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 "سطينيًا قضوا بسبب الحرب في سورية( الجئًا فل3415أكثر من )"
 

 
 

 األمن السوري يعتقل الجئ من مخيم السبينة بريف دمشق 

 النازحون الفلسطينيون في بلدة تسيل شمال غرب درعا يشكون اإلهمال وفقر الحال 

 أزمات اقتصادية متفاقمة تعاني منها العائالت الفلسطينية النازحة بريف دمشق 
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 آخر التطورات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى اليوم أكثر 
 .( فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية3415من )

( الجئًا بسبب 824( الجئًا فلسطينيًا، فيما قضى )1129ء )حيث أدى القصف إلى قضا
االشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين 

 .( الجئاً 457قضى تحت التعذيب في سجون ومعتقالت النظام )

 
والمؤسسات يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تتيح للباحثين والناشطين 

 www.actionpal.org.uk الحقوقية الوصول إلى احصائياتها عبر موقعها االلكتروني

وفي سياق ليس ببعيد اعتقلت قوات النظام السوي )محمود أحمد حاج أحمد( من أبناء مخيم 
 .دمشق، وهو أحد عناصر جيش التحرير الفلسطينيالسبينة لالجئين الفلسطينيين في ريف 

وفي جنوب سورية شكت العائالت الفلسطينية النازحة من مخيمات دمشق إلى بلدة تسيل التابعة 
لمحافظة درعا جنوب سورية، من اإلهمال وسوء أوضاعهم المعيشية واالقتصادية، بسبب 

للقصف واندالع اإلشتباكات بين اضطرارهم لترك منازلهم وممتلكاتهم نتيجة تعرض مخيماتهم 
 .طرفي الصراع في سورية

http://www.actionpal.org.uk/
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ونوهت تلك العائالت أنهم لم يتلقوا أي مساعدات إغاثية وتموينية طوال وجودهم في تلك المنطقة 
إال من هيئة فلسطين الخيرية التي تقوم بشكل مستمر ودوري بتوزيع سلل غذائية ومواد اغاثية 

 .ومواد تدفئة عليهم

شار مراسل مجموعة العمل إلى أنه ال يوجد احصائيات رسمية بعدد العائالت ومن جانبه أ
وذلك بسبب تنقلها الدائم بين بلدات محافظة درعا، ولجوء قسم منهم إلى  ،الموجودة في بلدة تسيل

 .األردن

كيلو مترًا،  355ُيذكر أن بلدة "تسيل" تقع شمال غرب محافظة "درعا" حيث تبعد عنها حوالي 
من الجنوب "سحم الجوالن" ومن الغرب "وادي العالن" الذي يفصلها عن قرية "عين ذكر" يحدها 

 ."ومن الشمال الشرقي "الجبيلية" ومن الشرق "نوى" ومن الجنوب الشرقي "عدوان

 
وفي غضون ذلك تعاني المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب 

ية، والكباس ودويلعة شرقي العاصمة دمشق، من أزمات القصف والحصار إلى مناطق الدخان
جود مكان يلجؤون إليه خاصة في ظل و  اقتصادية متفاقمة، بسبب انتشار البطالة بينهم، وعدم

االرتفاع الكبير في إجارات المنازل بشكل كبير إضافة إلى الشروط الكثيرة التي يفرضها أصحاب 
ن جانبهم طالب األهالي وكالة األونروا ومنظمة المنازل في تلك المنازل على األهالي، وم

التحرير والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم اتجاههم، والعمل على إعادتهم إلى مخيماتهم 
 .التي نزحوا عنها مثل السبينة ومخيم اليرموك
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 إحصائيات وأرقام حتى 28/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

  (3415)لة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم حصي
 .( امرأة 455)

  (1137)( 80معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1288يدخل يومه )

 (192)  الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 992انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( يوماً 807)

 ( يومًا، 1334ودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من الع
 .( يوماً 70والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1141)

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

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


