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 زيزون جنوب سورية." عائلة فلسطينية سورية تعاني ظروفاً غير إنسانية في تجمع 115" •

 أبناء مخيم العائدين بحمص يشتكون من استمرار حمالت الدهم واالعتقال. •

 الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود ويتكتم عن مصيرهم. 5النظام السوري يواصل اعتقال  •

 "داعش" يستمر بتشديد اجراءاته ضد طالب مخيم اليرموك بدمشق"



 

 آخر التطورات 

اج سياسية متشددة ضد يستمر تنظيم "داعش" الذي يسيطر على معظم أحياء مخيم اليرموك بانته
الطالب من سكان مخيم اليرموك، حيث بدأ "داعش" منذ عدة أشهر باستهداف المدارس البديلة في 
 المخيم بحجج متعددة، فيما عمل على إرهاب المعلمين والتدخل في المناهج الدراسية التي يدرسونها.

إجراءاتهم ضد طالب المخيم الذين فيما شهد المخيم في اآلونة األخيرة قيام عناصر التنظيم بتشديد 
يذهبون الستكمال دراستهم في المدارس البديلة في البلدات المجاورة للمخيم، حيث عمل عناصره 
على مصادرة العديد من الكتب والمواد الدراسية من الطالب، أما خالل هذا األسبوع فقد تناوب 

دا على إغالق الحاجز بين المخيم "داعش" و"مجموعات المعارضة السورية المسلحة" في بلدة يل
 وذلك بسبب وقوع اشتباكات متبادلة بين الطرفين لمرات متعددة.

 
وبحسب مراسلنا في مخيم اليرموك، فإن عناصر التنظيم قاموا صباح األمس بالتضييق الشديد 

نظيم على الطالب في محاولة لمنعهم من الوصول إلى مدارسهم في البلدات المجاورة، فيما قام الت
 أول أمس بمنع خروج الطالب من المخيم نحو البلدات المجاورة.

" عائلة فلسطينية سورية في تجمع زيزون حياة شديدة القسوة 115وعلى صعيد آخر، تعيش حوالي "
تفتقر ألدنى مقومات الحياة الكريمة، حيث تسكن تلك العائالت في بيوت بدائية بنيت من القصب 

 حّر الصيف وال برد الشتاء. وبعض األقمشة فال هي تقي

وكانت تلك العائالت ُهجرت من منازلها بسبب من القصف المتكرر من قبل النظام على منازلها، 
 باإلضافة إلى سيطرة تنظيم "داعش" على بعض األحياء في المدنية كما حدث في تجمع جلين.



 

لمالية التي تصرفها يضاف إلى ذلك عدم تمكن نسبة كبيرة منهم من الحصول على المساعدات ا
لهم وكالة "األونروا" وذلك بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى مراكز التوزيع بسبب وقوعها ضمن 

 مناطق سيطرة النظام حيث يغشى العديد منهم تعرضه لالعتقال.

أما عن المساعدات اإلغاثية التي تصل للعوائل المقيمة في تجمع زيزون فهي قليلة جدًا، حيث يتم 
 بعضها عن طريق المجالس المحلية او عن طريق المنظمات األخرى.توزيع 

 
فيما وّجه األهالي مناشداتهم لوكالة "األونروا" وجميع الجهات الفلسطينية والدولية المعنية بالالجئين 
الفلسطينيين في سورية بضرورة بذل جهودهم تجاه معاناة العائالت في التجمع، مشددين على 

 "األونروا" بواجباتها تجاههم كمؤسسة دولية مسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين.ضرورة قيام وكالة 

يذكر أن تجمع زيزون أو ما يعرف بمعسكر زيزون يقع في مدينة درعا جنوب الجمهورية العربية 
 السورية.

وفي موضوع مختلف، يعيش أبناء مخيم العائدين في حمص حالة توتر ورعب دائم جراء استمرار 
األمنية السورية بحمالت دهم وتفتيش شبه يومية لمنازل المخيم، وتحت ذرائع مختلفة، األجهزة 

حتى تحول المخيم إلى معتقل كبير يتحكم فيه األمن السوري يميناً وشماالً بحسب وصف أحد أبناء 
 المخيم.

م الماضية، فيما أكد مراسلنا أن األمن السوري قام بعدة حمالت دهم لمنازل أبناء المخيم خالل األيا
عددًا من نساء ورجال المخيم للتحقيق  2017 /9 /28حيث استدعت األجهزة األمنية السورية يوم 

نساء من أبناء المخيم وتم تحويلهم إلى دمشق دون معرفة تهمهم وأسباب  4معهم، حيث اعتقل 
 االعتقال.



 

تتحفظ مجموعة العمل على اعتقال الجئتين فلسطينيتين  4/11/2017كما أقدم األمن السوري يوم 
 عن ذكر اسميهما، من سكان مخيم العائدين بحمص، حيث تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة. 

 
وعلى صعيد متصل، يواصل النظام السوري اعتقال خمسة الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من 

 2013م من سكان الحجر األسود اعتقل عا 1987عائلة داوود هم : نور أحمد داوود مواليد 
من سكان الحجر األسود اعتقل من قبل  1986متزوج ولدية طفلة، و"داوود أحمد داوود" مواليد 

عناصر حاجز البطيخة أول مخيم اليرموك متزوج ولديه ولدان وبنت، والشقيقان "محمود محمد 
ن من سكان الحجر األسود الذي 1998، و"علي محمد خير داوود" مواليد 1996خير داوود" مواليد 

 1989في منطقة الدويلعة بدمشق، والالجئ "مصطفى مروان حسين" مواليد  2014اعتقال عام 
من مركز التدريب المهني والفني التابع لألونروا بمنطقة  2013من سكان مسرابا اعتقل في عام 

 المزة في دمشق )الفيتسي(.

 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  07فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3607) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
 امرأة.



 

اليرموك القيادة العامة على مخّيم  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1574يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 202) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1311انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1151)

( أيام، والمخّيم 1647حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخّيم حندرات في •
 ( يومًا.398يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
ألف،  (17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


