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مقدمة

أ�دى ال�صراع الدائر منذ أ �كثر من ثالث �سنوات �إلى تدهور أ
الو�ضاع العامة لالجئين الفل�سطينيين في �سورية .وت�شير
تقديرات أ
الونروا �إلى أ �ن الغالبية ال�ساحقة من مجموع الالجئين الفل�سطينيين في �سورية ،المق َّدر عددهم بنحو ()540
أ�لف الجئ ،أ ��صبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية ،وا�ستنفدت مدخراتها ب�سبب التدهور االقت�صادي.
فالتقارير ت�شير �إلى أ �ن نحو ( )13.9مليون �سوري يعي�شون في فقر ،و أ�ن معدل البطالة قد ارتفع �إلى  49بالمئة.
لقد �س ّبب ال�صراع القائم في معظم المخيمات الفل�سطينية ،التهجير الداخلي المتكرر ،وتفكيك الن�سيج االجتماعي لالجئين
الفل�سطينيين في �سورية ،و أ�دى كذلك �إلى اللجوء �إلى بلدان أ �خرى .وتق ّدر أ
الونروا أ �ن نحو  270.000الجئ فل�سطيني
أ��صبحوا مهجرين داخلياً في �سورية و  80000مهجرين خارجياً ،و أ�ن نحو  52.000منزل لالجئين الفل�سطينيين تعر�ضت
ل�شكل ما من أ
ال�ضرار ال�شديدة ،ح�سب منت�صف عام   ، 2013و أ�ن أ �كثر من  8.100الجئ فل�سطيني مهجر ،و أ�ن عدد ًا
�صغير ًا من ال�سوريين ي�سكنون في  18مركز ًا ل إليواء ،جرى فتحها في المن�ش�آت التابعة أ
للونروا في �سورية ،با إل�ضافة
�إلى أ �كثر من  3.500الجئ فل�سطيني يجري �إيوا�ؤهم في  13مرفقاً غير تابع أ
للونروا في دم�شق وحلب والالذقية.
وقالت أ
الونروا في التقرير الذي أ �عدته بعنوان (اال�ستجابة ا إلقليمية أ
للزمة في �سورية كانون الثاني/يناير ــ حزيران/
يونيو �« :) 2014إن عدد الالجئين المقيمين في �سورية الذين هم بحاجة �إلى م�ساعدة ،والذي بلغ   420.000في خطة
أ
الونروا لعام  ،2013قد ارتفع �إلى  � 440.000شخ�ص بحاجة �إلى م�ساعدة ملحة ومتوا�صلة خالل عام  ،2014رغم أ �ن
الغالبية العظمى من الالجئين الفل�سطينيين قد حافظوا على الحياد� ،إ أ
ال �ن مخيماتهم تحولت �إلى �ساحات معارك بين
الجماعات الم�سلحة والقوات الحكومية»  .
و أ��ضاف التقرير أ �ن «نظام التعليم أ
مبنى مدر�سياً ال�ستيعاب
ال�سا�سي قد ت أ�ثر بال�صراع ب�شدة� ،إذ يجري ا�ستخدام نحو ً 18
النازحين الفل�سطينيين وال�سوريين ،فيما أ ��صيب  68مبنى آ �خر ب أ��ضرار ،أ �و أ ��صبح من غير الممكن الو�صول �إليه ،والتحق
 47,000طالب وطالبة من أ ��صل  66,000بال�سنة الدرا�سية الجديدة ،و أ�ن أ
الونروا قد لج أ�ت �إلى ا�ستخدام مرافق بديلة
ــ �سمحت وزارة التربية والتعليم أ
للونروا بتقديم فترة م�سائية في  43مدر�سة حكومية».
للونروا ،فقد أ �غلق  13مركز ًا من أ ��صل  23مركز ًا للرعاية ال�صحية أ
وفي ما يتعلق بالخدمات ال�صحية أ
الولية ب�سبب
ال�صراع.



أ�ما على �صعيد الالجئين �إلى الدول المجاورة ،فيعاني الالجئون الفل�سطينيون من المعاملة التمييزية عندما يحاولون
عبور الحدود� ،سواء �إلى لبنان أ �و أ
الردن أ �و تركيا أ �و تون�س أ �و ليبيا أ �وغيرها من دول اللجوء .كذلك ف� إنهم يعانون من
أ�و�ضاع قانونية تقودهم �إلى ظروف معي�شية �صعبة� ،إلى ح ّد أ �ن العديد آ �ثروا العودة �إلى �سورية ،رغم ما يتهددهم هناك
من أ �خطار.
ميدانياً ،ا�ستمر الح�صار المفرو�ض على مخيم اليرموك ،رغم المبادرات العديدة التي أ �طلقت ،وكذلك ال يزال �سكان مخيمي
الح�سينية و�سبينة ممنوعين من العودة �إليهما ،رغم خروج الم�سلحين منهما ووقوعهما تحت �سيطرة الدولة ال�سورية.
أ�ما مخيما درعا ودرعا الطوارئ والتجمعات الفل�سطينية في درعا ،كالمزيريب وجلين وغيرها ،فما زالت تتعر�ض للق�صف
�شبه اليومي ،وكذلك مخيم خان ال�شيح الذي تعر�ض للق�صف بالبراميل المتفجرة ألكثر من مرة .و�شهد مخيم خان دنون
وجرمانا �سقوط القذائف بين الفينة أ
والخرى نتيجة اال�ستهداف المبا�شر أ �حيانا أ �و غير المبا�شر.
وعلى �صعيد ال�ضحايا لوحظ ارتفاع كبير في أ �عدادها ،وال �سيما تلك الناجمة عن الجوع والح�صار خالل الن�صف أ
الول
من عام  .2014وكذلك ُو ِّثق �سقوط العديد من ال�ضحايا التي ق�ضت على جبهات اال�شتباكات �إلى جانب قوات النظام .
 �إن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي عبارة عن ح�صيلة عمل ميداني قام به فريق العمل في المجموعة خالل
الفترة الممتدة بين أ
الول من كانون الثاني/يناير ونهاية حزيران/يونيو  ،2014ويهدف �إلى توثيق أ �و�ضاع الالجئين
الفل�سطينيين من �سورية على مدار العام وامتداد دول اللجوء الجديد  .


الواقع الميداني واإلنساني للمخيمات
والتجمعات الفلسطينية في سورية
الول عام  ،2014وتفاوتت أ
لم ت�شهد المخيمات الفل�سطينية انفراجاً ميدانياً خالل الن�صف أ
الحداث ح�سب الموقع الجغرافي
الموجود فيه المخيم أ �و التجمع .فقد �شهدت منطقة جرمانا ت�صعيد ًا خطير ًا نتيجة قربها من بلدة المليحة التي ت َُع ّد
نقطة �صراع م�ستمر منذ قرابة ثالثة أ ��شهر .وكذلك �شهدت المخيمات الواقعة في مدينة حلب (النيرب وحندرات) أ �عما ًال
ع�سكرية ،وتعر�ضت للق�صف بالقذائف والبراميل المتفجرة ،بينما �سجل هدوء ن�سبي في أ �عمال الق�صف واال�شتباكات في
مخيم اليرموك ،في ظل ا�ستمرار الح�صار مع انفراج ب�سيط  على �صعيد �إدخال الم�ساعدات ا إلن�سانية و�إخراج الحاالت
ال�صعبة والحرجة والطالب الجامعيين وطالب التعليم أ
ال�سا�سي والثانوية العامة� ،إ أ
ال �ن هذا الهدوء ما لبث أ �ن تبدد
بعد ف�شل الجهود المبذولة لتحييد المخيم وتطبيق المبادرة المطروحة لحل أ �زمته.
وفي مخيم خان ال�شيح ارتفعت وتيرة الق�صف بالبراميل على المخيم والمزارع المحيطة به ،وكذلك �شهد مخيم خان
دنون ا�شتباكات بين الجي�ش الحر وعنا�صرمن القيادة العامة ــ الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين.
وعلى �صعيد مخيمات الجنوب ال�سوري ،فقد ا�ستمرت معاناة ال�سكان في مخيمي درعا والبلدات التي يوجد فيها الالجئون
الفل�سطينيون والنازحون ،كبلدة المزيريب واليادودة وغيرهما     .

مخيم اليرموك:
ما زال مخيم اليرموك يخ�ضع للح�صار المفرو�ض عليه من منت�صف �شهر تموز -يوليو  2013من قبل الجي�ش النظامي
واللجان أ
المنية الموالية له من عنا�صر الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين القيادة العامة وقوات «الدفاع الوطني».
الول من عام �  2014سقوط المزيد من أ
فقد �شهد الن�صف أ
الرواح ب�سبب الح�صار المفرو�ض عليه .وقد بلغ عدد �ضحايا
الجوع والح�صار خالل �شهر كانون الثاني  2014فقط (� )61شخ�صاً ،با إل�ضافة �إلى آ �خرين ق�ضوا ب�سبب الق�صف أ
والعمال
الحربية ،لي�صل العدد الكلي لمن ق�ضى من أ �بناء مخيم اليرموك (� )926ضحية ،ح�سب ما تم توثيقه في مجموعة العمل
الزمة ولغاية أ
منذ بداية أ
الول من ال�شهر الخام�س أ �يار/مايو � .2014إ أ
ال �ن ا إلح�صائيات الموثقة تقول �إن أ �عداد ال�ضحايا
خالل الن�صف أ
الول من العام قد بلغت (� )461ضحية منها ( )219من أ �بناء مخيم اليرموك.
هذا وقد دعت أ
الونروا على ل�سان المتحدث الر�سمي با�سمها ،كري�س غان�س ،كل أ �طراف ال�صراع �إلى وقف ما �س ّماها
أ
العمال الحربية ،وال�سماح فور ًا با�ستئناف عمليات توزيع الم�ساعدات ،و أ�عرب عن قلق الوكالة العميق من الو�ضع
ا إلن�ساني ال�سيئ في المخيم ،وحقيقة أ �ن اللجوء المتكرر �إلى القوة الم�سلحة عرقل الجهود لتخفيف محنة المدنيين .وكرر
الونروا القوية لكل أ
مطالبة أ
الطراف بال�سعي �إلى حل الخالفات عبرال�سبل ال�سلمية ،وح ّثها كل المعنيين على العمل
لل�سماح وت�سهيل اال�ستئناف الفوري لتوزيع أ
الغذية على المدنيين في داخل اليرموك.
طبياً ،يعاني المخيم من النق�ص الكبير في الكادر الطبي المخت�ص� ،إ�ضافة �إلى نق�ص حاد في أ
الدوية وانت�شار حاالت
التجفاف بين أ
الهالي ،بالرغم من المنا�شدات المتكررة التي أ �طلقها العاملون في ال�سلك الطبي لكل من الحكومة ال�سورية


ومنظمة الهالل أ
الحمر ال�سوري للعمل على �إيجاد حلول عاجلة للم�شكالت ال�صحية في المخيم.
وفي ذات ال�سياق ،ح ّذرت أ
المم المتحدة من وقوع كارثة �إن�سانية داخل المخيم ،حيث أ �كدت وكالة غوث وت�شغيل
الالجئين الفل�سطينيين أ
(الونروا) أ �ن أ �كثر من ( )20أ �لف مدني يواجهون خطر الموت جوعاً ،وذلك بعد انهيار اتفاق ّ
ه�ش
بين أ �طراف النزاع ال�سوري على ال�سماح ب� إدخال الطعام ،وقال المتحدث الر�سمي با�سم أ
الونروا ،كري�س غان�س ،ل�صحيفة
ا إلندبندنت �إن «الو�ضع في اليرموك كان بائ�ساً بالفعل ،آ
والن أ ��صبح أ �كثر من بائ�س».
أ�ما على ال�صعيد التعليمي ،فقد أ �علنت الهيئات والم�ؤ�س�سات ا إلغاثية في مخيم اليرموك في مرحلة من مراحل الح�صار
�إيقاف العملية التدري�سية في المخيم ب�سبب ا�ستمرار الح�صار وانت�شار أ
المرا�ض  بين الطالب في مختلف المراحل
التعليمية ،كفقر الدم والتهاب الكبد الوبائي.

اتفاقيات رفع الح�صار بين التفعيل والتعطيل
أ�ما على �صعيد المبادرة ،فت�سود حالة من الت�شا�ؤم بين أ �هالي المخيم ،نتيجة عدم تو�صل طرفي ال�صراع في المخيم �إلى
حل ينهي م أ��ساتهم ومعاناتهم ،نتيجة عدم وجود الرغبة ال�صادقة عند كال الطرفين إلنهاء أ �زمة اليرموك والعمل على
تحييده ،وذلك في ظل تبادل االتهامات بالم�س�ؤولية عن توقف الم�صالحة وف�شل الجهود الرامية �إلى التو�صل لحل يف�ضي
�إلى تحييد المخيم وفك الح�صار عنه.
فقد �شهدت الفترة المن�صرمة من عام  2014حراكاً ر�سمياً و�شعبياً لفك الح�صار عن مخيم اليرموك وتطبيق بنود المبادرة
المطروحة خالل العام الفائت ،القا�ضية «بالتعاون مع ال�سلطات الر�سمية لت�سوية أ �و�ضاع من يرغب من الم�سلحين
وان�سحاب جميع الم�سلحين من المخيم ل�ضمان خل ّوه من ال�سالح والم�سلحين وعودة المخيم �إلى ما كان عليه �سابقاً
منطقة آ �منة»().
فقد عقد وفد منظمة التحرير الفل�سطينية برئا�سة د .زكريا آ �غا �سل�سلة من االجتماعات مع الم�س�ؤولين ال�سوريين
والفل�سطينيين ،في �إطار «تحييد المخيمات الفل�سطينية عن االنخراط والتورط في أ
الزمة الدائرة والتم�سك بالحياد
ا إليجابي في التعاطي مع أ
الزمة ال�سيا�سية وتداعياتها» .و أ�عطى الوفد وعود ًا ب أ�نه لن يغادر دم�شق �إال وقد حلت م�شكلة
ال �ن الوفد ان�سحب فج أ�ة دون �إحراز أ �ي خطوات �إيجابية على أ
المخيم� ،إ أ
الر�ض.
الهلية الفل�سطينية المبادئ أ
في  2كانون الثاني  ،2014أ �علنت الهيئة الوطنية أ
ال�سا�سية لالتفاق على المبادرة لحل أ �زمة
مخيم اليرموك وتحييده عن الحرب في �سورية الذي ن�ص على:
 -1خروج الم�سلحين نهائياً من المخيم و�ضمان عدم عودتهم.
 -2تمو�ضع الم�سلحين الفل�سطينيين والف�صائل الفل�سطينية الموافقة على هذه المبادرة في محيط مخيم اليرموك لمنع
دخول ال�سالح والم�سلحين.
 -3ت�شكيل هيئة �شعبية مو�سعة ت�ضم الفعاليات والوجهاء وفل�سطينيين و�سوريين والف�صائل الفل�سطينية الموافقة على
هذه المبادرة لتقود المرحلة الم�ؤقتة �إلى حين عودة أ �جهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،وينبثق من هذه الهيئة مجموعة لجان
فرعية ذات ح�صانة.
 -4بعد الت أ�كد من خل ّو المخيم من ال�سالح والم�سلحين و�إغالق كل الطرق الرئي�سية والفرعية بين المخيم وجواره ،تقوم
الجهات المعنية والر�سمية (بلدية ــ محافظة) ب� إعادة ت أ�هيل المخيم و�إزالة الحواجز الداخلية ،وكذلك الركام الموجود،
() انظر يف تقرير احلالة حول أ �و�ضاع فل�سطينيي �سورية ــ جمموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية ومركز العودة الفل�سطيني ــ لندن واجلمعية الرتكية
للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني «فيدار» �ص 20 :ـ http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/sitreport.pdf.  22 - 21



وتبد أ� ب�صيانة البنية التحتية (ماء ــ كهرباء ــ هاتف )...وترميمها.
بالغذية والمواد أ
 -5عودة أ �هل المخيم �إلى منازلهم وممتلكاتهم ،وفتح الطرق إلمداده أ
ال�سا�سية.
 -6ت�سوية أ �و�ضاع من يرغب من الم�سلحين وتنظيم ك�شوفات أ
بال�سماء.
 -7يحق لمكاتب الف�صائل الفل�سطينية الموجودة في المخيم بوجود (� 3إلى  )5بنادق فيها للحرا�سة.
ص �لية تنفيذ بنود االتفاق والمبادرة لتحييد/مخيم اليرموك/عن أ
ن� آ
الزمة ال�سورية:
 -1خروج الم�سلحين من المخيم نهائياً والت أ�كد من ذلك.
 -2تمو�ضع الم�سلحين الفل�سطينيين على محيط مخيم اليرموك ،ويكون هذا التمو�ضع الم�شترك على ال�صف أ
الول
والثاني من أ
البنية ،بدء ًا من غربي المحكمة حتى �شارع .30
 -3دخول لجنة �شعبية فل�سطينية و�سورية من �سكان المخيم مكونة من � 50شخ�صية للت أ�كد من خل ّو منطقة اليرموك من
ال�سالح والم�سلحين.
 -4أ �ثناء أ �داء اللجنة ال�شعبية مهمتها ،تقوم لجنة فنية (وحدات هند�سية) بالك�شف عن العبوات والمتفجرات في منطقة
اليرموك.
 -5تدخل مجموعات من الف�صائل الفل�سطينية التي توافق على هذه المبادرة لالنت�شار على محيط المخيم في منطقة
اليرموك لمنع دخول ال�سالح والم�سلحين من خارج المخيم والتعاون في الحماية الم�شتركة للمخيم وتحييده.
 -6تقوم الجرافات بفتح الطرق ال�ضرورية والالزمة ل إلغاثة ودخول المدنيين.
موحد للعائالت الموجودة ،وذلك ل�سهولة
 -7تقوم اللجنة ب� إح�صاء مخيم اليرموك وت�سجيل قوائم ا�سمية وفق نموذج َّ
توزيع ال�سالت الغذائية.
 -8الت أ�كد من �إغالق كافة الطرق والجادات الم�ؤدية �إلى منطقة اليرموك ،لمنع و�صول أ �ية �سيارة تحمل ال�سالح
والم�سلحين من الجوار �إلى المخيم.
 -9عدم ال�سماح أل ّي م�سلح في محيط المخيم بالدخول أ �و التجوال في المخيم ب�سالحه.
 -10من ال�ضروري أ �ن تكون المجموعات الم�سلحة التي تتمو�ضع في منطقة اليرموك ،وكذلك في �شارع اليرموك معروفة
بت أ�ييدها للمبادرة ،حفظاً لنجاح هذه المرحلة.
 -11عند الت أ�كد من خل ّو منطقة اليرموك من ال�سالح والم�سلحين ،والتمو�ضع على محيط مخيم اليرموك ،وكذلك �إغالق
الطرق الم�ؤدية �إلى المخيم من نف�س االتجاه ،يجري التوا�صل مع الجهات ال�شعبية إلدخال المواد الغذائية والطبية �إلى
منطقة اليرموك وتوزيعها وفق الك�شوفات التي كانت قد أُ �ع َّدت.
 -12عندما تُن َّفذ المرحلة أ
الولى في منطقة اليرموك بنجاح ،ينتقل العمل مبا�شر ًة لتنفيذ المرحلة الثانية في منطقة
فل�سطين().
()  الف�صائل املوقعة على املبادرة أ �عاله .1 :اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني/القيادة العامة .2 ،حركة فتح االنتفا�ضة .3 ،جبهة الن�ضال ال�شعبي،
 .4طالئع حرب التحرير ال�شعبية ــ قوات ال�صاعقة .5 ،حركة اجلهاد ا إل�سالمي يف فل�سطني .6 ،جبهة التحرير الفل�سطينية .7 ،حزب ال�شعب الفل�سطيني،
 .8حركة التحرير الوطني الفل�سطيني ــ فتح .9 ،اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني .10 ،اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني .أ ��سماء الكتائب امل�سلحة
أ
وال�شخا�ص الذين وقّعوا االتفاق من جهة امل�سلحني .1 :أ �بو �صالح فتيان .2 ،أ �بو ها�شم الزغموت .3 ،العقيد الركن خالد احل�سن .4 ،عن امل�ؤ�س�سات
ا إلغاثية يف الريموك (خليل أ �بو �سلمى) .5 ،أ �حرار الريموك .6 ،من�سق �شبكة دعم املخيمات .7 ،عن احلراك ال�شعبي (�إ�سماعيل أ �حمد) .8 ،عن العهدة
العمرية ( أ�بو هاين) .9 ،أ �بو متام .10 ،عن الفرقة الثانية ( أ�بو توفيق ال�سوري).
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وفي  11كانون الثاني/يناير  ،2014عقدت ف�صائل العمل الوطني الفل�سطيني الموجودة في الجمهورية العربية ال�سورية
الخرى ،جراء تفاقم أ
اجتماعاً لمناق�شة ومتابعة التطورات الجارية في مخيم اليرموك والمخيمات الفل�سطينية أ
الو�ضاع
ا إلن�سانية والحياتية التي يعانيها ال�شعب الفل�سطيني داخل المخيم .و أ�كد المجتمعون التم�سك الحازم بالمبادرة
الفل�سطينية التي ع ّبرت عن ا إلجماع الوطني الفل�سطيني  ،2013/8/6وجددوا عزمهم على موا�صلة الجهود إلغاثة
أ�بناء المخيم ،وتوافقوا على مجموعة من ا إلجراءات العملية الملمو�سة ،ودعوا �إلى ان�سحاب كافة الم�سلحين من مخيم
اليرموك و�إخالء المخيم من ال�سالح والم�سلحين ،ودعوا �سكان المخيم للعودة �إليه ،و�إلى فتح طريق آ �من يمكّن وكالة
أ
الفل�سطينيين  (الونروا) من �إدخال المواد الغذائية والطبية �إلى المخيم ،وف�سح المجال لمن
الغوث لت�شغيل الالجئين
يرغب من الحاالت ا إلن�سانية والمر�ضى و أ��صحاب االحتياجات الخا�صة في الخروج من المخيم ،والتعاون مع الجهات
المخت�صة في الجمهورية العربية ال�سورية أ
والونروا لتوفير مراكز �إيواء وتقديم الرعاية والحماية لهم ،وت�سهيل دخول
لجنة المتابعة المكلفة من الف�صائل �إلى المخيم إلدارة حوار مبا�شر مع كافة المجموعات والف�صائل الم�سلحة للخروج
من المخيم ،ومع الم�ؤ�س�سات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني أ
والهلي إلنهاء معاناة من بقي داخل المخيم أ �و
خارجه ،با إل�ضافة �إلى العمل مع ال�سلطات الر�سمية ال�سورية لت�سوية أ �و�ضاع من يرغب من الم�سلحين وخروجهم من
.المخيم ،وموا�صلة الجهود مع الجهات الر�سمية إلطالق �سراح المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أ
الحداث الجارية  .
هذا وقد �شهد المخيم تنفيذ خطوات أ
 �ولى من المبادرة ،تج�سدت بتوزيع المواد الغذائية و�إخراج حاالت
.مر�ضية و�إن�سانية وطلبة الجامعات والمدار�س ،وانت�شار القوة الفل�سطينية الم�شتركة على محيط المخيم.
وبتاريخ � 10شباط/فبراير ،أ �علن أ �مين �سر اللجنة الفل�سطينية للحوار الوطني في مخيم اليرموك راتب �شهاب « ،أ�ن
الم�سلحين الغرباء بد أ�وا منذ أ �م�س باالن�سحاب من القواطع الرئي�سية �إلى خارج الحدود ا إلدارية لمخيم اليرموك،
�إيذاناً ببدء التنفيذ العملي لمبادرة ا إلجماع الوطني الفل�سطيني في المخيم» .و أ��ضاف �شهاب أ �نه تقررت عودة لجنة
الحوار الفل�سطينية �إلى داخل المخيم فور ًا لو�ضع الترتيبات ال�ضرورية واتخاذ ا إلجراءات الالزمة التي من � أش�نها �إعادة
الحياة من جديد �إلى المخيم والعودة به �إلى ما كان عليه قبل  ،2012/12/17تمهيد ًا إلعادة مئات آ
الالف من المهجرين
الفل�سطينيين وال�سوريين �إلى بيوتهم.
وفي تاريخ  1آ �ذار/مار�س أ �عاد الم�سلحون داخل المخيم انت�شارهم بحجة تباط� ؤ الف�صائل والنظام ال�سوري في تنفيذ
المبادرة .وفي  3آ �ذار/مار�س أ �دانت الف�صائل باجتماعها «العدوان الجديد على مخيم اليرموك» ،وح ّملت المجموعات
الم�سلحة الم�س�ؤولية الكاملة عن أ �من المخيم و�سالمته ،وطالبتها بالخروج.
وفي  15آ �ذار/مار�س اجتمع وفد منظمة التحرير الفل�سطينية مع الف�صائل الفل�سطينية الـ  14في مقر المجل�س الوطني
الفل�سطيني في دم�شق .وبعد لقاءات مع القيادة ال�سيا�سية أ
والمنية ال�سورية ،أ �كد «ا�ستئناف العمل على تنفيذ المبادرة
الوطنية من النقطة التي تم التوقف عندها ،و�إعادة ت�شكيل الوفد المفاو�ض على أ �ن يكون متوازناً ويع ّبر عن ا إلجماع
الوطني الفل�سطيني و�إرادة العمل الموحدة ،من أ �طراف التحالف ومنظمة التحرير ومن �سفارة دولة فل�سطين ،على أ �ن
يقوم هذا الوفد في البدء باالت�صال فور ًا بالمجموعات الم�سلحة الفاعلة في مخيم اليرموك ،للعمل على ان�سحاب الم�سلحين
الغرباء من المخيم وانت�شار القوة الفل�سطينية الم�شتركة على أ �طراف المخيم و�إغالق الطرق الم�ؤدية �إليه ،عدا المدخل
الرئي�سي (الج�سر) ،و�سيتم فتح مخفر اليرموك كي تتمكن عنا�صر ال�شرطة من �ضمان أ �من المخيم ،وفي ذات الوقت
يتم �إعداد ك�شف ب أ��سماء العنا�صر الفل�سطينية الم�سلحة وغيرها لت�سليم أ ��سلحتهم وت�سوية أ �و�ضاعهم ،و�إعداد أ
الفران
وتهيئتها للعمل بعد ت أ�مين الطحين والوقود ،ودعوة أ �هالي المخيم للعودة �إلى مخيمهم ،وت�شكيل لجان للعمل االجتماعي
وا إلن�ساني وا إلغاثي ...من المنظمة والتحالف والم�ستقلين ،وتعيين لجنة م�شتركة ميدانية من الدولة وف�صائل الـ ،14
مهمتها التدقيق في تنفيذ الخطوات المتفق عليها».
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كذلك ُح ِّدد �سقف زمني لتنفيذ بنود االتفاق ،بحيث يتم على ثالث مراحل:
المرحلة أ
الولى :دخول القوة الم�شتركة وتمو�ضعها على أ �طراف المخيم ،ودخول عنا�صر ال�شرطة �إلى المخفر (خالل
ثالثة أ �يام بدء أ� من اليوم التالي).
المرحلة الثانية :عودة الخدمات المختلفة �إلى المخيم.
المرحلة الثالثة :عودة أ
الهالي �إلى المخيم.
�س ُين َّفذ كل ما ذكر أ �عاله خالل مدة محددة ،أ �ق�صاها أ ��سبوعان ،على أ �ن تبد أ� بعد يومين عملية �إدخال الم�ساعدات الغذائية
بالترافق مع حملة تطعيم أ �طفال المخيم بال�شراكة مع الهالل أ
الحمر الفل�سطيني ووزارة ال�صحة عبر وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية.
وفي  22آ �ذار أ �علنت الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين ـ القيادة العامة ،على ل�سان م�س�ؤولها ا إلعالمي أ �نور رجا« ،ف�شل جميع
المبادرات وال حل �سلمياً قريباً ألزمة مخيم اليرموك» ،متهماً المجموعات الم�سلحة «الغريبة» بالم�س�ؤولية عن ذلك.
وفي الخام�س من أ �يار/مايو التقى وفد منظمة التحرير الفل�سطينية مع الف�صائل الـ ،14و�صرح بالل قا�سم ع�ضو الوفد
«ب أ�ن أ
المور ما زالت ت�سير ببطء ،و أ�ن أ �هم ما تم االتفاق عليه هو ا�ستمرار دخول الم�ساعدات ا إلن�سانية والغذائية
والدوائية �إلى المخيم وخروج الحاالت ال�صحية وال�صعبة والطالب �إلى خارج المخيم» .وفي ما يخ�ص المعتقلين لدى
الدولة ال�سورية ،فقد أ �ثمرت االت�صاالت مع الدولة ال�سورية البحث الجدي ب� أش�ن المعتقلين و�ضرورة �إطالق �سراحهم،
وت�سوية أ �و�ضاعهم ،كل ح�سب تهمته وو�ضعه ،و أ�كد العمل الجاد من خالل الحوار مع الم�سلحين للو�صول �إلى حل جذري
معهم ب�ضرورة خروج ال�سالح والم�سلحين من المخيم وعودة أ �هله و�سكانه �إليه .
وفي  20حزيران/يونيو أُ �برم اتفاق بين ممثلين عن أ
الونروا والحراك ال�شعبي والع�سكري والهيئات ا إلغاثية في مخيم
اليرموك وممثلين عن الحكومة ال�سورية وال�سلطة الفل�سطينية.
ون�ص االتفاق ،الذي ُو ِّقع في مقر بلدية اليرموك داخل المخيم على عدد من النقاط ،أ �برزها :و�ضع نقاط تمركز حول
حدود المخيم ،ل�ضمان عدم دخول أ �ي م�سلح من خارج المخيم ،وت�شكيل لجنة ع�سكرية م�شتركة متفق عليها ،وقوة أ �منية
المن داخل المخيم ،ومنع دخول أ �ي �شخ�ص متهم بالقتل حالياً� ،إلى حين �إتمام الم�صالحة أ
لحفظ أ
الهلية.
ون�ص أ �ي�ضاً على أ �ن على كل الم�سلحين ال�سابقين الذين يريدون العودة �إلى المخيم الدخول ب�شكل مدني ،و�ضمان عدم
ّ
وجود �سالح ثقيل داخل المخيم وعدم تعر�ضه ألي عمل ع�سكري ،وفتح المداخل الرئي�سية في �شارع اليرموك و�شارع
فل�سطين وتجهيز البنى التحتية ،والتعهد بمنع أ �ي م�سلح من جوار المخيم من دخوله نهائياً ،وت�سوية أ �و�ضاع المعتقلين
ووقف �إطالق النار فور ًا.
�إن جميع هذه المبادرات لم تفلح برفع الح�صار عن المخيم ،ولم ترق �إلى م�ستوى التنفيذ ،فما زال المخيم يتعر�ض 
للق�صف وتبادل �إطالق النار بين طرفي ال�صراع فيه ،والخا�سر الوحيد هو الالجئ الفل�سطيني الذي ما زال يدفع فاتورة
هذا الح�صار الجائر المفرو�ض على مخيم اليرموك منذ قرابة عام.
أ�برز أ�حداث المخيم

• يوم  6كانون الثاني/يناير  :2014تعر�ضت الجئات فل�سطينيات لل�ضرب بعد محاولتهن الخروج من مخيم اليرموك عبر
حاجز «يلدا ــ حجيرة» ،وذلك عند و�صولهم �إلى الطرف المقابل من الحاجز الذي ي�سيطر عليه أ
المن ال�سوري.
• يوم  9كانون الثاني/يناير  :2014التقى وفد �شبابي من أ �بناء مخيم اليرموك في العا�صمة ال�سورية دم�شق،
وف َد منظمة التحرير الفل�سطينية القادم من رام اهلل برئا�سة أ �حمد مجدالني ،و�سلمه ر�سالة من أ �هالي اليرموك ،طالبهم
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فيها بتحمل م�س�ؤوليتهم تجاه الالجئين ومخيماتهم ،والعمل على تحييدهم من ال�صراع الدائر في �سورية ،وحثهم على
العمل من أ �جل فك الح�صار و�إبعاد الحواجز ،و�إدخال الغذاء والدواء الالزم �إلى المخيم بال�سرعة الق�صوى ،والعمل
على �إطالق �سراح معتقلي الر أ�ي ،و�إحالة المتورطين على المحاكم القانونية ،ومعرفة م�صير المفقودين.
• في يوم  13كانون الثاني/يناير  :2014حاولت وكالة أ
الونروا �إدخال قافلة م�ساعدات غذائية مكونة من �ست
�شاحنات �إلى المخيم من طريق منطقة ال�سبينة حاجز الكابالت� ،إ أ
ال �ن تلك المحاولة باءت بالف�شل بعد تعر�ض القافلة
إلطالق النار أ �ثناء عبورها حاجز بردى ،ما أ �دى �إلى عودتها من حيث أ �تت.
• يوم  16كانون الثاني /يناير  :2014تعر�ض المخيم للق�صف من قبل الطيران المروحي التابع للجي�ش النظامي
ببرميل متفجر ا�ستهدف المنطقة القريبة من حديقة فل�سطين.
• يوم  17كانون الثاني/يناير � :2014شهد المخيم خروج العديد من التظاهرات التي طالبت طرفي النزاع بتحييد
المخيم ّ
وفك الح�صار فور ًا عن المخيم وتحييده وتنفيذ بنود المبادرة.
• يوم  18كانون الثاني/يناير  :2014تمكنت أ
الونروا من �إدخال  200طرد غذائي ل�سكان المخيم عبر الحاجز
التابع للجي�ش النظامي أ �ول المخيم ،وترافق ذلك مع �إخراج عدد من المر�ضى وكبار ال�سن للعالج خارج المخيم.
• يوم  30كانون الثاني/يناير  :2014أُ �دخل عدد من ال�سلل الغذائية �إلى مخيم اليرموك� ،إ أ
ال � ّن توزيع الم�ساعدات
أُ�وقف بعد أ �ن حدثت ا�شتباكات بين المجموعات الم�سلحة وعنا�صر القيادة العامة ،ما أ �دى �إلى �سقوط عدد من الجرحى
بين المدنيين.
• يوم  2فبراير�/شباط  :2014اختُطف ف�ؤاد عمر أ �بو با�سل ،رئي�س الهيئة الوطنية أ
الهلية الفل�سطينية ،التي ت َُع ّد
الجهة الو�سيطة بين النظام والمجموعات الم�سلحة داخل اليرموك ،قبل أ �ن تُع َلن وفاته تحت التعذيب في �سجون النظام
ال�سوري بتاريخ  11أ �يار/مايو .2014
• وفي  18فبراير�/شباط  :2014انت�شر ( )140من عنا�صر الحراك ال�شعبي الفل�سطيني داخل حارات مخيم
اليرموك في محيط �ساحة الريجة ومنطقة محكمة اليرموك ،وت�سلم عنا�صر الحراك ال�شعبي مقا ّر الكتائب الفل�سطينية،
وذلك بعد �إعادة انت�شار المقاتلين الفل�سطينيين على حدود مخيم اليرموك ،ا�ستعداد ًا لتنفيذ المبادرة.
• يوم  3آ
 �ذار/مار�س  :2014عودة دخول الم�سلحين �إلى االنت�شار في المخيم تحت حجة عدم التزام النظام
والجبهة ال�شعبية ــ القيادة العامة تنفيذ بنود المبادرة  .
• يوم  23آ �ذار/مار�س � :2014سقطت قذيفة هاون على تج ّمع أ
للهالي الذين كانوا ينتظرون دورهم في الح�صول
على الم�ساعدات ،أ �دت �إلى �سقوط �سبع �ضحايا وع�شرات الجرحى ،بينهم عدد من أ
الطفال.
• يوم  30آ
 �ذار/مار�س  :2014أُ
 �علن ت أ��سي�س «المجل�س المدني في مخيم اليرموك» الذي يت أ�لف من �شخ�صيات
وفعاليات أ �هلية من أ �بناء المخيم ،كخطوة نحو تنظيم ال�ش�ؤون المدنية.
•  1حزيران/يونيو  :2014أ ��صدر أ �هالي مخيم اليرموك بياناً أ �علنوا فيه �إ�ضرابهم عن الطعام ورف�ضهم ت�س ّلم
الم�ساعدات الغذائية ،وذلك احتجاجاً على اعتقال الجي�ش النظامي والجبهة ال�شعبية ــ القيادة العامة عدد ًا من ن�ساء
المخيم ،وذلك أ �ثناء ت�س ّلم الطرود الغذائية على طريق حاجز بيت �سحم.
•  5حزيران/يونيو  :2014ا�ست�ؤنف في مخيم اليرموك توزيع الم�ساعدات الغذائية على أ �هالي مخيم اليرموك
المحا�صرين ،حيث احتوت الم�ساعدات على كمية من الخ�ضار والفاكهة والخبز.
•  7حزيران/يونيو  :2014أ �علن أ �هالي مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين في بيان لهم امتناعهم عن ت�س ّلم الم�ساعدات
الغذائية ،وذلك احتجاجاً على ا�ستمرار الح�صار الم�شدد المفرو�ض على مخيمهم منذ أ �حد ع�شر �شهر ًا .وع ّبر البيان عن
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احتجاجهم على المعاملة المهينة المترافقة مع ال�ضرب واعتقال الن�ساء والرجال على أ �يدي عنا�صر أ
المن ال�سوري.
•  15حزيران/يونيو :أ �كد وزير الدولة ل�ش�ؤون الم�صالحة الوطنية في �سورية علي حيدر ،عقب لقائه مدير الدائرة
ال�سيا�سية لمنظمة التحرير الفل�سطينية أ �نور عبد الهادي ،حر�ص الدولة ال�سورية على �إخراج مخيم اليرموك من أ �زمته
و�إنهاء معاناة المواطنين الفل�سطينيين وال�سوريين فيه.
• 17حزيران/يونيو :اغتيال النا�شط ا إلغاثي وع�ضو تج ّمع أ �بناء اليرموك والمجل�س المدني لمخيم اليرموك « أ�بو
العبد خليل» من قبل مجموعة م�سلحة داخل المخيم.
•  20حزيران/يونيو  :2014توقيع اتفاق جديد لتحييد المخيم في اجتماع �ضم ك ًال من رئي�س فرع فل�سطين
للمخابرات ال�سورية ممث ًال عن الدولة ال�سورية ،وعدد من ممثلي الف�صائل الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إلى ممثلين عن الهيئات
أ
الهلية وا إلغاثية والكتائب الم�سلحة داخل المخيم ،في مبنى بلدية مخيم اليرموك.

قد�سيا:
�سادت حالة من القلق والتوتر بين �صفوف الالجئين الفل�سطينيين الذين نزحوا �إلى بلدة قد�سيا بعد تعر�ضها لق�صف
عنيف بالطيران الحربي ،ما أ �دى �إلى وقوع عدد من ال�ضحايا ،عرف منهم أ
الم فوزية الريان وطفلتها منى رامي البا�ش،
�إ�ضافة �إلى الدمار الهائل في أ
البنية ،حيث ا�ضطرت المئات من العائالت الفل�سطينية التي نزحت من مخيماتها �إلى البلدة
للنزوح عنها مرة ثانية م�شياً على أ
القدام والمبيت في العراء.
يذكر أ �ن نحو  6000عائلة من مخيم اليرموك وباقي المخيمات الفل�سطينية موجودة حالياً في منطقة قد�سيا بعد نزوحها
�إليها جراء تدهور الو�ضع أ
المني في مخيماتهم.
 �غلقت البلدة ألكثر من أ
كذلك أ
 ��سبوعين خالل �شهر آ
 �ذار قبل �إعادة فتح الطرقات الوا�صلة بينها وبين المناطق
المجاورة.
وفي الجانب ا إلغاثي ،وزعت وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين يوم  26ني�سان /أ�بريل  2014م�ساعدات عينية
على الالجئين الفل�سطينيين النازحين �إلى �ضاحية قد�سيا في مدينة دم�شق.

عدرا:
تعر�ضت مدينة أ �بناء ال�شهداء التعليمية التابعة لمنظمة التحرير الفل�سطينية في منطقة عدرا بريف دم�شق ل�سقوط عدد
من القذائف ،أ �دت �إلى وقوع � 4ضحايا فل�سطينيين ،بينهم ثالثة أ �طفال ،هم الطفل أ �حمد خلف ،الطفل بهاء خلف ،الطفل
خالد نا�صر ،وخالد �صالح تواتي ،كذلك ُ�سجل �سقوط عدد من الجرحى من قاطني المدر�سة.
الجدير ذكره أ �ن مدينة أ �بناء ال�شهداء التعليمية يقطنها نحو � 800شخ�ص نزحوا من مخيم اليرموك �إليها� ،إ أ
ال �ن العدد
انخف�ض كثير ًا ب�سبب ا�شتداد المعارك في منطقة عدرا بين مجموعات الجي�ش الحر والجي�ش النظامي.

مخيم درعا:
ال  يزال مخيم درعا لالجئين الفل�سطينيين يتعر�ض  للق�صف �شبه اليومي و�سقوط البراميل المتفجرة نتيجة ا�شتداد
المعارك في مدينة درعا والجوار ،ما أ �دى �إلى تدمير كبير في المنازل وجعل ال�سكان يعانون أ �زمات معي�شية و�إن�سانية
خانقة على مختلف الم�ستويات .فالمخيم يفتقد للمحروقات والخبز والمواد أ
ال�سا�سية الالزمة للحياة ،في ظل ارتفاع
معدل البطالة وتوقف معظم ال�سكان عن العمل وعدم و�صول قوافل ا إلغاثة ب�سبب ما ت�شهده محافظة درعا من تدهور في
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الو�ضاع أ
أ
المنية فيها.
وقدر عدد الالجئين الفل�سطينيين في محافظة درعا ح�سب �إح�صائيات أ
الونروا نهاية  2012بنحو ( )30.343الجئاً يتوزعون
في مدينة درعا البلد ومخيم درعا ودرعا الطوارئ والمزيريب والعجمي واليادودة وتل �شهاب وغيرها من قرى درعا.
و�شهدت بلدة المزيريب �سقوط العديد من ال�ضحايا وال�شهداء نتيجة الق�صف بالبراميل المتفجرة وانفجار �سيارة
مفخخة ،وكذلك بلدة اليادودة التي أ �دى انفجار حافلة ركاب �صغيرة فيها �إلى وفاة وجرح العديد من أ �بناء البلدة.
أ�برز أ�حداث المخيم

• يوم  26كانون الثاني/يناير  :2014انفجار�سيارة مفخخة في بلدة المزيريب ،أ �دى �إلى �سقوط عدد من الجرحى.
• يوم � 9شباط/فبراير � 2014سقوط برميل متفجر بالقرب من مدر�سة «ترعان» التابعة أ
للونروا في المزيريب ،ما
أ�دى �إلى �إ�صابة نحو  40طالباً من طالب المدر�سة �إلى جانب أ �ربعة من موظفي المدر�سة ،أ �حدهم �إ�صابته خطيرة.
• يوم � 18شباط/فبراير  2014مجزرة مروعة �شهدها تجمع مزيريب لالجئين الفل�سطينيين في درعا جراء الق�صف
بالبراميل المتفجرة على مدر�سة عين الزيتون التابعة لوكالة أ
الونروا والم�ستو�صف ال�صحي التابع لها ،أ �ثناء وجود
الطالب داخل المدر�سة ،ما أ �دى �إلى �سقوط  15ع�شرة �ضحية ،هم :ح�سنة الخروبي ،حنان �سمير الخطيب ،زكريا
�صالح المي�ساوي ،محمد غالب الدالي ،أ �حمد ح�سن الدالي ،يزن ب�شار الغوراني ،حورية ال�صيد ،عم�شة عبد اهلل ،أ �حمد
الزواوي ،بتول عمر ال�سيدي ،الطفل محمد خليل أ �بو �شلة ،الطفلة عيدة خليل أ �بو �شلة ،الطفل زاد الخير خليل أ �بو �شلة،
الطفل هايل محمد عايد وهنية أ �حمد ال�سعيد ( )50عاماً.
•" يوم  27آ �ذار/مار�س  :2014انفجار حافلة ركاب �صغيرة (�سرفي�س) مفخخة في بلدة اليادودة ،أ �دى �إلى وقوع
� 6ضحايا فل�سطينيين من بلدة مزيريب ،هم ر�ضوان ح�سن علي ال�سبروجي ،كاملة ح�سين علي� ،إيمان الجامو�س،
عائ�شة ال�سبروجي ،الطفلة هبة ر�ضوان ال�سبروجي ،الطفل محمد ر�ضوان ال�سبروجي �إ�ضافة �إلى عدد من الجرحى.

مخيم خان ال�شيح:
يقدر عدد �سكان مخيم خان ال�شيح بـ ( )7000ن�سمة بعد عمليات النزوح في االتجاهين التي تعر�ض لها المخيم ،فيما
قدرت أ
الونروا عدد �سكانه في نهاية   2012بـ ( )21907الجئين م�سجلين.
وتتعر�ض منطقة خان ال�شيح للق�صف بالبراميل المتفجرة ،التي و�صلت بالتوثيق �إلى نحو ( )85برمي ًال  توزعت في منطقة
العبا�سية ومخيم الالجئين الفل�سطينيين وقرية ال�سكيك والمن�شية ،با إل�ضافة �إلى غارات الطيران الحربي (الميغ) التي
ت�ستهدف منطقة العبا�سية بنحو متوا�صل ،وكذلك الق�صف اليومي براجمات ال�صواريخ والمدفعية الثقيلة التي خلفت العديد
من ا إل�صابات وال�ضحايا في �صفوف المدنيين الذين و�صل عددهم �إلى نحو � 73ضحية موثقة وقرابة  500جريح.
ويعاني أ
الهالي من الفقر والعوز ال�شديدين ،ب�سبب انعكا�سات ما ت�شهده المنطقة من أ �عمال عنف بين طرفي النزاع الدائر
في �سورية ،رغم الت أ�كيد المتكرر من أ
الهالي لخل ّو المخيم من أ �ي عنا�صر م�سلحة والتزامهم الحياد حيال ما يجري.
وتقوم قوات النظام ال�سوري بو�ضع الحواجز على المداخل الم�ؤدية �إلى مخيم خان ال�شيح والمناطق المحيطة فيه،
وبالتالي فهي ت�صادر وتمنع دخول المواد التموينية وا إلغاثية �إلى المنطقة ،ما أ �ثر �سلباً في حياة ال�سكان ،و أ�دى �إلى
الفران والمن�ش�آت المخ�ص�صة لبيع الطحين أ �و المواد أ
�إغالق أ
ال�سا�سية الالزمة للحياة ،ون�شوء طبقة من التجار الذين
ي�ستغلون خطورة الو�ضع لبيع المواد ب أ��سعار مرتفعة جد ًا .ومن جانب آ �خر ،يعاني العديد من أ �هالي المخيم من م�صاعب
كبيرة أ �ثناء محاولتهم الح�صول على المعونات الغذائية المخ�ص�صة لهم من أ
الونروا ،حيث تُوزَّع تلك الم�ساعدات
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في منطقة �صحنايا البعيدة ن�سبياً عن المخيم ،ما ي�ضطر العديد من الن�ساء �إلى المرور عبر منطقة زاكية التي ت�شهد
ا�شتباكات وق�صف متكرر ،معر�ضات أ �نف�سهنّ للخطر� ،إ�ضافة �إلى احتمال �إغالق الطريق فج أ� ًة ب�سبب اال�شتباكات ،وهو ما
حدث أ �كثر من مرة ،ما أ �جبر العديد من الن�ساء على البقاء ألوقات طويلة خارج المخيم ،حتى تُفتَح الطريق مرة ثانية.
وي�شار �إلى أ �ن طريق زاكية هي الطريق الوحيدة المفتوحة من المخيم �إلى �صحنايا.
مع تكرار عمليات االعتقال التي و�صلت �إلى قرابة ( )45حالة من أ �بناء المخيم ،وا إلهانات على الحواجز ،آ �ثر العديد من
ال�سكان البقاء في المنطقة أ �و في بيوتهم خوفاً من االعتقال الع�شوائي� ،سواء من العمال الموظفين في الدولة أ �و القطاع
الخا�ص ،ما أ �دى �إلى ف�صلهم من أ �عمالهم وازدياد ن�سبة البطالة و�ضعف المردود.
أ�ما الو�ضع ال�صحي ،في�شكو ال�سكان من عدم وجود أ �طباء أ �و نقطة طبية في المنطقة ،با�ستثناء م�ستو�صف أ
الونروا الذي
يعمل بطاقته الدنيا ،وكذلك ال توجد أ �ي نقطة طبية ثابتة للهالل أ
الحمر للطوارئ ،على الرغم من افتتاح المدار�س ووجود
حاالت أ �مرا�ض مزمنة بين ال�سكان ،وكذلك �إ�صابات متكررة ناجمة ع ّما يتعر�ض له المخيم من ق�صف متوا�صل بالطيران
والبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة وراجمات ال�صواريخ ،ما ي�ضطر ال�سكان �إلى الخروج من المنطقة لتلقي العالج
بطريقة أ �و ب أ�خرى ،وتح ّمل تكاليف العالج والمعي�شة ،رغم خطورة الطرق الم�سلوكة ،للدخول والخروج ،وانقطاع معظم
الطرقات الوا�صلة بين المخيم ومركز المدينة.
أ�برز أ�حداث المخيم

• ُ�سجل يوم � 6شباط/فبراير � 2014سقوط براميل متفجرة على المنطقة ال�شرقية من المخيم  والمزارع المحيطة
به ،ما أ �دى �إلى وقوع � 3ضحايا هم :الطفالن ق�صي ويامن ريا�ض نهار ،ومحمد أ �حمد �سويد ،وعدد من الجرحى ،أ �ثناء
جمعهم الحطب للتدفئة.
• ُ�سجل يوم  4آ �ذار/مار�س � 2014سقوط عدة قذائف في محيط جامع الر�ضى ،ما أ �دى �إلى وقوع عدد من ا إل�صابات.
أ�ما في يوم  ،21فقد �سقطت قذيفتان على ال�شارع العام اقت�صرت أ ��ضرارهما على الماديات.
• كذلك �شهد المخيم يوم  24آ
 �ذار/مار�س �سقوط قذيفتين على الق�سم الغربي منه ،هذا با إل�ضافة �إلى ما �شهدته
المناطق والمزارع المتاخمة له من �سقوط براميل متفجرة و�صلت �شظاياها �إلى منازل المخيم ،ما أ �دى �إلى �سقوط عدد
من ال�ضحايا والجرحى من أ �بناء المخيم.
• يوم  2ني�سان /أ�بريل  ،2014نفذ أ �هالي مخيم خان ال�شيح وقفة �صامتة تخللتها �إ�ضاءة بع�ض ال�شموع ،وذلك �إحيا ًء
لذكرى يوم أ
الر�ض.
• يوم  2014/5/15أ �حيا الالجئون الفل�سطينيون في مخيم خان ال�شيح الذكرى ال�ساد�سة وال�ستين لنكبة فل�سطين.
• يوم  21حزيران/يونيو تعر�ضت منطقة خان ال�شيح المال�صقة للمخيم للق�صف ب أ�حد البراميل المتفجرة ،ما �سبب
دمار ًا كبير ًا أ ��صاب بع�ض المنازل� ،إ�ضافة �إلى وقوع � 11ضحية من عائلة ال�صفدي ال�سورية.

مخيم الح�سينية:
ال يزال �سكان مخيم الح�سينية بانتظار عودتهم �إلى مخيمهم بعد �سيطرة الجي�ش النظامي والجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطين ــ القيادة العامة وفتح االنتفا�ضة وجبهة الن�ضال عليه يوم  17ت�شرين أ
الول /أ�كتوبر .2013
الهالي من أ �زمات �إن�سانية ومعي�شية م أ��سوية نتيجة تدهور أ
ويعاني أ
الو�ضاع االقت�صادية ،وخا�صة في ظل نزوح جميع
�سكان المخيم وا�ستئجار منازل ب أ��سعار مرتفعة في مناطق أ �كثر أ �مناً ،بعد منعهم من العودة �إلى بيوتهم.
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أ�برز أ�حداث المخيم

• يوم � 10شباط/فبراير  2014نظم وفد من وجهاء و أ�عيان أ �هالي مخيم الح�سينية زيارة لوزير الم�صالحة الوطنية
في دم�شق ،للمطالبة بعودتهم �إلى مخيمهم ،وقد وعد الوزير بدوره بالعمل على عودة أ
الهالي �إلى منازلهم ،وطالب
الوفد ب� إعداد درا�سة كاملة عن مخيم الح�سينية و أ�و�ضاعه واحتياجاته.
• يوم � 16شباط/فبراير  ،2014التقى وفد من وجهاء مخيم الح�سينية و أ�هاليه بال�سفير الفل�سطيني في دم�شق،
وبحث معه أ �و�ضاع مخيم الح�سينية و أ�مور عودة �سكانه �إليه في أ ��سرع وقت ممكن .ووعد ال�سفير الفل�سطيني محمود
الخالدي الوفد بالعمل على �إعادة أ
الهالي.
• يوم  23آ �ذار/مار�س ،ق ّدم وفد من أ �هالي المخيم مذكرة لمحافظ مدينة القنيطرة معن �صالح� ،شرحوا فيها معاناة
الو�ضاع أ
أ�هالي مخيم الح�سينية ب�سبب ا�ضطرارهم �إلى الخروج من بيوتهم وتركهم لمخيمهم نتيجة تدهور أ
المنية.
مخيم ال�سبينة:
بلغ عدد ال�ضحايا الفل�سطينيين ال�سوريين الذين �سقطوا في مخيم ال�سبينة منذ بداية أالحداث ال�سورية وحتى نهاية مايو/
أ�يار  ،2014ح�سب ا إلح�صائيات التي يو ّثقها فريق التوثيق في مجموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية � 58شخ�صاً.
ّ
الغمو�ض يلف ما يدور من أ �حداث داخل مخيم ال�سبينة ،وخا�صة بعد �سيطرة الجي�ش النظامي على منطقة
�إلى ذلك ،ال يزال
ال�سبينة ،ومن �ضمنها المخيم يوم  7ت�شرين الثاني/نوفمبر  ، 2013فيما يعاني �سكان مخيم ال�سبينة النازحون عنه جراء
أ
الحداث الدامية التي �شهدها مخيمهم وتعر�ضه للق�صف الم�ستمر والدمار الذي حل به من ظروف �إن�سانية قا�سية.

مخيم ال�سيدة زينب:
ي�شكو �سكان مخيم ال�سيدة زينب من أ �زمات اقت�صادية متعددة ،أ �برزها ارتفاع أ ��سعار المواد الغذائية� ،إ�ضافة �إلى نق�ص 
ال�سا�سية كالخبز والمحروقات .ويعاني أ
العديد من المواد أ
الهالي أ �ي�ضاً من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

مخيم جرمانا:
و�شح المواد الغذائية أ
يعاني �سكان مخيم جرمانا من نق�ص الخدمات أ
والدوية والمحروقات .كذلك ت�سود حالة
ال�سا�سية ّ
من التوتر وعدم اال�ستقرار بين ال�سكان ،نتيجة التدهور أ
المني في المناطق المحيطة ،وا�ستهداف منطقة جرمانا بالعديد
من قذائف الهاون ،ما أ �دى �إلى وقوع العديد من الجرحى.
أ�برز أ �حداث المخيم
• يوم   22كانون الثاني/يناير  ،2014ن�شب حريق في مركز �إيواء «عارة» المخ�ص�ص للنازحين الفل�سطينيين في
المخيم ،ما أ �دى �إلى احتراق معظم الخيام الموجودة فيه.
• يوم  19آ �ذار/مار�س �ُ ،2014سجل �سقوط قذيفة هاون على المخيم ،ما أ �دى �إلى وقوع عدد من ال�ضحايا والجرحى.
�ست قذائف هاون على مناطق متفرقة في مخيم جرمانا لالجئين
• ُ�سجل يوم   10ني�سان /أ�بريل � 2014سقوط نحو ّ
الفل�سطينيين بريف دم�شق ،دون أ �ن ت�ؤدي �إلى وقوع أ �ي �إ�صابات ،و أ�علنت أ
الونروا على �إثره �إيقاف جميع أ �ن�شطتها
ال�صحية والتعليمية ا�ستثنائياً ،ب�سبب التوتر أ
المني في محيط المخيم.
• يوم  29ني�سان /أ�بريل � ،2014سقطت قذيفة هاون على مديرية ناحية جرمانا ،أ ��صابت �شظاياها ابن مخيم جرمانا
أ�حمد �سليم عبد اهلل ،ما أ �دى �إلى وفاته الحقاً.
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مخيم خان دنون:
الول من عام  ،2014ما أ �دى �إلى ت أ�زيم أ
�شهد مخيم خان دنون في ريف دم�شق توتر ًا ملحوظاً خالل الن�صف أ
الو�ضاع المعي�شية
الم أ��سوية التي يعي�شها أ �هالي المخيم� .إذ وقعت ا�شتباكات عنيفة بين مجموعات من الجي�ش الحر ومجموعات من الجبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطين  -القيادة العامة ،في محيط المخيم يوم أ
الول من ني�سان /أ�بريل  ،2014أ �دت �إلى �سقوط اثنين من
عنا�صر الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين  -القيادة العامة.
أ�ما من الجانب االقت�صادي ،فيعاني �سكان مخيم خان دنون من أ �زمات معي�شية �ضاغطة ،في ظل ا�ستقباله آلالف النازحين،
�شح المواد الغذائية وانت�شار البطالة وفقر الحال ،وا�ستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالت�صاالت لفترات
تجلت في ّ
زمنية طويلة ،والمعاملة المهينة التي يتلقونها من عنا�صر الحاجز التابع للجي�ش النظامي .كذلك ي�شكو �سكان المخيم من أ �زمة
في ت أ�مين القبور ،ب�سبب امتالء مقبرة المخيم ،حيث بد أ� أ �هالي المخيم يدفنون موتاهم في الفراغات ال�ضيقة بين القبور.
الهالي أ
وطالب أ
الونروا والهيئة العامة لالجئين الفل�سطينيين والهيئات والم�ؤ�س�سات والجمعيات الخيرية التحرك العاجل
إلغاثة �سكان المخيم وعونهم ،بغية التخفيف من ح ّدة الفق ِر والحاجة.
يذكر أ �ن عدد ال�ضحايا الذين ق�ضوا من أ �بناء مخيم خان دنون بح�سب ا إلح�صائيات الموثقة لمجموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي
�سورية منذ بداية الحرب في �سورية وحتى نهاية �شهر أ �يار/مايو  2014بلغ اثنا ع�شر �شخ�صاً.
أ�برز أ�حداث المخيم

• يوم  26فبراير�/شباط ،أ �جبر عنا�صر الحاجز التابع للجي�ش  النظامي عمال وكالة أ
الونروا على �إفراغ كامل حمولة
ال�شاحنة المليئة بال�سلل الغذائية المخ�ص�صة ألبناء المخيم ،و�صادروا بع�ضها.
• يوم � 17شباط/فبراير � ،2014شهد المخيم حملة اعتقاالت ع�شوائية طاولت الالجئين الفل�سطينيين النازحين من مخيم
ال�سبينة �إلى مخيم خان دنون ،حيث ُ�سجل اعتقال خم�سة أ ��شخا�ص لم تعرف أ ��سما�ؤهم.
• يوم  11ني�سان /أ�بريل  ،2014جرت ا�شتباكات عنيفة بين مجموعات من الجي�ش الحر ومجموعات من الجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطين ــ القيادة العامة في محيط مخيم خان دنون ،أ �دت �إلى �سقوط اثنين من عنا�صر الجبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطين ـ القيادة العامة.
• يوم  1حزيران/يونيو  ،2014ح�صلت حركة نزوح كبيرة من مخيم خان دنون ب�سبب التوتر أ
المني الذي ت�شهده
المناطق المحيطة بالمخيم� ،إ�ضافة �إلى تعر�ض المخيم للق�صف واال�شتباكات أ �كثر من مرة.

مخيم الرمل ـ الالذقية:
ال �ن حالة من عدم االرتياح وال�شعور أ
رغم الهدوء الن�سبي الذي ينعم به مخيم الرمل في الالذقية� ،إ أ
بالمان ت�سري بين �سكانه،
المني على مداخل المخيم ومخارجه ،والتخوف من حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم بها أ
نتيجة الت�شديد أ
المن ال�سوري بين
الفينة أ
والخرى.
اقت�صادياً ،ي�شكو �سكان المخيم من �ضيق الحال وغالء أ
و�شح المواد الغذائية وانت�شار البطالة� ،إ�ضافة �إلى ارتفاع
ال�سعار ّ
�إيجارات المنازل ارتفاعاً كبير ًا .ويذكر أ �ن المخيم ي�ستقبل الع�شرات من العائالت التي نزحت من المخيمات الفل�سطينية
أ
الخرى.
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أ�برز أ�حداث المخيم

• يوم � 25شباط/فبراير  ،2014وزعت أ
الونروا ال�سلل الغذائية للحاالت ال�صعبة من العائالت الفل�سطينية المقيمة
في المخيم والنازحة.
• يوم  7حزيران/يونيو  ،2014و�صلت قافلة �إغاثية با�سم «حملة الوفاء أ
الوروبية» �إلى الالذقية ،و ُوزِّعت المواد
التمونية وا إلغاثية على �سكان المخيم.

مخيم العائدين ـ حم�ص:
الو�ضاع أ
مع تزايد وتيرة تدهور أ
المنية في �سورية ،ازدادت معها معاناة �سكان مخيم العائدين في حم�ص ،الذين باتوا
ي�شتكون من ا�ستمرار �إغالق حاجز الجي�ش النظامي لمداخل المخيم ومخارجه أ �مام حركة ال�سيارات منذ أ �كثر من �شهر،
�إ�ضافة �إلى الت�شديد أ
المني على أ �هل المخيم.
و�شح المواد الغذائية وانت�شار البطالة ،ما جعل الكثير من عائالت المخيم ت�ضطر
كذلك يعاني أ �هل المخيم من فقر الحال ّ
الثمان من أ �جل الهجرة �إلى الدول أ
�إلى بيع منازلها و أ�ثاثها ب أ�بخ�س أ
الوروبية طلباً أ
للمان والعي�ش الكريم.
أ�برز أ�حداث المخيم

• يوم � 9شباط/فبراير  ،2014حملة دهم وتفتي�ش وا�سعة لمنازل مخيم العائدين في حم�ص قام بها الجي�ش النظامي
للبحث عن م�سلحين فيه .ترافق ذلك مع ح�صار المخيم من كافة جهاته من قبل دبابات الجي�ش النظامي ،وانت�شار
القنا�صة على �سطوح أ
البنية ال�سكنية المرتفعة التابعة لل�سكن الجامعي وخزان المياه المطلة على المخيم.
• يوم  2آ �ذار/مار�س  ،2014وفاة ال�شاعر الفل�سطيني �إبراهيم محمد ال�صالح ،المعروف ب أ�بو عرب ،وذلك بعد �صراع
مع المر�ض.
• ُ�سجل يوم  11آ �ذار/مار�س  ،2014وفاة الطفل نور الدين ماجد خليلي بر�صا�صة طائ�شة في الر أ��س أ �ثناء خروجه
من مدر�سته.
حي كرم ال�شامي المحاذي للمنطقة الجنوبية للمخيم ،ما أ �دى �إلى وقوع عدد
•يوم  5ني�سان /أ�بريل ُ ،2014ق�صف ّ
من ال�ضحايا ،عرف منهم مهند فايز القا�ضي ( 50عاماً) ،كذلك �سقط عدد كبير من الجرحى.
• يوم  18ني�سان /أ�بريل � ،2014سقط ثالثة الجئين فل�سطينيين ،هم :أ �حمد ناجي �ساعد ،فاروق �إبراهيم و�إيهاب
أ
حي عكرمة المجاور لمخيم العائدين في حم�ص 
الخر�س �إثر انفجار �سيارة مفخخة بالقرب من م�سجد بالل الحب�شي في ّ
أ�ثناء خروج أ
الهالي بعد ت أ�ديتهم ل�صالة الجمعة.

مخيم العائدين ـ حماه:
هدوء ن�سبي ينعم به أ �هالي مخيم العائدين في حماه تعكّره حمالت الدهم واالعتقال التي ي�شنها أ
المن ال�سوري بين
الفينة أ
والخرى ،ما يثير الهلع والرعب لديهم ب�سبب خوفهم على أ �بنائهم من االعتقال التع�سفي .ومن جهة أ �خرى ،يعاني
�سكان المخيم من تدهور أ
الو�ضاع المعي�شية بنحو كبير� ،إ�ضافة �إلى تفاقم أ �زمات الكهرباء والمحروقات والخبز وارتفاع
أ��سعار المواد أ
الولية ارتفاعاً كبير ًا.
وتتركز معاناة أ
الهالي في الجانب االقت�صادي ب�سبب البطالة وغالء أ ��سعار المواد التموينية والمعي�شة عموماً� ،إ�ضافة
�إلى أ �زمات في توفير المحروقات.
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مخيم النيرب:
أ�دت المعارك الدائرة في مدينة حلب ومحيط مطار النيرب �إلى تفاقم معاناة �سكان المخيم� ،إذ ا�ستم ّر تعر�ض المخيم
للق�صف و�سقوط القذائف بنحو ملحوظ خالل الن�صف أ
الول من عام .2014
معي�شياً ،يقبع �سكان مخيم النيرب في ظالم دام�س منذ عدة أ ��شهر ،ما ا�ضطرهم للجوء �إلى اال�شتراك بمولدات خا�صة
من أ �جل �إي�صال التيار الكهربائي �إلى منازلهم وحاراتهم .وما زاد من معاناتهم عدم توافر المياه وغالء أ
ال�سعار والنق�ص 
ال�شديد في المواد الغذائية أ
والدوية والمحروقات.
وفي ظل هذه الظروف ،ي�شعر �سكان المخيم بعدم أ
المان نتيجة م�شاركة بع� أ
ض �بنائه في القتال �إلى جانب الجي�ش 
النظامي ،وكذلك ب�سبب فو�ضى ال�سالح التي انت�شرت في المخيم.
أ�برز أ �حداث المخيم
• يوم � 4شباط/فبراير �ُ ،2014س ِّي َرت أ �ول رحلة نقل من مخيم النيرب �إلى مدينة حلب ،وبالعك�س.
• يوم  17آ �ذار/مار�س  ،2014وقعت ا�شتباكات بين عنا�صر اللجان ال�شعبية التابعة للنظام.
• يوم  2ني�سان /أ�بريل � ،2014سقط عدد من قذائف الهاون على المخيم ،ما أ �دى �إلى وقوع أ ��ضرار في منازل أ
الهالي
وممتلكاتهم� ،إ�ضافة �إلى �سقوط ع ّدة جرحى.
• يوم  9ني�سان /أ�بريل � ،2014شيع �سكان المخيم �ستة أ ��شخا�ص من لواء القد�س التابع للجي�ش النظامي ق�ضوا نتيجة
اال�شتباكات التي دارت في منطقة الليرمون بحلب.
• يوم  27ني�سان /أ�بريل  ،2014و�ضع عدد من الحواجز أ
المنية داخل حارات المخيم و أ�زقته ،وذلك بعد ورود أ �خبار
عن �سقوط أ �حد عنا�صر لواء القد�س الموالي للنظام في منطقة البقارة (ال�سفيرة) بحلب.
• حزيران/يونيو� ،شهد معظم أ �يام �شهر حزيران ا�ستهداف المخيم بقذائف محلية ال�صنع ،نجم عنها دمار كبير في
المنازل ،با إل�ضافة �إلى العديد من الجرحى.

مخيم حندرات:
م أ��ساة أ �هالي مخيم حندرات ال تزال �إلى تفاقم ب�سبب ما تعر�ضوا له من تهجير منذ عدة أ ��شهر من مخيمهم ب�سبب النزاع
الدائر في �سورية ،الذي أ �دى �إلى نزوح عدد كبير من عائالت المخيم �إلى أ �ماكن متفرقة في مدينة حلب ،كمخيم النيرب
والمدينة الجامعية� .إ أ
ال �ن بع�ضهم ّ
ف�ضلوا العودة �إلى منازلهم ب�سبب ما تعر�ضوا له من هوان وذ ّل وجوع خارج مخيمهم،
حيث مكثوا فترة من الزمن فيها قبل أ �ن ي�ضطروا للنزوح �إلى تركيا عبر الحدود ال�شمالية ل�سورية .ففي �شهر آ �ذار/مار�س
نزح أ �كثر من  175الجئاً فل�سطينياً من المخيم �إلى بلدة كل�س الحدودية ،هرباً من أ �عمال الق�صف المتكرر بالقذائف
والبراميل المتفجرة ،الذي ا�ستهدف مخيمهم بوتيرة متزايدة.
ومن الجانب ا إلغاثي قامت الهيئة العامة لالجئين الفل�سطينيين العرب بتوزيع معونات على أ �هالي مخيم حندرات
المقيمين في الوحدة التا�سعة في المدينة الجامعية بحلب ومدر�سة ال�صناعة بالجميلية.
ي�شار �إلى أ �ن عدد العائالت المقيمة في الوحدة التا�سعة يبلغ نحو  280عائلة ،و 35عائلة مقيمة في مدر�سة ال�صناعة
بالجميلية.
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الضحايا (كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو )2014
وثقت مجموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية �سقوط (� )2333ضحية من أ �بناء الالجئين الفل�سطينيين في �سورية،
منذ بداية أ
الزمة ال�سورية في آ �ذار/مار�س  2011وحتى نهاية حزيران/يونيو .2014
وت�شير ا إلح�صائيات �إلى أ �ن  34الجئاً فل�سطينياً ق�ضوا خارج �سورية أ �ثناء محاولتهم الو�صول �إلى البلدان أ
الوروبية
هرباً من أ
الو�ضاع الم أ��سوية في �سورية ،حيث ق�ضى  15الجئاً في م�صر ،و  6الجئين في اليونان ،و  6الجئين في مالطا،
و  3الجئين في لبنان ،والجئان في �إيطاليا ،والجئ في تركيا و آ�خر في ليبيا.
أ�ما عدد ال�ضحايا لالجئين الفل�سطينيين من �سورية خالل الن�صف أ
الول لعام  ،2014فقد بلغ (� )461ضحية ،منها ()219
�ضحية من أ �بناء مخيم اليرموك و( )49في درعا و( )24في حلب ومخيماتها و( )16في مخيم خان ال�شيح و( )5في مخيم
خان دنون و( )8في مخيم جرمانا و( )3في مخيم العائدين بحم�ص و( )4في مخيم العائدين بحماه و( )3في تج ّمع
الح�سينية و( )5في مخيم الرمل في الالذقية و( )1في مخيم ال�سيدة زينب و( )48في مدينة دم�شق وريفها ،با إل�ضافة
�إلى (� )76ضحية في مناطق مختلفة من �سورية.

�ضحايا الق�صف:
وثقت مجموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية �سقوط نحو (� )122ضحية نتيجة الق�صف الذي طاول المخيمات
والتجمعات الفل�سطينية ،أ �و الذي راح �ضحيته الجئون فل�سطينيون نازحون من مناطقهم �إلى مناطق أ �كثر أ �مناً ن�سبياً.
توزعت �ضحايا الق�صف على ك ٍّل من مخيم اليرموك (� )30ضحية ( )4في مخيمي النيرب وحندرات ،با إل�ضافة �إلى ()1
حي ال�سليمانية في مدينة حلب ،و( )13في مخيم خان ال�شيح و( )7في مخيم جرمانا و( )3في مخيم خان دنون
في ّ
و( )32في درعا ،منهم ( )15من بلدة المزيريب.
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�ضحايا التعذيب:
ق�ضى من أ �بناء الالجئين الفل�سطينيين في �سورية خالل الن�صف أ
الول من عام  )80( 2014الجئاً فل�سطينياً في �سجون
النظام ال�سوري ،فيما بلغ العدد ا إلجمالي لمن ق�ضى تحت التعذيب منذ اندالع أ
الزمة ال�سورية في آ �ذار/مار�س ()211
الجئاً.
و�سجل مخيم اليرموك أ �كبر عدد من �ضحايا التعذيب ،فقد وثق فريق العمل في المجموعة �سقوط ( )33فل�سطينياً من
أ�بناء اليرموك في �سجون النظام ال�سوري منذ بداية عام  2014ولغاية  30حزيران/يونيو  ،2014فيما جاء في المرتبة
الثانية مخيم النيرب ( )4ثم ( )3مخيم خان ال�شيح ،فيما �سجل �سقوط ( )2في مخيم حندرات و( )2في تجمع الح�سينية
و( )2في مخيم درعا و( )2في مخيم العائدين – حم�ص و( )2في مخيم الرمل و( )1في مخيم ال�سيدة زينب.
كذلك �سجل �سقوط  13الجئاً فل�سطينياً من �سكان مدينة دم�شق وريفها ،با إل�ضافة �إلى ( )16الجئاً من مناطق مختلفة في
�سورية.
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�ضحايا الح�صار:
ا�ستمر الح�صار المفرو�ض على مخيم اليرموك من قبل قوات جي�ش النظام ال�سوري واللجان أ
المنية الموالية لها من
الف�صائل الفل�سطينية كالجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين – القيادة العامة ،ما فاقم معاناة الالجئين الفل�سطينيين داخل
مخيم اليرموك .وقد ُ�سجل ارتفاع ملحوظ في عدد �ضحايا الجوع والح�صار منذ بداية كانون الثاني/يناير ولغاية 30
حزيران/يونيو (� )126ضحية ،بينهم ( )42امر أ�ة و( )84رج ًال ب أ�عمار متفاوتة.
الجدير بالذكر أ �ن العدد ا إلجمالي ل�ضحايا الجوع و�صل �إلى (� )151ضحية �سقطت خالل الفترة الممتدة أ
للزمة ال�سورية،
في ظل وجود م�ؤ�شرات �إلى ارتفاع العدد مع ا�ستمرار الح�صار   .

�ضحايا البراميل المتفجرة:
الونة أ
�سجل في آ
الخيرة �سقوط ( )25الجئاً فل�سطينياً نتيجة ا�ستهداف المخيمات والتجمعات الفل�سطينية بالق�صف
بالبراميل المتفجرة ،كما هو الحال في ا�ستهداف مخيم حندرات ألكثر من مرة ،وكذلك مخيم خان ال�شيح والمناطق
المحيطة به وبلدة المزيريب في مدينة درعا.
فقد ق�ضى في مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين في مدينة دم�شق ( )5الجئين نتيجة ا�ستهداف منطقة حديقة الطالع
في مخيم اليرموك ببرميل متفجر بتاريخ  16كانون الثاني/يناير  ،2014كذلك ق�ضى في بلدة المزيريب في مدينة درعا
( )14الجئاً جراء الق�صف بالبراميل المتفجرة .أ �ما مخيم خان ال�شيح ،فقد تعر�ض للق�صف بالبراميل المتفجرة ألكثر من
مرة .فقد ق�ضى الالجئ ح�سن يون�س نوفل نتيجة الق�صف الذي ا�ستهدف المخيم بتاريخ  13كانون الثاني/يناير ،2014
فيما ق�ضى محمد أ �حمد خليفة والطفالن يامن وق�صي ريا�ض نهار في الق�صف الذي تعر�ض له محيط المخيم بتاريخ   6
�شباط/فبراير  ،2014وكذلك ق�ضى محمد محمود �سويد بالق�صف الذي تعر�ضت له المزارع المحيطة بالمخيم بتاريخ 11
�شباط/فبراير   .2014
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�ضحايا اال�شتباكات:
بلغ عدد من ق�ضى نتيجة ا إل�صابة بطلق ناري ناجم عن اال�شتباكات المبا�شرة في مناطق مختلفة من �سورية قرابة ()71
الجئاً فل�سطينياً.
فقد ق�ضى في مدينة حلب ( )13الجئاً فل�سطينياً في �صفوف لواء القد�س الموالي للنظام ال�سوري في مناطق ا�شتباكات
على أ �كثر من جبهة في مدينة حلب .كذلك ق�ضى ( )6فل�سطينيين ب�صفوف النظام على جبهات المليحة وعدرا وجوبر .أ �ما
في مخيم العائدين في مدينة حم�ص ،فقد �سقط الطفل نور الدين الخليلي بتاريخ  15آ �ذار/مار�س  2014نتيجة �إ�صابته
بطلق ناري طائ�ش في الر أ��س .أ �ما مخيم الرمل ،فقد �سجل �سقوط الالجئ محمود قزموز نتيجة اال�شتباكات التي اندلعت
في الالذقية بتاريخ  15ني�سان /أ�بريل .أ �ما في مخيم اليرموك ،فقد ق�ضى ( )14الجئاً فل�سطينياً ،اثنان منهم من المدنيين
و( )12آ �خرون من عنا�صر الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين ـ القيادة العامة ،فيما ق�ضى الجئان من عنا�صر القيادة
العامة في مخيم خان دنون ،با إل�ضافة �إلى اثنين في مدينة درعا ،أ �حدهما في قرية نوى.
ووثقت المجموعة �سقوط ( )27الجئاً فل�سطينياً في أ �ماكن متفرقة من �سورية ،با إل�ضافة �إلى �ضحيتين في لبنان ،هما
الطفل عالء ال�شيخ الذي ق�ضى في مخيم برج البراجنة جراء �إ�صابته بطلق ناري مجهول الم�صدر ،و�شادي �سليمان الذي
ق�ضى نتيجة اال�شتباكات التي ح�صلت في مخيم المية ومية في مدينة �صيدا بجنوب لبنان.
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العمل األهلي ..البديل المؤقت
قامت الم�ؤ�س�سات أ
الهلية وا إلغاثية العاملة داخل وخارج المخيمات الفل�سطينية في �سورية بتعوي�ض بع�ض النق�ص 
الناجم عن غياب الم�ؤ�س�سات الحكومية فيها� ،سواء من أ �عمال �صيانة البنية التحتية أ �و تزويد أ
الهالي بالمياه بعد توقف
بع�ض المحطات عن العمل ب�سبب ا�ستمرار انقطاع التيار الكهربائي ،أ �و تدري�س الطالب المحا�صرين ،كما هو في مخيم
اليرموك.
ونفذت هذه الم�ؤ�س�سات العديد من الفعاليات والن�شاطات الت�ضامنية الهادفة �إلى الحفاظ على تما�سك أ �بناء ال�شعب
الفل�سطيني ،ف أ�قامت المعار�ض والندوات وبرامج الدعم النف�سي والتطوير الذاتي ،وحر�صت كذلك على التوا�صل بين
جميع فئات المجتمع الفل�سطيني من ن�ساء و أ�طفال وكبار �سن.
أ�برز محطات العمل أ
الهلي
•  2كانون الثاني/يناير  :2014قدم الهالل أ
الحمر العربي ال�سوري �إلى الهيئة الخيرية إلغاثة ال�شعب الفل�سطيني في
حلب  20طناً من المواد التموينية لت�ستفيد منها العائالت الم�سجلة لدى الهيئة الخيرية والبالغ عددها ( )891عائلة.
•  7كانون الثاني/يناير  :2014قامت مجموعة من ال�شباب المتدرب على الحالقة الرجالية ،التابعين للهيئة الخيرية
إلغاثة ال�شعب الفل�سطيني بزيارة مركز �إيواء العمري والقيام بالحالقة للمقيمين في المركز ،على أ �ن ت�شمل الحملة باقي
مراكز ا إليواء في منطقة قد�سيا.
  وبدورها أ �طلقت م�ؤ�س�سة جفرا ل إلغاثة والتنمية ،وم�ؤ�س�سة همة ال�شبابية م�شروع «قطرة ماء» ،حيث قام المتطوعون
بتعبئة مياه ال�شرب وتوفيرها عبر �صهاريج وتوزيعها على أ �كثر من خم�سين أ ��سرة في مخيم خان ال�شيح ،تعاني من
أ�و�ضاع وظروف �إن�سانية �صعبة.
•  15كانون الثاني/يناير  :2014أ �جرى فريق هيئة فل�سطين الخيرية الطبي زيارات دورية للمر�ضى والم�سنين في
مخيم اليرموك المحا�صر .كذلك جرى توفير أ
الدوية للمر�ضى ب�صعوبة بالغة نتيجة الح�صار المفرو�ض على المخيم
منذ أ �كثر من عام .
•  17كانون الثاني/يناير  :2014وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة ال�شعب الفل�سطيني بطانيات �شتوية على العائالت
الفل�سطينية المهجرة �إلى منطقة قد�سيا.
•  22كانون الثاني/يناير  :2014وزعت لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان ،بالتعاون مع جمعية ا إل�صالح الخيرية ،ما
يقارب  100ح�صة غذائية ،با إل�ضافة �إلى بع�ض مواد التنظيف على النازحين من �سورية في مدينة �صيدا اللبنانية.
•  24كانون الثاني/يناير  :2014قامت م�ؤ�س�سة جفرا بت أ�مين أ �دوات ومواد لتنظيف أ
ال�ضرار الناجمة عن الحريق
الذي ن�شب في مدر�سة راما في مخيم جرمانا.
بدوره ا�ستمر فريق التنمية والتمكين المجتمعي  -ق�سم المزة  DTCبتزيين جدران مراكز ا إلقامة الم�ؤقتة بر�سومات
تراثية تحكي عن فل�سطين ومعالمها ،وذلك بهدف تر�سيخ حق العودة في نفو�س الالجئين الفل�سطينيين.
• � 2شباط/فبراير  :2014تحت عنوان «منم�شــي ومنكفي الطريق» ،عملت م�ؤ�س�سة جفرا ل إلغاثة والتنمية ،بالتعاون
مع تج ّمع فناني فل�سطين ،على تلوين والر�سم على جدران مركز �إيواء الرامة في مخيم جرمانا.
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• � 5شباط/فبراير  :2014وزعت م�ؤ�س�سة جفرا ل إلغاثة والتنمية ال�شبابية ،بالتعاون مع الهيئة الوطنية أ
الهلية
الفل�سطينية في مخيم خان ال�شيح � 300شاحن �إنارة كهربائي على عدد من العائالت ذات الحاالت ال�صعبة والفقيرة.
أ
العر�ض الول
• � 14شباط/فبراير  :2014أ �قامت م�ؤ�س�سة جفرا ل إلغاثة والتنمية بالتعاون مع تج ّمع فناني فل�سطين
للوحات وبو�سترات فنية تحت عنوان «ر�سائل �إلى اليرموك» بم�شاركة ( )39فناناً ،وذلك من أ �جل ت�سليط ال�ضوء على
معاناة مخيم اليرموك.
• � 17شباط/فبراير  :2014وزعت جمعية ا إل�سراء للتنمية الخيرية أ
 �حذية على طلبة المدار�س النازحين من
المخيمات الفل�سطينية �إلى �ضاحية قد�سيا بريف دم�شق.
• � 23شباط/فبراير  :2014أُ �علن في مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين اال�ستعداد لبدء دورات تعليمية مكثفة
لطالب ال�صف التا�سع ،تحت �إ�شراف نخبة من معلمي أ
«الونروا» بهدف تجاوز م�شكلة التق�صير الدرا�سي الذي لحق
بطالب المخيم ب�سبب أ
الحداث.
• � 24شباط/فبراير  :2014تحت عنوان ( أ�نتم القدوة) ،أ �قامت هيئة فل�سطين الخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية
إلغاثة ال�شعب الفل�سطيني لقا ًء تكريمياً للم�سنين في مخيم اليرموك.
للطفال في رو�ضة أ
•  4آ �ذار/مار�س  :2014قدمت الهيئة الخيرية إلغاثة ال�شعب الفل�سطيني أ �غذية داعمة أ
المل
بمخيم اليرموك ،وذلك في محاولة منها للتخفيف من أ �عرا�ض �سوء التغذية الذي يعاني منه معظم أ
الطفال داخل المخيم
نتيجة فقدان المواد الغذائية أ
ال�سا�سية ب�سبب الح�صار الم�شدد المفرو�ض على المخيم.
•  5آ �ذار/مار�س  :2014قام ق�سم الخدمات في هيئة فل�سطين الخيرية في مخيم اليرموك برفع أ
النقا�ض  وتنظيف
الوبئة أ
�شوارع المخيم ،وذلك بهدف الحفاظ على نظافة المخيم وعدم انت�شار أ
والمرا�ض فيه.
•  8آ �ذار/مار�س  :2014لمنا�سبة اليوم العالمي للمر أ�ة ،ك ّرم الهالل أ
الحمر الفل�سطيني في مخيم اليرموك منت�سبيه
من الن�ساء.
•  12آ
 �ذار/مار�س  :2014بد أ� ق�سم الخدمات في هيئة فل�سطين الخيرية بتعبئة المياه ألهالي مخيم اليرموك
المحا�صر الذين ال ت�صل المياه �إلى خزّاناتهم ،في محاولة للتخفيف من معاناة أ
الهالي ب�سبب الح�صار.
•  15آ �ذار/مار�س  :2014تحت �شعار «ف�سحة للتالقي» ،عقدت هيئة فل�سطين الخيرية لقا ًء �ضم عدد ًا من المثقفين
ذوي االخت�صا�صات العلمية أ
والدبية في مخيم اليرموك ،لمناق�شة ال�سبل الكفيلة بتفعيل الكفاءات داخل المخيم.
• 21آ �ذار/مار�س  :2014تحت عنوان (كبارنا أ �ملنا) أ �قامت هيئة فل�سطين الخيرية لقا ًء تكريمياً ألمهات مخيم اليرموك
في منا�سبة عيد أ
الم .كذلك قامت م�ؤ�س�سة جفرا ل إلغاثة والتنمية ال�شبابية بالتعاون مع منظمة ال�شبيبة الفل�سطينية،
المهات والمعلمين والمعلمات في مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق ،وذلك لمنا�سبة عيدي المعلم أ
بتكريم أ
والم ويوم
أ
الر�ض.
•  24آ �ذار/مار�س  :2014قام الفريق ا إلغاثي لهيئة فل�سطين الخيرية بزيارة الجرحى المدنيين الذين أ ��صيبوا يوم
 23آ �ذار/مار�س � 2014إثر القذيفة التي ا�ستهدفتهم بالقرب من �ساحة الريجة أ �ثناء عملية توزيع المعونات.
وقدمت فرقة �شتات اليرموك عر�ضاً م�سرحياً لمنا�سبة يوم أ
الر�ض بعنوان «ذكرى لن تن�سى» ،في �صالة معروف �سعد
في مدينة �صيدا ،وقد رافق العر�ض الم�سرحي �إقامة معر�ض �صور عن يوم أ
الر�ض وحق العودة.
•  26آ �ذار/مار�س  :2014أ �قامت هيئة فل�سطين الخيرية دورة تدريبية بعنوان «مدخل �إلى �إدارة الموارد الب�شرية»،
وذلك بهدف التعرف �إلى مفهوم التنمية الب�شرية ،والتعرف �إلى دور العن�صر الب�شري أ
ال�سا�سي في عملية تطور
الم�ؤ�س�سات ،وكيفية العمل على �إدارة الطاقات الب�شرية وو�ضعها بال�صورة ال�صحيحة في مكانها ال�صحيح وتطوير
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قدراتها بما يعود بالنفع والفائدة على الم�ؤ�س�سة التي يعمل فيها.
وقامت الهيئة الخيرية إلغاثة ال�شعب الفل�سطيني بترميم أ
ال�ضرار المادية التي نجمت عن �سقوط قذيفة على جامع
ال�صفدي (�شارع العروبة) يوم .2014/3/25
•  15أ �يار/مايو  :2014نظمت الم�ؤ�س�سات العاملة في مخيم اليرموك المحا�صر م�سيرة �صامتة رفعت فيها أ �عالم
فل�سطين وعدد من الالفتات التي ت�ؤكد تم�سك الالجئين الفل�سطينيين بحقهم في العودة �إلى أ �را�ضيهم ،وكذلك تمكنت
الهيئة الوطنية الفل�سطينية في مخيم خان ال�شيح من تنظيم عدة فعاليات ،كان أ �برزها و�ضع �إكليل من أ
الزهار على
�ضريح الفدائي المجهول في المخيم .كذلك �شهد مخيم العائدين في حم�ص عدد ًا من الفعاليات ،حيث نظمت م�ؤ�س�سة
ب�صمة م�سيرة �شارك فيها العديد من أ �بناء المخيمُ ،رفعت فيها أ
العالم وال�شعارات الفل�سطينية التي ت�ؤكد التم�سك بحق
العالم الفل�سطينية في العديد من �شوارع وحارات مخيم العائدين بحماه ،وذلك تعبير ًا من أ
العودة ،فيما ُرفعت أ
الهالي
عن تم�سكهم بحقهم في العودة �إلى ديارهم.
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الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان

و�ضحت بيانات أ
ّ
الونروا ال�صادرة في  11ني�سان /أ�بريل  2014لجوء نحو  53077الجئاً فل�سطينياً من �سورية �إلى
لبنان %89.94 ،منهم من مدينة دم�شق وريفها ،والبقية من �سائر المناطق في �سورية.
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وتفيد البيانات ب أ�ن الالجئين الفل�سطينيين من مخيم اليرموك �شكلوا الن�سبة أ
الكبر ،فقد بلغت ن�سبتهم �إلى المجموع
العام  ،%52.93تاله مخيم ال�سبينة  ،%7.15ثم مخيم خان ال�شيح  ،%6.30ثم مخيم ال�سيدة زينب  ،%4.65وجرمانا
 ،%2وخان دنون  ،%0.55فيما  %26.42من باقي مناطق �سورية.

توزع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان
لقد تجاوز عدد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ثمانين أ �لفاً� ،إ أ
ال �نه عاد لينخف�ض .ويعزى هذا االنخفا�ض 
الكبير في أ
العداد �إلى عدة عوامل ،منها أ �ن جزء ًا منهم دخل �إلى لبنان بق�صد العبور �إلى دول أ �خرى عبر مطار بيروت،
وجزء آ �خر عاد �إلى �سورية تحت ال�ضغط المعي�شي الخانق الذي لم ي�ستطع الالجئ الت أ�قلم معه ،فف�ضل أ �ن يموت تحت
أ
بع�ض الوراق الثبوتية ،أ �و التوا�صل مع أ �هله وذويه ،أ �و بغية ت�سجيل
الق�صف عو�ضاً عن الموت جوعاً ،أ �و ال�ست�صدار
الخروج كي ال تترتب عليه غرامة الت أ�خير عند تجاوز المدة القانونية ل إلقامة الم�سموح بها� .إ أ
ال �ن ا إلجراءات المت�شددة
التي اتخذها أ
المن العام اللبناني عند الحدود حالت دون تمكنهم من العودة �إلى لبنان ،بعد �إقرار �إغالق الحدود في وجه
الفل�سطينيين من قبل الحكومة اللبنانية.
الطفال وال�شباب الن�سبة أ
ي�شكل أ
الكبر بين الالجئين الفل�سطينيين النازحين من �سورية �إلى لبنان .فقد تجاوزت الـ
 ،%39.07و�شكلت الفئة العمرية من (� )5 - 0سنوات  ،%13.05بينما �شكلت الفئة العمرية من (� )17 – 6سنة .%26.02
أ�ما الفئة العمرية من � 18سنة وما فوق ،فقد بلغت .%60.94
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توزع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ح�سب العمر
وت�شكل ن�سبة ا إلناث بين الالجئين  ،%51.37بينما �شكل الذكور ما ن�سبته  .%48.67وت�شكل العائالت التي على ر أ��سها
كرب أ ��سرة .%54.96
امر أ�ة ،أ �ي (رب العائلة)  ،%45.04بينما بلغت العائالت التي على ر أ��سها رجل ّ

توزع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ح�سب الجن�س
ويتوزع الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى لبنان على خم�س مناطق في المخيمات والتجمعات والمدن اللبنانية،
حيث تتوزع العائالت بن�سبة  %50.64داخل المخيمات و  %49.36خارج المخيمات.
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وت�شير البيانات �إلى أ �ن الن�سبة أ
الكبر من العائالت لج أ�ت �إلى منطقة �صيدا ،حيث بلغت الن�سبة   ،%33.40تليها منطقة
البقاع  ،%32.59ثم منطقة بيروت  %15.71ثم منطقة �صور  ،%13.42و أ�خير ًا منطقة طرابل�س .%4.88
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الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان
تتعامل الحكومة اللبنانية مع الفل�سطينيين الالجئين من �سورية كرعايا و�ضيوف ،ال كالجئين ،ما يعني حرمانهم
الجنبية ،كفر�ص ا إليواء والهجرة والعمل وغيرها من أ ��شكال الحماية القانونية ،وخ�صو�صاً أ �ن وكالة أ
المعونات أ
الونروا
لم تقدم لهم ما يكفي .كذلك على الالجئ الفل�سطيني القادم من �سورية �إلى لبنان دفع ثمن ت أ��شيرة الدخول (الفيزا) ،أ �ي ما
يعادل  $ 17للفرد الواحد عند نقطة الدخول (الم�صنع اللبناني) �إلى أ
الرا�ضي اللبنانية.
لقد �شهد الن�صف أ
الول من عام  2014ت�شديد ًا تجاه دخول الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ،راوحت بين
مزاجية القائمين على الحدود من أ
المن العام اللبناني ا�ستناد ًا �إلى قرارات غير معلنة ،و�إ�صدار قرارات ر�سمية و�صفت
بقرارات لتنظيم دخول الالجئين الفل�سطينيين� ،إ أ
ال �نها في حقيقتها مانعة لدخولهم ،نظر ًا �إلى عدم انطباق ال�شروط على
معظمهم.
فقد غلفت القرارات أ
الخيرة ال�صادرة عن وزارة الداخلية في الحكومة اللبنانية() بثوب ال�شرعية والقرارات ال�سيادية
التي يحق ألي دولة اتخاذها في �سياق تنظيم آ �ليات الدخول والخروج عبر منافذها الحدودية� ،سواء البرية أ �و الجوية أ �و
البحرية ،وهذا ما أ �كده وزير الداخلية نهاد الم�شنوق ،في �سياق نفيه لوجود قرارات مانعة لدخول الالجئين الفل�سطينيين
من �سورية �إلى لبنان عندما قال �إنه «لي�س هناك أ �ي قرار يمنع دخول الفل�سطينيين الالجئين في �سورية �إلى لبنان أ �و
العبور منه» ،و أ��ضاف أ �ن «هذه القرارات جاءت لتفادي ارتكاب أ �ي أ �خطاء م�ستقبلية قد ت�ؤثر على الو�ضع أ
المني في
لبنان ،وعلى عالقة لبنان مع دول عربية عدة».
�إ أ
ال �نه من خالل النظر في هذه القرارات يمكن ت�سجيل الم�آخذ آ
التية:
الليات التنفيذية لها ،ما جعل القائمين على المنافذ الحدودية أ �و مراكز أ
• افتقرت هذه القرارات �إلى آ
المن العام
آ
يرف�ض والخر يعتقل،
في لبنان يف�سرونها ح�سب فهمهم لها ،فكان بع�ض هذه المراكز يج ّدد ا إلقامات لالجئين وبع�ضها
و آ�خر يطلق �سراح الموقوفين بعد كتابة تعهد بتجديد ا إلقامة ،و�إال فم�صيره الترحيل .وعندما يذهب كاتب التعهد
للتجديد ال يجدد له كما ح�صل مع بع�ض الذين أُ �وقفوا بتاريخ  10أ �يار/مايو على خلفية انتهاء �إقاماتهم.
• �إن �شرط الح�صول على �سمة دخول م�سبقة من أ
المن العام في لبنان �صراح ًة ي�شكل �شرطاً تعجيزياً في هذه
الظروف ،فالحالة ا�ستثنائية ال يمكن الالجئ أ �ن ينتظر ا�ستيفاء ال�شروط المطلوبة ،وخ�صو�صاً أ �ن هناك خطر ًا يتهدده.
() وقد أ �علن نهاد امل�شنوق ،وزير الداخلية اللبناين ،يف بيانه أ �نه ُو�ضعت معايري تنظم عملية دخول الفل�سطينيني الالجئني يف �سورية �إىل لبنان
«تفادياً لعدم تكرار مثل هذه احلوادث التي ت�ؤثر يف الو�ضع أ
المني يف لبنان ،ويف عالقة لبنان مع دول عربية» .وبالتايل �سوف ي�سمح بالدخول ملن
يحمل �سمة دخول م�سبقة مبنية على موافقة املديرية العامة أ
للمن العام أ �و على بطاقة �إقامة (�سنة واحدة ــ � 3سنوات ــ جماملة) ،أ �و �سمة خروج
وعودة ل�سفرات عدة وحلني انتهاء �صالحيتها ،أ �و متديد للإقامة  3أ ��شهر إلكمال مدة ال�سنة بالن�سبة �إىل الذين ا�ستويف منهم ر�سم  300أ �لف عن �سنة
كاملة .و�سوف مينح الفل�سطينيون الالجئون يف �سورية �سمة مرور ملدة � 24ساعة للقادمني عرب مطار رفيق احلريري الدويل �إذا �سبق أ �ن غادر
ال�شخ�ص عرب املطار أ �و يف حال لديه �إقامة �صاحلة يف اخلارج ويرغب بالعودة �إىل �سورية من طريق لبنان .كذلك �س ُي�سمح بدخول امل�سافرين منهم
والراغبني باملغادرة �إىل اخلارج عرب مطار رفيق احلريري الدويل ،على أ �ن يكون بحوزتهم بطاقة �سفر أ �و �سمة �إىل الدولة امل�سافر �إليها .و�سيو َقف منح
.الت أ��شرية التلقائية للفل�سطينيني الالجئني على احلدود ،حتى لو كان بحوزتهم �إذن عودة ،كذلك لن تمُ َّدد الت أ��شرية التلقائية املمنوحة واملمددة �سابقاً.
الو�ضاع أ
اللية وتلك املعايري قابلة للمراجعة والتعديل وفقاً لتطور أ
و�شدد وزير الداخلية والبلديات على أ �ن «هذه آ
المنية وا إلن�سانية يف أ �ماكن �إقامة
الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية».

32

وفي ال�شق الثاني من البند أ
الول ( أ�و على بطاقة �إقامة (�سنة واحدة ــ � 3سنوات ــ مجاملة) أ �و �سمة خروج وعودة
عدة �سفرات ولحين �إنتهاء �صالحيتها) ،ف� إن هذا غير ممكن لالجئ الفل�سطيني في لبنان با�ستثناء الالجئ الفل�سطيني
المتزوج لبنانية أ �و المولود منها ،في حين أ �ن غالبية الالجئين الفل�سطينيين من �سورية ال تتحقق فيهم هذه ال�شروط.
• �إن في وقف منح الت أ��شيرة التلقائية للفل�سطينيين الالجئين على الحدود ،حتى لو كان بحوزتهم �إذن عودة خالل
هذه الظروف ال�صعبة التي تم ّر بها الجمهورية العربية ال�سورية يمكن اعتباره تع�سفاً في ا�ستخدام الحق وت�ضييقاً على
الالجئين الفارين من �شبح الموت الذي يالحقهم في أ �ماكن حياتهم االعتيادية.
• �إن عدم تمديد الت أ��شيرة التلقائية الممنوحة والممددة �سابقاً ترتبت عليه جملة من ا إلجراءات تمثلت بحملة
اعتقاالت قام بها عنا�صر الجي�ش اللبناني على الحواجز بتوجيه من مديرية أ
المن العام على نحو ما أ ��س ّر به بع�ض 
�ضباط الجي�ش ،وبالتالي فقد أ �لغي العمل بالتمديد ال�شهري التلقائي لمدة عام ،الذي كان قد أ �علنه أ
المن العام في بداية
أ
الزمة وتدفق الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان.
لقد بدا وا�ضحاً بما ال يقبل ال�شك أ �ن التعامل مع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية في لبنان مختلف تماماً عن التعامل
مع الالجئين ال�سوريين ،رغم وجود ذات الظروف التي دفعت بهم �إلى اللجوء ،ومور�ست على  الفل�سطيني "ا إلعادة
الق�سرية" �إلى �سورية بعد انتظار دام أليام أ �و �ساعات طوال ،في مخالفة وا�ضحة  لالتفاقية المتعلقة بو�ضع الالجئين
عام  1951وبروتوكول عام  1967والمادة  3من اتفاقية مناه�ضة التعذيب عام .1984
كذلك لم ُيعت َبر الوجود الفل�سطيني ال�سوري ناجماً عن ظروف ق�سرية ،بل ُع ّد وجود ًا عادياً يتطلب ا�ستيفاء ال�شروط
ال�سابق ذكرها في لحظات قد تكون هي أ
الخيرة في حياته.

انتهاكات حقوق الالجئين الفل�سطينيين في لبنان
قامت مجموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية بتوثيق ومتابعة عدة انتهاكات من قبل ال�سلطات اللبنانية تجاه
المن العام اللبناني يوم أ
الالجئين الفل�سطينيين خالل الفترة الواقعة بين  11و 18أ �يار/مايو  .2014فقد قام أ
الحد
 11أ �يار/مايو   2014بمنع عائلة راكان ح�سين (الالجئ في هنغاريا) المكونة من أ �ربعة أ �طفال برفقة عمهم  والقادمة
من درعا ــ تجمع المزيريب لالجئين الفل�سطينيين من الدخول �إلى لبنان إلجراء مقابلة مع ال�سفارة الهنغارية إلجراء
معاملة ل ّم ال�شمل ،حيث ح�صلت العائلة على موعد لهذه المقابلة قبل ثالثة أ ��شهر ،وعادت أ �دراجها �إلى �سورية ،رغم
العديد من المخاطر التي كانت تتهددها أ �ثناء العودة لي ًال والتكاليف العالية التي تكبدتها للو�صول �إلى نقطة الحدود وفق
ت�صريحات أ
الب .ويتعين على العائلة الح�صول على موعد جديد قد يكلفهم انتظار ًا جديد ًا لمدة ثالثة أ ��شهر أ �خرى ،في
الوقت الذي ال �ضمانات إلمكانية دخولهم في المرة القادمة .ونظر ًا �إلى �إغالق ال�سفارات أ
الوروبية جميعها في دم�شق،
ف� إن كافة المعامالت لل�سوريين والفل�سطينيين ال�سوريين ت�ستوجب �سفر ًا �إلى دولة مجاورة اعتاد المراجعون أ �ن تكون
في لبنان .وبالرغم من أ �ن دخول العائلة �إلى لبنان بهدف �إجرائي بحت ،ولديها ما يثبت ذلك ،و أ�ن ال نية البتة ل إلقامة
هناك ،فقد منعت �سلطات الحدود جميع أ �فراد العائلة من الدخول ،وقد تكررت هذه الحالة مع عائلة لديها موعد مع
ال�سفارة الهولندية ،حيث منعت العائلة من الدخول بعد انتظار على معبر الم�صنع الحدودي لمدة يومين.
وفي �سياق مت�صل ،قام عنا�صر من أ
المن العام اللبناني يوم  15أ �يار/مايو   2014باعتقال الطفل طارق عني�سي ()15
عاماً ،عند حاجز «معركة» على طريق مدينة �صور في �سرية أ �من العبا�سية ،وال يزال االعتقال قائماً حتى اللحظة ،و�سط
مخاوف من نية ال�سلطات اللبنانية بترحيل الطفل �إلى �سورية بحجة انتهاء �إقامته ،متجاهل ًة في ذلك التحذير الذي ن�صت
عليه االتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي منحت «الحماية للطفل من أ ��شكال االعتداء على �شخ�صه كتعري�ضه لخطر
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النزاعات الم�سلحة» الذي قد يواجهه الطفل حتماً في حال ت�سليمه ل�سورية .وقد تابعت مجموعة العمل ق�ضية الطفل
المعتقل ،وتبين لديها أ �ن ذوي الطفل غير قادرين على زيارة ابنهم في معتقله خوفاً من االعتقال لنف�س ال�سبب .وت�ستهجن
المجموعة هذه ا إلجراءات التع�سفية من قبل ال�سلطات اللبنانية بحق أ
الطفال ،وخا�ص ًة أ �نه تبين أ �ن كافة دوائر الهجرة
اللبنانية المعنية ترف�ض تجديد ا إلقامة ألي الجئ فل�سطيني ،وهو ما ي�ضع كل فل�سطيني الجئ من �سورية هدفاً لالعتقال
التع�سفي ب أ�ي لحظة ،و�سط فقدان كافة الخيارات في �إيجاد مالذ آ �من ،في ظل منعه من التنقل عبر أ �ي دولة في العالم.
كذلك ُر�صدت حالة الالجئ الفل�سطيني من �سورية ( أ� ــ ع هـ) المقيم في مخيم عين الحلوة والمتزوج بامر أ�ة �سورية
ال �نه منع أ �بناءها الحاملين لجن�سية أ
الجن�سية .فقد �سمح أ
المن العام اللبناني للزوجة بالدخول �إلى لبنان� ،إ أ
الب
الفل�سطيني ال�سوري ،وذلك بتاريخ  17أ �يار/مايو  .2014وتن�ص االتفاقية الدولية الخا�صة بحقوق الطفل «التي اعتمدتها
الجمعية العامة أ
للمم المتحدة (في  »)1989/11/20التي تعطيه الحق «بالحفاظ على �صالته العائلية».
ي�شار �إلى أ �ن الحكومة اللبنانية قد �ص ّدقت على هذه االتفاقية بتاريخ  1990/11/20باال�ستناد �إلى القانون ال�صادر عن
مجل�س النواب برقم  ،90/20وهو ما ي�ضع الحكومة اللبنانية أ �مام انتهاك وا�ضح لالتفاقيات الدولية بهذا ال� أش�ن.
وفي خطوة ت�ضييق جديدة بحق الالجئين الفل�سطينيين في لبنان ،تع ّدت القرارات اللبنانية أ
الخيرة الفل�سطيني
ال�سوري الالجئ �إلى لبنان ،ب�سبب أ
الزمة القائمة في �سورية �إلى الفل�سطيني ال�سوري المولود في لبنان ألم فل�سطينية
لبنانية .فال�سيدات الفل�سطينيات المتزوجات بفل�سطينيي �سورية أ ��صبح أ �بنا�ؤهن مطالبين بالح�صول على �إقامات في
لبنان أ ��سوة بالفل�سطيني ال�سوري.
فال�سيدة أ �م محمد أ �رملة فل�سطينية لبنانية من �سكان مخيم عين الحلوة تعي�ش حالة قلق بالغة ال�شدة  ب�سبب خوفها
المبرر على أ �بنائها من الحواجز على مداخل المخيمات والمدن ،ألنهم بنظر ال�سلطات اللبنانية وبفعل القرارات أ
الخيرة
أ��صبحوا فل�سطينيين �سوريين يجب عليهم الح�صول على �إقامة ومراجعة مكاتب أ
المن العام كل ثالثة أ ��شهر من أ �جل
التمديد ،علماً أ �ن القانون اللبناني ي�سمح ألبناء أ
الم اللبنانية أ �و الفل�سطينية اللبنانية الح�صول على �إقامة مجاملة ت�صل
حتى � 3سنوات.
ي�شار �إلى أ �ن هذه الحاالت تمثل جزء ًا موثقاً من مئات الحاالت التي لم توثق والتي يمكن م�شاهدة جموعها على معبر
الم�صنع الحدودي بين �سورية ولبنان .فكل عائلة تحمل معها ق�صة معاناة تختلف عن أ
الخرى ،وجميعها يرتكز على حالة
واحدة منطلقها الحرب الدائرة في �سورية ،وهو ما ي�ضع أ �غلب الحاالت في �سياق قانوني يوجب على كافة الحكومات
المعنية التعامل معها بما يو ّفر لها الحماية والرعاية ،بل ويح ّملها م�س�ؤولية تعر�ضها للخطر في حال و�صولها �إلى أ �ي
مكان آ �من.

الواقع المعي�شي والإن�ساني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان:

توزع الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى لبنان بداي ًة على أ �قاربهم و أ��صدقائهم الذين فتحوا لهم البيوت م�ستقبلين
ومتعاطفين مع م�صيبتهم .ومنهم َمن ا�ست أ�جر منز ًال داخل المخيمات وخارجها ب أ��سعار تفاوتت ما بين  200ــ  400دوالر
داخل المخيمات ،و 500ــ  700دوالر �ضمن المدن ،فيما قامت بع�ض الم�ؤ�س�سات الخيرية أ
والهلية في بع�ض المخيمات
والمدن اللبنانية بفتح مراكز �إيواء م�ؤقتة لالجئين الذين تقطعت بهم ال�سبل ،ولم يتمكنوا من �إيجاد م�ضيف أ �و قدرة على
ا�ستئجار مكان لل�سكن .فقد افتتح مركز الغوث ا إلن�ساني للتنمية في البقاع ثالثة مراكز �إيواء :أ
الول في مخيم الجليل في
الم�سبح والمقبرة ي�ضم  70عائلة بمجموع أ �فراد � 400شخ�ص .والثاني في العمرية ،وفيه  20عائلة بمجموع أ �فراد 100
�شخ�ص .والثالث في مجدل عنجر ي�ؤوي  18عائلة بمجموع أ �فراد � 90شخ�صاً .ويوجد أ �ي�ضاً  20عائلة داخل مخيم الجليل
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في مكاتب عدد من الف�صائل الفل�سطينية ت�شرف عليها الف�صائل الفل�سطينية بالتعاون مع الغوث ا إلن�ساني.
وفي مدينة �صيدا عدة مراكز �إيواء داخل مخيم عين الحلوة ،أ �همها مجمع جمعية البدر الذي ي�ضم عدة تجمعات لالجئين،
كرو�ضة البدر التي ت�ضم قرابة  25عائلة ،وتج ّمع خيام الكرامة الذي ي�ضم  24خيمة تقطنها ع�شرات العائالت ،والبيت
أ
البي�ض  20عائلة ،والبيت الم�سكون  15عائلة .با إل�ضافة �إلى مركز الكفاح الذي ت�شرف عليه جمعية الفرقان والذي ي�ضم
 43عائلة مكونة من � 179شخ�صاً ،ورو�ضة البهاء التي تقطنها  37عائلة ،أ �ي ما يعادل � 177شخ�صاً.
أ
بع�ض العيان والوجهاء من أ �هل قرية لوبية
وفي مدينة �صور العديد من هذه المراكز .ففي مخيم برج ال�شمالي ،ح ّول
في المخيم �صالة أ �فراح ومنا�سبات ألهالي المنطقة� ،إلى مركز �إيواء ي�ستوعب أ �ربع ع�شرة عائلة فل�سطينية الجئة من
�سورية ،وذلك من خالل تق�سيمه �إلى غرف �صغيرة �صالحة للمعي�شة.
كذلك جرى التن�سيق مع أ ��صحاب بيوت غير جاهزة ب�شكل كامل ،و ُق ِّدمت للعائالت المهجرة بعد تجهيزها بخزان ماء مع
حمام و أ�بواب .أ �ما في منطقة ال�شمال ،فال مراكز �إيواء في المخيمين ،وي�سكن الالجئون في بيوت أ �و كاراجات ي�ست أ�جرونها
بحدود (  $200ــ  .)$400وفي مخيم نهر البارد ما ي�سمى (البراك�سات) ،وقد أُ �ن�شئت للمهجرين من نكبة البارد 2007م،
وهي عبارة عن بيوت معدنية بموا�صفات بيئية متدنية ،وينطوي ال�سكن فيها على م�شاكل �صحية واجتماعية عديدة،
ي�سكن فيها قرابة  150عائلة مهجرة من �سورية.
وا�شتركت هذه المراكز في معظمها بافتقارها �إلى الحد أ
الدنى من متطلبات الحياة القويمة من بنى تحتية وخدمات
أ��سا�سية.
أ�ما على �صعيد من �سكن المنازل ،فقد حاولت بع�ض العائالت النازحة من �سورية �إلى لبنان الت أ�قلم مع الحالة الجديدة
المور ،و�سعت �إلى محاولة التجمع معاً في منزل واحد لتقا�سم أ
التي آ �لت �إليها أ
الجرة .فبع�ض العائالت يتكد�س أ �فرادها
البالغ عددهم قرابة  14فرد ًا في غرفة واحدة ،ما فاقم من معاناتها و أ�دى �إلى ظهور م�شاكل أ ��سرية واجتماعية ،دفعت
البع�ض منهم �إلى اتخاذ قرار بالعودة �إلى �سورية ،بكل ما يحمله القرار من مخاطر.
لوحظ تراجع في العمل ا إلغاثي ،ما زاد من معاناة الالجئين الفل�سطينيين من �سورية ،وفاقم في أ �حيان عديدة في توتير
العالقة مع المجتمعات المحلية الم�ضيفة التي ت�شكو أ ��ص ًال من الفقر والعوز ال�شديدين ،وقد برر القائمون على العمل ا إلغاثي
و�شح الموارد التي تعاني منها الم�ؤ�س�سات الخيرية.
التراجع ب�سبب عمليات اللجوء المتزايدة ،في ظل �ضعف ا إلمكانات ّ
ال�شهر الثالثة أ
الونروا ،فقد انتظمت خالل أ
على �صعيد خدمات أ
الخيرة ( آ�ذار ــ ني�سان ــ أ �يار) الم�ساعدات النقدية التي
تقدمها أ
الونروا لالجئين� ،إ أ
ال �نها �شكلت تراجعاً في �شق البدل النقدي الذي تقدمه .فقد �صرفت مبلغ  $ 100للعائلة كبدل
�إيواء عموماً ،دون التمييز بال�صرف ،على اعتبار حجم أ
ال�سرة الذي اتبعته في المرات الما�ضية� ،إ أ
ال �نها ا�ستمرت في
�صرف بدل ال�سلة الغذائية ( )$ 30للفرد.
وعلى ال�صعيد ال�صحي تقدم أ
الونروا خدماتها ال�صحية للفل�سطينيين الالجئين من �سورية �إلى لبنان ،والم�سجلين لديها
في �سورية أ ��سو ًة بالفل�سطينيين المقيمين والم�سجلين في لبنان .واقت�صرت الخدمات ال�صحية التي قدمتها بالدرجة
الولى على الرعاية أ
أ
الولية ،وكذلك ا إلحالة على الم�شافي المتعاقدة معها إلجراء بع�ض العمليات الجراحية وحاالت
الوالدة  .
ال �ن ثمة فوارق لم تلحظها أ
�إ أ
الونروا في ذلك .فاللجوء الثاني رافقته تغيرات طر أ�ت على مجتمع الالجئين الجدد،
كالبطالة والفقر و�صعوبة توفير الم�سكن والغالء وغيرها ،ال تزال حتى اللحظة بحاجة لحلول مجدية و�سريعة.
الحمر الفل�سطيني خدمات �صحية بن�سبة  %50في عيادات أ
  وتقدم جمعية الهالل أ
الطفال والن�سائية وا إل�سعافات
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أ
الولية ،وتقدم بع�ض المراكز ال�صحية الخا�صة أ �و التابعة للجمعيات أ �و الف�صائل الفل�سطينية في المخيمات ح�سومات
على العالج قد ي�صل بع�ضها �إلى .100%

بالمقابل ،يمكن ت�سجيل المالحظات آ
التية في ما يتعلق بالخدمة ال�صحية لالجئ من �سورية:
• ال  تقدم أ
الونروا نفقات العالج الناجمة عن الحوادث الطارئة نهائياً كحوادث ال�سير ،بينما تغطي جزئياً بع�ض 
العمليات الجراحية ،كعمليات القلب المفتوح التي يجد الالجئ نف�سه عاجز ًا عن تغطية تكاليفها في معظم أ
الحيان.
ال �ن �شراء أ
ض �و مجاني� ،إ أ
• قد يح�صل الالجئ على العالج ب�سعر منخف� أ
الدوية ي�شكل عائقاً أ �مامه ،وخ�صو�صاً في
الدوية في لبنان ،وانعدام القدرة على �شرائها وعدم توافرها ب�شكل كامل لدى أ
ظل غالء أ
الونروا ،وفي حال توافرها
ف� إنها تتوافر بكميات ال تكفي المري�ض لتغطية حاجته ال�شهرية (مثل البخاخات لمر�ضى الربو أ �و أ
المرا�ض المزمنة).
• ال توجد نقاط طبية ثابتة في مراكز االيواء التي ت�ضم الع�شرات من العائالت ،وكذلك ال يوجد فح�ص دوري لنزالء
أ
أ
بع�ض المرا�ض المعدية ،التي قد تنتقل �سريعاً في أ �ماكن
بع�ض المرا�ض المزمنة ،وتف�شي
تلك المراكز للح ّد من تفاقم
التجمعات وال�سكن الجماعي.
• هناك بع�ض  العالجات وا إلجراءات الالزمة لالجئين التي ال  تقدمها عيادات أ
الونروا (مثل �سحب الع�صب في
أ
ال�سنان وتفتيت الح�صيات البولية من خارج الج�سم).
أ�ما على ال�صعيد التعليمي ،فت�ستوعب مدار�س أ
الونروا الموجودة داخل المخيمات الفل�سطينية وخارجها معظم الطالب
ال �ن بيانات أ
من أ �بناء الالجئين الفل�سطينيين من �سورية� ،إ أ
الونروا تدل على التحاق ما يقارب  %30من الطالب بالمدار�س!
وفي �سياق البحث عن مع ّوقات االلتحاق أ
وال�سباب الكامنة وراء ذلك ،يجد المتتبع نف�سه أ �مام العديد من المبررات التي
ي�سوقها ذوو الطالب والتي أ �برزها:
العامل االقت�صادي:
ي�ضطر جزء من الطالب للذهاب �إلى المدار�س بوا�سطة و�سائط نقل خا�صة� ،سواء من داخل المخيمات �إلى المدينة أ �و
بالعك�س .فهناك من تم ت�سجيله في مدار�س خارج المخيم بحجة اكتظاظ المدار�س بالطالب من أ �بناء المخيمات واختالف
المقرر الدرا�سي ،حيث تقوم المدار�س المخ�ص�صة للطالب الالجئين من �سورية  بتدري�س المنهاج اللبناني مخ َّففاً وتعتمد
بع�ض البرامج الخا�صة بهم ،كالدعم النف�سي ،وغيرها من أ
الن�شطة الخا�صة.
أ
�إ أ
ال �ن الو�ضع االقت�صادي أ
بع�ض الحيان دون �إر�سال أ �بنائهم �إلى تلك المدار�س ب�سبب قلة ذات اليد،
للهالي قد يحول في
ف أ�جرة االنتقال بوا�سطة البا�ص بحدود   $ 20للطالب الواحد �شهرياً ،فكيف �إذا كان في أ
ال�سرة أ �كثر من طالب ،في ظل
فقدان المعيل أ �و البطالة التي يعاني منها المجتمع الفل�سطينيي في لبنان ب�شكل عام؟
اختالف المناهج:
د أ�ب الطالب في �سورية على درا�سة المناهج باللغة العربية في كل مراحل التعليم من المرحلة االبتدائية حتى نهاية
التعليم الجامعي� .إ أ
ال �ن المناهج في لبنان اعتمدت اللغة ا إلنكليزية في تعليم الطالب في مرحلة ما بعد ال�صف الخام�س
االبتدائي .لذلك ،وجد الطالب أ �نف�سهم أ �مام فجوة كبيرة ي�صعب عليهم وعلى ذويهم التعاطي معها لعدة أ ��سباب ،ف� إمكانات
اللغة لدى الطالب أ
والهل تكاد تكون معدومة ،وكذلك فر�ص ردم هذه الفجوة من خالل الدعم العلمي عبر درو�س خا�صة
متعذرة أ �ي�ضاً ،لما يعانيه الالجئون من �ضائقة اقت�صادية.
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التعاطي الخاطئ مع المرحلة:
هناك ٍ
تعاط خاطئ مزدوج مع المرحلة التي تمر فيها أ �زمة الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان .فمن ناحية
الهل ،أ �حجم بع�ضهم عن �إر�سال أ �بنائهم �إلى المدار�س ظناً منهم أ �ن أ
أ
الزمة ال�سورية �ستنتهي قريباً و�سيعودون �إلى
منازلهم .وكذلك تعاطي بع�ض المعلمين مع الطالب على أ �ن وجودهم مرحلي وم�ؤقت ودرجة ثالثة ،وبالتالي لم يبذلوا
الجهد المطلوب لتو�ضيح الفكرة للطالب الذي ي�س أ�ل  -في بع�ض المدار�س  -ف� إن ا�ستوعب من المرة أ
الولى فقد فاز ،و�إن
لم ي�ستوعب فم�شكلته .ويمكن �إيراد الكثير من ال�شواهد الدالة على مثل هذا النوع من ال�سلوك  .
وعلى �صعيد التعليم الجامعي تُق َّدر أ �عداد طالب الجامعات والمعاهد المتو�سطة من الالجئين �إلى لبنان بنحو 300
طالب موزعين على مختلف المخيمات والتجمعات الفل�سطينية .وت�شير ا إلح�صاءات المتوافرة لدى لجنة فل�سطينيي
�سورية في لبنان �إلى أ �ن نحو  70طالباً جامعياً بمختلف االخت�صا�صات العلمية قد ح�صلوا على منح درا�سية من م�ؤ�س�سة
�صندوق دعم الطالب «�صراط» ،وانت�سبوا �إلى الجامعات اللبنانية العامة والخا�صة بعدما كان عدد من التحق بالجامعة
ع�شرة طالب فقط ،فيما منعت الباقي ظروفهم المادية أ �و التعقيدات ا إلدارية أ �و اختالف المناهج بين �سورية ولبنان من
االلتحاق بالجامعات.
وفي هذا ال�سياق ،ال بد من ا إل�شارة �إلى ا�ستمرار بع�ض التجارب التي قادتها مجموعة متطوعين من المدر�سين الفل�سطينيين
الالجئين من �سورية في �إن�شاء أ �كثر من مركز لتدري�س المنهاج ال�سوري لطالب �شهادة التعليم أ
ال�سا�سي (ا إلعدادية)
والثانوية العامة بفرعيها العلمي أ
والدبي ،حيث تمكن بع�ض الطالب من درا�سة المقررال�سوري في لبنان والتقدم في ما
ال �ن القرارات أ
بعد �إلى االمتحانات في �سورية� ،إ أ
الخيرة المانعة لدخول الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان
جعلت العديد من الطالب يترددون في الذهاب �إلى �سورية خوفاً من عدم التمكن من العودة ثانية.
أ�ما في ما يتعلق بالطالب الفل�سطيني في المرحلة ا إلعدادية والثانوية المتقدم لالمتحانات في لبنان ،فقد ا�شترطت وزارة
التربية والتعليم اللبنانية على الطالب الفل�سطينيين المتقدمين لفح�ص �شهادة التا�سع (البريفيه) والم�سجلين لدى مدار�س
وكالة الغوث لالجئين بلبنان ب�شكل نظامي ت�صديق ومعادلة جالءات ال�سنوات ال�سابقة أ ��صو ًال من �سورية ،وطالبوا
بوجود �إقامات نظامية للطالب ،ما يعني حرمانهم التقدم �إلى االمتحان.
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الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى األردن
الردن  11000الجئ فل�سطيني ح�سب �إح�صائيات أ
بلغ عدد الالجئين القادمين من �سورية �إلى أ
الونروا ،وتقدم لهم
الوكالة بع�ض  الخدمات ا إلغاثية ،يقطن منهم  173الجئاً في مج ّمع �سايبر �سيتي �شمال أ
الردن بالقرب من الحدود
الخرين ،فيعي�شون داخل المدن أ
ال�سورية .أ �ما معظم الالجئين آ
الردنية أ �و في مخيم الزعتري ،ويتظاهرون ب أ�نهم الجئون
�سوريون ،حيث تقوم ال�سلطات بترحيل من يتبين أ �نه الجئ فل�سطيني وتقوم ب� إعادته �إلى �سورية التي هرب منها خوفاً
على حياته.
ويعاني أ �كثر الالجئين من الفقر المدقع ،ويتوزعون على مدن� :إربد ،الزرقاء ،عمان ،المفرق ،مخيم الزعتري� ،سايبر
�سيتي بن�سب متفاوتة ،وت�شكل العائالت منهم نحو  2391عائلة ،و %48منهم تحت �سنّ  18عاماً ،كذلك  %52منهم �إناث،
و %30منهنّ ي�شكلن الم�صدر الوحيد إلعالة عائالتهن ،ويبلغ معدل العائلة  4.1أ �فراد()  .

()  انظر يف تقرير احلالة حول أ �و�ضاع فل�سطينيي �سورية ــ جمموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية ومركز العودة الفل�سطيني ـ لندن واجلمعية الرتكية
للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني «فيدار» �ص  51و �ص http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/sitreport.pdf 101
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ي�شار �إلى أ �ن أ
الردن يفر�ض قيود ًا على دخول الفل�سطينيين و�سجل قيامه ب� إعادة بع�ض الالجئين ق�سر ًا �إلى �سورية ح�سب
تقرير لمنظمة العفو الدولية.

أ�برز المحطات...

• يوم  7كانون الثاني/يناير أ �كد مدير �إدارة مخيمات الالجئين ال�سوريين في أ
الردن العميد و�ضاح الحمود ،التزام
�إدارة المخيمات قرا َر الحكومة المتمثل بمنع �إدخال الالجئين الفل�سطينيين من حملة الوثائق ال�سورية �إلى أ
الردن.
• يوم  13كانون الثاني/يناير ،قال المر�صد أ
الورومتو�سطي لحقوق ا إلن�سان �إنه قام بجمع عدد من ا إلفادات من
فل�سطينيين الجئين قدموا �إلى أ
الردن من �سورية ،وا�صفاً أ �و�ضاعهم ا إلن�سانية بال�صعبة ،حيث يعي�شون تحت تهديد
الترحيل في أ �ية لحظة �إذا ما اكت�شفت ال�سلطات أ �نهم فل�سطينيون().
• في يوم  23كانون الثاني/يناير ،أ �طلق الالجئون من داخل تجمع �سايبر �سيتي في أ
الردن نداءات ومنا�شدات
لمنظمات حقوق ا إلن�سان ومنظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية أ
والونروا لحل م�شكلتهم وم ّد يد العون والم�ساعدة
لهم ،حيث ي�شعرون ب أ�نهم معزولون عن العالم الخارجي ويعاملون معاملة المعتقلين في مع�سكر أ ��شبه بمركز اعتقال
أ�مني مغلق حيث يحتجز الالجئون فيه وال ي�سمح لهم بالخروج �إال �ضمن قيود وكفاالت.
الردنية تقريرها المتعلق بمنح أ �بناء أ
• في يوم  18أ �يار/مايو ،أ ��صدرت �إحدى اللجان الوزارية أ
الردنيات المتزوجات
ب أ�جانب ميزات متعلقة با إلقامة والعمل والتعليم ،فيما قالت �صحيفة «الغد أ
الردني» نق ًال ع ّما و�صفته بالم�صادر المطلعة

الورومتو�سطي حلقوق ا إلن�سان �إنه قام بجمع عدد من ا إلفادات من فل�سطينيني الجئني قدموا �إىل أ
()  وقال املر�صد أ
الردن من �سورية ،وا�صفاً أ �و�ضاعهم
ا إلن�سانية بال�صعبة ،حيث يعي�شون حتت تهديد الرتحيل يف أ �ية حلظة �إذا ما اكت�شفت ال�سلطات أ �نهم فل�سطينيون .وقال املر�صد أ
الورومتو�سطي
يف تقرير ميداين له�« :إن أ �عداد الالجئني الفل�سطينيني الذين و�صلوا �إىل أ
الردن من �سورية تق ّدر ب أ�حد ع�شر أ �لف الجئ .يقطن منهم  173الجئاً يف
الخرين فيعي�شون داخل املدن أ
جم ّمع �سايرب �سيتي �شمال أ
الردن بالقرب من احلدود ال�سورية .أ �ما معظم الالجئني آ
الردنية أ �و يف خميم الزعرتي،
ويتظاهرون ب أ�نهم الجئون �سوريون ،حيث تقوم ال�سلطات برتحيل من يتبني أ �نه الجئ فل�سطيني وتقوم ب� إعادته �إىل �سورية التي هرب منها خوفاً على
حياته» .و أ��ضاف املر�صد احلقوقي الدويل ،الذي يتخذ من جنيف مقر ًا له ،أ �ن تعامل ال�سلطات أ
الردنية مع الالجئني ال�سوريني «يت�سم باملعاملة احل�سنة
الردنية لالجئ ال�سوري عدد ًا من االمتيازات ،ومن ذلك �إمكانية درا�سة أ
وااللتزام بقواعد حقوق ا إلن�سان ،وتوفر ال�سلطات أ
الطفال ال�سوريني يف املدار�س
الردين .أ �ما حينما يتعلق أ
الردنية بنف�س ر�سوم الطالب أ
احلكومية أ
المر بالالجئ الفل�سطيني القادم من �سورية ،ف� إن ال�سلطات تت�شدد دومنا مربر وا�ضح
الردن يف بداية أ
الورومتو�سطي أ �ن الدخول �إىل أ
لذلك» .و أ�بلغ الجئون فل�سطينيون فريق املر�صد أ
الزمة ال�سورية كان �سه ًال ،وا إلجراءات ب�سيطة� ،إال 
أ�ن ال�سلطات أ
الردنية بد أ�ت تت�شدد منذ نحو عام ،وخ�صو�صاً مع الفل�سطينيني ،بحيث تقوم ب� إرجاع من يتبني أ �نه فل�سطيني ،ما حدا الفل�سطينيني �إىل
الردن .وذكر الالجئون الفل�سطينيون القادمون من �سورية أ �ن ال�سلطات أ
اللجوء لتزوير وثائق تظهر أ �نهم �سوريون من أ �جل الدخول �إىل أ
الردنية قامت
ب� إعادة بع� أ
ض �قاربهم �إىل �سورية حينما اكت�شفت أ �نهم الجئون فل�سطينيون .ونقل املر�صد �شهادة أ �حد الالجئني؛ جاء فيها « أ�ن ابنة أ �خيه متزوجة ب�شاب
�سوري ولها  3أ �طفال ،ويعي�شون يف خميم الزعرتي ،غري أ �ن ال�سلطات اكت�شفت أ �نها فل�سطينية فقامت ب� إعادتها �إىل أ
الرا�ضي ال�سورية ،فيما بقي زوجها
و أ�طفالها يف خميم الزعرتي» .وي�ؤكد الالجئون الفل�سطينيون النازحون من �سورية أ �ن عودتهم �إىل أ
الرا�ضي ال�سورية متثل خطر ًا كبري ًا على حياتهم،
وخ�صو�صاً بعد القانون الذي أ �قرته حكومة دم�شق أ �خري ًا ،ومبوجبه ف� إن عدد ًا كبري ًا من الالجئني الفل�سطينيني الذين غادروا �سورية يف ظل أ
الزمة
لن يتمكنوا من العودة �إليها الحقاً �إال بعد احل�صول على ت أ��شرية (فيزا) .من جانبها ،أ �كدت م�صادر يف وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
الردن لفريق املر�صد أ
الممية يف أ
( أ�ونروا) أ
الورومتو�سطي ما ذكره الالجئون ،وقالوا �إنهم ميتنعون أ �حياناً عن التوا�صل مع الالجئني الفل�سطينيني
خوفاً من اكت�شاف ال�سلطات جن�سية ه�ؤالء الالجئني ،ما يعرقل و�صول امل�ساعدات التي تقدمها الوكالة �إليهم .و أ�و�ضح املر�صد أ
الورومتو�سطي أ �ن
ما يتعر�ض له الالجئون الفل�سطينيون يف أ
الردن ،الذين يف ّرون من املوت واال�ضطهاد احلا�صل يف �سورية ،يخالف مبا�شرة االتفاقية الدولية املتعلقة
بالالجئني ،والقانون الدويل العريف ،م�شري ًا �إىل أ �ن االتفاقية قد ن�صت ب�شكل �صريح يف مادتها الثالثة والثالثني على «منع أ �ي دولة من القيام بطرد الالجئ
القاليم التي تكون حياته أ �و حريته مهددتني فيها» .وطالب املر�صد أ
أ�و ر ّده ب أ�ية �صورة من ال�صور �إىل حدود أ
الورومتو�سطي حلقوق ا إلن�سان ال�سلطات
الردنية مبعاملة الالجئني الفل�سطينيني النازحني من �سورية مبا متليه القوانني أ
أ
والعراف الدولية ،أ ��سو ًة بتعاملها مع الالجئني ال�سوريني ،والذين
جتمعهم نف�س الظروف والدوافع للهرب من �سورية ،ومنحهم احلقوق الواجبة لهم مبوجب قواعد القانون الدويل وحقوق ا إلن�سان ،وال �س ّيما حقهم يف
احلياة ،وحرية التن ّقل والتعليم.
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�إن تو�صيات اللجنة ،التي �سبق أ �ن �شكلها مجل�س الوزراء قبل أ ��شهر ،وفي ما يتعلق بمجال أ �ذونات ا إلقامة ،بمنح الق�صر
الردنيات المتزوجات ب أ�جانب ،والخا�ضعين ألحكام قانون ا إلقامة و�ش�ؤون أ
من أ �بناء المواطنات أ
الجانب ،با�ستثناء
حملة وثائق ال�سفر الفل�سطينية.
كذلك نقلت ال�صحيفة في تقرير رفعته اللجنة �إلى مجل�س الوزراء أ �ي�ضاً ،أ �ن منح ت�سهيالت في ا إلقامة لحملة الوثائق
الفل�سطينية �سيكون له دور �سلبي ،حيث �سيقود أ �بناء أ
الردنيات من حملة الوثائق الفل�سطينية بعدم حفاظهم على تجديد
وثائقهم ال�صادرة عن الدول الم�ست�ضيفة (م�صر� ،سورية ،لبنان ،العراق ،ليبيا ،واليمن) ب�صفتهم الجئين في تلك الدول،
مع �إ�شارتها �إلى أ �ن عدد ًا كبير ًا من تلك الفئة ،مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم ،وخا�صة دول الخليج
الردن منفرد ًا أ
العربي ،وهذا �سيدفعهم �إلى عدم تجديد �إقاماتهم في تلك الدول ،وبالتالي يتحمل أ
البعاد المترتبة على
�إقامتهم فيها ،لكونهم أ �عداد ًا كبيرة جد ًا.
والجدير بالذكر أ �ن حالة حملة الوثائق من الفل�سطينيين المتزوجين أ �ردنيات هي من أ �كثر ال�شرائح تعر�ضاً لحرمانها
الحقوق المدنية في أ
الردن ،نظر ًا �إلى اعتبارات ديموغرافية و�سيا�سية ،وهو ما أ �لقى بظالله على حالة المئات من
فل�سطينيي �سورية الذين ا�ضطرتهم الحرب �إلى عبور الحدود مع أ
الردن كالجئين ،حيث يحتجز ه�ؤالء في مخيمات
الردنية أ �بناء أ
حدودية أ ��شهرها �سايبر �سيتي �شمال المملكة في ظروف غير �إن�سانية ،كذلك تمنع ال�سلطات أ
الردنيات
المتزوجات بفل�سطيني �سوري من دخول البالد ،حتى لو كان ر�ضيعاً ،وهو ما وثقته المجموعة في عدد من التقارير
ال�سابقة.
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الالجئون الفلسطينيون في الجزائر (المغاربة)
بد أ� و�صول الالجئين الفل�سطينيين �إلى الجزائر منذ مطلع ال�شهر ال�ساد�س يونيو/حزيران  .2012وح�سب ا إلح�صائيات
غير الر�سمية ،يقدر عدد الالجئين بنحو  4000الجئ ينق�سمون على النحو آ
التي )900( :الجئ م�سجلين قن�صلياً في
ال�سفارة ،ونحو ( )1000الجئ غير م�سجلين ،ونحو ( )2000الجئ غير م�سجلين ،نظر ًا �إلى أ �نهم يحملون الجن�سية
الجزائرية والفل�سطينية (المغاربة).

الو�ضع القانوني لالجئ الفل�سطيني في الجزائر
تعتبر الحكومة الجزائرية الالجئين الفل�سطينيين من �سورية زوار ًا ،باعتبارهم دخلوا عبر دعوة �شخ�ص قريب ،وال 
تعترف ب أ�ي الجئ ،وتتعامل معهم كمعاملة ال�سوريين الذين ال تعترف بهم كالجئين أل�سباب �سيا�سية تتعلق بموقفها من
أ
الزمة ال�سورية.
بالمقابل ،قامت الحكومة الجزائرية ببداية أ
الزمة تحت �ضغط �شعبي بفتح مخيم �صغير لل�سوريين والفل�سطينيين ال 
يت�سع ألكثر من � 300شخ�ص بالتعاون مع الهالل أ
الحمر الجزائري ،و آ�خر لل�شباب ال يت�سع ألكثر من� 200شخ�ص في
منطقة نائية وتحيطهم بال�سرية التامة.
ويعاني الالجئ الفل�سطيني في الجزائر من ظروف معا�شية قا�سية ،لكونه ال يتلقى الم�ساعدات من جهة� ،سواء محلية أ �و
دولية .أ
فالونروا ال تق ّدم أ �ي �شيء ،بحجة أ �نهم خارج مجال عملها ،وكذلك المفو�ضية العليا لالجئين ترف�ض ت�سجيلهم،
وال�سفارة الفل�سطينية قدمت لهم م�ساعدة لمرة واحدة().
()  �شهادات الالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل اجلزائر.
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الالجئون الفلسطينيون السوريون في ليبيا
ُقدر عدد الالجئين ال�سوريين الذين دخلوا ليبيا منذ بداية أ
الزمة ال�سورية ما بـين � 80إلى  100أ �لف الجئ ،من �ضمنهم
قرابة  5000فل�سطيني م�سجلين لدى المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين ،ولدى رابطة الجالية ال�سورية في ليبيا� .إال 
أ�ن هذا العدد تناق�ص �إلى ما ال يزيد على ( أ�لف) �شخ�ص فقط ،ويعزى هذا االنخفا�ض �إلى الهجرة الغزيرة عبر البحر
(مراكب الموت) التي لم تتوقف على مدار العام وحالة الفو�ضى وعدم أ
المان وفقدان اال�ستقرار داخل ليبيا و�سهولة
الو�صول منها �إلى أ �وروبا.
كذلك لوحظ أ �ي�ضاً خروج أ �عداد كبيرة من الالجئين الفل�سطينيين المقيمين في ليبيا منذ �سنين نتيجة الظروف المذكورة
أ�عالها.
لقد تزايد دخول الالجئين الفل�سطينيين �إلى ليبيا خالل الن�صف أ
الول من عام  2014بعدما أ �غلقت م�صر أ �بوابها في وجه
الالجئين الفل�سطينيين ،ف أ��صبحت ليبيا وجهة الالجئين قا�صدي أ �وروبا� .إ أ
ال �ن رحلة الو�صول لم تكن �سهلة وحفتها
الكثير من المخاطر في محطاتها المختلفة.

الو�صول من لبنان �إلى ليبيا:
�شكل مطار رفيق الحريري في بيروت قاعدة انطالق كبيرة لالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين وال�سوريين �إلى ليبيا ،بعد
ح�صول الالجئ على �سمة دخول أ
الرا�ضي الليبية تكون في أ �غلبها مزورة وب أ��سعار عالية ن�سبياً راوحت بين ( 2000ــ
 )3000دوالر لل�شخ�ص الواحد.
�إ أ
ال �ن مجموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية وثقت ترحيل  49الجئاً فل�سطينيياً و�سورياً من لبنان �إلى �سورية
بتاريخ  4أ �يار/مايو  ،2014أ �ثناء توجههم �إلى �إحدى الدول العربية ،حيث كانت �سمات الدخول التي بحوزتهم مزورة،
ح�سب البيان ال�صادر عن أ
المن العام اللبناني.
أ�ما في المطارات الليبية ،فقد �سجل ترحيل نحو  430فل�سطينياً �سورياً و�سورياً على دفعات ،بعد اكت�شاف أ �ن �سمات
الدخول غير قانونية .فعلى �سبيل المثال ،وفي مطلع ني�سان  ،2014أُ �عيد ( )12الجئاً فل�سطينياً �سورياً بينهم طفالن
وامر أ�ة �إلى تون�س ،حيث احتُجزوا في الترانزيت داخل المطار ألكثر من ثالثة أ �يام قبل قيام ال�سلطات التون�سية بترحيلهم
�إلى لبنان().

الو�صول من الجزائر:
�سلك الالجئون الفل�سطينيون من �سورية للدخول �إلى ليبيا طرقاً برية غير �شرعية .فبعد التمكن من الو�صول �إلى الجزائر
بطرق �شرعية ،ا�ستطاع عدد من دخول ليبيا بوا�سطة مهربين عبر أ
الرا�ضي التون�سية� ،إ أ
ال �ن هناك من لم يفلح ،و أُ�لقي
القب�ض عليه في تون�س وحوكم و�سجن بتهمة الدخول �إلى البالد بطريق غير �شرعي().
() انظر التفا�صيل �ضمن :الالجئون الفل�سطينيون من �سورية يف تون�س.
() امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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يذكر أ �ن هذا الطريق البري لم يكن الوحيد ،فقد و�صلت أ �عداد كبيرة من طريق �صحراء �سيوه الم�صرية وم�ساعد الليبية،
وقد دفعت العائالت مبالغ كبيرة تق َّدر بما بين  350ــ  $500لل�شخ�ص الواحد .وعانى َمن �سلك هذا الطريق م�صاعب ج ّمة
خالل رحلته؛ فمنهم من تعر�ض ل إلهانة من قبل حر�س الحدود ،ومنهم من تعر�ض لل�سلب و�إطالق النار عليه من قبل
الع�صابات ومافيات التهريب ،ومنهم من تاه في ال�صحراء لعدة أ �يام قبل أ �ن يهتدي �إلى مق�صده.

الواقع القانوني والمعي�شي والإن�ساني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى ليبيا

لم تطر أ� أ �ي تغيرات على الو�ضع القانوني وا إلن�ساني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى ليبيا() ،ولكن ُ�سجل تراجع
في الخدمات ا إلغاثية المقدمة لالجئين الفل�سطينيين .فقد قدمت المفو�ضية العليا لالجئين ( )unhcrم�ساعدات لالجئين
الفل�سطينيين القادمين من �سورية لمرة واحدة قيمتها  50دوالر ًا لل�شخ�ص الواحد ،فيما توقفت رابطة الجالية ال�سورية
في ليبيا عن تقديم أ �ية م�ساعدات منذ بداية العام الحالي   .2014

() انظر يف تقرير احلالة حول أ �و�ضاع فل�سطينيي �سورية ــ جمموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية ومركز العودة الفل�سطيني لندن واجلمعية
الرتكية للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني « فيدار» �ص  103و �ص .125
  http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/sitreport.pdf
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الالجئون الفلسطينيون من سورية في تونس
ا�ستقبلت تون�س في ثمانينيات القرن الما�ضي آ �الف الالجئين الفل�سطينيين بعد خروج منظمة التحرير الفل�سطينية من
لبنان عقب انتهاء الحرب التي �شنتها «�إ�سرائيل» عام  .1982وتعر�ضت أ
الرا�ضي التون�سية للق�صف بالطيران ا إل�سرائيلي
الذي ا�ستهدف مكتباً للمنظمة في حمام ال�شط �سنة  ،1986ونفذ فيها جهاز المو�ساد ا إل�سرائيلي أ �برز االغتياالت والت�صفيات
الج�سدية بحق قادة فل�سطينيين أ �مثال خليل الوزير ( أ�بو جهاد) في .1988
وتون�س من الدول العربية التي ال ت�سمح بدخول الالجئين الفل�سطينيين �إليها �إال ب�شرط الح�صول على ت أ��شيرة م�سبقة،
و ُي َع ّد الفل�سطيني أ �جنبياً في تون�س ال ي�سمح له با إلقامة �إال بموجب عقد عمل.

فل�سطينيو �سورية في مطار قرطاج
على تداعيات أ
الزمة ال�سورية وانعكا�ساتها ال�سلبية على حياة الالجئين الفل�سطينيين في �سورية ،وفي ظل ما ت�شهده
المخيمات الفل�سطينية هناك ،ا�ضطر آ
الالف من أ �بناء ال�شعب الفل�سطيني �إلى مغادرة �سورية نحو مناطق أ �كثر أ �مناً
وا�ستقرار ًا� ،سواء داخل �سورية أ �و خارجها ،و�سلكوا لذلك كل الطرق التي من � أش�نها أ �ن ت�صل بهم �إلى بر أ
المان المن�شود،
فركبوا البحر تارة ،واجتازوا ال�صحارى تارة أ �خرى ،وا�ستخدموا المطارات ك� إحدى المحطات للو�صول �إلى الهدف� .إال 
رحلون من حيث أ �توا ،و أ�حياناً يجري التحفظ عليهم في ردهات
أ�نهم كانوا يعانون ويعاقبون في كل المحطات .ف أ�حياناً ُي َّ
�سجنون با�سم القانون الذي يعتبر وجودهم مخالفاً
المطارات (الترانزيت) ريثما يغادرون ،و أ�حياناً أ �خرى ُيعت َقلون و ُي َ
ي�ستحقون عليه العقاب.
ففي أ �ول ني�سان /أ�بريل  ،2014منعت ال�سلطات التون�سية ( )12الجئاً فل�سطينياً �سورياً ،بينهم طفالن وامر أ�ة من الدخول
�إلى أ
الرا�ضي التون�سية بعد أ �ن تقطعت بهم �سبل العي�ش في �سورية ب�سبب ال�صراع الدائر فيها ،بعد أ �ن أ �عادتهم ال�سلطات
الليبية  �إلى جهة قدومهم ،تون�س ،بحجة أ �ن الت أ��شيرات غير قانونية ،حيث احتجزتهم   �سلطات المطار في منطقة
الترانزيت ،ومنعتهم من مغادرته حتى ا�ستكملت �إجراءات ترحيلهم �إلى بيروت التي كانت مركز انطالقهم.
كذلك ر�صدت مجموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية وجود أ �ربعة الجئين فل�سطينيين وعائلتين مع أ �طفالهما من
المخيمات الفل�سطينية في �سورية محتجزين في مركز �إيواء الوردية لالجئين في العا�صمة التون�سية ،بعد �إلقاء القب�ض 
عليهم من ال�سلطات التون�سية بحجة الدخول غير ال�شرعي �إلى البالد.
ي�شار �إلى أ �ن المحتجزين قد و�صلوا �إلى تون�س بعد اجتياز الحدود الجزائرية في طريقه �إلى ليبيا ،و أ�كد ذلك أ �حد
المحتجزين الذي قال« :لقد و�صلنا �إلى الجزائر بطريقة ر�سمية ،ومكثنا فيها فترة وجيزة ،ثم ق�صدنا ليبيا عبر أ
الرا�ضي
التون�سية من طريق غير �شرعي ،ف أ�لقت ال�سلطات التون�سية القب�ض علينا بتاريخ  9ني�سان /أ�بريل  ،2014وعر�ضنا على
و�سج ّنا لمدة  15يوماً في �سجن حربوب بمدينة مدنيين» .وي�ضيف« :وبعد انتهاء مدة التوقيف،
ال�سلطات الق�ضائية ُ
ُنقلنا �إلى مركز �إيواء الوردية لالجئين في العا�صمة التون�سية حيث نخ�ضع لظروف قا�سية جد ًا أ ��شبه باالعتقال ،ألننا
ممنوعون من الحركة ومن االت�صاالت و أ�غرا�ض �شخ�صية» ،ويتابع« :لقد ان�ضم �إلينا داخل المركز عائلتان فل�سطينيتان
أ�لقي القب�ض عليهما أ �ثناء محاولتهما العبور �إلى ليبيا قادمتين من الجزائر وبرفقتهما ثالثة أ �طفال ،لقد ُعزلت العائلة
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والطفال في جانب ،أ
الواحدة بع�ضها عن بع�ض  ،فالن�ساء أ
والزواج في جانب آ �خر ،ي�صعب التوا�صل بينهم».
الجدير بالذكر أ �ن ال�سلطات التون�سية قامت بتاريخ  4حزيران/يوليو  2014بعد ا�ستيفاء مدة الحجز بترحيل خم�سة
الجئين فل�سطينيين �سوريين ب�شكل ق�سري �إلى الحدود الجزائرية التون�سية.
المرحلين في ت�سجيل �صوتي و�صلت �إلى مجموعة العمل ن�سخة منه ،أ �نهم فوجئوا بقيام
ونق ًال عن أ �حد الالجئين الخم�سة
َّ
أ
المن التون�سي ب� إجبار خم�سة �شبان ،بينهم أ �ربعة فل�سطينيين �سوريين والخام�س �سوري غير متزوجين على مغادرة
ق�سم الوردية وو�ضعهم في �سيارة تابعة لل�سجن ورميهم على الحدود الجزائرية التون�سية .و أ��شار ال�شاب �إلى أ �نهم ال 
يملكون أ �ي أ �وراق ثبوتية أ �و مال أ �و طعام لتدبر أ �مرهم ،بعد وعود �سابقة من طرف ال�سفارة الفل�سطينية ب أ�نه �س ُيط َلق
�سراحهم و�س ُينقلون �إلى منطقة الحمامات التي يقيم فيها الجئون فل�سطينيون  .
وفي حادثة أ �خرى ،و�صل ثالثون الجئاً فل�سطينياً �سورياً �إلى تون�س يومي الخمي�س والجمعة  15و  16مايو /أ �يار على
ال �ن أ
متن طائرة انطلقت من مطار رفيق الحريري باتجاه ليبيا ،وفق �إجراءات �سليمة وقانونية� ،إ أ
الحداث التي ت�شهدها
بنغازي ا�ضطرت الطائرة �إلى البقاء في مطار قرطاج التون�سي ،حيث أُ �نزل الركاب وجرى التحفظ عليهم داخل المطار،
بانتظار �إعادة فتح المطار وا�ستئناف الرحلة.
وبح�سب �إفادة أ �حد الالجئين من داخل المطار «في يوم أ
الحد الموافق لـ  18أ �يار/مايو طلبت �سلطات المطار التون�سية
منا المغادرة �إلى لبنان ــ دون م�شاكل ــ �إ أ
ال �ننا رف�ضنا ذلك لوجود الكثير من المخاوف التي تتهددنا  لدى و�صولنا �إلى
مطار بيروت ــ لبنان ،من حيث �إمكانية ال�سماح لنا بالدخول أ �و قيام أ
المن العام اللبناني بدوره بترحيلنا �إلى �سورية».
وطالب الالجئون الفل�سطينيون الموجودون في مطار قرطاج ،والبالغ عددهم ثالثين الجئاً ،بينهم ثالث ن�ساء وامر أ�ة
م�س ّنة تبلغ من العمر قرابة ثمانين عاماً ،با إل�ضافة �إلى ثالثة أ �طفال ب أ�عمار متفاوتة ،ال�سلطات التون�سية بال�سماح لهم
بالبقاء داخل أ
الرا�ضي التون�سية ريثما يتمكنون من الو�صول �إلى غايتهم في الدخول �إلى ليبيا أ �و منحهم حق اللجوء في
تون�س.
أ�ثار احتجاز ( )30الجئاً فل�سطينياً في مطار قرطاج التون�سي ،با إل�ضافة �إلى ( )13الجئاً في مركز الوردية بالعا�صمة
التون�سية ردود فعل مختلفة لدى ال�شارع التون�سي والفل�سطيني بعد التهديد ب� إعادة ترحيلهم �إلى لبنان.
و�شهدت الق�ضية تفاع ًال واهتماماً كبيرين من قبل و�سائل ا إلعالم والم�ؤ�س�سات الحقوقية في تون�س ،حيث طالبت العديد
من الجهات منع ترحيل الالجئين وو�ضع حد الحتجازهم ،وال�سماح لهم بالدخول .وقد �شهد مطار قرطاج وقفة احتجاجية
ت�ضامنية و�إ�ضراب عمال المطار ل�ساعة كاملة ،تعبير ًا منهم عن ت�ضامنهم مع المحتجزين ،وتناولت أ �كثر من �صحيفة
وف�ضائية تون�سية أ �خبارهم.
وفي ذات ال�سياق قامت مجموعة العمل بمرا�سلة عدد من الم�ؤ�س�سات الحقوقية التون�سية والدولية ،حيث أ �ر�سلت تقرير ًا
أ�عدته باللغتين العربية وا إلنكليزية ت�ضمن تفا�صيل احتجاز الالجئين الفل�سطينيين .وحثت المجموعة و�سائل ا إلعالم
التون�سية على تناول الق�ضية التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ،ووجهت ر�سالة ر�سمية للرئا�سة التون�سية تت�ضمن
تفا�صيل و�ضع الالجئين المحتجزين.
لقد أ �ثمر الحراك ال�سابق �إ�صدا َر وزارة الداخلية التون�سية قرار ًا يق�ضي بدخول الالجئين الفل�سطينيين المحتجزين في
مطار قرطاج �إلى أ
الرا�ضي التون�سية ،مع ال�سماح لهم با إلقامة لمدة �شهر واحد  .
الجدير بالذكر أ �ن المحتجزين كانوا قد أ �علنوا �إ�ضرابهم عن الطعام احتجاجاً على �إبالغهم بقرار ترحيلهم �إلى لبنان ،لما
في ذلك من خطورة على حياتهم ،فيما ع ّبروا في الوقت ذاته عن ا�ستنكارهم لت�صرفات ال�سفير الفل�سطيني في تون�س،
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متهمين آ
الخير بالتقاع�س والتهرب من م�س�ؤولياته .وفي ذات ال�سياق ،أ �علنت وزارة ال�سياحة التون�سية تكفلها ب� إقامة
الالجئين المحتجزين ،وذلك بعد اعتذار ال�سفارة الفل�سطينية عن ذلك ،أ
المر الذي أ �دى �إلى حل م�شكلة الالجئين وال�سماح
لهم بدخول أ
الرا�ضي التون�سية.
وبتاريخ  30حزيران/يونيو  ،2014قطعت ال�سلطات التون�سية الم�ساعدات الغذائية التي كانت تقدمها لالجئين
الفل�سطينيين ال�سوريين الذين ت�ستقبلهم م�ؤقتاً في منطقة الحمامات� ،إ أ
ال �ن  م�ؤ�س�سة “زهرة المدائن» التون�سية تكفلت
بتقديم الطعام لهم خالل �شهر رم�ضان المبارك ،في ظل �صمت ال�سفارة الفل�سطينية في تون�س.
يذكر أ �ن هذه المعاملة �إزاء مثل هذه المواقف لم تكن وليدة اللحظة ،فقد �سجل منع ال�سلطات التون�سية لثالث عائالت
فل�سطينية مكونة من � 22شخ�صاً عالقين في مخيم ال�شو�شة على الحدود الليبية التون�سية ،فروا من ال�صراع الدائر في
ليبيا على �إثر ثورة � 17شباط/فبراير .2011
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الالجئون الفلسطينيون في تركيا
أ�دت أ
الو�ضاع الع�سكرية المت أ�زمة في المنطقة ال�شمالية من �سورية  دور ًا في مفاقمة م أ��ساة الالجئين الفل�سطينيين
المقيمين أ ��ص ًال في مدينة حلب وريفها ومخيماتها .فقد ا�ستمر لجوء العائالت أ
وال�سر الفل�سطينية  �إلى تركيا بطرق غير
م�شروعة ،ما أ �دى �إلى حرمانهم الح�صول على �صفة الجئين أ �و على �إقامة().
وطالب الالجئون الفل�سطينيون في تركيا أ
الونروا وال�سفارة الفل�سطينية في أ �نقرة ومنظمة التحرير الفل�سطينية
ب�سرعة التحرك لمعالجة أ �و�ضاعهم القانونية في تركيا ،وطالب أ
الهالي ال�سماح لذويهم بالدخول �إلى تركيا دون ت أ��شيرة
ومعاملتهم أ ��سوة بال�سوريين ،في ما يتعلق با إلقامات وت أ��شيرات الدخول و أ�ذون العمل.
هذا وتقدر وكالة غوث وت�شغيل الالجئين أ
«الونروا» عدد الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في تركيا بنحو  1600الجئ.

أ�برز محطات اللجوء

• يوم  �شباط/فبراير  ،2014وافقت الحكومة التركية على منح جميع الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية
ت�صريح �إقامة في تركيا ،حيث جاءت هذه الموافقة بعد محاوالت فل�سطينية حثيثة ،على مدار فترة أ
الزمة ال�سورية،
ومنذ بدء توافد العائالت وال�شباب الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى تركيا .وبح�سب ما �صرح به م�صدر في
ال�سفارة الفل�سطينية ،ب أ�ن هذه الخطوة جاءت بعد عدة لقاءات عقدها �سفير دولة فل�سطين في تركيا نبيل معروف
مع الم�س�ؤولين أ
التراك ،وعلى ر أ��سهم نائب رئي�س الوزراء التركي ب�شير أ �تاالي ،الذي وعد بمعالجة و�ضع الالجئين
الفل�سطينيين وت�سوية و�ضعهم القانوني والح�صول على �إقامات .يذكر أ �ن ال�سلطات التركية حددت مدة ا إلقامة فيها
لمدة �ستة أ ��شهر فقط ،يح�صل عليها حملة الوثيقة ال�سورية وحملة جواز ال�سلطة الفل�سطينية ،و أ��ضاف أ �نه لم يحدد �إذا
كانت قابلة للتجديد.
• يوم � 20شباط/فبراير 2014 ،قام وفد برئا�سة ماجد الزير من�سق المكتب الدولي لمتابعة �ش�ؤون فل�سطينيي �سورية
مدير مركز العودة الفل�سطيني ،ومحمد م�شيني�ش مدير م�ؤ�س�سة فيدار التركية ،و�سامي حمود مدير منظمة ثابت لحق
العودة في لبنان ،بزيارة توران كي�شالك�شي رئي�س الق�سم العربي في وكالة أ
النا�ضول التركية أ
للنباء ،حيث �سلم الوفد
ن�سخة من “تقرير حالة” المتعلق بفل�سطينيي �سورية الذي هو عبارة عن نتاج ور�شة العمل الدولية التي عقدت في
�إ�سطنبول في العا�شر من نوفمبر  ،2013حيث �شدد الوفد على �ضرورة أ �ن يعامل فل�سطينيو �سورية معاملة ال�سوريين
في تركيا ،وخا�صة في ما يتعلق ب أ�مور ا إلقامة والخدمات.
• يوم  6آ
 �ذار/مار�س ،أ �كثر من 175الجئاً فل�سطينياً من مخيم حندرات يت�شاركون ال�سكن في منزلين وم�ستودع
الكبر فيها من أ
ببلدة كل�س الحدودية ،حيث لج أ� �إلى تلك البلدة نحو  43عائلة ،الن�سبة أ
الطفال والن�ساء والم�سنين،
هرباً من أ �عمال الق�صف المتكرر بالقذائف والبراميل المتفجرة الذي ا�ستهدف مخيمهم بوتيرة متزايدة ،حيث تركوا كل
ما يملكون داخل مخيمهم ،حتى �إن معظمهم ال يحملون أ �وراقاً ثبوتية.

() انظر يف تقرير احلالة حول او�ضاع فل�سطينيي �سورية ــ جمموعة العمل من أ �جل فل�سطيني �سورية ومركز العودة الفل�سطيني لندن واجلمعية الرتكية للت�ضامن
مع ال�شعب الفل�سطيني «فيدار» �ص 65ــ  99ــ .  http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/sitreport.pdf .105
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• يوم  29ني�سان /أ�بريل ّ ،2014
نظم الع�شرات من الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سوريا �إلى تركيا وقفة
احتجاجية ،أ �مام ال�سفارة الفل�سطينية ،معلنين بدء اعت�صامهم المفتوح لحين اال�ستجابة لمطلبهم وتح�سين و�ضعهم
المعي�شي و�إيجاد حل عاجل وفوري ألو�ضاعهم ال�سيئة التي تتمثل بعدم وجود �إقامة أ �و جواز �سفر أ �و معونات
�إغايثة.
• 2أ
 �يار/مايو  ،2014اجتمع �إياد القد�سي نائب رئي�س الحكومة ال�سورية الم�ؤقتة ،مع وفد من الهيئة العامة
ل�ش�ؤون الالجئين الفل�سطينيين في �سورية في الحكومة ال�سورية الم�ؤقتة ،في مقر الحكومة في مدينة غازي عنتاب
التركية .تناول االجتماع عدة موا�ضيع ته ّم الالجئين الفل�سطينيين ،أ �همها دعم المخيمات الفل�سطينية في الداخل،
وت أ�كيد خ�صو�صية الهوية الوطنية لالجئ الفل�سطيني ،والدفاع عن حقوقه المدنية وال�سيا�سية.
• يوم  10أ �يار/مايو  ،2014عقدت الهيئة العامة ل�ش�ؤون الالجئين الفل�سطينيين في الحكومة ال�سورية الم�ؤقتة
اجتماعاً مع اللجنة الوطنية الليبية لدعم النازحين ال�سوريين ،اطلعت فيه اللجنة الليبية على أ �و�ضاع الالجئين
الفل�سطينيين في تركيا ودول الجوار وفي المخيمات الفل�سطينية في �سورية.
• يوم  14أ �يار/مايو  ،2014افتُتح مركز �إيواء كل�س على الحدود ال�سورية التركية برعاية من الحكومة ال�سورية
الم�ؤقتة ،على أ �ن تديره الهيئة العامة ل�ش�ؤون الالجئين الفل�سطينيين.
 �يار/مايو  ،2014أ
•  15أ
 �حيت الهيئة العامة ل�ش�ؤون الالجئين الفل�سطينيين الذكرى ال�ساد�سة وال�ستين لنكبة
فل�سطين.
• يوم  28أ �يار/مايو  ،2014عدد من العائالت الفل�سطينية ال�سورية التي ف ّرت من الق�صف الذي ا�ستهدف مخيم
درعا جنوب �سورية ،موجود منذ عدة أ �يام على الجانب التركي من الحدود ال�سورية التركية بالقرب من مدينة أ �ورفة،
وال�سلطات التركية تمنع دخولهم.
• يوم  23أ �يار/مايو � 2014ضمن فعاليات أ
ال�سبوع الثقافي بمنا�سبة الذكرى الـ  66للنكبة الفل�سطينية ،أ �قام مكتب
درعا للهيئة العامة ل�ش�ؤون الالجئين الفل�سطينيين في الحكومة ال�سورية الم�ؤقتة في تركيا معر�ضاً للتراث الفل�سطيني.
يت�ضمن المعر�ض لوحات فنية ،مالب�س من الفولكلور ال�شعبي الفل�سطيني ،وثائق فل�سطينية قديمة ،و أ�دوات منزلية.
• في يوم  26أ �يار/مايو  ،2014تكفلت الهيئة العامة ل�ش�ؤون الالجئين الفل�سطينيين برعاية كافة أ
الطفال المع ّوقين
من أ �بناء العائالت الفل�سطينية النازحة من �سورية والموجودة على أ
الرا�ضي التركية ،بما ي�شمل ت أ�مين �إ�سكان عائالتهم
وا إل�شراف على و�ضعهم ال�صحي.
• يوم  31أ �يار/مايو � 2014ضربت عا�صفة رملية مخيم “فيران �شهير” الذي ي�ؤوي الجئين �سوريين وفل�سطينيين
بالقرب من الحدود التركية ال�سورية ،حيث اقتلعت الرياح معظم الخيام ،موقع ًة عدد ًا من الجرحى في �صفوف
الالجئين.
• يوم  1حزيران/يونيو  ،2014أ �جرى ال�سفير الفل�سطيني في تركيا نبيل معروف ،ورئي�س الهيئة العامة ل�ش�ؤون
الالجئين الفل�سطينيين في الحكومة ال�سورية المعار�ضة أ �يمن أ �بو ها�شم ،زيارة لمركز ا إليواء الم�ؤقت في منطقة كل�س
الذي يقع على الحدود ال�سورية التركية.
• يوم  13حزيران/يونيو  ،2014وزعت الهيئة العامة ل�ش�ؤون الالجئين الفل�سطينيين في الحكومة ال�سورية الم�ؤقتة
المعار�ضة ،مبلغ  $ 1400دوالر على الجرحى والم�صابين من أ �بناء مخيم درعا الموجودين في مخيم فيران �شاهير
على أ
الرا�ضي التركية.
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الجئون على طريق أوروبا
عادت رحالت قوارب الموت با إلبحار من ا إل�سكندرية في م�صر وطرابل�س في ليبيا عبر ع�شرات الرحالت باتجاه ال�سواحل
الجنوبية إليطاليا التي دفعت أ �زمتها االقت�صادية والتحديات التي تواجهها في ما يتعلق بالهجرة غير ال�شرعية� ،إلى
الت�ساهل مع الالجئين الوا�صلين �إليها ،من عدم الح�صول على الب�صمة المفرو�ضة من قبل االتحاد أ
الوروبي على كل
دولة ي�صلها الجئ ،وهو ما يحتم على هذه الدولة م�س�ؤولية مبا�شرة عن رعاية الالجئين .في ظل هذا الواقع تدفقت
أ�عداد كبيرة من الالجئين الفل�سطينيين باتجاه أ �وروبا ال�شمالية ،وكان لل�سويد ن�صيب أ
ال�سد في هذه الموجات ،فنظر ًا
�إلى ال�سمعة الح�سنة لنظام اللجوء الذي ترعاه ال�سويد من جهة ،و�إلى وجود أ �قارب منذ فترة قديمة لكثير من العائالت
من جهة أ �خرى ،ا�ستقبلت ال�سويد العدد أ
الكبر من الالجئين الفل�سطينيين ،وزاد في ذلك قرار �صدر عن دائرة الهجرة
ال�سويدية بتاريخ  3أ �يلول�/سبتمبر  2013يو�صي بمنح اللجوء الكامل ألي الجئ ي�صل من �سورية().
أ�علنت م�صلحة الهجرة ال�سويدية أ �نها تلقت خالل الن�صف أ
الول عام  2014ما يعادل ( )31915طلباً للجوء� ،شكلت
الطلبات من �سورية العدد أ
الكبر منها ،حيث بلغ عدد طلبات الالجئين ال�سوريين ( )11775طلباً بمعدل ( )8219من
الذكور و( )3556من ا إلناث ،فيما بلغ عدد طلبات الالجئين الفل�سطينيين  2720الجئاً ،منهم ( )1777من الذكور و()943
من الن�ساء� ،شكل أ
الطفال منهم ( )843طف ًال ،منهم ( )737برفقة أ �حد والديه و( )128طف ًال جا�ؤوا دون أ �وليائهم().

() انظر يف تقرير احلالة حول أ �و�ضاع فل�سطينيي �سورية ــ جمموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية ومركز العودة الفل�سطيني ــ لندن واجلمعية
الرتكية للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني «فيدار» ــ الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إىل ال�سويد �ص 106وقوارب املوت �ص.163
.http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/sitreport.pdf

() م�صلحة الهجرة ال�سويدية

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1404200266472/Inkomna+ans%C3%
     B6kningar+om+asyl+2014+-+Applications+for+asylum+received+2014.pdf .
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وبلغ عدد القرارات المتعلقة با إلقامات ،وال�صادرة عن م�صلحة الهجرة ال�سويدية الممنوحة لالجئين الفل�سطينيين خالل
الربع أ
الول من عام  )1956( 2014قرار ًا ،منها ( )1586يق�ضي بمنح �إقامات فعلية ،بينما ُرف�ض ( )97طلباً ،وكذلك ُرف�ض 
( )247طلباً ب�سبب قيام أ ��صحابها بو�ضع الب�صمة في دول أ �خرى ،وذلك ح�سب اتفاقية دبلن ،بينما �صدر ( )44قرار ًا،
�سواء بالقبول أ �و الرف�ض� ،إ أ
ال �ن أ ��صحابها �سحبوا الطلبات().

أ�برز متعلقات اللجوء �إلى أ�وروبا

لم تكن رحلة الو�صول �إلى أ �وروبا بال�سهولة التي تخيلها البع�ض ،بل كانت محفوفة بالمخاطر وال�ضياع والتعر�ض 
لالعتقال أ �و التوقيف أ �و المعاملة ال�سيئة في بع�ض محطاتها.
•  24كانون الثاني/يناير :وردت معلومات لمجموعة العمل تفيد بوجود عدد من العائالت الفل�سطينية ال�سورية،
معظم أ �فرادها من الن�ساء أ
والطفال ،وهم معتقلون في أ �لبانيا ،حيث يتعر�ضون لل�ضرب المبرح والمعاملة القا�سية.
كذلك ف� إنهم يعانون من ظروف �صحية �سيئة ،في ظل االنخفا�ض الكبير بدرجات الحرارة.
• � 8شباط/فبراير :أ �طلق عدد من الالجئين الفل�سطينيين وال�سوريين في ال�سويد حملة �إلكترونية للمطالبة ب� إلغاء
ترحيلهم �إلى الدولة أ
الولى التي ب�صموا فيها عند و�صولهم �إلى أ �وروبا ،والتي غالباً ما تكون �إيطاليا .وت أ�تي تلك الحملة
و�سط أ �نباء تتحدث عن عزم الحكومة ال�سويدية على ت�سفير الذين ب�صموا في �إيطاليا لدى و�صولهم �إليها.
• � 5شباط/فبراير :تمكنت البحرية وحر�س الحدود ا إليطاليان من �إنقاذ نحو  200الجئ فل�سطيني و�سوري لدى
و�صولهم �إلى المياه ا إلقليمية االيطالية ،وذلك بعد تعر�ضهم لمخاطر عديدة في عر�ض البحر ،كادت تودي بحياتهم.
•  19آ �ذار/مار�س� :ص ّرحت ال�سلطات ا إليطالية ب أ�ن قواتها البحرية أ �نقذت في اليومين الما�ضيين ثالثة ع�شر مركباً
كانت تقل نحو  1200مهاجر من مناطق متفرقة  .
•  23آ �ذار/مار�س :و�صول المئات من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين ،بينهم الع�شرات من الن�ساء أ
والطفال �إلى
�إيطاليا عبر البحر.
•  7ني�سان /أ�بريل :أ �طلق عدد من الالجئين الفل�سطينيين في اليونان نداءات ا�ستغاثة ،نا�شدوا فيها الجهات الحقوقية
وا إلغاثية ومنظمة التحرير التحرك العاجل لو�ضع حد لمعاناتهم ،حيث أُ �نقذوا من الغرق أ �ثناء محاولتهم الو�صول �إلى
() بع�ض امل�ؤ�شرات ا إلح�صائية ألعداد الفل�سطينيني ال�سوريني يف بع�ض الدول أ
الوروبية (تقرير �إح�صائي وحتليلي) �إعداد حممد يو�سف ــ �ص.14
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اليونان ،واحتجزتهم ال�سلطات اليونانية وحققت معهم ،ومن ثم أُ �طلق �سراحهم ،وهم يعانون من أ �و�ضاع معي�شية
�صعبة ،وخ�صو�صاً بعد فقدانهم لممتلكاتهم أ �ثناء عملية ا إلنقاذ  .
•  8ني�سان /أ�بريل  :2014ا�شتكى وزير الداخلية ا إليطالي أ �نجلينيو الفانو من تدفق المهاجرين غير ال�شرعيين نحو �إيطاليا،
وقال الفانو �إن �سلطات بالده أ �نقذت خالل � 48ساعة نحو أ �ربعة آ �الف مهاجر غير �شرعي قادمين من ال�سواحل الليبية.
نظم عدد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين وال�سوريين وقفة احتجاجية أ
•  11ني�سان /أ�بريل ّ :2014
 �مام
مقر المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين في بانكوك في تايلند ،في محاولة منهم لت�سليط ال�ضوء على معاناتهم ب�سبب
احتجاز عدد منهم في ال�سجون التايلندية ،مطالبين ب�سرعة التحرك لو�ضع حد لمعاناتهم.
 �طلق أ
•  23ني�سان /أ�بريل  :2014أ
 �ربعة نا�شطين فل�سطينيين معتقلين في ال�سجون ال�سرالنكية بتهمة الهجرة
غير ال�شرعية ،ندا ًء عبر مجموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية ،نا�شدوا فيه م�ؤ�س�سات حقوق ا إلن�سان والمجتمع
المدني التدخل ل إلفراج عنهم ،بعد أ �ن اعتقلتهم ال�سلطات ال�سريالنكية بتهمة الهجرة غير ال�شرعية ،وذلك أ �ثناء محاولتهم
ال�سفر �إلى أ �وروبا عبر مطارها .ي�شار �إلى أ �ن النا�شطين هم ح�سام ال�شهابي ( 22عاماً) ،نا�شط �إغاثي وحقوقي من مخيم
اليرموك ،محمد ح�سين ،من مخيم درعا (� 20سنة) ،علي ال�سكافي ( 25عاماً) من مخيم الح�سينية ،و�إيهاب الدالي من
بلدة المزيريب في درعا   .
•  20أ �يار/مايو  :2014أ �نقذ خفر ال�سواحل ا إليطالية مركبين كانا يقالن نحو  450الجئاً فل�سطينياً و�سورياً ،بينهم نحو
مئة طفل.
•  3حزيران/يونيو  :2014اتحذت ال�سلطات أ
اللبانية قرار ًا بترحيل  21الجئاً فل�سطينياً �سورياً �إلى اليونان ،كانوا
معتقلين لديها بتهمة الهجرة غير ال�شرعية.
ونظمت الجالية الفل�سطينية في النم�سا لقا ًء مفتوحاً مع الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين الذين نزحوا عن مخيماتهم
في �سورية هرباً من الق�صف والح�صار ،حيث ع ّبر أ �بناء الجالية الفل�سطينية في النم�سا عن ت�ضامنهم مع فل�سطينيي
�سورية .ويذكر أ �ن ال�سفير الفل�سطيني في النم�سا �صالح عبد ال�شافي ،وعدد ًا من الالجئين العرب �شاركوا في اللقاء.
•  7حزيران/يونيو  :2014نفذ عدد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين الذين و�صلوا �إلى ال�سويد �إ�ضراباً
مفتوحاً عن الطعام في مخيم  ،osteren hotelوذلك احتجاجاً على ما و�صفوه ب�سوء المعاملة والتهديد الدائم من
قبل �إدارة الكامب بترحيلهم �إلى بالدهم ،وكذلك على �سوء نوعية الطعام المقدم لهم .وطالب المعت�صمون من الجهات
المعنية التدخل لح ّل م�شكلتهم ورفع الق�ضية لل�سلطات المخت�صة.
•  13حزيران/يونيو  :2014بد أ� الالجئ الفل�سطينيي راكان ح�سين� ،إ�ضرابه المفتوح عن الطعام ،وذلك احتجاجاً
على المعوقات التي ت�ضعها الحكومة الهنغارية في �إجراءات ل ّم �شمل أ �طفاله الخم�سة ،حيث لم تعترف بوثائق ال�سفر
ال�سورية ،وا�شترطت عليهم الح�صول على جواز �سفر آ �خر.
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تفاعالت الشارع مع قضية الالجئين الفلسطينيين من سورية
(دولي ــ إقليمي ــ محلي)
ت�ساوت ردود أ
الفعال والت�صريحات الراف�ضة لما يجري بحق الالجئين الفل�سطينيين في �سورية ،من عمليات قتل
وح�صار وتهجير وتدمير للن�سيج المجتمعي الفل�سطيني في �سورية ،وما تال ذلك من �سقوط �ضحايا من أ
البرياء نتيجة
أ�عمال العنف التي أ ��صبحت ت�شهدها المخيمات ،با إل�ضافة �إلى أ
الحياء والمدن ال�سورية.
ور�صدت مجموعة العمل من أ �جل فل�سطينيي �سورية هذه التحركات التي راوحت ما بين وقفات ت�ضامنية واعت�صامات
وت�صريحات خالل الن�صف أ
الول من عام  ،2014والتي كان من أ �برزها  :
•  4كانون الثاني/يناير  :2014اعت�صم عدد من ال�شباب في كل من مدينة رام اهلل وغزة وبيروت أ
والردن وال�سويد،
ت�ضامناً مع أ �هالي مخيم اليرموك ،حيث طالب المعت�صمون منظمة التحرير الفل�سطينية ب أ�خذ م�س�ؤولياتها تجاه المخيم،
وبالعمل الفعلي على ك�سر الح�صار وك�سر �صمت المنظمة و�صمت باقي الف�صائل الفل�سطينية عن معاناة أ �هالي اليرموك،
وبالتحرك العاجل إلنهاء معاناتهم و�إدخال الطعام والمواد الغذائية �إلى المخيم.
•  6كانون الثاني/يناير  :2014أ �طلق ن�شطاء فل�سطينيون وممثلون عن مختلف التيارات الفل�سطينية في بريطانيا
مبادرة هي أ
الولى من نوعها إلنقاذ مخيم اليرموك في العا�صمة ال�سورية دم�شق ،الذي بد أ� الالجئون الفل�سطينيون
فيه يموتون جوعاً وعط�شاً ،فيما بد أ� الن�شطاء أ �نف�سهم جهود ًا إلعادة توحيد ال�صف الفل�سطيني و�إنهاء االنق�سام ،وذلك
بح�ضور عدد من الرموز الفل�سطينية المهمة في لندن .واتفق الح�ضور ،على اختالف انتماءاتهم وتياراتهم ال�سيا�سية،
على �إطالق مبادرة م�شتركة إلنقاذ الالجئين الفل�سطينيين في مخيم اليرموك ب�سورية ،و�شكّلوا لجنة خا�صة للبدء
بالن�شاطات والفعاليات الالزمة ،بما في ذلك �إر�سال الم�ساعدات �إلى المنكوبين في مخيم اليرموك ،و�إي�صال �صوتهم بكل
الو�سائل المتاحة �إلى العالم.
•  7كانون الثاني/يناير  :2014نفذ مجموعة من ال�شباب المقد�سي اعت�صاماً في مقر البعثة الدولية لل�صليب أ
الحمر
الدولي في ال�شيخ جراح ،ت�ضامناً مع أ �هالي مخيم اليرموك ،وبهدف ممار�سة ال�ضغط على المنظمات الدولية للتحرك
من أ �جل فك الح�صار عن اليرموك.
•  8كانون الثاني/يناير  :2014مجموعة من أ
 ��سرى �سجن جلبوع قررت االن�ضمام �إلى حملة �إغاثة الالجئين
الفل�سطينيين في مخيم اليرموك في �سورية ،بالتبرع بمبلغ � 500شيقل من رواتبهم ،للت أ�كيد أ �ن الحركة أ
ال�سيرة جزء
أ��صيل من �شعبنا في كافة أ �ماكن وجوده.
•  9كانون الثاني/يناير  :2014قامت لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان بمخيم نهر البارد بفعالية ت�ضامنية مع
أ�هالي مخيم اليرموك تحت عنوان (طعام الكرامة) ،وذلك للمطالبة بفك الح�صار عن المخيم و�إدخال الطعام والمواد
الغذائية �إليه .وكذلك في مخيم المية ومية في منطقة �صيدا جنوب لبنان ،فقد نفذ أ �هالي المخيم اعت�صاماً �صامتاً
ت�ضامناً مع أ �هالي اليرموك ،طالبوا خالله كافة المنظمات الدولية وحقوق ا إلن�سان والقيادات الفل�سطينية بالعمل على
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�إنهاء الح�صار عن مخيم اليرموك و�إنقاذ أ �رواح أ �بنائه.
•  10كانون الثاني/يناير  :2014انطلقت م�سيرة ت�ضامنية من قلب الم�سجد أ
الق�صى المبارك ت�ضامناً مع مخيم اليرموك،
طالبت أ
الطراف المحا�صرة للمخيم بفك الح�صار عنه ،لكونهم يحا�صرون أ �بناء �شعبهم.
• 11كانون الثاني/يناير  :2014انطالق أ �كبر حملة �إعالمية لن�صرة أ �هالي مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين ،حيث
ي�شارك في الحملة  60محطة �إذاعية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،إلى جانب عدد كبير من ال�صحافيين القائمين على
الحملة من ال�صحافة المكتوبة والمواقع ا إللكترونية والف�ضائيات� ،ضمن موجات بث مفتوحة.
النا�صرة – فل�سطين المحتلة :نفذ أ �هالي النا�صرة وقفة احتجاجية ت�ضامناً مع مخيم اليرموك المحا�صر ،حيث طالب
المعت�صمون فيه برفع الح�صار فور ًا عن أ �هالي المخيم.
ال�سويد :نظم الفل�سطينيون في مدينة مالمو ال�سويدية اعت�صاماً ت�ضامنياً مع أ �هلهم في مخيم اليرموك المحا�صر،
مطالبين بفك الح�صار الخانق عن مخيم اليرموك فور ًا.
لبنان :خرج أ �هالي مخيم برج البراجنة بم�سيرة ت�ضامناً مع أ �هالي مخيم اليرموك ،طالبوا خاللها بالتحرك الفوري
للف�صائل الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،لفك الح�صار و�إدخال المواد الغذائية �إليه .كذلك �سلم أ �هالي مخيم
عين الحلوة ر�سالة ر�سمية �إلى أ
الونروا لتح ّمل م�س�ؤوليتها في رفع الح�صار الجائر المفرو�ض على مخيم اليرموك.
•  12كانون الثاني/يناير  :2014بد أ� ح�سين ريا�ض الم�شارقة ( 14عاماً) والمقيم في بريطانيا� ،إ�ضراباً مفتوحاً عن
الطعام ،ت�ضامناً مع أ �هالي مخيم اليرموك المحا�صرين الذين يموتون جوعاً.
•  15كانون الثاني/يناير  :2014حمالت ت�ضامنية عديدة قام بها فل�سطينيو أ �وروبا في كل من بريطانيا و أ�لمانيا
والنروج وال�سويد وبلغاريا والنم�سا ت�ضامناً مع أ �هالي مخيم اليرموك للمطالبة بفك الح�صار عنهم و�إدخال المواد
الغذائية �إليه من أ �جل �إنقاذ أ �رواح من بقي من �سكانه داخله.
•  17كانون الثاني/يناير  :2014انطالق حراك ت�ضامني في عدد من البلدان العربية أ
والجنبية مع أ
 �هالي
مخيم اليرموك المحا�صرين الذين يموتون جوعاً .فقد أ �طلقت الحملة ا إلعالمية إلنقاذ مخيم اليرموك المحا�صر « أ�نا
اليرموك» ،ندا ًء �إن�سانياً بخم�س لغات عالمية ،هي ا إلنجليزية ،الفرن�سية ،ا إليطالية ،ا إل�سبانية والرو�سية .ودعا النداء
الم َم المتحدة ،وجامعة الدول العربية ،ومنظمة الم�ؤتمر ا إل�سالمي ،ومنظمة ال�صليب أ
أ
الحمر الدولي ،ودول عدم
االنحياز وجميع الم�ؤ�س�سات ا إلن�سانية الدولية �إلى التدخل العاجل لفك الح�صار عن مخيم اليرموك.
ففي غزة �شارك آ
الالف من الفل�سطينيين في م�سيرة جماهيرية حا�شدة تنديد ًا بموا�صلة ح�صار مخيم اليرموك لالجئين
في �سورية.
أ
	�ما في البحرين ،فقد ّ
نظمت «جمعية منا�صرة فل�سطين» وقفة ت�ضامنية مع مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين
الواقع جنوب العا�صمة ال�سورية دم�شق ،حمل المعت�صمون فيها �صور ًا ل�ضحايا الح�صار المفرو�ض  على مخيم
اليرموك ،والفتات تندد بوفاة أ
الطفال وكبار ال�سن الفل�سطينيين جوعاً ،م�شددين على �ضرورة فك الح�صار المفرو�ض 
على المخيم فور ًا و�إغاثة من بقي فيه ب�شكل عاجل.
كذلك �شارك مئات الفل�سطينيين والعرب والمت�ضامنين البريطانيين في اعت�صام أ �مام مقر رئي�س الحكومة البريطانية في
 10داونينغ �ستريت و�سط لندن ،منددين بح�صار مخيم اليرموك في �سورية ،ومطالبين المجتمع الدولي بالتحرك فور ًا
لوقف الم أ��ساة هناك ،التي أ �دت �إلى وفاة الع�شرات جوعاً وعط�شاً.
و�سلم المعت�صمون ر�سالة �إلى رئي�س الوزراء البريطاني ،ديفيد كاميرون ،طالبوه فيها بتحرك عاجل إلنقاذ الالجئين
الفل�سطينيين المحا�صرين في مخيم اليرموك.
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وفي لبنان نظمت منظمات �إن�سانية و أ�هلية وقفة ت�ضامنية حا�شدة في كل من مدينة بيروت و�صور برعاية الم�ؤ�س�سة
الفل�سطينية لحقوق ا إلن�سان «�شاهد» ولجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان اعت�صاماً ت�ضامنياً مع مخيم اليرموك .ودعت
اللجنة �إلى فك الح�صار عن اليرموك و�إدخال الم�ساعدات الغذائية �إليه.
•  17كانون الثاني/يناير  :2014دعا رئي�س مركز العودة الفل�سطيني في بريطانيا ماجد الزير ،القيادات الفل�سطينية في
مختلف المواقع ال�سيا�سية في ال�سلطة والف�صائل والمجتمع المدني �إلى العمل معاً لمعالجة ملف الالجئين الفل�سطينيين
و�إنقاذ الجئي مخيم اليرموك في �سورية الذي يتعر�ض لح�صار قال �إنه «لم ي�سبق له مثيل في التاريخ الفل�سطيني ،حتى
في أ �يام النكبة أ
الولى» .ور أ�ى الزير أ �ن الم�س�ؤولية في حماية الالجئين الفل�سطينيين هي م�س�ؤولية دولية.
•  18كانون الثاني/يناير  :2014اعتبرت أ
المم المتحدة أ �ن ا�ستمرار عرقلة �إدخال المواد الغذائية والطبية �إلى
مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين في �سورية ،هو بمثابة «جريمة حرب» ،وال �سيما أ �نه أ �دى �إلى وفاة أ �كثر من
خم�سة وخم�سين �شخ�صاً من المخيم ب�سبب الجوع .وقالت نافي بيالي ،مفو�ضة أ
المم المتحدة لحقوق ا إلن�سان ،في
ال�شهر أ
بيان ن�شر على موقع المنظمة على ا إلنترنت بتاريخ  (�« )1/18إن أ
الربعة الما�ضية �شهدت �إحباطاً لمحاوالت
عديدة من قبل أ
المم المتحدة ومنظمات أ �خرى لجلب قوافل المواد الغذائية والم�ساعدات الطبية ألطفال يعانون من
�سوء التغذية ،ون�ساء وكبار في ال�سن كانوا على و�شك الموت جوعاً في مخيم اليرموك» ،م�شيرة �إلى أ �ن ما أُ �و�صل من
م�ساعدات «�ضئيل ج ّد ًا خالل أ
ال�شهر الت�سعة» .و�ش ّددت بيالي على أ �ن «تجويع المدنيين ك أ��سلوب من أ ��ساليب القتال
محظور بموجب القانون الدولي» ،م�شيرة �إلى أ �نه «يمكن أ �ن يكون بمثابة جريمة حرب».
•  19كانون الثاني/يناير :2014
	 �لمانيا – ان�ضم عدد من النا�شطين الفل�سطينيين في برلين �إلى الم�شاركين في ا إل�ضراب عن الطعام ت�ضامناً مع أ
أ
الهالي
المحا�صرين في مخيم اليرموك ،حيث ارتفع عدد الم�ضربين عن الطعام هناك �إلى  10أ �فراد من أ �بناء م�ؤ�س�سة �شباب
أ�لماني من أ �جل فل�سطين .وفي �سياق مت�صل� ،شهدت ع ّدة مدن أ �لمانية وقفات ت�ضامنية مع مخيم اليرموك ،طالب فيها
المعت�صمون ب�سرعة �إدخال الم�ساعدات �إلى المخيم ورفع الح�صار الم�شدد عنه.
لبنان ــ نظم أ �بناء المخيمات الفل�سطينية في �سورية ،بم�شاركة عدد من أ �بناء فل�سطينيي لبنان ،وقفة احتجاجية أ �مام مقر
أ
ال�سكوا في بيروت ،وذلك ت�ضامناً مع أ �هلهم المحا�صرين في مخيم اليرموك ،مطالبين ب�سرعة التحرك لرفع الح�صار عن
المخيم و�إدخال الم�ساعدات الكافية بنحو عاجل �إلى المخيم.
البحرين ــ تحت عنوان «�إغاثة مخيم اليرموك» أ �طلقت لجنة أ
العمال الخيرية في «جمعية ا إل�صالح» البحرينية حملة
من أ �جل جمع التبرعات إلغاثة مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين.
ال�سويد ــ نظم البيت الثقافي الفل�سطيني في مدينة ها�سنبوري جنوب ال�سويد وقفة احتجاجية تحت عنوان «ارفعوا
الح�صار عن اليرموك»� ،شارك فيها عدد من النا�شطين الفل�سطينيين.
غزة – تحت عنوان «�ضريح ا إلن�سانية»� ،شهد قطاع غزة م�سير ًا ت�ضامنياً مع مخيم اليرموك وبقية المخيمات الفل�سطينية
في �سورية ،وذلك �ضمن الفعاليات التي نظمتها مبادرة « أ�نا معاهم» والتي تنفذ العديد من الفعاليات الت�ضامنية مع
فل�سطينيي �سورية.
•  23كانون الثاني /يناير  :2014طالب ع�شرات البرلمانيين وال�سيا�سيين أ
الوروبيين المجتمع الدولي والمجتمعين
في م�ؤتمر «جنيف  »2حول أ
الزمة ال�سورية ،ب�ضرورة العمل الفوري من أ �جل ال�سماح ب� إدخال الم�ساعدات ا إلن�سانية
والطبية �إلى المناطق المحا�صرة في �سورية ،وفي مقدمتها مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين  .جاء ذلك في عري�ضة
الوروبية ،وقع عليها ع�شرات البرلمانيين وال�سيا�سيين أ
لمجل�س العالقات الفل�سطينية أ
وجهت �إلى االتحاد
الوروبيينّ ،
أ
الوروبي وللمجتمعين في م�ؤتمر «جنيف  »2من أ �جل حثهم للقيام بدور أ �كبر من أ �جل �إنهاء م أ��ساة المحا�صرين و�ضمان
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توفير الحماية للمدنيين وتوفير ممرات آ �منة إلي�صال الم�ساعدات الغذائية والطبية.
«الونروا» جميع أ
•  24كانون الثاني/يناير  :2014دعا كري�س غان�س ،المتحدث با�سم أ
الطراف ال�سورية الم�شاركة في
م�ؤتمر «جنيف � ،»2إلى «ت�سهيل و�صول الم�ساعدات ا إلن�سانية لالجئين للفل�سطينيين المحا�صرين في مخيم اليرموك،
الذي ي�صعب الدخول �إليها ب�سبب القتال الدائر» ،وا�صفاً عملية تقديم الم�ساعدات بـ»البطيئة ب�شكل م�ؤلم».
•  25كانون الثاني/يناير :خرج عدد من النا�شطين الفل�سطينيين في تظاهرة ت�ضامنية مع فل�سطينيي �سورية من دوار
ال �ن قوات أ
المنارة باتجاه مقر المقاطعة في مدينة رام اهلل للمطالبة برفع الح�صار عن مخيم اليرموك� ،إ أ
المن الفل�سطينية
حي ا إلر�سال �شمال رام اهلل ،و�سط ال�ضفة
في رام اهلل منعت المتظاهرين من الو�صول �إلى مقر الرئا�سة الفل�سطينية في ّ
الغربية المحتلة ،وذلك بعد ح�صول م�شادات كالمية بين ع�شرات المتظاهرين وقوات من «وحدة مكافحة ال�شغب»
التابعة لل�شرطة الفل�سطينية.
•  29كانون الثاني/يناير  :2014قامت مجموعة من النا�شطين الفل�سطينيين في النروج �ضمن حملة “هبة في وجه
الحمر” بت�سليم ر�سالة منا�شدة لل�صليب أ
ال�صليب أ
الحمر النرويجي والدولي للتدخل لم�ساعدة أ �هالي مخيم اليرموك
المحا�صرين و�إدخال المواد الغذائية والطبية والعمل لدى كل أ
الطراف لفك الح�صار الجائر عنه.
• � 4شباط/فبراير � :2014س ّلم ال�شاعر والنا�شط الفل�سطيني �إياد حياتلة ،ومجموعة من النا�شطين اال�سكتلنديين
الحمر الدولي في كل من “بريطانيا  -ا�سكتلندا”� ،ضمن حملة “هبة في وجه ال�صليب أ
ر�سالتين لمكتب ال�صليب أ
الحمر
الدولي” ،وذلك لفك الح�صار عن مخيمات الالجئين الفل�سطينيين جميعها ،وخ�صو�صاً مخيم اليرموك ،ب�سبب تزايد عدد
ال�ضحايا الذين ق�ضوا جراء الح�صار والتجويع.
 �ذار/مار�س  :2014ق ّدم وفد من تج ّمع أ
• 3آ
الطباء الفل�سطينيين في أ �وروبا خدماته الطبية لعدد من الالجئين
الفل�سطينيين ال�سوريين في لبنان ،حيث جرت معاينتهم في كل من م�شفى الهم�شري وتج ّمع الكرامة.
•  10آ �ذار/مار�س  :2014ذكرت أ
المم المتحدة أ �ن اال�شتباكات و أ�عمال العنف تعرقل جهودها إلي�صال م�ساعدات �إلى
الالجئين الفل�سطينيين المحا�صرين في مخيم اليرموك عند �ضواحي دم�شق.
“العمال العدائية الم�ستمرة حالت دون توزيع أ
و أ�و�ضح المتحدث با�سم الوكالة ،كري�س غان�س ،أ �ن أ
الونروا م�ساعدات
�إن�سانية في اليرموك طوال  9أ �يام متتالية” ،معرباً عن قلق الوكالة العميق من الو�ضع ا إلن�ساني ال�سيئ في المخيم،
وحقيقة أ �ن اللجوء المتكرر �إلى القوة الم�سلحة عرقل الجهود لتخفيف محنة المدنيين .وكرر مطالبة أ
الونروا القوية لكل
أ
الطراف بال�سعي �إلى حل الخالفات عبر ال�سبل ال�سلمية ،وحثها كل المعنيين على العمل لل�سماح وت�سهيل اال�ستئناف
الفوري لتوزيع أ
الغذية على المدنيين في داخل اليرموك.
 �كدت منظمة العفو الدولية « أ�من�ستي» ،أ
 �ذار/مار�س  :2014أ
•  10آ
 �ن ما يجري في مخيم اليرموك لالجئين
الفل�سطينيين جنوب العا�صمة ال�سورية دم�شق «جرائم حرب وجرائم �ضد ا إلن�سانية» ،بحق المدنيين الفل�سطينيين
وال�سوريين .وقال مدير برنامج ال�شرق أ
الو�سط و�شمال أ �فريقيا في منظمة العفو الدولية ،فيليب لوثر« :لقد أ ��صبحت
الحياة في مخيم اليرموك ال تطاق بالن�سبة �إلى المدنيين المعدمين الذين وجدوا أ �نف�سهم �ضحايا للتجويع وعالقين في
دوامة تهوي بهم نحو ا�ستمرار المعاناة ودون و�سيلة متوافرة تتيح لهم الهرب» .و أ�كد لوثر أ �ن « تجويع المدنيين ك�سالح
في الحرب ُيعد جريمة حرب».
•  19آ �ذار/مار�س ُ :2014عر�ضت �صورة لمئات الالجئين الفل�سطينيين في مخيم اليرموك المحا�صر وهم ينتظرون
دورهم في الح�صول على م�ساعدات أ
الونروا الغذائية ،حيث ُعر�ضت ال�صورة على لوحة (جامبوترون) ا إلعالنية
الكبيرة في تايمز �سكوير في نيويورك ،وعلى مثيلتها الموجودة في �ضاحية �شيبوا بطوكيو .وجاء ذلك العر�ض بعد
55

حملة رعتها أ
الونروا ،معتمدة على و�سائل االت�صال االجتماعي ،حيث و�صل التفاعل مع تلك الحملة (دعونا – نمر) �إلى
أ�كثر من  38مليون م�شاركة على و�سائل االت�صال االجتماعي.
في حين طالب المت�ضامنون ب� إتاحة �سبل الو�صول ا إلن�ساني لما تقدره أ
المم المتحدة بع�شرة ماليين �شخ�ص في �سورية
بحاجة للم�ساعدة ن�صفهم من أ
الطفال.
ورافق عر�ض ال�صورة في �ساحة التايم �سكوير تنفيذ عدد من المت�ضامنين اعت�صاماً �صامتاً في ال�ساحة ،رافعين أ �رغفة
الخبز تعبير ًا عن ت�ضامنهم مع المدنيين المحا�صرين في مخيم اليرموك منذ أ �كثر من ثمانية أ ��شهر.
نظم كل من الحملة أ
•  23آ �ذار/مار�س ّ :2014
الوروبية لرفع الح�صار عن قطاع غزة ،ومركز العودة الفل�سطيني
اجتماعاً في �إحدى قاعات مجل�س حقوق ا إلن�سان التابع أ
للمم المتحدة بجينف ،حيث ُوزّع خالله تقرير مف�صل باللغة
ا إلنكليزية يتحدث عن أ �و�ضاع فل�سطينيي �سورية .ويذكر أ �نه نوق�شت أ �ثناء االجتماع ق�ضية آ �ثار الح�صار على قطاع
غزة ،وم أ��ساة فل�سطينيي �سورية ،وق�ضية أ
ال�سرى الفل�سطينيين.
•  3أ �يار/مايو ُ :2014عقدت في باري�س �ضمن فعاليات م�ؤتمر فل�سطينيي أ �وروبا الثاني ع�شر ندوة رئي�سية عن
فل�سطينيي �سورية ،وور�شة عمل نوق�شت فيها الظروف والو�سائل التي يمكنها تخفيف المعاناة.
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