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ُبعيد وصوله بيروت، فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون الرئيس "
 ""محمود عباس" معالجة أوضاعهم القانونية وتحسس آالمهم

 

 
 

 .النازحون الفلسطينيون في بلدة تسيل شمال غرب درعا يطلقون نداء استغاثة 

 .حواجز األمن السوري تعتقل الجئة فلسطينية في دمشق 

 ( :من 578( ضحية من الفلسطينيين السوريين هم مدنيون و)2867مجموعة العمل )

 العسكريين.

 .توزيع بعض المساعدات اإلغاثية على نازحي مخيم حندرات 
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 التطورات آخر

مود عباس" الذي وصل يوم أمس طالب الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان الرئيس "مح
الخميس إلى لبنان، في زيارة رسمية تستمر ثالثة أيام، الضغط على الحكومة اللبنانية لتسوية 

 أوضاعهم القانونية، وإعفائهم من رسوم تجديد اإلقامات التي تثقل كاهلهم وتزيد من معاناتهم.

من أجل االستمرار بتقديم كما طالب الالجئون الرئيس عباس، الضغط على وكالة األونروا 
مساعداتها المالية وخاصة بدل اإليواء، والعمل على تحسين وتطوير خدماتها االستشفائية 

 .واإلغاثية والتعليمية بطريقة فعالة بما يحفظ كرامة الالجئين الفلسطينيين في لبنان

 
ى واقعهم عن كثب كما دعا الالجئون الرئيس أبو مازن لزيارة المخيمات الفلسطينية واإلطالع عل

 تحسين ظروفهم المعيشية.و  وتحسس واستشعار آالمهم ومعاناتهم، والعمل على حل مشاكلهم،

من جانبهم عبر عدد من الالجئين والناشطين الفلسطينين عن شعورهم باإلحباط والخيبة من 
 رية.اإلهمال والتهميش الذي تمارسه القيادة والفصائل الفلسطينية تجاه قضية فلسطينيي سو 

فيما رأى الجئون فلسطينيون سوريون آخرون أن هذه الزيارة ستنعكس بشكل إيجابي على جميع 
الفلسطينيين المقيمن في لبنان، ومن بينهم فلسطينيو سورية، مشددين على ضرورة توفير أدنى 

 مقومات الصمود والعيش الكريم لالجئ.
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( ألف الجئ، 31ية البالغ تعدادهم حوالي )ُيشار إلى أّن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سور 
 معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية.

كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة األمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه الالجئين 
ية لالجئين باإلضافة إلى ذلك ال تسمح الحكومة اللبنان ،الفلسطينيين من سورية إلى لبنان

 الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيه.

وفي سياق معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين، أطلقت العائالت الفلسطينية في بلدة تسيل 
التابعة لمحافظة درعا جنوب سورية، نداء استغاثة لكافة األطراف المعنية ووكالة األونروا ومنظمة 

للعمل على إيجاد حل لمعاناتهم المستمرة نتيجة المعارك  التحرير ومنظمات حقوق اإلنسان
لواء خالد بن الوليد المبايع لـ داعش، حيث قام و  المندلعة بين مجموعات المعارضة المسلحة

 ( مدنيًا.15األخير بارتكاب مجزرة في بلدة تسيل راح ضحيتها أكثر من )

إلى بلدة تسيل، من اإلهمال وسوء فيما شكت العائالت الفلسطينية النازحة من مخيمات دمشق 
أوضاعهم المعيشية واالقتصادية، بسبب اضطرارهم لترك منازلهم وممتلكاتهم نتيجة تعرض 

 مخيماتهم للقصف واندالع اإلشتباكات بين طرفي الصراع في سورية.
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من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل، أن بلدة تسيل التي تقع إلى الشمال من مركز مدينة درعا 
( عائلة مهجرة 40(عائلة فلسطينية، باإلضافة إلى )120( كم يقطنها مايقارب )30على بعد )

 .( عائلة مهجرة من تجمع عين ذكر100)و من دمشق وريفها،

من جانب آخر، أفاد مراسل مجموعة العمل، أن األمن السوري اعتقل الجئة فلسطينية على أحد 
المعتقلة طالبوا عدم اإلفصاح عن اسمها خوفًا على  حواجز العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن ذوي 

 حياتها من بطش النظام.

وتشكل حواجز النظام السوري كابوسًا يؤرق حياة الالجئين الفلسطينيين وخاصة فئة الشباب، 
" لهؤالء الشباب القتيادهم إلى "التجنيد" موجودًا، وحمالت االعتقال التي التفييش" حيث يتم

 .األمنية السورية للشباب الفلسطيني من بيوتهم إلجبارهم على الخدمة العسكريةتمارسها األجهزة 

( معتقاَل فلسطينيًا في سجون النظام اليزال األمن 1166يشار أن مجموعة العمل وثقت أسماء )
 ( الجئة فلسطينية.83السوري يتكتم على مصيرهم، بينهم )

ل من أجل فلسطينيي سورية أن حوالي إلى ذلك، بينت االحصائيات الموثقة لمجموعة العم
هم  2011( من الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء الصراع الدائر في سورية عام 2867)

 مسنين(. –نساء  –من المدنيين )أطفال 

حيث قضوا نتيجة القصف، واالشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة 
لتعذيب في سجون ومعتقالت النظام السوري، والغرق على طريق السورية المسلحة، وتحت ا

 الهجرة، واإلعدامات الميدانية، والحصار ونقص الرعاية الطبية.

( من الضحايا هم من العسكريين التابعين للفصائل 578فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن )
 الفلسطينية الموالية للنظام والمعارضة السورية.

والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى اليوم  وأكد فريق الرصد
 ( فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية.3451أكثر من )
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 لجان عمل أهلي

وزعت مؤسسات إغاثية سويدية مساعداتها الغذائية على العائالت الفلسطينية والسورية المهجرة 
 ة حلب شمالي سوريا.من مخيم حندرات في مدين

( يومًا 1392حيث تتواصل معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات منذ )
على التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مخيمهم، 

( 126من )علمًا أن المخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي والمجموعات الموالية له منذ أكثر 
 يومًا.

 
 إحصائيات وأرقام حتى 23/ شباط – فبراير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3451 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.455)

 (1166( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 ة.امرأ 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1344يدخل يومه )

 (190 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار )
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.
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 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1048انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.856)

 ( يومًا، 1392أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما.126والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع
 ( يومًا.1197)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


