أن هذا لم يمنع نفاذ المياه مع مرور الوقت وحتى أن قوات النظام قام
أجاب:لتأمين الغذاء لألهالي واألطفال وعند سؤاله عن الطرق ه الموجودة في المدينة"، ة المياوحد  

فال يوجد طحين أو خبز   -م هذا حقيقة وليس مجرد كال –لدينا سوى أوراق األشجار كمصدر للغذاء  " يومًا بعد يوم لم يبق  
هناك صعوبة في االعتماد و  .حيد للتغذية بالنسبة لهمشي يؤكل حتى األطفال ليس لديهم الحليب الذي يعد المصدر الو  أو أي

وهذه مأساة حقيقية حين يكون هناك أطفااًل قد يفقدون حياتهم أمام مرأى األعين فقط   نعلى حليب األمهات بسبب سوء تغذيته
 من الجوع مثل الشهيدين الطفلين "ابراهيم خليل و عمار عرفة "، فقد أصبحنا بيوم المائتان والستون بدون خبزًا أو غذاء."

 * الشهيد الطفل ابراهيم خليلصورة 
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شهر أما بالنسبة للكهرباء التي يجب أن تكون أيضًا من أساسيات الحياة  انقطعت بشكل كامل عن المدينة منذ            
وأصبح االعتماد فقط على المولدات المعتمدة بدورها على المحروقات التي  باتت تنفذ وخصوصًا ان  1021 تشرين الثاني

.على المواد الموجودة عند السكان االعتماد كان فقط  

ورة الشهيد الطفل عمار عرفة*ص  

 

http://goo.gl/vemnnp 

 

عنه :أمير  الناشط أما بالنسبة للوضع الطبي فتحدث  

يوجد فيه اآلن  المستمر والعنيف،" اليوجد في المدينة سوى مشفى ميداني واحد يقوم بإسعاف المصابين نتيجة القصف      
الغذاء حالت دون  شفائهم بشكل تام، باالضافة  قلةولكن  .نساء وأطفال يتم معالجة اصاباتهم جراء تعرضهم لشظايا القصف

حتى مؤخرًا  قمنا بقص ما تبقى  ،أدوية االلتهاب والمستلزمات الطبية واالسعافيةو إلى النقص الحاد باألدوية كالحبوب المسكنة 
تخدامها عوضًا عن الشاش.من األكفان الس  

افات األولية ولكن ن في المدينة بدورات تدريبية للمتطوعين خاصة باالسعر الطبي فقد قام األطباء الموجودو أما الكاد     
طيع أن تساعد الجرحى والمصابين بسوء التغذية "تمستلزمات تس لالسف بدون أي  

 انتهت الشهادة
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: أخيراً   

للعمل بشكل سريع لكسر الحصار على مخيم  يناشد "اللجنة الدولية للصليب األحمر" االنتهاكات في سوريامركز توثيق     
اليرموك ومدينة المعضمية وغيرها من المناطق الثائرة المحاصرة كالحجر األسود والغوطة الشرقية، حيث بلغت األوضاع في 

لدواء. تلك المناطق أوضاعا إنسانية كارثية بسبب قلة الغذاء وا  

 

 ألي استفسار أو تساؤل يمكنكم مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي:
editor@vdc-sy.ogr 

 لالطالع على تقاريرنا السابقة باللغة العربية:
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports 

 لالطالع على تقاريرنا السابقة باللغة اإلنكليزية:
http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports 
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