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تقديم 

ال تزال االأزمة ال�ش�رية في ت�شاعد، وال يزال الفل�شطيني�ن الالجئ�ن هناك منذ 67 عاماً يدفع�ن 
�شريبة هذه الحرب الم�شتعرة التي اأتت على مقدرات ال�شعب ال�ش�ري والفل�شطيني معاً. 

منهم  و�شقط  ال�ش�رية،  المدن  في  الم�زعة  والتجمعات  المخيمات  الحرب  طاولت رحى  لقد 
اأو  اال�شتباكات،  نتيجة  ق�ش�ا  ال�ش�رية،  االأرا�شي  امتداد  على  فل�شطينيين  الجئين   2910

الق�شف ب�شتى اأن�اعه، اأو تحت التعذيب في المعتقالت وال�شج�ن ال�ش�رية.  
وتق�م مجم�عة العمل من اأجل فل�شطينيي �ش�رية، باعتبارها م�ؤ�ش�شة حق�قية اإعالمية تتابع 
اأ�شابت  التي  واالأحداث  االنتهاكات  بت�ثيق  وارتحل،  اأينما حّل  ال�ش�ري  الفل�شطيني  ال�شاأن 
مرا�شلين  �شبكة  عبر  والمتابعة  الر�شد  عملية  خالل  من  ال�ش�ريين  الفل�شطينيين   الالجئين 
من  مهمة  مرحلة  لكتابة  الفل�شطيني،  بال�شاأن  والمهتمين  الباحثين  من  ومجم�عة  ميدانيين 
مراحل اللج�ء الفل�شطيني، واإعداد ال�ثائق الالزمة للدفاع عن حق�ق الالجئين في المحافل 

المحلية واالإقليمية والدولية.   
في هذا التقرير يجد الباحث والمهتم تفا�شيل دقيقة مّرت بها المخيمات والتجمعات الفل�شطينية 
داخل �ش�رية وفق منهجية �ش�رت ال�اقع المعي�شي والميداني واالإن�شاني وال�شحي لالجئين 
االأماكن  تلك  بها  تمّر  التي  الي�مية  االأحداث  اأبرز  اإلى  باالإ�شافة  �ش�رية،  في  الفل�شطينيين 

واأولئك االأ�شخا�ص، من ق�شف وتدمير واعتقاالت. 
رين خارج �ش�رية،  ويتطرق التقرير اأي�شاً اإلى االأو�شاع العامة لالجئين الفل�شطينيين المهجَّ
�ش�اء في دول الج�ار، اأو في الدول التي هاجروا اإليها، اأو التي علق�ا فيها اأثناء محاوالتهم 

لل��ش�ل اإلى اأوروبا. 
ي�شار اإلى اأن التقرير الحالي ير�شد اأهم اأحداث الن�شف االأول من عام 2015، واأنه قد �شبق هذا 
االإ�شدار تقريران وّثقا اأحداث الن�شف االأول والثاني من عام 2014، باالإ�شافة اإلى »تقرير حالة« 
والعديد من التقارير الخا�شة التي تناولت ق�شايا بعينها ذات �شلة بال�شاأن الفل�شطيني ال�ش�ري. 
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 الالجئون الفلسطينيون في سورية... 
حقائق ومؤشرات 

ال  �ش�رية،  في  الفل�شطينيين  لالجئين  واالقت�شادية  المعي�شية  االأو�شاع  عن  الحديث  عند 
يمكن تناول هذه الجزئية بمعزل عن ال��شع العام لل�ش�ريين، نظرًا اإلى االندماج الكامل الذي 
ال�شيا�شات  لبح�ث  ال�ش�ري  المركز  عن  ال�شادر  التقرير  اأ�شار  فقد  هناك.  الالجئ�ن  يعي�شه 
واالأونروا والمكتب القطري لبرنامج االأمم المتحدة االإنمائي في �ش�رية، ال�شادر في اآذار/ 
مار�ص 2015 بعن�ان »االغتراب والعنف«، اإلى الم�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�شادية االآتية:  

 . ارتفاع معدل البطالة من 14،9% في 2011 اإلى 57.7% نهاية 2014	•
خالل  عملهم  فقدوا  ملي�ن   •	2.96 منهم  العمل،  من  عاطلين  �شخ�ص  ماليين   3.72 وج�د 

االأزمة، االأمر الذي اأدى اإلى فقدان الم�شدر الرئي�شي لدخل 12.22 ملي�ن �شخ�ص. 
، اإذ اأ�شبح اأربعة اأ�شخا�ص من كل  ا�شتمرار معدالت الفقر بالتفاقم المدمر خالل عام 2014	•

خم�شة فقراء. 
%( يعي�ش�ن في حالة الفقر ال�شديد، اإذ ال ي�شتطيع�ن ت�فير  اإّن ثلثي ال�ّشكان تقريباً )64.7	•

الحد  االأدنى من حاجاتهم االأ�شا�شية، الغذائية وغير الغذائية. 
% من ال�ّشكان يعي�ش�ن في حالة من الفقر المدقع، اأي اإنهم  مع تنامي انت�شار الفقر، بات 30	•

ال ي�شتطيع�ن ت�فير حاجاتهم الغذائية االأ�شا�شية. 
بالتعليم  الملتحقين  غير  االأطفال  ن�شبة  و�ش�ل  مع  �شامل،  انهيار  حالة  في  التعليم  	•ُيَعّد 
االأ�شا�شي من اإجمالي عدد االأطفال في هذه الفئة العمرية اإلى 50.8% خالل العام الدرا�شي 

)2014 - 2015( في مختلف اأنحاء البالد. 
	•ن�شف االأطفال تقريباً خ�شروا ثالث �شن�ات من الدرا�شة. 

	•عدم الم�شاواة في الفر�ص التعليمية، فقد اأ�شهم النزاع في تنامي حالة عدم الم�شاواة في 
التعليم بين المناطق المختلفة، في حين اأن ج�دة التعليم تده�رت.
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الواقع المعي�سي لالجئين الفل�سطينيين في �سورية 
في  الفل�شطينيين  الالجئين  من  المحدود  الدخل  اأ�شحاب  تكتل  ال�شابقة،  الم�ؤ�شرات  ظل  في 
�ش�رية من جديد في بي�ت م�شتاأجرة ومتناثرة، و�شار المنزل ال�احد ي�شم اأكثر من عائلة، 
بهدف تقا�شم قيمة االإيجار المرتفعة ب�شبب اأزمة النزوح الكبيرة التي �شهدتها البالد، واأ�شبح 

الالجئ�ن اأحد �شنفين رئي�شيين: 
	ال�شنف االأول: الم�ظف�ن العامل�ن لدى الدولة �شمن القطاع العام ال�ش�ري قبل بداية 
االأحداث: ه�ؤالء ا�شتمروا في وظائفهم �شمن الدخل المتاح والمت�افر للم�ظف ال�ش�ري، 
والذي ال يتجاوز بح�شب �شعر �شرف الليرة ال�ش�رية 200$ في اأح�شن ظروفه بالن�شبة 

اإلى م�ظفي الدرجة االأولى )الجامعيين( و75$ للم�ظف العادي. 
اأمام  اأب�ابه  اأغلق  الذي  الخا�ص  القطاع  اأو  الحرة  االأعمال  اأ�شحاب  الثاني:  	ال�شنف 
العاملين نتيجة تده�ر ال��شع االقت�شادي. فمعظم المعامل كانت تتخذ من االأرياف مقاّر 
لها، واأ�شبحت في مناطق �شراع بين النظام والمعار�شة، وه�ؤالء ينق�شم�ن اإلى اأربعة 

اأق�شام: 
	•الق�شم االأول: اختار الحياد وانتظار مدخ�ل بع�ص االأعمال التي ت�شتر حاله وحال اأ�شرته، 
باالإ�شافة اإلى ما تقدمه الم�ؤ�ش�شات االإغاثية والخيرية من م�اد عينية وم�شاعدة االأونروا 

النقدية التي ت�زع على الالجئين في �ش�رية بمعدل مرة كل �شهرين بحدود 100$ للفرد. 
	•الق�شم الثاني: ا�شطر اإلى العمل �شمن �شف�ف االأمن والجي�ص ال�ش�ري في ما ي�شمى جي�َص 
العامة  للنظام، كالقيادة  الم�الية  الفل�شطينية  للف�شائل  التابعة  اللجان  اأو  ال�طني  الدفاع 
اأو فتح االنتفا�شة اأو غيرها. وهذا الق�شم ا�شتقطب �شريحة ال�شباب في مقابل راتب �شهري 

بحدود 200$ قد ال يت�شلمه ال�شاب �ش�ى مرة واحدة. 
المعار�شة  مناطق  �شمن  والبقاء  ال�ش�رية  الث�رة  اإلى  االن�شمام  اختار  الثالث:  	•الق�شم 

»المناطق المحررة«. 
	•الق�شم الرابع ا�شطر اإلى الخروج واللج�ء اإلى الدول المحيطة ب�ش�رية، �ش�اء العربية اأو 

تركيا، ومن هناك تابع ق�شم منهم رحلته اإلى اأوروبا. 
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أواًل ــ المخيمات الفلسطينية في سورية

مخيم اليرموك 
و�شهد   ،2013 ي�لي�  تم�ز/  منت�شف  منذ  اليرم�ك  مخيم  على  المفرو�ص  الح�شار  ا�شتمر 
المخيم خالل الن�شف االأو ل من 2015 المزيد من العنف والم�ت ج�عاً، اإال اأن اأخطر حدث 
�شهده تمثل باقتحام  تنظيم الدولة االإ�شالمية، اأو ما يعرف بـ»داع�ص« للمخيم و�شيطرته على 
اأعمال الق�شف بالبراميل وال�ش�اريخ  ما يقارب 70% من م�شاحته، وقد ترافق مع  ت�شاعد 
و�شق�ط قذائف الهاون على اأحياء المخيم بحجة �شرب مقاّر »داع�ص«، ما خّلف دمارًا كبيرًا 
في المنازل والممتلكات، واأودى بحياة الكثيرين من اأبناء المخيم، فيما ازدادت معاناة اأبناء 
للمخيم،  المجاورة  المناطق  اإلى  عائلة   6000 يقارب  ما  نزوح  ب�شبب  المعي�شية  اليرم�ك 
الغذائية  الم�شاعدات  اإدخال  وت�قف  »داع�ص«،  �شيطرة  ب�شبب  ويلدا«،  �شحم  كــ»بيت 
االأدوية  ت�افر  وعدم  والكهرباء،  المياه  وانقطاع  عليه،  المفرو�ص  الح�شار  وا�شتمرار  اإليه، 

والم�شتلزمات الطبية. 
ووثق فريق الت�ثيق في مجم�عة العمل من اأجل فل�شطينيي �ش�رية اأن عدد ال�شحايا من اأبناء 

مخيم اليرم�ك منذ بداية االأحداث في �ش�رية و�شل اإلى 1100 �شحية.

 ال��شع المعي�شي 
المفرو�ص عليه من قبل  الح�شار  ب�شبب  اليرم�ك  االإن�شاني تده�رًا في مخيم  ال��شع  ازداد 
الم�شاعدات  اإيقاف  نتيجة  وكذلك  العامة(،  )القيادة  ال�شعبية  والجبهة  النظامي  الجي�ص 
الغذائية المقدمة الأهالي اليرم�ك من وكالة غ�ث وت�شغيل الالجئين الفل�شطينيين )االأونروا( 
حاويات  في  البحث  اإلى  وا�شطرارهم  ج�عاً  للم�ت  عر�شة  جعلهم  ما   ،2014/12/10 منذ 
اقتحام  نتيجة  وكذلك  لهم،  االأمرا�ص  من  العديد  �شّببت  التي  البهار  �ش�ربة  و�شرب  القمامة 
من  ال�شباب،  من  الع�شرات  فاختطف  لالأهالي،  ترويع  بحمالت  بداأ  حيث  للمخيم،  »داع�ص« 
المياه، حيث بق�ا داخل منازلهم  اإلى نقاط ت�زيع  ال��ش�ل  االأهالي من  منازلهم، كذلك منع 

ب�شبب انت�شار القنا�شة وحظر التج�ال.
 كذلك ت�قف عمل معظم الجهات االإغاثية في اليرم�ك، خ�فاً من اختطاف »داع�ص« ك�ادر تلك 
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الم�ؤ�ش�شات، و�شهد المخيم نزوح 975 عائلة عن مخيم اليرم�ك اإلى بلدة بيت �شحم المجاورة 
مخيم  من  النازحة  الفل�شطينية  بالعائالت  تكفلها  االأوروبية  ال�فاء  حملة  واأعلنت  للمخيم. 
اليرم�ك اإلى االأحياء المجاورة، وذلك عبر تقديم ال�جبات الغذائية واالحتياجات ال�شرورية 

والرعاية اإلى حين الت��شل الى حل ي�شمن لهم الملجاأ االآمن.
اإلى ذلك زادت معاناة اأهالي مخيم اليرم�ك ب�شبب فقدان المحروقات وانقطاع المياه والكهرباء 
عن اليرم�ك والمنخف�ص الج�ي الحاد الذي �شرب �ش�رية والبلدان المحيطة في �شهر كان�ن 
الخ�شبي  منازلهم  اأثاث  تحطيم  اإلى  المحا�شرين  من  العديد  دفع  الذي  االأمر  يناير،  الثاني/ 
تناول  وقد  اأ�شابهم.  الذي  القار�ص  البرد  اآثار  من  للتخفيف  محاولة  في  النار،  فيه  لي�شعل�ا 
نا�شط�ن على �شفحات الت�ا�شل االجتماعي العديد من ال�ش�ر الأهالي المخيم وهم يق�م�ن 

بتك�شير غرف ن�مهم واالأثاث الخ�شبي الباقي لديهم لال�شتفادة من اأخ�شابها في التدفئة.

 ا�شتمرار قطع المياه منذ اأيل�ل 2014 
اأيل�ل/  منذ  اليرم�ك  مخيم  اأهالي  من  األف   20 نح�  منازل  عن  ال�شرب  مياه  انقطاع  ا�شتمر 
�شبتمبر 2014، ولجاأ االأهالي خاللها اإلى االأحياء المجاورة لت�فير جزء من المياه ال�شرورية 
لال�شتخدام الي�مي، اإال اأن انقطاعها عن تلك االأحياء اأحياناً اأجبر االأهالي اإلى ا�شتعمال مياه 

االآبار االرت�ازية لل�شرب ولت�فير بع�ص حاجاتهم من المياه.
اعتمد االأهالي على االآبار اعتمادًا �شبه كامل، بالرغم من اأن معظمها مل�ث باالأتربة والروا�شب، 
التي �شّببت اأمرا�شاً عديدة ل�شاربيها، خا�شة االأمرا�ص المتعلقة بالكلى. اإال اأن االأهالي، رغم 

جميع تلك المخاطر، ال يجدون حاًل اآخر.
وي�شتخرج االأهالي المياه من االآبار االرت�ازية ب�ا�شطة م�شخات كهربائية تعمل على الديزل، نظرًا 
اإلى انقطاع التيار الكهربائي الأكثر من عامين. اإال اأن �شرقة تنظيم »داع�ص« اأكثر من ثالثة اآالف 

ليتر من المحروقات المخ�ش�شة لعمل م�شخات المياه، اأدت اإلى تفاقم اأزمتي المياه والنظافة.
ي�شار اإلى اأن العديد من النا�شطين االإغاثيين داخل المخيم، حذروا مرارًا من انت�شار العديد 

من االأمرا�ص المتعلقة بالكلى، نظرًا اإلى ما تحت�يه مياه االآبار من روا�شب.

 منا�شدات ونداءات ا�شتغاثة محلية ودولية 
نا�شد عدد من النا�شطين واأهالي مخيم اليرم�ك ي�م 5 كان�ن الثاني/ يناير المنظمات والهيئات 
المعنية واالأونروا اإدخال الم�اد الغذائية اإلى المخيم، وذلك بعد ت�قفها منذ اأكثر من 20 ي�ماً، 



12

اأ�شعارها، حيث  الغذائية منه وغالء  الم�اد  اإليه وفقدان معظم  ما �شّبب ع�دة �شبح الج�ع 
اإلى  و�شل  فقد  ال�شكر،  كيل�غرام  اأما  �ش�رية.  ليرة   1500 اإلى  االأرّز  كيل�غرام  �شعر  و�شل 
2300 ليرة �ش�رية، بينما تخطى �شعر الكيل�غرام ال�احد من الطحين 2000 ليرة �ش�رية، 

فيما بيع كيل�غرام العد�ص بـ 1400 ليرة �ش�رية.  
الثاني/   كان�ن   11 ي�م  اليرم�ك  في  الفل�شطيني  ال�شباب  من  مجم�عة  اعت�شمت  ذلك،  اإلى 
الفل�شطينية  والمجم�عات  ال�ش�ري  الجي�ص  ح�شار  ال�شتمرار  �شخطهم  عن  للتعبير  يناير 
الم�الية له للمخيم، ومنع اإدخال الم�شاعدات الغذائية والطبية وقطع الماء والكهرباء. ونا�شد 
اليرم�ك  مخيم  في  والم�شلحين  الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة  المعنية  الجهات  المعت�شم�ن 

اإدخال الم�شاعدات والعمل على تاأمين الطرق لذلك .
ا�شتمر ت�قف  اإذا ما  اإن�شانية  الفل�شطيني�ن في اعت�شامهم من وق�ع كارثة  وحّذر الالجئ�ن 
المعت�شمين  �شعارات  اأبرز  وكانت  المخيم،  الأبناء  والطبية  الغذائية  الم�شاعدات  اإدخال 

»اأخطاأتنا الر�شا�شة فاأ�شابنا �شهم الج�ع«.
وفي ال�شياق، وّحدت خم�ص محطات عربية، هي: قناة القد�ص الف�شائية، قناة اليرم�ك، قناة 
الخرط�م، قناة ال�طن الجزائرية وقناة �شنعاء بّثها الف�شائي ي�م 12 كان�ن الثاني/ يناير 
2015، وذلك من خالل برنامج نداء الحرية الذي تناول معاناة االأهالي في المخيم وع�دة 

�شبح الج�ع. 
وحّذرت حملة »ال�فاء االأوروبية« في بيان �شدر عنها ي�م 13 كان�ن الثاني/ يناير 2015، 
من حدوث كارثة اإن�شانية وع�دة للمجاعة اإلى مخيم اليرم�ك، وذلك بعد ت�قف الم�شاعدات 
و�شاع �ش�ءًا بعد العا�شفة الثلجية، وه� ما يفاقم من الحالة ال�شعبة القائمة  عنه وزيادة االأ
.واأعربت الحملة عن قلقها ب�شفة خا�شة على االأطفال والن�شاء وكبار ال�شّن في هذه الظروف 
كثر من 18 األف اإن�شان في مخيم اليرم�ك. ونا�شدت الحملة في بيانها المنظمات  الماأ�ش�ية الأ
االإغاثية �شرورَة اال�شتجابة ال�شريعة لحاجات اأهالي مخيم اليرم�ك، والعمل الجاد لتحييد 

المدنيين عن اأت�ن ال�شراع الدائر في �ش�رية .
اأما في 18 كان�ن الثاني/ يناير 2015، ف�شهد مخيم اليرم�ك خروج تظاهرة حا�شدة جابت 
و�شدد  اإليه.  �شكانه  وع�دة  وتحييده  عنه  الح�شار  بفّك  للمطالبة  وذلك  المخيم،  اأرجاء 
بردان..  ال�شتات..  عا�شمة  اليرم�ك  »مخيم  عليها:  ُكتب  الفتات  حمل�ا  الذين  المتظاهرون 
ج�عان«، و»اأطفال مخيم اليرم�ك يم�ت�ن بردًا وج�عاً«، و»ال لج�ع االأطفال والم�شنين«، 
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على �شرورة اإدخال الم�شاعدات الغذائية اإليه، فيما حّمل المتظاهرون طرفي ال�شراع م�ش�ؤولية 
اإيقاف اإدخال ال�شالل الغذائية.

ونّفذ الع�شرات من اأطفال مخيم اليرم�ك ي�م 29 كان�ن الثاني/ يناير 2015، اعت�شاماً تحت 
عن�ان »�شرخة طفل« اأمام مركز دعم ال�شباب في �شارع المدار�ص، حيث رفع االأطفال الفتات 
تطالب الم�ش�ؤولين وقادة الف�شائل الفل�شطينية بتحّمل م�ش�ؤولياتهم تجاه اأبناء المخيم، ومنها 
^ »كلكم راٍع وكلكم م�ش�ؤول عن رعيته«، فيما حمل  الفتة كتب عليها حديث الر�ش�ل محمد 
فل�شطين  »�شفارة  عليها  كتب  دم�شق،  في  فل�شطين  �شفارة  اإلى  ر�شالة  اآخرون الفتات حملت 
كان نف�شي اآكل كات�«، وذلك اإ�شارًة اإلى االحتفال الذي اأقامته ال�شفارة في الذكرى ال�شن�ية 
اأثار  ما  المخيم،  من  كيل�مترات  بعد  على  دم�شق  مطاعم  اأحد  في  »فتح«  حركة  النطالقة 
ا�شتهجان االأهالي المحا�شرين الذين ق�شى منهم 176 �شخ�شاً، اإثر الج�ع ونق�ص الخدمات 

الطبية ب�شبب الح�شار الم�شدد على اليرم�ك.
اأ�شدقاء االإن�شان الدولية تقريرًا حمل عن�ان: »ما زلنا  اأ�شدرت منظمة  ال�شياق عينه،  وفي 
اأحياًء - معاناة �شكان مخيم اليرم�ك بين الح�شار ومخاطر الم�ت قتاًل اأو ج�عاً«، تناولت 
فيه ال�اقع الماأ�ش�ي لل�شكان الفل�شطينيين وال�ش�ريين المحا�شرين في مخيم اليرم�ك. واأكدت 
 2015/2/18 ي�م  اإلى   2013/7/22 بتاريخ  ح�شاره  بداية  منذ  �شهد  المخيم  اأن  المنظمة 
حدوث 166 حالة وفاة ب�شبب تف�شي الج�ع بين االأهالي والنق�ص الخطير في الم�اد الغذائية 
و�شتى م�شتلزمات الرعاية الطبية، حيث يرزح »اليرم�ك« تحت ح�شار ظالم من قبل الق�ات 

النظامية ال�ش�رية وحلفائها من الف�شائل الفل�شطينية واللبنانية منذ 577 ي�ماً مت�ا�شلة.
واأ�شار التقرير الذي �شدر في فيينا، اإلى اأن عدد ال�شكان من الفل�شطينيين وال�ش�ريين هناك 
انخف�ص بنح� حاد منذ بداية االأزمة، حيث اأ�شبح عددهم االآن نح� 20000 ن�شمة، بعدما كان 
العدد يرب� على ن�شف ملي�ن �شخ�ص، وه� ما ي�شي بالظروف الماأ�ش�ية التي يعي�شها ال�شكان 

بين الح�شار الظالم المفرو�ص عليهم ومخاطر الم�ت قتاًل اأو ج�عاً.
ودعت »اأ�شدقاء االإن�شان« الق�ات النظامية ال�ش�رية والت�شكيالت الع�شكرية المتحالفة معها 
االأحياء  ق�شف  عمليات  عن  والت�قف  المخيم،  في  المدنيين  عن  الع�شكري  الح�شار  فّك  اإلى 
اأحياء مخيم  اإمداد  واإعادة  االأهالي،  اإلى  الغذائية  االإمدادات  فيه، وال�شماح بدخ�ل  المدنية 
اليرم�ك بمياه ال�شرب والطاقة الكهربائية، وال�شماح بحرية حركة ال�شكان، بما ي�شمل الخروج 

منه والدخ�ل اإليه واإطالق �شراح الم�ق�فين من ال�شكان.
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ال�اقع ال�شحي 


نتيجة  الطبية  بالم�اد  حاد  ونق�ص  اليرم�ك  داخل  الطبية  الخدمات  ت�قف  ا�شتمرار  ظل  في 
تقديم  اليرم�ك عن  االإغاثية والطبية في  الجهات  الح�شار ودخ�ل »داع�ص«، ت�قفت معظم 
خدماتها خ�فاً من اختطاف »داع�ص« ك�ادر تلك الم�ؤ�ش�شات. فقد �شهد مخيم اليرم�ك لالجئين 
االأول من عام 2015،  الن�شف  ال�شحي، في  ال��شع  في  الفل�شطينيين بدم�شق تده�رًا مت�شارعاً 
وذلك ب�شبب �شيطرة داع�ص على المخيم، وتعر�ص م�شفى فل�شطين ي�م 2015/4/1 للق�شف بعدد 
من القذائف واإ�شابة عدد من ك�ادره بجراح متفاوتة، ُعرف منهم نا�شر باكير، محمد البحري، 

و�شام الغ�ل، ومحم�د خطاب، وا�شرار النا�شطين اإلى معالجة جرحاهم بطرق بدائية. 
عبر  جريح  اأي  خروج  النظام  ح�اجز  منع  �ش�ءًا،  ال�شحية  االأو�شاع  تفاقم  من  زاد  ومما 
التابعة  ال�شالم«  عبد  بن  »العز  كتائب  قامت  فيما  المخيم،  خارج  العالج  لتلقي  ح�اجزها 
للمعار�شة بت�شرف مماثل عبر منعها و�ش�ل جرحى المخيم اإلى حّي الت�شامن لتلّقي العالج 
في م�شت�شفياته الميدانية. بينما تمكن الهالل االأحمر الفل�شطيني ي�م 2015/4/4 من اإخراج 

عدد قليل من الجرحى لتلقي العالج خارج اليرم�ك.
ي »اليرقان« و»التيف�ئيد« ارتفاعاً ملح�ظاً، نتيجة نق�ص  كذلك ارتفعت ن�شبة االإ�شابة بمر�شَ
جميع  وت�قف  االأهالي،  منازل  بين  القمامة  انت�شار  اإلى  باالإ�شافة  المياه،  وانعدام  التغذية، 

الهيئات االإغاثية العاملة داخل المخيم. 
لقد دفع ال�اقع ال�شحي المتردي داخل المخيم اإلى اإطالق االأهالي نداًء اإلى اللجنة الدولية 
لل�شليب االأحمر، يطالب�نها فيه بالقيام بدورها والتن�شيق مع حاجز النظام ال�ش�ري والجهات 
الطبية في المخيم وخارجه الإخراج ع�شرات الجرحى الذين اأ�شيب�ا في الق�شف على المخيم. 
اآذار/   31 ي�م  اليرم�ك  مخيم  في  الفل�شطيني  االأحمر  الهالل  جمعية  ومتط�ع�  ك�ادر  ونّفذ 
مار�ص 2015، وقفة ت�شامنية، احتجاجاً على ا�شتهداف الك�ادر والط�اقم الطبية في المخيم، 
وعّبروا عن اإدانتهم الغتيال النا�شط االإغاثي والطبي يحيى عبد اهلل الح�راني، الذي اغتيل 

بطلق ناري اأثناء ت�جهه اإلى م�شفى فل�شطين. 
وبدورها اأدانت كل من اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر في جنيف )ICRC( واالتحاد الدولي 
لجمعيات الهالل وال�شليب االأحمر )IFRC( جريمة اغتيال النا�شط االإغاثي والطبي يحيى عبد 
اهلل الح�راني، ودع�ا اأطراف النزاع في �ش�رية اإلى احترام القان�ن الدولي االإن�شاني واالمتناع 

عن مهاجمة العاملين في المجال االإن�شاني وكذلك الم�شت�شفيات و�شيارات االإ�شعاف.
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 ال�اقع التعليمي 
رغم ما تعر�ص له مخيم اليرم�ك من ق�شف وج�ع وعط�ص، اإال اأّن اأبناءه اأ�شروا على متابعة 
العملية التعليمية فيه من خالل اإن�شاء مراكز ومدار�ص تعليمية بديلة، حيث تح�لت الم�شاجد 
و�شاالت االأفراح وريا�ص االأطفال اإلى مراكز تعليمية، وو�شل عددها اإلى 6 مراكز م�زعة بين 

االبتدائي واالإعدادي والثان�ي. 
ومن هذه المراكز، على �شبيل المثال ال الح�شر، رو�شة »براعم الظالل« التي اأن�شاأها عدد من 
النا�شطين في مخيم اليرم�ك، حيث عمل�ا على تاأمين المكان وتجهيزه وتاأمين الكادر التعليمي 
والم�شتلزمات واالأدوات التعليمية، وجاهدوا للتغلب على كافة المعّ�قات، ا�شتعدادًا ال�شتقبال 
االأطفال الذين و�شل عددهم اإلى 120 طفاًل، وذلك بهدف رفع ال�ش�ية التعليمية واالجتماعية 
والنف�شية لالأطفال من اأجل اال�شتمرار بالعملية التعليمية. فقد �شهدت تلك المراكز التعليمية 
اإقبااًل كبيرًا من اأبناء المخيم، وا�شتح�شاناً ودعماً من االأهالي، للدور الذي تق�م به الأطفالهم، 

و�شع�ر االأهالي باأن اأوالدهم م�اكب�ن لحركة التعليم، وكاأّن المخيم في اأح�شن اأح�اله.
وفي ي�م ال�شبت 24 كان�ن الثاني/ يناير 2015، خرج 66 طالباً من اأبناء المخيم الراغبين 
في التقدم المتحان طالب البكال�ريا على خلفية قرار وزارة التربية با�شتراط وج�د ت�شل�شل 
على  ال�ش�رية  االأمنية  االأجهزة  م�افقة  بعد  االمتحان،  هذا  تجاوز  اأو  الطالب  لدى  درا�شي 

خروجهم من مخيم اليرم�ك، فيما �ُشجلت ع�دتهم ي�م 27 كان�ن الثاني/ يناير 2015. 
اأما في ي�م 15 �شباط/ فبراير 2015، فقد نظم متط�ع� ثان�ية اليرم�ك لتدري�ص المرحلة الثان�ية 
داخل المخيم وقفة احتجاجية، طالب�ا فيها كافة المنظمات الدولية والهيئات والم�ؤ�ش�شات التي 

تعمل خارج المخيم بتقديم الدعم لهم، وذلك كي ت�شتمر الم�شيرة داخل المخيم. 

مع�قات التعليم في اليرم�ك 
مع�قات عديدة واجهت العملية التعليمية داخل مخيم اليرم�ك، وقد اأثرت بدورها واأ�شعفت 

العمل التعليمي واأوقفته في بع�ص االأوقات، من اأهمها: 
ال�ش�ري  النظامي  الجي�ص  قبل  من  اليرم�ك  مخيم  على  المفرو�ص  الح�شار  ا�شتمرار  اأواًل: 
والم�شرب،  الماأكل  عن  البحث  اإلى  االأهالي  حدا  ما  الم�الية،  الفل�شطينية  والمجم�عات 
اأعمال ت�شّد  و�شرورة ت�فير م�شدر رزق لالأطفال، فيما خرج جزء من االأطفال يبحث�ن عن 

رمقهم، ول� ب�شيء من الح�شائ�ص.
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اإلى  اليرم�ك  في  »الجرمق«  مدر�شة  عاد معلم�  فقد  فقط،  الطالب  الحراك على  يقت�شر  ولم 
المدر�شة لرزقهم«  الدوام ي�م 8 �شباط/ فبراير 2015 في مدر�شتهم، وذلك »ل�شعي معلمي 

ح�شب ما جاء على ل�حة اإعالنات المدر�شة.
ثانياً: عدم اعتراف االأونروا، الراعية االأولى لتعليم الالجئين الفل�شطينيين، بحركة التعليم 
ونتائج الطلبة داخل المخيم، فيما اتهمها البع�ص باأنها م�شاركة في ح�شار اأبناء المخيم. لكن 
اأن  اإال  الدرا�شية.  الكتب  فاأُدخلت  المدار�ص،  تلك  بنتائج  اعُترف  المخيم،  اأبناء  �شغط  تحت 
عمل االأونروا ال يزال خج�اًل – بح�شب ما اأفاد به نا�شط�ن – وال ي�شل اإلى ما التزمته اأمام 

الالجئين الفل�شطينيين و�شرورة تعليمهم وت�شغيلهم.
ثالثاً: ق�شف الطائرات ال�ش�رية و�شق�ط قذائف الهاون واأعمال القن�ص، وتداعيات ذلك من 
�شق�ط لل�شحايا والجرحى، و�ش�اًل اإلى تهدم االأبنية والمدار�ص، التي كان قد بداأها النظام 
بق�شفه مدر�شة الفال�جة منت�شف كان�ن االأول 2012، مرورًا باالآثار النف�شية لذلك الق�شف 

على االأهالي واالأطفال.
رابعاً: انت�شار االأمرا�ص واالأوبئة، كاليرقان والقمل، مع عدم ت�افر العالجات الالزمة، نتيجة 

الح�شار المفرو�ص على المخيم، الذي ق�شى ب�شببه ما يقارب 176 �شحية.
لتقديم  المخيم  مغادرة  من  والجامعية  الثان�ية  ال�شهادة  طالب  من  الكثير  خ�ف  خام�شاً: 
وتعذيب  اعتقال  حاالت  �شجلت  وقد  والت�شفية،  االعتقال  من  لهم(  �شمح  )اإن  امتحاناتهم 
لطالب فل�شطينيين في ال�شج�ن ال�ش�رية تتهمهم ال�شلطات ال�ش�رية بالعمل االإغاثي والطبي 
داخل المخيم. ففي ي�م 22 كان�ن الثاني/ 2015، اعتقل االأمن ال�ش�ري اأربعة طالب، بينهم 
ثالث طالبات عند مدخل مخيم اليرم�ك، وذلك اأثناء خروجهم من اليرم�ك لتقديم امتحانات 
ال�شهادة الثان�ية �شمن 66 طالباً وطالبة من اليرم�ك، بعد م�افقة االأجهزة االأمنية ال�ش�رية 
الجي�ص  حاجز  عنا�شر  اأقدم  كذلك،  الفل�شطينية.  التحرير  منظمة  وب�شمانات  اأ�شمائهم،  على 
النظامي عند حاجز بيت �شحم ي�م 30 اأيار/ اأبريل 2015 على اعتقال اأربعة طالب خرج�ا 
من المخيم لتقديم امتحاناتهم الر�شمية. ووفق النا�شطين، فقد اأنزل عنا�شر االأمن الطالب من 

حافلة وكالة »االأونروا«، واعتقل�هم دون اإبداء االأ�شباب، وبعد ذلك اأفرج عنهم. 

 ا�شتمرار م�شل�شل االغتياالت 
ا�شتمر في الن�شف االأول من عام 2015 م�شل�شل االغتياالت والت�شفيات واالختطاف للك�ادر 
محاوالت  من  العديد  ق  ُوثِّ حيث  اليرم�ك،  مخيم  داخل  واالإعالميين  االإغاثيين  والنا�شطين 
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ل  و�ُشجِّ فاعلها،  يعرف  لم  التي  المخيم،  داخل  فل�شطينية  و�شخ�شيات  لنا�شطين  االغتيال 
معظمها �شد مجه�ل. فقد ُعثر ي�م 12 كان�ن الثاني/ يناير 2015 في مخيم اليرم�ك على جثة 
اآثار  الالجئ الفل�شطيني االأردني عبد اهلل رزق من م�اليد )1955(، مقت�اًل في منزله وعليه 
�شربات اآلة حادة، علماً باأن رزق ينتمي اإلى حركة فتح. فيما ق�شى ي�م 11 �شباط/ فبراير 
2015  نمر ح�شين، ع�ش� المجل�ص المدني لمخيم اليرم�ك، وذلك اإثر اإ�شابته بر�شا�ص قنا�ص 

اأثناء خروجه من منزله الكائن في �شاحة الريجة بمخيم اليرم�ك.
وفي ي�م 15 �شباط/ فبراير 2015، تعر�ص م�ش�ؤول الملف االإغاثي في الهيئة ال�طنية محمد 
طه، المعروف باأب� المجد طه، لمحاولة اغتيال فا�شلة من قبل ملثمين مجه�لين اأمام منزله 

الكائن في مخيم اليرم�ك. 
اليرم�ك  الناجي، م�ش�ؤول م�ؤ�ش�شة »ب�شمة« في  مخيم  كذلك اغتال مجه�ل�ن فرا�ص ح�شين 
ي�م 23 �شباط/ فبراير 2015، حيث ُوجد مقت�اًل في بيته، اإثر تعر�شه لر�شا�شة في الراأ�ص. 
فيما حاولت مجم�عة من المجه�لين ي�م 23 اآذار 2015 اختطاف النا�شط االإغاثي واالإعالمي 

عبد اهلل الخطيب. 
وي�م 30 اآذار/ مار�ص 2015، اغتيل يحيى عبد اهلل الح�راني )اأب� �شهيب(، اأحد قادة حركة 
حما�ص في مخيم اليرم�ك، بالقرب من فروج التاج، وذلك اأثناء ت�جهه اإلى عمله في م�شفى 

فل�شطين، ما اأدى اإلى اإ�شابته بالراأ�ص. 
 اأما في ي�م 24 ني�شان/ اأبريل 2015، فُ�جد الالجئ الفل�شطيني محمد ت�فيق، مقت�اًل داخل 

منزله في �شارع العروبة بمخيم اليرم�ك. 

 مبادرات لفك الح�شار 
اأما على �شعيد المفاو�شات والمبادرات لفك الح�شار عن مخيم اليرم�ك، فلم ي�شهد الن�شف 
االأول من عام 2015 اأي تغيير اأو تقدم على اأر�ص ال�اقع، بل بقيت تلك المبادرات حبي�شة 
االأدراج نتيجة تده�ر االأو�شاع الميدانية في المخيم. ففي ي�م 5 كان�ن الثاني/ يناير 2015، 
دعا اأمين فرع اليرم�ك للتنظيم الفل�شطيني لحزب البعث راتب �شهاب، القيادة الفل�شطينية اإلى 
»اتخاذ قرارات حا�شمة م�حدة الإنهاء اأزمة مخيم اليرم�ك وغيره من المخيمات الفل�شطينية«، 
واإلى عدم اال�شتمرار بـ»التفاو�ص العقيم«. وفي ي�م 3 �شباط/ فبراير 2015، اأكد رئي�ص لجنة 
الم�شالحة الفل�شطينية، اأمين �شر الملتقى ال�شعبي الفل�شطيني ال�شيخ محمد العمري، اأن لجنة 
الم�شالحة ت�شعى بالتعاون مع جهات عدة اإلى طرح مبادرة جديدة تاأخذ الطابع الدولي، ال 
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المحلي، الإنهاء اأزمة مخيم اليرم�ك المحا�شر، م�شتبعدًا اأي تدخل ع�شكري في المخيم.
واتهم العمري الم�شلحين داخل اليرم�ك بتعطيل واإف�شال كافة المبادرات التي طرحت لتحييد 
المخيم وفّك الح�شار عنه، واأ�شار اإلى »اأّن منظمة التحرير الفل�شطينية، بالتعاون مع الف�شائل 
الـ 14، قدمت اأخيرًا مبادرة دخل عليها اأمين �شر اإقليم فتح وبع�ص الجهات التابعة للتنظيمات 

الفل�شطينية، ولكنها حتى اللحظة باءت بالف�شل«.
النظام  من  المقربة  الفل�شطينية  ال�شفحات  من  عدد   2015 فبراير  �شباط/   5 ي�م  وتناقل 
ال�ش�ري، �ش�رة لبيان ُن�شب اإلى الف�شائل الفل�شطينية الـ 14 الم�ج�دة في �ش�رية، �شّددت 
فيه على تنفيذ المبادرة الفل�شطينية الم�قعة بتاريخ 21 حزيران/ ي�ني� 2014، المدع�مة من 
القيادة ال�ش�رية من اأجل اإعادة اأهل اليرم�ك اإلى بي�تهم في مخيم اليرم�ك. وقال نائب وزير 
ال�ش�رية  المقداد، ي�م 10 �شباط/ فبراير 2015: »اإن الحك�مة  ال�ش�ري في�شل  الخارجية 
م�شتعدة لتذليل اأي عقبة الإي�شال الم�شاعدات اإلى مخيم اليرم�ك من اأجل تخفيف المعاناة عن 
اأبنائه«، وجاء ذلك خالل لقائه مع مدير الدائرة ال�شيا�شية لمنظمة التحرير الفل�شطينية اأن�ر 
عبد الهادي، في مقر وزارة الخارجية ال�ش�رية بالعا�شمة دم�شق. وذكرت م�اقع مقربة من 
النظام ال�ش�ري اأن الطرفين بحثا اأو�شاع المخيمات الفل�شطينية في �ش�رية، واأكدا �شرورة 
العمل من اأجل اإي�شال الم�شاعدات الغذائية اإلى مخيم اليرم�ك باأ�شرع وقت ممكن ومهما كانت 

الظروف.
في غ�ش�ن ذلك، قام وفد من منظمة التحرير الفل�شطينية بعدة زيارات ل�ش�رية، لبحث ملف 
اأن جميع تلك  اإال  له،  الدولة االإ�شالمية »داع�ص«  اليرم�ك، خا�شة منذ اقتحام تنظيم  مخيم 
الزيارات لم تت��شل اإلى نتائج ملم��شة الإنهاء ماأ�شاة اأهالي اليرم�ك. ففي ي�م 24 ني�شان/ 
اأبريل 2015، اأعلن ع�ش� اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�شطينية اأحمد مجدالني، قيام 
وفد من منظمة التحرير بزيارة للعا�شمة ال�ش�رية دم�شق، اإال اأّن الحك�مة ال�ش�رية اأعتذرت 
باأن االعتذار  للمنظمة  اإعالمية فل�شطينية تابعة  ال�فد، فيما عللت م�شادر  ا�شتقبال  عن عدم 
ال�ش�ري جاء على خلفية االرتباك والتناق�ص الذي �شاد م�قف قيادة منظمة التحرير حيال 

كيفية التعاطي مع اأزمة مخيم اليرم�ك.
تاأجيل  طلبت  �ش�رية  »اإن  دم�شق:  اإلى  الفل�شطينية  ال�شلطة  مبع�ث  مجدالني،  اأحمد  وقال 
ولي�ص  تاأجيل،  طلبت  �ش�رية  و»اإن  ل�ش�رية«،  مقررًا  كان  الذي  التحرير  منظمة  وفد  زيارة 

رف�ص زيارة ال�فد الفل�شطيني لمدة اأ�شب�ع ب�شبب ان�شغاالت داخلية هناك«.
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لقد كان وا�شحاً اأّن هناك خالفات فل�شطينية قائمة ح�ل اأ�شل�ب دحر »داع�ص« و»الن�شرة« 
لدماء  حقناً  ع�شكري  حل  اأّي  ترف�شان  وال�شلطة  الفل�شطينية  التحرير  فمنظمة  المخيم،  من 
الفل�شطينية في دم�شق فتطالب بتدخل  الف�شائل  اأما  الفل�شطينيين في المخيم، ح�شب ق�لها، 
حل  اأي  �شد  وهي  المخيم،  من  الن�شرة«  و»جبهة  »داع�ص«  تنظيم  لدحر  وا�شع  ع�شكري 

تفاو�شي مع تلك المجم�عات.

 اليرم�ك تحت �شيطرة تنظيم الدولة االإ�شالمية »داع�ص« 
في االأول من ني�شان/ اأبريل 2015 اندلعت معارك طاحنة داخل مخيم اليرم�ك بين عنا�شر 
الدولة االإ�شالمية »داع�ص« وجبهة الن�شرة وبع�ص المجم�عات الفل�شطينية، اأمثال الكراعين 
ناحية،  من  لداع�ص  مبايعتها  بعد  ال�شام  الأحرار  تابعة  ومجم�عة  وال�شرحان،  والزعط�ط 
واأكناف بيت المقد�ص من ناحية اأخرى، انتهت ب�شيطرة داع�ص على اأكثر من 70% من م�شاحة 
مخيم اليرم�ك، وقد ارتكبت فيها انتهاكات ج�شيمة بحق المدنيين، وطاول الدمار الممتلكات 

الخا�شة والعامة داخل المخيم. 

االأ�شباب والدوافع
مخيم  داخل  للنا�شطين  الم�جهة  االغتياالت  ظاهرة   2014 عام  من  الثاني  الن�شف  �شهد 
اليرم�ك. فقد اغتالت جهة مجه�لة بهاء �شقر، اأحد اأع�شاء تجّمع اأبناء اليرم�ك، بعد اإطالق 
الرئي�شي  اليرم�ك  �شارع  في  تج�اله  اأثناء  في  اأغ�شط�ص،  اآب/   2 ي�م  فجر  عليه  الر�شا�ص 
بالقرب من م�شجد ال��شيم. كذلك اغتيل النا�شطان اأحمد ال�شهلي )اأب� عادل( بعد خروجه من 
�شالة الع�شاء في حّي العروبة، وعبد اهلل بدر )اأب� عدي( بتاريخ 19 – 20  اآب/ اأغ�شط�ص 

على الت�الي. 
وفي 29 ت�شرين الثاني/ ن�فمبر اغتيل النا�شط علي الحجة في �شارع العروبة، حيث اأُطلق 

الر�شا�ص عليه مبا�شرة اأثناء وج�ده داخل اأحد محاّل الحالقة. 
وبتاريخ 20 كان�ن االأول/ دي�شمبر 2014، اغتيل النا�شط محمد ي��شف عري�شة )اأب� العبد 
عري�شة( مدير المكتب االإغاثي في المخيم، بعد اإطالق النار عليه في و�شح النهار في منت�شف 

�شارع ل�بيا، من جهة مح�ش�بة على المعار�شة ال�ش�رية اأثناء ت�جهه اإلى مقر المكتب. 
وفي 23 كان�ن االأول/ دي�شمبر 2014، اغتيل محمد قا�شم طيراوية، م�ش�ؤول حركة فتح في 
 مخيم اليرم�ك، بعد اإطالق �شخ�ص مجه�ل اله�ية النار عليه اأثناء وج�ده بالقرب من �شارع 30. 
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وفي 30 اآذار/ مار�ص 2015، اغتيل يحيى الح�راني »اأب� �شهيب«، م�ش�ؤول حما�ص ال�شابق 
في المخيم، واأحد اأبرز النا�شطين االإغاثيين الطبيين.

وجاء في التفا�شيل التي اأوردها الباحث طارق حم�د، في �شياق تقدير م�قف ح�ل اليرم�ك 
المقد�ص  بيت  اأكناف  مجم�عات  همت  »اتَّ واال�شت�شارات:  للدرا�شات  الزيت�نة  مركز  ن�شره 
تنظيَم داع�ص في منطقة الحجر االأ�ش�د بتنفيذ االغتيال، من خالل دالئل معينة، قامت على 
اإثرها باعتقال عدد من عنا�شر داع�ص للتحقيق معهم، وه� ما دفع داع�ص اإلى اقتحام المخيم 
اأقل من 24 �شاعة، بينما تمكنت  ومحا�شرة مكتب ال�شتات الذي يتبع االأكناف مبا�شرة بعد 
من ب�شط �شيطرتها ب�شكل �شريع على كافة مناطق جن�ب المخيم، وهي المناطق التي كانت 
تحت �شيطرة جبهة الن�شرة، في ما بدا اأنه اتفاق م�شبق بين الطرفين، وا�شتبكت االأكناف مع 
داع�ص في عدة محاور داخل المخيم، وعلى مدار الي�مين االأول والثاني من ني�شان/ اأبريل 
حدثت معارك عنيفة بينهما عند خط تما�ص �شارع ن�ح اإبراهيم، الذي يق�شم المخيم ال�شرقي 
نتيجة  الثالث  الي�م  في  التقدم  من  داع�ص  تمكن  فيما  الزير،  عطا  �شارع  مع  تقريباً  منا�شفة 
االأعداد الكبيرة والت�شليح الجيد )يقدر عددهم بـ 1000 عن�شر(، ومنع جبهة الن�شرة الأي 

م�ؤازرة من خارج المخيم، من التقدم من جهة الجن�ب. 
مدع�مًة  االنتفا�شة  فتح  تنظيم  من  ق�ات  تقدمت  المخيم،  �شمال  اإلى  االأكناف  انح�شار  ومع 
وج�د  من  ذلك  ليعزز  المخيم،  �شمال  مربع  على  وا�شت�لت  العامة،  والقيادة  النظام  بق�ات 
ما  الرج�لة، وه�  البلدية حتى محيط جامع  منطقة  فل�شطين من  �شارع  امتداد  النظام على 
�شّيق الخناق على مجم�عات االأكناف، التي انح�شرت اإلى مح�ر ال يتجاوز ط�له 400 متر، 
االأهالي،  بين  رعب  حالة  مع  ذلك  ترافق  وقد  والخام�ص.  الرابع  الي�م  ا�شتباكات  انتهاء  مع 
خا�شة مع قيام داع�ص بقطع راأ�ص �شابين ورميهما في ال�شارع، و�شريان العديد من ال�شائعات، 
فيما ازداد ال��شع االإن�شاني �ش�ءًا مع �شيطرة داع�ص على نقطة ت�زيع الماء ال�حيدة داخل 
المخيم، القريبة من جامع فل�شطين، وت�قفت كافة محاوالت اإدخال الغذاء اإلى المخيم من قبل 

كافة الم�ؤ�ش�شات.
في الي�م ال�شاد�ص تمكنت االأكناف من تجميع عدد من عنا�شرها جن�بي المخيم، و�شنت هج�ماً 
ا�شتعادت بم�جبه منطقة المركز الثقافي والم�شفى خلفه، فيما حاولت مجم�عة محدودة من 
من�شقي جي�ص التحرير الفل�شطيني بقيادة العقيد خالد الح�شن في الي�م ال�شابع دعم االأكناف 
على  الم�شهد  وانتهى  الح�شن.  العقيد  مقتل  اإلى  اأدى  ما  داع�ص،  على  معاك�ص  بهج�م  �شمااًل 
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ح�شار االأكناف بين داع�ص والن�شرة من جهة، والنظام من جهة اأخرى«)1(.
بالمقابل، �شاق تنظيم الدولة »داع�ص« عدة مبررات القتحامه المخيم، بعيدة كل البعد عن 
تهم االغتياالت المت�رط فيها، فاأورد اأّن هذا االقتحام قد جاء في �شياق االنتقام الأحد اأمراء 
التنظيم الذي اعتدي على اأهله داخل المخيم، ومرة لفك الح�شار عن المخيم بعد اتهام اأكناف 
المحا�شرين  بق�ت  والمتاجرة  اليرم�ك  اإلى  تدخل  التي  الم�شاعدات  باحتكار  المقد�ص  بيت 
والم�شاركة مع النظام في ت�شييق الخناق عليهم، وقام بن�شر �شريط م�ش�ر يظهر م�شت�دعات 

لالأغذية ادعى فيه اأنها مخازن الأكناف بيت المقد�ص، في محاولة منه الإقناع الراأي العام)2(.
ومن بين المبررات اأي�شاً اأّن االأكناف كانت على و�شك الت��شل اإلى اتفاق على ت�شليم المخيم 
للنظام، �شمن ما ُي�شمى م�شالحات. فقد و�شف  »تنظيم الدولة« في العدد التا�شع من مجلة 
»دابق« االإنجليزية - بح�شب �شحيفة »عربي21« - جماعة »اأكناف بيت المقد�ص« باأنهم من 
»ال�شح�ات العميلة للنظام ال�ش�ري«، م�شيفاً اأن »االأكناف اأبرمت اتفاقاً مع الطاغ�ت ب�شار 

االأ�شد الإعادة النظام الن�شيري اإلى مخيم اليرم�ك«.

 النتائج المبا�شرة لدخ�ل »داع�ص« الى اليرم�ك 
االأزمات  تفاقم  اإلى  داخله  المتقاتلة  الكتائب  بين  اليرم�ك  مخيم  في  المعارك  ا�شتداد  اأدى 
االإن�شانية والمعي�شية واالأمنية ل�شكانه العتبارات عدة، اأهمها الح�شار المفرو�ص عليهم منذ 
اأكثر من 600 ي�م �شبق تلك المعارك، ورّد فعل ق�ات النظام ال�ش�ري واللجان الفل�شطينية 
الم�الية له، وما رافق ذلك من ق�شف ب�شتى �شن�ف ال�شالح، ما اأوقع المزيد من ال�شحايا بين 

الالجئين الفل�شطينيين من �شكان المخيم. 
وثقت مجم�عة العمل من اأجل فل�شطينيي �ش�رية �شق�ط 38 �شحية من اأبناء المخيم خالل 
فتحية  الم�شّنة  ق�شت  ال�شكان،  يعي�شها  التي  القاهرة  للظروف  فنتيجًة  اأبريل.  ني�شان/  �شهر 
خليل اأب� ج�يد )1935( ي�م 8 ني�شان/ اأبريل 2015 اإثر نق�ص الغذاء وانعدام الرعاية الطبية 
في مخيم اليرم�ك. كذلك ق�شى نا�شرعبا�ص بر�شا�ص قنا�ص بالقرب من �شارع العروبة اأثناء 
ت�جهه الإح�شار الماء والطعام لعائلته، فيما ق�شت الطفلة زينب داغ�شتاني )12 �شنة( ي�م 7 

ني�شان/ اأبريل 2015 بر�شا�ص قنا�ص اأمام منزلها في �شارع العروبة.

)1(..تقدير.موقف:.مخيم.اليرموك.اإلى.اأين؟،.طارق.حمود،.م�شدر.�شابق..
)2(.الرد.والتبيين.في.كذب.الدواع�ص.المدل�شين،.د..اإبراهيم.حمامي.
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ي�م  طه  ح�شين  الالجئ  ق�شى  المتفجرة،  والبراميل  بال�ش�اريخ  للق�شف  التعر�ص  ونتيجة 
ال�شباغ  محمد  جثة  وانُت�شلت  اليرم�ك،  بمخيم  منزله  في   2015 اأبريل  ني�شان/   6 االثنين 
وزوجته ي�م 13 ني�شان/ اأبريل 2015 من تحت ركام منزلهما الكائن خلف م�شفى فل�شطين، 

اإثر ق�شف �شابق ا�شتهدف مخيم اليرم�ك.
ر ال��ش�ل اإلى المقبرة، نتيجة  كذلك ُدفنت جثث العديد من ال�شحايا في الحدائق العامة لتعذُّ
احتدام المعارك في االأيام االأولى لالقتحام. فقد ُدفن كل من النا�شط االإعالمي جمال خليفة 

وعبد اللطيف الريماوي في حديقة جامع عبد القادر الح�شيني. 

ردود االأفعال الدولية واالإقليمية والفل�شطينية


و�شف االأمين العام لالأمم المتحدة بان كي م�ن، المخيم باأنه اأ�شبح »حلقة من جهنم، واأن 
�شكانه بحاجة اإلى الحماية وال يمكن التخلي عنهم، واأن »داع�ص« ارتكب جرائم �شد االإن�شانية. 
وقال المف��ص العام ل�كالة غ�ث وت�شغيل الالجئين الفل�شطينيين )اأونروا( بيار كراهينب�ل: 

»اإن ال��شع االإن�شاني في المخيم كارثي تماماً«. 
وقالت ح�شيبة حاج �شحراوي، نائبة مدير برنامج ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا في منظمة 
العف� الدولية: »اأ�شبحت الحياة بالن�شبة اإلى المدنيين العالقين داخل مخيم اليرم�ك معاناة 
داخل  اإلى  االإن�شانية  المنظمات  بدخ�ل  ال�شماح  اإلى  الحياة«. ودعت  قيد  للبقاء على  م�ؤلمة 
مخيم  بدخ�ل  الم�شتقلة  االإن�شانية  لل�كاالت  ف�رًا  لل�شماح  ما�ّشة  حاجة  »ثمة  اإذ  المخيم، 

اليرم�ك دون قي�د والم�شاهمة في تخفيف عبء المعاناة التي ال تنتهي«.
اإلى »وقف الهجمات على مخيم اليرم�ك«، وطالب�ا  اأع�شاء مجل�ص االأمن الدولي  كذلك دعا 
»بال�شماح للمنظمات االإن�شانية باإدخال م�شاعدات اإلى مخيم اليرم�ك لالجئين الفل�شطينيين 
االأمم  في  البريطاني  ال�شفير  وقال  المدنيين«.  واإجالء  الدخ�ل  وبـ»�شمان  دم�شق«،  جن�ب 
ا�شتخدام  ورد ح�ل  وما  اليرم�ك،  في مخيم  ال��شع  اإزاء  بالغ�شب  ن�شعر  »نحن  المتحدة: 
البراميل المتفجرة من قبل النظام ال�ش�ري«. بالمقابل، عطلت رو�شيا ـ ح�شب بع�ص الم�شادر 
ـ �شدور بيان عن مجل�ص االأمن اقترحته ال�اليات المتحدة يدين الق�شف على مخيم اليرم�ك 
ورفع  المخيم  من  االن�شحاب  اإلى  االأطراف  و«يدع�  دم�شق  جن�ب  الفل�شطينيين  لالجئين 

الح�شار عنه«. 
اإقليمياً، طالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بالتدخل الف�ري ل�شمان عدم الزج بمخيم 
اليرم�ك والمخيمات الفل�شطينية في ال�شراع الدائر حالياً في �ش�رية، ونبهت في بيان لها اإلى 
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اأكثر الالجئين ت�شررًا  اليرم�ك بجميع قطاعاتهم، بمن فيهم االأطفال، هم  اأن »الجئي مخيم 
وعر�شة للم�ت نتيجة ا�شتمرار ال�شراع في ظل الح�شار ال�شديد المفرو�ص على المخيم«. 

في  ملح�ظاً  تفاوتاً  هناك  اأّن  وا�شحاً  بدا  االأحداث،  مجريات  من  الفل�شطيني  الم�قف  وفي 
المدنيين«  بـ»حماية  حما�ص  وحركة  الفل�شطينية  ال�شلطة  طالبت  ففيما  الفل�شطيني.  الم�قف 
داع�ص وفر�ص  الإخراج  الع�شكري  التدخل  اإلى  البع�ص  دعا  االقتتال،  المخيم« عن  و»تحييد 
االأمن في المخيم. ففي ت�شريح لرئي�ص الدائرة ال�شيا�شية في منظمة التحرير الفل�شطينية اأن�ر 
عبد الهادي، بعد لقائه نائب وزير الخارجية ال�ش�ري في�شل المقداد، اأبدى المقداد »ا�شتعداد 
�ش�رية لدعم المقاتلين الفل�شطينيين في المجاالت كافة، وبينها الع�شكري، الإخراج التنظيم 
من المخيم واإنقاذ المدنيين«. وقال اأن�ر رجا، الناطق با�شم الجبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطين 
ــ القيادة العامة: »اإن التط�رات الميدانية في المخيم تفر�ص تغييرًا في الم�قف واللج�ء اإلى 
الق�ة الإخراج االإرهابيين من المخيم«. واأ�شاف: »في حال الت�افق على ذلك خالل االجتماع، 
ف�شيتم بالتن�شيق مع الدولة ال�ش�رية«، م�شيرًا اإلى اأن ذلك »اأمر طبيعي، الأنها اأر�ص �ش�رية، 

واأي قرار فل�شطيني �شيتم تحت مظلة الدولة ال�ش�رية«.
ال�شعب  اأبناء  من  وا�شعة  �شريحة  لدى  كبيرة  معار�شة  الدع�ة  هذه  وجدت  بالمقابل، 
الفل�شطيني التي راأت فيها قرارًا لم�شح المخيم من ال�ج�د، ودعت اإلى �شرورة اإيجاد مخرج 

�شيا�شي لالأزمة يقي المخيم �شّر التدمير ويحقن دماء المدنيين فيه. 

ي�ميات المخيم 


، �شهد مخيم اليرم�ك اأعمال ق�شف وا�شتباكات متقطعة،  ي�م 3 كان�ن الثاني/ يناير 2015	•
حيث ا�شتهدفت مناطق متفرقة منه بعدد من القذائف، فيما اندلعت ا�شتباكات متقطعة بين 
ق�ات الجي�ص النظامي والمجم�عات الفل�شطينية الم�الية له من جهة، ومجم�عات مح�ش�بة 

على المعار�شة من جهة اأخرى.
كذلك �شهد مخيم اليرم�ك ي�م 3 كان�ن الثاني/ يناير 2015	• محاولة اغتيال فا�شلة ا�شتهدفت 
اأحد قادة كتائب اأكناف بيت المقد�ص، ه� ن�شال اأب� العال الملقب باأب� همام، وذلك بعد و�شع 

عب�ة نا�شفة بجانب المنزل. واقت�شرت االأ�شرار على الماديات. 
�شاروخي  لق�شف  اليرم�ك  مخيم  ر�ص  فتع	•  ،2015 يناير  الثاني/  كان�ن   5 ي�م  في  اأما 
ا�شتهدف مجم�عات المعار�شة في �شارع راما و�شارع الـ 30 عند مدخل المخيم ال�شمالي، 

وتزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات. 
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االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  من  عنا�شر  اختطف   ، •	2015 يناير  الثاني/  كان�ن   6 ي�م  وفي 
»داع�ص« بهاء االأمين، اأحد ك�ادر حركة فتح وم�ش�ؤول نادي بي�شان الريا�شي، وذلك اأثناء 
الدولة  تنظيم  عليه  ي�شيطر  الذي  اليرم�ك،  مخيم  جن�ب  الزين  حّي  منطقة  في  وج�ده 

االإ�شالمية »داع�ص«. 
	•وفي ذات الي�م ن�شب حريق في اأحد المنازل في �شارع �شفد، تبين الحقاً اأن ملكيته تع�د 
لل�شيخ محمد العمري )اأب� عمر(، ع�ش� لجنة الم�شالحة ال�شعبية في مخيم اليرم�ك، فيما 

لم يعرف �شبب الحريق. 
، �شهد مخيم اليرم�ك اندالع م�اجهات عنيفة دارت رحاها  وفي ي�م 8 كان�ن الثاني/ يناير 2015	•

على عدد من خط�ط التما�ص في �شارع راما اأول المخيم وبلدية اليرم�ك في �شارع فل�شطين. 
	•اأفرج تنظيم الدولة االإ�شالمية، اأو ما يعرف بـ»داع�ص«، عن بهاء االأمين، اأحد ك�ادر حركة 
فتح في مخيم اليرم�ك وم�ش�ؤول نادي بي�شان الريا�شي، ي�م 7 كان�ن الثاني/ يناير 2015، 
الذي �شيطر عليه  اليرم�ك  الزين جن�ب مخيم  اعتقاله من منطقة حّي  وذلك بعد ي�م من 

التنظيم منذ اأكثر من اأ�شب�عين.
، هددت �شبع كتائب م�شلحة من المعار�شة ال�ش�رية  وفي ي�م 18 كان�ن الثاني/ يناير 2015	•
ال�شام  اأحرار  حركة  ال�شام،  اأجناد  االإ�شالم،  جي�ص  دم�شق،  جن�ب  في  ال�شرعية  »الهيئة 
بيان  االأ�ش�د« في  الحجر  مقاتلي  االإ�شالح،  المقد�ص، ق�ى  بيت  اأكناف  كتائب  االإ�شالمية، 
اأ�شدرته باإ�شعال المنطقة الجن�بية في حال اقتحام مخيم اليرم�ك من قبل ل�اء اليرم�ك 

المزمع اإن�شاوؤه من قبل النظام ال�ش�ري والف�شائل الفل�شطينية الم�الية له.
، لال�شتهداف بعدد من قذائف الهاون  تعر�ص مخيم اليرم�ك ي�م 5 �شباط/ فبراير 2015	•
الالجئة  منهما  عرف  اإ�شابتين  وق�ع  اإلى  اأدى  ما  منه،  متفرقة  مناطق  على  �شقطت  التي 
غالية م�شطفى، التي �شمحت ح�اجز الجي�ص النظامي لها بالخروج لتلقي العالج العاجل 
اأي�شاً بخروج ال�شيد ديب �شعدية لتلقي  اإلى ذلك، �شمح  في م�شت�شفيات العا�شمة دم�شق. 

العالج، باالإ�شافة اإلى الطفلين قا�شم وها�شم فرج.
عند  بدم�شق،  اليرم�ك  مخيم  في  عنيفة  ا�شتباكات   ، •	2015 فبراير  �شباط/   24 ي�م  اندلعت 
الفل�شطينية  والمجم�عات  ال�ش�ري  الجي�ص  بين  الثالثين  و�شارع  فل�شطين  �شارع  مح�ر 
اأخرى، تزامنت مع �شق�ط  الم�الية له من جهة، ومجم�عات المعار�شة الم�شلحة من جهة 
عدة قذائف مدفعية على �شارع الـ30 و�شارع راما دون وق�ع اإ�شابات في �شف�ف المدنيين.
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جامع  من  بالقرب  نا�شفة  عب�ة  انفجار    •	2015 مار�ص  اآذار/   4 ي�م  اليرم�ك  مخيم  �شهد 
وق�ع  عن  اأنباء  ترد  لم  فيما  المكان،  في  مادية  اأ�شرارًا  اأوقع  ما  المخيم،  و�شط  فل�شطين 

اإ�شابات. 
اأنف�شهم لحاجز  اآذار/ مار�ص 2015	•  الم�شلحة ي�م 7  المجم�عات  �شّلم خم�شة عنا�شر من 

المخيم لت�ش�ية اأو�شاعهم. 
تعر�ص مخيم اليرم�ك ي�م 10 اآذار/ مار�ص 2015	• للق�شف بال�ش�اريخ وقذائف الهاون، ما 
اأدى اإلى مقتل �شتة مقاتلين من مجم�عات المعار�شة الم�شلحة، ومن بينها جبهة الن�شرة. جاء 

ذلك بعد ا�شتهداف مقاّر الجبهة في منطقة العروبة المحاذية للملعب الريا�شي في المخيم. 
تعر�ص مخيم اليرم�ك ي�م 23 اآذار/ مار�ص 2015	• لق�شف ليلي و�شق�ط عدد من القذائف 
بين  ا�شتباكات  اندالع  مع  ذلك  تزامن  اإ�شابات.  اأي  ت�قع  لم  منه،  متفرقة  اأماكن  على 
النظامي  والجي�ص  جهة  من  ال�ش�رية  المعار�شة  على  المح�ش�بة  الم�شلحة  المجم�عات 

والف�شائل الفل�شطينية الم�الية له من جهة اأخرى.
، اغتيل النا�شط الطبي واالإغاثي يحيى الح�راني »اأب� �شهيب«،  ي�م 30 اآذار/ مار�ص 2015	•

في اأثناء ت�جهه اإلى عمله في م�شفى فل�شطين. 
اليرم�ك،  مخيم  »داع�ص«  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  اقتحم   ، •	2015 اأبريل  ني�شان/   1 ي�م 
وذلك بت�شهيل من تنظيم »جبهة  الن�شرة«، حيث تقدم »داع�ص« بالتزامن مع ق�شف عنيف 
المقاّر  اأحد  على  �شيطر  حيث   ،)15( �شارع  نح�  المخيم،  من  متفرقة  مناطق  ا�شتهدف 
الرئي�شية لالأكناف، ومن ثم �شيطر على م�شاحات وا�شعة من �شارع الـ )15( ومحيط جامع 
فل�شطين ومناطق اأخرى،االأمر الذي اأدى اإلى ا�شتنفار »كتائب اأكناف بيت المقد�ص«، حيث 
الن�شرة  �شيطرة  والتم��شع في مناطق  التراجع  داع�ص على  االأكناف مجم�عات  اأجبرت 

ومحيط جامع فل�شطين وبع�ص المناطق بالقرب من �شارع الـ )15(.
وذلك  فل�شطين،  دوار  محيط  في  الح�اجز  من  العديد  الن�شرة  و�شعت  جانبها  	•ومن 
يلدا  بلدة  في  الم�ج�دة  المعار�شة  الف�شائل  قبل  من  للمخيم  امدادات  اأي  و�ش�ل  لمنع 

المجاورة.
بين  العنيفة  لال�شتباكات  تجددًا  اليرم�ك  مخيم  �شهد   ، •	2015 اأبريل  ني�شان/   2 ي�م  وفي 
»االأكناف« و»داع�ص« في محيط جامع فل�شطين و�شارع المدار�ص و�شارع �شفد والجاع�نة، 
فيما اأكد نا�شط�ن في المخيم وق�ف جبهة الن�شرة اإلى جانب »داع�ص«، حيث منعت و�ش�ل 
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معظم التعزيزات من ف�شائل المعار�شة على راأ�شها »جي�ص االإ�شالم« و»اأبابيل ح�ران«، 
المخيم، حيث �شكلت هي واأكناف  اإلى داخل  ال��ش�ل  المجم�عات في  فيما نجحت بع�ص 

بيت المقد�ص غرفة عمليات م�شتركة الإدارة المعركة �شد »داع�ص«.
	•تعر�ص المخيم ومحيطه لق�شف عنيف بال�ش�اريخ والقذائف المتن�عة، ما اأدى اإلى وق�ع 
دمار كبير في حّي العروبة، باالإ�شافة اإلى �شق�ط عدد من الجرحى، تزامن ذلك مع دخ�ل 
مجم�عات تابعة للنظام والجبهة ال�شعبية – القيادة العامة، التي دخلت المخيم عبر مح�ر 

�شارع فل�شطين، و�شرعان ما ا�شتبكت مع كتائب اأكناف بيت المقد�ص.
، فتعر�ص مخيم اليرم�ك لق�شف عنيف جدًا بال�ش�اريخ  اأما في ي�م 4 ني�شان/ اأبريل 2015	•
من  عدد  ت�شجيل  اإلى  باالإ�شافة  كبيرة،  مادية  اأ�شرارًا  اأوقع  ما  المتفجرة،  والبراميل 

االإ�شابات في �شف�ف االأهالي.
	•و�شهد المخيم في الي�م ذاته نزوح ع�شرات العائالت عنه اإلى المناطق المجاورة لليرم�ك 

)يلدا – ببيال(.
تعر�ص مخيم اليرم�ك ي�م 5 ني�شان/ اأبريل 2015	• لق�شف عنيف ا�شتهدف مناطق متفرقة 
من المخيم، م�شبباً اأ�شرارًا مادية كبيرة، فيما ا�شتمرت اال�شتباكات المتقطعة بين مجم�عات 

»داع�ص« وكتائب اأكناف بيت المقد�ص. 
�شهد مخيم اليرم�ك ي�م 7 ني�شان/ اأبريل 2015	• ا�شتباكات عنيفة بين كتائب اأكناف المقد�ص 
جهة  من  »داع�ص«  االإ�شالمية  الدولة  تنظيم  وعنا�شر  جهة،  من  اليرم�ك  مخيم  و�شباب 
اأخرى، تركزت في مح�ر منطقة ثان�ية اليرم�ك للبنات في �شارع جالل كع��ص القريب من 
�شارع فل�شطين، ومنطقة العروبة القريبة من منطقة يلدا، فيما تعر�ص المخيم لق�شف عنيف 

بال�ش�اريخ وقذائف الهاون، طاولت مقبرة ال�شهداء القديمة، ومحيط م�شفى البا�شل.
المتفجرة،  بالبراميل  عنيف  لق�شف   •	2015 اأبريل  ني�شان/   7 ي�م  اليرم�ك  مخيم  تعر�ص 
حيث ا�شتهدفت 6 براميل على االأقل مناطق متفرقة منه، ما �شّبب دمارًا هائاًل في االأبنية 

والممتلكات. 
، تعر�ص م�شفى فل�شطين واالأبنية المحيطة به، للق�شف  وفي ي�م 9 ني�شان/ اأبريل 2015	•
على  الق�شف  تجدد  فيما  الم�شفى.  في  كبير  دمار  وق�ع  اإلى  اأدى  ما  المتفجرة،  بالبراميل 
المخيم، حيث ا�شتهدف محيط �شاحة الريجة ب�شاروخ، ما اأدى اإلى وق�ع اأ�شرار مادية في 

المنطقة. 
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�شهد ي�م 9 ني�شان/ اأبريل 2015	• اندالع ا�شتباكات متقطعة بين كتائب اأكناف بيت المقد�ص 
ومجم�عة من �شباب المخيم من جهة، وعنا�شر تنظيم الدولة »داع�ص« من جهة ثانية، حيث 

تمكنت االأكناف بعد تلك اال�شتباكات من اكت�شاب م�اقع جديدة في محيط �شارع ل�بية.
�شّن هج�م على مجم�عات  اأبريل 2015	•  ني�شان/  ي�م 11  ي�م  المقد�ص تعلن  بيت  اأكناف 

»داع�ص« عبر مح�ر م�شجد �شالح الدين.
» داع�ص«  الدولة  تنظيم  بين  متقطعة  ا�شتباكات  اندالع   ، •	2015 اأبريل  ني�شان/   13 ي�م 
وكتائب  اأكناف بيت المقد�ص، تركزت في محيط منطقة ثان�ية اليرم�ك للبنات، في �شارع 

ال�شهيد جالل كع��ص بالقرب من �شارع فل�شطين، و�شارع اليرم�ك، وحارات �شارع ل�بية. 
الجهة  في  كبيرًا  تقدماً  تحرز  المقد�ص  بيت  اأكناف  كتائب   ، •	2015 اأبريل  ني�شان/   15 ي�م 
ال�شمالية من مخيم اليرم�ك، وذلك بعد ا�شتباكات عنيفة اندلعت بين االأكناف والمجم�عات 
الفل�شطينية من جهة، وتنظيم »داع�ص« وجبهة الن�شرة من جهة اأخرى، على مح�ر �شارع 

جالل كع��ص ومحيط جامع �شالح الدين. 
( جثامين  اأهالي مخيم اليرم�ك بنقل )9	• اأبريل 2015، قام الع�شرات من  ي�م 16 ني�شان/ 
االأولى  االأيام  خالل  الح�شيني  القادر  عبد  م�شجد  حديقة  في  ُدفن�ا  فل�شطينيين  ل�شحايا 

لال�شتباكات التي اندلعت بعد اقتحام داع�ص لليرم�ك.
، ا�شتباكات متقطعة اندلعت عند مح�ر  �شهد مخيم اليرم�ك ي�م 19 ني�شان/ اأبريل 2015	•

�شارع عين غزال.
�شهد  مخيم اليرم�ك ي�م 21 ني�شان/ اأبريل 2015	• �شق�ط عدد من قذائف الهاون على اأحياء 

متفرقة داخل المخيم، ما اأدى اإلى وق�ع اإ�شابات في �شف�ف اأبناء المخيم.
 •	2015 اأبريل  ني�شان/   21 ي�م  تعلن  العامة  القيادة  ــ  فل�شطين  لتحرير  ال�شعبية  الجبهة 

و�شول وحدة ع�شكرية من لبنان تدعى »المغاوير الخا�شة« من عنا�شرها اإلى دم�شق.
اأحد  اأبريل 2015	• �شراح  اليرم�ك ي�م 21 ني�شان/  الدولة »داع�ص« في مخيم  اأطلق تنظيم 
ع�شر �شخ�شاً، كان التنظيم قد اعتقلهم بعد اقتحامه مخيم اليرم�ك في ي�م 1 ني�شان/ اأبريل 
حّي  في  ال�شفدي  م�شجد  اإمام  طه«  �شالح  »اأب�  ال�شيخ  �شراحهم  المطلق  بين  وكان   ،2015
العروبة بالمخيم، الذي ت�شابه وجهه مع اأحد المعدمين من قبل داع�ص بعد اأيام من اعتقاله.

	•قن�ص ثالثة مدنيين في �شارع العروبة، من قبل قنا�شين م�ج�دين في اأبنية بلدة يلدا المطلة 
على �شارع العروبة، بعد ا�شتباكات عنيفة دارت هناك ي�م 25 ني�شان/ اأبريل 2015. 
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المعار�شة  على  المح�ش�بة  الم�شلحة  المجم�عات  طلبت   ، •	2015 اأبريل  ني�شان/   26 ي�م 
مدة  خالل  المخيم  اإخالء  اليرم�ك  مخيم  اأهالي  من  دم�شق  بريف  يلدا  بلدة  في  ال�ش�رية 

اأق�شاها 48 �شاعة. 
المعار�شة  على  المح�ش�بة  الم�شلحة  المجم�عات  �شنت   ، •	2015 اأبريل  ني�شان/   27 ي�م 
وتنظيم  الن�شرة  لجبهة  تابع  مقّر  على  هج�ماً  المقد�ص  بيت  اأكناف  وكتائب  ال�ش�رية 
»داع�ص« في منطقة دوار فل�شطين جن�ب المخيم، اأ�شفر عن عن�شرين من تنظيم »داع�ص« 

وجبهة الن�شرة، ُعرف منهما المدع� »اأب� �شهيب« الم�ش�ؤول االأمني في تنظيم داع�ص.
محيط  ا�شتهدف  عنيف  �شاروخي  لق�شف  المخيم  تعر�ص   ، •	2015 اأبريل  ني�شان/   29 ي�م 
�شارع ل�بية، دون اأن ي�ق�ع اإ�شابات. واأعلنت المجم�عات الفل�شطينية اأنها اأحرزت تقدماً 
»داع�ص«  تنظيم  وبين  بينها  عنيفة  ا�شتباكات  بعد  الم�شطفى  الحبيب  م�شجد  محيط  في 

وجبهة الن�شرة.
، لق�شف ع�ش�ائي.  تعر�ص مخيم اليرم�ك ي�م 30 ني�شان/ اأبريل 2015	•

التي  وال�ش�اريخ  القذائف  من  بعدد   ، •	2015 ماي�  اأيار/   1 ي�م  اليرم�ك  مخيم  ا�شُتهدف 
�شّببت وفاة الالجئ اإبراهيم محمد، باالإ�شافة اإلى دمار كبير في المنازل والممتلكات.

، بالتزامن مع ا�شتمرار  �شهد مخيم اليرم�ك تحليقاً للطيران الحربي، ي�م 2 اأيار/ ماي� 2015	•
اندالع اال�شتباكات العنيفة بين المجم�عات الفل�شطينية الم�شلحة من جهة، وتنظيم الدولة 
االإ�شالمية »داع�ص« وجبهة الن�شرة من جهة اأخرى، حيث تركزت الم�اجهات في منطقة 

جامع الحبيب الم�شطفى ومنطقة المحكمة و�شارع عين غزال. 
تمكنت مجم�عات اأحرار ال�شام ي�م 6 اأيار/ ماي� 2015	• من ال�شيطرة على بع�ص االأبنية 

التي كانت تخ�شع ل�شيطرة مجم�عات »داع�ص« بالقرب من حّي الزين.
تعر�ص مخيم اليرم�ك ي�م 9 اأيار/ ماي� 2015	• للق�شف و�شق�ط عدد من قذائف الهاون على 
مناطق متفرقة منه، ما اأدى اإلى اندالع حرائق في بع�ص االأبنية المطلة على �شارع اليرم�ك 

الرئي�شي اقت�شرت اأ�شرارها على الماديات.
و�شق�ط  اليرم�ك  مخيم  على  الق�شف  جراء   ، •	2015 ماي�  اأيار/   10 ي�م  مدني�ن  اأ�شيب 
عدد من قذائف الهاون على اأماكن متفرقة منه. وترافق ذلك مع �شماع اأ�ش�ات نداءات عبر 
مكبرات ال�ش�ت، �شادرة من جامع فل�شطين تطالب االأهالي بالت�جه اإلى م�شفى فل�شطين 

للتبرع بالدم للم�شابين.



29

من  بعدد  للق�شف  ماي� 2015	•  اأيار/   17 ي�م  اليرم�ك  متفرقة من مخيم  مناطق  تعر�شت 
القذائف، وتزامن ذلك مع اندالع م�اجهات متقطعة على عدة محاور قتالية فيه بين المجم�عات 

الفل�شطينية الم�شلحة من جهة، وتنظيم »داع�ص« وجبهة الن�شرة من جهة اأخرى.
الهاون  بقذائف  ع�ش�ائي  لق�شف   •	2015 ماي�  اأيار/   22 ي�م  اليرم�ك  مخيم  تعر�ص  كذلك 
وبالقذائف ال�شاروخية، وطاول الق�شف العديد من الحارات وال�ش�ارع في مخيم اليرم�ك، 
اأ�شرارًا ج�شيمة في االأبنية ال�شكنية، فيما �شّببت اإحدى القذائف التي ا�شتهدفت  ما �شّبب 

مقبرة ال�شهداء دمار بع�ص القب�ر واندالع حرائق فيها.
، للق�شف الذي ا�شتهدف مناطق متفرقة منه،  تعر�ص مخيم اليرم�ك ي�م 24 اأيار/ ماي� 2015	•

والذي تزامن مع ا�شتباكات متقطعة على عدة محاور من المخيم، منها مح�ر �شارع الثالثين.
م�ؤ�ش�شة  محيطي   •	2015 ماي�  اأيار/   26 ي�م  ا�شتهدف  المتفجرة  بالبراميل  عنيف  ق�شف 
الكهرباء في �شارع اليرم�ك الرئي�شي، وم�شجد فل�شطين بالقرب من مركز االإعا�شة في مخيم 

اليرم�ك، اأدى اإلى وق�ع �شحية على االأقل وعدد من االإ�شابات بين المدنيين.
وال�ش�اريخ،  القذائف  من  بعدد   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   2 ي�م  اليرم�ك  ا�شُتهدف  مخيم 
المجم�عات  بين  م�اجهات  اندالع  مع  ذلك  وترافق  الماديات،  على  اأ�شرارها  اقت�شرت 
من  الن�شرة  وجبهة  »داع�ص«  االإ�شالمية  الدولة  وتنظيم  جهة،  من  الم�شلحة  الفل�شطينية 

جهة اأخرى. 
ا�شتهدفت الطائرات ال�ش�رية ي�م 3 حزيران/ ي�ني� 2015	• مخيم اليرم�ك بعدد من البراميل 
ل �شق�ط اأكثر من اأربعة براميل على عدة مناطق من المخيم، طاولت  المتفجرة، حيث �ُشجِّ
حارات عين غزال المال�شقة لمنطقة م�شروع ال��شيم، واقت�شرت اأ�شرارها على الماديات. 

�شهد مخيم اليرم�ك ي�م 7 حزيران/ ي�ني� 2015	• اندالع ا�شتباكات عنيفة بين المجم�عات 
من  الن�شرة  وجبهة  »داع�ص«  االإ�شالمية  الدولة  وتنظيم  جهة،  من  الم�شلحة  الفل�شطينية 
جهة اأخرى، حيث تركزت الم�اجهات في منطقة جامع الحبيب الم�شطفى ومنطقة المحكمة 
و�شاحة الريجة. وترافق ذلك مع ق�شف المخيم بعدد من قذائف الهاون، لم ي�قع اإ�شابات.

اأي�ب القدوم، من  اإياد  ، »داع�ص« يعتقل النا�شط االإغاثي  ي�م 10 حزيران/ ي�ني� 2015	•
عنا�شر الجبهة الديمقراطية، وذلك بعد ع�دته من بلدة يلدا اإلى مخيم اليرم�ك.

اليرم�ك على مح�ري  ا�شتباكات عنيفة في مخيم  ، دارت  ي�م 11 حزيران/ ي�ني� 2015	•
فيما  المت��شطة،  واالأ�شلحة  القذائف  خاللها  ا�شُتخدمت  والبلدية،  للبنات  اليرم�ك  ثان�ية 
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قامت عنا�شر النظام ال�ش�ري والمجم�عات الفل�شطينية الم�الية له بقن�ص �شارع اليرم�ك 
الرئي�شي واإطالق العديد من الطلقات المتفجرة.

، تعر�ص مخيم اليرم�ك  لق�شف مدفعي، ا�شتهدف مناطق  ي�م 15 حزيران/ ي�ني� 2015	•
متفرقة منه، واقت�شرت اأ�شراره على الماديات.

، اأ�شدر المجل�ص المحلي لبلدة بيت �شحم في ريف دم�شق  ي�م 15 حزيران/ ي�ني� 2015	•
اليرم�ك  اإعطائه مهلة ي�مين الأهالي مخيم  �شائعات عن  بياناً، نفى فيه ما جرى تداوله من 
الذين نزح�ا اإلى البلدة بعد �شيطرة »داع�ص« على المخيم، لمغادرة بيت �شحم. واأكد البيان 
اأن �شبب االإ�شكال ه� اإ�شاءات بع�ص قاطني اأحد االأبنية من اأهالي مخيم اليرم�ك، التي دفعت 
اأ�شحاب هذه االأبنية اإلى المطالبة بخروج من اأ�شاء فقط، واإمهالهم ي�مين لذلك. اإال اأن مجل�ص 

االأعيان والمجل�ص المحلي اتفقا على معالجة االإ�شاءات واإيجاد حل�ل �شريعة للم�شاكل.
، خرج الع�شرات من اأبناء مخيم اليرم�ك بتظاهرة ت�شامنية  ي�م 21 حزيران/ ي�ني� 2015	•
اأهالي مخيمي درعا وخان ال�شيح اللذين يتعر�شان لق�شف متكرر بالقذائف والبراميل  مع 
المتفجرة. كذلك عّبر �شكان اليرم�ك عن ت�شامنهم مع ذوي الطفل منير حزينة، الذي ق�شى 

متاأثرًا باإ�شابته بعيار ناري في بيروت اأثناء ت�شييع حزب اهلل اللبناني الأحد عنا�شره.
، تناقلت �شفحات م�قع الت�ا�شل االجتماعي )الفي�ص ب�ك(  ي�م 22 حزيران/ ي�ني� 2015	•
اأعلن  اليرم�ك،  الم�شلحة داخل  اأحد قادة كتائب المجم�عات  ت�شجياًل م�ش�رًا �شادرًا عن 
�شيطر عليها في مخيم  التي  المناطق  االإ�شالمية »داع�ص« من  الدولة  تنظيم  ان�شحاب  فيه 
اليرم�ك، وذلك بعد انتهاء حملته الع�شكرية على كتائب اأكناف بيت المقد�ص. واأكد المتحدث 
اأن تنظيم »داع�ص« �شّلم جميع النقاط الع�شكرية داخل المخيم للكتائب الفل�شطينية الم�شلحة 
الم�ج�دة هناك، واأن تنظيم »داع�ص« لم يعد له اأي مقّر ع�شكري اأو اإداري اأو وج�د داخل 
المخيم. كذلك �شدد على اأن الكتائب �شتدافع عن مخيم اليرم�ك �شد اأي هج�م يتعر�ص له 
الفل�شطينية الم�الية له. واأ�شار المتحدث با�شم  ال�ش�ري والف�شائل  من قبل ق�ات النظام 
الكتائب الم�شلحة اإلى اأنهم لن يك�ن�ا عائقاً اأمام ع�دة اأهالي مخيم اليرم�ك اإلى ممتلكاتهم 
االإغاثية والطبية ما زالت  الم�ؤ�ش�شات والهيئات  اأن هناك عددًا من  اإلى  ومنازلهم، م�شيرًا 

تق�م بعملها داخل اليرم�ك.
االحمر  الهالل  في  النا�شط  عن  ال�ش�ري  االأمن  اأفرج   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   22 ي�م 

الفل�شطيني، ومدير م�شفى فل�شطين �شابقاً جمال حماد، بعد اعتقال دام اأكثر من 80 ي�ماً.



31

ا�شتهدف  �شاروخي  لق�شف  اليرم�ك  مخيم  تعر�ص   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   22 ي�م 
االأحياء ال�شكنية منه، واقت�شرت اأ�شراره على الماديات. تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات 
تركزت على مح�ري ثان�ية اليرم�ك و�شارع فل�شطين، بين الجي�ص النظامي والمجم�عات 

الفل�شطينية الم�الية له من جهة، وجبهة الن�شرة وتنظيم داع�ص من جهة اأخرى.
المعتقلين  مع  ت�شامنية  وقفة  اليرم�ك  نا�شط�  نظم   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   22 ي�م 
ال�ش�رية  ال�شلطات  المعت�شم�ن  وطالب  ال�ش�رية،  ال�شج�ن  في  الفل�شطينيين  والمغيبين 
باالإفراج عن جميع المعتقلين الفل�شطينيين ال�ش�ريين وال�ش�ريين والك�شف عن م�شيرهم 

وم�شير المفق�دين.
الت�شجيل  في  ال�اردة  المعل�مات  �شحة  نا�شط�ن  نفى   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   28 ي�م 
الذي ن�شرته اإحدى المجم�عات الم�شلحة المقربة من داع�ص في مخيم اليرم�ك قبل اأيام، 
والتي تتحدث عن ان�شحاب تنظيم الدولة »داع�ص« من اليرم�ك، م�ؤكدين اأن عنا�شر داع�ص 
م�ج�دون داخل المخيم بنح� طبيعي جنباً اإلى جنب مع عنا�شر من جبهة الن�شرة وبع�ص 

المجم�عات الفل�شطينية دون اأي تغيير. 

مخيم خان ال�سيح »مخيم العودة« 
تعر�ص مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�شطينيين بريف دم�شق، خالل الن�شف االأول من عام 
والمدفعية  ال�شاروخي  والق�شف  المتفجرة،  بالبراميل  الق�شف  من  عنيفة  لم�جة   2015
الثقيلة، كان اأ�شدها واأعنفها في بداية �شهر حزيران/ ي�ني�. هذا وُتَعّد بلدة خان ال�شيح في 
البراميل  عدد  و�شل  حيث  المتفجرة،  بالبراميل  ق�شفت  التي  البلدات  اأكثر  من  دم�شق  ريف 
التي األقتها الطائرات المروحية التابعة للنظام ال�ش�ري اإلى ثمانمئة و�شتين برمياًل متفجرًا، 
كان ن�شيب مخيم خان ال�شيح منها نح� 35 برمياًل، هذا اإ�شافة اإلى قيام الطائرات الحربية 
باأكثر من ثمانين غارة، منها ثالث�ن غارة بطائرات )�شيخ�ي 24( الحديثة وذات ق�ة التدمير 

الكبيرة، لم يكن المخيم بمعزل عنها.

ال��شع المعي�شي 


من  �ش�رية  في  الفل�شطينية  المخيمات  اأكبر  ثاني  ُيَعّد  الذي  ال�شيح  خان  مخيم  �شكان  يعاني 
الحر  الجي�ص  مجم�عات  بين  الع�شكرية  الم�اجهات  ت�شاعد  نتيجة  حقيقية  اإن�شانية  اأزمات 
والجي�ص النظامي في المناطق المحيطة به، ما جعله بدائرة النار وال�شراع الدم�ي المحم�م 
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في �ش�رية، واأثر �شلباً على �شكانه من ا�شتمرار انقطاع جميع الطرقات ال�ا�شلة بين المخيم 
والمناطق المجاورة له با�شتثناء طريق زاكية – خان ال�شيح الذي ي�شطر االأهالي اإلى �شل�كه، 
من  ومجم�عات  النظامي  الجي�ص  بين  ا�شتباكات  اندالع  اإثر  ت�اجههم  التي  المخاطر  رغم 
الجي�ص الحر بين الحين واالآخر. هذا وقد اأثر قطع الجي�ص النظامي للطريق ال�حيد ال�ا�شل 
في  ال�شرورية  التم�ينية  الم�اد  ت�افر  على  �شلباً  االأمنية،  اإجراءاته  وت�شديد  المخيم،  اإلى 
االأخرى.  االأن�اع  اأ�شعار  التم�ينية، وارتفعت  الم�اد  اأ�شناف  العديد من  نفد  المخيم، حيث 
ففي ي�م 1 كان�ن الثاني/ يناير 2015، عمد عنا�شر ما يعرف بحاجز الم�شحم في بلدة ك�كب 
التابع للجي�ص النظامي اإلى تفتي�ص جميع الركاب وال�شيارات والحافالت المتجهة اإلى المخيم 
تفتي�شاً دقيقاً، وم�شادرة ما معهم من م�اد تم�ينية. وبح�شب �شهادة اأحد الركاب، فقد فت�ص 
عنا�شر ذاك الحاجز ربطات الخبز، ومن ثم �شمح�ا لل�شخ�ص باأن ياأخذ ثمانية اأرغفة فقط، 

بينما �شادروا الباقي، ما اأدى اإلى خلق اأزمة في ت�افر مادة الخبز في المخيم. 

اعتقاالت واإفراج 


اأثناء  ال�شيح،  خان  مخيم  اأبناء  من  عدد  اعتقال  اإلى  ال�ش�ري  واالأمن  الجي�ص  ق�ات  تعمد 
خروجهم من المخيم اأو ع�دتهم اإليه، ما جعل �شكان المخيم حبي�شي مخيمهم. 

اإقامته  عبر  اعتقاالت  بحملة  ال�ش�ري  االأمن  قام   ، •	2014 يناير  الثاني/  كان�ن   1 ي�م  ففي 
لحاجز مفاجئ على طريق مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�شطينيين في ريف دم�شق، حيث 
اعتقل �شتة من اأبناء المخيم، ُعرف منهم: اأيمن محم�د الم��شى )23 عاماً( م�ظف في معامل 
منطقة الك�ش�ة، اأحمد �شامي )32 عاماً( يعمل �شائقاً، م�ؤيد محمد �شعيد )37 �شنة( م�ظف 
دولة، فادي يا�شين طه )28 عاماً(، محمد �شليمان م��شى )27 �شنة( يعمل �شائقاً. اإلى ذلك، 

اأفرج االأمن ال�ش�ري في الي�م ذاته عن اثنين من اأبناء المخيم بعد احتجازهما ل�شاعات. 
و�ُشجل فقدان �شامر ح�شن مرزوق )34	• �شنة( من اأبناء مخيم خان ال�شيح منذ نح� اأ�شب�عين، 

ولم ترد اأي معل�مات عنه.
اإبراهيم  محم�د  من  كاًل  ال�ش�ري  االأمن  اعتقل   ، •	2015 يناير  الثاني/  كان�ن   3 ي�م  وفي 
من  �شاك��ص  �شالح  خليل  اعُتقل  كذلك  ك�كب.  بلدة  حاجز  عنا�شر  اعتقله  حيث  الحامد، 

منزله الكائن في جديدة عرط�ز.
للجي�ص  التابع  ك�كب  حاجز  عنا�شر  فاعتقل   ، •	2015 يناير  الثاني/  كان�ن   5 ي�م  في  اأما 

النظامي اأحمد مجميل، من اأبناء مخيم خان ال�شيح.
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، الالجئ الفل�شطيني محمد خير   اعتقل االأمن ال�ش�ري ي�م 6 كان�ن الثاني/ يناير 2015	•
اأ�شعد، من اأبناء مخيم خان ال�شيح في منطقة جديدة عرط�ز بريف دم�شق. 

للجي�ص  التابع  ك�كب  حاجز  عنا�شر  اعتقل   ، •	2015 يناير  الثاني/  كان�ن   12 ي�م  وفي   
النظامي الالجئ الفل�شطيني مالك �شمير الخالدي، من اأبناء مخيم خان ال�شيح.

، اعتقل حاجز بلدة ك�كب التابع للجي�ص النظامي كاًل   ي�م 8 كان�ن الثاني/ يناير 2015	•
من خالد �شم�شي ومحمد يحيى الحامد، وهما من اأبناء المخيم، فيما اأفرج عن زاهر عجاج، 

وذلك بعد اعتقاله لنح� �شتة اأ�شهر.
اإبراهيم  وال�شاب  رجا،  ال�شاب طارق محمد  اعُتقل   ، يناير 2015	• الثاني/  كان�ن   15 ي�م   

اإدري�ص، وهما من اأبناء المخيم، عند حاجز الفرقة االأولى في الك�ش�ة.
يناير  الثاني/  كان�ن  ي�م 29	•  ال�ش�ري  لالأمن  التابع  الجديدة  بلدة  عنا�شر حاجز  واأقدم   
ال�شيح. كذلك اعتقل  اأبناء مخيم خان  اإبراهيم، وه� من  ال�شاب محمد  2015 على اعتقال 
عنا�شر حاجز �شحنايا التابع للجي�ص النظامي في الي�م ذاته ال�شاب علي �شليمان، وه� من 

اأبناء مخيم خان ال�شيح اأي�شاً.
 اعتقلت االأجهزة االأمنية ال�ش�رية ي�م 30 كان�ن الثاني/ يناير 2015	• ال�شاب محمد محم�د 

القا�شية، من على حاجز �شحنايا، وه� من اأبناء مخيم خان ال�شيح .
التابع لالأمن ال�ش�ري،  ، اعتقل عنا�شر حاجز بلدة الجديدة  ي�م 1 �شباط/ فبراير 2015	•

ال�شاب ح�شين اأب� ع�شب، وه� من اأبناء مخيم خان ال�شيح. 
، فقد اعتقل عنا�شر حاجز ك�كب التابع للجي�ص النظامي  اأما ي�م 8 �شباط/ فبراير 2015	•
ال�ش�ري  الجي�ص  ق�ات  اأجبرت  حيث  ال�شيح،  خان  اأبناء  مخيم  من  فل�شطينياً  الجئاً   22
بالنزول،  الركاب  واأمرت  الت�قف،  تقلهم على  التي  الحافلة  المتمركزة عند حاجز ك�كب، 

واقتيدت الحافلة اإلى جهة مجه�لة. 
، اعتقل عنا�شر حاجز ك�كب التابع للجي�ص النظامي،  وفي ي�م 10 �شباط/ فبراير 2015	•
ال�شاب عبد اهلل �شند »اأب� يزن«، فيما اعتقل عنا�شر حاجز »الك�بري« في الك�ش�ة كاًل من 
ي��شف اأب� حمام وعبد اهلل عي�شى، وهما �شائقا حافالت لنقل الركاب، كذلك اعُتقل اثنان من 

اأبناء المخيم لعدة �شاعات، ومن ثم اأُطلق �شراحهما بعد التحقيق معهما.
قام عدد من �شائقي الحافالت من اأهالي مخيم خان ال�شيح، ي�م 11 �شباط/ فبراير 2015	• 

بالت�قف عن العمل، وذلك خ�شية تعر�شهم لالعتقال. 
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كذلك �ُشجل ي�م 3 اآذار/ مار�ص 2015	• اعتقال ثالثة من اأبناء  مخيم خان ال�شيح هم: عمرو 
محم�د الرملي )طالب جامعي في كلية الهند�شة المدنية �شنة خام�شة(، ومحمد عمر ح�شين، 

واأحمد الحجي الذي اأُفرج عنه بعد �شاعات من اعتقاله.
، اعتقل االأمن ال�ش�ري عددًا من ال�شباب الفل�شطينيين من  وفي ي�م 12 اآذار/ مار�ص 2015	•
اعتقلهم عنا�شر  اأب� الفي، وعلي ح�شين، حيث  ال�شيح،ُعرف منهم عمار  اأبناء  مخيم خان 
ب�شام  الالفي،  هاني  من  كاًل  ك�كب  بلدة  حاجز  عنا�شر  اعتقل  فيما  الجديدة،  بلدة  حاجز 

اأ�شعد، وعبدو �شاكر.
	•اعتقلت اللجان ال�شعبية التابعة لالأجهزة االأمنية ال�ش�رية في مدينة اإدلب �شمال �ش�رية 
ي�م 14 اآذار/ مار�ص 2015، مجم�عة من اأبناء مخيم خان ال�شيح خالل رحلة �شفرهم، هم: 
الطالب يمان هيثم طه، الطالب محم�د ريا�ص طحمير، بهاء م�فق جبر، غ�شان جبر، وهادي 

اإبراهيم حمد، باالإ�شافة اإلى امراأتين من اأبناء المخيم. 
، اعتقل عنا�شر حاجز ك�كب التابع لق�ات الجي�ص واالأمن  في ي�م 16 اآذار/ مار�ص 2015	•
اأبناء مخيم خان ال�شيح، هم: خالد خمي�ص االأحمد، خالد �شالح ن�فل،  ال�ش�ري ثالثة من 

ور�شا محم�د �شليمان، وذلك اأثناء ع�دتهم من عملهم اإلى المخيم.
اأفرج االأمن ال�ش�ري ي�م 18 اآذار/ مار�ص 2015	• عن الالجئ الفل�شطيني �شليمان فالح من 

اأبناء مخيم خان ال�شيح، وذلك بعد ي�م من اعتقاله على اأحد الح�اجز التابعة له. 
اعتقل االأمن ال�ش�ري ي�م 19 اآذار/ مار�ص 2015	• كاًل من فا�شل عادل ومحمد كا�شم �شتي�ي، 

وذلك على طريق  مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق.
نظمي  فادي  الفل�شطيني  الالجئ  عن   •	2015 مار�ص  اآذار/   20 ي�م  ال�ش�ري  االأمن  اأفرج 

عي�شات، وه� من اأبناء مخيم خان ال�شيح، وذلك بعد اأيام من اعتقاله.
، اأطلقت ف�شائل تابعة للمعار�شة ال�ش�رية الم�شلحة بعد  وفي ي�م 29 اآذار/ مار�ص 2015	•
خان  مخيم  اأبناء  من  الفل�شطينيين  الالجئين  من  عدد  �شراح  اإدلب،  مدينة  على  �شيطرتها 
ال�شيح، من اأحد ال�شج�ن التابعة للنظام في المدينة، وذلك بعد اأن اعتقلتهم ح�اجز النظام 

في مدينة اإدلب اأثناء محاولتهم ال��ش�ل اإلى تركيا.
	•كذلك اأفرج االأمن ال�ش�ري في الي�م ذاته عن عدد من المعتقلين الفل�شطينيين، ُعرف منهم يا�شر 
اأب� �شعدة، �شامر مرزوق، ومحمد محم�د قا�شية، وهم من اأبناء مخيم خان ال�شيح. وي�شار 

اإلى اأنهم اأُفرج عنهم بعد تح�يلهم من اأحد االأفرع االأمنية اإلى �شجن عدرا بريف دم�شق.
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كذلك اأُفرج ي�م 5	• اأيار/ ماي� عن اآخَرين من اأبناء مخيم خان ال�شيح، هما الالجئ الفل�شطيني 
اإلى  لبنان  من  ع�دته  اأثناء  الم�شنع  حاجز  على  اأيام  عدة  قبل  اعُتقل  الذي  الط�يل،  علي 

�ش�رية، وجميلة ال�هيبي، التي اعُتقلت من قبل فرع �شع�شع.
اعتقل عنا�شر حاجز الكبرى في ريف دم�شق ي�م 6 اأيار/ ماي� 2015	• ال�شاب منير محمد 

ي��شف، وه� من اأبناء مخيم خان ال�شيح في ريف دم�شق.  
اعتقلت االأجهزة االأمنية ال�ش�رية ي�م 12 اأيار/ ماي� 2015	• اأحمد محم�د النادر، وه� من 
اأبناء  مخيم خان ال�شيح، وذلك من اأحد الح�اجز التابعة لق�ات االأمن والجي�ص ال�ش�ري في 

عرط�ز بريف دم�شق اأثناء ذهابه اإلى عمله في وزارة الزراعة.
، عن الطالب عدي رجا، بعد اعتقاله  اأفرجت ق�ات االأمن ال�ش�ري ي�م 12 اأيار/ ماي� 2015	•

في مدينة قطنا، وه� من اأبناء مخيم خان ال�شيح. 
�شالح  ال�شاب  ال�ش�ري  واالأمن  الجي�ص  ق�ات  اعتقلت   ، •	2015 ماي�  اأيار/   22 ي�م  وفي 
من�ش�ر �شالح، وه� من اأبناء مخيم خان ال�شيح في بلدة جديدة الف�شل، اأثناء ع�دته من 

عمله.
خان  مخيم  اأبناء  من  وه�  م��شى،  خير  محمد  الفل�شطيني  الالجئ  ال�ش�ري  االأمن  	•اعتقل 

ال�شيح ي�م 3 حزيران/ ي�ني� 2015. 
اعتقل االأمن ال�ش�ري ي�م 3	• حزيران/ ي�ني� محمد خير م��شى، وه� من اأبناء مخيم خان 
ال�شيح في ريف دم�شق. وُي�شار اإلى اأن العديد من اأبناء مخيم خان ال�شيح تعر�ش�ا لالعتقال 

عبر ح�اجز النظام ال�ش�ري في عرط�ز ومدخل مخيم خان ال�شيح ال�حيد.
اعتقلت ق�ات االأمن ال�ش�ري ي�م 19	• حزيران/ ي�ني� الطالب الجامعي ب�شار محمد اأ�شعد 

في جديدة عرط�ز، وه� من اأبناء ع�شيرة ال�شبيح في مخيم خان ال�شيح. 
اأُفرج االأمن ال�ش�ري ي�م 19	• حزيران/ ي�ني� عن حمادة زياد الم�شلح، وه� من اأبناء مخيم 

خان ال�شيح، وذلك بعد اعتقال دام الأكثر من خم�شة اأ�شهر.
	•ق�شى �شمير ح�شن ح�شن، المن�شق العام لمجم�عة هّمة ال�شبابية في مخيم خان ال�شيح، ي�م 
اإ�شابته  ال�ش�ري عنه، بعد  اإفراج االأمن  29 حزيران/ ي�ني�، وذلك بعد عدة �شاعات من 
بجلطة دماغية نتيجة التعذيب ال�شديد الذي م�ر�ص عليه، حيث ُنقل على اأثرها اإلى الم�شفى، 
وت�في هناك بعد �شاعات قليلة. ُي�شار اإلى اأن الح�شن اعُتقل على حاجز ك�كب التابع للجي�ص 

النظامي ي�م 27 حزيران/ ي�ني� 2015، الذي �شلمه لفرع االأمن ال�شيا�شي في قطنا.
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وفي ي�م 30	• حزيران/ ي�ني�، اعتقل عنا�شر حاجز القطيفة في ريف دم�شق التابع لالأمن 
ال�ش�ري، ال�شقيقين م�شطفى اأ�شعد واأحمد اأ�شعد.

من ي�ميات المخيم 


مناطق  على  غارات  �شت   •	2015 يناير  الثاني/  كان�ن   18 ي�م  ال�ش�رية  الطائرات  �شّنت 
متفرقة من مزارع خان ال�شيح، ت�زعت على �شارع الزه�ر ومحيط �شارع الفيالت ومنطقة 

الق�ش�ر. 
، فا�شُتهدف مخيم خان ال�شيح بقذيفة هاون اقت�شرت  اأما في ي�م 7 �شباط/ فبراير 2014	•

اأ�شرارها على الماديات، فيما تعر�ص محيطه لق�شف عنيف بالبراميل المتفجرة.  
ا�شتهدفت الطائرات الحربية ي�م 4 �شباط/ فبراير 2015	• محيط اأوت��شتراد ال�شالم القريب 

من مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�شطينيين في ريف دم�شق، ببرميلين متفجرين. 
الحّي  ا�شُتهدف  حيث  للق�شف،   •	2015 فبراير  �شباط/   21 في  ال�شيح  خان  مخيم  تعر�ص 

الغربي منه بقذيفتي هاون على االأقل، ما اأدى اإلى ن�ش�ب حريق في اأحد منازل االأهالي.
النظامي مجزرة  ال�ش�ري  الجي�ص  عنا�شر  من  عدد  ارتكب   ، ماي� 2015	• اأيار/   14 �شباح 
بحق اأبناء مخيم خان ال�شيح، حيث ا�شتهدف�ا �شيارة مدنية كانت تقّل عددًا من الالجئين، 
وذلك اأثناء مرورهم عبر المنفذ الباقي الذي يربط بين المخيم ومركز العا�شمة دم�شق، ما 
اأوقع خم�شة �شحايا على االأقل، بينهم ال�شابة فل�شطين، و�شقيقها محمد �شعيد فايز �شالح، 
واأمهما خالدية فايز ظاهر، وال�شائق المرافق لهم، خالد الرملي، باالإ�شافة اإلى وق�ع عدد 

من االإ�شابات. 
، تعر�ص مخيم خان ال�شيح للق�شف و�شق�ط عدد من قذائف  وفي ي�م 18 اأيار/ ماي� 2015	•
ل �شق�ط قذائف في  الهاون على منازل �شكانه، دون اأن ت�ؤدي اإلى وق�ع اإ�شابات، حيث �ُشجِّ

الحارة ال�شرقية داخل المخيم، اقت�شرت اأ�شرارها على الماديات.
، �شق�ط عدد من قذائف الهاون على  �شهد مخيم خان ال�شيح ي�م 1 حزيران/ ي�ني� 2015	•
ا�شتهدفتا  قذيفتين  �شق�ط  ل  �ُشجِّ حيث  اإ�شابات،  وق�ع  اإلى  ت�ؤدي  اأن  دون  �شكانه،  منازل 
خزان الماء الرئي�شي للمخيم، فيما �شقطت اإحدى القذائف على اأحد منازل �شكان المخيم في 

الحارة الغربية، واقت�شرت اأ�شرارها على الماديات.
تعر�ص مخيم خان ال�شيح ي�م 4	• حزيران/ ي�ني� للق�شف، حيث ا�شتهدفت قذيفة هاون اأحد 

منازل الحارة ال�شرقية في المخيم، م�شّببة وق�ع اأ�شرار مادية.
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اأطراف مخيم خان  القذائف على  من  �شق�ط عدد  ي�ني�  ي�م 4	• حزيران/  �شجل  ذلك،  اإلى 
ال�شيح في ريف دم�شق، لم ت�ؤدِّ اإلى وق�ع اأي اإ�شابات. 

ما  الهاون،  قذائف  من  بعدد  للق�شف  ي�ني�  حزيران/   •	11 ي�م  ال�شيح  خان  مخيم  تعر�ص 
اأدى اإلى وق�ع اأ�شرار مادية في االأبنية والممتلكات في الحارة ال�شرقية من المخيم، فيما 
�شّبب  ما  االأقل،  على  متفجرة  براميل  بثالثة  للق�شف  للمخيم  المجاورة  المزارع  تعر�شت 

انت�شار حالة من الهلع بين االأهالي.
تعر�ص مخيم خان ال�شيح ي�م 13	• حزيران/ ي�ني�، لق�شف بالبراميل المتفجرة، حيث �شقط 
اأحدها على الحارة ال�شرقية في المخيم، م�شبباً وق�ع �شحية على االأقل، باالإ�شافة اإلى عدد 

من الجرحى واأ�شرار كبيرة في المباني والممتلكات.
 •	15 ي�م  ال�شيح  خان  مخيم  له  تعر�ص  المتفجرة،  والبراميل  بال�ش�اريخ  عنيف  ق�شف 
المخيم،  على  متفجرة  براميل  ثالثة  المروحية  الطائرات  األقت  حيث  ي�ني�،  حزيران/ 
ا�شتهدفت م�شفى ال�شالم ومحيط محالت االأندل�ص وال�ش�ق القديم، واأدت اإلى وق�ع اإ�شابات 
بين المدنيين، وخّلفت حالة من الت�تر والهلع بين �شكانه الذين يعان�ن من ا�شتمرار تده�ر 
االأو�شاع االأمنية في المناطق والمزارع المتاخمة للمخيم. اإلى ذلك، �ُشجل ا�شتهداف المنطقة 
من  عدد  و�شق�ط  بالق�شف  به  المحيطة  والمزارع  والمناطق  ال�شيح  خان  لمخيم  ال�شرقية 
قذائف الهاون، وتزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة بين الجي�ص ال�ش�ري ومجم�عات 
الجي�ص  ق�ات  ا�شتهداف  اإلى  باالإ�شافة  درو�شا،  منطقة  في  الم�شلحة  ال�ش�رية  المعار�شة 

النظامي للطريق ال�ا�شل بين خان ال�شيح ــ زاكية واأرا�شي العبا�شة.
بالبراميل  عنيف  لق�شف  ال�شيح  خان  تعر�ص  مخيم   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   16 ي�م 
المتفجرة، حيث ا�شتهدفت مدر�شتي دير عمرو وبئر ال�شبع التابعتين ل�كالة  االأونروا، فيما 
الق�شف، واأدى ذلك  المخيم، جراء  الجن�شية من �شكان  اأحمد، وهي �ش�رية  ق�شت خيرية 
اأي�شاً اإلى وق�ع عدد من االإ�شابات في �شف�ف المدنيين. وقال مرا�شل مجم�عة العمل اإن 

حالة من الهلع والخ�ف ال�شديدين �شرت بين االأهالي، وال �شيما االأطفال والن�شاء.
، األقت الطائرات ال�ش�رية اأربعة براميل متفجرة ا�شتهدفت  ي�م 17 حزيران/ ي�ني� 2015	•
اإ�شابتها  بعد  اأمه  بطن  في  جنين  وفاة  اإلى  اأدت  الفيالت،  �شارع  ومحيط  ال�شعيد  �شارع 
منعت  كذلك  المدنيين.  �شف�ف  في  الجرحى  من  كبير  عدد  وق�ع  واإلى  القذائف،  ب�شظايا 
ح�اجز االأمن والجي�ص ال�ش�ري في منطقة عرط�ز �شيارات نقل ركاب مخيم خان ال�شيح 
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من مغادرة المنطقة، وعمدت اإلى تغيير م�شار الطريق باتجاه الك�ش�ة، في وقت ال تزال فيه 
جميع الطرق الم�ؤدية اإلى مخيم خان ال�شيح مغلقة، اإال طريق زاكية. 

بالبراميل  عنيف  لق�شف  ال�شيح  خان  مخيم  تعر�ص   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   19 ي�م 
اأحدها  ا�شتهدف  المتفجرة،  البراميل  المروحية عددًا من  الطائرات  األقت  المتفجرة، حيث 
ال�شارع الرئي�شي للمخيم، اقت�شرت اأ�شراره على الماديات، فيما �شقط برميل اآخر بالقرب 
من جامع الهدى اأثناء تاأدية اأهالي المخيم �شالة الجمعة فيه، ما ا�شطر خطيب الجامع اإلى 

اإلغاء خطبته خ�فاً على المدنيين داخل الم�شجد. 
وال�شفارة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  االأهالي  نا�شد   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   19 ي�م 
الفل�شطينية في دم�شق والف�شائل الفل�شطينية ووكالة االأونروا ومنظمات حق�ق االإن�شان 
ا�شتكى  فيما  اأيام.  منذ  مخيمهم  ي�شتهدف  الذي  الم�شتمر  الق�شف  الإيقاف  العاجل  التدخل 

نا�شط� المخيم من عدم تفاعل االإعالم والم�ؤ�ش�شات الحق�قية مع معاناة المخيم.
طائرات ال�ش�رية مزارع خان ال�شيح ومحيط  ي�م 22 حزيران/ ي�ني� 2015، ا�شتهدفت ال	•
المخيم باأربعة براميل متفجرة خّلفت دمارًا كبيرًا في مكان �شق�طها، وترافق ذلك مع تحليق 
للطائرات الحربية في �شماء المنطقة، ما �شّبب حالة من الهلع والت�تر بين اأبناء المخيم، 
الجي�ص  بين  عنيفة  ا�شتباكات  دارت  ذلك،  اإلى  جديد.  من  الق�شف  يطاولهم  اأن  من  خ�فاً 
اأدى  ما  الكاب��شية،  وتلة  درو�شا  مح�ري  على  ال�ش�رية  المعار�شة  ومجم�عات  النظامي 

اإلى قطع جميع الطرقات ال�ا�شلة اإلى مخيم خان ال�شيح.
حيث  الحربي،  للطيران  تحليقاً  ال�شيح  خان  مخيم  �شهد   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   23 ي�م 
ا�شتهدفت الطائرات ال�ش�رية المزارع والمناطق المحيطة به بخم�شة براميل متفجرة، ما 

اأحدث دمارًا هائاًل في مكان �شق�طها. 

حمالت اإعالمية وبيانات ت�شامنية مع مخيم خان ال�شيح 


اأطلق نا�شط�ن من اأبناء المخيمات الفل�شطينية حملة على م�قع الت�ا�شل االجتماعي )الفي�ص 
ب�ك( تحت عن�ان: » اأنقذوا مخيم خان ال�شيح«، وذلك ب�شبب الح�شار المفرو�ص على المخيم، 
وا�شتمرار ا�شتهدافه بالبراميل المتفجرة وال�ش�اريخ وقذائف الهاون، التي راح �شحيتها ما 

يقارب )125( �شحية من اأبناء مخيم خان ال�شيح.
وبح�شب اأحد النا�شطين، جاءت الحملة بعد تعر�ص مخيم خان ال�شيح لق�شف عنيف بالبراميل 
المتفجرة، وكذلك الإلقاء ال�ش�ء على معاناة اأبناء المخيم الذين يعان�ن من اأزمات اقت�شادية 
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ومعي�شية �شاغطة منذ بداية الحرب الدائرة في �ش�رية. فيما اأكد نا�شط اآخر اأن هدف الحملة 
االأ�شا�شي ه� حماية المدنيين واإنقاذ المخيم وتحييده عن ال�شراع الدائر في �ش�رية.

في  الدائر  ال�شراع  في  مخيمهم  زج  بعدم  ال�شيح  خان  مخيم  واأهالي  وجهاء  ن�شطاء  وطالب 
�ش�رية، واأكدوا اأن المخيم ي�شم مدنيين عّزاًل ال يحمل�ن اأي ن�ع من ال�شالح، لذلك ينا�شدون 
المعنية،  الجهات  كافة  نا�شدوا  كذلك  �ش�رية.  في  يحدث  ما  ويالت  تجنيبه  االأطراف  كافة 
�ش�اء الدولية المتمثلة باالأمم المتحدة واالأونروا، والف�شائل الفل�شطينية و منظمة التحرير 
الفل�شطينية التي تعتبر نف�شها الممثل ال�شرعي لل�شعب الفل�شطيني التدخل لرفع الج�ر والظلم 

عن اأبناء كافة المخيمات الفل�شطينية في �ش�رية، ومن �شمنها مخيم خان ال�شيح.
واأدانت حركة حما�ص ق�شف مخيم خان ال�شيح بالبراميل المتفجرة، ودعت على ل�شان ع�ش� 
مكتبها ال�شيا�شي عزت الر�شق، اإلى الت�قف الف�ري عن ق�شف المخيم وا�شتهداف �شكانه، وفك 
الح�شار عنه. و�شدد الر�شق على اأن ا�شتهداف المخيم اأمر مرف��ص ومدان، ويعّر�ص �شكانه 
للح�شار الم�شتمر، ما يعّمق من ماأ�شاتهم االإن�شانية، كذلك طالب بتحييد المخيمات الفل�شطينية 

عن اأت�ن ال�شراع الدائر في �ش�رية.
كذلك نددت وكالة االأمم المتحدة الإغاثة وت�شغيل الجئي فل�شطين في ال�شرق االأدنى )االأونروا( 
اأعمال الق�شف بالبراميل المتفجرة التي ا�شتهدفت اإحدى مدار�ص مخيم خان ال�شيح لالجئين 
قالت  الر�شمي، حيث  ن�شرته على م�قعها  بيان  الفل�شطينيين في ريف دم�شق. جاء ذلك عبر 
االأدنى  ال�شرق  في  فل�شطين  الجئي  وت�شغيل  الإغاثة  المتحدة  االأمم  وكالة  »اإن  بيانها:  في 
 16 ي�م  وقع  الذي  الدم�ي  االنفجار  عن  الم�ش�ؤولة  الجهات  بتلك  ب�شدة  تندد  )االأونروا( 
حزيران في مخيم خان ال�شيح لالجئي فل�شطين جن�ب غرب ريف دم�شق، وقد �شّبب االنفجار 
في  وقع  كبير  انفجار  واأدى  االأ�شخا�ص،  من  محدد  غير  عدد  واإ�شابة  فل�شطيني  الجئ  مقتل 
مدر�شة تابعة لالأونروا اإلى تدمير مبنى مال�شق ل�احدة من من�شاآت االأونروا كانت ت�شت�شيف 
ن�شاطات �شيفية ي�شارك فيها اأطفال، ما �شّبب اإ�شابة طفل واحد على االأقل. ويذكر اأن المدر�شة 

كانت خالية وغير م�شتعملة منذ عدة �شه�ر«.
واأ�شار البيان اإلى اأن: »مخيم خان ال�شيح كان قد تعر�ص للعديد من �شربات الذخائر المتفجرة 
بانفجار  الليل  منت�شف  بعد  ال�احدة  ال�شاعة  ح�الى  في  بداأت  حزيران،   16 ي�م  مدار  على 
يعتقد اأن �شببه قذيفة هاون، ثم في ح�الى ال�شاعة 11:30 �شباحاً تعر�ص المخيم للعديد من 
باإلقائه  اإحدى الطائرات  ال�شربات، بما في ذلك �شق�ط برميل متفجر واحد على االأقل قامت 
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ح�شبما تفيد بذلك بع�ص التقارير«. وعّبر البيان عن »ا�شتهجان االأونروا ل�ق�ع خ�شائر في 
االأرواح وحدوث اإ�شابات و�شدمات في اأو�شاط المدنيين الفل�شطينيين، بمن في ذلك االأطفال، 
طالب  كذلك  المتحدة«.  لالأمم  تابعة  من�شاأة  اأ�شاب  الذي  االنفجار  من  باله�ل  ت�شعر  فاإنها 
البيان »كافة اأطراف النزاع باالعتراف بالمن�شاآت التابعة لالأمم المتحدة وباحترام قد�شيتها 
التزاماتها  احترام  �شمان  ال�ش�رية  الحك�مة  االأونروا  تنا�شد  كذلك  وحرمتها.  وحياديتها 
بم�جب القان�ن الدولي وب�شمان التقيد بها«. اإلى ذلك »نا�شدت االأونروا الجماعات الم�شلحة 
في �ش�رية احترام التزاماتها القان�نية الدولية والتقيد بها. ينبغي اأن يتم و�شع نهاية لمزاولة 
النزاع الم�شلح في مناطق المدنيين ولكافة االإجراءات التي ت�شبب تهديد حياة ورفاه المدنيين 

الفل�شطينيين وال�ش�ريين في �شائر اأرجاء �ش�رية«.

مخيم درعا
البراميل  و�شق�ط  ي�مي  �شبه  لق�شف  يتعر�ص  الفل�شطينيين  لالجئين  درعا  يزال  مخيم  ال 
المتفجرة نتيجة ا�شتداد المعارك في مدينة درعا والج�ار، كذلك تعر�ص المخيم لدمار نح� 

)70%( من مبانيه. 

ال��شع المعي�شي 


الم�شتمرة  الق�شف  اأهالي مخيم درعا معاناة حقيقية تترافق مع حمالت  يعي�ص من بقي من 
بالطائرات وقذائف الهاون، باالإ�شافة اإلى انقطاع المياه منذ 1 ني�شان/ اأبريل 2014 كلياً عن 
جميع اأرجاء المخيم، االأمر الذي اأجبر االأهالي على ا�شتخدام االآبار االأرت�ازية لمحاولة ت�فير 
اأنها الخيار  اإال  جزء من المياه الأبنائهم، وذلك بالرغم مما قد تحمله تلك المياه من مل�ثات، 
اأو ال�شير م�شافات ط�يلة لجلب مياه ال�شرب، ما يعر�ص حياتهم للخطر  ال�حيد الباقي لهم، 
ب�شبب انت�شار القنا�شة على المباني المطلة على �ش�ارع المخيم. اإلى ذلك، يعاني االأهالي من 
�شع�بات كبيرة في ا�شتخراج المياه ب�شبب االنقطاع المت�ا�شل للتيار الكهربائي عن المخيم، 
اإ�شافة اإلى �شّح ال�ق�د الالزم لعمل الم�لدات الكهربائية لت�فير الطاقة لمحركات ال�شحب، ما 
دفع بع�ص االأهالي اإلى ا�شتخدام الم�شخات اليدوية للتغلب على تلك الم�شكلة في ظل انقطاع 
التيار الكهربائي لفترات ط�يلة، حيث زاد عدد �شاعات التقنين في التيار الكهربائي لت�شل اإلى 
الهاتف  اإلى ت�قف خدمات  باالإ�شافة  القطع الأيام مت�ا�شلة،  يك�ن  20�شاعة ي�مياً، واأحياناً 
ال�شلكي والال�شلكي بنح� كامل منذ اأكثر من عام. اأما المحروقات، فت�شهد ارتفاعاً كبيرًا ب�شبب 
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ابتزاز التجار وح�اجز الجي�ص النظامي ال�ش�ري وتحّكمهم باأ�شعار الم�اد الداخلة للمنطقة. 
ف�شعر اأ�شط�انة الغاز تجاوز 50$ اإن وجدت، كذلك بلغ �شعر طن الحطب للتدفئة ما يقارب 

190$ مع �شّح في مادة المازوت والبنزين.
ياأتي ذلك في ظل غياب عمل المرافق العامة وفرق العمل الخدماتية واالإغاثية، ما اأدى اإلى 
انت�شار الق�ار�ص )الجرذان ــ الفئران( في اأغلب البي�ت المهج�رة والمدمرة، وكذلك ت�قف 

عمل االأونروا في المخيم، وخا�شة المراكز الطبية.

الجانب ال�شحي 


ال ي�جد  في مخيم  درعا اأي م�شفى اأو مركز طبي، باالإ�شافة اإلى نق�ص حاد باالأدوية والم�اد 
والمعدات الطبية الالزمة لالإ�شعافات االأولية، ي�شاف اإليها عدم ت�افر �شيارات اإ�شعاف لنقل 
الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم. كذلك يعرقل قنا�شة الجي�ص النظامي و�ش�ل �شيارات 
فاإن االأردن يرف�ص  المخيم،  المر�شى خارج  اأحد  باإخراج  اإليه، واإذا نجح االأهالي  االإ�شعاف 
دخ�ل اأي الجئ فل�شطيني من �ش�رية حتى ل� كان م�شاباً. واأمام ذلك ال�اقع ال�شحي المتردي، 
حّذر عدد من النا�شطين داخل المخيم من انت�شار االأمرا�ص في �شف�ف االأهالي، خا�شة مع 

ا�شطرارهم اإلى ا�شتخدام مياه ال�شرب المل�ثة، ب�شبب انقطاع مياه ال�شرب عن المخيم. 

من ي�ميات المخيم 


	•اأُ�شيب ال�شابان الفل�شطينيان مروان عطية خمي�ص واأحمد عبد الهادي الن�اعمة، وهما من 
اأبناء ع�شائر الغ�ارنة ي�م 1 �شباط/ فبراير 2015، بجراح متعددة اأثناء ا�شتهداف ق�ات 
الجي�ص ال�ش�ري النظامي �شيارة للعمال، وهما من اأبناء تجمع جّلين لالجئين الفل�شطينيين 

غرب مدينة درعا. 
وراجمات  الحربي  بالطيران  للق�شف  درعا  مخيم  فتعر�ص  فبراير،  �شباط/   •	10 ي�م  اأما 

ال�ش�اريخ والمدفعية الثقيلة، ما خّلف دمارًا كبيرًا في المنازل والممتلكات. 
 ، كذلك طاول الق�شف المدفعي اأماكن متفرقة من مخيم درعا ي�م 17 �شباط/ فبراير 2015	•

دون اأن ي�ؤدي ذلك اإلى وق�ع اإ�شابات. 
ال�ش�رية مخيم درعا بعد ق�شفها لعدة  الطائرات  ا�شتهدفت   ، اأبريل 2015	• ني�شان/  ي�م 7 

مناطق في درعا بالبراميل المتفجرة، ولم تقع اإ�شابات في �شف�ف المدنيين. 
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األقت الطائرات ال�ش�رية ي�م 8 ني�شان/ اأبريل 2015	• على مخيم درعا برمياًل متفجرًا، ما اأدى 
اإلى ق�شاء اأحد اأبناء المخيم وجرح ثالثة اأخرين بعد دمار بناء بنح� كامل جراء الق�شف. 

	•وحظرت ق�ات الجي�ص ال�ش�ري في ذات الي�م على اأبناء مخيم درعا المهجرين خارج المخيم 
والم�ج�دين في مناطق �شيطرة النظام الدخ�ل اإلى المناطق التي ت�شيطر عليها المعار�شة 
ال�ش�رية، وفي حال دخ�ل اأي فرد من المقيمين في منطقة المحطة )تحت �شيطرة النظام( 
هالي المقيمين في مناطق المعار�شة، في�شمح لهم  يمنع من الع�دة اإليها. اأما بالن�شبة اإلى االأ

الذهاب والع�دة. 
بالبراميل  درعا  مخيم   ، •	2015 ماي�  اأيار/   15 ي�م  ال�ش�ري  الحربي  الطيران  وا�شتهدف 

المتفجرة، االأمر الذي  اأوقع عددًا من االإ�شابات بين �شف�ف المدنيين. 
ببرميلين  درعا  مخيم  الحربية  الطائرات  ق�شفت   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   4 ي�م  وفي 

متفجرين، ما اأحدث دمارًا هائاًل في االأبنية والممتلكات.
األقت الطائرات ال�ش�رية ي�م 15	• حزيران/ ي�ني� برميلين متفجرين على مخيم درعا، خّلفا 

دمارًا كبيرًا في مكان �شق�طهما. 
ق�شفت الطائرات الحربية ي�م 19 حزيران/ ي�ني� 2015	• مخيم درعا ببرميل متفجر، اأدى 

اإلى �شق�ط عدد من الجرحى بين المدنيين، وخّلف دمارًا هائاًل في االأبنية والممتلكات. 
مخيم  على  ج�يتين  غارتين  الحربية  الطائرات  �شّنت   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   23 ي�م 

درعا. 
ي�م  �ش�رية  جن�ب  الفل�شطينيين  لالجئين  المزيريب  وتجّمع  درعا  مخيم  من  كل  	•و�شهد 
كتائب  �شّنت  حيث  �شه�ر،  منذ  االأعنف  هي  ا�شتباكات  اندالع   2015 ي�ني�  حزيران/   25
في  الم�ج�دة  النظامي  الجي�ص  ق�ات  على  عنيفاً  هج�ماً  الم�شلحة  ال�ش�رية  المعار�شة 
المخيم  الحربية  الطائرات  ا�شتهداف  مع  اال�شتباكات  تلك  وتزامنت  الجن�بية،  المنطقة 
وتجّمع المزيريب والمناطق المحيطة بهما بع�شرات القذائف والبراميل المتفجرة، م�شّببة 
وق�ع عدد من ال�شحايا، هم: علي ق�يدر، محم�د بيطاري، اإبراهيم بكر خالد، الطفلة اإيالف 
يا�شين اأب� جع�ص، خالد ن�شار، عقاب ن�شار، محمد فالحة، با�شل حبيب، كمال محمد عبد 
في  هائل  دمار  اإلى  باالإ�شافة  ع�اد،  يا�شين  يامن  منهم  عرف  الجرحى  من  وعدد  القادر، 

الممتلكات.
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مخيم النيرب 
اإن م�قع مخيم النيرب المال�شق لمطار النيرب الع�شكري جعل منه م�قعاً ا�شتراتيجياً لطرفي 
ال�شراع في �ش�رية، وقد تعر�ص خالل الن�شف االأول من عام 2015 للق�شف والإطالق النار، 
ما اأدى اإلى وق�ع �شحايا في �شف�ف المدنيين، و�شقط العديد من اأبنائه ب�شبب انخراطهم في 
اأحداث الحرب في �ش�رية. فمنهم من يقاتل مع مجم�عة ل�اء القد�ص الم�الية للنظام ال�ش�ري، 
ومنهم من يقاتل اإلى جانب ق�ات المعار�شة الم�شلحة، ووثقت مجم�عة العمل اأ�شماء 114 

�شحية من اأبناء مخيم النيرب ق�ش�ا منذ بدء الحرب.
وي�شهد المخيم حالة من عدم اال�شتقرار واالأمان ب�شبب تده�ر ال��شع االأمني في المناطق 
المحيطة به. فقد اأُغلق الطريق ال�حيد ما بين مخيم النيرب وحلب نتيجة اال�شتباكات التي 

اندلعت في منطقة الرام��شة والعامرية، وما تبعها من عمليات قن�ص للطريق. 

ال��شع المعي�شي 


ال تزال هجرة �شكان مخيم النيرب في حلب م�شتمرة باتجاه تركيا والدول االأوروبية نتيجة 
االأو�شاع االأمنية والمعي�شية، حيث ل�حظ خالل الن�شف االأول من عام 2015 مغادرة عدد 
كبير من اأهالي المخيم اإلى تركيا، في محاولة لل��ش�ل اإلى دول اللج�ء االأوروبي، فيما ي�جد 
بطرق  االأوروبي  البر  اإلى  ت��شلهم  طرقاً  ينتظرون  والعائالت  ال�شباب  من  الكثير  تركيا  في 
�شرعية وغير �شرعية. وتع�د اأ�شباب تنامي ظاهرة الهجرة اإلى المالحقات االأمنية ال�ش�رية 
لل�شباب   - القد�ص  ل�اء  مجم�عة   - لها  الم�الية  والمجم�عات  االأمنية  االأجهزة  قبل  من 
الفل�شطيني في حلب الإجبارهم على االلتحاق بجي�ص التحرير الفل�شطيني، والت�شديد االأمني 

على حركة ال�شباب في المخيم وخارجه، واالعتقاالت الم�شتمرة بحقهم.
ولم يكن طريق الهجرة والخروج من �ش�رية باالأمر ال�شهل. فقد �شهدت االأ�شهر ال�شتة الما�شية 
اأمنياً على عب�ر الفل�شطينيين نح� تركيا، فقد احتجز االأمن ال�ش�ري والمجم�عات  ت�شديدًا 
وعقب  تركيا،  اإلى  مت�جهين  كان�ا  النيرب  مخيم  من  ركاباً  تقّل  مركبة  من  اأكثر  له  الم�الية 
قبل  ال�ش�ري  الع�شكري  لالأمن  و�ُشلِّم�ا  ال�ش�ري(،  لالأمن  )يتبع  للمطار  �شلمتهم  احتجازهم 
اأن يطلق �شراحهم الحقاً. ي�شار اإلى اأن ق�ات االأمن ال�ش�ري تمنع مغادرة اأي فل�شطيني من 
المخيم، وقد �شهدت عدة حاالت �شفر ل�شباب اأُرجع�ا من اآخر حاجز يف�شل مناطق �شيطرة 

النظام عن مناطق �شيطرة المعار�شة. 
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والمعي�شي  االأمني  ال��شع  تده�ر  جراء  والقلق،  الخ�ف  من  حالة  المخيم  اأهالي  ويعي�ص 
 2015 عام  من  االأول  الن�شف  خالل  النيرب  مخيم  في  االأ�ش�اق  �شهدت  حيث  واالقت�شادي، 
التي  اال�شتباكات  بعد  وذلك  والف�اكه،  والخ�شار  الغذائية  الم�اد  باأ�شعار  ملح�ظاً  ارتفاعاً 
ح�شلت على جبهات عزيزة وال�شيخ لطفي وال�شيخ �شعيد، ما اأدى اإلى اإغالق طريق خنا�شر 

الحي�ي لمدينة حلب.
اأبناء المخيم من �شّح المحروقات، خا�شة مادة الديزل ال�شرورية لعمل الم�لدات  وي�شتكي 
الكهربائية الخا�شة التي يق�م االأهالي با�شتجرار التيار الكهربائي من خاللها  للتخفيف من اآثار 
االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي . كذلك يعاني �شكان مخيم النيرب من ارتفاع �شعر اأ�شط�انة 

الغاز الذي و�شل اإلى نح� 50 دوالرًا.
الم�شاعدات المقدمة من االأونروا لالجئين في مدينة حلب، ا�شتكى �شكان مخيم  وفي �شياق 
النيرب من االآلية المهينة التي تتبعها وكالة )االأونروا( في ت�زيع الم�شاعدات النقدية المقدمة 
لهم. وبح�شب اإفادة اأحد �شكان المخيم، فاإن وكالة االأونروا تتعامل مع االأهالي بعدم م�ش�ؤولية 
ل�شاعات  الم�شرف  اأمام  االنتظار  اإلى  ي�شطرون  المخيم  �شكان  اأن  واأ�شاف  كبير،  وا�شتهتار 
ط�يلة تحت ال�شم�ص، لت�شّلم الم�شاعدة المالية. واأ�شار اإلى اأن �شبب ذلك يع�د اإلى القرارات 
العائلة من  اأفراد  فيها ح�ش�ر جميع  اأخيرًا والتي ت�شترط  االأونروا  التي و�شعتها  الجديدة 
المقيمين في �ش�رية والتاأكد من  الفل�شطينيين  الفردية لالجئين  البيانات  اأجل عملية تدقيق 
وج�دهم داخلها. فيما ا�شتكى الجئ اآخر من المعاملة ال�شيئة للبن�ك تجاههم. فالبنكـ  بح�شب 
ق�له ـ يعطي االأول�ية واالأف�شلية للمراجعين من عمالئه، فيما يطلب من الالجئ الفل�شطيني 

االنتظار اأو الع�دة في ي�م اآخر.
اإلى  النقدية، وعمدت  الم�شاعدات  ت�زيع  االأونروا  وكالة  اأوقفت  ال�شكاوي،  لهذه  وا�شتجابًة 
ثم  ومن  العائلة،  اأفراد  جميع  بيانات  من  التاأكد  مهمتها  النيرب،  مخيم  داخل  مكاتب  اإن�شاء 

اإعطاء ورقة لرب العائلة اأو ال�شخ�ص المخ�ل ت�شّلم الم�شاعدة النقدية. 

من ي�ميات المخيم 


تنظيم  من  مجم�عات  اعتقلت  حلب،  اإلى  وباالنتقال  •	 ،2015 الثاني  كان�ن  يناير/   7 ي�م 
»داع�ص« الفل�شطيني وليد طايع )30 عاماً(، وذلك اأثناء ت�جهه من مخيم النيرب اإلى تركيا. 

يذكر اأن العديد من اأبناء المخيم بات�ا يق�شدون تركيا ليكمل�ا طريقهم بعدها اإلى اأوروبا.
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مخيم  اأبناء  من  وه�  داه�دي،  ثائر  ال�شاب  اأ�شيب   ، •	2015 يناير  الثاني/  كان�ن   12 ي�م 
النيرب، بجراح طفيفة اإثر �شق�ط طلقات ر�شا�ص م�شاد للطيران على المخيم.

، تعر�ص مخيم النيرب ل�شق�ط عدد من طلقات ر�شا�ص  ي�م 13 كان�ن الثاني/ يناير 2015	•
م�شاد للطيران على منازله، اقت�شرت اأ�شرارها على الماديات فقط. 

، اعتقلت االأجهزة االأمنية ال�ش�رية ع�ش� الهيئة االإدارية  ي�م 15 كان�ن الثاني/ يناير 2015	•
التحاد طلبة فل�شطين �شليم محمد ال�شادق، اإثر م�شاجرة في مقر االتحاد بجامعة البعث، 
ال�ش�رية  اأفرجت االأجهزة االأمنية  اإلى ذلك،  جراء ال�شراع على ت�لي م�ش�ؤولية االتحاد. 
عن ال�شاب رامي محمد الرفاعي، بعد ي�م من اعتقاله، وعن ال�شاب م�ؤيد ريا�ص ع��ص، بعد 

ي�مين من اعتقاله.
اعُتقل الالجئ الفل�شطيني معتز اإ�شماعيل عزام من اأبناء مخيم  ي�م 2 �شباط/ فبراير 2015، 	•
اأنه تم  اإال  النظامي في حلب،  التابعة للجي�ص  اأحد الح�اجز  اأثناء ع�دته من قبل  النيرب 

االفراج عنه بعد فترة ق�شيرة.
، اعتقل االأمن ال�ش�ري الالجئ محمد �شالم، وه� في العقد  ي�م 12 �شباط/ فبراير 2015	•
الخام�ص من عمره، ومن اأبناء مخيم النيرب في حلب من منزله، علماً باأنه اعُتقل قبل ذلك 

مرات عديدة. 
، اأُ�شيب الالجئ الفل�شطيني محمد وليد م�شع�ر، جراء �شق�ط  ي�م 17 �شباط/ فبراير 2015	•
القد�ص« الذي  اأحد عنا�شر ما ي�شمى »ل�اء  ال�شريان بمدينة حلب، وه�  قذيفة في منطقة 

يقاتل اإلى جانب الجي�ص ال�ش�ري في حربه �شد مجم�عات المعار�شة ال�ش�رية.
، اعتقل االأمن ال�ش�ري كاًل من الالجئين الفل�شطينيين محمد  ي�م 25 �شباط/ فبراير 2015	•

دربا�ص )27 عاماً(، و�شحادة ميعاري )47 �شنة( من �شكان مخيم النيرب في حلب.
، اعتقل االأمن ال�ش�ري اأربعة الجئين فل�شطينيين من اأبناء مخيم  ي�م 3 اآذار/ مار�ص 2015	•
النيرب، هم: اأحمد �شعيد عزام، وه� في العقد الخام�ص من عمره، وابنه محمد اأحمد �شعيد 
عزام، وه� في الع�شرين من العمر، من منزلهما في مخيم النيرب، والم�شّن اأب� كارم الريفي، 
الح�اجز  اأحد  على  نا�شيف  اأحمد  ال�شاب  اعتقل  فيما  العمر،  من  ال�شاد�ص  العقد  في  وه� 

التابعة للجي�ص النظامي في مدينة  حلب.
، اأفرج االأمن ال�ش�ري عن الالجئ الفل�شطيني محمد طايع، وه�  ي�م 3 اآذار/ مار�ص 2015	•

من اأبناء مخيم النيرب، وذلك بعد اعتقال دام الأكثر من �شبعة اأيام.
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مار�ص  اآذار/   •	6 ي�م  النظامي  الجي�ص  على  المح�ش�ب  القد�ص  ل�اء  من  مجم�عة  اعتقلت 
اأحمد عزام، عمرهما 16 عاماً، من �شكان  اأب� رحمة، واأن�ص  اأحمد زكريا  2015، الالجئين 
مخيم النيرب في حلب، حيث اقتيدا اإلى جهة مجه�لة، فيما اأفرج االأمن ال�ش�ري عن الالجئ 

اأب� كارم الريفي.
، اأُ�شيب الالجئ الفل�شطيني غ�شان اإ�شماعيل البا�ص في مخيم  ي�م 10 اآذار/ مار�ص 2015	•

النيرب بطلق ناري بقدمه، جراء اإطالق اأحد عنا�شر مجم�عة ل�اء القد�ص النار ع�ش�ائياً.
مار�ص  اآذار/  النظامي ي�م 18	•  الجي�ص  المح�ش�ب على  القد�ص  ل�اء  اعتقلت مجم�عة من 
ب�شبب  وذلك  النيرب،  مخيم  اأبناء  من  وه�  الداه�دي،  اأيمن  الفل�شطيني  الالجئ   ،2015
رف�شه اإخالء محله التجاري الذي يقع في بناء ال�شاب عبادة الداه�دي الذي ق�شى على 

مح�ر جبهة حندرات في �شف�ف جبهة الن�شرة.
ن�شرت المعار�شة ال�ش�رية ي�م 8 ني�شان/ اأبريل 2015	• �ش�رًا لجثماني المجندين محم�د 
اآثار  عليهما  وتبدو  الفل�شطيني،  التحرير  جي�ص  مرتبات  من  وهما  كريم،  واأن�ص  الليل  اأب� 
�ش�ر  من  مجم�عة  بين  ال�ش�ر  تلك  على  المعار�شة  مجم�عات  عثرت  حيث  التعذيب، 
ال�ش�رية( في  االأمنية  االأفرع  )اأحد  الجنائي  االأمن  التي وجدت في فرع  التعذيب  �شحايا 

مدينة اإدلب، وذلك بعد �شيطرتها عليه.
، على ثالثة منازل  ا�شت�لت مجم�عات م�الية للنظام ال�ش�ري ي�م 10 ني�شان/ اأبريل 2015	•

تع�د لعائالت مغتربة عن مخيم النيرب، وطردت العائالت الم�شتاأجرة لها. 
اأعلنت مجم�عة »ل�اء القد�ص« في مخيم النيرب افتتاح  وفي ي�م 23 ني�شان/ اأبريل 2015، 	•
دورة تدريبية ع�شكرية لمدة 30 ي�ماً، تبداأ من عمر 15 �شنة وما ف�ق، واأو�شت كل من قام 

بدورة »معلم �شاعقة« بمراجعة مقر المجم�عة في مخيم النيرب.
اأ�شيب ي�م 7 اأيار/ ماي� 2015	• ال�شاب نايف فيا�ص، وه� من اأبناء مخيم النيرب، ب�شظية 

قذيفة اأُ�شيب بها اأثناء وج�ده في المدينة، نقل على اإثرها اإلى اأحد م�شافي المدينة.
فقد الالجئ الفل�شطيني خالد محمد طاف�ص، وه� من اأبناء مخيم النيرب في حلب، ي�م 12	• 
اأيار/ ماي� 2015، واآخر م�شاهدة له كانت في �شارع ال�شيد علي، وبعدها فقد االت�شال به، 

وه� طالب جامعي �شنة ثانية في كلية طب االأ�شنان ووحيد الأهله.
مخيم  اأطراف  على  الهاون  القذائف  من  عدد  �شق�ط   •	2015 ي�ني�  حزيران/   8 ي�م  �ُشجل 
النيرب، ا�شتهدفت محيط �ُش�ر المطار، �شالة الرابية، واقت�شرت اأ�شرارها على الماديات. 
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احتجزت ق�ات االأمن ال�ش�ري والمجم�عات الم�الية له ي�م 17 حزيران/ ي�ني� 2015	• 
مركبة تقل ركاباً من المخيم كان�ا مت�جهين اإلى تركيا، وعقب احتجازهم �شلمتهم للمطار، 
وه� يتبع لالأمن ال�ش�ري. وكانت المجم�عات الم�الية للنظام ال�ش�ري قد احتجزت قبل 
اأيام مركبة تقل ركاباً نح� تركيا، و�شّلمتهم لالأمن الع�شكري ال�ش�ري قبل اأن يطلق �شراحهم 

في الي�م التالي.
اعتقل االأمن ال�ش�ري ي�م 27 حزيران/ ي�ني� 2015	• طارق ح�شن ب�شي�ني، اأحد عنا�شر 
اللجان االأمنية التابعة للنظام، وذلك بعد اأن رف�ص الت�جه للقتال بجانب الجي�ص ال�ش�ري 
على اإحدى الجبهات الم�شتعلة في حلب. ُي�شار اإلى اأن ب�شي�ني في نهاية العقد الثالث من 

العمر، وه� من مدينة حيفا في فل�شطين.

مخيم خان دنون 
نظرًا اإلى الم�قع الجغرافي الذي يتمتع به مخيم خان دن�ن، اأحكم الجي�ص النظامي قب�شته 
االأمنية على مداخله ومخارجه، فاأقام حاجزًا على ب�ابته الرئي�شية، فيما ي�شك� اأبناء مخيم 
خان دن�ن من ممار�شات عنا�شر الحاجز تجاه االأهالي، على الرغم من تط�ع عدد كبير من 
المخيم  �شكان  اأحد  اأكد  ال�ش�ري، حيث  للنظام  المخيم في مجم�عات مختلفة م�الية  �شباب 
– لم ُيذَكر اال�شم بناًء على طلبه – لمجم�عة العمل »اأن عنا�شر الحاجز يق�م�ن بمعاك�شة 
اأثناء مرورهن عبر الحاجز«.  المخيم وفتياته، وم�شايقتهم باالألفاظ الخاد�شة للحياء  ن�شاء 
يدخلها  التي  الغذائية  الم�اد  من  العديد  ي�شلب�ن  النظامي  الجي�ص  عنا�شر  »اأن  اإلى  واأ�شار 
الممار�شات تح�شل تحت  اإلى المخيم«، واأّن جميع تلك  اأ�شحاب المحاّل التجارية واالأهالي 
مراأى وم�شمع عنا�شر اللجان ال�شعبية التابعة للمجم�عات الفل�شطينية التي تقاتل اإلى جانب 
النظام، دون اأن تبدي االأخيرة اأي رّد فعل اأو اأن تدافع عن بنات المخيم واأبنائه، كما تدعي. 

 ال��شع االإغاثي والمعي�شي 
يعاني �شكان مخيم خان دن�ن من فراغ اإغاثي وا�شح، في ظل الظروف االقت�شادية ال�شعبة 
المخيم  داخل  اأهلي  عمل  لجان  اأو  وذلك جراء عدم وج�د جمعيات خيرية  يعي�ش�نها،  التي 
طاولت  التي  االعتقاالت  وحملة  عليها  النظام  ق�ات  تفر�شه  الذي  االأمني  الت�شييق  نتيجة 
العديد من النا�شطين االإغاثيين فيها، ما دفع هذه اللجان اإلى اإغالق اأب�ابها حفاظاً على اأرواح 
الفل�شطينية  المخيمات  بين  فقرًا  االأ�شد  ُيَعّد  الذي  المخيم  �شكان  يزال  ال  ذلك،  اإلى  نا�شطيها. 
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وت�شغيل  غ�ث  وكالة  تقدمها  التي  واالإغاثية  المالية  الم�شاعدات  على  يعتمدون  �ش�رية  في 
الالجئين الفل�شطينيين )االأونروا( بين الفينة واالأخرى.

وي�شك� االأهالي من عدم ت�افر الخدمات االأ�شا�شية، حيث �شادت حالة من اال�شتياء والتذمر 
اأبناء  مخيم خان دن�ن ب�شبب االإهمال الكبير الالحق بالمخيم وخدماته. فمياه ال�شرف  بين 
ال�شحي تط�ف ال�ش�ارع في المخيم، رغم النداءات المتكررة التي وجهها االأهالي اإلى وكالة 
�شاكناً  يحرك  لم  اأحدًا  اأن  اإال  االأعطال،  الإ�شالح  الم�ش�ؤولة  الجهات  واإلى  )االأونروا(  الغ�ث 
االأوبئة واالأمرا�ص  تف�شي  واأطباء من  فيما حذر مراقب�ن  المخيم،  اأبناء  اأحد  ح�شب و�شف 

داخل المخيم نتيجة ا�شتمرار تدفق المياه المل�ثة وعدم االإ�شراع في معالجتها.
فاأبناوؤه  �ش�رية،  في  الفل�شطينية  المخيمات  بين  فقرًا  االأ�شد  المخيم  ه�  دن�ن  خان  ومخيم 
الالجئين  وت�شغيل  غ�ث  وكالة  تقدمها  التي  واالإغاثية  المالية  الم�شاعدات  على  يعتمدون 
حادة  معي�شية  اأزمات  من  اأي�شاً  يعان�ن  وهم  واالآخر،  الحين  بين  ) االأونروا(  الفل�شطينيين 
تجلت في �شّح الم�اد الغذائية وانت�شار البطالة وفقر الحال، وا�شتمرار انقطاع التيار الكهربائي 

والمياه واالت�شاالت لفترات زمنية ط�يلة. 

 ال��شع االأمني 
يعاني �شكان مخيم خان دن�ن حالة من عدم اال�شتقرار ب�شبب ارتفاع حدة االأعمال القتالية في 
المناطق والبلدات المتاخمة له بين ق�ات المعار�شة ال�ش�رية والجي�ص النظامي وم�شاركة 
اإلى جانب الجي�ص النظامي، االأمر الذي جعل المخيم عر�شة  اأبناء المخيم في القتال  بع�ص 
للق�شف و�شق�ط عدد من القذائف على اأماكن متفرقة منه اأدت اإلى وق�ع العديد من ال�شحايا 

والجرحى من �شكانه. 

 من ي�ميات المخيم 
معت�شم  الفل�شطيني  الالجئ  عن  ال�ش�ري  االأمن  اأفرج   ،2015 يناير  الثاني/  كان�ن   6 ي�م 
للمعار�شة  تابعة  مجم�عة  اعتقلته  بعدما  دن�ن،  خان  مخيم  اأبناء  من  وه�  رمي�ص،  ريا�ص 

ال�ش�رية الم�شلحة لعدة اأ�شهر في منطقة الك�ش�ة بريف دم�شق.
ي�م 1 �شباط/ فبراير 2015، اعُتقل الالجئ اأحمد اأب� اآ�شية، وه� اأحد اأبناء مخيم خان دن�ن 
لالجئين الفل�شطينيين في ريف دم�شق، حيث جرى االعتقال في بلدة الك�ش�ة. وُي�شار اإلى اأن 

اأب� اآ�شية ه� اأحد اأع�شاء اللجان ال�شعبية المح�ش�بة على الجي�ص ال�ش�ري النظامي.
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مخيم جرمانا 
عن  كيل�مترات  ثمانية  يبعد  الذي  جرمانا  مخيم  �شكان  عا�شها  الن�شبي  اال�شتقرار  من  حالة 
العا�شمة ال�ش�رية  دم�شق، ويقع على الطريق الم�ؤدي اإلى مطار دم�شق الدولي في الن�شف 
االأول من عام 2015، اإال اأن �شكانه يعان�ن من عدم ت�افر الخدمات االأ�شا�شية وخدمات البنى 
التحتية، خا�شة �شبكة ال�شرف ال�شحي، حيث ظهرت اأعطالها وعي�بها في ف�شل ال�شتاء. وبناًء 
عليه، نا�شد اأهالي مخيم جرمانا الم�ش�ؤولين عن خدمات المخيم، حّل م�شاكل ال�شرف ال�شحي 
التي تفاقمت كثيرًا ومنعت �شكان المخيم من التنقل والحركة، علماً باأن المخيم ي�شهد ازدحاماً 
كبيرًا ب�شبب حركة النزوح الكبيرة من المخيمات الفل�شطينية في دم�شق. كذلك يعاني المخيم 
من اأزمات، كان اأبرزها ارتفاع اإيجار المنازل وازدياد الطلب عليها، ما دفع االأهالي اإلى العي�ص 
في ظروف خانقة. كذلك ترتفع ن�شب البطالة في وقت تقل فيه الم�شاعدات المقدمة من الهيئات 

الخيرية واالأونروا، التي ي�شك� االأهالي اأنها ال تغطي اإال الي�شير من تكاليف حياتهم.   
اأما من الجانب الطبي، فيعاني المخيم من وج�د بع�ص الحاالت المر�شية الم�شابة بالتهاب 
الكبد ال�بائي بين اأهاليه، ب�شبب المياه المل�ثة، االأمر الذي اأ�شاب االأهالي بالخ�ف من ازدياد 
اأكد م�شدر  اآذار/ مار�ص 2015،  انت�شار المر�ص بينهم، وخا�شة بين االأطفال. ففي ي�م 12 
طبي من داخل مخيم جرمانا وج�د بع�ص الحاالت المر�شية الم�شابة بالتهاب الكبد ال�بائي 
بين اأهالي المخيم، وتخ�ف الم�شدر من ازدياد انت�شار المر�ص بين �شكانه، وقال: "اإن ارتفاع 
حاالت الم�شابين بالمر�ص الناجم عن تل�ث مياه ال�شرب، بات اأمرًا »مقلقاً«، ولعل ما يزيد من 
و�شدد على �شرورة  المدار�ص"،  بين طالب  ب�شرعة كبيرة، وخا�شة  انت�شاره  مخاوفنا، ه� 
المر�ص،  اأعرا�ص  على  اإليه  وال�افدين  جرمانا  مخيم  ل�شكان  كثيفة  ت�عية  بحمالت  القيام 

و�شرورة التزام معايير النظافة و�شرب المياه المعقمة لل�قاية منه، وعدم اإهمال اأعرا�شه.
ومن جهة اأخرى ي�شتقبل مخيم جرمانا قرابة 5000 عائلة نازحة من اأبناء المخيمات الم�شتعلة، 

وخا�شة من اأبناء مخيم اليرم�ك والح�شينية وال�شيدة زينب و�شبينة والذيابية.
يذكر اأن مخيم جرمانا لم ينخرط باالأحداث الدائرة في �ش�رية مبا�شرًة نتيجة م�قعه، اإال اأنه 
الدولي ومنطقة  �شهد وي�شهد �شق�ط قذائف في محيطه نتيجة قربه من طريق مطار دم�شق 

الغ�طة، وقد بلغ عدد ال�شحايا من اأبناء المخيم 25 �شحية.
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مخيم الح�سينية 
الحدث االأبرز الذي �شهده مخيم الح�شينية خالل الن�شف االأول من عام 2015 ه� زيارة وفد 
من وكالة غ�ث وت�شغيل الالجئين الفل�شطينيين ) االأونروا( للمخيم ي�م 10 �شباط/ فبراير، 
باأّن  علماً  اأ�شابتها،  التي  االأ�شرار  وقّ�م  لالأونروا،  التابعة  المن�شاآت  على  ال�فد  اطلع  حيث 
و�ش�ل )االأونروا( اإلى المنطقة قد جرى ت�شهيله من قبل ال�شلطات ال�ش�رية، بما فيها الهيئة 

العامة لالجئين الفل�شطينيين العرب.
اإلى ذلك، تجّمع ع�شرات الالجئين الفل�شطينيين من اأبناء مخيم الح�شينية ي�م 10 اآذار/ مار�ص 
على م�شارف منطقة الح�شينية، على اأمل ع�دتهم اإلى مخيمهم ومنازلهم، وذلك بعد دخ�ل وفد من 
االأونروا والهيئة العامة لالجئين الفل�شطينيين العرب لتفقد من�شاآت االأونروا في المخيم واالطالع 
على �شير عملية الترميم وال�شيانة في تلك المن�شاآت. وبعد االنتهاء من الج�لة اال�شتطالعية األقى 
ع�دة  �شرورة  على  فيها  �شدد  بالمخيم،  المراأة  مركز  في  كلمة  االأونروا  ل�كالة  العام  المف��ص 
في  )االأونروا(  م�شّي  واأكد  معاناتهم،  من  للتخفيف  وذلك  مخيمهم،  اإلى  الح�شينية  مخيم  �شكان 
عملية االإ�شالح واإعادة تاأهيل المن�شاآت التي ت�شررت، واأعرب اأي�شاً عن ا�شتعداد ال�كالة لتحمل 
م�ش�ؤولياتها االإن�شانية تجاه فل�شطينيي �ش�رية. وقام بع�ص االأهالي الذين تمكن�ا من الدخ�ل اإلى 
المخيم مع وفد )االأونروا( بطرح العديد من االأ�شئلة عن م�عد ع�دتهم اإلى منازلهم وكيفية تلك 
الع�دة، وطالب�ا ب�شرورة ع�دتهم باأ�شرع وقت ممكن، فيما اأخلت ق�ات النظام ال�ش�ري المخيم، 
واأعادت اإغالقه ب�جه اأبناء مخيم الح�شينية. وفي ال�شياق عينه، اأعلن راتب عد�ص، نائب محافظ 
ريف دم�شق، في كلمته التي األقاها في مخيم الح�شينية اقتراب م�عد ع�دة االأهالي اإلى بي�تهم 

خالل اأيام قليلة، واأ�شاف اأنه �شيجري تحديد الت�جيهات واالآليات لبدء الع�دة. 

 حراك اأهلي واإعالمي 
طالب عدد من النا�شطين ووجهاء مخيم الح�شينية واأهاليه بع�دتهم اإلى مخيمهم، خا�شة اأن المخيم 
يخ�شع ل�شيطرة النظام والقيادة العامة منذ ي�م 2013/10/11. وفي ذات ال�شياق، اأطلق ن�شطاء 
المخيم عددًا من الحمالت االإعالمية على م�قع الت�ا�شل االجتماعي من اأجل ال�شغط على الجهات 
المعنية وال�شلطات ال�ش�رية للتحرك واإعادة �شكان المخيم اإلى مخيمهم، حيث اأطلقت مجم�عة 
من النا�شطين ي�م 23 ني�شان/ اأبريل 2015 حملة اإعالمية حملت عن�ان »من اأجل الح�شينية.. 
من اأجل الع�دة معاً �شيك�ن �ش�تنا اأق�ى«، حيث �شّرح النا�شط�ن باأّن هذه الحملة جاءت بعد 
اأبناء الح�شينية  مماطالت الجي�ص ال�ش�ري والم�ش�ؤولين عن ملف الم�شالحة والمعنيين بع�دة 
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اإلى بي�تهم، وال �شيما اأنه لم يعد هناك اأي �شبب يمنع ع�دة االأهالي. اأما في ي�م 30 ني�شان/ اأبريل 
2015، فقد اأر�شل عدد من ن�شطاء مخيم الح�شينية ر�شالة م�حدة تحت عن�ان »ر�شالة من اأهالي 
التابعة  والم�اقع  ال�شفحات  من  عدد  اإلى  نعد«،  ولم  ال�ع�د  كُثرت  الح�شينية..  بلدة  اأو  مخيم 
للحك�مة ال�ش�رية وعدد من الم�ش�ؤولين، على راأ�شهم الرئي�ص ال�ش�ري، باالإ�شافة اإلى القن�ات 
واالإذاعات ال�ش�رية، ا�شتنكروا فيها كثرة وع�د الم�ش�ؤولين ال�ش�ريين بقرب ع�دة االأهالي اإلى 
الح�شينية، وكان اآخرها ح�شب الر�شالة بداية العام الحالي، حيث تحدث وزير الم�شالحة ال�طنية 
عن الح�شينية في مقابلة لتلفزي�ن االإخبارية ال�ش�رية، وقال: اإن اأهالي الح�شينية �شيك�ن�ن في 

بي�تهم خالل االأ�شهر الثالثة االأولى من بداية عام 2015.
وحّمل عدد من النا�شطين من اأبناء مخيم الح�شينية الم�ش�ؤولين ال�ش�ريين والم�ش�ؤولين عن 
ملف الم�شالحة، الم�ش�ؤولية عن عدم ع�دتهم اإلى منازلهم وممتلكاتهم، واأكد النا�شط�ن اأنه رغم 
ع�شرات المنا�شدات والنداءات التي اأطلقها وجهاء مخيم الح�شينية واأهاليه، للتحرك الجدي 
ومنازلهم  ممتلكاتهم  اإلى  بالرج�ع  لهم  ال�شماح  اأجل  من  ال�ش�رية  الحك�مة  لدى  والت��شط 
التي ا�شطروا اإلى تركها جراء تده�ر ال��شع االأمني في المخيم والمناطق المجاورة له، اإال 
اأعتاب اللقاءات وال�ع�د ال�اهية والمماطالت التي يطلقها  اأن تلك المنا�شدات تك�شرت على 
الم�ش�ؤول�ن عن ملف الم�شالحة بقرب ع�دة االأهالي اإلى الح�شينية بين الحين واالآخر، ولي�ص 
الم�شالحة  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير  بين  ماي� 2015  اأيار/   14 ي�م  ُعقد  الذي  االجتماع  اآخرها 
ال�طنية مع لجنة الم�شالحة ال�طنية في الح�شينية بريف دم�شق، بح�ش�ر علي م�شطفى، 
المدير  العرب، وعزيز ح�شين،  الفل�شطينيين  لم�ؤ�ش�شة الالجئين  العامة  للهيئة  العام  المدير 
»االأونروا«،  منظمة  في  دم�شق  منطقة  مديرة  مرعي،  ولينا  االأونروا،  منظمة  في  االإداري 
والذي ُطرحت خالله اآليات واأفكار عن ع�دة اأهالي الح�شينية اإلى مخيمهم. و�شدد النا�شط�ن 
على اأن وزير الم�شالحة ال�طنية في الحك�مة ال�ش�رية كان قد وعد �شكان مخيم الح�شينية 
خالل مقابلة تلفزي�نية بالع�دة اإلى بي�تهم خالل االأ�شهر الثالثة االأولى من 2015، واأ�شاف 

النا�شط�ن: »نحن االآن في ال�شهر الخام�ص ولم يعد اأحد اإلى المخيم«.
تجدر االإ�شارة اإلى اأن الجي�ص ال�ش�ري النظامي كان قد دخل مخيم الح�شينية مدع�ماً بعنا�شر 
 ،2013 اأكت�بر  االأول/  ت�شرين  �شهر  في  الفل�شطينيتين  الن�شال  وجبهة  االنتفا�شة  فتح  من 
واأُخرج جميع الباقين من اأهالي المخيم. واإلى االآن ال يزال نح� 42000 الجئ فل�شطيني و 

30000 �ش�ري من اأبناء الح�شينية م�شردين خارج المخيم.
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مخيم ال�سبينة 
لم يطراأ اأي تط�ر جديد خالل الن�شف االأول من عام 2015 على اأو�شاع  مخيم ال�شبينة، حيث 
ا�شتمر الجي�ص النظامي وبع�ص المجم�عات الفل�شطينية الم�الية له بمنع �شكان المخيم من 
الع�دة اإلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك بعد اأن اأجبروا على تركها ب�شبب اال�شتباكات العنيفة 
التي اندلعت بين الجي�ص النظامي ومجم�عات من المعار�شة الم�شلحة والتي انتهت ب�شيطرة 
الجي�ص النظامي على المخيم بنح� كامل. وت�شير تقديرات �شه�د العيان اإلى اأن اأكثر من %80 
من المخيم مدمر تدميرًا �شبه كامل، وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى 

فرن المخيم المعروف بفرن االأكراد، وه� ما ي�شكل المدخل الغربي للمخيم.
اأما االأهالي، فقد نزح�ا اإلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة 
اإلى  تح�لت  التي  كل حياتهم  لت�شمل  ذلك  تجاوزت  بل  منازلهم،  ترك  على  تت�قف  لم  جديدة 

ماأ�شاة ب�شبب الظروف االقت�شادية وانت�شار البطالة و�شعف الم�ارد المالية.
وتحت تاأثير الحرب و�ش�ء االأح�ال االقت�شادية هاجر الكثير من اأبناء المخيم خارج �ش�ريا، 
بلغت  قد  اإلى  لبنان  ال�شبينة  مخيم  من  الالجئين  ن�شبة  اأن  اإلى  ) االأونروا(  تقديرات  وت�شير 

8.21% من اإجمالي الالجئين هناك البالغ عددهم قرابة خم�شين األف الجئ.

مخيم حندرات 
االأول من عام 2015  الن�شف  الفل�شطينيين في حلب خالل  تعر�ص مخيم حندرات لالجئين 
مع  ذلك  وترافق  منه،  متفرقة  مناطق  على  القذائف  و�شق�ط  المتفجرة  بالبراميل  للق�شف 
ا�شتمرار اال�شتباكات العنيفة التي دارت بين المجم�عات المح�ش�بة على المعار�شة ال�ش�رية 
الم�شلحة من جهة والجي�ص النظامي والمجم�عات الفل�شطينية المقربة منه من جهة اأخرى، 
حيث �شعى الجي�ص النظامي اإلى فر�ص �شيطرته على المخيم الذي ي�شكل نقطة ا�شتراتيجية 

بالن�شبة اإليه. 

 ال�اقع المعي�شي 
المناطق  اإلى  اأبريل 2013  الذين نزح�ا عنه منذ  27 ني�شان/  يعاني �شكان مخيم حندرات 
اأزمة اقت�شادية خانقة نتيجة ا�شتمرار تهجيرهم عن بي�تهم والبطالة  المجاورة وحلب من 
وغالء االأ�شعار، في ظل عدم ت�افر الم�ارد المالية وفقر الحال، ما دفع البع�ص اإلى العمل مع 
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ما ي�شمى »ل�اء القد�ص« الم�شاند للجي�ص ال�ش�ري، والدخ�ل في الحرب الدائرة، اأو الهجرة 
نح� دول الج�ار والدول االأوروبية.

 من ي�ميات المخيم 
، اأقدم االأمن ال�ش�ري على اعتقال الالجئ الفل�شطيني اأمجد  ي�م 14 �شباط/ فبراير 2015	•
اإلى �ش�رية، حيث  لبنان  اأثناء ع�دته من  معت�شم، وه� من �شكان مخيم حندرات، وذلك 

اقتيد من نقطة الدب��شية الحدودية اإلى اأحد الفروع االأمنية. 
، اأ�شرت مجم�عات من المعار�شة ال�ش�رية الم�شلحة الالجئ    ي�م 22 �شباط/ فبراير 2015	•
الفل�شطيني ب�شار الم�شري من اأبناء مخيم حندرات في قرية ريتان بريف حلب، وذلك بعد 
معارك  في  ال�ش�ري،  للنظام  الم�الية  الم�شلحة  المجم�عة  القد�ص«،  »ل�اء  مع  م�شاركته 
الجي�ص ال�ش�ري �شد مجم�عات المعار�شة ال�ش�رية الم�شلحة في حلب وريفها، حيث ظهر 
جن�د  من  الع�شرات  مع  ال�ش�رية  المعار�شة  مجم�عات  بثته  م�ش�ر  ت�شجيل  في  المعتقل 

النظام الذين اعُتقل�ا بعد ا�شتباكات بين الطرفين في قرية ريتان. 
، اأُ�شيب الالجئ عبد اهلل مروان اأب� ها�شم، من اأبناء مخيم   ي�م 26 �شباط/ فبراير 2015	•
حندرات، واأحد العنا�شر المح�ش�بين على المعار�شة ال�ش�رية، اإثر ا�شتباكات اندلعت في 
الريف ال�شمالي لمدينة حلب، حيث ُنقل اإلى اأحد الم�شافي في مدينة غازي عنتاب التركية. 

، اعتقلت االأجهزة االأمنية ال�ش�رية مختار مخيم حندرات اأب� فا�شل  ي�م 4 اآذار/ مار�ص 2015	•
زهرا، من ال�شكن الجامعي حيث يقطن هناك مع عدد كبير من عائالت المخيم المهجرة. 

مخيم العائدين حم�س  
تنامت في الن�شف االأول من عام 2015 ظاهرة ترك �شباب مخيم العائدين في حم�ص لمخيمهم 
واللج�ء اإلى االأرا�شي التركية خ�فاً من حمالت االعتقال والدَّهم التي يق�م بها االأمن ال�ش�ري 
بين الحين واالآخر لمنازل المخيم. فقد �ُشجل في االأ�شهر الثالثة االأولى من عام 2015 اعتقال 
عدد كبير من �شباب المخيم، ما دفعهم اإلى النزوح عن المخيم واالنتقال اإلى مناطق اأخرى، 

اأو اللج�ء اإلى تركيا، ومنها اإلى اأوروبا.
ويعي�ص المخيم الذي ي�شيطر عليه الجي�ص النظامي تحت ت�شديد اأمني مكثف وغير م�شب�ق، 
ذلك،  على  تدّل  حادثة  ففي  كبير.  �شجن  اأو  معتقل  في  باأنهم  ي�شعرون  بات�ا  �شكانه  اأن  حتى 
قامت ال�شلطات ال�ش�رية ي�م 21 حزيران/ ي�ني� 2015، ببناء وتركيب �ش�ر حديدي يف�شل 
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بين اأحياء مخيم العائدين في حم�ص والكتلة الجامعية وال�شكن الجامعي من الجهة الغربية، 
واأحياء �شاحية ال�ليد وحّي عكرمة وحّي وادي الذهب في المنطقة ال�شرقية، وذلك على ط�ل 
طريق ال�شام ابتداًء من دوار تدمر، وحتى دوار التمثال على مفرق الج�شر و�شارع الح�شارة، 
الت�ا�شل بين  الحديدي على عملية  ال�ش�ر  اأثر  الجانبين، حيث  بين  اأي ممرات خدمية  دون 
اأهالي المخيم واأقاربهم في المناطق المجاورة، واأ�شبح على االأهالي اأن يذهب�ا اإلى الجن�ب 
عبر دوار تدمر للع�دة اإلى طريق ال�شام، ما ي�شاعف تكاليف الم�ا�شالت، خا�شة على الطالب 
والم�ظفين، واالأهالي الذين لديهم مراجعات مع م�شت��شف االأونروا وم�شفى بي�شان. كذلك 
قد  الذين  ال�شرقية،  االأحياء  في  التجارية  المحال  اأ�شحاب  على  �شلباً  ال�ش�ر  بناء  انعك�ص 
يخ�شرون جميع زبائنهم من الجهة الغربية. وعن اأ�شباب البناء، اأ�شار مرا�شلنا اإلى اأن ال�شبب 

اأمني، ل�شمان حماية اأحياء المنطقة ال�شرقية الم�الية للنظام.
وفي حادثة م�شابهة، اأجرى عنا�شر المفرزة االأمنية ال�ش�رية في اأول المخيم عمليات م�شح 
واإح�شاء وجمع المعل�مات عن قاطني المخيم بنح� تف�شيلي لجميع �شكان  مخيم العائدين، 
م�ؤ�ش�شة  دائرة  اأو  الفل�شطينية،  الف�شائل  عنا�شر  من  عن�شر  الأي  تام  غياب  ل�حظ  حيث 
الالجئين اأو  االأونروا، حيث �شملت عمليات االإح�شاء جميع ال�شكان، �ش�اء منهم اأبناء المخيم 
اأو النازح�ن والم�شتاأجرون في المخيم من �ش�ريين وفل�شطينيين، فيما طالب عنا�شر االأمن 

ماّلك البي�ت باأن يكتب�ا عق�د اإيجار الأقاربهم اأو النازحين الذين ي�شت�شيف�نهم في بي�تهم. 

 ال��شع المعي�شي 
ال تزال المعاناة م�شتمرة في مخيم العائدين بحم�ص مع ا�شتمرار اأحداث الحرب في �ش�رية. 
ونقل مرا�شل مجم�عة العمل في الن�شف االأول من عام 2015 �ش�رًا من واقع المخيم المرير 
وبع�ص االأزمات المعي�شية الخانقة التي يتعر�ص لها اأبناء المخيم، حيث ت�شهد حركة البيع 
ظل  في  م�شتمرًا،  تراجعاً  المجاورة  االأحياء  تجار  من  المخيم  عليها  يعتمد  التي  وال�شراء 
الم�شايقات االأمنية عند دخ�لهم للمخيم، ما نجم عنه ارتفاع كبير في اأ�شعار الم�اد الغذائية 
واالألب�شة واالأدوية. واأ�شار المرا�شل اإلى اأن االأ�شعار داخل المخيم هي �شعف االأ�شعار خارجه، 
وذلك ب�شبب الت�شديد االأمني وابتزاز عنا�شر ح�اجز الجي�ص ال�ش�ري عم�ماً وعنا�شر ح�اجز 
اأ�شعار م�اد التدفئة، حيث و�شل �شعر ليتر  المخيم خ�ش��شاً. وي�شتكي االأهالي من ارتفاع 
مادة المازوت اإلى ما بين )220 ــ 250( ليرة �ش�رية. اأما �شعر اأ�شط�انة الغاز ف��شل اإلى 
ما بين )3500 ــ 5000( ليرة �ش�رية. واأ�شار المرا�شل اإلى اأن عنا�شر حاجز المخيم التابع 
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للجي�ص ال�ش�ري ي�شترط�ن اأن ال تخرج اأ�شط�انة الغاز اإال فارغة، ويمنع دخ�لها للمخيم اإال 
ممل�ءة. ويقع ت�فير الغاز على عاتق �شاحب االأ�شط�انة، �ش�اء اأُوجد الغاز اأم لم ي�جد. وفي 
ال�شياق ذاته، اأجبر انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية ط�يلة وغالء اأ�شعار المحروقات 

اأهالي المخيم اإلى االعتماد على الحطب للتدفئة والطبخ، بالرغم من ارتفاع �شعره.
في غ�ش�ن ذلك، وزعت وكالة »االأونروا« الدفعة الرابعة من م�شاعداتها على اأهالي المخيم، 
الم�شاعدات  وُحرم�ا  ذويهم،  عن  والم�شافرين  والمعتقلين  الم�ق�فين  اأ�شماء  اقُتطعت  فيما 

المقدمة التي لم تت�شمن الُمَنح المالية.
اإلى مدير وكالة  اأيار/ ماي� 2015 مذكرة  وقدمت لجنة متابعة �ش�ؤون مخيم حم�ص ي�م 7 
العائدين  في مخيم  الفل�شطينيين  الالجئين  باحتياجات  مايكل كنجل�شي،  )االأونروا(  الغ�ث 
الفل�شطيني،  لالجئ  الي�مية  للحياة  االأ�شا�شية  المفا�شل  ح�ل  المذكرة  وتمح�رت  بحم�ص. 

و�شملت المجال االإغاثي والتعليمي وال�شحي والنظافة العامة، وكذلك المجال ال�ظيفي. 

من ي�ميات المخيم 


االأمن  ق�ات  اعتقال   •	2015 يناير  الثاني/  كان�ن   2 ي�م  حم�ص  في  العائدين  مخيم  �شهد 
ال�ش�ري لكل من ال�شاب رامي محمد الرفاعي، وال�شاب م�ؤيد ريا�ص ع��ص، حيث اقتادتهما 

اإلى جهة مجه�لة. 
واأقدم االأمن ال�ش�ري ي�م 18 كان�ن الثاني/ يناير 2015	• على اعتقال الالجئ فرا�ص خالد 
ال�شعبي، في اأثناء دع�ته اإلى مراجعة فرع االأمن ال�شيا�شي. يذكر اأنه في العقد الثالث من 

العمر، ومن اأهالي قرية عين الزيت�ن في فل�شطين.
، اعتقل االأمن ال�شيا�شي االأ�شتاذ المتقاعد �شالح عبا�ص،  وفي 23 كان�ن الثاني/ يناير 2015	•
مختار حّي مخيم العائدين في حم�ص. ُي�شار اإلى اأنه في العقد ال�شابع من العمر، ومن اأهالي 

قرية �شف�رية في فل�شطين.
ال�شاب  ال�ش�رية  االأمنية  االأجهزة  اعتقلت  فقد   •	2015 يناير،  الثاني/  كان�ن   26 ي�م  اأما 
�شليم ال�شادق من اأبناء مخيم العائدين في حم�ص، علماً باأنه اأحد اأع�شاء ما ي�شمى »كتائب 

البعث« الم�ج�دة في جامعة البعث بحم�ص.
اأفرج االأمن ال�ش�ري ي�م 2 �شباط/ فبراير 2015	• عن الالجئ الفل�شطيني اأحمد عثمان، وه� 

من اأبناء مخيم العائدين في حم�ص، وذلك بعد اعتقال دام الأكثر من عام وثالثة اأ�شهر. 
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، اأفرج االأمن ال�ش�ري عن الالجئ الفل�شطيني �شالح عبا�ص،  في ي�م 6 �شباط/ فبراير 2015	•
وذلك بعد اعتقال دام الأكثر من ع�شرة اأيام.   

، ُفقد االت�شال بالم�شّن الفل�شطيني خير الدين محمد ال�شعبي.  وفي 8 �شباط/ فبراير 2015	•
ال�شبكات قرب جامع بالل من  بالقرب من معبر  م�ج�دًا  دائماً  كان  ال�شعبي  اأن  اإلى  ُي�شار 

الجهة الجن�بية ال�شرقية للمخيم. 
�ُشجل ي�م 20 �شباط/ فبراير 2015	• اعتقال ال�شاب محم�د خالد محم�د �شطارة، وه� من 
اأبناء مخيم العائدين، وذلك منذ 2 �شباط/ فبراير الجاري. وُيذكر اأن �شطارة كان قد اعُتقل 

لمرتين �شابقتين.
اأفرج االأمن ال�ش�ري ي�م 20 �شباط/ فبراير 2015	• عن الطالب الجامعي محمد اأحمد ق�شاد، 
وه� من �شكان مخيم العائدين، وذلك منذ 18 �شباط/ فبراير، بعد اعتقال دام اأكثر من 4 

اأ�شهر.
رامي  الفل�شطيني  الالجئ  ال�ش�ري منزل  االأمن  ، دهم  فبراير 2015	• �شباط/  ي�م 23  وفي 

خليل �شبحية، بغية اعتقاله، اإال اأنه الذ بالفرار، ولم تتمكن تلك الق�ى من القب�ص عليه.   
اأمنية وا�شعة نفذها  �شهد مخيم العائدين في حم�ص ي�م 24 �شباط/ فبراير 2015	• حملة 
الع�شرات من عنا�شر االأمن ال�ش�ري، بداأت بتبادل الإطالق النار بين االأمن ال�ش�ري وعدد 
لقذائف  انفجارات  اأ�ش�ات  �شماع  ذلك مع  »بي�شان«، وترافق  م�شفى  الم�شلحين غربي  من 

هاون ا�شتهدفت المخيم ومحيطه.
	•هذا وقد وقعت اال�شتباكات بعد محاولة دوريات االأمن ال�ش�ري دهم منزل ال�شاب المطل�ب 
و�شام ال�شيد، الملقب باأب� محمد، علماً باأنه من ال�شباب الذين جرت ت�ش�ية اأو�شاعهم مع 
»وج�د  اإلى  االإ�شارة  مع  الفل�شطينية،  الف�شائل  مع  بالتن�شيق  ال�ش�رية  االأمنية  االأجهزة 
من  عدد  اعتالء  مع  ذلك  ترافق  وقد  للمخيم،  الغربي  المحيط  في  �ش�رية  اأمنية  ح�ش�د 

القنا�شة وعنا�شر االأمن اأ�شطح الغرف في المدينة الجامعة المال�شقة للمخيم«.
	•واأدت تلك الحملة اإلى اإثارة حالة من الهلع في �شف�ف االأهالي الذين �شارع�ا اإلى اإح�شار 
اأبنائهم من المدار�ص واإغالق محاّلهم، والبقاء في منازلهم خ�شية تعر�شهم الإطالق نار اأو 

االعتقال.
اأهالي  ومن  العمر،  من  الرابع  العقد  في  وه�  خليل(  )اأب�  �شبحة  خليل  رامي  من  كل  	•قام 
تر�شيحا، وو�شام ال�شيد، وه� في العقد الخام�ص من العمر، ومن اأهالي �شفد، واأحمد ال�شعبي 
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المعروف بـ)اأب� الغ�ر(، و�شاب من اآل العمايري، وه� نازح من دم�شق اإلى المخيم ي�م 25 
ال�ش�ري  اأقدم االأمن  اأن  ال�ش�ري، وذلك بعد  اأنف�شهم لالأمن  �شباط/ فبراير 2015 بت�شليم 

على اعتقال عائالتهم، ومن بينهم ن�شاء، وذلك  لممار�شة ال�شغط عليهم لت�شليم اأنف�شهم.  
للنظام، �ش�رًا  التابعة  ال�ش�رية  ، ن�شرت وكالة االأنباء  في ي�م 26 �شباط/ فبراير 2015	•
لالجئين الفل�شطينيين و�شام ال�شيد، رامي �شبحية، اأحمد ال�شعبي، وعبد الرزاق عمايري، 

الذين جرى اإعدامهم بالرغم من ت�شليمهم اأنف�شهم ل�شلطات االأمن ال�ش�ري. 
، اعُتقل الالجئان م�ؤيد ريا�ص ع��ص، وه� في العقد الثالث من  وفي 10 اآذار/ مار�ص 2015	•
اأهالي قرية ال�شجرة، ومحمد طارق االإمام، وه� في العقد الثالث من العمر،  العمر، ومن 

ومن اأهالي مدينة عكا في فل�شطين. 
اعتقل االأمن ال�ش�ري ي�م 13 اآذار/ مار�ص 2015	• ثالثة �شباب من اأبناء مخيم العائدين، 
هم: غ�شان اأحمد الغ�شبان، وه� في بداية العقد الثالث من العمر، ومن اأهالي مدينة �شفد 
في فل�شطين، وال�شاب م�شطفى الروبة، وه� في العقد الثاني من العمر، ومن اأهالي مدينة 
�شفد في فل�شطين، وخالد محمد خليل الت�بة، وه� في العقد الثالث من العمر، ومن اأهالي 

قرية �شف�رية في فل�شطين.
، على  كذلك اعتقل االأمن ال�ش�ري ال�شاب محم�د م��شى عرابي ي�م 14 اآذار/ مار�ص 2015	•
خلفية حادثة اإطالق النار على المدنيين العام الما�شي بالقرب من م�شفى بي�شان، علماً باأنه 

في العقد الثالث من العمر، وه� من مدينة عكا في فل�شطين. 
واأقدم االأمن ال�ش�ري على اعتقال فرا�ص الحاج يحيى، حيث اعتقله ي�م 17	• اآذار/ مار�ص، 

وه� في بداية العقد الخام�ص من العمر، ومن اأهالي مدينة �شفد في فل�شطين.
ي�م  حم�ص  في  العائدين  مخيم  اأبناء  من  وه�  الت�بة،  اأحمد  الفل�شطيني  الالجئ  	•اعُتقل 
اأهالي قرية  الثالث من العمر، وه� من  اأنه في نهاية العقد  ُيذَكر  اآذار/ مار�ص 2015.   20

�شف�رية في فل�شطين.
اعتقال  نباأ  بحم�ص  العائدين  مخيم  في  العمل  مجم�عة  مرا�شل  اأورد  عينه،  ال�شياق  	•وفي 
خم�شة من اأبناء المخيم ي�م 23 اآذار/ مار�ص 2015 من قبل عنا�شر حاجز زيدل على طريق 

حم�ص ــ ال�شلمية حماه، وذلك اأثناء �شفرهم اإلى تركيا.  
اأفرج االأمن ال�ش�ري ي�م 23 اآذار/ مار�ص 2015	• عن ال�شاب ف�ؤاد الح�شين، وه� من اأبناء 

مخيم العائدين في حم�ص، وذلك بعد اعتقال دام الأكثر من اأربعة ع�شر ي�ماً. 
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  . اعُتقل طالب الحق�ق م�شعب محمد جمال الم�عد بتاريخ 2 ني�شان/ اأبريل 2015	•
العائدين في  اأبناء مخيم  اأبريل 2015	• عن ثالثة من  ني�شان/  ال�ش�ري ي�م 7  االأمن  اأفرج 
الذي  الي�م  نف�ص  في  زهراوي،  مروان  معاذ  والطالب  ال�شلبي،  عمر  محمد  هم:  حم�ص، 

اعُتقل�ا فيه، فيما اأفرج عن محمد اأحمد خلفة، في الي�م الثاني من اعتقاله. 
من  فل�شطينيين  الجئين  ثالثة  ال�ش�ري  االأمن  اعتقل   ، •	2015 اأبريل  ني�شان/   11 ي�م  وفي 
العقد  بداية  في  �شطارة، وه�  م��شى محمد  في حم�ص، هم: محمد  العائدين  اأبناء مخيم 
الثالث من العمر، ومن اأهالي قرية تر�شيحا في فل�شطين، وخلدون م��شى محمد �شطارة، 
ني�شان   10 وي�م  فل�شطين.  في  �شفد  مدينة  اأهالي  ومن  العمر،  من  الرابع  العقد  في  وه� 
بداية  في  وه�  ع��ص،  نعيم  اإياد  النظامي،  للجي�ص  التابعة  الح�اجز  اأحد  عنا�شر  اعتقل 

العقد الرابع من العمر، ومن اأهالي قرية ال�شجرة في فل�شطين.
اعتقل االأمن ال�ش�ري ي�م 28 اآذار/ مار�ص 2015	• الالجئ عبد غ�شان علي�ة، وه� في نهاية 

العقد الثالث من العمر.
محمد  م��شى  محمد  ال�شاب  هم:  فل�شطينيين،  الجئين  اأربعة  عن  ال�ش�ري  االأمن  	•اأفرج 
�شطارة، خلدون م��شى محمد �شطارة، من اأبناء مخيم العائدين في حم�ص، وُيذكر اأنهما في 

نهاية العقد الثالث من العمر، ومن اأهالي قرية تر�شيحا في فل�شطين. 
اإلى ذلك، دهم االأمن ال�ش�ري ي�م 5	• اأيار/ ماي� اأحد منازل �شارع القد�ص في مخيم العائدين 
بحم�ص، حيث اعتقل ال�شاب اأمجد محمد هدبة، وه� في العقد الثالث من العمر. يذكر اأن 

هذه هي المرة الثانية التي ُيعتَقل فيها ال�شاب محمد هدبة خالل العامين الما�شيين. 
اأبناء مخيم  	•اعُتقل ال�شاب عالء الدين اأحمد فار�ص، وه� في العقد الثالث من العمر، ومن 
العائدين في حم�ص، ي�م 13 ني�شان/ اأبريل 2015، وذلك اأثناء دهم االأمن ال�ش�ري الأحد 

المكاتب في حّي ال�شما�ص المجاور للمخيم.
	•اعتقلت ق�ات االأمن ال�ش�ري الالجئ الفل�شطيني زياد محمد اأي�ب من مكان عمله في م�شفاة 
للمكان،  تفتي�ص  عملية  واأجرت  منزله  االأمن  ق�ات  دهمت  ثم   ،2015/5/13 ي�م  حم�ص 
العقد  نهاية  في  وه�  المنزل،  داخل  وجدت  التي  واالأم�ال  الممتلكات  بع�ص  و�شادرت 

الخام�ص من العمر، ومن اأهالي قرية الج�ص في فل�شطين.
	•كذلك اعتقلت االأجهزة االأمنية ال�ش�رية في ذات الي�م الالجئ الفل�شطيني محم�د عي�شى 
من  الخام�ص  العقد  بداية  في  وه�  المخيم،  في  يافا  ب�شارع  منزله  دهم  بعد  وذلك  عبا�ص، 
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العمر، ومن اأهالي قرية طيرة حيفا في فل�شطين.
�شفد  مدينة  اأهالي  ومن  العمر،  من  الثالث  العقد  نهاية  في  وه�  ال�شبطي،  �شليمان  	•اعُتقل 
في فل�شطين ي�م 18 اأيار/ ماي� 2015 للمرة الثانية، علماً باأنه ق�شى عامين في ال�شج�ن 

ال�ش�رية ب�شبب ذهابه اإلى حّي بابا عمرو في حم�ص لالطمئنان اإلى منزله.
، اعُتقل الالجئ عبدو غنام، وه� من اأبناء مخيم العائدين في  وفي ي�م 20 اأيار/ ماي� 2015	•

حم�ص، وفي منت�شف العقد الخام�ص من العمر، وه� من اأهالي قرية طيرة حيفا في فل�شطين.
	•اعتقل االأمن ال�ش�ري ل�ؤي ح�شين محم�د، وه� في نهاية العقد الثالث من العمر، ومن اأهالي 
قرية الزيب في فل�شطين، وذلك اأثناء ع�دته من مدينة طرط��ص ي�م 21 اأيار/ ماي� 2015. 

اعتقل االأمن ال�ش�ري ي�م 22 اأيار/ ماي� 2015	• الالجئ عامر طالب دروي�ص، وه� من اأبناء 
مخيم العائدين في حم�ص، وذلك من مكان عمله بالقرب من م�شفى بي�شان، فيما �ُشجل اعتقال 
الالجئ محمد اإ�شماعيل عمر، الملقب بـ»اأب� عمر«، وه� من اأبناء مخيم العائدين في حم�ص، 

وفي نهاية العقد الرابع من العمر، ومن اأهالي قرية ال�شجرة في فل�شطين.
ال�شاب عبدو  ماي� 2015	• عن  اأيار/  ي�م 27  ال�ش�رية  االأمنية  االأجهزة  اأفرجت  ذلك،  اإلى 
غنام، وه� من اأبناء مخيم العائدين في حم�ص، بعد ي�مين من اعتقاله، وه� في منت�شف 

العقد الخام�ص من العمر، ومن اأهالي قرية طيرة حيفا في فل�شطين.
، فقد اعتقل عنا�شر االأمن ال�ش�ري الالجئ عالء �شاليمة،  اأما في ي�م 28 اأيار/ ماي� 2015	•
الملقب باأب� عجاج، وه� من اأبناء مخيم العائدين، واأحد عنا�شر اللجان االأمنية المح�ش�بة 

على النظام. 
اأفرج االأمن ال�ش�ري ي�م 3 حزيران/ ي�ني� 2015	• عن اأربعة الجئين فل�شطينيين، من بينهم 
ثالثة من �شكان مخيم العائدين في حم�ص، هم: عبد غ�شان علي�ة، وه� في العقد الثالث 
اأهالي مدينة عكا في فل�شطين، وذلك بعد اعتقال دام قرابة �شهر ون�شف،  من العمر، ومن 
وطارق اأكرم ها�شم �شاليمة، وه� في العقد الرابع من العمر، ومن اأهالي قرية ال�شجرة في 
فل�شطين، بعد اعتقال دام اأكثر من عامين، وي��شف محمد ب�شي�ني، وه� في العقد الرابع من 

العمر، ومن اأهالي مدينة حيفا في فل�شطين، وذلك بعد اعتقال دام نح� ثالثين ي�ماً.
في  القيادي  عماد،  اأب�  �شالم  ح�شن   •	2015 ي�ني�  حزيران/   6 ي�م  ال�ش�ري  االأمن  اعتقل 
الجبهة الديمقراطية وع�ش� قيادة المنطقة ال��شطى فيها، حيث اعُتقل عند حاجز القطيفة 
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اأثناء ت�جهه من حم�ص اإلى دم�شق الإجراء بع�ص المعامالت المتعلقة بلّم �شمله مع اأ�شرته 
في األمانيا.

، تعر�ص مخيم العائدين في مدينة حم�ص ل�شق�ط �شاروخين  ي�م 7 حزيران/ ي�ني� 2015	•
ا�شتهدفا �شارع يافا و�شارع م�شفى بي�شان، واقت�شرت اأ�شرارهما على الماديات. 

اأبناء مخيم العائدين،  اأفرج االأمن ال�ش�ري ي�م 13 حزيران/ ي�ني� 2015	• عن ثالثة من 
هم: مروان علي غريب، وذلك بعد اعتقاله الأكثر من عام في �شجن حم�ص المركزي، وعامر 
فل�شطين،  ال�شجرة في  قرية  اأهالي  العمر، ومن  الرابع من  العقد  طالب دروي�ص، وه� في 
وم�شطفى الروبة، الذي اعُتقل الأكثر من ثالثة اأ�شهر، وه� في العقد الثالث من العمر، ومن 

اأبناء مدينة �شفد في فل�شطين.
اأحد ح�اجز االأمن الج�ي ال�اقع بعد مدينة حماه �شمااًل  اأقدم  ي�م 14	• حزيران/ ي�ني�، 
وقبل منطقة  م�رك، على اعتقال الالجئة الفل�شطينية مانيا اأحمد �شاليمة، وهي من اأبناء 

مخيم العائدين في حم�ص. 
اأب�  زيد  خالد  الفل�شطيني  الالجئ  ي�ني�  حزيران/   •	16 ي�م  ال�ش�ري  االأمن  ق�ات  اعتقلت 
جمال على الحدود ال�ش�رية اللبنانية، ولم ُتعَرف اأ�شباب االعتقال. ُي�شار اإلى اأنه م�ش�ؤول 
فرع حم�ص للمتط�عين في جمعية  الهالل االأحمر الفل�شطيني، واأحد اأهم العاملين في المجال 

التط�عي بمخيم العائدين في  حم�ص.
الهجرة  دائرة  في  خطاب،  اهلل  عطا  حامد  ال�شاب  ي�ني�  حزيران/   •	18 ي�م  اعُتقل  كذلك   
والج�ازات بمدينة حم�ص، وذلك اأثناء محاولته ا�شتخراج ج�از �شفر، مع العلم اأنه عمل 

في م�شفاة حم�ص الأكثر من خم�شة وع�شرين عاماً.
اإ�شماعيل عمر  ال�ش�رية ي�م 27	• حزيران/ ي�ني� منزل الالجئ محمد   دهمت ق�ات االأمن 
واعتقلته بعدما �شّلم نف�شه اإثر احتجاز عنا�شر االأمن ل�شقيقه رهينة لل�شغط عليه لت�شليم 
نف�شه بعد اأن الذ بالفرار منهم. يذكر اأن عمر في العقد الثاني من العمر، ومن اأهالي قرية 

ال�شجرة في فل�شطين.
اعتقل االأمن ال�ش�ري ي�م 30	• حزيران/ ي�ني� الالجئ ماهر دروي�ص، المتناعه عن االلتحاق 
المعار�شة  مجم�عات  �شد  القتال  جبهات  في  ال�ش�ري  واالأمن  الجي�ص  ق�ات  ب�شف�ف 
الم�شلحة، علماً اأنه اأحد عنا�شر المجم�عات الم�الية لالأمن ال�ش�ري، وه� في نهاية العقد 

الثالث من العمر، ومن اأهالي مدينة �شفد في فل�شطين.
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مخيم العائدين )حماه( 
عا�ص �شكان مخيم العائدين في حماه الذين ي�شتقبل�ن عددًا كبيرًا من العائالت النازحة اإلى 
المخيم من مختلف المخيمات، ومن مدن دم�شق وحلب واإدلب وريف وحماه ودير الزور والرقة 
ودرعا والالذقية من المخيمات الفل�شطينية، حالة من الهدوء الن�شبي في الن�شف االأول من 
النظامي على  الجي�ص  يفر�شه  الذي  الم�شدد  االأمني  الط�ق  يعان�ن من  اأنهم  اإال  عام 2015، 
مداخل المخيم ومخارجه، ومن حمالت الدهم واالعتقال التي يق�م بها الجي�ص النظامي بين 

الحين واالآخر. 
وفي ذات ال�شياق، اأقدم اأحد ح�اجز االأمن الج�ي ال�اقع بعد مدينة حماه �شمااًل، وقبل منطقة 
م�رك ي�م 17 حزيران/ ي�ني� 2015 على اعتقال ثالثة الجئين فل�شطينيين من اأبناء مخيم 
العائدين في حماه، هم: نبيل عبد ال�شالم �شاليمة، �شادي هيثم قا�شم، طالل محمد عبد اهلل، من 

اأهالي قرية ال�شجرة. غير اأنه اأفرج عنهم ي�م 21 حزيران/ ي�ني� 2015. 
ب�شبب  وذلك  �شف�فهم،  في  البطالة  انت�شار  من  االأهالي  في�شك�  االقت�شادي،  الجانب  في  اأما 
ال��شع االأمني المت�تر الذي األقى بظالله على اأبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله، واأ�شبح 

ع بين الحين واالآخر. يعتمد بنح� كامل على الم�شاعدات االإغاثية التي ُت�زَّ

مخيم الرمل في الالذقية 
رغم الهدوء الن�شبي الذي �شهده مخيم الرمل ب�شبب م�قعه في مدينة الالذقية التي ي�شيطر 
عليها النظام بنح� كامل، اإال اأن المخيم تعر�ص ي�م 5 �شباط/ فبراير للق�شف و�شق�ط نح� 

ثالث قذائف على اأطرافه دون اأن تخلف اأي اأ�شرار مادية. 
وي�شتكي اأبناء مخيم الرمل من ا�شتمرار حمالت الدهم واالعتقال التي تق�م بها االأجهزة 
االأمنية ال�ش�رية بين الحين واالآخر لمنازل المخيم، حيث دهمت المجم�عات الفل�شطينية 
واتخذتها  بع�شها  على  و�شيطرت  بي�تهم   2015/2/16 ي�م  ال�ش�ري  للنظام  الم�الية 
مقاّر لها. اأما في ي�م 14 حزيران/ ي�ني� 2015، فقد اعتقل عنا�شر حاجز القطيفة التابع 
في  الرمل  مخيم  اأبناء  من  وهي  محم�د،  باأم  الملقبة  عمرو،  اأب�  ليلى  النظامي  للجي�ص 
الالذقية، وذلك اأثناء �شفرها اإلى مدينة دم�شق لزيارة ابنها المعتقل في �شجن �شيدنايا. 
فيما اأُفرج عن وليد ع�شاف، وه� من اأبناء المخيم، وذلك بعد اعتقال دام الأكثر من ثالثة 
محم�د  حاج  محمد  اأ�شعد  الم�شّن  اعتقال  ي�ني�  حزيران/   15 ي�م  �ُشجل  فيما  اأ�شابيع، 
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)55 عاماً(، وه� من �شكان مدينة الالذقية.
اإلى ذلك، يعاني �شباب المخيم من مالحقة االأجهزة االأمنية ال�ش�رية من اأجل الخدمة االإلزامية 
البالد. في غ�ش�ن  الهرب خارج  اإلى  العديد منهم  ما ا�شطر  الفل�شطيني،  التحرير  في جي�ص 
ذلك، وثقت مجم�عة العمل اعتقال 72 الجئاً في مدينة الالذقية، بما فيها مخيم الرمل و18 

�شحية ق�شت خالل اأحداث الحرب. 
ومن الجانب المعي�شي، فقد عا�ص �شكان مخيم الرمل ي�م 9 كان�ن الثاني/ يناير 2015 ح�شارًا 
خانقاً جراء العا�شفة الثلجية التي �شربت �ش�رية، ما اأدى اإلى عزل مدينة الالذقية بما فيها 
مخيم الرمل عن بقية المحافظات ال�ش�رية، اإثر ارتفاع الثل�ج واإغالق الطرق، ما انعك�ص ذلك 
على حياتهم المعي�شية، حيث اأدى هذا االأمر اإلى ح�ش�ل اأزمة في ت�فير الخبز ب�شبب ت�قف 
اأدت  اإلى ذلك،  المخيم.  اإلى  العمل نتيجة ت�قف تدفق مادة الطحين  المخيم عن  االأفران في 
العا�شفة اإلى دخ�ل مخيم الرمل في ظالم دام�ص بعد وق�ع اأعمدة الكهرباء وانقطاع ال�شبكة 

عن الكثير من المناطق المجاورة. 
اأما في ي�م 22 حزيران/ ي�ني� 2015، فقد اأر�شلت ق�ات النظام ال�ش�ري عددًا من معتقلي 
ال�ش�رية  المعار�شة  مجم�عات  م�اجهة  في  القتال،  جبهات  اإلى  الالذقية  في  الرمل  مخيم 
الم�شلحة في عدة مناطق، حيث اعتقل االأمن ال�ش�ري مجم�عة من �شباب  مخيم الرمل قبل ما 
يقارب ثالثة اأ�شهر، ليق�م ب�شّمهم كجن�د احتياط لجي�شه، ُعرف منهم ال�شاب اأحمد عبد اهلل 
الم�شاركة في  اأُجبر فيها على  اأثناء ا�شتباكات  قراقي�ص، الذي ق�شى في معارك مدينة  حماه 

القتال اإلى جانب ق�ات النظام ال�ش�ري. 
وفي ي�م 23 حزيران/ ي�ني�، قام اأحد عنا�شر حاجز تابع للجي�ص النظامي ال�ش�ري القريب 
ي�شعها  كان  عرفات  يا�شر  الراحل  للرئي�ص  �ش�رة  وتمزيق  بنزع  بالالذقية  الرمل  مخيم  من 
اأحد اأبناء المخيم على �شيارته، ووّجه كياًل من الم�شبات وال�شتائم له وللفل�شطينيين، واأ�شار 
مرا�شل المجم�عة اإلى اأن الخبر و�شل اإلى قيادات حركة فتح في مخيم الرمل بالالذقية، التي 
اإجراء ات�شاالتها باالأفرع االأمنية وقيادة حزب البعث في الالذقية لنقل  اإلى  بادرت بدورها 

اعترا�شها على هذه الت�شرفات.
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مخيم ال�سيدة زينب 
ُيَعّد مخيم ال�شيدة زينب في ريف دم�شق، الذي ي�شيطر عليه الجي�ص ال�ش�ري واللجان ال�شعبية 
الم�الية له، من المخيمات الفل�شطينية الهادئة ن�شبياً، اإال اأن �شكانه يعان�ن من اأزمات معي�شية 
خانقة، خا�شة مع الت�شديد االأمني على ح�اجزه. وي�شف اأحد االأهالي التدقيق والمح�ش�بيات 
على الح�اجز، قائاًل: »الخبز ممكن اأن يت�افر لعائلة دون اأخرى، ح�شب ال�ا�شطة والمعرفة«، 
كذلك ي�شك� اأبناء المخيم من �شّح المحروقات ولج�ئهم اإلى الحطب، ف�شاًل عن ارتفاع اأ�شعار 

الم�اد عم�ماً والمحروقات خ�ش��شاً.
اأزمات زادت من التكاليف المرهقة على العائلة الفل�شطينية، مع �شعف االإمكانات والم�ارد 
المالية وانت�شار البطالة، ما دفع البع�ص اإلى ال�شفر خارجاً اأو العمل �شمن اللجان ال�شعبية 

الم�الية للجي�ص ال�ش�ري.  
يذكر اأنه في بداية عام 2013، دخلت مجم�عات المعار�شة الم�شلحة المخيم، وبعد ا�شتباكات 
عنيفة وق�شف لمدة 7 اأ�شهر، دخل الجي�ص ال�ش�ري المخيم، وت�لَّت بعدها اللجان ال�شعبية 

الفل�شطينية الم�الية للجي�ص ال�ش�ري مهمة حماية المخيم.
تلك المعارك كانت لها اآثار �شيئة على المخيم واأبنائه، فالدمار ال يزال �شاهدًا في المخيم الذي 
رتها بع�ص التقارير بـ100  اأتى على جزء كبير منه، فيما �شقط العديد من اأبنائه �شحايا، قدَّ
�شحية و200 اإ�شابة بين بتر لالأع�شاء وعاهات دائمة، ووثقت مجم�عة العمل منهم اأ�شماء 

42 �شحية.

مخيم الرمدان 
�شهدت المناطق المتاخمة لمخيم الرمدان الذي يقع في الجن�ب ال�شرقي لمدينة دم�شق بم�شافة 
ما يقارب 50 كم، ويبعد عن مدينة ال�شمير م�شافة 9 كم تقريباً، ت�ترًا اأمنياً كبيرًا، ما انعك�ص 
ا�شتمرار اال�شتباكات  الذين ي�شتك�ن من عدم اال�شتقرار واالأمن واالأمان، جراء  على �شكانه 
والق�شف المتبادل بين الجي�ص النظامي من جهة، ومجم�عات المعار�شة ال�ش�رية من جهة 
وعدم  البطالة  انت�شار  اأهمها  خانقة،  معي�شية  اأزمات  من  المخيم  اأهالي  يعاني  كذلك  اأخرى. 

ت�افر الم�اد الغذائية واالأدوية والمحروقات، وغالء في االأ�شعار.
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ثانيًا ــ التجمعات الفلسطينية في سورية 
تجّمع المزيريب 

الن�شف  في  درعا  محافظة  في  مزيريب  بلدة  �شهدتها  اال�شتقرار  وعدم  االأمان  عدم  من  حالة 
االأول من عام 2015، التي يقطنها نح� 8500 الجئ فل�شطيني، وذلك جراء تعر�ص البلدة 
للق�شف و�شق�ط القذائف والبراميل المتفجرة عليها. ففي ي�م 2015/1/19، تعر�شت البلدة 
لق�شف مدفعي اأدى اإلى �شق�ط عدد من الجرحى، كذلك �شهدت بلدة المزيريب ي�م 28 كان�ن 
الثاني/ يناير انفجار �شيارة مفخخة اأدى اإلى وق�ع 11 �شحية و�شق�ط ع�شرات الجرحى من 
اأبناء البلدة، فيما األقت الطائرات ال�ش�رية ي�م 9اآذار/ مار�ص 2015 برميلين متفجرين على 
بلدة  المزيريب، ما اأدى اإلى حاالت اختناق ب�شبب احت�اء البراميل المتفجرة التي ا�شتهدفت 
البلدة على غازات �شامة. وفي ي�م 20 ني�شان/ اأبريل 2015، ق�شفت الطائرات ال�ش�رية بلدة 
عاود  فيما  المدنيين،  بين  االإ�شابات  من  عدد  وق�ع  اإلى  اأدى  ما  متفجرين،  ببرميلين  المزيريب 
الطيران الحربي ق�شفه لبلدة المزيريب ي�م 26 ني�شان/ اأبريل. كذلك ا�شتهدفت الطائرات الحربية 
ي�م 5 حزيران/ ي�ني� 2015 تجّمع المزيريب باأربعة براميل متفجرة، ما اأدى اإلى �شق�ط �شحية 

واحدة على االأقل وعدد من الجرحى، باالإ�شافة اإلى دمار هائل في المباني والممتلكات.
اأما من الجانب االإغاثي، فقد قامت هيئة فل�شطين الخيرية في تجّمع مزيريب ي�م 23 كان�ن الثاني/ 
يناير 2015 بت�زيع 100 �شلة غذائية على اأبناء التجمع من الالجئين الفل�شطينيين، تخلل ذلك 
َمت الم�شاعدة لهم، كذلك وزعت الهيئة  زيارات لكبار ال�شّن اطلعت الهيئة على احتياجاتهم وُقدِّ
رة من دم�شق وريفها  ي�م 18 اأيار/ ماي� 2015 م�شاعدات غذائية على 75 عائلة فل�شطينية مهجَّ

اإلى بلدة مزيريب، وذلك في اإطار محاولتها التخفيف من معاناتهم االقت�شادية واالإن�شانية.
اإلى ذلك، يعاني اأهالي بلدة مزيريب من اأزمات معي�شية حادة، وذلك الأ�شباب متعددة، اأبرزها 
انقطاع المياه عن التجمع، حيث غدت �شلعة غالية للبيع، وقد زاد �شعر خزان الماء ال�احد 
اأن  بعد  ال�شتاء  اإليها في ف�شل  االأهالي  ا�شتدت حاجة  فقد  المحروقات،  اأما  على 12 دوالرًا. 
اإلى -9 درجات مئ�ية، فيما �شهدت االأ�ش�اق ارتفاعاً كبيرًا باأ�شعار  و�شلت درجة الحرارة 
المحروقات، اإذ و�شل �شعر ليتر البنزين اإلى ما يقارب 4.5$ وليتر المازوت اإلى 2.5$، ما 
زاد من التكاليف االقت�شادية على عاتق االأهالي وا�شطرهم اإلى العي�ص في بي�ت بال تدفئة، 
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في ظل انقطاع مادة الغاز وغالء �شعرها اإذا وجدت اأي�شاً، ما جعلهم يلج�ؤون اإلى ال��شائل 
البدائية للتدفئة والطبخ و�شّد حاجاتهم من طه� الطعام وغلي الماء، باالعتماد على الحطب. 
واأكثر من 139 عائلة الجئة  المزيريب  الفل�شطيني�ن في تجّمع  ي�شتكي  الالجئ�ن  ذلك،  اإلى 
من عدم ت�افر مادة الخبز. وبح�شب �شهادة اأحد �شكان البلدة، بات البحث عن رغيف الخبز 
تاأمين  كيفية  في  يفكر  وه�  ينام  االأ�شرة  رب  اأ�شبح  »لقد  واأ�شاف:  الجميع،  ي�ؤرق  هاج�شاً 

رغيف الخبز لي�شّد به رمق عائلته«.
األقت الطائرات ال�ش�رية برمياًل متفجرًا على بلدة المزيريب، ما  وفي ي�م 23 حزيران/ ي�ني�، 

اأدى اإلى �شق�ط عدد من ال�شحايا والجرحى، باالإ�شافة اإلى دمار هائل في المباني والممتلكات.
من  �شحايا  خم�ص  اأ�شماء  �ش�رية،  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  مجم�عة  وثقت  ذلك،  اإلى 
الالجئين الفل�شطينيين الذين ق�ش�ا في بلدة المزيريب اإثر المعارك العنيفة التي دارت رحاها 
في الجن�ب ال�ش�ري بين كتائب المعار�شة ال�ش�رية الم�شلحة والجي�ص النظامي، في معركة 

اأطلقت عليها المعار�شة ا�شم »عا�شفة الجن�ب«.
وال�شحايا هم: علي ق�يدر، الملقب باأب� ح�شين، ومحم�د بيطاري، اللذان ق�شيا اإثر الق�شف 
العنيف الذي ا�شتهدف بلدة المزيريب ي�م 25 حزيران/ ي�ني� 2015. وق�شى اأي�شاً كل من 
خالد ن�شار وعقاب ن�شار ومحمد فالحة وبا�شل حبيب، جراء اال�شتباكات مع الجي�ص النظامي 
ال�ش�ري في جبهة المن�شية. فيما ق�شى اإبراهيم بكر خالد والطفلة اإيالف يا�شين اأب� جع�ص، 
جراء الق�شف المدفعي للجي�ص النظامي على حّي ال�شحاري. وق�شى اأي�شاً كمال محمد عبد 

القادر، اإثر الق�شف الذي تعر�شت له بلدة النعيمة بالحاويات المتفجرة.
ي�م 27 حزيران/ ي�ني� 2015، ا�شتهدفت الطائرات ال�ش�رية بلدة المزيريب ب�شاروخ اأ�شاب 
اأحد منازلها، ما اأدى اإلى جرح عدد من االأطفال والن�شاء، حيث اأُ�شيب نح� 15 طفاًل وامراأة 
االأهالي  اأُ�شيب  وقد  المزيريب.  اإلى  درعا  نازحي  من  وهم  الفل�شطينية،  القرقطي  عائلة  من 
هيئة  وا�شلت  فيما  ا�شتهدافهم.  تكرار  من  وخ�فاً  الغارة،  ب�شبب  والفزع  الخ�ف  من  بحالة 
فل�شطين الخيرية وك�ادرها في بلدة المزيريب عمليات االإ�شعاف، حيث نقلت الجرحى اإلى 

م�شفى �شهداء المزيريب. 
اأحمد )36 عاماً(، وه� من  اعُتقل الالجئ ع��ص خليل  وفي ي�م 29 حزيران/ ي�ني� 2015، 

اأبناء بلدة المزيريب، وذلك اأثناء ت�جهه للعمل. وُي�شار اإلى اأنه من بلدة الناعمة ق�شاء �شفد.
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قد�سيا 
اليرم�ك  مخيم  من  نزحت  فل�شطينية  عائلة  اآالف   6000 يقارب  ما  يعي�شها  م�شتمرة  معاناة 
والمخيمات االأخرى اإلى منطقة قد�شيا بريف دم�شق، وذلك جراء التده�ر االأمني الذي ت�شهده 
وكذلك  واالآخر،  الحين  بين  النظامي  والجي�ص  ال�ش�رية  المعار�شة  ق�ات  بين  المنطقة  تلك 
ب�شبب ما يق�م به الجي�ص النظامي من حمالت اعتقال الأبنائهم واإغالق للطرقات ال�ا�شلة بين 
النزوح  اإلى  العائالت  من  العديد  ودفع  عليهم  �شلباً  انعك�ص  ما  المدينة،  ومركز  قد�شيا  بلدة 

مجددًا من منطقة قد�شيا اإلى مناطق داخل مدينة دم�شق وريفها. 
من مخيم  النازحة  الفل�شطينية  العائالت  من  المئات  فقد طالبت  المعي�شية،  الناحية  من  اأما 
وال�ش�رية  الفل�شطينية  الجهات  فبراير 2015  �شباط/  ي�م 14  قد�شيا،  منطقة  اإلى  اليرم�ك 
والطعام  االأغذية  واإدخال  اليرم�ك  مخيم  عن  الح�شار  فك  خالل  من  لماأ�شاتهم،  حل  باإيجاد 
االأو�شاع  نتيجة  المطالبة  هذه  جاءت  وممتلكاتهم.  منازلهم  اإلى  وع�دتهم  اإليه،  واالأدوية 
البطالة  وانت�شار  االأ�شعار  بغالء  والمتمثلة  يعي�ش�نها،  التي  القا�شية  المعي�شية  والظروف 
بينهم، وكذلك ب�شبب عدم وج�د دخل مادي الأغلب هذه العائالت التي ا�شطرت اإلى ا�شتئجار 
اأزمة اقت�شادية ومادية ف�ق نكبتهم وفقدانهم لبي�تهم  باأ�شعار مرتفعة، ما �شبب لهم  بي�ت 

وممتلكاتهم في المخيمات الفل�شطينية.
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ثالثًا ــ الضحايا من الالجئين الفلسطينيين السوريين
ا�شتمر نزف الدم الفل�شطيني في �ش�رية داخل المخيمات والتجمعات الفل�شطينية وخارجها، 
وبلغ اإجمالي ال�شحايا الفل�شطينيين 2910 الجئين منذ اندالع اأعمال العنف في اآذار/ مار�ص 

2011 حتى نهاية حزيران/ ي�ني� 2015. 
خالل  �ش�رية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  مجم�عة  لدى  الم�ثقين  ال�شحايا  اأعداد  وبمقارنة 
الن�شف االأول من عام 2014 مع الن�شف االأول من عام 2015، يلحظ المراقب انخفا�شاً في 
االأول من عام 2014، بينما  الن�شف  في  فل�شطينياً  ال�شحايا، حيث �شجل ق�شاء 461 الجئاً 
ق�شى خالل الفترة نف�شها من عام 2015 )303( الجئين فل�شطينيين بمعدل )254( رجاًل و49 
امراأة. فيما ازداد العدد عن الن�شف الثاني من عام 2014 بمقدار 41 �شحية، حيث كان قد بلغ 

عدد ال�شحايا 262 �شحية. 

 جدول يقارن بين ال�شحايا الذين �شقط�ا خالل الن�ص االأول من عام 2015 
مع الن�شف االأول والثاني من عام 2014
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مخطط بياني ي��شح ت�ّزع ال�شحايا ح�شب الجن�ص

الت�زع الزمني لل�شحايا 


تفاوتت اأعداد ال�شحايا من بين الالجئين الفل�شطينيين في �ش�رية، فكان �شهر اآذار االأكثر دم�ية 
بين ال�شه�ر، حيث �شقط فيه 97 �شحية على امتداد االأرا�شي ال�ش�رية، تاله �شهر ني�شان/ 
اأبريل، الذي �شجل فيه �شق�ط 61 �شحية، 42 منها في مخيم اليرم�ك بعد دخ�ل تنظيم الدولة 
االإ�شالمية "داع�ص" اإلى اليرم�ك و�شيطرته عليه في االأول من ني�شان/ اأبريل 2015، وما تبع 

ذلك من ق�شف بالبراميل المتفجرة وال�ش�اريخ وقذائف الهاون واال�شتباكات.

 مخطط ي��شح ت�زع ال�شحايا من الالجئين الفل�شطينيين في �ش�رية 
خالل الن�شف االأول من عام 2015
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ت�ّزع ال�شحايا من حيث �شبب ال�فاة 


الفل�شطيني�ن في �ش�رية خالل الن�شف االأول  بات التي ق�شى فيها الالجئ�ن  اختلفت الم�شبِّ
الن�شبة االأكبر بين ال�شحايا، حيث و�شل عدد  من عام 2015، ف�شّكل الم�ت تحت التعذيب 
�شكلت  فيما  ال�شحايا،  اإجمالي  من   %38.28 بن�شبة  اأي  �شحية،   116 اإلى  التعذيب  �شحايا 
ذلك  يلي  �شحية،   99 بمعدل  اأي   ،%32.67 الناري  والطلق  القن�ص  ب�شبب  ال�فيات  ن�شبة 

الق�شف والتفجيرات، حيث ق�شى نتيجة ذلك 31 الجئاً، اأي ما ن�شبته %10.23. 
كذلك ق�شى ب�شبب ا�شتمرار الح�شار ونق�ص الرعاية الطبية في مخيم اليرم�ك 19 الجئاً، اأي 

ما ن�شبته 6.27%، وكذلك ق�شى نتيجة الخطف واالإعدام 13 الجئاً، اأي ما ن�شبته %4.29. 
اأماكن  ل �شق�ط 6 )1.98%( الجئين فل�شطينيين في  اأوروبا، �ُشجِّ اإلى  وعلى طريق الهجرة 
مختلفة من العالم. وفي ظل ا�شتمرار االغتياالت داخل مخيم اليرم�ك، �ُشجل �شق�ط 4 �شحايا 
فيما  معروفة.  غير  جهات  من  مجه�ل  �شد  معظمها  ُقيِّد   ،%1.32 بن�شبة  اغتيااًل  فل�شطينيين 

ل �شق�ط 15 الجئاً في ظروف غير معل�مة.   �ُشجِّ
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مخطط بياني ي��شح ت�زع ال�شحايا ح�شب �شبب ال�فاة

ع ال�شحايا على المخيمات والمحافظات الرئي�شية  ت�زُّ


داخل  فل�شطينية  �شحية   113 �شق�ط  �ش�رية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  مجم�عة  وثقت 
المخيمات الفل�شطينية الرئي�شية في �ش�رية خالل ال�شتة اأ�شهر االأولى من عام 2015، بينما 
�ُشجل �شق�ط العدد ذاته )113( دون التمكن من معرفة العن�ان بدقة، فيما ق�شى في محافظتي 

درعا وال�ش�يداء 38 �شحية بمعدل 26 و 12 على الت�الي. 
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 جدول يبين ت�زع ال�شحايا على المخيمات والمحافظات الرئي�شية 
خالل الن�شف االأول من عام 2015

الن�شبة العدد مكان ال�فاة
%37.29 113 مناطق غير معروفة
%32.01 91 دم�شق - ومخيماتها
%11.88 36 ريف دم�شق - ومخيماتها
%8.58 26 درعا
%3.96 12 ال�ش�يداء
%2.97 9 حلب
%1.32 4 حم�ص
%0.66 2 اإدلب
%0.66 2 حماه
%0.33 1 الالذقية
%0.33 7  خارج �ش�رية

%100.00 303 المجم�ع

من  �شقط  حيث  ال�شحايا،  من  االأعلى  الن�شبة  اليرم�ك  مخيم  قّدم  المخيمات،  �شعيد  وعلى 
اأبنائه 87 �شحية، اأي ما ن�شبته 76.11%، جاء بعده مبا�شرة مخيما خان ال�شيح ودرعا، بما 
فيها بلدة المزيريب، اللذان �شهدا ت�ترًا غير م�شب�ق وق�شفاً مكثفاً بالبراميل المتفجرة، حيث 

�شقط 9 �شحايا من خان ال�شيح و6 �شحايا من تجمع المزيريب. 
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جدول تف�شيلي يبين ت�زع ال�شحايا من الالجئين الفل�شطينيين على المخيمات الرئي�شية 
خالل الن�شف االأول من عام 2015

العدد مكان ال�فاة
87 دم�شق - مخيم اليرم�ك
9 ريف دم�شق - مخيم خان ال�شيح
6 درعا - المخيم
4 حم�ص - المخيم
3 درعا - المزيريب
1 حلب - مخيم حندرات
1 دم�شق - ال�شيدة زينب
1 ريف دم�شق - مخيم جرمانا
1 الالذقية - مخيم الرمل

113 المجم�ع

مجزرة ال�ش�ر 


�شهدت الفترة الممتدة بين �شهري اآذار/ مار�ص وحزيران/ ي�ني� 2015  ن�شر قرابة 6500 
بة ل�شحايا التعذيب في �شج�ن النظام ال�ش�ري، حيث �شملت �ش�رًا لمعتقلين  �ش�رة م�شرَّ
فل�شطينياً من  اإلى �ش�ر جثامين 78 الجئاً  اآغ�شط�ص 2013، وجرى التعرف  اآب/  قبل �شهر 

اأ�شل 404 ممن ق�ش�ا تحت التعذيب، ولم يعرف عنهم اأية معل�مات. 
بة حجم التعذيب واالإ�شاءة التي تعر�ص لها المعتقل�ن، وا�شتطاع فريق  وبّينت ال�ش�ر الم�شرَّ
اأ�شحابها من  اإلى  اأجل فل�شطينيي �ش�رية التعرف  الر�شد والت�ثيق في مجم�عة العمل من 
من  وعدد  واأ�شدقاوؤهم،  المعتقلين  اأهالي  بينها  الم�شادر،  من  كبير  عدد  مع  الت�ا�شل  خالل 

الجهات الحق�قية ال�ش�رية التي ت�لت ن�شر تلك ال�ش�ر على م�اقعها.
مالحظات فريق الر�شد والت�ثيق في مجم�عة العمل على ال�ش�ر التي جرى التعرف اإليها:

اآثار التعب والتج�يع بدت وا�شحة على معظم �ش�ر ال�شحايا. 1 -
تعر�ص المعتقلين للتعذيب ال�شديد، حيث �ُشمَلت عي�ن بع�شهم، كما ح�شل مع ال�شحية  2 -
عالء الناجي، واأ�شيب اآخرون بك�ش�ر في الجمجمة وته�شيم االأنف، ول�حت كدمات على 
مع  كما ح�شل  الفكين،  في  تك�شير  اإلى  باالإ�شافة  ال�ش�ر،  في  بدت  التي  االأجزاء  كامل 

ال�شحية محمد ركاد.
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بع�ص ال�شحايا يظهرون بلبا�شهم المدني، وبحالة جيدة مقارنة بباقي ال�ش�ر، ما يدّل  3 -
على ت�شفيتهم منذ االأيام االأولى من االعتقال.

بع�ص المعتقلين يظهر نمّ� �شعرهم بنح� كبير، ما يدّل على فترة االعتقال الط�يلة التي  4 -
تعر�ش�ا لها قبل ت�شفيتهم.

عدم وج�د اأ�شماء اأو معل�مات عنهم واالكتفاء بالتعبير عنهم باأرقام خا�شة قد تك�ن  5 -
تفا�شيلها م�ج�دة عند الفروع االأمنية التي كان�ا معتقلين فيها.

ال�شحايا كان�ا معتقلين لدى الفروع االآتية: فروع المخابرات الج�ية، فرع الدوريات،  6 -
اأمن الدولة،  فرع المنطقة، فرع التحقيق الع�شكري، فرع �شع�شع، فرع فل�شطين، فرع 

فرع ال�شرطة الع�شكرية، وفروع اأخرى)1(.

جدول باأ�شماء �شحايا التعذيب من الفل�شطينيين الذين جرى التعرف اإلى جثامينهم من 
خالل ال�ش�ر الم�شرَّبة

عن�ان ال�شكن تاريخ الحادثة مكان الحادثة ا�شم ال�شحية الرقم
ريف دم�شق - عرط�ز 2013/26/3 عرط�ز محمد فايز الظاهر 1

دم�شق - دمر 2013/23/5 دمر اإبراهيم عبد الحفيظ 2
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2013/11/9 مخيم اليرم�ك خالد محمد بكراوي 3

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

2013/1/10
 مخيم خان

ال�شيح
اأحمد ح�شين ظاهر 4

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2013/17/12 مخيم اليرم�ك ح�شان ح�شان 5
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2014/27/4 مخيم اليرم�ك با�شل نبيل الخرما 6

غير معروف 2014/22/7 غير معروف �شالح ر�شدان 7
دم�شق - دمر 2014/7/8 دمر عالء الناجي 8

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/1/2 مخيم اليرم�ك غ�شان الب�شتاوي 9
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/11/3 مخيم اليرم�ك محمد الخطيب 10
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/12/3 مخيم اليرم�ك طارق م�عد 11

على. �شورية. فل�شطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. اإ�شدارات. من. توثيقي. تقرير. ال�شور«،. »مجزرة. في. انظر. . .)1(
ال�شبكة.العنكبوتية:
.
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عن�ان ال�شكن تاريخ الحادثة مكان الحادثة ا�شم ال�شحية الرقم

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/12/3 مخيم اليرم�ك  محمد خالد ف�ؤاد
اأب�عيد 12

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/12/3 مخيم اليرم�ك محم�د محمد م�عد 13
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/13/3 مخيم اليرم�ك اإبراهيم محمد عامر 14
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/13/3 مخيم اليرم�ك عبد اللطيف �شعيد 15

دم�شق - الت�شامن 2015/14/3 الت�شامن �شليمان العبداهلل 16
غير معروف 2015/14/3 غير معروف ن�ر �شعيد 17
غير معروف 2015/14/3 غير معروف اإ�شالم عمار اأب� را�شد 18

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/15/3 مخيم اليرم�ك يا�شر ع�شام الناجي 19
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/15/3 مخيم اليرم�ك اأ�شامة ح�شين �شليم 20
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/15/3 مخيم اليرم�ك عمر محاحي 21

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح 2015/15/3 مخيم خان ال�شيح عمر خالد نايف 22

دم�شق - دمر 2015/15/3 دمر محمد ركاد 23
دم�شق - دمر 2015/15/3 دمر �شامر ي��شف ح�شن 24
دم�شق - دمر 2015/15/3 دمر تي�شير �شخنيني 25

ريف دم�شق - قد�شيا 2015/15/3 قد�شيا هدى جابر حمدان 26
دم�شق - الت�شامن 2015/15/3 الت�شامن بي�شان عبد الغني 27

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/16/3 غير معروف ن�ر الدين داود 28
حم�ص 2015/16/3 غير معروف ابت�شام عرفة 29

درعا - مخيم درعا 2015/16/3 غير معروف رنا الم�شري 30
غير معروف 2015/16/3 غير معروف مازن قدورة 31

دم�شق - الحجر االأ�ش�د 2015/16/3 غير معروف
 محم�د عبد الرحيم

محم�د
32

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/16/3 غير معروف ن�ر الدين داود 33
 ريف دم�شق - مخيم

خان دن�ن
2015/16/3 غير معروف محمد فرج 34

غير معروف 2015/16/3 غير معروف
 �شامر ح�شيب نجيب

زهران
35
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عن�ان ال�شكن تاريخ الحادثة الحادثة ا�شم ال�شحية الرقم
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/16/3 مخيم اليرم�ك ن�شرين محم�د جابر 36
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/18/3 غير معروف محمد فيا�ص 37

درعا - مخيم درعا 2015/19/3 غير معروف محمد عبد اهلل حمدان 38
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/19/3 غير معروف محمد ي��شف 39

ريف دم�شق 2015/20/3 غير معروف براءة العبداهلل 40
ريف دم�شق 2015/20/3 غير معروف اآية العبداهلل 41

ريف دم�شق - دوما 2015/20/3 غير معروف عبيدة خليل قا�شم 42
دم�شق - دمر 2015/20/3 غير معروف اأحمد عبد الرحمن عب�يني 43

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

2015/20/3 غير معروف يا�شر اأب� نا�شر 44

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/21/3 غير معروف عماد م�شطفى االأبطح 45
دم�شق - دمر 2013/5/1 غير معروف اأحمد محمد عم�رة 46

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/22/3 غير معروف ن�شال الحاج علي 47
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2014/10/7 غير معروف محم�د ح�شن زغم�ت 48

دم�شق - دمر 2015/24/3 غير معروف عامر محم�د 49
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/25/3 غير معروف مروان عمايري 50

غير معروف 2015/25/3 غير معروف عمر حمدان 51
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/26/3 غير معروف فادي الخطيب 52

دم�شق - دمر 2013/16/6 دمر محمد اأب� طي�ن 53
دم�شق - دمر 2014/22/1 دمر محم�د عبد الحفيظ 54

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/23/3 غير معروف
 �شهيب محم�د

العبداهلل
55

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/26/3 غير معروف اأحمد ح�شام عمايري 56

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/26/3 غير معروف كفاح خالد �شقير 57
 ريف دم�شق - مخيم

خان دن�ن
2015/26/3 غير معروف محمد فرح 58

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2014/8/11 مخيم اليرم�ك �شميرة اأحمد ال�شهلي 59
دم�شق - الت�شامن 2015/26/3 غير معروف داليا عزام 60
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دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/26/3 غير معروف يارا ال�شلمان 61
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دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/26/3 غير معروف ميرفت اأب� ما�شي 64

دم�شق - ركن الدين 2015/26/3 غير معروف لمى �شحادة 65
دم�شق - دمر 2015/26/3 غير معروف زينب عبد اهلل طه 66

حماه 2015/26/3 غير معروف هبة ديب 67
حماه 2015/26/3 غير معروف لطيفة ن�ر الدين 68

دم�شق - مخيم اليرم�ك 2013/14/5 مخيم اليرم�ك ن�شال �شعدية 69
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2013/14/5 مخيم اليرم�ك يامن �شعدية 70
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2013/8/9 مخيم اليرم�ك يا�شر اإبراهيم الج�دة 71

دم�شق - دمر 2013/16/6 دمر ح�شن اأب� طي�ن 72
دم�شق - مخيم اليرم�ك 2015/31/3 غير معروف ن�ر غباري 73

حماه 2015/10/4 غير معروف ليث اأب� رجب 74
حماه - المخيم 2015/16/4 غير معروف محم�د دياب 75

دم�شق 2015/12/5 غير معروف �شادي ف�از ح�شن 76
 ريف دم�شق - الغ�طة

ال�شرقية 2015/16/5 غير معروف بالل ال�شرقاوي 77

دم�شق - دمر 2015/7/6 غير معروف غ�شان جبر 78
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رون خارج سورية  رابعًا - المهجَّ
لم يطراأ اأي تغيير يذكر على االأو�شاع القان�نية واالإن�شانية لالجئين الفل�شطينيين المهجرين 
من �ش�رية. ففي االأردن ا�شتمر منع دخ�ل الالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية اإليها تحت اأي 
ظرف)1(، وكذك االأمر بالن�شبة اإلى م�شر وتركيا التي ا�شتمر الدخ�ل اإليها بطرق غير �شرعية.

وعلى �شعيد لبنان، ا�شتمر المنع المفرو�ص على الالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية، اإال اأنه 
�شجل دخ�ل بع�ص الحاالت من طريق الف�شائل الفل�شطينية وال�شفارة، وبنح� محدود جدًا. 

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن من �ش�رية اإلى لبنان


بلغ عدد الالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية اإلى لبنان ح�شب اإح�شاءات االأونروا نهاية ت�شرين 
الثاني/ ن�فمبر  2014 نح� 44.5 األف الجئ، بما يعادل 12720 عائلة تت�زع على المناطق 

الخم�ص في المدن اللبنانية داخل المخيمات وخارجها. 
قيا�ص االأ�شرة الفل�شطينية القادمة من �ش�رية من مجم�ع العائالت: 

العدد / عائلة الن�شبة المئ�ية عدد اأفراد االأ�شرة
6400 عائلة %50.33 من 1-3 اأفراد
5543 عائلة %43.58 من 4 – 6 اأفراد

6.09% 775 عائلة + 7 اأفراد

اأعمار الالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية 
0 - 5 �شن�ات = 13.88% اأي ما يعادل 6175 طفاًل. 

اإن هذه ال�شريحة العمرية من عمر الطف�لة المبكرة تحتاج اإلى دعم ورعاية خا�شة، وخ�ش��شاً 
االأطفال الذين يعتمدون على التغذية اال�شطناعية، فهم بحاجة اإلى حليب اأطفال وحفا�شات 

وتغذية.

اأجل. من. العمل. ومجموعة. الفل�شطيني. العودة. مركز. اإ�شدار. من. ينزف«. الجرح. يزال. ال. �شورية:. »فل�شطينيو. .)1(
فل�شطينيي.�شورية.-.الالجئون.الفل�شطينيون.اإلى.االأردن،.�ص.74.وما.بعدها...
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6 -17 �شنة = 25.88%، اأي ما يعادل 11516 طفاًل.
هذه ال�شريحة ُتَعّد في �شّن التعليم االأ�شا�شي ـ الحلقة االأولى والثانية، وهي بحاجة اإلى نفقات 

خا�شة تتعلق بالتعليم والنقل والدعم بكافة اأ�شكاله.  
اأما اأعمار +18 �شنة، فقد بلغت ن�شبتها 60.23%، اأي ما يعادل 26771 �شخ�شاً. هذه ال�شريحة 
جاهزة لدخ�ل �ش�ق العمل، لكنها غير قادرة على ذلك ب�شبب ارتفاع ن�شبة البطالة واالأو�شاع 

القان�نية التي تحيط بالالجئين من كل جانب. 

العائالت الفل�شطينية ح�شب المعيل  
26.40% من العائالت تق�م على اإعالتها امراأة، اأي ما يعادل 3360 عائلة. 

هذه العائالت تك�ن الزوجة فيها الم�ش�ؤولة عن رعاية اأمر االأ�شرة وتدبيره، بحكم وفاة الزوج 
اإعالتها  يق�م على  العائالت  من  اأن هناك %73.6  في حين  االأ�شري،  االنف�شال  اأو  فقدانه  اأو 

رجل. 
ت�زع العائالت الفل�شطينية ال�ش�رية على المناطق اللبنانية

العدد / عائلة الن�شبة المئ�ية المنطقة
18.96% 2415  عائلة بيروت
16.20% 2060  عائلة البقاع
32.07% 4079 عائلة �شيدا
15.53% 1975 عائلة طرابل�ص
17.23% 2191 عائلة �ش�ر

ت�زع العائالت الفل�شطينية ال�ش�رية داخل المخيمات وخارجها 
العدد / عائلة الن�شبة المئ�ية الت�زع
6381 عائلة %50.17 داخل المخيمات
49.83% 6338 عائلة خارج المخيمات

في ج�لة ميدانية داخل المخيمات وخارجها، تبين اأن المعدل ال��شطي الأجرة المنازل داخل 
المخيمات ه� 200 $، اأما خارج المخيمات فه� 400 $. 
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الالجئ�ن الفل�شطيني�ن من �ش�رية اإلى لبنان ح�شب جهة القدوم 
من  لج�ؤوا  لبنان  في  ال�ش�ريين  الفل�شطينيين  الالجئين  من   %91.46 اإن  )االأونروا(:  قالت 
هناك  اأي  منهم،   %49.48 اليرم�ك  مخيم  من  الالجئ�ن  وي�شكل  ومخيماتها،  دم�شق  مناطق 
نح� 5800 عائلة ال ت�شتطيع الع�دة خالل المدى المنظ�ر في ظل �شيطرة داع�ص على مخيم 

اليرم�ك.
بينما �شكل الالجئ�ن من بقية المناطق ال�ش�رية )ال��شط ــ ال�شمال ــ الجن�ب( %8.54.

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن �شتاء قار�ص وا�شتجابة تكاد اأن تك�ن معدومة 


تعر�ص لبنان في �شتاء 2015 للعديد من الع�ا�شف الثلجية التي تاأثرت بها المنطقة عم�ماً، 
والتي ا�شتهرت بع�شها باأ�شماء مختلفة ح�شب المناطق التي �شربتها، فكانت »زينة« في لبنان، 

و«هدى« في فل�شطين واالأردن، وغيرهما من االأ�شماء. 
التي  االإ�شافية  الكارثة  هذه  مرارة  لبنان  اإلى  �ش�رية  من  الفل�شطيني�ن  الالجئ�ن  ذاق  لقد 
اأ�شيفت اإلى �شجل نكباتهم المتالحقة منذ لج�ئهم اإليه، نظرًا اإلى �شعف اال�شتعدادات ال�شتقبال 
هذا الن�ع من الع�ا�شف و�شع�بة التحرك وتعّذر ال��ش�ل اإلى المناطق التي غطتها الثل�ج 
وفقدان الم�اد االأ�شا�شية الالزمة من وق�د وم�اد غذائية وحليب االأطفال، وتجّمد المياه في 

الخزانات.
وُتَعّد منطقة البقاع من اأ�شّد مناطق لبنان برودة، بحكم م�قعها الجغرافي الممتد بين �شل�شلتي 
ال�ش�رية  الفل�شطينية  العائالت  من   %16.20 فيها  وت�شكن  والغربية،  ال�شرقية  لبنان  جبال 
الالجئة من �ش�رية، اأي ما يعادل 2060 عائلة ت�شّكل نح� 7420 الجئاً، يقيم نح� )%1.6( 
منهم في مخيم الجليل في مدينة بعلبك التي ترتفع عن �شطح البحر نح� 800 م، بينما يت�زع 

الباق�ن على مدن البقاع وبلداته البالغ تعدادها قرابة 235 مدينة وقرية.
وعانى الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في منطقة البقاع في االأو�شاع الطبيعية من �شّح الم�شاعدات 
اأهمها  اإليهم من قبل الم�ؤ�ش�شات المعنية في العمل االإغاثي، وذلك لعدة اعتبارات،  ال�اردة 
اإلى ت�شنيفهم كالجئين  وج�دهم متفرقين على تلك الم�شاحة ال�ا�شعة والممتدة، باالإ�شافة 
والية  تحت  باعتبارهم  الالجئين،  ل�ش�ؤون  ال�شامية  المف��شية  بهم  معنية  غير  فل�شطينيين 
االأونروا، في حين ال وج�د لخدمات االأونروا المختلفة، �ش�اء الطبية اأو التعليمية، اإال داخل 

المخيمات اأو المدن الرئي�شية.
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في  ومخيماتهم  الالجئين  تجمعات  معظم  اأ�شابت  مبا�شرة  اأ�شرار  العا�شفة  عن  نجمت  لقد 
اإلى منازل  لبنان، تمثلت في تطاير الخيم واالأ�شقف المعدنية لبع�ص البي�ت ودخ�ل المياه 
الالجئين وح�ش�ل بع�ص ال�فيات بين االأطفال وكبار ال�شّن، التي �شّببها االنخفا�ص الكبير 
في درجات الحرارة و�شدة �شرعة الرياح وعدم وج�د المحروقات اأو القدرة على �شرائها بعد 

ت�قف معظم الم�ؤ�ش�شات االإغاثية عن تقديم الم�شاعدات لالجئين.  
للبرد  تعر�ش�ا  الذين  باالأطفال  تتعلق  اأغلبها  في  فكانت  المبا�شرة،  غير  االأ�شرار  عن  اأما 
ال�شديد، وما ترافق معه من اأزمات �شحية احتاجت لفترات عالج ط�يلة كالرب� واالأنفل�نزا 
طفلين  اللبناني  االأحمر  ال�شليب  اأنقذ  يناير،  الثاني/  كان�ن   19 ففي  الرئ�ية.  وااللتهابات 
فل�شطينيين �ش�ريين )طفل وطفلة( لم يتجاوزا �شنتين ون�شف �شنة من العمر، من مهجري 
بلدة  في  �شغيرة  غرفة  بجانب  البرد  في  وحيدين  ُوجدا  اأن  بعد  لبنان،  في  اليرم�ك  مخيم 
»ك�كبا« في ق�شاء را�شيا بجن�ب لبنان، اإثر تعر�ص والدتهما لعار�ص �شحي نقلت على اإثره 
اإلى الم�شت�شفى، حيث وجدهما فتى في حالة مزرية ويرتجفان من البرد، فجرى اإي�اوؤهما في 
اأحد المنازل، قبل اأن ُينقال اإلى الم�شت�شفى، بعد اأن ح�شرت ق�ى االأمن الداخلي التي واكبت 

و�شعهما ونقلتهما اإلى م�شفى را�شيا الحك�مي. 

اال�شتجابة الأزمة العا�شفة 
تفاوت حجم الحراك والتعاطي مع ما تعر�ص له الالجئ�ن من ق�شاوة ال�شتاء. فعلى �شعيد 
االأونروا، ا�شتثنت عددًا كبيرًا من العائالت من الم�شاعدات ال�شت�ية، واقت�شرت م�شاعداتها 

ال�شت�ية على المناطق االأكثر برودة كمنطقة البقاع. 
ل�شان م�ش�ؤول مكتب �ش�ؤون الالجئين يا�شر علي، ي�م 9 كان�ن   وعّبرت حركة حما�ص على 
بع�ص  في  لالجئين  عاجلة  م�شاعدات  بتقديم  �شرعت  »الحركة  اأن  عن   2015 يناير  الثاني/ 

التجمعات والماآوي العامة لم�شاعدتهم على م�اجهة هذه الظروف«.
وعلى �شعيد العمل االأهلي الفل�شطيني ال�ش�ري في لبنان، قامت اللجنة الن�شائية في لجنة فل�شطينيي 
�ش�رية في لبنان بزيارة ميدانية �شملت بع�ص المخيمات والتجمعات التي يقطنها فل�شطيني� �ش�رية 
في منطقة البقاع اللبناني، بهدف تفقد اأح�الهم واأو�شاعهم االإن�شانية والمعي�شية وتقديم يد الع�ن 
والم�شاعدة لهم، حيث وزعت  مادة المازوت والمدافئ والحرامات ال�شت�ية واالأحذية وف�ط االأطفال 
على عدد من العائالت المت�شررة من العا�شفة الثلجية، كذلك قامت اإحدى الطبيبات المتط�عات في 

اللجنة بمعاينة عدد من المر�شى في تلك التجمعات والمخيمات. 
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ردود اأفعال غا�شبة 
الفل�شطينيين من  اأبناء الالجئين  الع�شرات من  الثاني/ يناير 2015، اعت�شم  في 15 كان�ن 
�ش�رية اإلى لبنان اأمام مركز االأونروا في مخيم البداوي، تنديدًا بتاأخر االأونروا في ت�زيع 
الذي  الج�ي  المنخف�ص  ب�شبب  معاناتهم  تتفاقم  الذين  الالجئين  على  ال�شت�ية  الم�شاعدات 
الدولية  الجهة  لك�نها  تجاههم  م�ش�ؤولياتها  بتحّمل  »االأونروا«  مطالبين  المنطقة،  به  تاأثرت 

ال�حيدة الم�ش�ؤولة عنهم في لبنان و�ش�رية. 
كذلك عّبر المعت�شم�ن عن غ�شبهم من تق�شير الف�شائل وال�شفارة الفل�شطينية تجاه فل�شطينيي 
�ش�رية في لبنان، متهمين اإياها بعدم التفاعل مع معاناة الالجئين والتق�شير في تقديم الدعم 

القان�ني الالزم وعدم التحرك اإال بعد وق�ع الم�شكلة، على ح�شب تعبيرهم. 

ال��شع القان�ني لالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية اإلى لبنان 


�شيقة  حدود  في  اإال  البالد  بدخ�ل  للفل�شطينيين  ال�شماح  ترف�ص  اللبنانية  الحك�مة  تزال  ال 
اأو نازحين، ما يعفيها  اإلى لبنان �شائحين  جدًا، معتبرة  الالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية 
ت�شع  لم  كذلك  الدولية،  الق�انين  في  لهم  ال�اجبة  الحق�ق  وي�شقط  تجاههم  م�ش�ؤوليتها  من 

الحك�مة اللبنانية اآلية ومعايير قان�نية وا�شحة للتعامل مع فل�شطينيي �ش�رية.
اللبناني  الح�ار  لجنة  رئي�ص  مع  لبنان  في  الفل�شطينية  الف�شائل  بحثت  ال�شياق  هذا  وفي 
الفل�شطيني د. ح�شن منيمنة اأو�شاع الالجئين الفل�شطينيين الالجئين من �ش�رية ي�م 28 كان�ن 
الثاني/ يناير 2015، وقد قدمت حركة »حما�ص« مذكرة لل�زير منيمنة، �شددت على �شرورة 
في  وخ�ش��شاً  �ش�رية،  من  الفل�شطينيين  الالجئين  تجاه  م�ش�ؤولياتها  »االأونروا«  تحّمل 
الم�شاعدات الدورية لالإي�اء والطعام والمالب�ص والتعليم وال�شحة، اأ�ش�ة بتعامل المف��شية 

العليا لالجئين مع ال�ش�ريين، واأن ال ت�قف هذه الخدمات لحين انتهاء االأزمة في �ش�رية.
كذلك طالبت ب�شرورة تحّمل الق�شم القان�ني في االأونروا م�ش�ؤولياته تجاه متابعة الق�شايا 
المدنية الخا�شة بالالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية من حيث اإقاماتهم، والتحاقهم بالجامعات، 
اأو تقديم االمتحانات الر�شمية في لبنان، خ�ش��شاً اأن البع�ص فقد جزءًا من م�شتنداته ب�شبب 

االأعمال الحربية في �ش�رية.

انتهاكات لحق�ق الالجئين 
الالجئين  بحق  االنتهاكات  من  العديد  ُر�شد  والمنا�شدات،  المطالبات  هذه  غ�ش�ن  في 
من  هرباً  الدخ�ل  محاولتهم  اأثناء  الحدود  على  �ش�اء  لبنان،  اإلى  �ش�رية  من  الفل�شطينيين 
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اأعمال العنف الم�شتمرة في �ش�رية، اأو من هم في �شدد ا�شتكمال بع�ص االإجراءات الخا�شة 
بلّم �شمل المهاجرين في اأوروبا عبر ال�شفارات الم�ج�دة في لبنان. 

ومن االأمثلة التي �شّج بها ال�شارع الفل�شطينيي في لبنان، ق�شة الالجئة الفل�شطينية ال�ش�رية 
دخ�ل  من  تمكنت  التي   ،2015 مار�ص  اآذار/   11 ي�م  �شن�ات(  )خم�ص  الخطيب  رحاب 
االأرا�شي اللبنانية للحاق بعائلتها الالجئة هناك بعد انف�شال دام نح� 10 اأ�شهر، وذلك بعد 
اإبراهيم، فقد منعت  تدخل �شخ�شي من قبل المدير العام لالأمن العام اللبناني الل�اء عبا�ص 
الالجئين  اأمام  الحدود  اإغالق  اللبنانية  ال�شلطات  قرار  ب�شبب  لبنان  اإلى  الدخ�ل  الطفلة من 
�شابق  وقت  في  لبنان  مغادرة  اإلى  رحاب  الطفلة  ا�شطرت  بعدما  �ش�رية،  من  الفل�شطينيين 
للذهاب اإلى �ش�رية للعالج ب�شبب ارتفاع تكلفة العالج في لبنان، وق�ش�ر برامج » االأونروا« 

في عالج الفل�شطينيين ال�ش�ريين في لبنان.
في هذا ال�شياق، ورد في ت�شريح  لم�ؤ�ش�شة »�شاهد« لحق�ق االإن�شان في لبنان »اأن حالة الطفلة 
حيث  �ش�رية،  من  الفل�شطينيين  الالجئين  معاناة  مدى  عن  �شارخ  نم�ذج  الخطيب  رحاب 

تقطعت بهم ال�شبل وتمزقت اأوا�شر العائالت وت�شّتتت بين لبنان و�ش�رية ودول اأخرى«. 
كذلك اأ�شدرت �شركة الطيران ال�ش�رية الخا�شة »اأجنحة ال�شام للطيران« ت��شية عّممتها على 
مكاتب ال�شياحة وال�شفر في �ش�رية، با�شتيفاء ال�شروط المطل�بة ل�شفر ال�ش�ريين والفل�شطينيين 
والعراقيين اإلى االأرا�شي اللبنانية. وبالن�شبة اإلى الالجئين الفل�شطينيين، اأكد التعميم »منع 
دخ�ل حملة ال�ثائق الفل�شطينية ال�ش�رية اإلى االأرا�شي اللبنانية، وفي حال وج�د تذكرة مكّملة 
اأحد الالجئين  اأخرى خارج لبنان، يبقى ح�شرًا في قاعة االنتظار في المطار«. واأفاد  لمحطة 
)ف�ّشل عدم ذكر ا�شمه( باأّن ال�شلطات اللبنانية منعته من دخ�ل اأرا�شيها، رغم وج�د زوجته 
واأبنائه فيها، حيث اأفاد باأنه عند وج�ده في ال�شع�دية، رف�شت �شركة الطيران قطع تذكرة 

ال�شفر له، وذلك بحجة »اأن الفل�شطيني ال�ش�ري ممن�ع من دخ�ل لبنان«. 
انتهاء  ب�شبب  مختلفة،  فترات  على  الالجئين،  من  العديد  اللبناني  العام  االأمن  اأوقف  كذلك 
اإقامتهم، في ال�قت الذي يرف�ص فيه تجديد االإقامات اأو و�شع ختم »لل�شفر« على اأوراق من 
ذهب لتجديد االإقامة، رغم دفع الر�ش�م المترتبة عليه )200 $(، ما جعل الكثيرين يحجم�ن 
العام  االأمن  ي�شلكها بع�ص عنا�شر  التي  ال�شيئة  والمعاملة  الترحيل  من  التجديد، خ�فاً  عن 
»ذهبت  قائاًل:  االإقامة،  تجديد  محاولته  اأثناء  معاناته  الالجئين  اأحد   و�شف  فقد  حيالهم. 
للتجديد ال�شاعة 5.30 فجرًا، واأخذت دورًا ب�شبب االزدحام وانتظرت حتى ال�شاعة الثامنة 
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�شباحاً م�عد بدء دوام عنا�شر االأمن هناك، مّر ال�قت دون اأن ي�شمح الأحد منا بالدخ�ل من 
ت حدا ما رح تلحق�ا  اأجل التجديد، وعندما اأ�شبحت ال�شاعه 9، قال لنا عن�شر االأمن: ما رح ف�ِّ
�شباحاً،   11 ال�شاعة  في  الجمعة  ي�م  ينتهي  الدوام  باأن  علماً  الدوام«،  بيخل�ص  �شاعة  بعد 
واأردف قائاًل: »لقد تعر�شنا خالل انتظارنا للكثير من االإهانات والمعاملة ال�شيئة التي طاولت 

ال�شغار والن�شاء وكبار ال�شن«. 
�شهر حزيران/  الالجئين خالل  اللبناني بحق  الجي�ص  بها  قام  التي  الت�قيفات  و�شمن حملة 
ي�ني� 2015، اعتقاله لعدد من الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين، في مدينة طرابل�ص ومدينة 
دفع  الذي  االأمر  �ص(،  اأ  ر،  ع  ر،  ل  ع،  م  ع،  )ح  منهم  عرف  اإقاماتهم،  انتهاء  بحجة  �شيدا، 
الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين اإلى االعت�شام اأمام مقر الق�ة االأمنية في مخيم عين الحل�ة 

بمدينة �شيدا ي�مي 23/22/ حزيران 2015.
�ش�رة عن وثيقة كتب عليها لل�شفر عند محاولة تجديد االإقامة
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ال�اقع التعليمي 


ال تزال معاناة الالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية م�شتمرة في كافة المجاالت ب�شبب ا�شتمرار 
حالة اللج�ء وعدم اال�شتقرار التي تطغى على االأو�شاع العامة لالجئين.

والحفاظ  بها  التم�شك  على  الالجئ  يحر�ص  التي  الج�انب  اأهم  من  التعليمي  الجانب  وُيَعّد 
عليها، ول� على ح�شاب الج�انب االأخرى من حياته، اإدراكاً منه الأهمية التعليم في نه�شته 

وتح�شين �شروط حياته. 
ويتلقى معظم الطالب في الحلقتين االأولى والثانية من التعليم االأ�شا�شي من اأبناء الالجئين الفل�شطينيين 
من �ش�رية تعليمهم في مدار�ص االأونروا الم�ج�دة داخل المخيمات الفل�شطينية وخارجها، اإال اأن ثمة 
كامل،  بنح�  والجامعات  والثان�يات  بالمدار�ص  االلتحاق  من  الطالب  تمنع  تزال  ال  قائمة  معّ�قات 

كالعامل االقت�شادي المتردي لالجئين واختالف المناهج والتعقيدات االإدارية )1(.
لقد تمكن بع�ص الطالب من درا�شة المقرر ال�ش�ري في لبنان والتقدم في ما بعد اإلى االمتحانات 
في �ش�رية من خالل معهد مجمع الكنائ�ص التعليمي المجاني ذي الفروع المتعددة في لبنان. 
اإال اأن القرارات االأخيرة المانعة لدخ�ل الالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية اإلى لبنان، جعلت 
العديد من الطالب يترددون في الذهاب اإلى �ش�رية، خ�فاً من عدم التمكن من الع�دة ثانية، 
باالإ�شافة اإلى القرارات التي �شدرت عن وزارة التربية في �ش�رية التي حّدت من اأعداد الطالب 
المتقدمين المتحانات الثان�ية العامة، عندما ا�شترطت عليهم ح�ش�لهم على ت�شل�شل درا�شي 
اأو خ�ش�عهم المتحان معياري بع�شرة م�اد درا�شية من �شف�ف المرحلة الثان�ية المختلفة.

ورغم ذلك، ا�شتطاع في الفترة ال�اقعة بين 22 - 30 كان�ن الثاني/ يناير 2015، 51 من اأ�شل 
63 طالباً من الطالب الم�شجلين في معهد الكنائ�ص الذهاب اإلى �ش�رية والع�دة منها لتقديم 
امتحان قب�ل التقدم المتحانات الثان�ية العامة في �ش�رية، تقدم منهم في ما بعد 45 طالباً 

لالمتحانات النهائية في �شهر حزيران/ ي�ني� 2015. 
وبالن�شبة اإلى طالب ال�شف التا�شع المنت�شبين اأي�شاً اإلى معهد الكنائ�ص والراغبين في التقدم 
لالمتحان وفق المنهاج ال�ش�ري والبالغ عددهم 133 طالباً، تمكن 69 طالباً من النزول اإلى 
واإدارة  الفل�شطينية  ال�شفارة  بين  ما  ح�شل  الذي  التن�شيق  بعد  لبنان  اإلى  والع�دة  �ش�رية 

معهد الكنائ�ص واالأمن العام اللبناني. 

)1(.التقرير.ن�شف.ال�شنوي.الثاني.لعام.2014.»فل�شطينيو.�شورية:.ال.يزال.الجرح.ينزف«،.اإ�شدار.مركز.العودة.
الفل�شطيني.ومجموعة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�شورية.ــ.�ص.64..



85

ي�شار في هذا ال�شياق اإلى اأّن االأمن العام اللبناني ا�شترط على الطالب الذين اأتم�ا الخام�شة 
ع�شرة ت�ش�ية اأو�شاعهم القان�نية ودفع مبلغ 200 $  بدل اإقامة، ما اأ�شهم في عزوف بع�ص 
الطالب عن تقديم االمتحانات لعدم امتالكهم المبلغ، علماً باأن حركة حما�ص في لبنان �شاعدت 

الطالب المكلفين البالغ عددهم )48( بمبلغ 100 $. 
واجه  فقد  لبنان،  داخل  العامة  والثان�ية  »البريفيه«  التا�شع  ال�شف  طالب  �شعيد  على  اأما 
الطالب الفل�شطيني اال�شتراط ال�شادر عن وزارة التربية والتعليم اللبنانية بتاريخ 22 اآذار/ 
)البريفيه(  التا�شع  �شهادة  لفح�ص  المتقدمين  الفل�شطينيين  الطالب  باأّن »على  مار�ص 2015 
ومعادلة  ت�شديق  نظامي  ب�شكل  بلبنان  لالجئين  الغ�ث  وكالة  مدار�ص  لدى  والم�شجلين 
اإقامات  ب�ج�د  القرار  وطالب  �ش�رية«،  من  اأ�ش�اًل  ال�شابقة  ال�شن�ات  )�شهادات(  جالءات 

نظامية �شارية المفع�ل للطالب، حتى يتمكن�ا من التقدم لالمتحان. 
لقي هذا القرار غ�شباً في اأو�شاط الالجئين، ففي 25 اآذار/ مار�ص 2015، اأطلق اأهالي الطالب 
بالتر�شح  الأبنائهم  بال�شماح  اللبنانية  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  فيها  طالب�ا  منا�شدات 
لالمتحانات الر�شمية في  لبنان، وفي 27 اآذار/ مار�ص دعت حركة حما�ص في بيان لها الحك�مة 
اأن  بعد  وذلك  لبنان،  في  ال�ش�ريين  الفل�شطينيين  الطالب  اأو�شاع  ت�شحيح  »اإلى  اللبنانية 
منعتهم من التر�شح لالمتحانات الر�شمية، وعدم التعاطي مع الالجئ الفل�شطيني من �ش�رية 
كملف اأمني، بل هم حالة اإن�شانية معترف بها دولياً«. وعّبر البيان ال�شادر عن مكتب �ش�ؤون 
الالجئين في حركة »حما�ص« في لبنان »عن ا�شتغرابه لعدم ال�شماح للطالب بالتر�شح«، فيما 
�شدد المكتب على »�شرورة معالجة جذور الم�شكلة التي بداأت من عدم اعتبارهم الجئين في 
الدوائر اللبنانية، وبالتالي يتم التعامل معهم بطريقة ملتب�شة«، واأ�شاف: »واإذا تعذر ذلك، 
القاهرة  الظروف  اأنهم ا�شطرتهم  اإقامات �شرعية لالجئين، وخ�ش��شاً  اأقل من ت�فير  فلي�ص 

للج�ء اإلى لبنان«. 
اإلى ذلك، طالب مكتب �ش�ؤون الالجئين في حركة »حما�ص« في لبنان وزير التربية اللبناني 
با�شتدراك الم�قف وت�شحيح الم�شكلة عبر اإ�شدار ا�شتثناء للطالب الم�شم�لين بهذا االإجراء.

اللبناني  الح�ار  لجنة  برئي�ص  الحق�قية  "�شاهد"  م�ؤ�ش�شة  من  وفد  التقى  ذاته،  وللغر�ص 
معاناة  منيمنة  مع  ال�فد  ناق�ص  حيث   ،2015 ماي�  اأيار/   7 ي�م  منيمنة،  ح�شن  الفل�شطيني 
اإقاماتهم من قبل االأمن العام اللبناني،  الالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية في ق�شية تجديد 
مخابرات  قبل  من  الفل�شطينية  المخيمات  اإلى  للدخ�ل  ت�شاريح  على  ح�ش�لهم  و�شع�بة 
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الجي�ص، ف�شاًل عن حرمان الطالب التر�ّشح لالمتحانات الر�شمية هذا العام. 
وبالفعل، نتج من ال�شغط الذي مار�شته الم�ؤ�ش�شات والف�شائل الفل�شطينية واللجان االأهلية 

قرار اإيجابي اأعفى الالجئ من هذا ال�شرط. 
وحيال القرارات ال�شادرة عن »االأونروا« ب�شاأن تقلي�ص خدماتها بحق الالجئين الفل�شطينيين 
من �ش�رية خ�ش��شاً والالجئين الفل�شطينيين عم�ماً، والتي تم�ّص ال��شع التعليمي لالجئين، 
اأطلقت مجم�عة من النا�شطين الفل�شطينيين في لبنان ي�م 28 اأيار/ ماي� 2015 حملة «�ش�ا 
من  عدد  واإلغاء  الم�شاعدات  وقف  »االأونروا«  قرار  على  احتجاجاً  االأونروا«  قرارات  �شد 
المدار�ص، وزيادة عدد الطالب في ال�شف�ف الدرا�شية، واإلغاء التعيينات في التعليم وال�شحة 

واالإغاثة وباقي المدار�ص، والتهديد بطرد 350 معلماً ومعلمة في مدار�ص لبنان. 
في المقابل، اأعلنت »الجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي« ي�م 5 حزيران/ ي�ني� 2015 
 ،2016  –  2015 الدرا�شي  للعام  لبنان،  جامعات  في  للدرا�شة  جامعية  منحة   500 تقديم 
وو�شعت الجمعية عدة �شروط لقب�ل الطالب المتقدمين للمنحة، هي اأن يك�ن الطالب �ش�رياً 
اإلى لبنان، واأن يك�ن الطالب حائزًا بكال�ريا معادلة من وزارة  رًا  اأو فل�شطينياً �ش�رياً مهجَّ

التعليم العالي في لبنان.

هجرة فل�شطينيي �ش�رية من لبنان


لم يجد الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في �ش�رية بيئة اآمنة على حياتهم واأم�الهم واأعرا�شهم بعد 
بعد خروج معظمهم  القتالية الم�شتعرة فيها، خ�ش��شاً  اأربع �شن�ات من االأعمال  ما يقارب 
من منازلهم الأكثر من مرة داخل �ش�رية ولج�ء ع�شرات االآالف اإلى الدول المجاورة، و�شكل 
لبنان ب�ابة عري�شة لدخ�ل العدد االأكبر من فل�شطينيي �ش�رية، حيث �شمح في البداية بدخ�ل 

الالجئين الفل�شطينيين اإليه قبل اتخاذ اإجراءات منع دخ�ل �شبه تام بحقهم. 

»مبرارات« هجرة الالجئين
انت�شرت ظاهرة المطالبة بالهجرة الجماعية بين الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين في لبنان. 
نح�  ت�اقيع  جمع   2014 عام  نهاية  لبنان  في  �ش�رية  فل�شطينيي  من  نا�شط�ن  ا�شتطاع  فقد 
  unhcr7000 عائلة فل�شطينية الجئة اإلى لبنان تطالب المف��شة العليا ل�ش�ؤون الالجئين
بنقل الملف اإليها بداًل من االأونروا )unrwa( لتطبيق برنامج ت�طين الالجئين الفل�شطينيين 

في اأوروبا اأ�ش�ة بالالجئين ال�ش�ريين. 
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الفل�شطيني  ال�شارع  اآراء  ا�شتقراء  خالل  من  المطالب  هذه  اإلى  الداعية  االأ�شباب  بحث  وفي 
ال�ش�ري في لبنان، تركزت المبررات على النح� االآتي: 

	•دعدم ال�شماح بمنح اإقامات في لبنان، ول� م�ؤقتاً، ما يجعلنا تحت بند المالحقة القان�نية 
والترحيل الق�شري من لبنان. 

	•اعتبار الالجئ الفل�شطيني ال�ش�ري �شائحاً في لبنان وعدم قب�ل ت�شجيله كالجئ. 
مخالفة  ب�شبب  لبنان  في  الر�شمية  المدار�ص  في  الالجئ  الفل�شطيني  التلميذ  ت�شجيل  	•عدم 

م��ش�ع االإقامة. 
	•عدم ت�شجيل الم�اليد الجديدة، وربط ذلك بح�ش�ل الالجئ على اإقامة في لبنان.

	•عدم ال�شماح بالعمل للفل�شطينيين القادمين من �ش�رية ب�شفة �شرعية. 
للمعابر  اللبنانية  الحك�مة  اإغالق  الفل�شطينية بين �ش�رية ولبنان ب�شبب  العائالت  	•ت�شّتت 

الر�شمية ومنع الفل�شطيني ال�ش�ري من الدخ�ل اإلى لبنان. 
	•عجز وكالة الغ�ث الإغاثة وت�شغيل الالجئين )االأونروا( عن تقديم كافة الخدمات االإن�شانية 

والحماية القان�نية لالجئين. 
	•ا�شتمرار االأزمة ال�ش�رية وعدم القدرة على الع�دة اإلى المخيمات في �ش�رية. 

من  االآالف  وحرمان  وت�شرد  ج�ع  اإلى  و�شل  الذي  االحت�شان  وعدم  بال�شياع  	•ال�شع�ر 
الالجئين. 

	•النظر اإلى حاالت فل�شطينية ناجحة )فل�شطيني� اأوروبا( هاجرت وتمكنت من تاأمين م�شتقبل 
اأبنائها والح�ش�ل على الجن�شية االأوروبية وج�از ال�شفر الذي يمكنها من الدخ�ل اإلى كل 
دول العالم من دون تاأ�شيرة، على عك�ص ال�ثيقة الفل�شطينية التي ال يتمكن حاملها من التنقل 

فيها اأو حتى الع�دة اأحياناً اإلى الدولة التي اأ�شدرتها كما ه� الحال بال�ثيقة الم�شرية. 
	•اأخذ العبرة والدرو�ص من الما�شي الذي اأثبت عدم فائدة البقاء في الدول العربية، الأنه ال 

كرامة لالجئ فيها مهما طال زمن بقائه فيها.  
الفل�شطينيين في  الالجئين  لق�شية  الفل�شطينية(  التحرير  الر�شمي )منظمة  الراعي  	•تجاهل 

ال�شتات من حيث المتابعة القان�نية واالإغاثية. 
	•غياب الحا�شنة ال�شعبية لالجئين على ال�شعيد  اللبناني، وعن�شرية الق�انين المطبقة في 

لبنان تجاهم. 
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التي  الظروف  نتيجة  للهجرة  الحثيث  و�شعيهم  اللبناني،  الفل�شطيني  معاناة  من  	•االعتبار 
يعي�ش�ن فيها اأ�شاًل. 

اأين ياأتي الالجئ�ن باالأم�ال الالزمة للهجرة، في ظل الع�ز والحاجة  ورّب �شائل ي�شاأل من 
لل�شخ�ص   )$  14000  -  5000( بين  تراوح  فالكلفة  اأم�رهم،  اإليهما  اآلت  اللذين  ال�شديدين 

ال�احد، ح�شب الطرق المتبعة لل��ش�ل اإلى اأوروبا، اإما من طريق البحر اأو البر اأو الج�. 
هم  للمهاجرين  العام  الطابع  فاإن  هاجرت،  التي  الفل�شطينية  ال�شريحة  اإلى  بالنظر  لكن 
كاالأطباء  العلمية،  الكفاءات  واأ�شحاب  المي�ش�رة  والطبقة  االأم�ال  روؤو�ص  اأ�شحاب  من 
من  ال�شفر  تكاليف  تاأمين  ا�شتطاعت  الطبقة  هذه  فغالبية  والمعلمين،  والفنيين  والمهند�شين 
مدخراتها، وكانت هجرتها مبكرة ن�شبياً. اأما بقية ال�شرائح، فاعتمدت على ال��شائل التالية في 

تاأمين التكاليف الالزمة لذلك:   
ع الم�شاغ الذهبي للن�شاء بالدرجة االأولى.  بي	•

بيع البي�ت كما فعلت اأكثر من 60	• عائلة فل�شطينية في مخيم العائدين بحم�ص. 
	•بيع االأمالك المنق�لة وغير المنق�لة كال�شيارات والعقارات باأ�شعار بخ�شة. فقد ثبت قيام 
بع�ص المكاتب العقارية في مدينة دم�شق ب�شراء المنازل داخل مخيم اليرم�ك من اأ�شحابها 

النازحين عنها رغم وق�عها تحت الح�شار. 
	•اال�شتدانة من االأقارب اأو المعارف، وال �شيما من هم خارج �ش�رية.

	•بيع بطاقات ال�شراف االآلي الخا�شة بم�شاعدة االأونروا بن�شف ثمنها، مقابل الح�ش�ل على 
مبلغ نقدي م�شتعجل. 

	•تاأمين تكاليف �شفر فرد واحد من اأفراد االأ�شرة القادرين على لّم �شمل البقية.
	•تاأمين المبلغ من خالل الم�شادر ال�شابقة مجتمعة. 

الطريق اإلى اأوروبا من لبنان


اتخذ الالجئ�ن الفل�شطيني�ن من لبنان اإلى اأوروبا العديد من الطرق الملت�ية والخطرة، غير 
اآبهين للنتائج، حتى ل� كانت في بع�ص االأحيان حياتهم، بعدما ا�شت�ت لديهم االأ�شياء. 

البحر  عبر  ايطاليا  اإلى  لل��ش�ل  ب�ابة  وليبيا  م�شر  نح�  بيروت  مطار  �شكل  البداية،  ففي 
ب�ا�شطة ما بات يعرف بق�ارب الم�ت، اإال اأنه بعد اإغالق مطار القاهرة ب�جه الفل�شطينيين 
الم�شتعلة هناك وت�قف  االأحداث  ليبيا ب�شبب  الدولي في  ال�ش�ريين واإغالق مطار طرابل�ص 
خط�رة،  واأ�شّد  م�شافة  اأط�ل  جديدة  طريقاً  الالجئ�ن  اكت�شف  واإليه،  منه  الطيران  رحالت 
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وهي طريق ال�ش�دان ب�ا�شطة دع�ة وهمية من �شركة اأو قريب تمكنه من الدخ�ل، ومن هناك 
عبر ال�شحراء ال�ش�دانية الليبية اإلى مدينة زوارة اأو بنغازي الليبيتين، ومن ثم اإلى اإيطاليا 

على متن الق�ارب. 
وكذلك �شلك الالجئ�ن طريق التهريب من �ش�رية اإلى تركيا ب�شبب عدم قدرتهم على الح�ش�ل 
على تاأ�شيرة دخ�ل نظامية. فقد ل�حظ في الفترة االأخيرة ع�دة عائالت باأكملها من لبنان اإلى 
�ش�رية عبر معبر الدب��شية القريب من مدينة حم�ص، ومن هناك اإلى تركيا في رحلة عالية 

المخاطر. 
وبعد ال��ش�ل اإلى تركيا، يت�زع الالجئ�ن على عدة طرق. فمنهم من يركب البحر من مر�شين 
اإلى اإيطاليا مبا�شرة، ومنهم من يركب البحر اإلى الي�نان، ومن هناك يحاول ال��ش�ل برًا اأو 
ج�ًا ب�ا�شطة ج�از �شفر مزور )�شبيه – اأو �ش�رة بدل �ش�رة(. ومنهم من يجتاز الحدود 
التركية باتجاه بلغاريا و�شربيا ومقدونيا، ومنها اإلى هنغاريا، ومن هناك اإلى النم�شا واألمانيا 

اأو غيرها من دول اأوروبا.
الحل�ة في مدينة  االإ�شالمية في مخيم عين  الم�ؤ�ش�شات  بها اتحاد  التي قام  اإن االإح�شاءات 
�شيدا اللبنانية - على �شبيل المثال ال الح�شر ــ حتى تاريخ 15 حزيران/ ي�ني� 2015، دلت 

على وج�د 253 عائلة فل�شطينية تع�ل اأفرادها المراأة ب�شبب هجرة الزوج اإلى اأوروبا. 
 بالمقابل، المراقب لنتائج هجرة الالجئين يجد اأنها لم تخُل من الح�ادث التي اأدت في معظمها 
اإلى وفيات بين الالجئين. فمنهم من ابتلعهم البحر، ومنهم من دفن في ال�شحراء، وكذلك منهم 

المفق�دون ال يعلم عنهم ذووهم �شيئاً، والمعتقل�ن في �شج�ن عربية وغربية.   

االأونروا ووقف الم�شاعدات المقدمة لالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية اإلى لبنان
منذ  لبنان  اإلى  �ش�رية  من  الفل�شطينيين  لالجئين  الطارئة  الم�شاعدات  االأونروا  قدمت 
اخت�شارًا   ،)PRS( بـ  عرف  خا�ص  برنامج  اعُتمد  اأن  اإلى  متاأرجح،  بنح�  اللج�ء  بداية 

 

�شمل �شتى القطاعات الخدمية من �شحة   PALESTINIAN REFUGEE FROM SYRIA لـ
وتعليم واإغاثة، باالإ�شافة اإلى تقديم اال�شت�شارات القان�نية)1(.

ــ.من. اأو�شاع.فل�شطينيي.�شورية.�شباط.2014. الحالة.حول. المعلومات.يمكن.االطالع.على.تقرير. للمزيد.من. . .)1(

ا�شدارات.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�شطيني.�شورية.ومركز.العودة.الفل�شطيني.لندن.والجمعية.التركية.للت�شامن.
مع.ال�شعب.الفل�شطيني.»فيدار«.ــ.�ص.ــ.100.على.الرابط.:

.
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التدرج في وقف الم�شاعدات 
يتعلق  ما  في  �ش�رية،  من  الفل�شطينيين  الالجئين  تجاه  قراراتها  في  االأونروا  تدرجت 
اإلى قطع  بالم�شاعدات الطارئة المقدمة لهم. ففي �شهر ت�شرين االأول/ اأكت�بر 2014، عمدت 
الم�شاعدات عن نح� 1100عائلة فل�شطينية لعدم ا�شتحقاقها الم�شاعدات وفقاً للمعايير التي 

و�شعتها لم�شتحقي الم�شاعدة. 
وفي �شهر ني�شان/ اأبريل 2015، خف�شت م�شاعدة بدل الغذاء عن جميع الالجئين الفل�شطينيين 

ال�ش�ريين في لبنان من 45000 اإلى 40000 ليرة لبنانية )30 اإلى 27 $(. 
وبتاريخ 2015/5/14 �شدرت عن المف��ص العام لالأونروا ال�شيد بيير كريبن�ل، عدة قرارات 
الخم�شة،  االأونروا  عمل  اأقطار  في  القطاعات  �شتى  في  االأونروا  خدمات  »خف�ص  اإلى  تهدف 
اإلى  تحت مبرر العجز في م�ازنة االأونروا بمبلغ 100 ملي�ن دوالر، واأن الخف�ص �شي�ؤدي 
بدل   $100 خ�ش��شاً  �ش�رية  من  الفل�شطينيين  لالجئين  الدورية  االأونروا  م�شاعدات  وقف 
الحقاً،  تت�قف  وقد  فقط،  ليرة  األف   40 اإلى   45 من  والمالب�ص  الطعام  بدل  وخف�ص  االإي�اء 
واإعادة ت�شكيل المدار�ص بحيث يك�ن �شقف الغرفة ال�شفية 50 طالباً، ووقف الم�ظفين الذين 
PRS الذي يخدم الفل�شطينيين ال�ش�ريين  ُعيِّن�ا في العيادات وعمال النظافة على برنامج 

في لبنان و ....الخ.
وقف  �شمالي،  ماتيا�ص  لبنان،  في  لالأونروا  العام  المدير  اأعلن   ،2015 ماي�  اأيار/   20 في 
اإلى  �ش�رية  من  الفل�شطينيين  الالجئين  لجميع  االإي�اء  ببدل  المتعلقة  الطارئة  الم�شاعدات 

لبنان، بحجة العجز المالي و�شعف التم�يل. 

الحراك االأهلي وال�شعبي �شد قرارات االأونروا
اأدت قرارات االأونروا الرامية اإلى تقلي�ص خدماتها، اإلى تحريك �شارع الالجئين الفل�شطينيين 
في لبنان، �ش�اء المقيم�ن اأو الالجئ�ن من �ش�رية، انطالقاً من اإدراك ال�شارع لخط�رة هذه 
التفاعل  ُر�شد  حيث  الفل�شطينيين،  الالجئين  ق�شية  على  ال�شلبية  وانعكا�شاتها  القرارات 

ال�شعبي في المخيمات على امتداد المدن اللبنانية:
متابعة  ولجنة  لبنان  في  �ش�رية  فل�شطينيي  لجنة  التقت   ، ي�ني� 2015	• 1 حزيران/  ي�م   
المهجرين الفل�شطينيين من �ش�رية اإلى لبنان وبع�ص »م�ؤ�ش�شات المجتمع االأهلي في �شيدا 
والمخيمات مدير مكتب »االأونروا« في منطقة �شيدا الدكت�ر اإبراهيم الخطيب، ومدير مكتب 
متابعتها  اإطار  في  وذلك  �شيدا،  في  ال�كالة  مكتب  في  ال�شالح،  فادي  الحل�ة  عين  مخيم 
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عم�ماً،  الفل�شطينيين  الالجئين  على  االإن�شاني  وانعكا�شها  »االأونروا«  خدمات  لتقلي�ص 
والجئي لبنان وفل�شطينيي �ش�رية ب�جه خا�ص. هذا وقد طالبت الم�ؤ�ش�شات االأهلية خالل 
اللقاء م�عدًا م�شتعجاًل مع المدير العام لل�كالة في لبنان ال�شيد ماثيا�ص �شيكمالي، بهدف 

بحث قرارات االأونروا االأخيرة، وتداعياتها ال�شلبية على الالجئين الفل�شطينيين. 
ال�ش�رية  الفل�شطينية  المخيمات  اأبناء  من  الع�شرات  نفذ   •	2015 ي�ني�  حزيران/   2 ي�م 
المهجرة اإلى لبنان عدة اعت�شامات. فقد �شهدت مخيمات البرج ال�شمالي والر�شيدية والمية 
ومية في مدينتي �ش�ر و�شيدا جن�بي لبنان اعت�شامات اأمام مكتب االأونروا، نددوا خاللها 
عنهم.  االإي�اء  بدل  م�شاعدات  بقطع  والقا�شية  اأخيرًا،  االأونروا  اتخذتها  التي  بالقرارات 
كذلك طالب المعت�شم�ن الف�شائل الفل�شطينية ومنظمة التحرير ومنظمات حق�ق االإن�شان 

بالتحرك الف�ري لل�شغط على االأونروا ل�قف هذه القرارات.
، عقد المدير العام ل�كالة االأمم المتحدة الإغاثة وت�شغيل الالجئين  ي�م 3 حزيران 2015	•
�ش�رية  فل�شطينيي  لجان  من  عدد  مع  اجتماعاً  �شمالي،  ماتيا�ص  لبنان  في  »االأونروا« 
ال�شعبية في مخيم عين الحل�ة، وذلك بهدف  الفل�شطينية واللجان  الف�شائل  وممثلين عن 
اإلى لبنان،  اأو�شاع الالجئين الفل�شطينيين في لبنان وفل�شطينيي �ش�رية المهجرين  بحث 
واإطالع الف�شائل الفل�شطينية على ما تعانيه ال�كالة من نق�ص مالي وتراجع خدماتها و�شبل 
�شرورة  على  بدورها  الفل�شطينية  الف�شائل  و�شددت  الحالي.  ال��شع  تخطي  على  العمل 
تحّمل وكالة االأونروا م�ش�ؤولياتها الكاملة تجاه الالجئين الفل�شطينيين عم�ماً، وفل�شطينيي 

�ش�رية خ�ش��شاً. 
، تزامناً مع زيارة المدير العام لـ»وكالة غ�ث وت�شغيل الالجئين  10 حزيران/ ي�ني� 2015	•
نظم  والبداوي،  البارد  نهر  لمخيمي  �شمالي،  ماتيا�ص  لبنان،  في  االأونروا«  ــ  الفل�شطينيين 
الرملة  مدر�شة  اأمام  اعت�شاماً  لبنان،  اإلى  المهجرين  �ش�رية  فل�شطينيي  اأبناء  من  الع�شرات 
في مخيم البداوي بمدينة طرابل�ص، وذلك للتنديد باالإجراءات التي اتخذتها االأونروا بقطع 
م�شاعدات بدل االإي�اء عن العائالت الفل�شطينية ال�ش�رية، فيما طالب المعت�شم�ن من مدير 
االأونروا التراجع عن تلك القرارات التع�شفية التي انعك�شت �شلباً على اأو�شاعهم المعي�شية. 
م�ؤ�ش�شات  12 حزيران/ ي�ني� 2015، التقى عدد من اللجان الفل�شطينية ال�ش�رية وبع�ص "	•
الالجئين  وت�شغيل  غ�ث  لـ»وكالة  العام  المدير  والمخيمات  �شيدا  في  االأهلي  المجتمع 
الفل�شطينيين – االأونروا« في لبنان، ماتيا�ص �شمالي"، في اإطار متابعتها لتقلي�ص خدمات 
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لبنان  والجئي  عم�ماً  الفل�شطينيين  الالجئين  على  االإن�شاني  وانعكا�شها  »االأونروا« 
وفل�شطينيي �ش�رية ب�جه خا�ص. 

، تحت �شعار »اإن وكالة االأونروا وجدت لت�شغيل الفل�شطينيين  14 حزيران/ ي�ني� 2015	•
ال من اأجل تج�يعهم وت�شريدهم«، نظمت ع�شرات العائالت الفل�شطينية ال�ش�رية والمهجرة 
اأمام مكتب »االأونروا« في منطقة وادي الزينة التابعة لمدينة �شيدا  اإلى لبنان، اعت�شاماً 
جن�بّي لبنان، وذلك رف�شاً للقرارات التي �شدرت عن االأونروا اأخيرًا، والقا�شية بتقلي�ص 

خدماتها لالجئين الفل�شطينيين عم�ماً، وفل�شطينيي �ش�رية خ�ش��شاً. 
، نفذ الع�شرات من اأبناء المخيمات الفل�شطينية ال�ش�رية المهجرة  15 حزيران/ ي�ني� 2015	•
والب�ص  والر�شيدية  ال�شمالي  البرج  مخيمات  �شهدت  فقد  اعت�شامات،  عدة  لبنان،  اإلى 
اأمام مكتب  والبداوي في مدينتي �ش�ر جن�بّي لبنان وطرابل�ص �شمالّي لبنان اعت�شامات 
االأونروا، نددوا خاللها بالقرارات التي اتخذتها االأونروا اأخيرًا، القا�شية بقطع م�شاعدات 
بدل االإي�اء عنهم، كذلك طالب المعت�شم�ن الف�شائل الفل�شطينية ومنظمة التحرير ومنظمات 

حق�ق االإن�شان بالتحرك الف�ري لل�شغط على االأونروا من اأجل وقف هذه القرارات.

بيانات �شجب وا�شتنكار 


لالجئين  المقدمة  الم�شاعدات  بتقلي�ص  والقا�شي  االأونروا،  عن  ال�شادر  البيان  بعد 
الفل�شطينيين، �شدر عن الف�شائل الفل�شطينية وم�ؤ�ش�شات المجتمع االأهلي الفل�شطيني داخل 
االأونروا  القرارات وتطالب  ت�شتنكر وت�شجب هذه  التي  البيانات  من  العديد  لبنان وخارجه 
با�شتمرار تقديم الخدمات لالجئين الفل�شطينيين، اإلى حين تحقيق ع�دتهم اإلى ديارهم التي 
خرج�ا منها عام 1948، وبح�شب قرار اإن�شاء االأونروا )302( الذي ربط بينها وبين تنفيذ 

القرارالدولي 194.
بيان االأونروا: نق�ص التم�يل يفر�ص على االأونروا تعليق م�شاعدات بدل االإي�اء 

لالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية في لبنان 22 اأيار 2015/ بيروت.
»تجد االأونروا نف�شها مجبرة على تعليق م�شاعدتها النقدية ال�شهرية لبدل االإي�اء التي تقدمها 
لالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية في لبنان. وابتداًء من �شهر تم�ز 2015، لن يتمكن اأكثر من 
43000 الجئ فل�شطيني من �ش�رية في لبنان، الذين يح�شل�ن على م�شاعدة نقدية �شهرية 
اأميركي( للعائلة، وبدل غذاء بقيمة  األف ليرة لبنانية )100 دوالر  لبدل االإي�اء بقيمة 150 
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النقدية  الم�شاعدة  الح�ش�ل على  لل�شخ�ص، من  اأميركياً(  لبنانية )27 دوالرًا  ليرة  األف   40
ال�شهرية لبدل االإي�اء. 

في حين ال يزال لدى ال�كالة بع�ص االأم�ال لكي تتمكن من اال�شتمرار في تقديم الم�شاعدة النقدية 
ال�شهرية لبدل الغذاء خالل االأ�شهر المقبلة، ا�شتنفدت ال�كالة جميع االأم�ال المخ�ش�شة لدعم 

الم�شاعدة لبدل االإي�اء المخ�ش�شة لالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية في لبنان«.
»هذه  قائاًل:  القرار  هذا  على  �شمالي،  ماتيا�ص  ال�شيد  لبنان،  في  لالأونروا  العام  المدير  عّلق 
الم�شاعدة هي م�شدر الدخل االأ�شا�شي الأكثر من 95% من ه�ؤالء الالجئين الذين لديهم قدرة 
قليلة للح�ش�ل على فر�ص لك�شب لقمة العي�ص اأو العمل في القطاع العام«. واأ�شاف: »من بين 
جميع الالجئين من �ش�رية في لبنان، اإن الالجئ الفل�شطيني ه� االأ�شعف، بما اأن لديه القليل من 
البدائل للخدمات المقدمة، باالإ�شافة اإلى القي�د المفرو�شة على نفاذه اإلى �ش�ق العمل. وف�شاًل 
عن ذلك، وب�شبب و�شعه القان�ني غير الم�شتقّر، ه� عر�شة لالعتقال واال�شتغالل والترحيل. اإن 

تعليق الم�شاعدات النقدية ال�شهرية لبدل االإي�اء �شتك�ن كارثية لهذه الفئة ال�شعيفة«.
ونا�شد ال�شيد �شمالي الجهات المانحة ح�شَد الم�ارد الالزمة لحماية الفل�شطينيين من �ش�رية 
في لبنان من مخاطر غير مقب�لة. »ُيت�قع اأن ت�شبح الظروف المعي�شية لالجئين الفل�شطينيين 
من �ش�رية في لبنان اأكثر تاأرجحاً في ظّل انخفا�ص الم�شاعدات االإن�شانية. وقد ن�شهد المزيد 
من الالجئين الفل�شطينيين يفّرون من هذا ال�اقع القا�شي وي�شق�ن طريقهم عبر البحر االأبي�ص 
المت��شط لل��ش�ل اإلى اأوروبا. لذلك اأنا�شد المجتمع الدولي تمكين االأونروا من تقديم الحّد 
االأدنى من الم�شاعدات، بحيث ي�شمح لالجئين الفل�شطينيين العي�ص بكرامة اإلى حين الت��شل 

اإلى حل عادل لق�شيتهم«.
ت�ا�شل االأونروا العمل بكثافة مع �شركائها ووكاالت االأمم المتحدة االأخرى لح�شد الم�ارد 
لبنان، والالجئين  الفل�شطينيين من �ش�رية في  الالجئين  لدعم  االإن�شانية  لتقديم اال�شتجابة 
الفل�شطينيين المقيمين في لبنان قبل بدء االأزمة ال�ش�رية. وطالبت ال�كالة المانحين بزيادة 
ال�شخ  اأجل  من  ت�شعى  وهي  تم�يل،  على  الح�ش�ل  اأجل  من  االأونروا  منا�شدة  عبر  دعمهم 
لم تح�شل  ب�ش�رية  الخا�شة  الطارئة  االأونروا  منا�شدة  اإن  دوالر.  ملي�ن   30 لمبلغ  الف�ري 
لالإغاثة  التم�يل  المزمن في  لعام 2015، والنق�ص  المطل�بة  االأم�ال  اإاّل على 21% فقط من 
االإن�شانية داخل �ش�رية ال يزال يقّ��ص من قدرة ال�كالة على اال�شتمرار في عمليات االإغاثة 

الطارئة المنقذة للحياة. انتهى
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بيان حركة المقاومة االإ�شالمية )حما�ص( ــ مكتب �ش�ؤون الالجئين في لبنان
»حما�ص ترف�ص اإجراءات االأونروا بحق فل�شطينيي �ش�رية في لبنان«: 

االأونروا  اأن  الي�م،  �شمالي، �شباح  ماتيا�ص  لبنان  في  »االأونروا«  ل�كالة  العام  المدير  اأعلن 
اأكثر من 43000 من الالجئين  �ش�ف ت�قف ابتداًء من �شهر تم�ز 2015 بدالت االإي�اء عن 
لبدل  نقدية  �شهرية  م�شاعدات  على  يح�شل�ن  الذين  لبنان،  اإلى  �ش�رية  من  الفل�شطينيين 
لبنانية  ليرة  األف   40 الغذاء  وبدل  للعائلة،   )$100( لبنانية  ليرة  األف   150 بقيمة  االإي�اء 

)27$( لل�شخ�ص. ولن يح�شل�ا بعد الي�م على الم�شاعدة ال�شهرية لبدل االإي�اء. 
يعّر�ص  الذي  الظالم  القرار  لهذا  رف�شنا  حما�ص  حركة  في  الالجئين  �ش�ؤون  مكتب  في  نعلن 
التاأثير على م�شت�ى  اأو  الماأوى  اأكثر من 12000 عائلة من فل�شطينيي �ش�رية لخطر فقدان 

معي�شتهم وغذائهم المتدني اأ�شاًل.
واأمام هذه االأزمة المفاجئة، التي لم تمّهد لها »االأونروا«، ولم تخبر بها اأحدًا من المعنيين 

ب�ش�ؤون فل�شطينيي �ش�رية في لبنان، ن�ؤكد االآتي:
هي  فيها  الط�ارئ  وحاالت  وم�شاريعها  »االأونروا«  وكالة  لميزانية  االأم�ال  ت�فير  اإن  اأواًل: 
ال�شندوق  م�ش�ؤولية  هذا  فاإن  ال�شاأن،  هذا  في  رت  ق�شّ واإذا  نف�شها،  »االأونروا«  م�ش�ؤولية 

المركزي لالأمم المتحدة.
من  �شعبنا  على  الت�شييق  خط�ات  من  خطيرة  اإ�شافية  خط�ة  القرار  هذا  في  نجد  ثانياً: 

فل�شطينيي �ش�رية.
الفل�شطينيين من  الالجئين  تجاه  م�ش�ؤولياتها  »االأونروا« من  تهّرب  يعني  القرار  هذا  ثالثاً: 

�ش�رية.
ال�شلمي مفت�حة  التحرك  البيان وخيارات  القرار، ولن نكتفي بهذا  لهذا  رابعاً: نعلن رف�شنا 

حتى الع�دة عنه.
خام�شاً: ندع� الجهات الفاعلة والم�ؤثرة كالحك�مة اللبنانية والمجتمع الدولي اإلى ال�شغط 
على وكالة »االأونروا« للتراجع عن هذا القرار، وندع� الجهات المانحة لدعم ميزانية الط�ارئ 

الخا�شة بحالة فل�شطينيي �ش�رية.
�شاد�شاً: ندع� الهيئات والم�ؤ�ش�شات المعنية باأو�شاع فل�شطينيي �ش�رية اإلى التالقي لالتفاق 

على الخط�ات الت�شعيدية الالحقة وتن�شيقها.
اأخيرًا، اأهلنا الالجئ�ن من �ش�رية اإلى لبنان اأمانة في عنق كل �شاحب �شمير وم�ش�ؤولية، وحرمانهم 

بهذه القرارات التع�شفية يعني زيادة ماأ�شاتهم وم�شاهمة في الظلم الذي يتعر�ش�ن له«.
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بيان مجم�عة العمل من اأجل فل�شطينيي �ش�رية لندن - الجمعة 22 اأيار/ ماي� 2015
قرار  ح�ل  �ش�رية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  مجم�عة  عن  �شادر  �شحفي  وت�شريح  »بيان 

االأونروا وقف م�شاعدات بدل االإي�اء لالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية اإلى لبنان«:
»ت�شتنكر مجم�عة العمل من اأجل فل�شطينيي �ش�رية االإعالن المفاجئ ل�كالة غ�ث وت�شغيل 
الالجئين الفل�شطينيين االأونروا على ل�شان مديرها العام في لبنان ماتيا�ص �شمالي عن اإيقاف 
الفل�شطينيين  الالجئين  جميع  عن  لالإي�اء  النقدي  بالبدل  المتعلقة  الطارئة  الم�شاعدات 
ال�ش�ريين في لبنان، اعتبارًا من تم�ز/ ي�لي� 2015، بعد اأن �شبق ذلك خط�ة �شبيهة تم فيها 
قطع الم�شاعدات عن نح� 1200 عائلة فل�شطينية �ش�رية الجئة في لبنان منذ �شهر ت�شرين 

االأول من عام 2014.
وتدين المجم�عة التقلي�ص الم�شتمر في تقديم الم�شاعدات الطارئة لالجئين الفل�شطينيين من 
�ش�رية اإلى لبنان، نظرًا اإلى ما يترتب على ذلك من تفاقم لماأ�شاتهم ومعاناتهم، وتهديدًا الأمنهم 

االجتماعي وحقهم في العي�ص بكرامة، لذلك فهي: 
 تدع� االأونروا اإلى التراجع الف�ري عن هذا االإجراء المجحف بحق 43	• األف الجئ فل�شطيني 
من �ش�رية اإلى لبنان، وا�شتمرار تقديم الم�شاعدات الطارئة لهم من اإي�اء وغذاء حتى نهاية 

محنتهم، وعدم التهرب من م�ش�ؤولياتها المبا�شرة عن الالجئين الفل�شطينيين. 
	•دع�ة المجتمع الدولي اإلى تحّمل م�ش�ؤولياته تجاه ق�شية الالجئين الفل�شطينيين وال�فاء 
�شندوق  في  الدائم  العجز  م�شكلة  حل  نح�  جادة  خط�ات  واتخاذ  نح�هم،  بالتزاماته 

االأونروا لتالفي انعكا�شات ذلك على الالجئين. 
القرار  تنفيذ هذا  لمنع  العاجل  التدخل  اإلى  الفل�شطينية  العربية وال�شلطة  الجامعة  	•دع�ة 

وممار�شة ال�شغط على االأونروا للتراجع عنه. 
التي  والتقلي�ص  التق�شف  �شيا�شة  �شد  للحراك  والمدني  االأهلي  المجتمع  م�ؤ�ش�شات  	•دع�ة 

تتبعها االأونروا بحق الالجئين الفل�شطينيين«. 
االأونروا بحجة عدم  قرار  باأن  اأحمد ح�شين،  ال�شيد  المجم�عة  ال�شدد، �شرح من�شق  وفي هذا 
وج�د تم�يل ال يعفيها من م�ش�ؤوليتها، وال ينبغي اأن يدفع الالجئ المنك�ب ثمن تهّرب المانحين 
الدوليين من م�ش�ؤولياتهم، خا�شة اأننا نتحدث عن منظمة دولية تتبع االأمم المتحدة التي لديها 
من الحل�ل ما يكفي بحكم واليتها المبا�شرة على الالجئين الفل�شطينيين من خالل وكالة االأونروا. 
الظروف  ظل  في  وزيادتها  بل  الم�شاعدات،  با�شتئناف  مطالبة  االأونروا  اأن  على  ح�شين  و�شدد 
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القا�شية التي يمّر بها فل�شطيني� �ش�رية داخل �ش�رية وخارجها، داعياً في ال�قت ذاته اإلى اأن 
تتحرك كافة الجهات الفل�شطينية الر�شمية ووق�فها اأمام مهماتها الطبيعية تجاه ما يجري.

بيان �شادر عن تحالف الق�ى الفل�شطينية في لبنان ح�ل قرارات واإجراءات اإدارة 
االأونروا ــ بيروت 23 اأيار/ ماي� 2015

تقديماتها  تقلي�ص  وخ�ش��شاً  االأخيرة،  االأونروا  اإدارة  واإجراءات  قرارات  على  »تعقيباً 
تحالف  قيادة  اأ�شدرت  لبنان،  في  والمقيمين  �ش�رية  من  النازحين  اأهلنا  تجاه  كبير،  ب�شكل 

الق�ى الفل�شطينية في لبنان، البيان االآتي: 
أواًل: ا�شتب�شرنا خيرًا بتعيين مدير عام جديد ل�كالة االأونروا في لبنان، و�شمعنا منه كالماً 
طيباً وخططاً واعدة، لتخفيف معاناة �شعبنا، لكنه فاجاأنا بقراراته االأخيرة، التي �شدمتنا، 

وو�شعت عالمات ا�شتفهام ح�ل مهمته في لبنان.
ثانياً: نرف�ص القرارات واالإجراءات المجحفة، التي اتخذتها اإدارة االأونروا في لبنان بحق 
اأهلنا النازحين من �ش�رية اإلى لبنان، ونطالبها بالتراجع عن هذه القرارات الظالمة، وتاأمين 
اأو تقديم بدل مالي  اإلى لبنان،  ماأوى منا�شب لـ 43000 الجئ فل�شطيني، قدم�ا من �ش�رية 

ال�شتئجار منازل لهم. 
لبنان،  الفل�شطينيين في  االأونروا لالجئين  ثالثاً: نحّذر من تراجع تقديمات وخدمات وكالة 
وخ�ش��شاً برنامج الط�ارئ الأهلنا في مخيم نهر البارد، ونطالب الحك�مة اللبنانية والمجتمع 
الدولي، بالتدخل لدعم ميزانية ال�كالة الدولية، وتاأمين الم�ارد المالية ال�شتكمال عملية اإعمار 

مخيم نهر البارد المنك�ب.
 رابعاً: نذكر المجتمع الدولي باأن وكالة االأونروا اأن�شئت في 1949/12/8 الإغاثة وت�شغيل 
عام  واأر�شهم  ديارهم  من  ال�شهي�نية  الع�شابات  اقتلعتهم  الذين  الفل�شطينيين،  الالجئين 
مرتبط  االأونروا  اأعمال  وقف  واإن  وممتلكاتهم،  وقراهم  بي�تهم  خارج  وهجرتهم   ،1948

بتطبيق حق الع�دة.  
خام�شاً: نت�جه اإلى المجتمع الدولي، مطالبين بفتح الحدود مع فل�شطين المحتلة، وال�شماح 
لالجئين الفل�شطينيين بالع�دة اإلى ديارهم، يكفينا 67 �شنة من اللج�ء خارج ديارنا، خ�ش��شاً 
اأنكم تعمل�ن على اإنهاء اأعمال وكالة االأونروا، والتخلي عن م�ش�ؤولياتها االإن�شانية واالإغاثية 

والتعليمية وال�شحية تجاه �شعبنا الفل�شطيني المنك�ب.  
اإدارة االأونروا عن م�ش�ؤولياتها، وتقلي�ص خدماتها تجاه اأهلنا المهجرين  �شاد�شاً: اإن تخلي 



97

من �ش�رية، اأو تجاه اأهلنا في مخيم نهر البارد، اأو تجاه طالبنا ومر�شانا، اإن هذه ال�شيا�شة 
الجائرة ت�شّب حتماً في م�شروع الت�طين والتهجير، الأنها تلقي بالم�ش�ؤولية عن الالجئين اإلى 

الدول الم�شيفة، وهذا مخطط خطير يهدف اإلى ت�شفية ق�شية الالجئين الفل�شطينيين.
�شابعاً: ندع� اأبناء �شعبنا الفل�شطيني في لبنان، اإلى القيام باأو�شع تحرك �شعبي، دعماً لمطالب 
وحق�ق اأهلنا النازحين من �ش�رية، ودعماً لتحرك اأهلنا في مخيم نهر البارد المنك�ب، ون�ؤكد 
اأننا ما�ش�ن في التحركات واالت�شاالت حتى تحقيق مطالب وحق�ق �شعبنا المنك�ب في لبنان.

بيان �شحفي دائرة �ش�ؤون الالجئين ــ حما�ص ــ غزة  6 �شعبان 1436هـ الم�افق لـ 
24 اأيار/ ماي� 2015م

»تقلي�شات االأونروا بحق فل�شطينيي �ش�رية في لبنان ماأ�شاة جديدة«
اأزمات  تفاقم  اأيام، وفي ظل  ماأ�ٍص �ش�ى  بكل ما تحمله من  فل�شطين  نكبة  يمّر على ذكرى  لم 
وقف  بقرارها  االأونروا  تفاجئنا  اليرم�ك،  مخيم  وخ�ش��شاً  �ش�رية،  في  الفل�شطينيين 
الم�شاعدات المقدمة منها كبدل اإي�اء لفل�شطينيي �ش�رية في لبنان والبالغة )100$( للعائلة 
والتي ت�شتفيد منها 12 األف عائلة، وم�شاعدات بدل غذاء بقيمة )27$( للفرد والتي ي�شتفيد 

منها 43 األف فل�شطيني، ابتداًء من اأول تم�ز/ ي�لي� 2015م.
واإزاء هذه الماأ�شاة الجديدة التي �شتحل بفل�شطينيي �ش�رية في لبنان، ت�ؤكد دائرة �ش�ؤون 

الالجئين في حركة المقاومة االإ�شالمية – حما�ص ما يلي: 
1. اإن التف�ي�ص الممن�ح لالأونروا من االأمم المتحدة ه� لتقديم االإغاثة والت�شغيل لالجئين 
والتكليف  التف�ي�ص  بطبيعة  االأونروا  من  اإخالل  ه�  ذلك  عن  التق�شير  واإن  الفل�شطينيين، 

الممن�ح لها، وه� تق�شير عن القيام بال�اجب.
2. اإن المبلغ االإجمالي الذي �شت�فره االأونروا من وراء هذه التقلي�شات اأقل من ملي�ن ون�شف 
ملي�ن دوالر �شهرياً، وه� ال يمثل ن�شبة تذكر من ميزانية االأونروا العادية اأو الطارئة. وكان 
االأْولى باالأونروا م�شاعفة جهدها على ال�شاحة الدولية لترويج معاناة فل�شطينيي �ش�رية من 
اأجل جلب دعم اإ�شافي لهم بداًل من التقلي�ص، خ�ش��شاً اأن ق�شية فل�شطينيي �ش�رية تعتبر 

ق�شية حية وجاذبة للتعاطف االإن�شاني.
3. اإن عجز االأونروا عن جمع التم�يل الكافي للقيام بمهامها يقت�شي منها الطلب ر�شمياً من االأمم 
المتحدة م�شاعدتها في تغطية ج�انب النق�ص، كما يقت�شي منها العمل على زيادة الدول المانحة، 

واإن لم تتمكن من ذلك فعليها تغيير ط�اقم العمل في الت�ا�شل الدولي لديها ب�شبب عجزهم.
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انتباه  المتفاقمة، وت�شتت  التقلي�شات تزيد من معاناة فل�شطينيي �ش�رية  االأونروا بهذه   .4
العالم عن معاناتهم المتفاقمة داخل �ش�رية، وترتب اأعباًء اإ�شافية على الدولة اللبنانية.

م�شاعفات  الأية  منعاً  ممكن،  وقت  اأ�شرع  في  القرار  هذا  عن  التراجع  اإلى  االأونروا  ندع�   .5
الم�ؤ�ش�شات  لهم، وطماأنة  الم�شاعدة  با�شتمرار  لبنان  فل�شطينيي �ش�رية في  �شلبية، وطماأنة 

العاملة في مجال ق�شية الالجئين والتعاون معها لما فيه م�شلحة الالجئين الفل�شطينيين". 

بيان ت��شيحي �شادر عن لجنة المتابعة العليا للجان ال�شعبية واللجان االأهلية في 
لبنان ــ منطقة �ش�ر ــ في 2015/5/23

»يا جماهير �شعبنا ال�شابر.. 
خدماتها  لتح�شين  االأونروا  بمطالبة  الفل�شطيني�ن  الالجئ�ن  فيه  ي�شتمر  الذي  ال�قت  في 
وتط�يرها في �شتى قطاعاتها الخدمية، خ�ش��شاً بعد زيارة المدير العام الجديد ماتيا�ص �شمالي 
للمخيمات في لبنان واالطالع واال�شتماع لمعاناة الالجئين بها، ف�جئ الجميع بقرارات مجحفة 
اإلى  تهدف   2015/5/14 بتاريخ  كريبن�ل  بيير  ال�شيد  لالأونروا  العام  المف��ص  عن  �شادرة 
خف�ص خدمات االأونروا في �شتى القطاعات في اأقطار عمل االأونروا الخم�شة تحت مبرر العجز 

في م�ازنة االأونروا بمبلغ 100 ملي�ن دوالر واإن التخفي�شات �شتطاول الخدمات االآتية: 
$ بدل  وقف م�شاعدات االأونروا الدورية لالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية خ�ش��شاً 100. 1

االإي�اء وخف�ص بدل الطعام والمالب�ص من 45 اإلى 40 األف ليرة فقط وقد تت�قف الحقاً.
اإعادة ت�شكيل المدار�ص بحيث يك�ن �شقف الغرفة ال�شفية 50. 2 طالباً. 

وقف الم�ظفين الذين تم تعيينهم في العيادات وعمال النظافة على برنامج PRS. 3 الذي 
يخدم الفل�شطينيين ال�ش�ريين في لبنان. 

وقف الت�ظيف الجديد في كل قطاعات الخدمات، ووقف اال�شتعانة بم�ظفي االأجر الي�مي 4 .
daily paid في حال النق�ص اأو مر�ص اأو تغيب اأحد الم�ظفين.

باالأ�شاتذة  ال�شفية  والغرف  للمدار�ص  الجديدة  الهيكلية  بعد  االأ�شاتذة  فائ�ص  ا�شتبدال  5 .
الذين يعمل�ن على برنامج PRS بمرتبات مقط�عة بقيمة 1000$ �شهرياً، ويقدر عددهم 

بـ 350 مدر�شاً. 
التق�يم،  الإعادة  وغيرها  اإغاثة  و. 6 �شحة  من  االأخرى  الخدمية  القطاعات  تخ�شع  �ش�ف 

وهذا يعني الخف�ص اأي�شاً. 
القرارات  هذه  ب�شدة  نرف�ص  �ش�ر  منطقة  في  االأهلية  واللجان  ال�شعبية  اللجان  في  اإننا 
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ال�شيد  لبنان  الجديد في  لالأونروا ومديرها  العام  المف��ص  الالاإن�شانية بحق �شعبنا ونطالب 
ماتيا�ص �شمالي: 

	•بالتراجع عن هذه القرارات والبحث عن اآلية جدية لجلب التم�يل لالأونروا.  
نطالب االأونروا بتر�شيد اإنفاقها ووقف الهدر في المهام واالأن�شطة غير ال�شرورية لالجئين. 	•

اآلية  وو�شع  طاقاتهم  بح�شد  والمجتمعية  ال�شيا�شية  وق�اه  �شعبنا  اأبناء  جميع  	•نطالب 
وديم�مة  االأونروا  م�ؤ�ش�شات  على  الحفاظ  قاعدة  على  القرارات  هذه  لم�اجهة  وا�شحة 
عملها في تقديم الخدمات وبم�ازاة حمالت وتحركات �شعبية مطلبية تهدف اإلى وقف هذه 

القرارات الجائرة والبحث عن بدائل وم�شادر جديدة للحل«.

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن من �ش�رية اإلى تركيا 


ي�شطر الالجئ�ن الفل�شطيني�ن الهارب�ن من الم�ت المحقق في �ش�رية اإلى اللج�ء اإلى تركيا 
عبر �شل�ك طرقات التهريب في مخاطرة »محم�لة« ن�عاً ما، اإذا ما ق�رنت بحالة المنع الكامل 

للح�ش�ل على التاأ�شيرات للدول العربية اأو غيرها. 
وال ت�جد اإح�شاءات دقيقة الأعداد الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين الم�ج�دين في تركيا، 
االإح�شائي  الق�شم  اأن  اإال  �شرعية،  التركية بطريقة غير  االأرا�شي  اإلى  نتيجة دخ�ل معظمهم 
في "لجنة فل�شطينيي �ش�رية في تركيا" قدم من خالل لجانه اإح�شائية تقديرية ب�ج�د نح� 
6000-8000 الجئ حتى نهاية حزيران/ ي�ني� 2015 م�زعين على محافظات جن�ب تركيا 

وو�شطها والعا�شمة اإ�شطنب�ل.  
جداول ت��شح ت�زع الالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية في تركيا
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جدول يبين فل�شطينيي �ش�رية ح�شب جهة القدوم من �ش�رية

ال�اقع القان�ني لالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية اإلى تركيا 


ُيَعّد ال��شع القان�ني للفل�شطيني القادم من �ش�رية االأ�ش�اأ على االإطالق، حيث اإن الق�انين 
التركية ال تعامله كمعاملة الالجئ ال�ش�ري الذي يحظى بالعديد من الميزات والت�شهيالت، 
واأي�شاً، ال تعاملة كمعاملة الفل�شطيني الذي يحمل ج�از ال�شلطة الفل�شطينية. لذلك، ي�شعر 
الفل�شطيني ال�ش�ري باأنه الخا�شر االأكبر، واأن كافة المميزات التي تقدمها الحك�مة التركية ال 

ت�شمله، االأمر الذي يزيد ويفاقم من معاناته)1(.

من. ينزف«،. الجرح. يزال. ال. �شورية. »فل�شطينيو. التوثيقي. التقرير. على. االطالع. يمكن. المعلومات. من. للمزيد. .)1(

اإلى. الفل�شطينيون. الالجئون. �شورية.-. فل�شطينيي. اأجل. العمل.من. الفل�شطيني.ومجموعة. العودة. اإ�شدار.مركز.
تركيا.�ص.78.حتى.91.
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ال�اقع االإن�شاني لالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية اإلى تركيا


يعاني الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في تركيا من غياب كامل للم�شاعدات المقدمة من خالل الجهات 
الر�شمية  كاالأونروا والمف��شية العليا ل�ش�ؤون الالجئين، وال يح�شل�ن على الم�شاعدات اإال 
عبر الت�ا�شل ال�شخ�شي مع الجمعيات الخيرية التركية اأو بع�ص الجمعيات ال�ش�رية، علماً 
باأن الجمعيات ال�ش�رية عم�ماً ن�شاطها في الغالب م�ّجه اإلى ال�ش�ريين فقط، وهناك جمعيات 
فل�شطين  مع  للت�شامن  التركية  الجمعية  مثل  خ�ش��شاً،  الفل�شطينيين  ت�شاعد  جدًا  محدودة 

)فيدر(، وبع�ص البلديات التركية بنح� محدود.
وتت�شم تركيا بغالء المعي�شة مقارنًة بم�شت�ى المعي�شة للقادمين من �ش�رية. لذلك، اإن هناك 
فج�ة عميقة بينهما، كذلك اإن التدفق ال�شخم لل�ش�ريين اإلى تركيا اأدى اإلى م�جة ارتفاع في 
االأ�شعار واإيجارات المنازل، االأمر الذي فاقم المعاناة كثيرًا وجعل العديد من الع�ائل تعي�ص 
على الفتات وتبحث عن فر�شة عمل باأبخ�ص االأثمان لتاأمين الخبز فقط، اأو ت�شطر اإلى حرمان 
ف�شاًل عن  الدرا�شة،  تكاليف  ت�شديد  القدرة على  لعدم  اأو  ت�شغيلهم،  بهدف  التعليم،  االأطفال 
عدم قدرة العديد من الع�ائل على ا�شتئجار منازل لل�شكن، ما دفعهم اإلى ال�شكن الت�شاركي مع 

ع�ائل اأخرى، اأو ال�شكن في محال تجارية اأو اأقبية ال ت�شلح لل�شكن الب�شري.
ل�حظ في ال�شتة اأ�شهر االأولى من عام 2015م م�جة غالء اأ�شعار وا�شحة اجتاحت تركيا، 
ويقدر بع�ص المراقبين اأن االأ�شعار عم�ماً ارتفعت بن�شبة 10% على كل �شيء، وهذا مرتبط 
بهب�ط �شعر �شرف العملة الذي رافق التغيرات ال�شيا�شية التي �شهدتها البالد، وخا�شة في 

مدينة اإ�شطنب�ل.

ال�اقع االقت�شادي وفر�ص العمل 


ولكن  فهي م�ج�دة  وال�ش�ريين عم�ماً،  ال�ش�ريين  للفل�شطينيين  العمل  فر�ص  اإلى  بالن�شبة 
اإلى  نظرًا  العالية،  والتناف�شية  اللغة  اأهمها  باأج�ر منخف�شة جدًا، وب�ج�د تحديات عديدة 
كثرة الالجئين. ففيما يبلغ مت��شط االأج�ر في تركيا للعامل العادي 1500 ليرة تركية، فاإن 
ال�شهادة الجامعية  اإلى حملة  ال�ش�ري يتلقى 800 تقريباً، وبالن�شبة  ال�ش�ري والفل�شطيني 
ممن يعمل في التدري�ص، على �شبيل المثال، قد ي�شل راتبه اإلى 1400 ليرة تقريباً، وه� مبلغ 
الفر�ص  هذه  قلة  عن  ف�شاًل  العلمي،  التح�شيل  وم�شت�ى  العمل  بن�ع  مقارنًة  جدًا  منخف�ص 

وندرتها.
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ويتعر�ص الكثير من الفل�شطينيين ال�ش�ريين لحاالت ابتزاز ون�شب نتيجة ال�شتغالل و�شعهم 
غير القان�ني من قبل بع�ص اأرباب العمل، حيث يجري ت�شغيلهم باأج�ر بخ�شة للغاية اأو في 

ظروف �شيئة.

ال�اقع ال�شحي


في  معه  التعامل  يك�ن  »اآفاد«،  بطاقة  الح�ش�ل على  الالجئ  ا�شتطاع  اإذا  ال�شحي،  ال�شعيد  على 
في  مجانية  عم�ماً  الطبية  فالخدمات  ال�ش�ري،  مثل  التركية  ال�شحية  والمرافق  الم�شت�شفيات 
المن�شاآت الحك�مية، ويمكن اأي حامل للبطاقة التعريفية اأن يراجع اأي م�شفى اأو م�شت��شف حك�مي 

للح�ش�ل على معاينة طبية، ويمكن الح�ش�ل على عمليات جراحية مجانية للحاالت المتاأزمة.
تكمن الم�شكلة في الملف ال�شحي في نقطتين: االأولى هي اختالف اللغة، لذلك ي�شطر ال�شخ�ص 
اإلى ا�شطحاب مترجم في الم�شافي الحك�مية، وه� ذو تكلفة مرتفعة عم�ماً، وهذا يعادل فارق 
التكلفة الذي يخ�شاه المري�ص لدى ت�جهه اإلى عيادات الم�شافي الخا�شة. والنقطة الثانية هي 

تاأمين الدواء، واأي�شاً تكلفته مرتفعة.

ال�اقع التعليمي


ي�شطر الالجئ اإلى دفع تكلفة لي�شت قليلة للح�ش�ل على خدمات التعليم في المدار�ص ال�ش�رية 
ب�شبب وج�د ر�ش�م ت�شجيل وثمن كتب واأجرة با�ص المدر�شة، وهي بمجم�عها ت�شنع اأرقاماً 
اأعلى من كامل مجم�ع الدخل للفرد لمن لديه طفالن اأو اأكثر في المدر�شة. لذلك، ُر�شد الكثير 
االأمر  درا�شي،  عام  من  والأكثر  الدرا�شية  المراحل  مختلف  في  الدرا�شي  الت�شرب  حاالت  من 

الذي يحمل في طياته مخاطر كثيرة على االأجيال القادمة.
كذلك، اإن المدار�ص التركية حتى االآن، ال تتعامل مع حملة بطاقة »اآفاد«، وتطلب في معظم 
االأحيان وج�د اإقامة قان�نية لت�شجيل االأطفال في �شف�فها. لذلك، يلجاأ الفل�شطيني ال�ش�ري 
اإلى المدار�ص ال�ش�رية التابعة لالئتالف المعار�ص، وهي ذات م�شت�ى تعليمي متدنٍّ عم�ماً، 

ف�شاًل عن اأّن اأق�شاطها لي�شت رخي�شة.
بالن�شبة اإلى طالب الجامعات، فاإن معظم الجامعات تطلب وج�د ج�از �شفر واإقامة لت�شجيل 
الطالب في �شف�فها، اإال اأنه في االأ�شهر االأخيرة ت�افرت جامعات خا�شة فتحت باب الت�شجيل 
لحملة بطاقة اآفاد، وبادرت اإليها بع�ص الجمعيات الخيرية لتحّمل تكاليف الدرا�شة، فاأ�شبح 

ممكناً للطالب الح�ش�ل على منحة درا�شية، ولكن باأعداد محدودة.
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وعم�ماً يحتاج الطالب الفل�شطيني ال�ش�ري اإلى اجتياز امتحان )ي��ص(، وه� اختبار وطني 
اجتياز  اإلى  اإ�شافة  التركية،  الجامعات  اإلى  اأجنبي  طالب  اأي  لدخ�ل  اأ�شا�شياً  �شرطاً  يعتبر 
تتطلب  ال�شهادتين  وكلتا  تقريباً،  كامل  عام  لمدة  درا�شة  يتطلب  الذي  التركية  اللغة  اختبار 

االلتحاق بالمراكز التعليمية المخ�ش�شة لهذا الغر�ص، وُتَعّد اأق�شاطها مرتفعة عم�ماً)1(.

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في تركيا والمخيمات الحدودية


مثل  التركية،  للحك�مة  التابعة  المخيمات  في  الفل�شطينيين  الالجئين  من  قليل  عدد  ي�جد 
بينار(، ومعظمهم ال ي�شرح�ن  �شهير( و)جيالن  )فيران  )كل�ص1( و)كل�ص2( ومخيم  مخيم 
اإخراجهم من المخيم، ب�شبب عدم وج�د ن�ص قان�ني ي�شمل  عن جن�شيتهم الحقيقية خ�شية 

الفل�شطيني ال�ش�ري مع ال�ش�ري.
بتاريخ 13 اأيار/ ماي� 2014م، افُتتح مركز اإي�اء خا�ص بالالجئين الفل�شطينيين في محافظة 
للحك�مة  التابعة  الفل�شطينيين  لالجئين  العامة  الهيئة  من  بمبادرة  كل�ص،  في  عنتاب  غازي 
ال�شبل  بهم  تقطعت  الذين  الفل�شطينيين  ا�شتيعاب  بهدف  المعار�شة،  في  الم�ؤقتة  ال�ش�رية 
اأن  اإال  وتعقيده.  والقان�ني  ال�شيا�شي  و�شعهم  ح�شا�شية  اإلى  نظرًا  خا�شة،  اأهمية  واإيالئهم 
قلة  من  المركز  اإدارة  عانت  حيث  للغاية،  متردياً  كان  المركز  هذا  داخل  المعي�شي  ال��شع 
االإمكانات، ما انعك�ص مزيدًا من المعاناة على الع�ائل التي ال يت�افر لديها ق�ت ي�مها واأي 

دخل مادي، اإ�شافة اإلى وج�د العديد من الجرحى واأ�شحاب االحتياجات الخا�شة.

اإغالق مخيم كيلي�ص لالجئين الفل�شطينيين في تركيا
بتاريخ 23 اآذار/ مار�ص 2015م اأخلت الهيئة العامة لالجئين الفل�شطينيين التابعة لالئتالف 
التركية،  كيلي�ص  مدينة  في  الفل�شطينيين  الإي�اء  المخ�ش�ص  مركزها  المعار�ص  ال�ش�ري 
اإلى وج�د قرار �شادر عن الحك�مة  اأقل من عام واحد على افتتاحه، وعزت ذلك  وذلك بعد 
التركية، فيما اأ�شار مراقب�ن اإلى اأن ال�شبب الحقيقي يع�د اإلى ت�قف التم�يل المخ�ش�ص لهذا 
الم�شروع. وقد وافقت الحك�مة التركية على ا�شتقبال كافة الع�ائل الم�ج�دة في المركز في 

ال�شوريين. الفل�شطينيين. اأو�شاع. يتناول. خا�ص. تقرير. .- معلوماتي. تقرير. .- تركيا. في. �شورية. فل�شطينيو. .)1(

المهجرين.اإلى.تركيا.جراء.االأزمة.ال�شورية،.وي�شلط.ال�شوء.على.واقعهم.من.كافة.النواحي،.القانونية.واالقت�شادية.

والمعي�شية،.ويقدم.اإطاللة.على.الجانب.االإح�شائي.والتوزع.الجغرافي.عمومًا،.اإ�شافة.اإلى.عناوين.اأخرى،.بما.

ي�شكل.وثيقة.مرجعية.ودلياًل.تعريفيًا.لالإحاطة.بكافة.تفا�شيل.هذه.الق�شية.-.اإعداد:.لجنة.فل�شطينيي.�شورية.في.
تركيا.ــ.ق�شم.االإعالم.-.تاريخ.االإعداد:.اآذار/.مار�ص.2015م.-..محدث.بتاريخ.28.حزيران/.يونيو.2015م.
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اأحد مخيماتها الحدودية، وه� مخيم ماردين ال�اقع على بعد نح� 400 كم اإلى ال�شرق، وقد 
الأ�شباب  االنتقال  الع�ائل رف�ص  اأن عددًا من  اإال  �شريعة،  دفعات  الترحيل على  بداأت عملية 

متن�عة.
ويذكر اأن المركز قد �شهد �شابقاً عددًا من االإ�شكاليات، اإ�شافة اإلى خف�ص م�شتمر في م�شت�ى 
االأرا�شي  داخل  اإلى  �شكانه  من  عدد  ع�دة  اأي�شاً  و�شهد  لقاطنيه،  المقدمة  الم�شاعدات 

ال�ش�رية.
من  اأكثر  ت�شتقبل  التي  تركيا  في  الم�شروع  هذا  مثل  نجاح  عدم  اأن  المراقبين  بع�ص  ويرى 
ملي�ني الجئ �ش�ري على اأرا�شيها، منهم اأكثر من مئتي األف في المخيمات، عائد اإلى �شعف 
اإلى غياب  اإ�شافة  التن�شيق بين الجهات المانحة وت�شّتت الجه�د المبذولة في هذا االتجاه، 
دور المرجعية الفل�شطينية غياباً كاماًل )الف�شائل وال�شلطة(، وكذلك غياب االأونروا وحرمان 
خدمات المف��شية العليا ل�ش�ؤون الالجئين، وعلى راأ�ص ذلك ياأتي االإ�شكال القان�ني في تركيا 

الذي اأدى اأ�شا�شاً اإلى هذه الحالة.

اإ�شكالية الع�ائل الفل�شطينية التي رف�شت المغادرة اإلى مخيم ماردين
وّجه عدد من الع�ائل الفل�شطينية القادمة من �ش�رية منا�شدة طالب�ا فيها بتقديم يد الع�ن 
اإغالق مركز  بعد  تركيا(، وذلك  كيلي�ص )جن�ب  في  للح�ش�ل على حياة كريمة  والم�شاعدة 
اإي�اء الذي كان�ا ي�شكن�ن فيه وانقطاع معظم الم�شاعدات، وفي النداء الذي تلقته مجم�عة 
العمل اأ�شارت الع�ائل اإلى اأن معظم الجهات قد تخلت عنهم في ال�قت الذي باتت فيه الخيارات 
اأمامهم �شبه معدومة، حيث تنح�شر بين »النفي« اإلى مخيم ماردين الذي و�شف�ه بـ«الثكنة 

الع�شكرية«، وبين الع�دة اإلى �ش�رية بما فيها من مخاطر على حياتهم.
وفي ات�شال مع )ز.اأ( المتحدث با�شم الع�ائل الت�شع واالأربعين، اأو�شح لمندوب مجم�عة 
العمل اأن مخيم ماردين ه� اأ�شبه بالمنفى، نظرًا اإلى اأنه معزول في منطقة جغرافية بعيدة جدًا 
عن التجمعات ال�شكانية التي يمكن اإيجاد فر�ص عمل فيها، م�ؤكدًا اأنهم يرغب�ن في الح�ش�ل 
على الم�شاعدة والقدرة على البحث عن عمل كريم في اآن واحد. وقد طالب )ز.اأ( الحك�مة 
التركية باإي�ائهم في مراكز اأقرب اإلى المدن والبلدات التركية، وحّمل الهيئة العامة لالجئين 
الخيرية  الجمعيات  تتحرك  اأن  اأمله  عن  عّبر  كذلك  الم�شعى،  هذا  الإنجاح  التحرك  م�ش�ؤولية 

العربية والتركية لتقديم بدائل لهم تحفظ كرامتهم وت�ّفر لهم �شبل اال�شتقرار.
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اأن  )ط.ع(  الالجئ  اأكد  ماردين،  مخيم  داخل  الم�ج�دين  الالجئين  اأحد  مع  ات�شال  وفي 
بداخله  الخدمات  م�شت�ى  واأن  جدًا،  قا�شية  طبيعة  ذات  �شحراوية  منطقة  في  يقع  المخيم 
متدنٍّ للغاية، بدءًا من مياه ال�شرب غير النقية ومنع االت�شاالت وا�شتخدام اله�اتف، ولي�ص 
ت�افر م�شت��شف  اإلى  البدائية، م�شيرًا  المخيم  اإلى طبيعة  نظرًا  باالأوحال واالأتربة،  انتهاًء 

�شحي ومدر�شة في ذات ال�قت.
يذكر اأن هذه الع�ائل كانت ت�شكن في مركز اإي�اء الفل�شطينيين التابع للهيئة العامة لالجئين 
في المعار�شة ال�ش�رية، الذي �شهد العديد من الم�شاعب المالية واالإدارية في الفترة االأخيرة، 
انتهت باإغالقه باالتفاق مع الحك�مة التركية ونقل من كان�ا فيه على دفعات اإلى مخيم ماردين 

الذي يبعد نح� 400 كم اإلى ال�شرق مقابل حدود مدينة القام�شلي ال�ش�رية.

مخيم ماردين
اأجرت لجنة فل�شطينيي �ش�رية في تركيا درا�شة م��ش�عية الأو�شاع الالجئين الفل�شطينيين 
لل�ق�ف على حقيقة  بـ«مخيم ماردين«، وذلك  اأو ما يعرف  لل�شيافة«،  في »م�ؤ�ش�شة ديريك 
ال�شك�ى المقدمة من بع�ص العائالت الفل�شطينية في مدينة كيلي�ص ح�ل اأو�شاع هذا المخيم 
ورف�شهم االنتقال اإليه، في محاولة لنقل �ش�رة حقيقية عن م�شت�ى الخدمات داخل المخيم، 
مع التاأكيد اأننا ال نتبنى م�قفاً م�شبقاً تجاه الدع�ات الراف�شة اأو الم�ؤيدة لالنتقال اإلى المخيم، 

بل نحاول ت��شيح ال�ش�رة قدر االإمكان.
الثالث من هذا العام 2015م،  ال�شهر  الفل�شطينيين في كيلي�ص بداية  اإي�اء  اإغالق مركز  بعد 
الذي كانت ترعاه الهيئة العامة لالجئين الفل�شطينيين التابعة للمعار�شة ال�ش�رية، بادرت 
الحك�مة التركية اإلى ت�فير بديل للع�ائل عبر نقلهم اإلى مخيم ماردين جن�ب �شرق تركيا على 
بعد 450 كم عن كيلي�ص، واإزاء هذه الدع�ات فقد وافقت نح� 60 عائلة على االنتقال، فيما 

رف�شت 4 عائالت االنتقال الأ�شباب مختلفة. 
ولدى ت�ا�شل »لجنة فل�شطينيي �ش�رية في تركيا« مع بع�ص العائالت الم�ج�دة في مخيم 
اأُن�شئ حديثاً على م�شاحة وا�شعة، ويحت�ي على  اأن المخيم  ماردين، اأو�شح الالجئ )م.اأ( 
لـ�شّت  منها  كل  تت�شع  كبيرة  خيماً  وت�شم  نح� %80،  فيها  االإ�شغال  ن�شبة  وتبلغ  حارات،   5
الم�شتلزمات  بكافة  مجهزة  قما�شي،  �شادر  واأخرى  عائلة  كل  بين  يف�شل  عائالت  ثماني  اإلى 
فر�شة  فرد  لكل   ،3 عدد  مالب�ص  خزانة  كهرباء،  طباخ  بارد،  حامي  دفاية  )براد،  االأ�شا�شية: 

وحرام �شيفي وحرامان �شت�يان، �شلة غذائية �شهرية، منظفات �شهرية، اأدوات مطبخ( .



106

ويحت�ي المخيم اأي�شاً على مدار�ص و�ش�برماركت و�شيدلية وم�شجد على �شكل كرفانات. اأما 
المعاملة والخدمات،  ناحية  االأ�شفلت. ومن  التنفيذ من حيث  قيد  زالت  فما  المخيم،  �ش�ارع 
وغرف  جماعية  مطابخ  وت�جد  جيد  والطعام  جيدة  المعاملة  اأن  الع�ائل  من  العديد  ي�ؤكد 

غ�شيل وحمامات جماعية.
وفي محاولة ال�شتق�شاء حقيقة م�قف الع�ائل الراف�شة للدخ�ل اإلى المخيم، فقد ت�ا�شلت 
نظرًا  الخيم،  داخل  الخ�ش��شية  انعدام  اإلى  اأ�شاروا  حيث  الع�ائل،  هذه  بع�ص  مع  اللجنة 
اإلى اأّن الفا�شل بين كل عائلة واأخرى �ش�ادر رقيقة ال تعزل ال�ش�ت، اإ�شافة اإلى اأّن المطابخ 
والحمامات جماعية، كذلك عّبروا عن مخاوفهم من حالة الت�شييق المتمثلة باالإغالق الكامل 
الت�ش�ير  اإلى منع  اإ�شافة  بت�شريح،  اإال  الخروج والدخ�ل  ال�شائكة ومنع  باالأ�شالك  للمخيم 
با�شتخدام الج�االت، االأمر الذي بررته اإدارة المخيم باأنه ال يزال تحت االإن�شاء، واأن واقعه 

الحالي ال يعّبر عن ال�شكل النهائي.
وما بين االآراء الم�ؤيدة لالنتقال وتلك المعار�شة، ت�ؤكد لجنة فل�شطينيي �ش�رية اأنها ال تتبنى 
اأياً من وجهتي النظر بقدر ما تحر�ص على اإي�شال ما لديها من معل�مات بحيادية و�شفافية، 

تاركة الخيار لالجئين اأنف�شهم.

الهجرة من تركيا اإلى اأوروبا 


التي تنطلق من �ش�اطئ تركيا  ال�شرعية  الهجرة غير  انخفا�ص وتيرة رحالت  ل�حظ ب�شدة 
باتجاه اإيطاليا والي�نان خالل عام 2015، ويع�د �شبب االنخفا�ص اإلى االإجراءات الجديدة 

التي اتبعتها ال�شلطات التركية للحّد من هذه الهجرة، ومنها:
اإلى  الهادفة  التركي  ال�ش�احل  حر�ص  عمليات  وتكثيف  المياه  مراقبة  اإجراءات  ت�شديد  1 -

اعترا�ص ق�ارب المهاجرين غير ال�شرعيين.
انت�شار دوريات ال�شرطة التركية في اأحياء المدن التي ت�شهد اأعمال هجرة و�شّن العديد  2 -

من الحمالت الإلقاء القب�ص على �شبكات التهريب.
ت�شديد اإجراءات المراقبة في مطارات البالد، ما اأدى اإلى ت�قف �شبه كامل للهجرة غير  3 -

ال�شرعية من طريق الج�.
انخفا�ص اأعداد الداخلين اإلى تركيا بنح� غير قان�ني خالل ال�شتة اأ�شهر االأولى من هذا  4 -
اإلى اإغالق الحدود والمنافذ الر�شمية وغير الر�شمية الذي طبقته الحك�مة  العام، نظرًا 
رقعة  ت��شع  مع  بالتزامن  وكذلك  قبلها،  وما  البرلمانية  االنتخابات  فترة  خالل  التركية 

�شيطرة داع�ص على االأرا�شي ال�ش�رية القريبة من الحدود التركية.
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لقد تمكن فريق الر�شد والت�ثيق في مجم�عة العمل ر�شد بع�ص الح�ادث التي وقعت لالجئين 
اأثناء محاولتهم الهجرة من تركيا: 

�ش�رياً  مهاجرًا   •	22 التركية  ال�ش�احل  خفر  اأنقذ   ،2015 يناير  الثاني/  كان�ن   17 في 
ال�ش�احل  غادروا  حيث  تركيا،  مغادرة  محاولتهم  اأثناء  اإيجه  بحر  مياه  في  وفل�شطينياً 
واأُنقذ 12 مهاجرًا  “ديدم”،  اأغا�ص” بق�شاء  “تيكا  راأ�ص  التركية عبر زورق مطاطي قبالة 
راأ�ص  قبالة  بحري  ميل   2،5 نح�  بعد  على  فل�شطينيين  و10  ال�ش�رية  الجن�شية  يحمل�ن 

اأيجه. بحر  مياه  في  اأغا�ص”،  “تيكا 
، �شبط خفر ال�ش�احل التركية في جن�ب تركيا �شفينة  وفي 17 كان�ن الثاني/ يناير 2015	•
�شيد في �ش�احل البحر المت��شط المقابلة لمدينة مر�شين، وعلى متنها 140 مهاجرًا غير 
اإلى  الت�جه  اأثناء محاولتهم  بينهم 30 طفاًل، وذلك  والفل�شطينيين،  ال�ش�ريين  من  �شرعي 

ل المهاجرون بعد اإجراء الفح��شات الطبية اإلى مديرية اأمن مر�شين. اإيطاليا، وُح�ِّ
من  عددًا  متنه  على  يقّل  مركباً  التركي  ال�ش�احل  خفر  اأنقذ   ، •	2015 مار�ص  اآذار/   17 في 
الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين وال�ش�ريين، كان مت�جهاً اإلى جزيرة ك��ص الي�نانية، فيما 
لقي خم�شة اأ�شخا�ص م�شرعهم قبالة �ش�احل بلدة ب�دروم، جن�بّي تركيا، واأُنقذ 8 اآخرون. 

، اعتقلت ال�شلطات التركية ثالثة الجئين فل�شطينيين �ش�ريين من اأبناء  26 اأيار/ ماي� 2015	•
مخيم النيرب، هم: محمد حديري، ومحم�د �شلبي، ومحمد خاليلي، وذلك اأثناء محاولتهم 
ال�شلطات  االأوروبية. وقامت  الدول  اإلى  الهجرة  الي�نان بهدف  اإلى  ال�شفر بحرًا من تركيا 
التركية في ما بعد باالإفراج عن ال�شابين محمد حديري ومحمد خاليلي، بعد تدخل ال�شفارة 
الفل�شطينية الإطالق �شراحهما، واأبقت الالجئ محم�د �شلبي )21 عاماً( قيد االعتقال ب�شبب 

عدم تيقن ال�شفارة من جن�شيته. 
، في �شابقة هي االأولى من ن�عها رّحلت ال�شلطات التركية عددًا من  29 اأيار/ ماي� 2015	•
الالجئين من �ش�رية، بينهم ت�شعة الجئين فل�شطينيين �ش�ريين اإلى �شمال �ش�رية، وذلك 
لين الذي طلب عدم  بعد اعتقالهم اأثناء محاولتهم ال��ش�ل اإلى الي�نان. ووفقاً الأحد المرحَّ
الك�شف عن ا�شمه “فقد اعُتقل�ا في مدينة ازمير التركية حيث تعر�ش�ا لم�شايقات من قبل 
ل�ا بحافلة اإلى اأحد المخيمات الحدودية كما قيل لهم، لكن عند  رجال االأمن هناك، قبل اأن ُيرحَّ
الحدود قام الجن�د بنقلهم اإلى خارج الحدود التركية واإخبارهم اأنهم ممن�ع�ن من دخ�ل 
اأي  لم تعطهم  التركية  ال�شلطات  »اأن  الالجئ  اأكد  ذلك،  اإلى  لمدة عام”.  التركية  االأرا�شي 
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وثيقة ر�شمية ت�ؤكد �شبب ترحيلهم«. ويرى نا�شط�ن اأن تلك الخط�ة ت�شكل خط�رة بالغة 
على حياة الالجئين، وذلك لما ت�شهد مناطق ال�شمال ال�ش�ري من اأعمال ق�شف وا�شتباكات، 
كذلك يحظر القان�ن واالأعراف الدولية اإعادة الالجئين اإلى مناطق النزاع التي فروا منها.

، اعتر�ص مركبان يتبعان لخفر ال�ش�احل التركي اأحد الق�ارب التي  7 حزيران/ ي�ني� 2015	•
اإلى اأوروبا، حيث  اأثناء محاولتهم ال��ش�ل  تقل ما يقارب 100 الجئ فل�شطيني و�ش�ري 
�شمع خالله �ش�ت اإطالق نار في اله�اء، واعُتقل اأفراد المجم�عة ونقل�ا اإلى اأحد ال�شج�ن 
في مدينة اأنطاليا التركية. وفي 8 حزيران/ ي�ني� 2015، اأطلقت ال�شلطات التركية �شراح 
محاولتهم  اأثناء  ي�م  قبل  اعتقلتهم  الذين  وال�ش�ريين،  ال�ش�ريين  الفل�شطينيين  الالجئين 

مغادرة االأرا�شي التركية بحرًا اإلى الي�نان.
�ش�رية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  لمجم�عة  نا�شط�ن  اأكد   ، •	2015 ي�ني�  حزيران/   11
اأن ال�شلطات التركية ت�شتمر باحتجاز نح� 50 الجئاً فل�شطينياً و�ش�رياً في اأحد المالعب 
كانت  التركية  ال�شلطات  اأن  النا�شط�ن  واأ�شاف  الت�الي.  الثاني على  للي�م  اأزمير،  بمدينة 
قد األقت القب�ص عليهم اأثناء محاولتهم ال��ش�ل اإلى الي�نان انطالقاً من ال�ش�احل التركية. 
فيما نقل النا�شط�ن معاناة المحتجزين الذين ي�جد بينهم عدد من الن�شاء واالأطفال، حيث 
اإن الملعب الم�ج�دين فيه ال تت�افر فيه االحتياجات االأ�شا�شية من رعاية طبية واأغطية، 

مطالبين في ال�قت ذاته ب�شرعة االإفراج عنهم.
، ق�شت الالجئة الفل�شطينية هناء عبد القادر )اأم ف�ؤاد(، وهي من  23 حزيران/ ي�ني� 2015	•
�شكان مخيم اليرم�ك غرقاً بعد انقالب قارب يقل 62 راكباً قبالة مدينة ب�دروم على ال�شاحل 

الجن�بي الغربي لتركيا، وذلك في اأثناء محاولتها ال��ش�ل اإلى الي�نان .

الالجئون الفل�سطينيون في اأوروبا 
اأوروبا ط�ال ما م�شى من عام 2015، وا�شتمر  اإلى  الفل�شطيني ال�ش�ري  لم يت�قف اللج�ء 
التدفق اإلى اأوروبا عبر طرق مختلفة ))1(( حملت في طياتها ال�شعادة للبع�ص بعد ال��ش�ل اإلى 

بر االأمن، والحزن والب�ؤ�ص للبع�ص االآخر الذي تعثر اأو ُفقد على الطريق.

)1(.فل�شطينيو.�شورية.ال.يزال.الجرح.ينزف.– تقرير.توثيقي.من.اإ�شدار.مركز.العودة.الفل�شطيني.ومجموعة.العمل.
من.اأجل.فل�شطينيي.�شورية،.�ص.92..
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اأعداد الالجئين الفل�شطينيين من �ش�رية اإلى اأوروبا


اأن  اإلى   »UNHCR« الالجئين ل�ش�ؤون  المتحدة  لالأمم  ال�شامية  المف��شية  اإح�شاءات  ت�شير 
عدد الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين الذين و�شل�ا اإلى اأوروبا قد تجاوز 30 األف الجئ حتى 
نهاية عام 2014، فيما يقّدر اأعداد الالجئين الذين و�شل�ا خالل الن�شف االأول من عام 2015 

بنح� 6950 الجئ، ما يرفع العدد اإلى 36450 الجئاً فل�شطيناً �ش�رياً.
من  اأخرى  اأعدادًا  ت�شم  التي   »Stateless« فئة  �شمن  ُي�شنَّف�ن  �ش�رية  فل�شطينيي  اأّن  يذكر 

ر ن�شبتهم بنح� %16 )1(. الالجئين االأكراد والك�يتيين البدون وال�ش�ماليين، الذين تقدَّ
جدول تف�شيلي باإح�شاءات اأعداد الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين في اأوروبا )2(

6-2015 2014 2013 2012 2011

6950 13902 9620 3513 2465

36450 العدد االإجمالي

ال��شع القان�ني لفل�شطينيي �ش�رية في اأوروبا 


اللج�ء واالإقامات،  اأن�اعاً مختلفة من  اأوروبا  الفل�شطيني�ن من �ش�رية في  ُيمنح الالجئ�ن 
اللج�ء  ن�ع  في  اأي�شاً  وتختلف  الم�شيف،  البلد  �شيا�شة  وباختالف  ال�شن�ات  بعدد  تختلف 
واختالف ال��شع ال�شخ�شي لمقدم اللج�ء و�شيا�شة البلد. حيث تمنح األمانيا وه�لندا وفرن�شا 
وبلجيكا والدنمارك والنرويج اإقامات م�ؤقتة تراوح مدتها ما بين عام وثالثة اأع�ام، وتختلف 
تت�شدد  فيما  الحاالت،  بع�ص  في  ال�شيا�شي  واللج�ء  االإن�شاني  اللج�ء  بين  ما  في  درجاتها 

بريطانيا و�ش�ي�شرا في قب�ل اللج�ء على اأرا�شيها.
اأما ال�ش�يد، فاالإقامة التي تمنحها لفل�شطينيي �ش�رية هي اإقامات دائمة، لكنها تختلف في ما 

بين اللج�ء ال�شيا�شي واالإن�شاني وذلك باختالف و�شع مقدم اللج�ء.
وب�شكل عام، اإن معظم الدول االأوروبية تمنح حق اللج�ء االإن�شاني لفل�شطينيي �ش�رية في 

حال طلبهم اللج�ء فيها.

)1(.منهجية.تثقيل.الرقم.االإح�شائي.للفل�شطيني.ال�شوري.في.اأوروبا.للباحث.االقت�شادي.محمد.يو�شف.
.UNHCR..2(.اإح�شاءات.المفو�شية.ال�شامية.لالأمم.المتحدة.ل�شوؤون.الالجئين(
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ال��شع المعي�شي لفل�شطينيي �ش�رية في اأوروبا 


تت�شابه االأو�شاع المعي�شية في جميع البلدان االأوروبية ن�عاً ما، حيث يح�شل الالجئ الذي 
ُقبل في اأوروبا على �شكن كريم، وراتب يكفي لحياة كريمة له والأ�شرته، مع اختالف ب�شيط في 
الم�شت�ى المعي�شي بين هذا البلد وذاك. وي�ؤدي ال��شع االقت�شادي و�شيا�شة الحك�مة دورًا 

كبيرًا في ا�شتقرار الالجئين ورفاهيتهم.
من  االأوربية  البلدان  في  اللج�ء  طلب  على  الم�افقة  انتظار  فترة  خالل  الالجئ�ن  ويعاني 

م�شكالت متعددة، اأبرزها: 
الفل�شطينيين  الالجئين  من  العديد  يجبر  حيث  اإيطاليا:  في  ب�شمته  ترك  على  اإجباره  1 -
ال�ش�ريين على ترك ب�شمتهم في اإيطاليا، االأمر الذي ي�ؤدي اإلى منعهم من طلب اللج�ء 
في باقي البلدان االأوروبية با�شتثناء بع�ص ال�اليات االألمانية التي قد تتغا�شى عن تلك 
اإيطاليا،  في  ب�شماتهم  يترك�ن  الذين  الالجئين  على  دبلن  اتفاقية  تطبق  حيث  الب�شمة، 

وهي تن�ص على اإعادة الالجئ اإلى البلد االأول الذي ب�شم فيه.
اإقاماتهم  �شدور  انتظار  في  الالجئين  من  العديد  يق�شيها  التي  الط�يلة  االنتظار  فترات  2 -

والتي قد تمتد اإلى اأكثر من عام.
تاأخر لّم ال�شمل، حيث ي�شتغرق في بع�ص البلدان مدة قد ت�شل اإلى اأكثر من عام ون�شف،  3 -
ما يجعل االأهل والالجئ في اأو�شاع نف�شية �شيئة، خا�شة في حال وج�د االأهل في مناطق 

خطرة، اإ�شافة اإلى االأعباء االقت�شادية المترتبة على ذلك.
اأو  لبنان  في  االأوروبية  ال�شفارات  اإلى  �ش�رية  في  الم�ج�دة  العائالت  و�ش�ل  �شع�بة  4 -

تركيا، وذلك ب�شبب منع تركيا لدخ�لهم وت�شّدد لبنان في ذلك اأي�شاً.
اإلى طبيعة  عدم وج�د جهة تمثيلية وا�شحة لهم تتابع م�شاكلهم واإجراءاتهم وتعرفهم  5 -

المجتمعات التي يعي�ش�ن فيها.
بع�ص  اإلى  الكبير  اللج�ء  ب�شبب  وذلك  المنزل،  على  الح�ش�ل  و�شع�بة  اللغة،  م�شكلة  6 -

البلدان االأوروبية.
غالء الم�ا�شالت، و�شعف الت�ا�شل بين الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين ب�شبب تباعد  7 -

الم�شافات.
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الحراك ال�شعبي االأوروبي تجاه فل�شطينيي �ش�رية 


�شهد الن�شف االأول من عام 2015 حراكاً �شعبياً وم�ؤ�ش�شاتياً في القارة االأوروبية اأخذ طابع 
فل�شطين  داخل  �ش�اء  الفل�شطينيين،  تم�ّص  اأحداث  من  يدور  ما  مع  الت�شامنية  المهرجانات 

وخارجها. 
االأ�شب�ع االأوروبي الت�شامني مع فل�شطينيي �ش�رية ومخيم اليرم�ك	•

والهيئات  الم�ؤ�ش�شات  من  عدد  اأطلق  ع�شر،  الثالث  اأوروبا  فل�شطينيي  م�ؤتمر  من  بدع�ة 
االأوروبية العاملة لفل�شطين في القارة االأوروبية فعاليات االأ�شب�ع الت�شامني مع فل�شطينيي 

�ش�رية، الذي امتّد بين �شهري �شباط/ فبراير واآذار/ مار�ص 2015.
فل�شطينيي  مع  الت�شامنية  والفعاليات  االأن�شطة  من  العديد  اإقامة  الت�شامني  االأ�شب�ع  تخلل 

�ش�رية في كل من األمانيا، بريطانيا، ال�ش�يد، ه�لندا والنم�شا.
انطلقت فعاليات االأ�شب�ع الت�شامني من مدينة دورتم�ند االألمانية، حيث اأقام كل من التجمع 
الفل�شطيني ورابطة المراأة الفل�شطينية في األمانيا ندوة بعن�ان »فل�شطيني� �ش�رية... نكبة 
تجدد نكبة«، ح�شرها العديد من الم�ؤ�ش�شات والنا�شطين والهيئات المعنية بق�شايا الالجئين 

الفل�شطينيين.
واأ�شدرت منظمة اأ�شدقاء االإن�شان الدولية في النم�شا تقرير »ما زلنا اأحياًء - معاناة �شكان 
من  الع�شرات  على  م  ُعمِّ الذي  اأو ج�عاً«،  قتاًل  الم�ت  الح�شار ومخاطر  بين  اليرم�ك  مخيم 

الم�ؤ�ش�شات الحق�قية.
تال ذلك مرا�شلة كل من مركز الع�دة الفل�شطيني ومجم�عة العمل من اأجل فل�شطينيي �ش�رية 
االأوروبي  واالتحاد  البريطانية  الحك�مة  �شمنها  من  الدولية،  الجهات  من  لعدد  لندن،  في 
التط�رات  اآخر  على  اأُطلَعت  حيث  المتحدة،  االأمم  في  الالجئين  ل�ش�ؤون  العليا  والمف��شية 

واالإح�شاءات المتعلقة بمعاناة فل�شطينيي �ش�رية.
في  النم�شا  فل�شطين  لدعم  التن�شيقي  والمجل�ص  فل�شطين  �شباب  تجّمع  من  كل  نظم  ثّم  ومن 
طالب  حيث  �ش�رية،  في  الفل�شطينيين  الالجئين  مع  ت�شامنية  وقفة  فيينا،  بالعا�شمة 
المت�شامن�ن برفع الح�شار عن مخيم اليرم�ك لالجئين الفل�شطينيين في دم�شق، باالإ�شافة 

اإلى تحييد الالجئين الفل�شطينيين عن الحرب الدائرة في �ش�رية.
الالجئين  اأو�شاع  لمناق�شة  عمل  ور�شة  ال�ش�يد  في  الفل�شطيني  العدالة  مركز  عقد  بعدها 
الفل�شطينيين في �ش�رية وال�ش�يد، حيث �شارك في ال�ر�شة عدد من روؤ�شاء الجمعيات االأهلية 
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وم�ش�ؤوليها في ال�ش�يد والدنمارك.
»فل�شطيني�  بعن�ان  خا�شة  ندوة  برلين  العا�شمة  في  األمانيا  في  الفل�شطيني  التجمع  وعقد 
يعي�شها  التي  االإن�شانية  االأزمة  ملف  على  ال�ش�ء  لت�شليط  تتجدد«،  نكبة  ف�ش�ل  �ش�رية.. 
العا�شمة  في  والعربية  الفل�شطينية  الم�ؤ�ش�شات  ممثلي  بح�ش�ر  وذلك  �ش�رية،  فل�شطيني� 

برلين، وعدد كبير من اأبناء الجالية الفل�شطينية والعربية.
الفل�شطينية فعاليات االأ�شب�ع الت�شامني، وذلك من خالل ور�شة  الم�ؤ�ش�شات  اإلى ذلك، اختتمت 
اله�لندية، برعاية ودعم من م�ؤتمر  الثقافي في مدينة روتردام  القد�ص  ا�شت�شافها مركز  عمل)1( 
فل�شطينيي اأوروبا ومركز الع�دة الفل�شطيني والبيت الفل�شطيني في ه�لندا، وقد بحثت اأو�شاع 

الالجئين الفل�شطينيين بعن�ان »اأو�شاع فل�شطينيي �ش�رية في اأوروبا )التحديات والفر�ص(«.
الرابطة  مع  بالتعاون  ه�لندا  في  الفل�شطيني  البيت  نظم  اآذار/مار�ص،  من  الثالث  وفي 
الفل�شطينية في مدينة الهاي اله�لندية وقفة احتجاجية اأمام البرلمان اله�لندي، ت�شامناً مع 
وقد  وتج�يع.  وتهجير  تدمير  من  تعانيه  وما  المخيمات،  وماآ�شي  �ش�رية  فل�شطينيي  ق�شية 
تخلل ال�قفة دخ�ل وفد يمثل الفعالية لمقابلة اأع�شاء البرلمان اله�لندي، وت�شليمهم مذكرة 
تح�ي عدة مطالب، من �شمنها ال�شغط باتجاه فك الح�شار عن مخيم اليرم�ك وت�فير مالذ 
ال�ش�ريين  الفل�شطينيين  الم�شج�نين  �شراح  واإطالق  دولية  برعاية  �ش�رية  لفل�شطينيي  اآمن 
لدى اأي دولة اأوروبية، وكان �شبب ت�قيفهم محاولتهم ال��ش�ل واللج�ء اإلى اأوروبا، واإ�شقاط 

الب�شمة االإيطالية.  
وت�شمنت الفعالية معر�شاً لل�ش�ر وال�شروحات تعّبر عن حجم الماأ�شاة التي يعانيها الالجئ�ن 

الفل�شطيني�ن في المخيمات ال�ش�رية، وخا�شة مخيم اليرم�ك. 
م�ؤتمر فل�شطينيي اأوروبا وفل�شطينيي �ش�رية 	•

�شغلت ق�شية فل�شطينيي �ش�رية م�شاحًة وا�شعة من فعاليات م�ؤتمر فل�شطينيي اأوروبا الذي 
اأوروبا والم�شروع  الـ 25 من �شهر ني�شان/اأبريل 2015، تحت عن�ان: »فل�شطيني�  ُعقد في 
فل�شطينيي  معاناة  عن  للحديث  الم�ؤتمر  في  االفتتاحية  الكلمة  ت  �شَ ُخ�شِّ حيث  ال�طني«، 
فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  لمجم�عة  ال�شابق  العام  المن�شق  حم�د،  طارق  واألقاها  �ش�رية، 

ـ.لندن،.مجموعة.العمل. )1( الم�ؤ�ش�شات الأوروبية الم�شاركة: موؤتمر.فل�شطينيي.اأوروبا،.مركز.العودة.الفل�شطينيـ.

من.اأجل.فل�شطينيي.�شورية.ــ.لندن،.التجمع.الفل�شطيني.في.األمانيا،.رابطة.المراأة.الفل�شطينية.ــ.األمانيا،.المجل�ص.

التن�شيقي.لدعم.فل�شطين.في.النم�شا،.منظمة.اأ�شدقاء.االإن�شان.ــ.النم�شا،.تجمع.�شباب.فل�شطين.ــ.النم�شا،.مركز.
العدالة.الفل�شطيني.– مالمو،.البيت.الفل�شطيني.– هولندا.



113

�ش�رية، �شلط ال�ش�ء خاللها على ما يتعر�ص له فل�شطيني� �ش�رية من معاناة واآالم وم�ت 
جراء ال�شراع الدائر في �ش�رية، و�شّدد على حق اأبناء مخيم اليرم�ك في اأن يرفع�ا اأ�ش�اتهم، 

وحق اأبناء المخيمات في اأن يرفع�ا اأ�ش�اتهم، الأن الخذالن م�شتمر حتى هذه اللحظة )1(. 
و�شهد م�ؤتمر فل�شطينيي اأوروبا اأي�شاً معر�شاً فنياً بعن�ان »فنجان قه�ة« للفنان الفل�شطيني 
كذلك عقدت  اليرم�ك،  اأهالي مخيم  ال�ش�ء على معاناة  بل�حاته  �شلط  الذي  �شالمة«  »اأن�ص 
الفل�شطينيين  النا�شطين  من  الع�شرات  ح�شرها  �ش�رية  بفل�شطينيي  خا�شة  عمل  ور�شة 
ال�ش�ريين المقيمين في اأوروبا، ناق�ص الح�ش�ر خاللها اآليات العمل واالأفكار المقترحة لدعم 

الالجئين الفل�شطينيين في �ش�رية.
و�شدد الم�ؤتمر في بيانه الختامي على اأن الم�ؤتمر ي�اكب نكبة ال�شعب الفل�شطيني المتجددة 
في �ش�رية، واأنه يعاي�ص ببالغ االألم ماأ�شاة مخيم اليرم�ك وغيره من المخيمات. واأ�شار البيان 

)1(.من.كلمة.طارق.حمود.المن�شق.العام.ال�شابق.لمجموعة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�شورية-.المدير.التنفيذي.لمركز.

العودة.الفل�شطيني.-.لندن:."اإن.عداد.الموت.ال.يزال.يح�شي.ال�شهداء،.فكيف.ب�شبابنا.ال.يرفعون.ال�شوت،.وكيف.

بنا.ال.نعتر�ص.والخذالن.خنجر.من.خناجر.الموت.لقتل.فل�شطينيي.�شورية؟«..واأ�شار.اإلى.اأن.موؤتمر.فل�شطينيي.

اأول.من.انبرى.للدفاع.عن.ق�شية.فل�شطينيي.�شورية.قبل.ثالث.�شنوات،.واأنه.من.الموؤتمر.خرجت. اأوروبا.كان.
الم�شاريع،.وخرجت.القوافل.والحمالت.والنداءات..

من. والتجويع. الح�شار. من. يعاني. والمخيم. االأقل،. على. يومًا. اليرموك.محا�شر.)665(. »مخيم. اأن. اإلى. واأ�شار. .

القتل.من.الحرمان،.وحتى.االآن.يتم.التعامل.مع.هذه.المجزرة.وكاأنه.حدث.عابر.تحدث.في.اأي.دولة.في.اأقا�شي.

االأر�ص"،.وطالب.برفع.الح�شار.عن.مخيم.اليرموك.واأن.يترك.الخيار.لـ.18.األف.فل�شطيني.اأن.يختاروا.م�شيرهم..

الداخل. في. اإما. م�شردين. اأ�شبحوا. �شورية. فل�شطينيي. اأرباع. ثالثة. من. اأكثر. اأن. كلمته. في. حمود. طارق. واأكد.

والخارج،.واأن.هناك.مئات.المعتقلين.الفل�شطينيين.ال.علم.وال.خبر.عنهم،.حق.اأهليهم.وحقنا.وحق.كل.فل�شطيني.

اأن.يعلم.م�شير.هوؤالء،.واأن.يطالب.باإخراجهم،.�شواء.في.ال�شجون.داخل.�شورية.اأو.خارجها.في.�شربيا.ومقدونيا.
وكمبوديا..وراأى.اأن.المعتقلين.هم.م�شوؤوليتنا.جميعًا،.وعلينا.اأن.نرفع.اأ�شماءهم.باتجاه.الحل.الوحيد«..

وطالب.»القيادة.الفل�شطينية.ب�شقيها.الر�شمي.وغير.الر�شمي.بو�شع.ق�شية.فل�شطينيي.�شورية.على.�شلم.اأولوياته،. .

والكف.عن.تجاهلها.وتغييبها.والعبث.بم�شير.اأبناء.المخيمات.الفل�شطينية.في.�شورية«،.ودعا.»النخب.والمثقفين.

اإلى.اإطالق.المبادرات.الفردية.والجماعية،.واأن.ال.ينتظروا.دورًا.ر�شميًا،.بل.عليهم.ا�شتالم.زمام.المبادرة،.واأن.

يقوموا.بالتعريف.بهذه.الق�شية.وبهذه.الماأ�شاة.قدر.الم�شتطاع«..وختم.طارق.حمود،.المن�شق.العام.لمجموعة.

العمل.كلمته.بالت�شديد.على.اأن."فل�شطينيي.�شورية.هم.جزء.اأ�شيل.من.هذا.ال�شعب،.وجزء.اأ�شيل.من.خياراته،.

وجزء.اأ�شيل.من.حق.العودة.الذي.�شنحمله.برًا.وبحرًا.وجوًا،.هذا.الحق.الذي.لن.تن�شينا.اإياه.ماأ�شاتنا«،.واأ�شاف:.

»اإننا،.بكل.لغات.العالم،.�شنقول:.عائدون.اإلى.فل�شطين.عبر.مخيم.اليرموك.وعبر.درعا.وعبر.المزيريب،.عائدون.

عبر.عين.الحلوة،.وعبر.البقعة،.عائدون.عبر.الجلزون.وال�شجاعية،.واإن.كانت.فل�شطين.وطننا،.فالمخيمات.وطن.
على.طريق.هذا.الوطن،.لها.في.قلوبنا.كما.ليافا.وعكا.والجليل«.
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اإلى »اأّن نكبة ال�شعب الفل�شطيني المت�ا�شلة لن ي�شع حّدًا لها �ش�ى تفعيل حقِّ الع�دة اإلى 
اأر�شه ودياره في فل�شطين«.

للدخ�ل  المخيم  وفتح  اليرم�ك،  مخيم  اأبناء  على  خيارات  اأي  فر�ص  »بعدم  البيان  وطالب 
اإلى  والخروج وفقاً لما يقرره اأبناوؤه واأبناء باقي المخيمات الفل�شطينية في �ش�رية«، داعياً 
»�شرورة فتح الطريق اأمام االإمدادات االإن�شانية لقاطني المخيمات ولعم�م ال�شكان والنازحين 
هناك«، م�شددًا على »م�ا�شلة الجه�د والحمالت الإ�شناد اأبناء �شعبنا في نكبتهم المتجددة هذه 
ب�شتى ال�شُبل الممكنة، مع �شرورة التزام الدول جميعاً التعامل االإن�شاني الكريم مع الالجئين 
والنازحين«. فيما اأعلنت رئا�شة الم�ؤتمر »تبني متابعة كافة مقترحات ور�شة العمل الخا�شة 
بفل�شطينيي �ش�رية التي انعقدت �شمن فعاليات الم�ؤتمر«، واأنها »�شتبذل طاقتها لترجمة هذه 

الت��شيات اإلى واقع فعلي وفقاً لما تتيحه اإمكانات العمل الفل�شطيني في القارة«.

الحراك االأهلي الفل�شطيني ال�ش�ري في اأوروبا 


�شهد الن�شف االأول من عام 2015 اإطالق عدد من اللجان االأهلية التي قام فل�شطيني� �ش�رية 
بت�شكليها بغية تفعيل دورهم في البلدان التي لجاأوا اإليها.

لجنة فل�شطينيي �ش�رية في النم�شا    	•
لدعم  التن�شيقي  المجل�ص  اإليه  دعا  الذي  النم�شا،  في  �ش�رية  فل�شطينيي  لقاء  من  انبثقت 
فل�شطين بالنم�شا في العا�شمة فيينا، وذلك لمناق�شة اأو�شاع الالجئين الفل�شطينيين المهجرين 
الالجئين  ب�ش�ؤون  يخت�ص  م�شتقبلي  خدمات  لمركز  ن�اة  ولت�شبح  وم�شاكلهم،  النم�شا  اإلى 
الفل�شطينيين القادمين من �ش�ريا ويعمل على م�شاعدتهم في حل م�شاكلهم التي يعان�ن منها. 

لجنة ت�ا�شل فل�شطينيي �ش�رية في ال�ش�يد )ت�ا�شل( 	•
النا�شطين  من  عدد  من  م�ؤلفة  م�ؤقتة  تاأ�شي�شية  »لجنة  باأنها  نف�شها  عن  اللجنة  هذه  عّرفت 
في  ال�ش�ريين  الفل�شطينيين  الالجئين  تفعيل  اإلى  ت�شعى  �ش�رية،  من  القادمين  الفل�شطينيين 
مختلف اأماكن وج�دهم في ال�ش�يد، باالإ�شافة اإلى تق�ية الت�ا�شل في ما بينهم، والعمل على 
تذليل العقبات التي ت�اجههم عبر التعاون مع الم�ؤ�ش�شات ال�ش�يدية الداعمة لفل�شطين، وجعلت 

لنف�شها مهمة تح�يل نكبة اللج�ء الثانية لفل�شطينيي �ش�رية من محنة اإلى منحة«)1( .

)1( الروؤية:.تحويل.نكبة.اللجوء.الثانية.لفل�شطينيي.�شورية.من.محنة.اإلى.منحة..
االأهداف:   

تعمل.اللجنة.الموؤقتة.خالل.عامها.االأول.على.محورين.اأ�شا�شيين،.هما:.الالجئون.الفل�شطينيون.القادمون.من.�شورية.اإلى. .
=................................ .ال�شويد،.وبلورة.موؤ�ش�شة.اأو.كيان.خا�ص.بالالجئين.الفل�شطينيين.ال�شوريين.في.ال�شويد..
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كذلك ن�شط العديد من فل�شطينيي �ش�رية في العمل مع البيت الفل�شطيني في ه�لندا.

=.بالن�شبة.اإلى.المحور.االأول،.تتلخ�ص.االأهداف.كاالآتي:.
1.ـ.التوا�شل.مع.الالجئين.الفل�شطينيين.ال�شوريين.في.ال�شويد. .

2.ـ.ح�شر.االإمكانات.والخبرات.المتوافرة. .
3.ـ.التوا�شل.مع.الموؤ�ش�شات.ال�شويدية.الداعمة.لفل�شطين. .

4.ـ.العمل.على.تقديم.العون.والم�شورة.القانونية.واالإر�شادية. .
5ـ.اإعداد.�شل�شلة.من.االأن�شطة.والفعاليات.الداعمة. .

6.ـ.تاأ�شي�ص.لجان.فرعية.للجنة.في.مختلف.المدن.والمناطق. .
اأما.في.ما.يتعلق.بالمحور.الثاني.الذي.يتناول.بلورة.موؤ�ش�شة.اأو.كيان.خا�ص.بالالجئين.الفل�شطينيين.ال�شوريين،. .

فتتركز.اأهداف.اللجنة.على.االآتي:.
1.ـ.اأن.تتحول.اللجنة.الموؤقتة.بعد.انق�شاء.العام.االأول.من.لجنة.موؤقتة.اإلى.موؤ�ش�شة.اأو.لجنة.دائمة. .

2.ـ.و�شع.ت�شور.وا�شح.لعمل.الموؤ�ش�شة.المقترحة. .
3.ـ.و�شع.نظام.داخلي.مقترح.للموؤ�ش�شة.بما.يتنا�شب.مع.القوانين.ال�شويدية. .

4.ـ.ترخي�ص.الموؤ�ش�شة.في.الموؤ�ش�شات.الر�شمية.ال�شويدية. .
5.ـ.العمل.على.اأن.تكون.الموؤ�ش�شة.من.اأبرز.االأ�شوات.التي.تمثل.فل�شطينيي.�شورية.في.ال�شويد. .

االأدوات: .
1.ـ.العمل.االجتماعي:.عبر.اللقاءات.والتوا�شل.والموؤتمرات.مع.كافة.�شرائح.فل�شطينيي.�شورية.في.ال�شويد. .

ـ.العمل.االإعالمي:.عبر.اال�شتفادة.من.مواقع.التوا�شل.االجتماعي،.واإنتاج.المواد.االإر�شادية.والتثقيفية.التي. .2 .
تخدم.القادمين.الجدد.

الحكومية. الجهات. تقوم. التي. االإر�شادية. المعلومات. كافة. تاأمين. عبر.محاولة. واالإر�شادي:. القانوني. العمل. ـ. .3 .

هذا. في. الفل�شطينية. الجالية. الأبناء. ال�شابقة. الخبرات. من. اال�شتفادة. اإلى. باالإ�شافة. باإ�شدارها،. ال�شويدية.
المو�شوع.
الهيكلية:  .

تتبع.اللجنة.ب�شكلها.الموؤقت.خالل.عامها.االأول.اإلى.مركز.العدالة.الفل�شطيني-.مالمو. .
ل.اللجنة.الموؤقتة.اإلى.لجنة.تاأ�شي�شية.ت�شرف.على.عقد.موؤتمر.عام.الإطالق.موؤ�ش�شة. بعد.انق�شاء.العام.االأول،.ُتحوَّ .

اأو.كيان.خا�ص.بفل�شطينيي.�شورية.
ال�شويد،. في. �شورية. فل�شطينيي. اأماكن.وجود. توزع.ح�شب. الفرعية. اللجان. من. عدد. الموؤقتة. اللجنة. عن. يتفرع. .
وتتبع.اللجنة.التاأ�شي�شية،.وبعد.انق�شاء.العام.االأول.يدعى.جميع.اأع�شاء.اللجان.الفرعية.اإلى.الموؤتمر.العام..

المهمة: .
تحويل.نكبة.اللجوء.الثانية.لفل�شطينيي.�شورية.من.محنة.اإلى.منحة.. .
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خامسًا : فلسطينيو سورية معذبون على دروب الهجرة

اأفادت المنظمة الدولية للهجرة باأن نح� 1800 مهاجر ابتلعهم البحر المت��شط خالل الثلث 
االأول من عام 2015 بزيادة ثالثين مرة عن نف�ص الفترة من عام 2014.

اأ�شدره خفر ال�ش�احل االإيطالي ي�م 28 حزيران/ ي�ني� 2015، فاإن  وبح�شب البيان الذي 
اإلى  نح�  اإيطاليا خالل الن�شف االأول من عام 2015 و�شل  اإلى  عدد المهاجرين الذين و�شل�ا 
األفاً، واأو�شح البيان اأن اأعداد الالجئين الذين و�شل�ا اإلى اإيطاليا عام 2015، تجاوز عدد   69

المهاجرين الذين اأح�شت ال�شلطات االإيطالية و�ش�لهم خالل االأ�شهر ال�شتة االأولى من 2014. 
وفي �شياق مت�شل، بلغ عدد المهاجرين الذين و�شل�ا اإلى الي�نان منذ بداية العام الحالي ما 

يقارب 80 األف مهاجر، ن�شبة كبيرة منهم و�شل�ا عبر البحر.  
واأو�شحت منظمات اإن�شانية وحق�قية اأن ن�شف المهاجرين الذين و�شل�ا اإلى اإيطاليا هم من 

الفل�شطينيين ال�ش�ريين وال�ش�ريين الذين فروا من ال�شراع الدائر في �ش�رية )1(. 
ويعزو مراقب�ن ارتفاع عدد �شحايا الهجرة غير ال�شرعية اإلى ت�ا�شل عملية الهجرة وعدم 
اقت�شارها على ف�شل معين من ف�ش�ل ال�شنة، بعدما ت�شاوت الحياة والم�ت لدى الالجئين، 
فاأ�شبح�ا ينتقل�ن جماعات وفرادى اإلى منافذ تهريب الب�شر لرك�ب ق�ارب الم�ت دون النظر 

اإلى حال البحر، اأو �شل�ك طرق برية غير ماأم�نة.

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في م�شر


ا�شتمرت ال�شلطات الم�شرية باحتجاز نح� 60 الجئاً فل�شطينياً في ق�شم �شرطة كرم�ز، بتهمة 
الدخ�ل غير ال�شرعي للبالد ي�م 25 ت�شرين االأول/ اأكت�بر 2014، لي�شبح�ا رهن الت�قيف 
المحتجزين  بع�ص  و�شفها  كما  ح�شنة  معاملة  وو�شط  �شحية،  غير  ظروف  في  واالعتقال 

لمجم�عة العمل)2(. 

)1(.اإيطاليا.تنقذ.4400.مهاجرًا.خالل.اليومين.الما�شيينـ.ـ.موقع.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�شطينيي.�شورية.على.ال�شبكة.
.. العنكبوتية.-.تاريخ.الن�شر:.30-.06-.2015..
)2(.فل�شطينيو.�شورية.ال.يزال.الجرح.ينزف.ــ.تقرير.توثيقي.من.اإ�شدار.مركز.العودة.الفل�شطيني.ومجموعة.العمل.

من.اأجل.فل�شطينيي.�شورية.ـ.الالجئون.الفل�شطينيون.اإلى.م�شر.�ص.69.وما.بعدها...
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تركيا،  اإلى  المحتجزين  ال�ش�ريين  الالجئين  اأعادت  الم�شرية  ال�شلطات  اأن  بالذكر  والجدير 
براءتهم  اإعالن  رغم  كرم�ز،  ق�شم  في  فل�شطينيياً  الجئاً   60 نح�  على  التحفظ  جرى  بينما 
وتح�يل اأوراقهم ل�زارة الخارجية الم�شرية ريثما تقبل دولة ما ا�شتقبالهم على اأرا�شيها اأو 

الع�دة اإلى �ش�رية، االأمر الذي يرف�شه جميع المحتجزين هناك.
الالجئ�ن  اأعلن  ق�شيتهم،  عن  التغافل  ل�شيا�شة  ونتيجًة   ،2015 فبراير  �شباط/   9 وفي 
الفل�شطيني�ن وال�ش�ري�ن المعتقل�ن في �شجن كرم�ز بم�شر اإ�شرابهم المفت�ح عن الطعام، 
حتى تحقيق مطلبهم المتمثلة »بالتن�شيق العاجل بين الجهات المعنية من اأجل ا�شتقبالهم في 

دول االتحاد االأوروبي خا�شة الم�ج�د فيها اأفراد من عائالت المحتجزين«. 
الفل�شطينيين  الالجئين  بترحيل  الم�شرية  ال�شلطات  بداأت   ،2015 ي�ني�  حزيران/   16 في 
على  االألمانية  ال�شلطات  م�افقة  بعد  اأ�شهر،   8 منذ  كرم�ز  �شجن  في  لديها  والمحتجزين 
ا�شتقبالهم. ويبلغ عدد المرّحلين اإلى األمانيا 42، بينهم ن�شاء واأطفال، على اأن ترّحل مجم�عتان 

من المفرج عنهم اإلى كل من ال�ش�يد وفرن�شا.
19 حزيران/ ي�ني� 2015، نا�شد 75 الجئاً فل�شطينياً و�ش�رياً عبر مجم�عة العمل المنظمات 
االإن�شانية والجهات المعنية واأ�شرب�ا عن الطعام من اأجل اإطالق �شراحهم من �شجن بلطيم 
البرل�ص في مدينة بلطيم التي تقع في اأق�شى �شمال م�شر، وتتبع محافظة كفر ال�شيخ. وقال 
واأن  والم�شاعدة  المنا�شدة  نرج�  وفل�شطينيين،  �ش�ريين  »نحن،  المنا�شدة:  في  الالجئ�ن 
ت��شل�ا �ش�تنا لجميع الجهات المعنية، ونرج� من االأمم المتحدة الم�شاعدة العاجلة، فنحن 
مجم�عة من الرجال والن�شاء واالأطفال وال�شي�خ معتقل�ن منذ اأ�شب�ع«. وو�شف الالجئ�ن 
الن�شاء  للب�شر، واالإهانات مت�ا�شلة و�شرب  المكان ال ي�شلح  بال�شيئ جدًا، حيث  »و�شعهم 
من قبل ال�شرطة الم�شرية، ف�شاًل عن االإهمال الطبي للمر�شى الم�ج�دين معهم«، وكرد فعل 
على هذا، اأعلن�ا االإ�شراب عن الطعام وال�شراب. وفي ختام المنا�شدة، طالب�ا االأمم المتحدة 

ومنظمات حق�ق االإن�شان بالتدخل الإطالق �شراحهم واإغاثتهم من الجحيم المت�ا�شل. 

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في ليبيا


�شكلت ليبيا اأبرز ب�ابات عب�ر الالجئين الفل�شطينيين نح� اأوروبا ب�شبب ا�شطراب ال��شع 
على  منهم  العديد  اأجبر  االأمني  ال��شع  تاأزم  ازدياد  اأن  اإال  اإيطاليا،  من  وقربها  فيها  االأمني 
البحث عن خيارات اأخرى، حيث كان ال��ش�ل اإلى اأوروبا ه� الطريق االأكثر اختيارًا، خا�شة 
مع اإغالق معظم الدول اأب�ابها في وجه الالجئين الفل�شطينيين، ويجري تهريب الالجئين من 
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ليبيا اإلى الدول االأوروبية عبر مراكب ال�شيد ال�شغيرة، التي تفتقر اإلى اأدنى درجات االأمان، 
ما اأدى اإلى غرق المئات من الالجئين في البحر، م�شتغلين الفلتان االأمني الذي تعي�شه ليبيا 

وازدياد اأعداد الالجئين. 
بها  المعترف  الليبية  الحك�مة  الداخلية في  اأ�شدر وزير  يناير 2015،  الثاني/  في 5 كان�ن 
ُعمر ال�شنكي، قرارًا يحظر بم�جبه دخ�ل حاملي الجن�شيات ال�ش�دانية والفل�شطينية  دولياً 
ال�افدين من  ُم�شاركة بع�ص  الليبية، بحجة »ت�افر معل�مات عن  االأرا�شي  اإلى  وال�ش�رية 

حاملي هذه الجن�شيات كمقاتلين �شمن الجماعات االإرهابية في ليبيا«. 
المطار،  اأغلق في وجههم  بديلة بعدما  البحث عن طرق  اإلى  الفل�شطيني�ن  الالجئ�ن  ا�شطر 
فكان ال�ش�دان ه� الب�ابة التي و�شل منها اآالف المهاجرين اإلى ليبيا. وفي تعقب ميداني الآلية 
المهاجر  ي�شلكها  التي  الخط�ات  اإجمال  يمكن  ال�ش�دان،  الليبية عبر  ال�ش�احل  اإلى  ال��ش�ل 
من اأبناء الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين عبر اأحد المطارات العربية اإلى مطار الخرط�م، 
حيث تبداأ رحلته عندما ير�شل اإليه المهرب دع�ة اإلى بريده االإلكتروني اأو الما�شنجر، مفادها 
اأن �شركة �ش�دانية ترغب في التعاقد معه للعمل، لتمكنه هذه الدع�ة من الدخ�ل دون الحاجة 

اإلى ا�شت�شدارتاأ�شيرة دخ�ل، هي باالأ�شل ال تمنح للفل�شطيني ال�ش�ري. 
وقبل ال��ش�ل اإلى ال�جهة النهائية للرحلة االأولى، تبداأ خي�ط اللعبة بالظه�ر عندما يخبره 
المهرب في محطة الترانزيت باأنه يجب عليه عدم اإظهار الدع�ة التي بح�زته  لل�شلطات في 
تمزيقها، وعدم  اأو  اإخفاوؤها  لها، وعليه  اأ�شا�ص  ال  باعتبارها دع�ة �ش�رية  الخرط�م،  مطار 
القلق، فهناك من ينتظره ليق�م باإدخاله واجتياز كل الب�ابات ال�اجب ال�ق�ف عندها، ليجد 

الالجئ بعدئٍذ نف�شه مت�رطاً بالدخ�ل اإلى البلد دون اأي اإ�شعار ر�شمي اأو اإذن قان�ني. 
وبعد المك�ث داخل ال�ش�دان لعدة اأيام ريثما يكتمل »الِحمل« – ح�شب تعبير اأحد المهربين 
– في ظروف نف�شية متفاوتة بين التفاوؤل بال��ش�ل اإلى الهدف اأو الت�شاوؤم بما ه� دون ذلك، 
ينتقل الالجئ برفقة من معه اإلى منطقة ت�شمى �ش�ق ليبيا، حيث تاأتي ال�شيارات المخ�ش�شة 
منطقة  في   االأولى  للمحطة  ال�ش�دانية  ال�شحراء  عبر  الليبية  لالأرا�شي  المهاجرين  لنقل 
اأجدابيا الليبية، حيث يت�شلمهم اأ�شخا�ص اآخرون �شمن مزارع اأو تجمعات مخ�ش�شة لتجميع 

المهاجرين في ظروف معي�شية دون ال��شط، ال�جبة الرئي�شية فيها المعكرونة. 
ل االأم�ال الالزمة لينقلهم  يق�م المهرب�ن في هذه المرحلة بالتحفظ على المهاجرين حتى ُتح�َّ
المهرب االأول، بغ�ص النظر عن مدة االإقامة. ي�شار اإلى اأنه في بع�ص االأحيان يتخلى المهرب 
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اإليه  ي�ؤول  اأن  يمكن  الذي  بالم�شير  الحائط  ُعر�ص  المهاجرين، �شارباً  من  زبائنه  االأول عن 
حالهم. 

�شبراطة  اإلى  المهاجرين  بترحيل  يق�م  الم�شتحقة،  المبالغ  اأجدابيا  في  المهرب  ت�شّلم  بعد 
ال�اقعة بالقرب من مدينة طرابل�ص، حيث تك�ن المحطة االأخيرة قبل رك�ب البحر، ويطّبق 
المبالغ  اأ�شالفهم من حيث احتجازهم حتى قب�ص  المهاجرين ما طبقه  المهرب�ن على ه�ؤالء 

الخا�شة بنقلهم اإلى الق�ارب. 
المخاطر  من  للعديد  المهاجرون  يتعر�ص  طرابل�ص،  اإلى  اأجدابيا  من  االنتقال  فترة  خالل 
العتبارات متعددة، اأهمها مرورهم في مناطق ال�شراع الدائر بين الكتائب الم�شلحة في ليبيا 
بكل �شن�فها، والطرق التي ُينَقل�ن عبرها. فقد �شّرح اأحد �شائقي �شيارات التهريب قائاًل: »لقد 
�شيارات فقط«.  بثماني  اأننا و�شلنا  اإال  �شيارة،  اإحدى ع�شرة  بقافلة ت�شم  خرجنا ذات مرة 
وفي �شهادة اأحد المهاجرين، ورد اأنهم »ُنقل�ا في برادات الفاكهة المتجهة من منطقة تره�نة 
اإلى �شبراطة«، واأفاد اآخرون باأنهم »بات�ا في حظيرة للخيل على روث الحي�انات بالقرب 
من مدينة �شرت لعدة اأيام، في ظروف �شعبة جدًا نتيجة اال�شتباكات الم�شتعلة هناك اأثناء 

وج�دهم بالقرب من المدينة«. 

ر�شد وت�ثيق نداءات من ليبيا 
ــ ي�م 11 كان�ن الثاني/ يناير 2015، وردت اأنباء لمجم�عة العمل عن احتجاز 35	• الجئاً  
الزوراء في �شمال غرب  القريبة من  اأطفال في منطقة زوارة  �ش�رياً، ومعهم 3  فل�شطينياً 
ليبيا، وتعر�شهم لعمليات �شلب تحت التهديد بال�شالح، وهم يعامل�ن ب�ح�شية بعد حرمانهم 

الطعام ومنعهم من االت�شال بذويهم.
، وثقت مجم�عة العمل ق�شاء الالجئ الفل�شطيني ال�ش�ري  ــ 23 كان�ن الثاني/ يناير 2015	•
ح�شام اأحمد مح�شن بحادث انقالب �شيارة وه� في طريق الهجرة على الطريق ال�شحراوي 

بين ال�ش�دان وليبيا.
الجئاً   •	25 احتجاز  عن  العمل  لمجم�عة  اأنباء  وردت   ،2015 يناير  الثاني/  كان�ن   31
فل�شطينياً �ش�رياً و�ش�رياً في �شجن قرنادة في مدينة البي�شاء بالجبل االأخ�شر �شمال �شرق 
ليبيا منذ 3 اأ�شهر وع�شرة اأيام. واأ�شارت االأنباء اإلى اأن قرار اإطالق �شراحهم مت�قف على 

اإ�شدار اأوراق من القن�شل الفل�شطيني في ليبيا.
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3 �شباط/ فبراير 2015، ر�شدت مجم�عة العمل فقد الالجئ الفل�شطيني فار�ص جلب�ط )26	• 
عاماً(، وه� من اأبناء مخيم اليرم�ك في اأثناء مغادرته مدينة اأجدابيا اإلى مدينة طرابل�ص 

في ليبيا، ولم تعرف عنه اأي معل�مات اأو اأنباء.
على  الليبية  ال�شلطات  عزم  عن  اأنباء  العمل  م�عة  لمج	• وردت   ،2015 فبراير  �شباط/   12
االإفراج عن عدد من الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين وال�ش�ريين كانت قد اعتقلتهم ي�م 
15 كان�ن االأول/ دي�شمبر 2014، اأثناء ت�جههم من اأجدابيا اإلى طرابل�ص بتهمة الهجرة 
من  ولبنان  �ش�رية  من  فل�شطينياً  �شاباً   17 �شتنقل  الليبية  ال�شلطات  وباأن  ال�شرعية،  غير 

�شجن م�شراتة اإلى �شجن طرابل�ص المركزي، تمهيدًا لالإفراج عنهم.  
رحيل،  من�ر  الدكت�ر  وفاة   ، •	2015 فبراير  �شباط/   24 في  العمل  مجم�عة  وثقت  كذلك 
اإلى  ال��ش�ل  محاولته  اأثناء  وذلك  المت��شط،  مياه  في  غرقاً  ال�شيح  خان  مخيم  اأبناء  من 

ال�ش�اطئ االإيطالية، انطالقاً من ليبيا. 
 6 اآذار/ مار�ص 2015، وردت	• للمجم�عة اأنباء عن فقدان ال�شاب الفل�شطيني ال�ش�ري اأحمد 

خالد ح�شن، بعد انطالقه على متن قارب من ليبيا اإلى اإيطاليا. 
13 ني�شان/ اأبريل 2015، اأطلق عبر مجم�عة العمل نح� 150	• �شخ�شاً، بينهم الع�شرات من 
الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين وال�ش�ريين، نداء ا�شتغاثة لل�شليب االأحمر الدولي، من 
اأجل الت�ا�شل مع خفر ال�ش�احل االإيطالي، الإنقاذهم بعد تحطم القارب الذي اأقلهم قبل ي�م 

من مدينة م�شراتة الليبية باتجاه ال�ش�اطئ االإيطالية.

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن المهاجرون في المغرب العربي 


يحاول ي�مياً الع�شرات من الالجئين العب�ر من المغرب اإلى مدينة مليلية االإ�شبانية المطلة 
على البحر المت��شط، بق�شد طلب اللج�ء لهذا البلد االأوروبي. لذلك، وجد عدد من الالجئين 
اإلى دول اللج�ء االأوروبي، بعد اأن هرب�ا من جحيم االأو�شاع  الفل�شطينيين ثغرة ت��شلهم 

في �ش�رية. 
العمل،  مجم�عة  عبر  منا�شدة  �ش�رياً  فل�شطينياً  الجئاً   50 وجه   ،2015 ماي�  اأيار/   6 في 
المغربية،  المملكة  �شمال  في  مليلة  والية  قرب  الحدودية  المناطق  اإحدى  في  عالق�ن  وهم 
وذلك اأثناء محاولتهم الهجرة غير ال�شرعية اإلى اإ�شبانيا هرباً من جحيم الحرب الدائرة في 
اإنهاء  اأجل  التدخل من  االإن�شان  الدولية ومنظمات حق�ق  الهيئات  �ش�رية، طالب�ا فيه كافة 
ماأ�شاتهم والت�ا�شل مع الحك�مة المغربية من اأجل ال�شماح لهم بمغادرة اأرا�شيها اإلى الدول 
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االأوروبية. وقد نقل عدد من النا�شطين ت�شجياًل �ش�تياً عبر م�اقع الت�ا�شل االجتماعي عن 
اإحدى ال�شيدات العالقات في المنطقة ال�اقعة قبالة »ب�ابة اإ�شبانيا« بالمغرب، وهي فل�شطينية 
الفل�شطيني�ن  والالجئ�ن  هي  عانتها  التي  المعاناة  مدى  ت�شف  اليرم�ك،  مخيم  من  مهجرة 
الرحلة  اأن  واأو�شحت  الم�ت«.  »طريق  باأنه  الرحلة«  »طريق  و�شفت  حيث  �شفرهم،  اأثناء 
كان تمّر من منطقة تدعى »مغنية« في المغرب، وكانت ت�شاري�ص المكان وعرة للغاية، وهي 
اإلى  و�ش�اًل  �شاعات،  لعدة  االأقدام  على  م�شياً  المهاجرون  ي�شلكها  ووديان  جبال  عن  عبارة 
والية مليلة البحرية الحدودية. وعن معاملة المهربين لهم وكيفية نقلهم من مكان اإلى اآخر، 
قالت الالجئة الفل�شطينية: »اإن المهربين كان�ا ينقل�ننا بال�شيارات عند نقاط محددة، ومن 
مكان الآخر ومن مدينة الأخرى فقط ال غير. اأما الطرقات والجبال وال�ديان، فكنا ن�شلكها م�شياً 
اأن المهربين كان�ا يمنع�ننا  اإلى  على االأقدام ف�ق ال�ش�ك والنباتات والحجارة«. واأ�شارت 
الحدود  حر�ص  يك�شف  اأن  خ�شية  ال�شجائر،  تدخين  وحتى  الج�االت،  وا�شتخدام  الكالم  من 

تحركاتنا وي�شبطنا ويعتقلنا«، م�ؤكدة اأنهم نج�ا من حر�ص الحدود عدة مرات. 
الحدود  حر�ص  رحمة  تحت  الي�م  اأنهم  على  المقابلة  خالل  الفل�شطينية  الالجئة  و�شددت 
والمهربين، وعندما يحاول�ن العب�ر اإلى الجهة االأخرى يتعر�ش�ن لل�شتم وال�شرب واالإهانة، 
وا�شفة المعبر الحدودي باأنه اأ�ش�اأ حااًل من معبر رفح، وباأن المعاملة عنده اأ�ش�اأ من معاملة 

االحتالل »االإ�شرائيلي« للفل�شطينيين على الح�اجز والمعابر، ح�شب تعبيرها. 

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في قبر�ص 


منت�شف ليلة 26 اأيل�ل/ �شبتمبر 2014، �شحبت البحرية القبر�شية مركباً يقلُّ 345 الجئاً 
اأثناء ت�جههم اإلى اإيطاليا، واإجبارهم على الب�شم في قبر�ص، وُو�شع�ا  فل�شطينياً و�ش�رياً 
واأمهلتهم  المخيم،  في  والم�شرب  الماأكل  القبر�شية  ال�شلطات  لهم  ووفرت  اللج�ء  مخيم  في 
كاهل  عن  الق�شية  هذه  ورفع  المع�شكر  واإغالق  اللج�ء  اإجراءات  الإتمام  الزمن  من  فترة 
الدولية،  الم�ؤ�ش�شات  من  وعدد  االأوروبي  االتحاد  �شغط  تحت  لكن  القبر�شية.  ال�شلطات 
جثة  على  القبر�شية  ال�شرطة  عثرت   ،2014/12/26 في  المخيم.  من  الالجئ�ن  ُيخَرج  لم 
الالجئ الفل�شطيني ال�ش�ري اأحمد عبد اهلل من �شكان حي البرامكة في دم�شق ومن الالجئين 
الفل�شطينيين العالقين في قبر�ص الي�نانية، ملقاة على اإحدى الطرقات، وذلك بعد عدة اأيام 
اأبلغت  بعدها،  لالجئين(.  المخ�ش�شة  )الكامبات  اأحد  من  غام�شة  ظروف  في  اختفائه  من 
اللج�ء  كامب  في  المقيمين  وال�ش�ريين  الفل�شطينيين  الالجئين  ر�شمياً  القبر�شية  ال�شلطات 
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ر�شالة  في  ذلك  وجاء   ،2015/1/16 الجمعة  ي�م  الكامب  بمغادرة  قبر�ص  في  »ب�رنارة« 
م�قعة من رئي�ص مخيم ب�رنارة د. ج�ن اأفل�نيتي�ص، تحت عن�ان »التنبيه االأخير« وم�جهة 

اإلى القاطنين في المخيم، وتخللت االإنذار 5 نقاط:
إن الي�م االأخير للمخيم ي�م الجمعة 2015/1/16	• وال�شاعة الثالثة تحديدًا. 

	•يجب على الجميع االنتهاء من معامالت اللج�ء اأو الفيزا الم�ؤقتة. 
. على الذين تقدم�ا بمعامالت اللج�ء، نقلهم اإلى مخيم ك�فين� ي�م الجمعة 2015/1/16	•

 .  اآخر مهلة للذين تقدم�ا بمعامالت االإقامة الم�ؤقتة لالإقامة في المخيم 2015/1/16	•
 . وعلى الذين لم يتقدم�ا باأي اإجراء، مغادرة المخيم �شباح الجمعة 2015/1/16	•

في 2015/1/16، و�شلت اإلى مجم�عة العمل منا�شدة من الالجئين الفل�شطينيين وال�ش�ريين 
ومنظمات  والر�شمية  والدينية  والمدنية  االأهلية  المنظمات  كافة  فيها  يطالب�ن  قبر�ص،  في 
حق�ق االإن�شان واالأمم المتحدة ومف��شية الالجئين بت�فير احتياجات قاطني مخيم ب�رنارة، 
والعمل على اإيجاد الحل�ل المنا�شبة لم�شكلتهم. ياأتي ذلك بعد اأن بداأت ال�شلطات القبر�شية 
بتنفيذ ما قالت اإنه التنبيه االأخير قبل اأيام الإخالء المخيم ع�شر ي�م الجمعة. وبالفعل، �شرع 
الدفاع المدني القبر�شي باإزالة بع�ص خيم الالجئين، واإنهاء كافة الخدمات في المخيم، وقد 
َلت لجان �شمن المخيم بالتعاون مع الجالية الفل�شطينية في قبر�ص لتنظيم عمل الكامب  �ُشكِّ

بعد اإغالقه من قبل الحك�مة.
في 2015/1/27، قررت ال�شلطات القبر�شية ال�شماح لرئي�ص الحملة اأمين اأب� را�شد، ومرا�شل 
قناة »القد�ص« الف�شائية ح�شن الرفاعي، بدخ�ل اأرا�شيها الإتمام مهمتهما االإن�شانية لالجئين 
بالدخ�ل  الحملة  ل�فد  ال�شماح  قرار  اأن  واأو�شحت  قبر�ص.  في  المحتجزين  الفل�شطينيين 
الجن�شية  يحمل  را�شد  اأب�  اأمين  الحملة  رئي�ص  لك�ن  اله�لندية،  ال�شلطات  تدخل  بعد  جاء 

اله�لندية.
وكانت ال�شلطات القبر�شية قد منعت رئي�ص حملة ال�فاء، اأمين اأب� را�شد، واحتجازه برفقة 

مرا�شل قناة القد�ص الف�شائية، ح�شن الرفاعي، في مطار الرنكا في قبر�ص.
الفل�شطينيين  الالجئين  خيم  بع�ص  بفّك  القبر�شية  الحك�مة  بداأت   ،2015/1/30 في 
والطعام  الماأوى  من  لالجئين  المقدمة  خدماتها  جميع  واأوقفت  قبر�ص،  في  وال�ش�ريين 
ق�له:  هناك  الم�ج�دين  الالجئين  اأحد  عن  وُنقل  الطبي،  المركز  اأُغلق  كذلك،  وال�شراب. 
يتحام�ن  ماأوى  اأي  لعدم وج�د  الحدائق والج�امع  ال�ش�ارع وبع�ص  اإلى  الجميع  ل  �شُيرحَّ



123

فيه. لكن بعد جه�د كبيرة بذلتها حملة ال�فاء االوروبية والجالية الفل�شطينية في قبر�ص، 
قررت الحك�مة القبر�شية تاأجيل تفكيك مخيم »ك�كين� تريمثيا« في نيق��شيا، الذي ي�شتقبل 
المت�قع نقلهم  اآخر، حيث من  اأ�شب�ع  ال�ش�ريين حتى  الفل�شطينيين  الع�شرات من الالجئين 
بعدها اإلى »مكان اأمين« يقيم�ن فيه مع اإمكانية التمديد. واأكدت حملة »ال�فاء االأوروبية« 
اإقامة  اللج�ء، من �شفة  القبر�شية وافقت على تغيير �شفة وج�د من ال يريد  ال�شلطات  اأن 

اإن�شانية اإلى تاأ�شيرة �شياحية اأو تاأ�شيرة عمل. 
نقل  لت�شهيل  جديدة  ترتيبات  على  القبر�شية  ال�شلطات  وافقت   ،2015/2/3 الثالثاء  ي�م 
العا�شمة  في  اأقيم  الذي  الم�ؤقت،  االإي�اء  مخيم  في  ق�شرًا  المقيمين  الفل�شطينيين  الالجئين 
الفل�شطينية  الجالية  ممثلي  مع  الحك�مة  اإليه  ت��شلت  الذي  لالتفاق  ا�شتكمااًل  القبر�شية، 
للكبار  القبر�شية على دفع مبلغ 500 ي�رو  الحك�مة  االإي�اء، ف�افقت  اأبناء مخيم  وممثلي 
و200 ي�رو للطفل ال�احد، وذلك لتغطية مدة اإقامتهم في الفنادق لغاية ي�م ال�شبت الم�افق 
اأ�شهر، ت�شمح لهم  اإقامة �شياحية في الدولة القبر�شية لمدة 6  لـ 7 �شباط/ فبراير، و�شمان 
على  والعمل  اإليها،  الدخ�ل  تاأ�شيرات  على  للح�ش�ل  االأخرى  الدول  �شفارات  لدى  بالتقدم 
تغيير االإقامة 6 اأ�شهر لمدة �شنة، في حال ا�شتراط �شفارات الدول االأخرى هذه المدة لمنحهم 

تاأ�شيرات دخ�ل اإليها. 
حافالت  �شمن  واأغرا�شهم  واأثاثهم  المخيم  في  القاطنين  القبر�شية  ال�شلطات  نقلت  كذلك 
وفرتها لذلك، لت�زيعهم على الفنادق في بع�ص المدن الرئي�شية كالعا�شمة نيق��شيا والرنكا 

وليما�ش�ل ح�شب اختيار كل �شخ�ص في المخيم ورغبته. 

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في الي�نان


ُتَعّد الي�نان اأبرز محطات عب�ر الالجئين اإلى اأوروبا ل�شه�لة ال��ش�ل اإليها بحرًا من تركيا، 
ولرخ�ص تكاليف ذلك، ولقربها من االأرا�شي التركية.

الب�شر،  لتجار  �شحايا  الي�نان  في  ال�ش�ريين  الفل�شطينيين  الالجئين  من  المئات  اأ�شبح 
وتعر�ص الع�شرات منهم للن�شب وال�شرقة من قبل المهربين الذين وعدوا باإي�شالهم اإلى دول 
بع�ص  في  امتدت  ط�يلة  لفترات  الي�نانية  المدن  في  البقاء  على  اأجبرهم  ما  اأوروبا،  �شمال 

االأحيان اإلى اأكثر من �شتة اأ�شهر. 
اإلى  ال��ش�ل  عن  عجزهم  بعد  اأم�الهم،  الالجئين  معظم  فقد  الط�يلة،  االنتظار  اأيام  واأمام 
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حّد  اإلى  االأ�شعار،  ارتفاع  اإلى  نظرًا  الم�ؤقتة،  اأو�شاعهم  تاأمين  على  قدرتهم  مبتغاهم، وعدم 
على  االأمني  لت�شديدها  المهاجرين،  اأحد  و�شف  ح�شب  الالجئين«،  »مقبرة  الي�نان  اعتبار 

طرق التهريب، ما جعل االآالف منهم في حالة انتظار، ف�شاًل عن �ش�ء المعاملة.
ور�شدت مجم�عة العمل جملة من االنتهاكات التي تق�م بها ال�شرطة والبحرية الي�نانية بحق 
المهاجرين، اأبرزها ال�شرب وال�شتم ورمي اأغرا�شهم واأوراقهم في البحر، باالإ�شافة اإلى �ش�ء 
المعاملة في الم�شكن واالأكل، واإعطائهم ورقة اإقامة م�ؤقتة لـ 6 اأ�شهر في الي�نان، على الرغم 
اأوروبا، ثم تجبرهم ال�شلطات الي�نانية  من عدم قدرة الالجئين على م�ا�شلة رحلتهم نح� 
على مغادرة مخيماتهم وعدم تكفلها بهم، ف�شاًل عن �شجن البع�ص لمدد متفاوتة في �شج�ن 
هي اأ�شبه بالمعتقالت النازية، ح�شب و�شف اأحد المعتقلين المفرج عنهم، ما دفع الالجئين 
ال�ش�ريين والفل�شطينيين ال�ش�ريين اإلى القيام باعت�شامات متتالية في مدينة اأثينا الي�نانية 
عليهم  االأمنية  االإجراءات  ت�شديد  على  احتجاجاً   ،2014 دي�شمبر  االأول/  كان�ن  �شهر  خالل 

وعدم ال�شماح لهم بمغادرة الي�نان اإلى باقي الدول االأوروبية. 
من  طلب  الي�نانية  الداخلية  وزارة  م�ش�ؤولي  اأحد  باأن  المعت�شمين  اأحد  اإفادة  وبح�شب 
وطالب�ا  ذلك،  رف�ش�ا  المعت�شمين  اأن  اإال  ال�شاحات،  واإخالء  االعت�شام  ف�ّص  المعت�شمين 
للهجرة  الي�نانية  الدولة  وزير  نائب  ووافق  مطالبهم.  اإلى  باال�شتماع  الداخلية  م�ش�ؤول 
والج�ازات على مقابلة وفد من فل�شطينيي �ش�رية، وطالبهم ب��شع قائمة باأ�شماء المعت�شمين 
، فت��شعت رقعة االعت�شامات في ال�شهر االأول من  واإح�شارها معهم، اإال اأن المطالب لم ُتَلبَّ
ــ  الي�ناني  البرلمان  اأمام  ــ  �شيانتغما  �شاحة  ــ  )اأثينا  ي�نانية  عام 2015، و�شملت عدة مدن 
اأكثر  ماأ�شاة �شعيد محمد �شالح«)1(، واجتمع  الذهبي(، ورفع�ا �شعارهم »التكرروا  المربع 
من 1000 معت�شم من الالجئين الفل�شطينيين وال�ش�ريين واأر�شل�ا ر�شالتهم اإلى الم�ؤ�ش�شات 

الدولية والفل�شطينية ب�شرورة التحرك الإنقاذهم. 
اأحد  ولخ�ص  مطالبهم،  تحقيق  حتى  مفت�حاً  �شيبقى  اعت�شامهم  اأّن  على  الالجئ�ن  و�شدد 
المعت�شمين المطالب باالآتي: اأن يعامل�ا باأ�شل�ب اإن�شاني، اأو اأن ُيفتح ممر اآمن لهم للعب�ر من 
الي�نان اإلى باقي دول اأوروبا، واأاّل يظل�ا بظروف غير اإن�شانية في هذا البرد القار�ص، وحتى 

ال تبقى هذه العائالت �شحايا للبحر والبر وللمهربين، وهم ال يملك�ن ثمن الطعام والدواء. 

)1(.�شعيد.�شالح.�شاب.فل�شطيني.�شوري.وجده.فالح.يوناني.جثة.متجمدة،.وفي.اأح�شانه.ابنته.التي.ما.زالت.على.
قيد.الحياة..
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كذلك طالب الالجئ�ن الفل�شطيني�ن المعت�شم�ن، ال�شفارة التي تحمل ا�شم بالدهم و�شفيرها 
مروان ط�با�شي في الي�نان باأن تزورهم وت�شاندهم وتتعاطف معهم و تحاول اإي�شال �ش�تهم 

اإلى ال�شلطات الي�نانية. 
وبعد �شل�شلة من االعت�شامات اأعلنت ال�شلطات الي�نانية في 2015/1/14 تنفيذ وعدها لهم، 
حيث بداأ ال�ش�ري�ن والفل�شطيني�ن الم�ج�دون على االأرا�شي الي�نانية بت�شّلم )وثائق �شفر 
ي�نانية قان�نية( تخ�لهم ال�شفر اإلى اأي بلد اأوروبي لطلب اللج�ء فيه بنح� اآمن، بعيدًا عن 
مخاطر الن�شب والتهريب التي كان يتعر�ص لها ال�ش�ري�ن هناك، حيث كان االتفاق المعق�د 
بين المعت�شمين وممثلي الحك�مة الي�نانية، يق�شي باإعداد الئحة باأ�شماء االأ�شخا�ص الراغبين 
في تقديم طلب لج�ء اإلى دائرة الهجرة والج�ازات الي�نانية في منطقة )كاتيخاكي( الإ�شدار 
وثائق ال�شفر الالزمة لهم، مقابل ف�ّص االعت�شام في �شاحة »�شينتاغما« واإنهائه ب�شكل كامل 

هناك، وقد ُمنح�ا الطبابة المجانية وحق التعليم بعد ذلك.
وعلى الرغم من منح ال�شلطات الي�نانية االإقامات لالجئين الفل�شطينيين وال�ش�ريين، اإال اأن 
بع�ص الدول االأوروبية، وعلى راأ�شها ال�ش�يد، كانت قد اأعلنت بت�شريح ر�شمي خا�ص ب�شبكة 
الك�مب�ص االإعالمية، وعلى ل�شان المكتب ال�شحفي لم�شلحة الهجرة ال�ُش�يدية، اأنها �شترف�ص 
منح اللج�ء للالجئين القادمين من الي�نان، )اإذا( كان لديهم اإقامة فيها، الأنها �شتتعامل معهم 

على اأ�شا�ص اأنهم ح�شل�ا على الحماية في بلٍد من بلدان االتحاد االأوروبي. 
اإقامات ي�نانية ب�شبب  ومع ازدياد معاناة الالجئين الفل�شطينيين وال�ش�ريين الذين اأخذوا 
لالأمم  العليا  المف��شية  دعت  اللج�ء،  دول  في  ذويهم  مع  العي�ص  وحرمانهم  القرارت  تلك 
المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين، الدول االأوروبية اإلى عدم اإعادة الالجئين القادمين من الي�نان 
اإليها مرة اأخرى، وذلك على ل�شان متحدثها وليم �شبيندلير في الم�ؤتمر ال�شحفي بمكتبها في 

مدينة جنيف.
من  عنها  ينجم  وما  بالي�نان،  اللج�ء  نظام  في  الم�ج�دة  الم�شاكل  اإلى  �شبيندلير  واأ�شار   
�شع�بة ح�ش�ل الالجئين على اإقامات، باالإ�شافة اإلى االعتقاالت التع�شفية، وطرد الالجئين 
والمهاجرين و�شّدهم في المناطق الحدودية، وحالة القلق في ق�شية دعم الالجئين، ومعاداة 

االأجانب والهجمات العن�شرية. 
واأكد المتحدث اأّن غالبية الالجئين ت�جه�ا اإلى الدول االأوروبية بعد ال��ش�ل اإلى الي�نان، 
من  القادمين  لالجئين  الر�شمية  غير  االإعادة  حاالت  ت�ثيق  اإلى  ت�شعى  المف��شية  اأن  مبيناً 
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تركيا اإلى الي�نان عبر البحر والبر.
اأثناء  الفل�شطيني �شعيد محمد �شالح،  ال�شاب  وثقت مجم�عة العمل في 2015/1/2 ق�شاء 
محاولته ال��ش�ل اإلى ال�شمال االأوروبي، حيث ُعثر على جثمانه متجمدًا في اإحدى الغابات، 
وذلك اأثناء محاولته ال��ش�ل اإلى الي�نان. ُيذكر اأن ابنته ذات الخم�شة اأع�ام كانت برفقته 
اأثناء تلك الرحلة، حيث ق�شى والدها محت�شناً طفلته وه� يحاول اأن يقيها البرد القار�ص في 

تلك الغابة. 
ال�ش�ري ماجد  الفل�شطيني  الالجئ  المجم�عة عبر م�قعها في 2015/1/7، فقدان  واأعلنت 
محمد الدقة من �شكان تجّمع برزة لالجئين الفل�شطينين في دم�شق، وه� في طريق الهجرة 
نح� اأوروبا، وكان الدقة قد خرج من �ش�رية هرباً من ع�يل الحرب، متجهاً اإلى تركيا، ومنها 
اإلى الي�نان لي�شجن 7 اأيام، وبعد تكرار محاولة رك�ب البحر انقطع االت�شال مع ذويه، وال 

ُيعلم عن و�شعه �شيء حتى ذلك الحين. 
فقدان   2015/1/29 في  �ش�رية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  لمجم�عة  اأنباء  ووردت 
الي�نان.  في  اليرم�ك،  مخيم  اأبناء  من  وه�  عبا�ص،  محمد  محم�د  الفل�شطيني  الالجئ 
من  مهاجر  ثالثمئة  من  اأكثر  يقل  مركب  غرق  العمل  مجم�عة  ر�شدت   ،2015/4/20 وفي 
في  الي�نانية  رود�ص  جزيرة  قبالة  و�ش�ري�ن  فل�شطيني�ن  الجئ�ن  منهم  مختلفة،  جن�شيات 
�شخ�ص  قبل  من  ا�شتغاثة  نداء  تلقت  اإنها  للهجرة  الدولية  المنظمة  وقالت  المت��شط،  البحر 
القارب.  متن  على  كان�ا  �شخ�ص  ثالثمئة  اأ�شل  من  ع�شرين  م�شرع  اأكد  المركب،  متن  على 
ال�ش�احل  خفر  اأنقذ  بعدما  وطفل،  و�شيدة  رجل  جثث  انُت�شلت  اإنه  اأثينا  اأنباء  وكالة  وقالت 
83 �شخ�شاً في عر�ص البحر عقب ا�شطدام قاربهم ب�شخ�ر بالقرب من منطقة زيفيرو�ص في 
ق�شاء  المركب  غرق  حادثة  في  العمل  مجم�عة  ووثقت  رود�ص.  جزيرة  قبالة  دوديكاني�شيا 
اأبناء  العمر، ومن  الثالث من  العقد  بداية  اأحمد محم�د عبا�ص، وه� في  الفل�شطيني  ال�شاب 
مخيم العائدين في حم�ص. وفي 2015/5/9 نا�شدت مجم�عة من المهاجرين الفل�شطينيين 
طريق  لتاأمين  التدخل  واالإيطالي  الدولي  االأحمر  ال�شليب  العمل  مجم�عة  عبر  وال�ش�ريين 
اأنقذتهم  اإ�شرابهم على متن �شفينة تجارية، كانت قد  اإيطاليا، وذلك بعد  اإلى  لهم عبر البحر 
الي�نان.  بالق�ة في  اإنزالهم  الي�ناني  الب�لي�ص  لمحاوالت  الي�نان، رف�شاً  اإلى  بهم  وت�جهت 
وطالب المهاجرون وكاالت االأنباء العربية والعالمية الدولية والي�نانية الت�جه اإلى ميناء 
كاالماتا الي�ناني لنقل معاناتهم واإ�شرابهم على متن ال�شفينة التجارية لل�شغط على ال�شليب 
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المهاجرين  يقّل  الذي  القارب  وكان  اإيطاليا.  اإلى  نقلهم  لتن�شيق  واالإيطالي  الي�ناني  االأحمر 
الفل�شطينيين وال�ش�ريين، والذي انطلق من تركيا نح� اإيطاليا، قد نفد منه ال�ق�د، فيما ت�قف 
اإلى  جهاز االت�شال لديهم »الثريا« ب�شبب انتهاء الر�شيد، فاأنقذتهم �شفينة تجارية مت�جهة 
الي�نان، وقد حاول الب�لي�ص الي�ناني ال�شع�د اإلى ال�شفينة الإجبار المهاجرين على النزول، 

اإال اأن طاقم ال�شفينة رف�ص ذلك دون وج�د ال�شليب االأحمر.

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في مقدونيا


اأجل فل�شطينيي �ش�رية في ي�م 22 كان�ن االأول/ دي�شمبر عام  ر�شدت مجم�عة العمل من 
2014 اإ�شراب نح� 450 الجئاً فل�شطينياً و�ش�رياً عن الطعام، وذلك احتجاجاً على ا�شتمرار 
احتجازهم في ال�شج�ن المقدونية في ظروف قا�شية. وردًا على ذلك، اأقدمت �شلطات ال�شجن 
عن  اإ�شرابهم  اإيقاف  على  الإجبارهم  عقابي  كاإجراء  وذلك  عنهم،  والكهرباء  الماء  قطع  على 

الطعام)1(.
كذلك وثقت مجم�عة العمل احتجاز ال�شلطات المقدونية 40 الجئاً فل�شطينياً في كامب »غازي 
 2015/5/3 في  ر�شالة  العمل  مجم�عة  وتلقت  فيزبيغ�فا،  منطقة  في  الحجز  ومركز  بابا« 
في  بابا«  غازي  »مخيم  داخل  الم�ج�دين  وال�ش�ريين  الفل�شطينيين  المعتقلين  من  عدد  من 
اأّن في  اأكدوا في ر�شالتهم  بال�شجن، حيث  االأ�شبه  المخيم  مقدونيا، ت�شف معاناتهم في ذلك 
اأو�شاع  الذين يعان�ن من  ال�ش�ريين والفل�شطينيين والعراقيين واالأفغان  ال�شجن عددًا من 
ينام  ا�شخا�ص   10 ت�شت�عب  التي  فالغرفة  للجميع،  كافية  ن�م  اأماكن  »ال  حيث  جدًا،  �شيئة 
فيها 27 �شخ�شاً«، واأن »عددًا من االأ�شخا�ص ينام�ن في الممرات اأو جانب حاويات القمامة 
اأو جانب الحمامات«، واأ�شارت الر�شالة اإلى اأن »ال�شرطة ال ت�فر لهم الخدمات، واأن عنا�شر 
ال�شرطة معظم االأوقات مخم�رون يحت�ش�ن النبيذ ياأت�ن لياًل يطفئ�ن االأ�ش�اء، ويرجع�ن 
فعل  على  ويجبرونها  الفردية  التحقيقات  غرفة  اإلى  ال�شيدات  اإحدى  يطلب�ن  مكاتبهم  اإلى 
من مختلف  اأبناء  عندهم  عائالت  »هناك  اأن  اأي�شاً  الر�شالة  واأكدت  )تحر�ص(«.  �شيئة  اأ�شياء 
ال�شرائح العمرية«، واأن »بع�ص رجال ال�شرطة ي�شرب�ن المعتقلين وي�شف�نهم بالمجرمين 

واالإرهابيين والقتلة«.

)1(.فل�شطينيو.�شورية.ال.يزال.الجرح.ينزف.ــ.تقرير.توثيقي.من.اإ�شدار..مركز.العودة.الفل�شطيني.ومجموعة.العمل.
من.اأجل.فل�شطينيي.�شورية.-.عثرات.على.الطريق،.�ص.103.وما.بعدها...
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النظافة )ال  اأ�شكال  اأدنى  اأنه »ال ت�جد خدمات �شحية وال  االأهالي في ر�شالتهم على  و�شدد 
اأب�اب للحمامات(«، اإ�شافة اإلى اأنه »ال ي�جد ماء �شاخن لال�شتخدام، حيث ال ت�جد �شخانات«، 
االأ�شخا�ص  الكثير من  الطعام واللبا�ص، وهناك  ال�شجن ال تمنحهم حق�قهم من  »اإدارة  واأن 
اأ�شهر في ال�شجن«، واأن الطعام ه� عبارة عن »رغيف خبز  اأكثر من خم�شة  م�ج�دون منذ 
واحد وعلبة �شردين اأو علبة ت�نة لكل �شخ�ص«، ف�شاًل عن اأّن "المياه مل�ثة وتحت�ي على 
االأمرا�ص وت�شبب لهم العدوى، واأنهم م�شطرون اإلى �شراء المياه والطعام عدة مرات ب�شعر 
وال�شغط  الرب�  يعاني  بع�شهم  المر�شى،  من  »الكثير  وج�د  اإلى  الر�شالة  واأ�شارت  اأغلى«. 
فاأُ�شيبت بالغرغرينة، ما  النار على يده  اأُطلقت  اأحد المعتقلين  اأن  وال�شكري وغيرها، واإلى 
ا�شت�جب بترها«. كذلك »ال ُي�شَمح الأحد بالخروج للتنف�ص، فقط الن�شاء واالأطفال اأو من يجبر 
على نقل القمامة اإلى الخارج والع�دة ف�رًا«، و»جميع النزالء ال يعلم�ن �شبب احتجازهم، 
ي�شتطيع�ن  الذين ال  النا�ص  المحكمة«، و»الكثير من  اإلى  �شيجري تح�يلهم  يعلم�ن متى  ال 
الح�ش�ل على دقيقة ات�شال واحدة الإخبار اأقاربهم ب�ج�دهم في هذا ال�شجن حتى في ح�ش�ر 
واأنهم  اإرهابيين،  ولي�ش�ا  بالل�ش��ص  وال  بمجرمين  »لي�ش�ا  اأنهم  م�ؤكدين  ال�شرطة«،  رجال 
فقط مهاجرون غير �شرعيين هرب�ا من ظروف الحرب في بالدهم بحثاً عن حياة اأف�شل«. كذلك 
اإلى منظمات حق�ق االإن�شان والمنظمات الدولية وال�شليب االأحمر الدولي  جددوا نداءاتهم 
للقيام  الفل�شطيني  لل�شعب  ال�حيد  ال�شرعي  الممثل  تعتبر  التي  الفل�شطينية  ال�شفارات  واإلى 

بدورهم وو�شع حد لمعاناتهم. 
وفي 5 اأيار/ ماي� 2015 وردت اأنباء لمجم�عة العمل تفيد باأن ال�شلطات المقدونية اأفرجت 
بينهم  من  الجئاً،   290 نح�  يزال  ال  فيما  الي�نان،  اإلى  ُنقال  وقد  فل�شطينيين،  الجَئين  عن 

فل�شطيني�ن �ش�ري�ن و�ش�ري�ن قيد االحتجاز في ال�شج�ن المقدونية.
محمد  الفل�شطيني  الالجئ  ق�شاء   2015 عام  من  االأول  ال�شهر  في  العمل  مجم�عة  ووثقت 
م�شين�ص »اأب� زين«، وه� من اأبناء مخيم اليرم�ك في مقدونيا، بعد تعر�شه لحادث األيم وه� 
االأوروبية،  اللج�ء  دول  اإلى  ال��ش�ل  بهدف  ومقدونيا،  �شربيا  اإلى  الي�نان  من  طريقه  في 

وذلك بعد فقد االت�شال به في 2014/11/24.
كذلك اأُعلن في 10 اأيار 2015، فقد الالجئ الفل�شطيني ال�ش�ري �شامي خالد دياب، في مقدونيا، 

وذلك اأثناء محاولته ال�شفر اإلى اأوروبا.  
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الالجئ�ن الفل�شطيني�ن المهاجرون في هنغاريا  


ُتَعّد هنغاريا اإحدى دول المرور االأوروبي، ومنها ينفذ االآالف برًا و�شيرًا على االأقدام لل��ش�ل 
اإلى دول اللج�ء االأوروبي، بيد اأن الع�شرات من الالجئين الفل�شطينيين المعتقلين في هنغاريا 
على  الهنغارية  ال�شلطات  اإ�شرار  ب�شبب  االإن�شانية،  غير  والمعاملة  والذل  للمهانة  تعر�ش�ا 
انتزاع ب�شمة اللج�ء ق�شرًا منهم، ما يعني حرمانهم االلتحاق باأهلهم الذين �شبق�هم اإلى دول 

اأخرى، مثل ال�ش�يد والنروج والدنمارك، وغيرها من الدول االأوروبية. 
الالجئين  بحق  الهنغارية  ال�شلطات  بها  قامت  انتهاكات  عدة  العمل  مجم�عة  وثقت  وقد 
الفل�شطينيين. فقد عمدت اإدارة �شجن ttbanya اإلى ترويع الالجئين الفل�شطينيين ال�ش�ريين 
المعتقلين، من خالل معاقبة من يرف�ص اأن يب�شم منهم، بال�شجن االنفرادي وحرمانه الطعام 
وال�شراب. و�شّرح اأحد الالجئين باأن ال�شلطات الهنغارية �شادرت جميع ممتلكاتهم ال�شخ�شية 
اإدارة  واأن  و»التج�يع«،  النف�شي  والتعذيب  ال�شغط  عليهم  ومار�شت  الثب�تية،  واأوراقهم 
ال�شجن اأخبرتهم �شابقاً بم�عد االإفراج عنهم، اإال اأنها اأخّلت بعد ذلك ب�ع�دها، ومّددت فترة 
�شجنهم، ب�شبب عدم قب�لهم بب�شمة اللج�ء المعروفة »بب�شمة دبلن«. واأفاد باأنهم معتقل�ن 
منذ 15 ي�ماً، وي�جد بين المعتقلين ن�شاء واأطفال وحاالت مر�شية بحاجة للرعاية الطبية. 
واأردف قائاًل اإنه "بناًء على تلك الممار�شات غير االإن�شانية واالأخالقية، قررنا اأعالن االإ�شراب 
المفت�ح عن الطعام حتى ُتحقَّق مطالبنا المتمثلة باالإفراج عنا وعدم انتزاع ب�شمتنا وتركنا 
هددهم  الحجز  عن  الم�ش�ؤول  ال�شابط  اأن  واأ�شاف  االأوروبية"،  الدول  اإحدى  اإلى  نت�جه 

بمعاملتهم معاملة قا�شية اإذا لم ي�قف�ا اإ�شرابهم ويتناول�ا طعامهم. 
في 2015/5/18 اأطلق المعتقل�ن الفل�شطيني�ن في ال�شج�ن الهنغارية نداًء عبر مجم�عة 
المدني  االإن�شان والمجتمع  فيه م�ؤ�ش�شات حق�ق  نا�شدوا  فل�شطينيي �ش�رية  اأجل  العمل من 

التدخل لالإفراج عنهم، بعد اأن اعتقلتهم ال�شلطات الهنغارية بتهمة الهجرة غير ال�شرعية. 
في 2015/1/30 ق�شت محكمة الق�شاء االإداري في برلين الم�شتعجلة باأن اإجراءات اللج�ء 
في المجر تعاني من نق�ص الجه�زية، واأُوقف نقل الالجئين ال�ش�ريين في الدول االأع�شاء في 
االتحاد االأوروبي. واأ�شارت المحكمة اإلى اأنه وفقاً لمعاهدة )دبلن(، فاإن اأول دولة في االتحاد 
االأوروبي ي�شل اإليها الالجئ، تك�ن م�ش�ؤولة عن ا�شتقباله وت�فير الحماية له. وكانت محكمة 
العدل االأوروبية قد وجدت اأنه في عام 2011 اأن الي�نان غير قادرة على ا�شتقبال الالجئين، 

كما اأقرت المحكمة االإدارية في برلين اأن هنغاريا اأي�شا غير قادرة على ا�شتقبال الالجئين.
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وفي ي�م 2015/6/23، اأعلنت المجر تعليق العمل باإحدى م�اد معاهدة )دبلن( االأوروبية 
اإلى اأجل غير م�شمى، وتن�ص على اإعادة الالجئين اإلى اأول دولة تاأخذ ب�شماتهم. وي�م 24 
حزيران/ ي�ني� 2015، ا�شتدعت النم�شا ال�شفير المجري بعد امتناع ب�داب�شت عن ا�شتقبال 
االأوروبية،  ال�شلطات  بذلك  متحدية  االأوروبي،  االتحاد  دول  من  غيرها  من  اللج�ء  طالبي 

وملقية على فيينا عبء المزيد من الالجئين الذين قد يتعين عليها التعامل معهم. 

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في اإندوني�شيا 


الجن�بية  وك�ريا  والفيليبين  واإندوني�شيا  تايلند  وخ�ش��شاً  اآ�شيا،  �شرق  جن�ب  دول  ُتَعّد 
اأقرب الطرق الم��شلة اإلى اأ�شتراليا من خالل اال�شتعانة بمافيات التهريب التي تتاجر بكل ما 

ه� غير م�شروع، ومن �شمن ذلك تهريب الالجئين اإما بالطائرة واإما بالبحر.
هما  االإندوني�شية،  ال�شج�ن  في  الفل�شطينيين  الالجئين  من  حالتين  العمل  مجم�عة  ر�شدت 
الالجئ الفل�شطيني طارق ع�دة، والالجئ الفل�شطيني �شياء اأب� الهيجاء، حيث ا�شطر طارق 
عن  بحثاً  االأربع  االأر�ص  بقاع  اإلى  الفرار  اإلى  ـ  الفل�شطينيين  الالجئين  اآالف  مثل غيره من  ـ 
االأمن واالأمان، فكانت تايلند وجهته ومحطته التي وجد فيها اال�شتقرار واالأمان، فعا�ص فيها 
اأنه  اإال  بال�شكن واالإقامة،  المتعلقة  اأية م�شاكل، �ش�ى تلك  اأ�شهر دون  ثالث �شن�ات و�شبعة 
في  ُغ�شل  الذي  �شفره«  »ج�از  هي  م�شكلة،  واجهته  اأن  اإلى  الم�ؤقتة،  الحياة  بهذه  ارت�شى 
غ�شالة المالب�ص من طريق الخطاأ، فما كان منه اإال اأن ذهب اإلى القن�شلية ال�ش�رية في تايلند 
جديد  �شفر  ج�از  ا�شتخراج  رف�ص  ال�ش�ري  القن�شل  اأن  اإال  جديدة،  �شفر  وثيقة  ال�شتخراج 
والترحيل،  القان�نية  للمالحقة  �شيعر�شه  ما  ال�شخ�شية،  تثبت ه�يته  له، وبقي دون وثيقة 
وخا�شة اأنه من دون �شمة دخ�ل »فيزا« منذ نح� عامين ون�شف. قرر طارق اأن يترك تايلند 
وي�شافر بطرق غير �شرعية وبج�از �شفر مزور، فكان خط رحلته من تايلند مرورًا بكمب�ديا 
واإندوني�شيا، اإلى اأن و�شل اإلى ك�ل�مب� في �شيريالنكا، فاحتجزه اأمن المطار في الترانزيت.  
وفي ر�شالة و�شلت اإلى مجم�عة العمل، اأكد طارق خبر احتجازه في مطار �شيريالنكا من دون 
اأكل اأو ماء اأو حمام، واأ�شار اإلى اأنه ال يعلم متى �شُيفَرج عنه، وقال: »كلما �شاألُتهم عن م�عد 
اإلى  بترحيلي  �شيق�م�ن  اأنهم  علمته،  �شيء  واآخر  جديدة،  ق�شة  لي  اخترع�ا  عني،  االإفراج 

ل بعدها اإلى اإندوني�شيا«. جاكرتا، ثم الأرحَّ
وفي 2015/5/19، اأطلق طارق عدنان ع�دة عبر مجم�عة العمل نداء ا�شتغاثة، نا�شد فيه 
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ر�شالة  في  ع�دة  وقال  عنه،  لالإفراج  التدخل  المدني  والمجتمع  االإن�شان  حق�ق  م�ؤ�ش�شات 
و�شلت اإلى مجم�عة العمل اإنه محتجز في �شجن الهجرة والج�ازات بجانب المطار، وذلك 
بعد اأن اأعادته ال�شلطات ال�شيريالنكية اإلى اإندوني�شيا، واأ�شاف اأنه ال يعرف ما هي التهمة التي 
�شت�جه اإليه وما الم�شير الذي ينتظره، واأردف الع�دة الذي يعي�ص ظروفاً قا�شية ويعاني من 
حالة �شحية ونف�شية �شيئة، باأنه تحدث مع ال�شفير الفل�شطيني في اإندوني�شا الذي اأبدى اأ�شفه 
على ما يعانيه ويكابده من متاعب واآالم، واأ�شار اإلى اأن ال�شفير وعده باأن ي�شدر له ج�از �شفر 

جديدًا �شادرًا عن ال�شلطة الفل�شطينية.
عدنان  الدين  �شياء  الفل�شطيني  الالجئ  االإندوني�شية  ال�شلطات  اعتقال  المجم�عة  ووثقت 
الهيجاء  اأب�  هاجر   ،2014/4/3 تاريخ  ففي  اليرم�ك.  مخيم  من  وه�  الهيجاء،  اأب�  غازي 
جزيرة  في  احتجاز  مركز  اإلى  اأُر�شل  ثم  فيها،  واعُتقل  �شرعية،  غير  بطريقة  اإندوني�شيا  اإلى 
�شهرين، وكان  قرابة  المركز  هذا  في  وبقي    )kalimentan( Pontianak detention center

الهجرة  لم�شلحة  تابعين  عنا�شر  من  لل�شرب  تعر�ص  حيث  �شيئة،  بطريقة  معه  التعامل 
والج�ازات، واأُ�شيب بعدها بمر�ص تك�شر ال�شفائح الدم�ية، ومكث في الم�شفى 5 اأيام، ثم 
ل اإلى �شجن kalideres detention center في العا�شمة االإندوني�شية جاكرتا، بال  ُح�ِّ

حق�ق وبظروف لي�شت اإن�شانية.

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن المهاجرون في تايلند 


الفل�شطينيين ال�ش�ريين المعتقلين منذ نح� عام في  اأطلق عدد من الالجئين   2015/1/28
لماأ�شاتهم.  اأجل فل�شطينيي �ش�رية ل��شع حد  تايلند نداء ا�شتغاثة عبر مجم�عة العمل من 
تاأثير  من  خ�فاً  ا�شمه  ذكر  عدم  ف�ّشل  الذي  المحتجزين،  اأحد  ذكر  المنا�شدة،  تفا�شيل  وفي 
ذلك عليه، للمجم�عة اأنه ه� و5 �شباب اآخرين من فل�شطينيي �ش�رية ممن هرب�ا من ويالت 
الحرب الدائرة في �ش�رية، باالإ�شافة اإلى م�شن وابنه من قطاع غزة، و�شاب من فل�شطينيي 
م�شيفاً:  تاأ�شيراتهم«،  مدة  انتهاء  بتهمة  وذلك  عام،  نح�  منذ  عليهم  القب�ص  »اأُلقي  العراق 
»بعد انتهاء تاأ�شيراتنا، حاولنا ال�شفر اإلى الحدود الكمب�دية لتجديد تاأ�شيراتنا، اإال اأن ذلك 
لم يح�شل. واأثناء وج�دنا في بانك�ك، اأُلقي القب�ص علينا بتهمة انتهاء اأوراق اإقامتنا«. وعن 
مكان االعتقال، يق�ل ال�شاب: »جرى ت�زيعنا على �شجنين: االأول ا�شمه »IDE« في بانك�ك، 
والثاني �شجن يتبع لدائرة الهجرة ويبعد عن بانك�ك نح� اأربع �شاعات«. وعند �ش�ؤال مرا�شل 
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المجم�عة عن ظروف االعتقال واأح�اله، اأجاب ال�شاب: »اإننا هنا نعاني من المكان، فه� قذر 
للغاية، والطعام قليل ورديء الن�عية، ف�شاًل عن اأن الحرا�ص يمنع�ننا من الخروج للته�ية، 

حيث لم ن�شاهد ال�شم�ص منذ فترات ط�يلة، ما اأدى اإلى اإ�شابتنا باأمرا�ص جلدية«. 
اأو  فل�شطينية  ر�شمية  اأو  حق�قية  جهة  اأي  ت�ا�شل  عدم  من  المعتقل�ن  ا�شتكى  ذلك،  اإلى 
اأننا م�شجل�ن  »بالرغم من  المف��شية، وقال�ا:  ا�شتغرابهم م�قف  دولية معهم، وعّبروا عن 
لدى مف��شية الالجئين، اإال اأن ذلك لم يحمنا من االعتقال، والمف��شية لم تت�ا�شل معنا، ال 
هي وال اأي منظمة حق�قية اأو ر�شمية فل�شطينية اأو دولية«. وفي الختام، نا�شد ال�شاب الذي 
المعتقلين  والعراقيين  والغزاويين  ال�ش�ريين  الفل�شطينيين  باأ�شماء  بقائمة  المجم�عة  زود 
والفل�شطينية،  والعربية  الدولية،  الحق�قية  والمنظمات  والم�ؤ�ش�شات  الجهات  جميع  معهم، 
ومف��شية  االإن�شان،  حق�ق  ومنظمات  الفل�شطينية،  وال�شفارة  التحرير،  منظمة  راأ�شها  على 
في  منا�شدتهم  المعتقل�ن  وجدد  �شراحهم،  واإطالق  لماأ�شاتهم  حد  ل��شع  التدخل  الالجئين، 

.2015/2/4

الالجئ�ن الفل�شطيني�ن في رومانيا  


ُتَعّد رومانيا اإحدى دول المرور االأوروبي نح� دول اللج�ء، ومنها يحاول المهاجرون العب�ر 
اإلى اأوروبا انطالقاً من تركيا ثم بلغاريا، ومنها اإلى هنغاريا ثم النم�شا، والطريق االآخر بحرًا 

من تركيا اإليها مبا�شرة ثم هنغاريا برًا.
 في ال�شهر الثاني من عام 2015 اأنقذ خفر ال�ش�احل الروماني 70 مهاجرًا، معظمهم �ش�ري�ن 
وفل�شطيني�ن وعراقي�ن كان�ا في قارب �شيد �شغير، وكاد اأن يغرق اأثناء محاولتهم اجتياز 

االأم�اج المتالطمة لل��ش�ل اإلى اأوروبا.

اأرقام وم�ؤ�شرات 


ر�شدت مجم�عة العمل من اأجل فل�شطينيي �ش�رية االأنباء المتابعة لحركة الهجرة عبر البحر 
المت��شط خالل الن�شف االأول من عام 2015، حيث:  

اأنقذت البحرية االإيطالية ي�م الجمعة 16 كان�ن الثاني/ يناير 326 الجئاً �ش�رياً وفل�شطينياً 
كان�ا على متن قارب �شيد، وكان القارب قد انطلق من مدينة زوارة الليبية قبل اأن ُي�شَحب 

في عر�ص البحر.
تمكنت فرق االإنقاذ التابعة للبحرية االإيطالية ي�م 16 �شباط/ فبراير من اإنقاذ 130 �شخ�شاً 
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كان�ا على متن قارب خرج من ليبيا متجهاً نح� االأرا�شي االإيطالية قبالة جزيرة المبيدو�شا 
ر عدد الركاب بنح� 1000 مهاجر من جن�شيات مختلفة، بينهم المئات من  جن�بي اإيطاليا، ويقدَّ
الالجئين الفل�شطينيين وال�ش�ريين الذين انطلق�ا من المدن الليبية: زليتن، زوارة و�شبراتة، 

مت�جهة اإلى االأرا�شي االإيطالية. 
اآتيان من ال�ش�احل الليبية في البحر  اأيام من عملية االإنقاذ هذه، كان قد غرق قاربان  وقبل 

المت��شط، وابتلعت االأم�اج نح� 300 مهاجر كان�ا على متنهما.
انت�شلت ق�ات خفر ال�ش�احل االإيطالية جثث 10 اأ�شخا�ص في حادثة غرق جديدة لمهاجرين 
غير �شرعيين جن�بي البحر المت��شط، ي�م 4 اآذار/ مار�ص 2015، فيما لم ُتعَلن جن�شياتهم.  

�شفينة  غرقت  عندما  ق�ش�ا  مهاجر   400 نح�  باأن  ناج�ن  اأفاد   ،2015 اأبريل  ني�شان/   15
ال�شفينة  متن  على  مهاجرًا   550 وكان  اإيطاليا.  اإلى  ال��ش�ل  محاولين  ليبيا،  من  ا�شتقل�ها 
اإبحارها من ال�شاحل الليبي. واأو�شحت ال�شلطات االإيطالية  عندما غرقت بعد 24 �شاعة من 
اأن المركب جنح على بعد نح� 150 كيل�مترًا قبالة �ش�احل ليبيا، واأن ق�ات خفر ال�ش�احل 

االإيطالية تمكنت من اإنقاذ 144 �شخ�شاً كان�ا على متنه. 
 7 حزيران/ ي�ني� 2015، اأعلن خفر ال�ش�ا134/حل االإيطالية اإنقاذ اأكثر من األفي مهاجر من 

خم�شة ق�ارب خ�شبية في البحر المت��شط.
25 حزيران/ ي�ني� 2015، ت�فيت الالجئة الفل�شطينية مي�شر عبد ب�شتاوي، عن عمر يناهز 

65 عاماً على متن قارب انطلق من م�شر باتجاه اإيطاليا نتيجة م�شاعفات مر�ص ال�شكري.
28 حزيران/ ي�ني� 2015، �شّرح خفر ال�ش�احل االإيطالي باأنه اأنقذ خالل الي�مين الما�شيين 

ما يقارب 4400 مهاجر قبالة ال�ش�احل الليبية. 
3 تم�ز/ ي�لي� 2015 
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