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 سيدي مقداد جنوب دمشق لليوم السابع على التوالي - اغالق حاجز ببيال •

 األمن السوري يعتقل الفلسطيني "مجد علي عجاج" أحد أبناء مخيم خان الشيح •

 توزيع مساعدات إغاثية على عدد من العائالت الفلسطينية السورية في مدينة صور اللبنانية •

 "تجمع زيزون بريف درعا يشهد مأساة إنسانية لالجئين"



 

 آخر التطورات

تحولت خيم الالجئين في معسكر زيزون إلى مستنقعات بسبب األمطار الغزيرة مع دخول فصل 
مة الشتاء، وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي بثها ناشطون والجئون من التجمع مشاهد صاد

للحالة المزرية التي يعيشها الالجئون، حيث الخيام البالية والمهترئة التي أصبحت مالذهم الوحيد 
 بعد نزوحهم.

ونقل مراسلنا عن أحد سكان المخيم "محمود أبو قاسم" بأن األمطار الغزيرة التي هطلت على 
من قبل  وانجرافهاها المعسكر في اآلونة األخيرة، قد أخرجت أغلب السكان من الخيم نتيجة وقوع

 األمطار.

 
وأضاف بأن أغلب أراضي المعسكر موحلة ال تصلح للسكان لكنه أجبر على السكن في ظل انعدام 
السكن البديل، ووصف مراسلنا أوضاع الالجئين في المخيم بالكارثة اإلنسانية، حيث يفتقر المعسكر 

 ل المنظمات اإلغاثية واإلنسانية. إلى أبسط مقومات الحياة في ظل الغياب الكامل للدعم من قب

كما ذكر مراسلنا أن ال وجود ألي استعدادات لمساعدة النازحين لمواجهة فصل الشتاء، الفتًا إلى 
 أن الالجئين محرومون من المساعدات اإلنسانية مع ضعف العمل اإلغاثي الذي يخدم المنطقة.

ن حيث تفتقر ألدنى مقومات الحياة " عائلة فلسطينية سورية في تجمع زيزو 115وتعيش حوالي "
الكريمة، حيث هجرت من منازلها بسبب القصف المتكرر من قبل النظام على منازلها، باإلضافة 

 إلى سيطرة تنظيم "داعش" على بعض األحياء في المدنية كما حدث في تجمع جلين.



 

عائالت فلسطينية وبحسب مراسلنا في درعا فإن معظم العائالت التي نزحت إلى تجمع زيزون هي 
 مهجرة من أحياء مدينة درعا ومخيمها وتجمع جلين.

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 

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

سيدي مقداد لليوم السابع على  - في غضون ذلك، تواصل قوات النظام السوري إغالق حاجز ببيال
التوالي، وتمنع المدنيين من الدخول إلى بلدات "يلدا وببيال وبيت سحم"، والخروج نحو العاصمة 

 دمشق.

أدى إلى اختفاء أغلب المواد االساسية من األسواق بشكل كامل وعودة الحشائش فقط لألسواق، كما 
ووفقًا لمراسلنا فقد اختفت مواد الخبز والسكر والطحين من أسواق بلدات "يلدا وببيال وبيت سحم" 

 جنوب دمشق، كما ارتفعت أسعار المحروقات.

 
من مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق، بعد  يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين نزحوا

سيطرة تنظيم "داعش" على المخيم المحاصر، ويعيشون حياة قاسية مع مرور فصل الشتاء وحاجتهم 
 إلى المحروقات والحطب.

إلى ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق، نبأ اعتقال الالجئ الفلسطيني "مجد علي 
اء مخيم خان الشيح منذ عدة أيام على أحد الحواجز األمنية في من أبن 1996عجاج" مواليد 

 دمشق، حيث اقتاده عناصر األمن إلى جهة مجهولة.



 

يذكر أن هذه االعتقاالت ليست األولى حيث اعتقل األمن السوري العديد من أبناء المخيم بعد 
لسورية المسلحة في اتفاق المصالحة، وذلك في خرق لالتفاق المبرم بينه وبين قوات المعارضة ا

( الجئًا فلسطينيًا من أبناء 242منطقة خان الشيح، فيما تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال )
 مخيم خان الشيح بحسب احصائيات مجموعة العمل.

 

 لجان عمل أهلي 
 

ة وزعت حملة الوفاء األوروبية أمس األول معونات إغاثية على عدد من العائالت الفلسطينية السوري
المهجرة في مدينة صور جنوب لبنان، ووفقًا ألحد أعضاء الحملة أن الزيارة شملت تجمعات 
الالجئين في مدينة صور اللبنانية. )تجمع القاسمّية، تجّمع شبريحا وتجّمع جّل البحر(، منوهًا إلى 

دات للحاالت أن وفد حملة الوفاء نفذ زيارات ميدانية لبعض المنازل والحاالت المرضّية وقدم المساع
 األكثر احتياجًا وعوزًا على حد تعبيره.

التي أطلقتها حملة الوفاء األوروبية بالتعاون  7تأتي هذه التوزيعات ضمن حملة معًا لشتاء دافئ 
، التي تستهدف مخّيمات الالجئين وتجّمعاتهم 2018مع منظمات عربية وأوروبية في بداية عام 

 لداخل الفلسطيني.في كل من لبنان واألردن وتركيا وا

 
 



 

 2018يناير  -كانون الثاني  08فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3633) •
 ( امرأة.463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1645) •
 ث.إنا

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1635يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1370انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( أيام. 1210)

( يومًا، ودمار أكثر 469يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.  %80من 

، في حين 2016حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا 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 )


