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مقدمـــة
مخيمات فل�سطينية داخل �سورية زالت �أو تكاد ،بعدما ُه ِّجر عنها �أهلها و�أ�صبحوا في حالة من
النزوح والترحال ،ب�سبب الحرب ال�سورية وما رافقها من نزوح داخلي ولجوء خارجي طاوال
غالبية مجتمع الالجئين الفل�سطينيين في �سورية.
مهجرين بالكامل ،ك�سكان مخيم �سبينة وحندرات ،ومخيمات
فال يزال �سكان بع�ض المخيمات َّ
�أخرى هجرها ن�صف �سكانها �أو معظمهم ،مثل مخيم اليرموك الذي بقي من �سكانه �أقل من
ثالثة �آالف من �أ�صل � 220ألفاً قبل الأحداث عام  ،2011ومخيم خان ال�شيح الذي هجره �أكثر
من ن�صف �سكانه ،ولم َ
يبق فيه �أكثر من � 12ألفاً من �أ�صل  22قبل عدة �سنوات قبل الحرب.
المهجرين والنازحين توزعوا على مناطق تخ�ضع ل�سيطرة النظام ،و�أخرى ل�سيطرة
معظم
َّ
المعار�ضة ،فيما اختار الجئون �آخرون مناطق في دول الطوق ودول االتحاد الأوروبي
و�شرق �أ�سيا والأميركيتين.
ير�صد هذا التقرير �أه ّم الأحداث التي �أل ّمت بالمخيمات والتجمعات الفل�سطينية في �سورية،
من ا�ستهداف وح�صار وخ�سائر ب�شرية من �ضحايا ومعتقلين خالل الفترة الممتدة بين �شهري
كانون الثاني /يناير وحزيران /يونيو  ، 2016وي�س ّلط ال�ضوء على الأو�ضاع العامة لالجئين
الفل�سطينيين داخل �سورية وخارجها في كافة ال�صعد المعي�شية واالقت�صادية والإغاثية
وال�صحية والقانونية.
ُي�شار �إلى �أن مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية تعمل على ر�صد وتوثيق كل ما
يتعلق بالواقع الجديد لالجئين الفل�سطينيين في �سورية ،من خالل �أق�سامها المختلفة بوا�سطة
باحثين متخ�ص�صين و�شبكة مرا�سلين ميدانيين ،وذلك في �سبيل تقديم المعلومة الدقيقة،
وتحاول اعتماد �أف�ضل المعايير العلمية لتوثيق �ضحايا الحرب من الالجئين الفل�سطينيين.
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مدخل
ي�شكِّل الالجئون الفل�سطينيون في �سورية نحو  %2.6من التَّعداد العام لل�سكان حتى �آذار/
مار�س  ،2011ويخ�ضع الالجئ الفل�سطيني للقوانين والأنظمة التي تنظم عالقته بالمجتمع
ال�سوري� ،إذ يتمتع ب�أغلب الحقوق المدنية ،ما عدا حقي ُّ
التر�شح واالنتخاب ،وبذلك فهو بحكم
ال�سوري في تجارته وعمله وتعليمه وكافة مناحي حياته؛ لذا قد يكون �أحياناً �صعباً الف�صل
بين ما يتعر�ض له المجتمع ال�سوري ومجتمع الالجئين الفل�سطينيين في �سورية بحكم حالة
االندماج المجتمعي.

الم�ؤ�شِّ رات االقت�صادية
يعاني الالجئون الفل�سطينيون في �سورية من تبعات التدهور االقت�صادي الذي �شهدته البالد
ب�سبب �أعمال العنف الم�ستمرة منذ �أكثر من خم�س �سنوات .فقد ك�شفت درا�سة �أجرتها لجنة
الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا) �أن  %83.4من �سكان �سوريا
يعي�شون تحت خط الفقر ،مقابل  %28في عام � .2010إذ �إن هناك  13.5مليون �شخ�ص ،من
بينهم  6ماليين طفل بحاجة �إلى م�ساعدة �إن�سانية في �سورية �أواخر عام  ،2015مقابل مليون
فقط في حزيران عام  .2012ويذكر التقرير �أن من بينهم �أكثر من  4ماليين يعي�شون في دم�شق
وريفها ومحافظة حلب ،حيث يعي�ش �أكثر من ثلثي الالجئين الفل�سطينيين في �سورية.
كذلك تراجع الناتج المحلي الإجمالي للزراعة في �سورية بن�سبة  %60بين العامين 2010
و ،2015وبالنتيجة ارتفع �سعر المواد الغذائية كثير ًا في خالل �سنوات النزاع ،وخ�صو�صاً
منذ عام � ،2014إذ بلغ �سعر طن الطحين في دم�شق  444دوالر ًا في عام � ،2015أي �أكثر
بثالث مرات من المعدل العالمي المتمثل بـ  157,70دوالر ًا.

الم�ؤ�شِّ رات التعليمية
ت�أثرت العملية التعليمية بالعموم جراء الأو�ضاع الكارثية في �سورية ،حيث توقف الكثير من
المدار�س عن العمل ،وتراجعت ن�سبة الأ�شخا�ص الذين لديهم �إمكانية التعلم من  %95قبل
الحرب �إلى �أقل من  %75في عام .2015
وكانت وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين (الأونروا) قد �أعلنت على موقعها
الإلكتروني �أن  ن�سبة كبيرة من الطالب الفل�سطينيين في �سورية ا�ضطروا �إلى ترك مدار�سهم،
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ب�سبب تزايد م�ستويات الفقر والبطالة ،وعدم القدرة على توفير الطعام ،وال�صعوبة في �إيجاد
مكان بديل لل�سكن.
فالتعليم �إحدى �أهم الخدمات التي تقدمها «الأونروا» لالجئين الفل�سطينيين في �سورية،
وكان برنامج التربية في �سورية ي�ش ِّغل  118مدر�سة للتعليم الأ�سا�سي قبل بدء الحرب ،لكن
 42مدر�سة فقط ال تزال تعمل حالياً� ،إلى جانب توفير وزارة التربية والتعليم ال�سورية 43
مدر�سة �إ�ضافية ،بح�سب وكالة الغوث «الأونروا».
لقد ح َّد ال�صراع في �سورية كثير ًا من فر�ص ال�شباب والأطفال في الح�صول على التعليم .و ُي َع ّد
الخوف من االعتقال �أو الت�صفية الج�سدية لدى الكثير من طالب ال�شهادة الثانوية �أحد �أبرز
المع ِّوقات التي تعتر�ض حركة التعليم بين ال�شباب وتمنعهم من التقدم لالمتحانات العامة.

الم�ؤ�شِّ رات ال�صحية
ت�أثر القطاع ال�صحي داخل �سورية عموماً ،فتوقف العمل في كثير من الم�ست�شفيات ،وبقي
 170م�ست�شفى من �أ�صل  493في عام � ،2010أي  34في المئة ،خارج الخدمة ،فيما تعمل 69
م�شفى للدمار بحلول عام .2015
م�ست�شفى ( )%14بنحو جزئي ،فيما تعر�ض 165
ً
ً
كذلك �أدى ا�ستهداف المن�ش�آت ال�صحية �إلى فرار عدد كبير من الأطباء والعاملين في القطاع
ال�صحي خارج البالد .وبلغ عدد ال�سكان للطبيب الواحد  1442في عام  ،2015مقابل 661
في عام  .2010وانعك�س التراجع في الخدمات ال�صحية بالتزامن مع الأعمال الم�سلحة على
م�ؤ�شرات ال�صحة العامة في البالد� ،إذ بلغ معدل الوفيات  10.9للألف �شخ�ص في عام ،2015
مقابل  3.7في عام .2010
فل�سطينياً ،وعلى �سبيل المثال ال الح�صر� ،شهد مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين بدم�شق
تدهور ًا مت�سارعاً في الو�ضع ال�صحي ،في الن�صف الأول من عام   2016نتيجة النق�ص الحاد في
الخدمات الطبية ،جراء ا�ستمرار الح�صار الم�ش َّدد الذي يفر�ضه الجي�ش النظامي ومجموعات
الجبهة ال�شعبية – القيادة العامة .وتعر�ضت م�ست�شفيات المخيم الرئي�سية للق�صف ،ما �أدى
�إلى وقوع �أ�ضرار كبيرة فيها �أدت �إلى توقفها عن العمل ،حيث �أ�صيب المئات من �أبناء المخيم
ب�أمرا�ض متعددة� ،أبرزها اليرقان ،وفقر الدم الناجم عن �سوء التغذية(((.
( )1للمزيد من المعلومات ،يمكنكم االطالع على التقرير ن�صف ال�سنوي الثاني « ،2015فل�سطينيو �سورية الجئون
على دروب الحياة» على موقع المجموعة على ال�شبكة العنكبوتية:

10

أوالً :الالجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية
ا�ستمرت الأو�ضاع العامة لالجئين الفل�سطينيين داخل المخيمات والتجمعات الفل�سطينية
بالتدهور على كافة ال�صعد االقت�صادية والمعي�شية وال�صحية والتعليمية .فمخيم اليرموك
ال يزال يعي�ش �صراعاً م�سلحاً بين عدة �أطراف ،منها داع�ش وتنظيم جبهة الن�صرة .ومخيم
خان ال�شيح يكاد يختفي خلف غبار ودخان البراميل المتفجرة التي تنهمر عليه وعلى محيطه،
بالإ�ضافة �إلى الق�صف الجوي الرو�سي ال�سوري� .أما مخيم قبر ال�ست «ال�سيدة زينب» ،فقد
�أ�صبح هدفاً
َّ
للمفخخات والتفجيرات الع�شوائية التي ذهب �ضحيتها الع�شرات .فيما مخيما
درعا ودرعا الطوارئ في جنوب �سورية يعي�ش من بقي من �سكانهما الروتين اليومي القاتل
من اال�ستهداف والحرمان .وفي ال�شمال ال�سوري توا�صلت المعارك لل�سيطرة على مخيم
حندرات والنيرب ،في ظل ا�ستمرار المعارك الطاحنة في مدينة حلب  .

المخيمات الفلسطينية
•مخيم اليرموك
تعر�ض مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين خالل الثالثة �أ�شهر الأولى من الن�صف الأول
لعام  2016للق�صف واندالع ا�شتباكات متقطعة بين «تنظيم داع�ش» وجبهة الن�صرة من
منحى ت�صعيدياً في بداية �شهر
جهة ،والجي�ش النظامي من جهة �أخرى� .إال �أن الأمور �أخذت
ً
ني�سان�/أبريل من عام  ،2016عندما قرر تنظيم الدولة «داع�ش» ال�سيطرة على كامل مخيم
اليرموك و�إخراج عنا�صر جبهة الن�صرة منه ،بعد �أن ا�شتد الخالف بينهما على خلفية االتفاق
الذي �أبرمه «داع�ش» مع النظام ال�سوري ،والقا�ضي بخروجه من منطقة الحجر الأ�سود
ومخيم اليرموك.
�إلى ذلك ،بقي مخيم اليرموك يخ�ضع لح�صار منذ منت�صف تموز/يوليو   ،2013من قبل
النظامين ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية الموالية له ،وا�ستمر منع �سكانه من الدخول �أو
الخروج �إليه ،و�إدخال الم�ساعدات الإن�سانية �إلى داخل المخيم واالكتفاء بالو�صول �إلى بلدة
يلدا المجاورة للمخيم.
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الن�صرة في مواجهة داع�ش:
•اندلعت يوم  6ني�سان �أبريل  2016مواجهات وا�شتباكات عنيفة بين عنا�صر جبهة الن�صرة
وتنظيم داع�ش داخل مخيم اليرموك ،ب�سبب محاولة كل منهما ال�سيطرة وب�سط النفوذ على
المخيم ع�سكرياً ،وذلك بعد �أن ا�شت ّد الخالف بينهما على خلفية االتفاق الذي �أبرمه تنظيم
«داع�ش» مع النظام ال�سوري والقا�ضي بان�سحاب عنا�صره من المنطقة الجنوبية نحو 
�شمال �سورية .يذكر �أن جبهة الن�صرة حينها عار�ضت تلك االتفاقية وقامت بعر�ض ع�سكري
�أكدت فيه بقاءها في اليرموك وعدم الخروج منه.
•ففي يوم  7ني�سان �أبريل � ،2016شهد مخيم اليرموك ا�شتباكات وحاالت قن�ص متبادلة بين
عنا�صر «داع�ش» من جهة وعنا�صر «جبهة الن�صرة» من جهة �أخرى ،حيث رفع كل منهما
الأغطية القما�شية بعدد من �شوارع المخيم ،وذلك لحجب الر�ؤية وحماية نف�سه من القن�ص.
وحف َرت فتحات «طالقات» في جدران البيوت والمحا ّل التجارية في �شارع لوبية لرمي
ُ
الر�صا�ص وتبادل عمليات القن�ص .و�شملت اال�شتباكات مناطق �شارع الـ  15و�شارع حيفا
والجاعونة و�صفد داخل المخيم ،حيث �سعى تنظيم داع�ش �إلى قطع جميع خطوط �إمداد
الن�صرة من جهة منطقة القدم المجاورة للمخيم.
وفيما �سيطر تنظيم داع�ش على حاجز العروبة الفا�صل بين مخيم اليرموك ويلدا ،فقد جرت
محاوالت من قبل بع�ض الوجهاء في المخيم لتهدئة الأو�ضاع ومنع تدهورها.
�صيب
•وفي يوم  8ني�سان�/أبريل � ،2016أُ�صيب عدد من �أبناء مخيم اليرموك ،بينهم طفل �أُ َ
ب�ساقه عند ذهابه �إلى المدر�سة� ،إ�ضافة �إلى �أحد ما ُي�سمى «�أمراء تنظيم الدولة» المدعو 
«�أبو  علي ال�صعيدي» �إ�صابة خطرة ،جراء ا�ستمرار اال�شتباكات بين تنظيم الدولة
(داع�ش) وجبهة الن�صرة ،كذلك �أُ�صيب يوم  2016/4/15ال�شاب «محمد دياب» في منطقة
�شارع العروبة جنوب �شرق المخيم� ،إثر تعر�ضه لر�صا�ص قنا�ص في الر�أ�س ،فيما �أُ�صيبت
طفلة في الثامنة من عمرها �إ�صابة خارجية بر�صا�ص قنا�ص في �ساحة �أبو ح�شي�ش و�سط
المخيم.
•�إلى ذلك ق�ضى يوم  11ني�سان�/أبريل  2016ثالثة الجئين فل�سطينيين ،هم�« :أحمد حمدان»،
والالجئ «محمد عمايري» والالجئ «محمد علي» ،نتيجة اال�شتباكات بين داع�ش والن�صرة،
فيما �أكد مرا�سل مجموعة العمل ت�سجيل خ�سائر ب�شرية بين طرفي القتال ،بالإ�ضافة �إلى
احتراق بع�ض المنازل في �شارع حيفا ،وذلك �إثر ا�ستخدام قنابل المولوتوف.
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•�أما يوم  ،2016/4/20فقد �سيطر تنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» على �أجزاء وا�سعة
من المخيم ،وذلك بعد طرد تنظيم «جبهة الن�صرة» من مواقع عدة فيه .وبح�سب �أحد
النا�شطين ،ف�إن عنا�صر من جبهة الن�صرة �س َّلموا �أنف�سهم لتنظيم الدولة ،وغادر ق�سم �آخر
�إلى بلدة يلدا .فيما حو�صر من بقي منهم في منطقة �ساحة الريجة ومحكمة اليرموك ومنطقة
ملعب �شاكر ومج َّمع اليمان وم�سبح البا�سل.
وقد �أكد مرا�سل مجموعة العمل في مخيم اليرموك يوم  29ني�سان�/أبريل  ،2016قيام
عنا�صر تنظيم «داع�ش» برفع المزيد من ال�سواتر الترابية في محيط مدر�سة المالكية في
مخيم اليرموك ،حيث يتح�صن الع�شرات من عنا�صر تنظيم الن�صرة في المخيم.
•وفي يوم � 3أيار/مايو  ،2016ا�ستطاع تنظيم الدولة �أن ي�سيطر على مناطق عديدة كان
يتمركز فيها عنا�صر جبهة الن�صرة.
•وفي يوم � 5أيار/مايو   ،2016اندلعت ا�شتباكات متقطعة بين الطرفين« ،داع�ش»
و«الن�صرة» ،ا�ستُخدمت فيها الأ�سلحة الخفيفة وقذائف الهاون ،فيما �أكدت م�صادر مجموعة
العمل ت�سجيل خ�سائر ب�شرية بين طرفي القتال ،بالإ�ضافة �إلى احتراق بع�ض المنازل في
�شارع �صفد.
•ويوم  ،2016/5/11تقدمت جبهة الن�صرة وحركة �أبناء اليرموك في منطقة غرب المخيم
على محور جماعة الأن�صار المبايعة لداع�ش ،ما �أدى �إلى ا�ستعادة �سيطرتها على عدة كتل
�سكنية خلف مج َّمع الأمان الطبي ،و�سقوط عدد كبير من عنا�صر «داع�ش» قتلى في خالل
اال�شتباكات .ون�شرت جبهة الن�صرة القنا�صين لمنع تقدم عنا�صر تنظيم الدولة ،وبالمقابل
حاولت «داع�ش» بعد تقدمها في �شارع �صفورية ال�ضغط على نهايات �شارع حيفا الواقعة
تحت �سيطرة الن�صرة لتخفيف ال�ضغط عليها في محاور �أخرى.
•يوم � 12أيار/مايو  � ،2016أُ�صيب ثالثة عنا�صر من الدفاع المدني في مخيم اليرموك
المحا�صر بجروح متفاوتة ،عقب ا�ستهدافهم بر�صا�ص القنا�صة �أمام مقرهم الرئي�سي بالقرب
حي التقدم ،ما ا�ستدعى نقلهم �إلى م�ست�شفى «�شهيد المحراب» في
من مقبرة اليرموك في ِّ
بلدة يلدا لتقديم العالج الطبي الالزم.
وقال الكادر الطبي في الم�شفى �إن �إحدى الإ�صابات بحالة خطرة ،حيث دخلت طلقة
القنا�ص البطن� ،أدت �إلى عدة �أذ ّيات في الطحال والبنكريا�س و�إ�صابات متعددة في الأمعاء
و�إ�صابة داخل ال�صدر من خالل �إ�صابة الحجاب الحاجز .و�أكد الم�شفى �أن الإ�صابات الأخرى
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كانت في الأطراف .وقد ُعرف من الم�صابين ال�شاب «خالد عليان»� ،أحد كوادر م�ست�شفى
فل�سطين في المخيم.
وقد اتهم عنا�صر الدفاع المدني ف�صيل «جي�ش  الإ�سالم» با�ستهدافهم بنيران القنا�صة،
�إال �أن الجي�ش نفى التهمة ،قائ ًال� :إن قطاعاته الع�سكرية ال تك�شف منطقة مقبرة اليرموك
الجديدة.
�إلى ذلك� ،أ�صدر لواء «�شام الر�سول»� ،إحدى مجموعات المعار�ضة الم�سلحة ،عبر �صفحته
الر�سمية على الفي�س بوك بياناً �أعلن فيه «�إلغاء االتفاق بخ�صو�ص م�ؤازرة مخيم اليرموك
«تن�صل بع�ض الأطراف المو ِّقعة للبيان ال�سابق بخ�صو�ص م�ؤازرة
ب�شكل كامل» ،وذلك بعد ُّ
مخيم اليرموك ،ونكثهم بالبند الخام�س منه ،ومنع دخول �أو خروج �أي �أحد من قطاعات
لواء �شام الر�سول لمخيم اليرموك منعاً باتاً» بح�سب اللواء.
وين�ص البند الخام�س الذي ذكر في بيان لواء �شام الر�سول على «عدم ال�سماح بدخول
�أي عن�صر من عنا�صر جبهة الن�صرة �إلى (يلدا ،ببيال ،بيت �سحم) من �أي قطاع ،وعدم
الم�س�ؤولية عن حياة �أي عن�صر يت�سرب �إلى البلدات .وهو �أحد البنود ال�ستة التي توافقت
عليها الف�صائل الع�سكرية وبلدات يلدا وببيال وبيت �سحم �ضمن اتفاق ي�سمح بدخول
المقاتلين الراغبين في القتال مع «الن�صرة» �إلى منطقة م�سبح البا�سل بين مخيم اليرموك
وبلدة يلدا بحربها �ضد تنظيم الدولة «داع�ش».
•في يوم  ،2106/5/26اندلعت ا�شتباكات عنيفة في مخيم اليرموك بين تنظيمي جبهة
«الن�صرة» وتنظيم «داع�ش» ،في محاولة الأخير ال�سيطرة على �شارع الجاعونة في
المخيم ،ما �أوقع �إ�صابات بين الطرفين ،فيما �ص ّد عنا�صر «الن�صرة» هجوماً �شنته
مجموعات «داع�ش» بهدف اقتحام المكان ،حيث ا�ستخدمت الر�شا�شات الخفيفة والمتو�سطة
والزجاجات الحارقة ،وزرعت المزيد من العبوات النا�سفة في منازل المدنيين.
	�إلى ذلك ،ر�صدت مجموعة العمل ترحيل تنظيم الدولة «داع�ش» محتويات م�ست�شفى البا�سل
في مخيم اليرموك بعد اال�ستيالء عليه �إلى منطقة الحجر الأ�سود المجاور .و�أ�شارت م�صادر
المجموعة �إلى �أن عنا�صر «داع�ش» �أل�صقوا �إعالنات في �أماكن �سيطرتهم تدعو �إلى منع
التدخين في ال�شوارع ،ووزعوا من�شورات ّ
تح�ض الن�ساء على ارتداء الحجاب ال�شرعي في
�شوارع المخيم.
•وفي يوم  ،2016/5/27دارت ا�شتباكات عنيفة بين «جبهة الن�صرة» وتنظيم الدولة
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حي
«داع�ش»� ،إثر محاولة الأخير اقتحام المناطق التي تتمركز فيها جبهة الن�صرة في ّ
الجاعونة �شرق المخيم.
وقد �أكد نا�شطون ا�ستخدام مقاتلي «جبهة الن�صرة» ،للمرة الأولى ،ر�شا�شاً متو�سطاً من
عيار  14.5ملم في خالل اال�شتباكات ،ما يعني بح�سب النا�شطين ،مزيد ًا من الخراب والدمار
لمنازل الأهالي المحا�صرين والمهجرين� ،إ�ضافة �إلى ا�ستهداف المنازل بالقنابل اليدوية
والحارقة وهدم جدران المنازل ،في م�سعى من الطرفين لك�سب ممرات تقيهم القنا�صة.
•تجددت اال�شتباكات يوم  2016/5/30في مخيم اليرموك بين تنظيم الدولة «داع�ش»
وجبهة الن�صرة ،وتركزت في محيط م�سبح البا�سل ،حيث ا�ستُه ِد َفت منطقة الم�سبح
ب�صاروخ �أطلقته «داع�ش» تجاه نقطة �سيطرة جبهة الن�صرة .تلت ذلك �أنباء عن مفاو�ضات
جديدة بين الطرفين لوقف القتال.
•وفي يوم  2حزيران/يونيو  ،2016انفجرت عبوة نا�سفة مجهولة الم�صدر في �شارع القد�س
بمخيم اليرموك ،الأمر الذي �أدى �إلى مقتل قياديين �سابقين في تنظيم جبهة الن�صرة ،هما
«�أبو بالل حجيرة» و«فرا�س الق�شي» ،بالإ�ضافة �إلى عدد �آخر من المدنيين.
و�أو�ضحت م�صادر من مخيم اليرموك� :أن الجرحى ُنقلوا �إلى الم�ست�شفى الميداني في
حي الحجر الأ�سود المجاور للمخيم معقل تنظيم الدولة «داع�ش» لتلقي العالج ،علماً ب�أن
ّ
منطقة �شارع القد�س التي زرعت فيها العبوة النا�سفة خا�ضعة ل�سيطرة التنظيم.
•�أفرج تنظيم الدولة «داع�ش» يوم  2016/6/8عن امر�أة كان قد احتجزها على خلفية �شجار
لفظي ح�صل بينها وبين عنا�صر التنظيم ،وذلك نتيجة منعها من الدخول �إلى مكان �إقامتها في
مخيم اليرموك المحا�صر .وكان �شهود عيان قد �أفادوا ب�أن عنا�صر التنظيم �أطلقوا الر�صا�ص 
حي الحجر الأ�سود المجاور للمخيم
على � 3سيدات في المخيم ،واعتقلوا �إحداهنُ ،ن ِق َلت �إلى ّ
واحت ُِجزَت فيه ،بذريعة �أن زوجها مقاتل في جبهة الن�صرة .و�أ�ضاف ال�شهود العيان �أن
عنا�صر التنظيم اعتقلوا في وقت �سابق ال�شاب المدني «ح�سين �سلفيتي» على مر�أى الأهالي
وم�سمعهم ،ثم اقتيد �إلى جهة مجهولة دون معرفة �أ�سباب االعتقال .وي�ؤكد نا�شطون وجود
معتقلين لدى تنظيم داع�ش ال يعرف عن م�صيرهم �شيء.
فجر تنظيم الدولة «داع�ش» يوم  2016/6/9نفقاً تابعاً له على محور �شارع الـ  15بالقرب
• َّ
من مربع ال�شتات في مخيم اليرموك المحا�صر ،بعدما ك�شفه عنا�صر جبهة الن�صرة ،حتى
.ال يتمكن عنا�صر الجبهة من ا�ستخدامه في معاركهم مع التنظيم� .إذ ي�شهد محور �شارع
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الـ  15مناو�شات متقطعة بين جبهة الن�صرة وتنظيم الدولة ،في محاولة الطرفين ب�سط
النفوذ وال�سيطرة على ال�شارع بنحو كامل .وكان �شهود عيان من داخل المخيم قد �أفادوا ب�أن
عنا�صر التنظيم با�شروا بحفر �أنفاق بين الأبنية ال�سكنية في المناطق الخا�ضعة ل�سيطرة
جبهة الن�صرة وحركة �أبناء اليرموك – كتائب البراق ،تمهيد ًا لتفخيخها وتفجيرها ،فيما
يوا�صل التنظيمان المت�صارعان في المخيم« ،داع�ش» والن�صرة» ،حفر منازل الأهالي وفتح
ُث َغر في جدرانها ،في محاوالتهم الم�ستمرة للح�صول على ممرات داخل الأبنية ال�سكنية
بعيد ًا عن ر�صا�ص القنا�صة.
•في يوم � ،2016/6/18أطلق تنظيم داع�ش �سراح الالجئ الفل�سطيني «�أبو ر�أفت عودة»،
بعد عدة �أيام على اختطافه في مخيم اليرموك.
•وفي  22حزيران/يونيو � ،2016سرق عنا�صر داع�ش �أحد مو ِّلدات الكهرباء الرئي�سية في
مخيم اليرموك ،الموجودة في مدر�سة الجرمق ،حيث كان المو ِّلد يز ِّود المنازل المجاورة
بالكهرباء ،وذلك بعد قطع النظام ال�سوري لخطوط الكهرباء عن منازل المخيم منذ �أكثر من
ثالث �سنوات .وفي �سياق مختلف ،ق�ضى الالجئ «ع�صام تميم» من �أبناء مخيم اليرموك
لالجئين الفل�سطينيين بر�صا�ص �أحد قنا�صي «داع�ش» الذي ي�سيطر على م�ساحات وا�سعة
من المخيم.
حي الجاعونة في
•يوم  26حزيران/يونيو  ،2016حاول تنظيم داع�ش من جديد اقتحام ّ
المخيم ،الخا�ضع في بع�ض �أجزائه ل�سيطرة جبهة الن�صرة ،م�ستخدماً عربات ال�شيلكا،
حي
و�سط حرق للمباني ال�سكنية والمحا ّل التجارية في محيط �ساحة لوبية على تخوم ّ
الجاعونة .وقالت م�صادر من داخل المخيم �إن جبهة الن�صرة ا�ستخدمت الأ�سلحة الثقيلة
والمتو�سطة ل�ص ِّد محاولة االقتحام ،وقتلت �أكثر من  20عن�صر ًا من داع�ش .فيما ا�ستطاع
حي الجاعونة خالل محاولة اقتحامه من عدة محاور.
تنظيم الدولة التقدم في بنا َءين في َّ
وقد اتهم نا�شطون تنظيم الدولة «داع�ش» بتن�سيق عمله مع النظام ال�سوري ،وقالوا �إنه
للمرة الثانية يقوم عنا�صر التنظيم ،على مر�أى من �أعين النظام ،بقطع �شارع فل�سطين
وو�ضع «�شادر» كبير �أمام قنا�صات النظام و�أمام جنود بلدية اليرموك ،وف�صل بع�ض 
حي الجاعونة وتنفيذ مخططها لت�سليم
ال�شوارع عن بع�ضها ال َآخر لت�ضييق الخناق على ِّ
المخيم مقابل الخروج �إلى مدينة الرقة ،بح�سب النا�شطين .وي�شهد محور حارة الجاعونة
محاوالت حثيثة من قبل تنظيم الدولة القتحامه بهدف ب�سط ال�سيطرة الكاملة عليه .ويحفر
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الطرفان الأنفاق والخنادق وي�ستخدمان منازل المدنيين لتجنب القنا�صة� ،إ�ضافة �إلى زرع
العبوات النا�سفة وحرق المنازل المتبادل.
•وفي � ،2016/6/29أفرجت جبهة الن�صرة عن الالجئ الفل�سطيني «محمد موعد» ،بعد
اعتقال دام لأكثر من خم�سة �أ�شهر.

�ضحايا:
بلغ عدد ال�ضحايا الموثقين منذ اندالع اال�شتباكات بين داع�ش والن�صرة ،وحتى تاريخ �إعداد
هذا التقرير (� )11ضحية ،هم� :أحمد حمدان ،محمد عمايري ،ومحمد علي ،الذين ق�ضوا يوم
 .2016/4/11فيما ق�ضى مالك عثمان يوم  2016/4/15بر�صا�ص  قنا�ص .كذلك ق�ضى
حي التقدم في مخيم
يوم  2016/4/16كل من ال�شاب الم�صاب محمد دياب ،وهو من �سكان ّ
اليرموك ،وذلك في منطقة العروبة جنوب �شرق المخيم� ،إثر تعر�ضه لر�صا�ص قنا�ص في
الر�أ�س ،ف ُنقل �إلى الم�ست�شفى الميداني في منطقة يلدا لتلقي العالج ،ثم �إلى �أحد م�ست�شفيات
العا�صمة ،حيث فارق الحياة ب�سبب �إ�صابته الخطرة .كذلك ق�ضى ال�شاب م�صطفى غريب
خالل اال�شتباكات الدائرة بين تنظيم الدولة وجبهة الن�صرة ،وهو �أحد عنا�صر مجموعة ما
ي�سمى «الزعاطيط» التي بايعت تنظيم الدولة �سابقاً.
�إلى ذلك ،ق�ضى «ه�شام زواوي» ع�ضو المجل�س المدني في مخيم اليرموك ،وذلك �إثر ا�ستهدافه
بر�صا�ص قنا�ص  ُيعت َقد �أن م�صدره عنا�صر تنظيم الدولة في مخيم اليرموك.
•وق�ضى الالجئ الفل�سطيني �سامر وليد غنام يوم  18ني�سان�/أبريل  ،2016مت�أثر ًا بجراحه
جراء الق�صف الذي ا�ستهدف مخيم اليرموك� .أما في يوم  18ني�سان�/أبريل  ،2016فقد
�أفادت الأنباء الواردة من مخيم اليرموك ب�أن تنظيم الدولة «داع�ش» �أعدم طف ًال ،هو 
ابن �أحد عنا�صرها الذي ان�شق عن التنظيم ،في �إجراء عقابي� ،إذ �أطلق عنا�صر التنظيم
الر�صا�ص على الطفل في �أثناء وجوده في المنزل .يذكر �أن الطفل ال�ضحية هو �شقيق الطفل
يحيى الأ�سمر الذي ق�ضى �إثر قن�صه من قبل عنا�صر داع�ش قبلها ب�أيام.
•وفي يوم  ،2016/5/27ق�ضى الالجئ م�صطفى عبا�سي� ،إثر اال�شتباكات المتكررة بين
تنظيمي «داع�ش» و«الن�صرة» في مخيم اليرموك.
•�أما يوم  22حزيران/يونيو  ،2016فقد ق�ضى الالجئ ع�صام تميم من �أبناء مخيم اليرموك
لالجئين الفل�سطينيين بر�صا�ص �أحد قنا�صي تنظيم «داع�ش».
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الو�ضع الإن�ساني:
ا�ستمر تدهور الأو�ضاع الإن�سانية في مخيم اليرموك في الن�صف الأول من عام  2016نتيجة
اندالع اال�شتباكات بين داع�ش  والن�صرة ،ما �أدى �إلى محا�صرة ع�شرات العائالت داخل
منازلها في مناطق �شارع حيفا� ،شارع  ،15منطقة ال�شتات ،منطقة م�سجد القد�س� ،شارع
المدار�س ،حيث عانى المدنيون من �أو�ضاع معي�شية �سيئة للغاية جراء انعدام الطعام
والدواء والمياه.
وقد وردت معلومات عن عر�ض لهدنة يومية بين داع�ش والن�صرة ،من خالل و�ساطة وفد
مدنيُ ،ي�س َمح خاللها للأهالي بالتزود بالطعام والماء اللذين نفدا لعدة �أيام قبل �أن تف�شل
ب�سبب اال�شتباكات والمواجهات التي اندلعت بين داع�ش وجبهة الن�صرة  .
�أفادت الأنباء الواردة من مخيم اليرموك ،يوم  2016/5/19ب�أن تنظيم الدولة «داع�ش» فر�ض 
قيود ًا جديدة على �أبناء المخيم المحا�صرين في مناطق اال�شتباكات مع جبهة «الن�صرة» ،وقد
�أكد عدد من �أبناء المخيم �أن حاجز �شارع المدار�س (تقاطع اليرموك) التابع لتنظيم الدولة
حي عين غزال من �إدخال الخبز وماء ال�شرب و�صناديق الم�ساعدات الغذائية التي
يمنع �أهالي ّ
ح�صلوا عليها من توزيع وكالة «الأونروا» في بلدة يلدا المجاورة للمخيم.
وكان التنظيم قد منع الأهالي المحا�صرين في مناطق �أخرى من �إدخال المواد الغذائية
واحتياجاتهم اليومية ،وح ّمل جبهة «الن�صرة» ما يح�صل في المناطق المحا�صرة ،مطالباً
الأهالي بالتوجه �إلى الن�صرة في منطقة الجاعونة ومطالبتها الخروج من المنطقة.
بدورها �أكدت م�صادر مجموعة العمل �أن تنظيم «داع�ش» وجبهة الن�صرة يقومان ب�إحراق
ممنهج لمنازل المخيم� ،إذ �أحرق التنظيمان في بداية الأمر منازل �شارع حيفا ،ومن ثم
الجاعونة و�شارع �صفد بحجة اال�شتباكات بين الطرفين.
هذا وكانت بع�ض �صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي المعنية بنقل �أخبار مخيم اليرموك
قد بثت فيديوات و�صور ًا تظهر عنا�صر من تنظيم الدولة وهم ي�ستخدمون قنابل المولوتوف
لإحراق البيوت.
من جانبهم ،طالب نا�شطون فل�سطينيون العالم الح ّر بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ مخيم
جنوبي دم�شق ،وذلك �إثر اال�شتباكات العنيفة التي اندلعت
اليرموك لالجئين الفل�سطينيين
ّ
منذ  7ني�سان�/أبريل  2016بين جبهة الن�صرة من جهة وتنظيم «داع�ش» من جهة �أخرى.
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و�شدد النا�شطون على �ضرورة التحرك لإنقاذ مخيم اليرموك« ،الذي ُي ْذ َبح �أبنا�ؤه ممن يقعون
تحت رحمة الأطراف المت�صارعة ،وهم الآن مع َّر�ضون للإبادة ،كذلك طالبوا بحماية دولية
لإنقاذهم الآن قبل فوات الأوان» ،على ح ِّد و�صف النا�شطين.

ت�صريحات وبيانات ومنا�شدات:
ت�صريحات وبيانات ومنا�شدات �صدرت عن �أهالي مخيم اليرموك المحا�صرين وعدد من
الم�ؤ�س�سات الحقوقية والإن�سانية ووكالة الأونروا ،دعت �إلى وقف االقتتال الدائر بين تنظي َمي
«داع�ش» و«جبهة الن�صرة» داخل مخيم اليرموك ،حر�صاً على �أرواح المدنيين ،ومراعا ًة
للأو�ضاع الإن�سانية المزرية التي و�صلوا �إليها.
•ففي يوم � ،2016/4/12أطلق من بقي من �أهالي مخيم اليرموك ندا ًء عاج ًال طالبوا فيه
ك ًال من تنظيم «داع�ش» وجبهة الن�صرة بوقف القتال بينهما لمدة � 6ساعات ،وذلك ليتمكن
المدنيون العالقون في �أماكن اال�شتباك من الخروج �إلى �أماكن �آمنة ،كي ي�ستطيع الأهالي
المحا�صرون التزود باحتياجاتهم .وطالب الأهالي النظام ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية
الموالية له ب�إعادة ّ
�ضخ مياه ال�شرب �إلى المخيم ،وعدم ا�ستعمال المياه �سالحاً �ضد
المدنيين الأبرياء ،م�شددين على �أن هذه ال�سيا�سة لم ت�ؤثر �إال بالمدنيين في المخيم ،و�أن
حجم اال�شتباكات العنيفة التي ي�شنها الطرفان من �ستة �أيام� ،أحدهما على الآخر �أثبتت �أنه
ال ينق�صهم �أي �سالح �أو عتاد ،ولم يت�أثروا بالح�صار.
	�إلى ذلك ،طالب بيان المنا�شدة منظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية والأونروا بتحمل
م�س�ؤولياتها �إزاء المعاناة الم�ستمرة والمتجددة كل حين ،و«عدم دفن ر�ؤو�سهم في
التراب» ،بح�سب البيان.
كذلك نا�شد البيان و�سائل الإعالم ال�سورية والفل�سطينية والن�شطاء الإعالميين �أن يكونوا �صوتاً
في في وجه العط�ش والجوع .وفي ختام المنا�شدة� ،شدد الأهالي على �أنهم المت�ضرر الأكبر،
و�أن الو�ضع العام ال يزال ّ
ه�شاً ويمكن �أن ي�صل �إلى الح�ضي�ض نتيجة �أي حدث في المخيم.
•ويوم � 2016/4/15أ�صدرت وكالة الأونروا بياناً �صحفياً �أعربت فيه على ل�سان المتحدث
با�سمها كري�س غاني�س ،عن قلقها �إزاء الآثار الإن�سانية المترتبة عن النزاع الم�سلح العنيف
بين الجماعات الم�سلحة المتطرفة داخل «مخيم اليرموك» منذ ال�ساد�س من ني�سان�/أبريل
.2016
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وقال غاني�س في ت�صريحات ن�شرها الق�سم الإعالمي للأمم المتحدة« :من الم�ؤلم �أن نرى ف�ص ًال
�آخر من التوتر ال�شديد والمعاناة المفرو�ضة على المدنيين في مخيم اليرموك» .و�أو�ضح «�أن
القتال ال�ضاري الم�ستمر ال ي�سبب فقط �سقوط �ضحايا من المدنيين والوفيات ،ولكنه يفاقم
�أي�ضاً ب�شكل حاد نق�ص الغذاء والمياه ال�صالحة لنحو �ستة �آالف �أ�سرة داخل اليرموك».
ودعت «الأونروا» الأطراف المعنية �إلى وقف الأعمال العدائية واالمتثال اللتزاماتها بموجب
القانون الإن�ساني الدولي باحترام �أرواح المدنيين وحمايتها في مخيم اليرموك.
و�أكدت مجموعة العمل �أنها تلقت العديد من نداءات اال�ستغاثة من عائالت عالقة في مناطق
فتح
المواجهات في اليرموك ،نا�شدت فيها الجهات المت�صارعة في المخيم والنظام ال�سوري َ
الطرق وت�أمينها و�إي�صال الماء �إليهم ،حيث ال يوجد لديهم مياه �صالحة لل�شرب ،وال حتى مياه
الآبار االرتوازية التي كانت ت�شترى عبر خزانات خا�صة.
وقد �أكد نا�شطون و�أبناء المخيم وجود عائالت عديدة موزعة في منطقة �شارع �صفد وحارات
الجاعونة وحارات �شارع الـ  15وحارات فرن �أبو ف�ؤاد ،وترف�ض الخروج خ�شية �أن تطالها
ال�سرقة ،على غرار ما حدث لمعظم منازل المخيم ،وخا�صة منطقة غربي �شارع اليرموك.
في ظل هذه التطورات الميدانية الخطيرة ،الإن�سانية منها خا�صة ،المتعلقة بوقف كافة
محاوالت �إدخال الم�ساعدات الغذائية ،دعت مجموعة العمل كافة الم�ؤ�س�سات الدولية
والإن�سانية �إلى بذل المزيد من الجهود لإدخال الم�ساعدات �أو محاولة طرح مبادرات لوقف
نزف الدماء.
و�ش ّددت المجموعة على �ضرورة تح ّمل كافة الجهات الفل�سطينية وال�سورية لم�س�ؤولياتها،
�سواء في الداخل �أو الخارج ،والتحرك ب�أ�سرع وقت لوقف الو�ضع المتدهور داخل المخيم.
كذلك ح ّملت المجموعة النظام ال�سوري الم�س�ؤولية المبا�شرة عن ا�ستمرار ح�صار المخيم،
وو�ضع �آالف المدنيين الفل�سطينيين رهينة الو�ضع الدائر في البالد.
ومن جانب � َآخر ،طالب �أمين �سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب
عريقات ،المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء مخيم
اليرموك في �سورية.
ودعا عريقات في ت�صريح �صحافي وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين «الأونروا»
للمحا�صرين
والهيئات الإن�سانية ،والدولية المخت�صة� ،إلى �ضرورة توفير الحاجات الإن�سانية
َ
داخل المخيم .وقال« :ما زال �أبناء �شعبنا يدفعون ثمن االحتالل ،والنزاعات في جميع �أماكن
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وجودهم ،في الوطن والمنافي ومخيمات اللجوء ،وقد �آن الأوان لح ّل م�أ�ساتهم المتوا�صلة التي
تذكّر بالنكبة وتداعياتها حتى اليوم ،وبمحنة الالجئين التي لم تنته ،وبم�س�ؤوليات المجتمع
الدولي ال�سيا�سية والقانونية تجاه �إحقاق حقوق �شعبنا غير القابلة للت�صرف ،وبمحاكمة
االحتالل الذي لم يخ�ضع يوماً للقانون الدولي ،والتدخل الرادع عم ًال ب�أحكام ال�شرعية الدولية
وقيمها ومبادئها».

الجانب الطبي:
•�شهد مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين في دم�شق تدهور ًا مت�سارعاً في الو�ضع ال�صحي،
في الن�صف الأول من عام  ،2016نتيجة النق�ص الحا ّد في الخدمات الطبية ،جراء ا�ستمرار
الح�صار الم�ش َّدد الذي يفر�ضه الجي�ش النظامي ومجموعات الجبهة ال�شعبية – القيادة
العامة .وتعر�ضت م�ست�شفيات المخيم الرئي�سية للق�صف ،ما �أدى �إلى وقوع �أ�ضرار كبيرة
فيها� ،أدت �إلى توقفها عن العمل ،حيث �أ�صيب المئات من �أبناء المخيم ب�أمرا�ض متعددة،
�أبرزها اليرقان ،وفقر الدم الناجم عن �سوء التغذية .فيما فاقمت �سيطرة تنظيم داع�ش على
المخيم منذ مطلع ني�سان�/أبريل  2015تلك الأو�ضاع ،حيث �أجبر التنظيم معظم الجهات
الإغاثية داخل المخيم على الخروج منه نحو  بلدة يلدا ،وذلك بعد اغتياله العديد من
النا�شطين.
•كذلك �أدت اال�شتباكات التي اندلعت بين «داع�ش» و«الن�صرة» مطلع �شهر ني�سان/
�أبريل �  2016إلى انت�شار حالة من التوتر الأمني في �صفوف من بقي من �أهالي المخيم،
و�سط �صعوبات بتوفير العالج الإ�سعافي ومياه ال�شرب للعديد من �أبناء المخيم .وبنا ًء
على ذلك ،نا�شد عدد من الكوادر الطبية و�أبناء مخيم اليرموك يوم  9كانون الثاني/
يناير  2016كافة الجهات المعنية والأونروا والهالل الأحمر �إدخال العقاقير الطبية
الخا�صة بمر�ض الحمى التيفية (التيفوئيد) واليرقان �إلى المخيم بعد نفاد الدواء الذي
�أُدخل �سابقاً مع ا�ستمرار انت�شار الأمرا�ض  بين الأهالي ،مح ِّذرين من مغبة التباط�ؤ
في �إدخال الدواء والعقاقير الالزمة ،خوفاً من ا�ستفحالها بين �أبناء المخيم المحا�صر.
وفي يوم  18كانون الثاني/يناير  ،2016ق�ضى طفل ُولد في مخيم اليرموك ب�سبب نق�ص 
الرعاية وانعدام الإمكانات الطبية .وكان ذوو الطفل قد هرعوا لإنقاذه بعد محاولتهم
التوجه به �إلى بلدة يلدا المجاورة ،لكن انتظارهم �سيارة الإ�سعاف على الحاجز الفا�صل
بين مخيم اليرموك والبلدات المجاورة حال دون تلقيه العالج المتوافر هناك.
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•وكان فريق الر�صد والتوثيق في مجموعة العمل قد �أكد �أن � 187شخ�صاً من �أبناء مخيم
اليرموك ق�ضوا نتيجة الح�صار ونق�ص الرعاية الطبية ،من بينهم  21طف ًال ،و 163بالغاً،
وذلك منذ ثالث �سنوات.
•فيما ك�شف المجمع الطبي في مخيم اليرموك في تقريره يوم � 2آذار/مار�س  2016عن
ت�شخي�صه لأول حالة من الإ�صابة بالح ّمى التيفية (التيفوئيد) لهذا العام ،و�أكد � ّأن الحالة
كُ�ش َفت يوم الخمي�س  2016/2/25بعد �إجراء الفحو�ص ال�سريرية والتحاليل المخبرية
الالزمة ،م�شير ًا �إلى �أن مخيم اليرموك المحا�صر عانى العام الفائت من هجمة وبائية
اجتاحت المخيم والمناطق المجاورة.
و�أبدى المجمع تخوفه من انت�شار ا�ﻷ مرا�ض وا�ﻷ وبئة مع اقتراب ف�صل ال�صيف ،وتوا�صل
الح�صار على المخيم وتدهور الناحية الطبية وعدم وجود المياه ال�صالحة لل�شرب .ووجه
ندا ًء �إلى جميع المعنيين باال�ستعداد الالزم بغية ال�سيطرة على الم�شكلة قبل تفاقمها
وا�ستفحالها ،وذلك من خالل «حمالت توعية لل�سكان» و«تعقيم مياه ال�شرب» و«توفير
الم�ضادات الحيوية الالزمة لمكافحة المر�ض».
•وك�شف المجمع الطبي في اليرموك ،في تقرير له ،عن ت�شخي�صه لأول حالة من التهاب الكبد
الإنتاني  Aالمعروف باليرقان لهذا العام .و�أكد �أن الك�شف عن الحالة كان يوم الأربعاء
 ،2016 /3/16بعد �إجراء الفحو�ص الطبية لطفلة في الخام�سة من عمرها ،م�شير ًا �إلى
�أن الأمرا�ض والأوبئة كانت كامنة في ف�صل ال�شتاء ،لتعود من جديد ،وخا�صة مع اقتراب
ف�صل ال�صيف.
•يذكر �أن المجمع الطبي قد �أغلق في �أعقاب ا�شتباكات م�سلحة جرت داخل المخيم .وكان
نا�شطون قد ح َّذروا يوم � 3آذار/مار�س  2016من مالمح معاناة جديدة يعي�شها �أبناء
المخيم عقب �إغالق المراكز الطبية داخل المخيم المحا�صر (المجمع الطبي الخيري ومركز
الإنقاذ الجراحي).
•في يوم � 11آذار/مار�س  ،2016نظمت رو�ضة الأمل للأطفال في مخيم اليرموك ن�شاطاً
توعوياً تحت �شعار «�صحـتي في �أ�سناني» ،بهدف التعريف ب�أهمية �صحة الفم والأ�سنان
ِ
تخللت الن�شاط
ودورها في ال�صحة العامة للطفل ،وكذلك تفعيل الدور الوقائي لديهم.
الطبي �إقامة العديد من الم�سابقات وفقرات التلوين الخا�صة بالأ�سنان ،وكذلك توزيع
المن�شورات والهدايا الرمزية.
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تفاقم �أزمة المياه:
ا�ستمرت معاناة �أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين جنوبي دم�شق بالتفاقم نتيجة
ا�ستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن المخيم ،ما دفع الأهالي �إلى المخاطرة بحياتهم،
والذهاب �إلى المناطق المجاورة للمخيم �سير ًا على الأقدام من �أجل توفير مياه ال�شرب
لعائالتهم و�أطفالهم .وكانت قوات الجي�ش  والأمن ال�سوري قد �أوقفت تغذية المخيم عبر
�شبكة المياه الوا�صلة من المناطق المجاورة منذ � 9أيلول�/سبتمبر  ،2014الأمر الذي دفع
الم�ؤ�س�سات الإغاثية التي كانت تعمل داخل المخيم �إلى العمل على ا�ست�صالح بع�ض الآبار
االرتوازية وت�شغيلها.
وفاقمت اال�شتباكات التي اندلعت بين تنظي َمي داع�ش وجبهة الن�صرة مطلع �شهر ني�سان/
�أبريل  2016من �أزمة المياه ،حيث فر�ض الطرفان يوم  9ني�سان�/أبريل  2016حظر ًا للتجوال
على المدنيين القاطنين في مناطق اال�شتباك ،خ�صو�صاً في �شارع لوبية و�شارع الجاعونة
و�شارع حيفا و�شارع �صفورية و�شارع الـ( )15و�شارع �صفد ،لكون هذه المناطق ت�شهد حاالت
قن�ص.
وو�صلت لمجموعة العمل يوم  10ني�سان�/أبريل  ،2016ر�سائل عديدة من عائالت عالقة في
مناطق المواجهات في اليرموك ،نا�شدت فيها الجهات المت�صارعة في المخيم والنظام ال�سوري
فتح الطرق وت�أمينها و�إي�صال الماء �إليهم ،حيث ال تتوافر لديهم مياه �صالحة لل�شرب من �أي
َ
م�صدر.
وقد حالت اال�شتباكات الم�سلحة وعمليات القن�ص الم�ستمر دون خروج الأهالي لجلب الماء
من نقاط توزيعها ،وحالت �أي�ضاً دون و�صول باعة الماء عبر خزانات مح َّملة على ال�سيارات
�إلى مناطقهم .فيما �أ�شار الأهالي �إلى �أن تلك ال�سيارات المتنقلة ا�ستطاعت الو�صول �إلى بع�ض 
المناطق التي تقع تحت �سيطرة «داع�ش» ،بعد ت�أمين الطرق .و�أ�ضاف الأهالي �أن حياتهم
معر�ضة للخطر ،فمنازلهم واقعة في مناطق المواجهات بين «داع�ش» و«الن�صرة» ،وخا�صة
بعد عمليات تفخيخ البيوت وال�شوارع لمنع و�صول عنا�صر «داع�ش» �إلى مناطق �سيطرة
«الن�صرة».
و�أكد �أهالي المخيم نب�أ �سرقة م�ضخة الماء (الغاط�س) من حديقة فل�سطين ،التي كان يديرها
لفترة قريبة عنا�صر تابعون لجبهة الن�صرة .وتحدث الأهالي عن �سرقة م�ضخة ماء �أخرى
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من مدر�سة الجرمق البديلة ،كانت هيئة فل�سطين الخيرية قد ركّبتها� ،إذ جرى ت�أهيل لبئر ماء
فيها ،وقد توقف العمل في تلك البئر ب�سبب �سرقة الم�ضخة.
و ُيذكَر في هذا ال�سياق � ّأن لجنة متطوعي مخيم اليرموك قد قامت يوم  2016 /1/19بتعقيم
مياه الآبار االرتوازية داخل المخيم بحبوب التعقيم المقدمة من اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ،والق�سم الطبي التابع لوكالة الأونروا ،وذلك �ضمن حملتها الم�ستمرة للتخفيف من
تلوث تلك المياه وجعلها �صالحة لل�شرب.

الواقع التعليمي:

ت�أثر قطاع التعليم كثير ًا في خالل الن�صف الأول من عام  2016بالأحداث التي م ّرت بمخيم
اليرموك ،نتيجة ا�ستمرار الق�صف واال�شتباكات بين مختلف الأطراف الم�سلحة .فيما ا�ستمرت
بع�ض المدار�س البديلية بفتح ف�صولها وتدري�س الطالب ،غير مت�أثرة بتدهور الو�ضع الأمني
في المخيم.
ففي يوم � ،2016/2/25أدخلت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني �إلى مخيم اليرموك
نحو ( )900كتاب مدر�سي لطالب المرحلة الثانوية العامة ،لكال الفرعين (العلمي ــ الأدبي) في
مدر�سة عبد القادر الح�سيني ،وذلك لتلبية احتياجات الطالب داخل المخيم ،في ظل ا�ستمرار
ح�صار الجي�ش النظامي ومجموعاته الموالية و�سيطرة تنظيمي «داع�ش» و«الن�صرة» على
المخيم.
وكانت وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين (الأونروا) قد �أعلنت على موقعها
الإلكتروني �أن ن�سبة كبيرة من الطالب الفل�سطينيين في �سورية ا�ضطرت �إلى ترك مدار�سها
ب�سبب تزايد م�ستويات الفقر والبطالة ،وعدم القدرة على توفير الطعام وال�صعوبة في �إيجاد
مكان بديل لل�سكن.
ي�شار �إلى �أن ال�صراع في �سورية ال يزال ي�ؤثر مبا�شر ًة في التعليم لالجئين الفل�سطينيين الذين
يعي�شون داخل البالد ،فال�صراع ال�سوري ح َّد كثير ًا من فر�ص ال�شباب والأطفال في الح�صول
على التعليم .و ُي َع ّد خوف الكثير من طالب ال�شهادة الثانوية من مغادرة المخيم لتقديم
امتحاناتهم (�إن ُ�سمح لهم) خ�شي َة االعتقال والت�صفية �أحد �أبرز المع ِّوقات التي تعتر�ض حركة
التعليم لل�شباب في مخيم اليرموك.
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الجانب المعي�شي:
عانى �أهالي مخيم اليرموك خالل الن�صف الأول من عام  2016من الكارثة الإن�سانية الم�ستمرة
منذ �أكثر من ثالث �سنوات نتيجة فقدان مقومات الحياة الأ�سا�سية من مواد غذائية ومحروقات،
وا�ستمرار الح�صار وانقطاع المياه والكهرباء عن جميع �أرجاء المخيم ،ما انعك�س على �سكانه
من الناحية ال�صحية والنف�سية.
كذلك �أدى ا�ستمرار الح�صار �إلى �سقوط الع�شرات من ال�ضحايا نتيجة نق�ص التغذية والأدوية ،بعد
منع �إدخال المواد الطبية وتوقف جميع م�ست�شفيات المخيم وم�ستو�صفاته وعياداته عن العمل
بنحو كامل ،با�ستثناء م�ست�شفى فل�سطين الذي يقدم بع�ض الخدمات الطبية الب�سيطة للأهالي.
وت�شير الإح�صائيات التي وثقتها مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن عدد �ضحايا
الح�صار في مخيم اليرموك و�صل �إلى (� )187ضحية.
•ومن جانبهم ،ح ّذر نا�شطون يوم �  8شباط/فبراير  2016من انت�شار الأمرا�ض والأوبئة في
مخيم اليرموك نتيجة ان�سداد مجاري ال�صرف ال�صحي .و�أكد مخت�صون �أن تج ّمع النفايات
وف�ضالت الإن�سان من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى تف�شي الأمرا�ض مثل التيفوئيد والكوليرا ،ما يهدد
حياة المحا�صرين في المخيم وخا�صة الأطفال  .
•�أما في يوم � 20آذار/مار�س  ،2016فقد ن ّفذ مكتب خدمات مخيم اليرموك بالتعاون مع
المجل�س المحلي والدفاع المدني ال�سوري ،حمل ًة ّ
لر�ش المبيدات الح�شرية في �أزقة المخيم
وحاراته ،وذلك بعد �أن انت�شرت الح�شرات بكثرة هناك.
	�إلى ذلك ،يعي�ش النازحون من مخيم اليرموك �إلى المناطق المجاورة �صعوبات حقيقية في
القدرة على ت�سديد تكاليف الدفن في حاالت الموت ،حيث يتطلب من العائلة دفع تكاليف
القبر ب�أ�سعار مرتفعة في تلك المناطق.
وبح�سب �أحد النا�شطين ،ف�إن بع�ض المقابر في دم�شق ت� ِّؤجر القبر لأهالي الميت لمدة
محددة ،حيث بلغ ثمن �إيجار القبر للميت الفل�سطيني في مقبرة الحقلة بدم�شق ثالثمئة
�ألف ليرة �سورية� ،أي ما يعادل ( )$ 800لمدة ثالث �سنوات .م�شير ًا �إلى �أنه يمكن �أن يج َّدد
له �أو ُيع َمل على نقل جثمان الميت �إلى قبر �آخر� .أما ثمن القبر في مقبرة الباب ال�صغير
بدم�شق ،فقد و�صل �إلى مليون وثالثمئة �ألف ليرة �سورية� ،أي نحو  .$3470هذا الأمر
دفع الأهالي للجوء �إلى ال�سفارة الفل�سطينية بدم�شق ،والطلب من �سفيرها التدخل لدى
ال�سلطات ال�سورية والف�صائل الم�سلحة التي ت�سيطر على المخيم من �أجل القبول بدفن
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موتاهم داخل مخيم اليرموك .وقد �أجرت ال�سفارة الفل�سطينية ات�صاالتها مع الأطراف
المعنية التي وافقت على دفن الموتى داخل اليرموك .علماً �أن تكلفة دفن الميت في مخيم
اليرموك تراوح بين  ١٣٠٠٠و  ١٨٠٠٠ليرة �سورية� ،أي ما يقارب � 35إلى  50دوالر ًا،
وي�شمل المبلغ �أجور حفر القبر ،وثمن البلوك الالزم وبالطات التغطية وال�ص ّبة البيتونية
و�أجور النقل من حاجز بيت �سحم �إلى �أول �شارع العروبة ،وهو ما يتجاوز القدرة العادية
للأهالي نظر ًا �إلى تردي الو�ضع االقت�صادي العام.

�أبرز الأحداث:
�أُعلن يوم  11كانون الثاين/يناير  2016عن ا�ستعدادات جتري لت�شكيل ف�صيل ع�سكري
فل�سطيني جديد يحمل ا�سم «�أبناء الريموك» ،بهدف االنت�شار يف املخيم .وبح�سب م�صادر،
ف�إن الف�صيل اجلديد ي�ضم مقاتلني فل�سطينيني من �أبناء الريموك� ،سواء املوجودون فيه
حالياً� ،أو الذين هُ ِّجروا منه �إىل مناطق اجلوار ،و�أ�شارت تلك امل�صادر �إىل �أن الت�شكيل
اجلديد يخطط لالنت�شار يف املخيم وفق توازنات حم�سوبة مع املعار�ضة ال�سورية
امل�سلحة والنظام ال�سوري.
�أعلنت جبهة الن�صرة يوم  15كانون الثاين/يناير  2016عدم نيتها اخلروج من املنطقة
اجلنوبية للعا�صمة دم�شق ،بعد اتهامها للنظام ال�سوري بتفريغ املنطقة اجلنوبية من
�أهلها و�سكانها.
�شهدت منطقة العروبة يف خميم الريموك يوم  23كانون الثاين/يناير  2016ا�شتباكات
متقطعة بني عنا�صر تنظيمي «داع�ش» و«جبهة الن�صرة» ،اللذين ي�سيطران على املخيم
املحا�صر من قبل عنا�صر اجلي�ش  النظامي وجمموعات اجلبهة ال�شعبية – القيادة
العامة .ووفقاً لنا�شطني� ،شهدت �شوارع املخيم توتر ًا �أمنياً كبري ًا ،حيث انت�شر عنا�صر
داع�ش  والن�صرة بنحو كبري كل يف مناطقه.
من جانب �آخر ،اعتقلت «جبهة الن�صرة» ك ًال من بهاء الأمني و�سامر ال�شلبي بتهمة
التعاون مع النظام ال�سوري وتنظيم القيادة العامة املوايل للنظام ،وهما من �أبناء حركة
فتح� .إال �أنها عادت و�أفرجت عنهما يوم  24كانون الثاين/يناير .2016
تعر�ض خميم الريموك يوم � 6شباط/فراير  ،2016لق�صف عنيف بال�صواريخ وقذائف
الهاون من قبل النظام ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية املوالية له ،ا�ستهدفت مناطق
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متفرقة منه ،ما �أحدث دمار ًا يف منازل الأهايل.
اندلعت ا�شتباكات متقطعة يوم � 2آذار/مار�س  2016بني تنظيم الدولة «داع�ش» من
جهة ،و«جبهة الن�صرة» من جهة �أخرى ،واندلعت اال�شتباكات على خلفية اعتقال «جبهة
الن�صرة» لعن�صرين من تنظيم «داع�ش» حاوال اغتيال �أحد قادة «جبهة الن�صرة» ،ما �أوقع
عدد ًا من القتلى واجلرحى بني الطرفني ،فيما �أكد النا�شطون �أن خميم الريموك �شهد انت�شار ًا
كثيفاً لعنا�صر «�أن�صار الإ�سالم» يف �شوارع املخيم بعد مقتل بالل �سلمان �أبو خ�ضر� ،أمري
جماعة «�أن�صار الإ�سالم» و ثالثة عنا�صر �آخرين ،بينهم حممد نداف �أبو معاوية.
�أُ�صيب الطفالن حممد عبد وح�سني عليان يوم � 3آذار/مار�س  2016جراء اال�شتباكات
التي جرت يف خميم الريموك بدم�شق بني تنظيم «جماعة الأن�صار» (املح�سوب على
تنظيم داع�ش) من جهة ،و«جبهة الن�صرة» من جهة �أخرى ،و ُنقل الطفالن �إىل منطقة يلدا
لتلقي العالج يف �إحدى امل�شايف امليدانية ،وقد ُو�صفت حالة �أحدهما باحلرجة.
حاالت قن�ص  تعر�ض  لها بع�ض  املدنيني يوم � 7آذار/مار�س  2016يف كل من منطقة
العروبة وم�سبح البا�سل وامتداد �شارع الـ  ،30عقب مناو�شات بني مقاتلي جبهة الن�صرة
يف املخيم ،وجمموعات املعار�ضة املوجودة يف بلدة يلدا جنوب املخيم .و�أ�ضافت امل�صادر
�أن رج ًال م�س ّناً من �أبناء خميم الريموك وطفلتني �أ�صيبوا بر�صا�ص القنا�صة.
دارت يوم � 9آذار/مار�س  2016ا�شتباكات متقطعة على خطوط التما�س يف خميم الريموك
جنوب العا�صمة دم�شق بني اجلي�ش النظامي وجمموعاته املوالية من جهة ،وجمموعات
«داع�ش» و«الن�صرة» من جهة �أخرى ،تزامن مع �سماع �أ�صوات انفجارات يف مناطق
اال�شتباكات.
�شهد خميم الريموك ،يوم  7ني�سان�/أبريل  ،2016ا�شتباكات وحاالت قن�ص متبادلة ما
بني عنا�صر «داع�ش» من جهة وعنا�صر «جبهة الن�صرة» من جهة �أخرى.
�أ�صيب يوم  8ني�سان�/أبريل  2016طفل ب�ساقه لدى ذهابه �إىل املدر�سة .كذلك �أُ�صيب �أحد
�أمراء تنظيم الدولة املدعو «�أبو علي ال�صعيدي» �إ�صابة خطرة.
ق�ضى يوم  11ني�سان�/أبريل  2016ثالثة الجئني فل�سطينيني خالل تلك اال�شتباكات بني
«داع�ش» و«الن�صرة» ،هم�« :أحمد حمدان» والالجئ «حممد عمايري» والالجئ «حممد
علي» ،فيما ُ�سجلت خ�سائر ب�شرية بني طريف القتال ،بالإ�ضافة �إىل احرتاق بع�ض املنازل
يف �شارع حيفا ،وذلك �إثر ا�ستخدام قنابل املولوتوف.
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�أدت اال�شتباكات امل�ستمرة بني عنا�صر «جبهة الن�صرة» وتنظيم «داع�ش» يوم 12
حي اجلاعونة داخل املخيم.
ني�سان�/أبريل � 2016إىل احرتاق عدد من منازل ّ
�سيطر تنظيم داع�ش يوم  2016/4/20على �أجزاء وا�سعة من املخيم ،وذلك بعد طرد
تنظيم «جبهة الن�صرة» من مواقع عدة فيه.
تعر�ض خميم الريموك يوم � 3أيار/مايو  2016للق�صف ،و�شهد اندالع ا�شتباكات عنيفة
بني اجلي�ش النظامي والف�صائل الفل�سطينية املوالية له من جهة ،و«جبهة الن�صرة» من
جهة �أخرى ،حيث �أكد �أحد �سكان املخيم ملجموعة العمل �أن تنظيم الدولة ا�ستطاع �أن
ي�سيطر على مناطق عديدة كان يتمركز فيها عنا�صر «جبهة الن�صرة» التي باتت �ضعيفة
للغاية بح�سب قوله  .
�شهد يوم  2016/ 5/11تقدُّم «جبهة الن�صرة» وحركة �أبناء الريموك ،يف منطقة غرب
الريموك على حمور جماعة الأن�صار املبايعة لداع�ش ،ما �أدى �إىل ا�ستعادة �سيطرتها
على عدة كتل �سكنية خلف جم ّمع الأمان الطبي ،و�سقوط عدد كبري من عنا�صر «داع�ش»
قتلى خالل اال�شتباكات ،فيما ن�شرت «جبهة الن�صرة» القنا�صني ملنع تقدم عنا�صر تنظيم
الدولة .وباملقابل ،حتاول «داع�ش» بعد تقدمها يف �شارع �صفورية ال�ضغط على نهايات
�شارع حيفا الواقعة حتت �سيطرة الن�صرة لتخفيف ال�ضغط عليها يف حماور �أخرى.
�أ�صيب يوم � 12أيار/مايو  2016ثالثة عنا�صر من الدفاع املدين يف خميم الريموك املحا�صر
بجروح متفاوتة ،عقب ا�ستهدافهم بر�صا�ص القنا�صة �أمام مقرهم الرئي�سي بالقرب من
حي التقدم ،ما ا�ستدعى �إ�سعافهم �إىل م�شفى «�شهيد املحراب» يف بلدة
مقربة الريموك يف ّ
يلدا لتقدمي العالج الطبي الالزم.
جتدد يوم � 13أيار/مايو   2016اندالع اال�شتباكات بني عنا�صر «جبهة الن�صرة»
وجمموعات «داع�ش» يف خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني بدم�شق ،وذلك �إثر حماولة
الأخري اقتحام �إحدى مناطق �سيطرة «جبهة الن�صرة» بالقرب من مدر�سة عبد القادر
احل�سيني يف املخيم.
يوم  2016/5/19فر�ض تنظيم الدولة «داع�ش»  قيود ًا جديدة على �أبناء خميم الريموك
يف مناطق اال�شتباكات مع جبهة «الن�صرة» ،حيث �أكد عدد من �أبناء املخيم �أن حاجز
حي عني غزال من
�شارع املدار�س (تقاطع الريموك) التابع لتنظيم الدولة مينع �أهايل ّ
�إدخال اخلبز وماء ال�شرب و�صناديق امل�ساعدات الغذائية التي ح�صلوا عليها من توزيع
وكالة الأونروا يف بلدة يلدا املجاورة �إىل املخيم ،ما ا�ضطر الأهايل �إىل �إبقاء ال�صناديق
عند �أقاربهم خارج املناطق املحا�صرة داخل املخيم.
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اندلعت يوم  2106 /5/26ا�شتباكات عنيفة يف خميم الريموك بني تنظيم «جبهة الن�صرة»
و تنظيم «داع�ش» ،يف حماولة الأخري ال�سيطرة على �شارع اجلاعونة يف املخيم ،ما �أوقع
�إ�صابات بني الطرفني ،فيما �ص ّد عنا�صر «الن�صرة» هجوماً �شنته جمموعات «داع�ش» بهدف
اقتحام املكان ،حيث ا�ستخدمت الر�شا�شات اخلفيفة واملتو�سطة والزجاجات احلارقة،
وزرع املزيد من العبوات النا�سفة يف منازل املدنيني� .إىل ذلك� ،أكد مرا�سل جمموعة العمل
رحل حمتويات م�شفى البا�سل يف خميم الريموك بعد اال�ستيالء
�أن تنظيم الدولة «داع�ش» َّ
عليه �إىل منطقة احلجر الأ�سود املجاور ،و�أ�شار �إىل �أن عنا�صر «داع�ش» �أل�صقوا �إعالنات
يف �أماكن �سيطرتهم تدعو �إىل منع التدخني يف ال�شوارع ،وو َّزعوا من�شورات ّ
حت�ض الن�ساء
على ارتداء احلجاب ال�شرعي يف �شوارع املخيم.
دارت ا�شتباكات عنيفة بني «جبهة الن�صرة» و«تنظيم داع�ش» يوم  ،2016/5/27وذلك
حي اجلاعونة
�إثر حماولة الأخري اقتحام املناطق التي تتمركز فيها «جبهة الن�صرة» يف ّ
�شرق املخيم .فيما �أكد النا�شطون ا�ستخدام مقاتلي «جبهة الن�صرة» ،للمرة الأوىل،
ر�شا�شاً متو�سطاً من عيار  14.5ملم خالل اال�شتباكات ،ما يعني بح�سب النا�شطني ،مزيد ًا
واملهجرين� ،إ�ضافة �إىل ا�ستهداف املنازل
املحا�صرين
من اخلراب والدمار ملنازل الأهايل
َ
َّ
بالقنابل اليدوية واحلارقة وهدم جدران املنازل ،يف م�سعى من الطرفني لك�سب مناطق
وال�سيطرة عليها بعيد ًا عن ر�صا�ص القنا�صة.
جتددت اال�شتباكات يوم  2016/5/30يف خميم الريموك املحا�صر بني «تنظيم الدولة
 داع�ش» وجبهة الن�صرة» ،وتركزت يف حميط م�سبح البا�سل ،حيث ا�س ُته ِد َفت منطقةامل�سبح ب�صاروخ �أطلقه «داع�ش» جتاه نقطة �سيطرة «جبهة الن�صرة» ،وتزامن ذلك مع
�أنباء عن مفاو�ضات جديدة بني «داع�ش» و«الن�صرة» لوقف القتال.
انفجرت عبوة نا�سفة جمهولة امل�صدر يوم  2حزيران/يونيو   2016يف �شارع القد�س
مبخيم الريموك جنوب العا�صمة ال�سورية دم�شق ،الأمر الذي �أدى �إىل ق�ضاء قياديني
اثنني �سابقني يف تنظيم «جبهة الن�صرة» ،هما «�أبو بالل حجرية» و«فرا�س الق�شي»،
بالإ�ضافة �إىل عدد �آخر من املدنيني .و�أو�ضحت م�صادر من خميم الريموك �أن اجلرحى
حي احلجر الأ�سود املجاور للمخيم معقل «تنظيم الدولة ــ
ُنقلوا �إىل امل�شفى امليداين يف ّ
داع�ش» لتلقي العالج ،علماً �أن منطقة �شارع القد�س التي ُزرعت فيها العبوة النا�سفة
خا�ضعة ل�سيطرة التنظيم.
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•مخيم خان ال�شيح
ت�صاعدت في الن�صف الأول من عام  2016الأعمال القتالية بين طرفي النزاع في �سورية،
بهدف ال�سيطرة على منطقة خان ال�شيح ،التي تقع على بعد  27كم جنوب غرب مدينة دم�شق.
وقد ا�ستم ّر تعر�ض مخيم خان ال�شيح للق�صف بالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون والمدفعية،
ما �أدى �إلى �سقوط العديد من ال�ضحايا والجرحى من �أبناء المخيم� .إلى ذلك ،فاقم الح�صار
غير المعلن الذي يفر�ضه الجي�ش النظامي من معاناة �أهالي المخيم ،وزاد من ال�صعوبات
االقت�صادية والإن�سانية وال�صحية.
بدورها ،ا�ستنكرت وكالة «الأونروا» في بيان �صحفي ن�شرته على موقعها على �شبكة الإنترنت
يوم  9حزيران/يونيو « 2016ت�صاعد النزاع الم�سلح في �سورية» .وبح�سب البيان ،ف�إن
النزاع الم�سلح �أدى �إلى تعر�ض الجئين في مخيم خان ال�شيح لتهديد خطر على �سالمتهم.
و�أ�ضاف البيان �أن« :الأونروا ال تزال ت�شعر بالقلق البالغ حيال خطر تعر�ض الجئي فل�سطين
والمدنيين الآخرين في �سائر �أرجاء �سورية للقتل والإ�صابة بجروح خطرة».
وكررت الوكالة طلبها من كافة الأطراف االمتناع عن تعري�ض  المدنيين لتلك المخاطر،
و«من �أجل حماية �أرواح المدنيين ،ف� ّإن من ال�ضروري لكافة الأطراف �أن تحترم التزاماتها
المن�صو�ص عليها في القانون الإن�ساني الدولي والتقيد بها».
ومن جانبها� ،أدانت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية يوم  2016/5/16االعتداءات
الم�ستمرة على مخيم خان ال�شيح ،وح ّذرت من النتائج الكارثية لهذا اال�ستهداف المتع َّمد.
ودعت المجموعة ال�سلطات الر�سمية ال�سورية والمعار�ضة الم�سلحة �إلى تحييد مخيم خان
ال�شيح والتوقف الفوري للأعمال الحربية �ضد المدنيين من الالجئين �سكان المخيم ،وفتح
الطرقات الم�ؤدية �إليه وال�سماح بدخول الم�ؤن والمواد الأ�سا�سية والأدوية وحليب الأطفال،
واحترام الوجود الفل�سطيني في �سورية ،باعتباره وجود ًا م�ؤقتاً ،وتفعيل العمل باالتفاقيات
الدولية الداعية �إلى حماية ال�سكان زمن النزاعات الداخلية الم�سلحة.
كذلك طالبت مجموعة العمل في بيانها المجتمع الدولي ووكالة الأونروا بتوفير الحماية الالزمة
لالجئين الفل�سطينيين داخل �سورية ،وتمكين فرق الإغاثة والطواقم الطبية من الو�صول �إلى
داخل المخيم ،واتخاذ الخطوات الالزمة لإنقاذ ما بقي من المخيمات الفل�سطينية في �سورية.
ودعت جامع َة الدول العربية وال�سلط َة الفل�سطينية �إلى التدخل لدى �أطراف النزاع في �سورية
لإيقاف االنتهاكات الج�سيمة التي يتعر�ض لها الالجئون الفل�سطينيون داخل المخيمات لتالفي
�سقوط المزيد من الأرواح بين المدنيين.
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ت�سل�سل الأحداث الميدانية في مخيم خان ال�شيخ خالل الن�صف الأول
من عام :2016
يوم  7كانون الثاين/يناير � ،2016شنت الطائرات احلربية غارات ا�ستهدفت �شرقي خميم
خان ال�شيح بريف دم�شق بربميلني متفجرين على الأقل ،جنم عنهما �أ�صوات انفجارات
عنيفة هزت �أرجاء املخيم.
يوم  10كانون الثاين/يناير  ،2016تعر�ضت الأطراف ال�شرقية للمخيم لق�صف بقذائف
الهاون ،دون وقوع �إ�صابات يف �صفوف الأهايل.
يوم  12كانون الثاين/يناير � ،2016شنت املروحيات احلربية غارات متعددة على املزارع
املحيطة مبخيم خان ال�شيح لالجئني الفل�سطينيني ،حيث �ألقت تلك املروحيات ما ال يقل
عن �أربعة براميل متفجرة ،م�س ّببة انفجارات هائلة طاولت منازل املخيم ،ما �أدى �إىل
وقوع �أ�ضرار مادية كبرية يف منازل املدنيني.
يوم  15كانون الثاين/يناير  ،2016ا�ستهدفت الفوج  137بعربات «ال�شيلكا»((( التابعة
للنظام ال�سوري املتمركزة يف حميط البلدات املجاورة ملخيم خان ال�شيح خزان املياه
الرئي�سي املوجود بالقرب من جامع الهدى و�سط املخيم بر�شا�شاتها الثقيلة التي �أ�صابت
طلقاتها جدران اخلزان.
يوم   23كانون الثاين/يناير  ،2016ا�ستهدفت مواقع اجلي�ش النظامي طريق خان ال�شيح
ــ زاكية بالأ�سحلة الثقيلة ،وح ّذر نا�شطون الأهايل من عبور الطريق خالل ذلك اليوم.
يوم  28كانون الثاين/يناير  ،2016تعر�ض خميم خان ال�شيح وحميطه لق�صف الطائرات
ال�سورية وق�صف املدفعية ،حيث ا�س ُتهدف املخيم بق�صف مدفعي م�صدره موقع اجلي�ش 
ال�سوري يف تلة الكابو�سية ،ما �أى �إىل  �سقوط ( )3قذائف على مفرق �شارع الزهور ،ومفرق
�شارع ن�ستلة على ال�شارع العام الذي ي�شهد حركة مرور ل�سيارات املدنيني .تزامن ذلك مع
ا�ستهداف الطائرات ال�سورية املزارع املحيطة باملخيم بـ ( )4غارات من جهة �أوتو�سرتاد
ال�سالم ومنطقة العبا�سة وحميط �شارع ال�سعيد.
( )1ال�شيلكا :عبارة عن عربة قتالية مجنزرة م�ضادة للطائرات وقتال الم�شاة �سوفياتية ال�صنع ،من برجها الكبير
الم�سلح ب�أربعة مدافع ر�شا�شة عيار  32ملم� ،إ�ضافة �إلى جهاز الرادار الموجود خلف البرج ،الذي يمكن ط ّيه �إلى
الخلف في حالة ا�ستخدام العربة في قتال الم�شاة.
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يوم  30كانون الثاين/يناير � 2016شنت املروحيات احلربية عدة غارات ا�ستهدفت
�أطراف خميم خان ال�شيح ،حيث �ألقت ما ال يقل عن �أربعة براميل متفجرة ،اقت�صرت
�أ�ضرارها على املاديات.
يوم � 1شباط/فرباير � ،2016شنت الطائرات ال�سورية �أربع غارات ا�ستهدفت �أطراف
املخيم الغربي يف منطقة املن�شية والعبا�سية .تزامن ذلك مع وجود نحو  2500طالب
داخل مدار�سهم �أثناء الغارات .فيما حلق الطريان احلربي يف �سماء املخيم ،ما �أوجد حالة
قلق بني �أهايل املخيم واخلوف من ا�ستهدافهم.
يوم � 2شباط/فرباير �ُ ،2016سجلت �إ�صابة لثالثة الجئني من �أبناء خميم خان ال�شيح،
وذلك بعد ا�ستهداف مدفعية اجلي�ش النظامي املتمركزة يف تلة الكابو�سية �أطراف املخيم
الغربي بعدة قذائف .كذلك اندلعت ا�شتباكات يف املناطق املحيطة باملخيم بني اجلي�ش 
النظامي وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة.
يوم � 7شباط/فرباير  ،2016ا�ستهدفت مدفعية اجلي�ش  النظامي املتمركزة يف تلة
الكابو�سية �أطراف خميم خان ال�شيح واملزارع املحيطة به بعدة قذائف .كذلك اندلعت
ا�شتباكات يف املناطق املحيطة باملخيم بني اجلي�ش  النظامي وجمموعات املعار�ضة
امل�سلحة.
يوم � 11شباط/فرباير  ،2016قامت جمموعات من املعار�ضة ال�سورية املتمركزة ب�أطراف
خميم خان ال�شيح ب�إعدام �أحد العنا�صر امل�سلحني .ووفقاً مل�صادر املجموعة ،فقد جاءت
احلادثة بعد �إطالق �شخ�ص النار ع�شوائياً ،م�س ّبباً قتل اثنني من �سكان املخيم و�إ�صابة
�آخرين ،حيث �أُلقي القب�ض عليه و�أُعدم بعد حماكمته من قبل تلك املجموعات .وذكرت
امل�صادر �أن من امل�صابني عنا�صر من كتائب �أكناف بيت املقد�س .وقد تعر�ض خميم خان
ال�شيح يف اليوم ذاته ل�سقوط قذيفتي هاون يف املخيم ،خملف َتني �أ�ضرار ًا يف املمتلكات.
يوم � 12شباط/فرباير  ،2016تعر�ض خميم خان ال�شيح وحميطه لق�صف مدفعي و�سقوط
عدد من القذائف على �أماكن متفرقة منه� .إذ �سقط عدد من القذائف على املخيم ،اثنتان
منها �سقطتا يف �شارع الثانوية ،و�أخرى �سقطت على مفرق �شارع ن�ستلة ،حيث �أُ�صيبت
الالجئة فريال علي �إثر �سقوط قذيفة على منزلها.
يوم � 13شباط/فرباير  ،2016تعر�ضت اجلهة الغربية من خميم خان ال�شيح للق�صف
و�سقوط قذيفة على حارة اخلوالد املقابلة جلامع الهدى ،ومل ُتوقع �إ�صابات بني املدنيني.
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يوم � 14شباط/فرباير  ،2016ا�ستهدف الطريان احلربي �أطراف خميم خان ال�شيح
لالجئني الفل�سطينيني يف ريف دم�شق ،بثالثة �صواريخ على الأقل ،وذلك يف غارتني
متتاليتني ،حيث �أدت �أ�صوات االنفجارات الناجمة العالية عنهما �إىل انت�شار حالة من
الهلع يف �صفوف الأهايل.
يوم � 16شباط/فرباير  2016قطعت قوات النظام ال�سوري املتمركزة يف الفوج 137
الطريق الوا�صل بني خان ال�شيح وزاكية ،و�أطلقت قوات النظام قنابل م�ضيئة يف حميط
املخيم.
يوم � 21شباط/فرباير  ،2016ا�س ُتهدف املنفذ الوحيد ملخيم خان ال�شيح باجتاه العا�صمة
دم�شق بالر�شا�شات الثقيلة ،ما �أدى �إىل حالة من التوتر يف �صفوف الأهايل املوجودين عند
طريق (زاكية ــ خان ال�شيح).
يوم � 23شباط/فرباير  ،2016ا�ستهدف اجلي�ش  النظامي بالر�شا�شات الثقيلة منازل
احلي ال�شرقي يف املخيم ،ما �أثار اخلوف والقلق بني �أبناء املخيم ،وخا�صة
املدنيني يف ّ
بني الأطفال .كذلك ق�صفت مدفعية النظام املزارع املحيطة باملخيم من جهة �أوتو�سرتاد
ال�سالم.
يوم � 25شباط/فرباير  ،2016ا�ستهدفت الطائرات ال�سورية املزارع املحيطة مبخيم خان
ال�شيح بال�صواريخ والرباميل املتفجرة ،حيث �أُلقي برميل متفجر على �شارع الر�ضا يف
�أطراف املخيم .و�ألقت الطائرات ال�سورية برميلني متفجرين على �أطراف �أوتو�سرتاد
ال�سالم من جهة منطقة احل�سينية ،تزامن ذلك مع ق�صف املزارع الواقعة بني خان ال�شيح
ومنطقة الديرخبية ب�أربعة �صواريخ.
ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري يوم � 26شباط/فرباير  ،2016جمموعة من �أبناء خميم
خان ال�شيح لالجئني الفل�سطينيني بريف دم�شق الغربي يف �أثناء ت�شييعهم �أحد �أبناء
املخيم ،ما �أدى �إىل ق�ضاء الالجئ الفل�سطيني �إبراهيم حممود مفلح الكبريي ،و�سقوط
عدد من اجلرحى.
ق�ضى الالجئ الفل�سطيني حممد نا�صر �شهاب ،من �سكان خميم خان ال�شيح ،حتت التعذيب
يف �سجون النظام ال�سوري يوم � 26شباط/فرباير .2016
�ألقت الطائرات ال�سورية يوم � 4آذار/مار�س  2016ثالثة براميل متفجرة يف حميط �شارع
الإ�سكان و�شارع الر�ضا املحاذي ملخيم خان ال�شيح بريف دم�شق.
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ُ ر�صد يوم � 23آذار/مار�س � 2016سقوط  14برمي ًال متفجر ًا يف حميط املخيم ال�شرقي
من جهة العبا�سة والق�صور ،و�صلت �شظاياه �إىل احلارات ال�شرقية للمخيم .وقد اهتزت
املنازل بح�سب و�صف �أحد الأهايل ،ما �أحدث حالة فزع وخوف بني الن�ساء والأطفال.
�ألقت طائرات النظام ال�سوري يوم � 30آذار/مار�س  14 ،2016برمي ًال متفجر ًا على املزارع
املحيطة مبخيم خان ال�شيح بريف دم�شق الغربي ،حيث ا�ستهدف الق�صف �شارع ال�سعيد
و�شارع الفيالت و�شارع �شرف و�شارع ن�ستلة.
�ألقت طائرات النظام ال�سوري يوم  1ني�سان�/أبريل 12 ،برمي ًال متفجر ًا على الأقل
ا�ستهدفت املزارع املحيطة مبخيم خان ال�شيح ،حيث �صادف الق�صف وجود �أهايل املخيم
لأداء �صالة اجلمعة.
ا�ستهدفت قذيفة مدفعية م�صدرها اجلي�ش النظامي الطابق العلوي من م�سجد الهدى يف
املخيم يوم  2ني�سان�/أبريل  ،2016ما خ ّلف �أ�ضرار ًا مادية باملبنى .فيما �ألقت طائرات
النظام ال�سوري يف اليوم ذاته  4براميل متفجرة على �أطراف املخيم ،وترافق ذلك مع
ق�صف باملدفعية من تلة الكابو�سية.
جدد اجلي�ش النظامي يوم  3ني�سان�/أبريل  2016ا�ستهداف الطريق الوحيد لأبناء خميم
خان ال�شيح من خالل بلدة زاكية بالأ�سلحة الثقيلة.
تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم  5ني�سان�/أبريل  2016للق�صف و�سقوط عدد من القذائف
على احلارة ال�شرقية والغربية منه� ،إذ طاول الق�صف �شارع املدار�س واجلهة ال�شرقية
والغربية من املخيم ،ما �أدى �إىل �إ�صابة امر�أتني بجروح طفيفة.
تعر�ض حميط خميم خان ال�شيح يوم  7ني�سان�/أبريل  2016لق�صف متقطع م�صدره تلة
الكابو�سية اخلا�ضعة ل�سيطرة اجلي�ش النظامي ،ما �أدى �إىل ن�شوب حريق يف �أحد منازل
قرب املقربة و�إ�صابة امر�أة.
�ش ّنت طائرات النظام ال�سوري من طراز «�سوخوي» �أربع غارات على �أطراف خميم خان
ال�شيح يوم  16ني�سان�/أبريل  2016يف اجتاه �أوتو�سرتاد ال�سالم و�شارع الزهور ،فيما
حلقت طائرات ا�ستطالع يف �سماء املنطقة.
�ألقت الطائرات احلربية يوم  17ني�سان�/أبريل  2016عدد ًا من الرباميل املتفجرة على
املزارع املحيطة مبخيم خان ال�شيح ،حيث ا�ستهدف الق�صف �آخر �شارع الر�ضا ،وحميط
حي �سكيك و�أوتو�سرتاد ال�سالم.
ّ
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وا�صلت مدافع الفوج ( )137التابع للجي�ش  النظامي ا�ستهدافها يوم 2016/4/20
للمزارع املجاورة ملخيم خان ال�شيح ،حيث ا�س ُتهدف �شارع (ن�ستلة) بعدد من القذائف.
�ألقت الطائرات ال�سورية عدد ًا من الرباميل املتفجرة على املزارع والبلدات املحاذية ملخيم
خان ال�شيح يوم  ،2016/4/21م�ستهدفة حميط �سكيك و�شارع الر�ضا ومزارع العبا�سة.
�ألقت الطائرات ال�سورية يوم � 2016/4/24ستة براميل متفجرة على املزارع املحيطة
مبخيم خان ال�شيح ،ما �أدى �إىل ت�ساقط ال�شظايا فوق منازل املخيم.
تويف يوم  25ني�سان�/أبريل  2016الطفل عمر عامر �أبو حمدة ،البالغ من العمر � 6أ�شهر،
و�أ�صيب � 12آخرون من �أبناء خميم خان ال�شيح جراء الق�صف املدفعي الذي ا�ستهدف
احلي الغربي وامل�ستو�صف الوحيد يف املخيم ،الذي كان فيه عدد من الأهايل .تزامن ذلك
ّ
مع اندالع ا�شتباكات عنيفة بني املجموعات امل�سلحة املح�سوبة على املعار�ضة ال�سورية
من جهة واجلي�ش النظامي من جهة �أخرى .وجت ّدد الق�صف املدفعي على املخيم ،حيث
�سقطت عدة قذائف هاون على �شارع الثانوية �أوقعت عدد ًا من اجلرحى ،بينهم �أطفال،
وقذيفة ثالثة �سقطت على ال�شارع العام مقابل حارة اخلوالد يف الأرا�ضي الزراعية دون
�إ�صابات �أو �أ�ضرار.
ا�ستهدفت الطائرات احلربية يوم � 1أيار/مايو   2016مناطق متفرقة من خميم خان
ال�شيح بعدد من القذائف� ،إال �أن عدم انفجار �إحداها ج ّنب الأهايل وقوع جمزرة حمتملة
يف ما بينهم.
�ش ّنت طائرات النظام ال�سوري يوم � 5أيار/مايو  2016عدد ًا من الغارات اجلوية على
�أطراف خميم خان ال�شيح ،حيث ا�ستهدفت الغارات �أوتو�سرتاد ال�سالم و�شارع الفيالت
ومنطقة الق�صور.
ا�ستهدفت الطائرات احلربية يوم � 11أيار/مايو  2016حميط املقربة ال�شرقية والإ�سكان
الع�سكري وحميط مزارع العبا�سة ،فيما د ّمر �أحد الرباميل املتفجرة التي �ألقاها النظام
منز ًال يعود لأحد �أبناء املخيم دون وقوع �إ�صابات(((.
(� 16 )1أيار/مايو � 2016أ�صدرت مجموعة العمل بيان ًا ح ّذرت فيه من تبعات الح�صار وا�ستمرار ا�ستهداف الالجئين
الفل�سطينيين في مخيم خان ال�شيح ،جاء فيه�« :إن مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية تدين االعتداءات
الم�ستمرة على مخيم خان ال�شيح وتح ّذر من النتائج الكارثية لهذا اال�ستهداف المتعمد ،وتدعو ال�سلطات
الر�سمية ال�سورية والمعار�ضة الم�سلحة �إلى تحييد مخيم خان ال�شيح والتوقف الفوري للأعمال الحربية �ضد
المدنيين من الالجئين �سكان المخيم ،وفتح الطرقات الم�ؤدية �إليه وال�سماح بدخول الم�ؤن والمواد الأ�سا�سية
والأدوية وحليب الأطفال».

35

ارتكبت قوات اجلي�ش والأمن ال�سوري �صباح يوم � 17أيار/مايو  2016جمزرة مروعة
راح �ضحيتها  5الجئني فل�سطينيني من �أبناء خميم خان ال�شيح بريف دم�شق ،حيث
ا�ستهدف عنا�صر النظام �سيارة مدنية كانت ُتق ّل عدد ًا من الالجئني �أثناء مرورها عرب
املنفذ الوحيد الذي يربط بني املخيم ومركز العا�صمة دم�شق .وكان من بني ال�ضحايا
طفل ووالدته .وقد و ّثقت جمموعة العمل �أ�سماء ال�ضحايا ،وهم :الطفل حممد ماجد �سند
ووالدته رو�ضة جرب ،حمزة حممد الدايل ،حازم ح�سني هزاع ،وعويد مظهور ،بالإ�ضافة
�إىل وقوع عدد من الإ�صابات .وق�ضى الالجئ الفل�سطيني �أحمد ح�سن عواد من �أبناء خميم
خان ال�شيح مت�أثر ًا بجراحه ب�سبب الق�صف الذي ا�ستهدف حميط املخيم.
تعر�ضت بيوت �أهايل خميم خان ال�شيح وحاراتهم يوم  2016/5/18لق�صف من مدفعية
اجلي�ش النظامي املتمركزة يف تلة الكابو�سية ،اقت�صرت �أ�ضراره على املاديات .تزامن
ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة بني املجموعات امل�سلحة التابعة للمعار�ضة ال�سورية من
جهة واجلي�ش النظامي.
ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري يوم  2016/5/19حافلة ركاب تقل عدد ًا من طالب
ال�شهادة الإعدادية من �أبناء خميم خان ال�شيح �أثناء عودتهم �إىل املخيم بعد ت�أدية
امتحاناتهم .وقد �أدى �إطالق النار من قبل النظام �إىل �إ�صابة عدة حافالت مبا�شر ًة وتعطلها
على حافة الطريق و�سط حالة من الذعر انتابت الطالب .ويذكر �أن احلافلة ا�ستهدفت
رغم رفعها علم الأمم املتحدة والتن�سيق الذي ح�صل بني م�ؤ�س�سة الالجئني والأونروا
من جهة والفرقة ال�سابعة التابعة للجي�ش النظامي من جهة �أخرى .فيما �أُ�صيبت طالبة
من �أبناء املخيم يف ال�صف التا�سع ب�شظية يف الر�أ�س يوم � 2016/5/18أثناء عودتها �إىل
منزلها يف �شارع الثانويةُ ،نقلت على الفور للعالج خارج املخيم ،رغم �صعوبة الو�ضع
الأمني وا�ستهداف املدنيني.
ا�ستهدف الفوج ( )137التابع للجي�ش النظامي يوم  2016/5/20خميم خان ال�شيح
ب�صاروخ �سقط على �أحد املنازل� ،أُ�صيب على �إثره طفل �إ�صابات طفيفة .وا�ستهدف
و�س ِّجل �سقوط قذيفة �صاروخية على �أطراف
الق�صف �أي�ضاً املحيط ال�شرقي للمخيمُ ،
منازل الأهايل دون �أن حتدث �أي �أ�ضرار.
ا�ستهداف اجلي�ش  النظامي ال�سوري يوم  2016/5/26م�سجد الهدى يف خميم خان
احلي «�أن
ال�شيح بقذيفة �أ�صابته مبا�شر ًة ،خملف ًة �أ�ضرار ًا مادية .وقد �أكد �أحد �سكان
ّ
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امل�سجد مكان للعبادة فقط ،ال يحوي م�سلحني �أو �سالحاً» .وتعر�ض ال�شارع الرئي�سي
واملناطق ال�شرقية من املخيم للق�صف ،ما �س ّبب حالة رعب بني الأهايل ،وخا�صة الأطفال،
واخلوف من تكرار ق�صفهم.
تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم � 27أيار/مايو  ،2016لق�صف بقذائف الدبابات التابعة
للجي�ش النظامي ،ما �أدى �إىل ق�ضاء الطفل الفل�سطيني �أحمد زهري طحيمر ،و�أحدث دمار ًا
يف ممتلكات الأهايل وذعر ًا بني �أبناء املخيم.
جنت عائلة من �أبناء خميم خان ال�شيح يوم  3حزيران/يونيو  2016من موت حمقق،
بعدما �ش ّنت الطائرات احلربية ال�سورية غارة ا�ستهدفت منزلهم� ،إذ كان �أفراد العائلة
خارج املنزل امل�ستهدف يف تلك اللحظة .فيما �أوقع الق�صف �أ�ضرار ًا مادية كبرية.
ا�ستهدف اجلي�ش النظامي املتمركز يف تلة الكابو�سية يوم  9حزيران/يونيو  2016خميم
خان ال�شيح بقذيفتني �سقطت �إحداهما يف الق�سم ال�شرقي ،والأخرى يف حميط جامع الر�ضا.
و�أُ�صيب على �إثرها رجل م�سنّ  �إ�صابة طفيفة يف الر�أ�س جراء تناثر الزجاج وال�شظايا،
وخلفت القذائف �أ�ضرار ًا باملمتلكات .كذلك �أطلقت يف اليوم نف�سه عربة ال�شيلكا املتمركزة
على �أوتو�سرتاد ال�سالم نريانها باجتاه مزارع خان ال�شيح الغربية.
�أ�صيب الجئ من �أبناء خميم خان ال�شيح بجراح ،وذلك �إثر تعر�ض املزارع املحيطة
باملخيم يوم  2016/6/18للق�صف.
ا�ستهدف الطريان احلربي يوم  19حزيران/يونيو  2016احلارة ال�شرقية من خميم خان
ال�شيح ب�صواريخ فراغية خ ّلفت �أ�ضرار ًا مادية ،و�أحدثت فجوة كبرية يف �أر�ض املخيم.
تزامن ذلك مع �شنّ الطائرات احلربية �أكرث من خم�س ع�شر غارة على �أطراف املخيم ،ما
�أحلق ال�ضرر ببع�ض منازل املدنيني يف الق�سم الغربي منه.
يوم  25حزيران/يونيو � ،2016أُ�صيبت �شابة من �سكان خميم خان ال�شيح يف ر�أ�سها
خالل ا�شتباكات جرت يف حميط املخيم بالقرب من احلارة ال�شرقية بني م�سلحني تابعني
ملجموعات املعار�ضة امل�سلحة.
يوم  28حزيران/يونيو � ،2016ش ّنت الطائرات احلربية غارات عنيفة ا�ستهدفت �أطراف
احلي ال�شرقي من خميم خان ال�شيح ،ما �أدى �إىل �سقوط اثنني من الالجئني الفل�سطينيني،
النهر يف ّ
هما نايف �إبراهيم منر ،امللقب ب�أبي ناهل ،وغ�سان �أبو �ستة ،ووقوع العديد من الإ�صابات يف
�صفوف املدنيني .وقد �أكد نا�شطون ا�ستخدام الطائرات املغرية للقنابل العنقودية.
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يوم  2016/6/29ق�ضى  6الجئني فل�سطينيني بينهم طفل و�سيدة ،هم :علي ح�سن
مو�سى ،وال�شقيقان عامر فايز منر ونور فايز منر ،والطفل �صهيب عز الدين يو�سف (5
�سنوات) ،وفتحية توفيق نهار ،فيما ق�ضى الالجئ عز الدين يو�سف �أحد القادة امليدانيني
يف ريف دم�شق الغربي ،وهو �أحد القادة الع�سكريني ملا ي�سمى «االحتاد الإ�سالمي لأجناد
ال�شام»� .إىل ذلك� ،أكدت جمموعة العمل �أن طائرات حربية ُيعت َقد �أنها رو�سية ،ا�ستهدفت
منازل املدنيني يف املخيم ب�صواريخ مد ِّمرة تفوق قدرتها قدرة الرباميل املتفجرة ،التي
عاد ًة ما ت�سبب دمار ًا هائ ًال يف منازل املدنيني ،بالإ�ضافة �إىل خ�سائر كبرية يف الأرواح(((.
الواقع الطبي:
عانى �أبناء مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق الغربي خالل الن�صف الأول
من عام  2016من �أزمة �صحية خانقة ،وذلك ب�سبب توقف عمل جميع الم�ست�شفيات القريبة من
المخيم عن العمل ،بالإ�ضافة �إلى توقف م�ستو�صف «الأونروا» عن تقديم خدماته الأ�سا�سية
واقت�صارها على الخدمات اال�ست�شارية فقط.
وبح�سب �أهالي المخيم ،ف�إن عمل م�ستو�صف وكالة «الأونروا» داخل المخيم �شكلي� ،إذ ال يقدم
�إال الخدمات الب�سيطة وبع�ض اال�ست�شارات التي ال تحقق الحد الأدنى من الخدمات الطبية
المفتر�ض تقديمها للآالف من �أبناء المخيم.
و�أ�شارت مجموعة العمل �إلى عدم وجود �أكثر من طبيبين داخل المخيم� ،أحدهما طبيب
�أ�سنان ،والآخر طبيب �أطفال� ،إذ �أجبرت الظروف الم�أ�سوية ،و�إغالق النظام للطرق الوا�صلة
بين المخيم ومركز العا�صمة دم�شق ،معظم الأطباء على مغادرة المخيم.
و�أُن�شئت في المخيم بع�ض النقاط الطبية الميدانية لتقديم العالج لأهالي المخيم .وبح�سب
�أحد الكوادر الطبية داخل مخيم خان ال�شيح ،ف�إن الحاالت ال�صعبة التي ال يمكن عالجها داخل
ُر�سل �إلى م�شافي البلدات والمناطق المحيطة به.
المخيم ت َ
( )1بمنا�سبة هذه التطورات� ،أ�صدرت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية بيان ًا �صحافي ًا يوم ،2016/6/29
�أدانت فيه ما يتعر�ض له مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين في ريف دم�شق في �سورية من ق�صف عنيف
ومبا�شر بمقاتالت حربية يعتقد �أنها رو�سية و�أخرى �سورية منذ عدة �أيام ،ما �أوقع دمار ًا هائ ًال بالأرواح
والممتلكات العامة والخا�صة .وحذرت المجموعة من تكرار �سيناريو مخيم اليرموك ومخيم حندرات
ومخيم �سبينة التي �أُ َ
فرغت من �سكانها بعد تهجيرهم .و�شجبت �أي�ض ًا ا�ستهداف المدنيين من الالجئين
الفل�سطينيين ،ودعت �إلى احترام وتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية الناظمة لحماية المدنيين زمن
النزاعات الم�سلحة.
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وت�أتي الأزمة ال�صحية لت�ضاف �إلى �سل�سلة من الأزمات المعي�شية التي يعاني منها �أهالي
المخيم� ،أبرزها غياب الخدمات الإغاثية ،وانقطاع الطرقات الوا�صلة بين المخيم والعا�صمة
دم�شق.
لجان عمل �أهلي:
ا�شتكى �أهالي مخيم خان ال�شيح خالل الن�صف الأول من عام  2016من �سوء الأو�ضاع
المعي�شية ،وتخلي الجهات الر�سمية والف�صائل الفل�سطينية والأونروا عنهم ،فيما �أ�شارت
التقارير الميدانية لمجموعة العمل من داخل المخيم �إلى �أن عدد ًا كبير ًا من �سكان مخيم خان
ال�شيح عاطلون من العمل ويعتمدون على الم�ساعدات المحدودة غير المنتظمة ،باعتبار
المخيم منطقة �شبه محا�صرة .فقد قدمت هيئة فل�سطين الخيرية وم�ؤ�س�سة جفرا وبع�ض 
لجان العمل الأهلي بع�ض الخدمات الإغاثية �إلى �أهالي المخيم ،نظر ًا �إلى الظروف المعي�شية
ال�صعبة التي يعي�شها الالجئون الفل�سطينيون هناك.
فقد �أقامت لجنة العمل ال�شبابي التابع لهيئة فل�سطين الخيرية يوم  16كانون الثاني/يناير
� 2016سباق جري تحت عنوان (�أ�سبوع ال�شهداء) لكافة الفئات العمرية لأبناء مخيم خان
ال�شيح� ،شارك فيه �أكثر من  450مت�سابقاً من كافة الفعاليات الأهلية والمجتمعية في المخيم.
�إلى ذلك ،بادرت هيئة فل�سطين الخيرية يوم  29كانون الثاني/يناير � ،2016إلى �إزالة ركام
و�أنقا�ض مدر�سة مدمرة تابعة للأونروا في المخيم وتحويل �أر�ضها �إلى ملعب كرة قدم.
ُيذكَر �أن مدر�سة الأونروا المذكورة كانت قد تعر�ضت في عام  2015للق�صف بالبراميل
المتفجرة ،ف ُدمرت بنحو كامل ،علماً ب�أنها كانت تُ�ستخ َدم كمدر�سة بديلة قبل الق�صف.
كذلك قام فريق هيئة فل�سطين الخيرية في المخيم يوم � 5آذار/مار�س  ،2016ب�إزالة بقايا
الق�صف الذي ا�ستهدف �سابقاً مدر�سة بئر ال�سبع التابعة للأنروا.
وفي � 13أيار/مايو � ،2016أقامت كل من «هيئة فل�سطين الخيرية» و«الحملة الدولية للحفاظ
على الهوية الفل�سطينية ــ انتماء» عدد ًا من الأن�شطة التراثية في مخيم خان ال�شيح ،وذلك
عبر �إقامة عر�س تراثي فل�سطيني داخل المخيم .و�أكدت عائلتا العرو�سين غازي و�أحمد� ،أنهم
حر�صوا على �إقامة حفل تراثي يحاكي العر�س الفل�سطيني داخل قرى فل�سطين وبلداتها،
وعادات �أهل البلد.
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و�أقامت هيئة فل�سطين الخيرية برعاية الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفل�سطينية
(انتماء) يوم الخمي�س � 12أيار/مايو  2016حفل تخريج الدورة ال�سنوية الأولى لرو�ضة
«براعم القد�س» النموذجية في مخيم خان ال�شيح ،وقد ت�ضمن حفل التخريج تج�سيد ًا للواقع
ال�صعب ومعاناة الأهالي داخل مخيم خان ال�شيح المحا�صر.
وتحت عنوان «نحن الأر�ض»� ،أقامت م�ؤ�س�سة جفرا ( )Jafra Foundationفي خان ال�شيح
يوم  2016/3/30حملة لإحياء ذكرى يوم الأر�ض ،وقد ت�ضمنت الحملة زراعة � 111شتلة
زيتون على طريق النهر في المخيم.
�أما يوم  ،2016/1/16فبادرت مجموعة من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في الدانمارك
ممن فروا من جحيم الحرب في �سورية ب�إطالق حملة للتبرع بجمع مبلغ مالي� ،إ�سهاماً
منهم في التخفيف من معاناة �أهلهم في مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق ،وما يتعر�ضون له
من ق�صف واعتقال ،مرور ًا بالظروف االقت�صادية ال�صعبة التي يعي�شونها .وبح�سب �إحدى
�صفحات التوا�صل االجتماعي «الفي�س بوك» ،المعنية بنقل �أخبار مخيم خان ال�شيح ،فقد
غطى المبلغ المالي احتياجات  100عائلة من عائالت المخيم ،بمعدل  3000ليرة �سورية لكل
عائلة .و�أ�ضافت �أنه على الرغم من الإ�سهام المالي الب�سيط لكل عائلة ،الذي ُيق َّدر بنحو ،$8
�إال �أنها مبادرة قد تكون بداية لإ�سهامات �أف�ضل ،من �ش�أنها �أن ت�شجع الالجئين في دول المهجر
على التبرع بنو �أكبر .ودعوا ال�شباب الفل�سطيني �إلى «موا�صلة العمل لزيادة المبلغ لي�شمل
عدد ًا �أكبر من الأ�سر المحتاجة» بح�سب و�صفها.

الواقع المعي�شي وتداعيات الق�صف والح�صار على �أهالي المخيم:
�أكثر من خم�سة ع�شر �ألف الجئ فل�سطيني وعدد من الأ�سر الفل�سطينية وال�سورية المهجرة
من �أماكن نزاع �أخرى يعي�شون اليوم في ظل ظروف مزرية نتيجة الح�صار الخانق المفرو�ض 
عليهم.
وت�شير التقارير الميدانية لمجموعة العمل من داخل مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين،
�إلى �أن عدد ًا كبير ًا من �سكان المخيم عاطلون من العمل ويعتمدون على الم�ساعدات المحدودة
غير المنتظمة ،نتيجة تدهور الأو�ضاع الأمنية في المناطق المتاخمة له وتعر�ضه للق�صف،
وا�ستمرار اال�شتباكات العنيفة التي تندلع بين المجموعات الم�سلحة التابعة للمعار�ضة
ال�سورية من جهة والجي�ش النظامي من جهة �أخرى ،ونتيجة لقطع �أغلب الطرقات الم�ؤدية
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�إلى منطقة خان ال�شيح ،ومنع �إدخال المواد الغذائية والأدوية والخبز �إليها .كذلك ي�شتكي
الأهالي من انقطاع المياه والكهرباء واالت�صاالت لفترات زمنية طويلة.
�إلى ذلك� ،أطلق �أهالي مخيم خان ال�شيح نداء ا�ستغاثة �إلى الجهات المعنية لتقوم ب�إدخال
الم�ساعدات الغذائية والطبية وتوفير الخبز والوقود لت�شغيل المولدات وا�ستخراج مياه
ال�شرب من الآبار بنحو  عاجل ،وبذل الجهود لإيقاف ا�ستهداف المخيم وتحييده عن
اال�شتباكات الجارية في محيطه .وطالب الالجئون الفل�سطينيون في المخيم ،عبر ر�سائل
و�صلت �إلى مجموعة العمل ،بفتح ممر �آمن لحركة دخولهم وخروجهم من المخيم و�إليه.
فا�ستمرار الجي�ش النظامي ب�إغالق جميع الطرق الم�ؤدية �إلى المخيم دفع �أبناء المخيم من
الأهالي والطالب والموظفين �إلى �سلوك طرق فرعية ،على رغم خطورتها على حياتهم ،حيث
ق�ضى على ما ُي�سمى «طريق الموت» �أكثر من � 12شخ�صاً من �أبناء المخيم ب�سبب ق�صف
الجي�ش النظامي وقنا�صاته التي تر�صد الطريق.
وع ّبر الأهالي عن معاناتهم من �آثار �إغالق الطرقات� ،إذ ترتفع �أ�سعار المواد الغذائية ارتفاعاً
كبير ًا داخل المخيم ،وذلك ب�سبب �صعوبة و�صولها .بالإ�ضافة �إلى نق�ص متكرر في مادة الخبز،
�إذ ال تعمل مخابز المخيم نظر ًا �إلى منع النظام �إدخال الطحين والمحروقات �إلى المخيم منذ
منت�صف عام  ،2013ما دفع الأهالي �إلى توفير حاجتهم من الخبز من البلدات المجاورة التي
ال ت�ستطيع بدورها توفير �سوى كميات قليلة من االحتياج المطلوب.
•مخيم ال�سيدة زينب (قبر ال�ست):
بالرغم من وقوعه بالقرب من مركز العا�صمة ال�سورية دم�شق ،وعلى مقربة من خطوط
�ساخنة� ،إال �أن مخيم ال�سيدة زينب (قبر ال�ست) في ريف دم�شق بقي يعي�ش حالة من الهدوء
الن�سبي طوال الفترات الما�ضية .وخالل الن�صف الأول من عام  ،2016ا�ستمر هذا الهدوء
با�ستثناء حادث المجزرة المروعة في ال�شهر الثاني من العام .ففي يوم � 21شباط/فبراير
� ،2016شهدت منطقة ال�سيدة زينب تفجير ًا �ضخماً �أدى �إلى �سقوط  �أكثر من (� )100ضحية
من �سكان المنطقة ،منهم ( )40فل�سطينياً من �أبناء مخيم ال�سيدة زينب لالجئين الفل�سطينيين
بح�سب ق�سم التوثيق في مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية((( التي �أوردت �أ�سماءهم
كالآتي:
( )1للمزيد من التفا�صيل يمكنكم االطالع على التقرير الخا�ص «مخيم قبر ال�ست» ال�سيدة زينب على موقع المجموعة
على ال�شبكة العنكبوتية .
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�ضحايا تفجير � 21شباط/فبراير  2016في منطقة ال�سيدة زينب
مالحظات
الرقم اال�سم
�أحد عنا�صر الجبهة ال�شعبية (القيادة العامة) من �سكان
 1خالد الرحال
منطقة الحجر الأ�سود المجاور لمخيم اليرموك.
طفلة
 2ريم ماهر
 3حبيب �إبراهيم محمود ح�سن طفل
 4حكم محمود �سليم
طفل
 5محمد �أيمن �صالح
طفل
 6قي�س محمد عي�سى
� 7أم معتز مهاو�ش
� 8أمنة حمد ذيب الفي
ورد اال�سم في م�صادر �أخرى كـ«نوال محمد ذيب الالفي»
 9نوال محمد ذيب
 10عائ�شة محمود
ورد اال�سم في م�صادر �أخرى كـ«رغدة راتب عي�سى»
 11رغد �أحمد
ورد اال�سم في م�صادر �أخرى كـ «ديمة محمد عي�سى».
 12ديمة محمد
� 13سمر كامل �إبراهيم
 14كوثر كامل �إبراهيم
ورد اال�سم في م�صادر �أخرى كـ»�إ�سالم محمد طعمة».
� 15إ�سالم محمد محمد
 16محمد �إبراهيم بكر
 17يا�سر جهاد رهبان
 18علي مرعي عبد اهلل
 19محمد محمود المرعي
 20ن�صر �أحمد حمود
21

هيثم محمد �سليمان

22

محمد مجد ال�شريف

23

�أحمد محمود جفران

الم�س�ؤول الع�سكري لجبهة الن�ضال ال�شعبي الفل�سطيني
في مخيم ال�سيدة زينب .وورد اال�سم في م�صادر �أخرى
كـ«هيثم �سليمان خزاعي».
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مالحظات
الرقم اال�سم
مالزم �أول من مرتبات جي�ش التحرير الفل�سطيني ق�ضى
 24كنان محمد ذيب علي �صالح
مع زوجته «والء فواز �صالح» .
ق�ضت مع زوجها «كنان محمد ذيب علي �صالح».
 25والء فواز �صالح
� 26إبراهيم كامل �إبراهيم
� 27أحمد الدخيل
 28هيثم الدخيل
 29عبد الرحمن حديد
 30علي مو�سى �أحمد العبداهلل
ملقبة �أي�ضاً بـ«�أم عدي».
 31حمدة مهاو�ش
 32عائ�شة علي عقلة
 33فاطمة حديد
 34هدى محمد ح�سن
 35ماجدة نمر الخطيب
طفلة
� 36ساجدة خالد
طفلة
 37و�سام خالد خ�شان
 38نور الدين محمد نا�صر عي�سى طفل
� 39أيمن محمد �صالح الزنغري ق�ضى مت�أثر ًا بجراحه الحقاً
ق�ضى مت�أثر ًا بجراحه الحقاً
 40يو�سف الحوراني

وفي يوم  2016/6/11ق�ضى كل من الالجئين محمود ح�سن تيم و«طه �أحمد �شرقي» من
حي ال�سيدة زينب في ريف دم�شق.
�سكان مخيم ال�سيدة زينب� ،إثر التفجير الذي ا�ستهدف ّ

الواقع المعي�شي
عانى �سكان مخيم ال�سيدة زينب الذي ي�سيطر عليه الجي�ش ال�سوري واللجان ال�شعبية الموالية
له في الن�صف الأول من عام  2016من �أزمات معي�شية كبيرة ،خا�صة مع الت�شديد الأمني على
حواجز المخيم التابعة للجي�ش النظامي .وي�صف �أحد الأهالي التدقيق والتمييز بين الأفراد
(المح�سوبيات) على الحواجز ،قائ ًال« :الخبز ممكن �أن يتوافر لعائلة دون �أخرى ح�سب
�شح المحروقات ولجوئهم �إلى الحطب،
الوا�سطة والمعرفة» .كذلك ي�شكو �أبناء المخيم من ّ
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ف�ض ًال عن ارتفاع �أ�سعار المواد عموماً ،والمحروقات خ�صو�صاً.
هذه الأزمات زادت من التكاليف المرهقة على العائلة الفل�سطينية في هذا المخيم ،مع �ضعف
الإمكانات والموارد المالية وانت�شار البطالة ،ما دفع البع�ض �إلى ال�سفر خارجاً �أو العمل �ضمن
اللجان ال�شعبية الموالية للجي�ش ال�سوري .
•مخيم الح�سينية
رغم عودة جزء من �أهالي مخيم الح�سينية في ريف دم�شق �إلى مخيمهم� ،إال �أن ما يقرب من
 %40من �سكان المخيم لم ُي�سمح لهم بالعودة من قبل الجي�ش النظامي حتى لحظة �إعداد
التقرير .وتتفاوت �أ�سباب عدم العودة ما بين المنع من قبل الجي�ش النظامي والميلي�شيات
التابعة له ،وتخوف الأهالي من االعتقال على حواجز الجي�ش النظامي التي تتحكم بمداخل
المخيم ومخارجه .ت�أتي تلك التخوفات بعد اعتقال عنا�صر حواجز المخيم عدد ًا من ال�شباب،
بحجة �أنهم مطلوبون بتهم متعددة� ،أبرزها منا�صرة مجموعات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة،
وتقديم الخدمات الطبية والإغاثية لعنا�صرها ،حيث و ّثقت مجموعة العمل اعتقال عدد من
الن�ساء من قبل الحاجز التابع للجي�ش النظامي ،بالإ�ضافة �إلى تفجير الجي�ش النظامي بع�ض 
منازل النا�شطين الإغاثيين والإعالميين من �أبناء المخيم.
كذلك �صادر النظام ال�سوري يوم  25كانون الثاني/دي�سمبر  2016منزل عائلة الم�صري في
مخيم الح�سينية ،وطردها خارج المخيم بدعوى انتماء �أبنائها �إلى حركة حما�س .علماً ب�أن
اثنين من �أبناء هذه العائلة معتقالن في ال�سجون ال�سورية منذ �أكثر من عامين
�أما من الجانب المعي�شي ،فقد عانى �أبناء مخيم الح�سينية في الن�صف الأول من عام  2016من
تراكم القمامة وركام المنازل المتهدمة بفعل الق�صف في عدة �شوارع من المخيم تغلق طرقاً
�إغالقاً كام ًال .وقال �أحد �أبناء المخيم �إن قاطني هذه ال�شوارع يعانون من الروائح الكريهة
والغبار المتطاير الذي ي�صل �إلى منازلهم.
هذا و�شهد المخيم انت�شار �أعداد كبيرة من القوار�ض والجرذان في حاراته و�أزقته ،ما �شكل
تهديد ًا كبير ًا لحياة الأهالي من خالل انت�شار الأمرا�ض بين ال�سكان ،وزاد من معاناتهم .وقد
عزا الكثير من �أهالي المخيم �سبب كثرة الجرذان �إلى تراكم القمامة وانت�شارها في الطرقات،
ف�ض ًال عن وجود ركام المنازل المتهدمة بفعل الق�صف .والجهات المعنية ،مثل البلدية ،لم
تتخذ �إجراءات بهدف �إزالة الركام ،على ح ّد و�صف بع�ض القاطنين في المخيم.
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�إلى ذلك ،ح ّذر نا�شطون من انت�شار الح�شرات والأوبئة والأمرا�ض «كالطاعون» جراء تراكم
القمامة ،وطالبوا المحافظة والبلديات الم�س�ؤولة عن منطقة الح�سينية العمل لإيجاد حل لهذه
الظاهرة ،وتوفير ال�سموم للق�ضاء عليها و�إزالة القمامة دون ت�أخير.
من جانب �آخر ،افتتحت هيئة الإغاثة العالمية ،بالتعاون مع الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب
الفل�سطيني يوم  15كانون الثاني/دي�سمبر  2016م�سجد ال�صحابي زاهر بن حرام� ،أحد
م�ساجد مخيم الح�سينية في ريف دم�شق ،بعد ترميمه و�صيانته ،وذلك �ضمن م�شروع �إعادة
ت�أهيل منازل المخيم وم�ساجده .وم�سجد ال�صحابي زاهر بن حرام هو الم�سجد الثاني الذي
افتتحته الهيئتان بعد افتتاح م�سجد خليل الرحمن.
•مخيم ال�سبينة
رغم ما ُ�س ِّرب من �أخبار من قبل م�صادر �إعالمية مقربة من النظام ال�سوري عن قيام ور�شات
عمل ولجان فنية تابعة لمحافظة ريف دم�شق بدخولها منطقة ال�سبينة يوم � 14آذار/مار�س
 2016لإعادة ت�أهيل البنى التحتية لل�سبينة ومخيمها من �أجل عودة �سكان تلك المنطقة
�إليها� ،إال �أن تلك الم�صادر لم تح ِّدد موعد ًا لإنهاء عملها وعودة الالجئين الفل�سطينيين �إلى
مخيمهم ،وانتهى الن�صف الأول من عام  2016وال يزال الجي�ش النظامي وبع�ض المجموعات
الفل�سطينية الموالية له م�ستمرين بمنع �أهالي مخيم ال�سبينة من العودة �إلى منازلهم منذ يوم  
 ،2013/11/7وذلك بعد �أن �أُجبروا على تركها ب�سبب اال�شتباكات العنيفة التي اندلعت بين
مجموعات من المعار�ضة الم�سلحة و الجي�ش النظامي ،والتي انتهت ب�سيطرة الأخير على
المخيم �سيطرة كاملة.
بدورهم ،جدد عدد من نا�شطي المخيم ووجهائه و�أهاليه مطالبتهم النظام ال�سوري بال�سماح
لهم بالعودة �إلى ممتلكاتهم ومنازلهم ،م�شيرين �إلى �أنهم يعي�شون �أو�ضاعاً �إن�سانية مزرية
نتيجة ظروفهم االقت�صادية المتردية وانت�شار البطالة و�ضعف الموارد المالية.
•مخيم جرمانا
حالة من اال�ستقرار الن�سبي عا�شها �سكان مخيم جرمانا الذي يبعد ثمانية كيلومترات عن مركز
العا�صمة ال�سورية دم�شق ،على تخوم طريق مطار دم�شق الدولي ،في الن�صف الأول من عام
� .2016إال �أن �سكانه يعانون من عدم توافر الخدمات الأ�سا�سية وخدمات البنى التحتية.
كذلك ،يعاني المخيم من �أزمات كان �أبرزها ارتفاع �إيجار المنازل وازدياد الطلب عليها ،نظر ًا
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�إلى ا�ستيعاب المخيم ع�شرات الآالف من النازحين من مناطق مجاورة ،ما فر�ض على ال�سكان
العي�ش في ظروف خانقة .كذلك ترتفع ن�سب البطالة في وقت تق ّل فيه الم�ساعدات المقدمة من
الهيئات الخيرية والأونروا ،التي ي�شكو الأهالي �أنها ال تغطي �إال الي�سير من تكاليف حياتهم.
من جهة �أخرى ،ي�ستقبل مخيم جرمانا قرابة  5000عائلة نازحة من �أبناء المخيمات الم�شتعلة،
وخا�صة من �أبناء مخيم اليرموك والح�سينية وال�سيدة زينب و�سبينة والذيابية.
يذكر �أن مخيم جرمانا لم ينخرط مبا�شر ًة بالأحداث الدائرة في �سورية ،بحكم موقعه القريب
من مناطق تحكّم النظام بالعا�صمة� .إال �أنه �شهد وي�شهد �سقوط قذائف في محيطه ،نتيجة قربه
من طريق مطار دم�شق الدولي ومنطقة الغوطة ال�شرقية ،وقد بلغ عدد ال�ضحايا من �أبناء
المخيم � 40ضحية حتى نهاية حزيران/يونيو .2016
•مخيم خان دنون
رغم الهدوء الأمني الذي ي�شهده مخيم خان دنون في ريف دم�شق� ،إال �أن �سكانه ي�شتكون من
الممار�سات والم�ضايقات التي يقو م بها عنا�صر الحاجز التابع للجان الأمنية الموالية للنظام
ال�سوري تجاههم .وي�شير �شهود من �أبناء المخيم �إلى �أن عدد ًا من فتيات المخيم تعر�ضن
لم�ضايقات لفظية �أكثر من مرة �أثناء مرورهن على الحاجز المذكور .وذكرت �شهادات �أخرى
لم يت�سنّ للمجموعة التوثق منها �أن �سرقات عدة ارتكبها عنا�صر الحاجز �أثناء تفتي�شهم
حاجيات الأهالي.
وبدورهم ،اتهم نا�شطون يوم � 2شباط/فبراير  2016اللجان الأمنية الموالية للنظام ال�سوري
في مخيم خان دنون بارتكاب عنا�صر تابعين لها عمليات «�سلب» بالقوة طاولت �أبناء المخيم.
وقال �أحد �أبناء المخيم �إن عدد ًا من الما ّرة تعر�ضوا من قبل ملثمين لعمليات �سلب بالقوة
والعنف ،جرى التعرف �إلى �أحدهم ،وتبين �أنه ينتمي �إلى اللجان الأمنية  في المخيم ،بح�سب
النا�شطين الذين توعدوا بن�شر �أ�سماء متورطين.
وقد ا�شتكى �أهالي مخيم خان دنون من تنامي ظاهرة ال�سرقة داخل مخيمهم ،ف�أكد بع�ض 
الأهالي لمجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن الع�شرات من حوادث ال�سرقة تعر�ض 
لها �أبناء المخيم ،حيث تتنوع الم�سروقات بين م�ضخات مياه وقطع كهربائية من ال�سيارات،
وغيرها من الممتلكات الخا�صة.
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وترد اتهامات متكررة بحق اللجان الأمنية التابعة للنظام ،والتي ت�س ِّير دوريات ليلية داخل المخيم.
ويعاني مخيم خان دنون من ظاهرة التجنيد في الميلي�شيات التابعة للنظام ،حيث اتهم
نا�شطون وعدد من �أبناء المخيم جمعيات ومجموعات مح�سوبة على النظام ال�سوري و�إيران
ب�إغراء ال�شباب العاطل من العمل بهدف تجنيدهم لم�صلحتها من �أجل القتال �إلى جانب قوات
تخ�ص
النظام برواتب �شهرية مغرية .و�أ�ضاف النا�شطون �أن تلك المجموعات ترفع �شعارات ّ
الق�ضية الفل�سطينية كطريق ناجعة في عملية التجنيد ،على ح ّد و�صفهم.

مفقود:

ُفقد يوم � 19أيار/مايو  2016الالجئ الفل�سطيني عدنان محمد �أبو رائد ،وهو من �أبناء مخيم
خان دنون في ريف دم�شق� ،أثناء ذهابه �إلى العا�صمة ال�سورية دم�شق.
الواقع التعليمي:
ي�شكو �أبناء مخيم خان دنون من ال�ضغط الكبير في عدد الطلبة في مدار�س المخيم ،وعدم
قدرتها على ا�ستيفاء الف�صول التعليمية بنحو  كامل� ،إذ انخف�ض  عدد �ساعات دوام طلبة
المخيم لثالث �ساعات يومياً فقط ،ي�أخذ فيها جميع مقرراته ،ولثالث فترات درا�سية في اليوم
الواحد ،ما ي�سبب �ضغطاً كبير ًا على الأهالي والطالب.
وقال ذوو الطلبة�« :إن على الهيئة العامة لالجئين الفل�سطينيين والأونروا تو�سيع المدار�س
�أو افتتاح �أبنية جديدة ،وتوفير كوادر تدري�سية �إ�ضافية ي�ستطيع من خاللها طلبة المخيم
�إتمام درا�ستهم وا�ستيفاء درو�سهم بنحو كامل».
وت�شير الدالئل الميدانية في قطاع التعليم �إلى وجود  ت�س ّرب عالٍ بين الطالب ،والإناث على
وجه الخ�صو�ص ،من المدار�س ب�سبب ا�ستمرار الحرب الدائرة في �سورية منذ عام 2011
وانعكا�سها على الظروف االقت�صادية في المخيم التي �أجبرت عدد ًا كبير ًا من الإناث وال�شباب
على العمل لم�ساعدة عائالتهم.
الواقع المعي�شي والإغاثي:
ا�ستمرت �أزمات �سكان مخيم خان دنون بريف دم�شق ،في الن�صف الأول من عام  ،2016وكانت
�أبرزها �أزمة الح�صول على رغيف الخبز الناتجة من تقلي�ص كميات الطحين المقدمة لأفران
المخيم ،حيث يتجمع المئات من الأهالي يومياً ل�ساعات طويلة �أمام الأفران للح�صول على
ربطة خبز واحدة .و ُي َع ّد الخبز مادة �أ�سا�سية وقوتاً يومياً لل�سكان هناك .وقد ا�شتكى �أبناء
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مخيم خان دنون في الآونة الأخيرة من �سوء جودة الخبز.
وطالب الأهالي الحكومة ال�سورية والجهات المعنية بتوفير مادة الخبز ،كذلك طالبوا بزيادة
مخ�ص�صات �أفران المخيم من مادة الطحين ،وت�شديد الرقابة على �أ�صحاب الأفران من
ا�ستغالل ظروف كهذه.
�إلى ذلك ،يعانى �سكان مخيم خان دنون من �أزمة في توفير غاز الطبخ المنزلي� ،إ�ضافة �إلى
انقطاع التيار الكهربائي ل�ساعات وفترات زمنية طويلة ت�صل �إلى �أكثر من � 16ساعة في
اليوم.
ومن الجانب الإغاثي وزعت «حملة �شتاء �سورية الدافئ» التي �أطلقتها قافلة «�أهل الخير»
يوم  5كانون الثاني/يناير  2016المالب�س على الالجئين الفل�سطينيين في منطقة الك�سوة
وخان دنون في ريف دم�شق ،حيث كان التوزيع في الك�سوة على المراكز التي ي�شرف عليها
الهالل الأحمر ،وفي خان دنون على المراكز التي ت�شرف عليها الأونروا.
ويعاني الالجئون الفل�سطينيون في ريف دم�شق ،وخا�صة �سكان مخيم خان دنون ،من فراغ
�إغاثي وا�ضح ،في ظل الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي يعي�شونها ،وذلك نتيجة عدم وجود
جمعيات خيرية �أو لجان عمل �أهلي ،ب�سبب الت�ضييق الأمني من قبل قوات النظام ،ف�ض ًال عن
حملة االعتقاالت التي طاولت العديد من النا�شطين الإغاثيين ،ما دفع هذه اللجان �إلى �إغالق
�أبوابها حفاظاً على �أرواح نا�شطيها.
•مخيم درعا
تعر�ض مخيم درعا الخا�ضع ل�سيطرة الف�صائل المقاتلة في مدينة درعا ،الذي كان يقطنه �أغلبية
من الالجئين الفل�سطينيين والنازحين ال�سوريين من الجوالن المحتل ،خالل الن�صف الأول من عام
 2016للق�صف المدفعي والجوي من قبل القوات النظامية بنحو م�ستمر ،حيث طاول الق�صف معظم
�أحياء المخيم ومنازله ،و�أدى �إلى دمار كبير ،ما ا�ضطر �س ّكانه �إلى النزوح عنه �إلى مناطق مجاورة
ٍ
ظروف معي�شية
�أق ّل خطر ًا منه ،ومنهم من ق ّرر البقاء متّخذين من المالجئ م�ساكن لهم ،في ظل
�صعبة لوجود بع�ض العائالت في �أقبية �صغيرة للغاية(((.

( )1للمزيد من التف�صيل ،يمكنكم االطالع على التقرير الخا�ص «فل�سطينيو درعا واقع م ّر وخيارات �صعبة» على
موقع المجموعة على ال�شبكة العنكبوتية:
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الواقع الميداني:
•تعر�ض مخيم درعا جنوب �سورية يوم � 2شباط/فبراير  2016لق�صف عنيف بالقذائف
المدفعية وقذائف الدبابات من قبل قوات النظام ال�سوري ،ما �س ّبب حالة فزع وخوف بين
الأهالي ،و�أحدث دمار ًا كبير ًا في منازل المدنيين داخل المخيم.
وحي طريق ال�سد يوم  2016/2/10عن
•ع ّبر الالجئون الفل�سطينيون في مخيم درعا ّ
مخاوفهم وقلقهم ،بعد الأنباء الواردة عن ا�ستعداد الجي�ش ال�سوري النظامي والمجموعات
الموالية له داخل مدينة درعا القتحام المنطقة ،بما فيها مخيم درعا .فيما طالب نا�شطون
�أبناء المنطقة ب�أخذ الحيطة والحذر من ق�صف الطائرات وا�ستهداف المنطقة بالمدفعية
وقذائف الهاون ،تمهيد ًا لالقتحام المزمعُ .يذكَر �أن الأمن ال�سوري يمار�س ت�شديد ًا �أمنياً على
الالجئين الفل�سطينيين الموجودين في مناطق �سيطرة المعار�ضة ال�سورية في الجنوب
ال�سوري ،ويتهم كل من بقي �ضمن تلك المناطق بالمواالة للمعار�ضة ويقدم الم�ساعدة
لعنا�صرها.
•تعر�ض  مخيم درعا جنوب �سورية يوم � 1آذار/مار�س  2016لق�صف عنيف بالقذائف
المدفعية وقذائف الدبابات ،م�صدرها قوات النظام المتمركزة في المدينة.
•ق�ضى الطفل �أحمد عبد العال يوم الأحد  3ني�سان�/أبريل  2016بر�صا�ص قنا�ص يتبع قوات
الجي�ش النظامي .وقد نثر ع�شرات الأطفال باقات من الورد على قبر �أحمد .ويعاني �أطفال
المخيم من �أو�ضاع �إن�سانية في منتهى ال�صعوبة ،حيث يواجهون كل يوم �شبح الموت
ب�سبب ال�صواريخ والقذائف الع�شوائية.
•تعر�ض مخيم درعا يوم  11ني�سان�/أبريل  2016لق�صف بعدد من قذائف الهاون التي ا�ستهدفت
مناطق متفرقة من المخيم.
•ق�صف الجي�ش  النظامي جنوب �سورية يوم  25ني�سان�/أبريل  2016منطقة درعا البلد
وحي طريق ال�سد المجاور لمخيم درعا بقذائف
ب�صاروخ �أر�ض ــ �أر�ض من نوع «فيل»ّ ،
الهاون ،ما �أوقع �ضحية وعدة �إ�صابات في �صفوف المدنيين ،و�أحدث دمار ًا كبير ًا
في المنازل .ويقطن منطقة البلد والحي المجاور للمخيم العديد من عائالت الالجئين
الفل�سطينيين ممن نزحوا من المخيم في ال�سابق.
•تعر�ض مخيم درعا يوم � 10أيار/مايو  2016للق�صف بعدد من قذائف الهاون من العيار
الثقيل ،ا�ستهدفت مناطق متفرقة من المخيم ،مخلف ًة �أ�ضرار ًا كبيرة في الممتلكات.
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•ا�ستهدف الجي�ش النظامي يوم � 27أيار/مايو  2016منازل الالجئين الفل�سطينيين في مخيم
درعا بالم�ضادات الأر�ضية ،ما �أثار حالة فزع وخوف بين ال�سكان ،وخا�صة الأطفال� ،إذ
�أطلق عنا�صر الجي�ش والأمن ال�سوري على حاجز «المحكمة الجديدة» الر�صا�ص ع�شوائياً
في تلك الأوقات.
•تعر�ض مخيم درعا يوم  30حزيران/يونيو  2016لق�صف بعدد من قذائف الهاون التي
ا�ستهدفت مناطق متفرقة من المخيم و�أحدثت �أ�ضرار ًا مادية في المنطقة الم�ستهدفة.

الحد من حرية التنقل خوف ًا من االعتقال:
ّ

اتهم عدد من الالجئين الفل�سطينيين في جنوب �سورية يوم  2016/4/23مركز وكالة الأونروا
في مدينة درعا بت�سهيل اعتقال الأمن ال�سوري لالجئين الفل�سطينيين ،وخا�صة من �أبناء مخيم
درعا والمزيريب ،وذلك بعد رف�ض المركز ت�سليم الم�ساعدة المالية الممنوحة من الوكالة لبع�ض 
الالجئين الفل�سطينيين ،ومن ثم طلب المركز منهم مراجعة الأفرع الأمنية في دم�شق ليجري
اعتقالهم بعد ذلك ،ولم يت�سنّ للمجموعة التوثق من �صحة المعلومات الواردة بهذا ال�صدد.
فيما �أكدت مجموعة العمل �إحجام عدد كبير من الالجئين الفل�سطينيين عن الذهاب �إلى مركز
المدينة لت�س ُّلم المعونات المالية والغذائية المقدمة من «الأونروا» ومنظمة التحرير خوفاً من
اعتقال الأمن ال�سوري لهم .يذكر �أن حاالت اعتقال ومالحقة وتدقيق �أمني تعر�ض لها الجئون
فل�سطينيون من مخيم درعا والمزيريب وجلين �أواخر العام الما�ضي ،يتعلق �أغلبها بق�ضايا
التجنيد الإجباري ،وذلك حين وزعت منظمة التحرير الفل�سطينية م�ساعداتها المالية بح�ضور
عنا�صر الأمن ال�سوري ،وا�شترطت للح�صول على الم�ساعدة ح�ضور رب العائلة �شخ�صياً.
في يوم  29كانون الثاني/يناير  ،2016اعتقل الأمن ال�سوري ثالثة فل�سطينيين ،بينهم �سيدتان من
مخيم درعا ،وذلك �أثناء توجههم �إلى مدينة دم�شق للح�صول على الم�ساعدات المالية التي توزعها
وكالة «الأونروا» على الالجئين الفل�سطينيين في �سورية.
يذكر �أن �أهالي مخيم درعا كانوا قد وجهوا العديد من النداءات عبر مجموعة العمل من �أجل
فل�سطينيي �سورية ،طالبوا فيها وكالة «الأونروا» ب�إيجاد طريقة لتوزيع م�ساعداتها داخل
المخيم ،وذلك لتجنب تعر�ضهم لالعتقال من قبل عنا�صر حواجز الجي�ش النظامي المنت�شرة
على طريق (دم�شق ــ درعا).
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الجانب الطبي:
ي�شكو من بقي من �سكان مخيم درعا من عدم توافر �أي م�ست�شفى �أو مركز طبي في المخيم،
بالإ�ضافة �إلى نق�ص حا ّد في الأدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة للإ�سعافات الأولية.
ي�ضاف �إليها عدم توافر �سيارات �إ�سعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم .كذلك
يواجه الفل�سطينيون عموماً �صعوبات في �إمكانية �إدخال جرحى �أو مر�ضى عبر الحدود
الأردنية �أُ�سوة بالمواطنين ال�سوريين ،حيث ترف�ض ال�سلطات الأردنية في الغالب دخول
الفل�سطينيين .وقد ح ّذر عدد من النا�شطين داخل المخيم من انت�شار الأمرا�ض في �صفوف
الأهالي ،خا�صة مع ا�ضطرارهم �إلى ا�ستخدام مياه ال�شرب الملوثة ،وذلك ب�سبب انقطاع مياه
ال�شرب عن المخيم منذ نحو عام.

الواقع المعي�شي:

ال يزال �سكان مخيم درعا يعانون من انقطاع المياه كلياً عن جميع �أرجاء المخيم منذ عام،
الأمر الذي دفع الأهالي �إلى ا�ستخدام الآبار االرتوازية ،بالرغم مما قد تحمله تلك المياه من
ملوثات� .إال �أن الآبار الملوثة هي الخيار الوحيد الباقي في هذه المنطقة� ،أو ال�سير م�سافات
طويلة من �أجل جلب مياه ال�شرب و�سط مخاطر جدية على الحياة ،ب�سبب انت�شار القنا�صة
على المباني المطلة على تلك ال�شوارع.
�إلى ذلك ،يعاني الأهالي من �صعوبات كبيرة في ا�ستخراج المياه من الآبار ب�سبب انقطاع التيار
�شح الوقود الالزم لعمل المولدات الكهربائية
الكهربائي المتوا�صل عن المخيم� .إ�ضافة �إلى ّ
لتوفير الطاقة لمحركات ال�سحب .وقد دفع هذا الواقع بع�ض الأهالي �إلى ا�ستخدام الم�ضخات
اليدوية للتغلب على الم�شكلة .وم�شكلة انقطاع التيار الكهربائي من الم�شاكل المزمنة ،حيث
ينقطع التيار لفترات طويلة .وقد ازداد عدد �ساعات التقنين في التيار الكهربائي لت�صل �إلى
� 20ساعة انقطاع يومياً ،و�أحياناً تنقطع لأيام متوا�صلة ،بالإ�ضافة �إلى توقف خدمات الهاتف
ال�سلكي والال�سلكي بنحو كامل منذ �أكثر من عام .و�إلى جانب هذه الم�شكالت ،ف�إن عمل المرافق
العامة وفرق العمل الخدماتية والإغاثية معطل بنحو �شبه كامل تقريباً ،ما �أدى �إلى انت�شار
القوار�ض بنحو كبير (الجرذان ــ الفئران) في �أغلب البيوت المهجورة والمدمرة .كذلك ا�ستمر
توقف عمل «الأونروا» في المخيم خالل هذه الفترة ،وخا�صة المراكز الطبية.
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•مخيم النيرب
موقع مخيم النيرب المال�صق لمطار النيرب الع�سكري جعل منه موقع ًا ا�ستراتيجي ًا لطرفي ال�صراع
في �سورية ،وقد تعر�ض خالل الن�صف الأول من عام  2016للق�صف ولإطالق النار ،ما �أدى �إلى وقوع
�ضحايا في �صفوف المدنيين ،و�سقط العديد من �أبنائه ب�سبب انخراطهم في �أحداث الحرب في
�سورية ،فمنهم من يقاتل مع مجموعة لواء القد�س التي تقاتل �إلى جانب القوات ال�سورية ،ومنهم من
يقاتل �إلى جانب قوات المعار�ضة الم�سلحة.

الواقع المعي�شي:
يعاني �سكان مخيم النيرب في حلب كباقي المخيمات الفل�سطينية في �سورية .فقد ات�صف
الن�صف الأول من عام  2016بغالء �أ�سعار المواد الغذائية ووقود التدفئة� .إ�ضاف ًة �إلى بروز
ظاهرة االحتكار لدى التجار الذين �ضاعف بع�ضهم �أ�سعار المواد الغذائية ،ما �شكل عبئاً
متزايد ًا على كاهل �أبناء المخيم الذين يعانون من م�ستويات فقر عالية .هذا الأمر دفع بع�ض 
ال�سكان �إلى مطالبة التجار بالتوقف عن ا�ستغالل الأو�ضاع العامة وطرح المواد الغذائية في
الأ�سواق ب�أ�سعار منا�سبة .وت�أتي هذه التطورات في ظل المخاوف الكبيرة لدى ال�سكان من
انعكا�س ذلك على كافة مناحي حياتهم ،خ�صو�صاً خالل ا�شتداد الأعمال الحربية في �شمال
البالد ،وانخفا�ض قيمة الليرة ال�سورية �أمام الدوالر وعدم وجود مورد مالي لدى غالبية
العائالت ،وارتفاع معدالت البطالة بين �أبناء المخيم.
ومن جهة �أخرى ،يعاني �سكان المخيم من ا�ستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالت�صاالت عن
المخيم ل�ساعات عديدة  خالل اليوم.
كذلك ازدادت الأو�ضاع المعي�شية في مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين �سوء ًا ،بعد تمكن
تنظيم داع�ش من قطع طريق الإمداد الوحيد �إلى حلب من جهة ال�ساحل ومدينة حماه �إثر
�سيطرته يوم � 22شباط /فبراير  2016على بلدة خنا�صر في الريف الجنوبي لمحافظة حلب
�شمالي �سورية.
�إلى ذلك� ،أكدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن �أ�سواق المخيم �شهدت يوم 26
�شباط/فبراير  2016ارتفاعاً جنونياً للأ�سعار .فيما �أغلق الكثير من التجار محا ّلهم واحتكروا
المواد الغذائية وغيرها لبيعها الحقاً ب�أ�سعار مرتفعة .و�أ�شارت المجموعة �إلى �أن الأزمة
طاولت محطات الوقود في المخيم ،حيث �شهدت هذه المحطات ازدحاماً �شديد ًا منذ ال�ساعات
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الأولى لإعالن انقطاع الطريق خوفاً من فقدان مادة الوقود .رافق ذلك ارتفاع في �أجرة النقل
من المخيم الى المدينة.
و �أ�ضافت مجموعة العمل في تقاريرها ال�صادرة في تلك الفترة �أن معظم المواد الغذائية
والخ�ضار �شهدت ارتفاعاً كبير ًا في الأ�سعار بعد مرور � 24ساعة على انقطاع الطريق ،ولفتت
�إلى �أن �سعر �أ�سطوانة غاز الطبخ و�صل �إلى � 7آالف ليرة �سورية �إن ُوجدت .وو�صل كيلوغرام
واحد من الطماطم (البندورة) �إلى  600ليرة ،والفليفلة �إلى  800ليرة ،وال�سكر �إلى 300
ليرة ،فيما و�صل �سعر كيلوغرام واحد من البطاطا �إلى  275ليرة �سورية� .أما كيلو اللحمة
فبلغ  4.500ليرة ولحوم الدجاج (الفروج)  2000ليرة ،وكيلو الب�صل  250ليرة ،و�ض ّمة
البقدون�س  120ليرة .و�أ�شارت مجموعة العمل �إلى �أن الفواكه غير متوافرة نهائياً في �أ�سواق
المخيم.

الواقع التعليمي:
عانى الطالب الفل�سطينيون في مدار�س الأونروا في حلب خالل الن�صف الأول من عام 2016
من البرد القار�س خالل �أ�شهر ال�شتاء ،ب�سبب عدم توافر مواد التدفئة في مدار�سهم .و�أكد �أهالي
الطلبة وعدد من النا�شطين �أن المدافئ في ال�صفوف فارغة من مادة الديزل «المازوت» ،و�أن
�أبناءهم في حالة ي�صعب معها �إكمال درا�ستهم ب�سبب موجة البرد وتدني درجات الحرارة.

�أبرز الأحداث
تعر�ضت الأطراف الغربية من خميم النريب بحلب يوم � 2شباط/فرباير  2016للق�صف
و�سقوط ثالث قذائف هاون خ ّلفت �أ�ضرار ًا يف املمتلكات.
�شهد خميم النريب يوم � 3شباط/فرباير � 2016سقوط قذيفة هاون على احلارة اجلنوبية
منه ،خ ّلفت �أ�ضرار ًا مادية و�أثارت توتر ًا بني �سكان املخيم تخوفاً من جتدد ا�ستهداف
املنازل.
تعر�ض  خميم النريب يوم � 5شباط/فرباير  2016للق�صف بعدد من قذائف الهاون
ا�ستهدفت مناطق متفرقة منه .و�سقطت قذيفتا هاون بالقرب من �سكة القطار جنوبي
املخيم ،فيما �سقطت قذيفتان على �أر�ض زراعية يف منطقة �أخرى من املخيم ،و�سقطت
قذيفة �أخرى على �أحد منازل املدنيني ،ف�أحدثت �أ�ضرار ًا يف املمتلكات اخلا�صة.
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�أ�صيب يوم � 14شباط/فرباير  2016ثمانية الجئني فل�سطينيني من عنا�صر لواء القد�س املوايل
للنظام ال�سوري ،هم� :أحمد داوود فيا�ض ،عبد الهادي �أحمد هواري� ،صالح عبد اهلل اخلطيب،
«خالد ح�سني ال�شيخ طه ،عبد ح�سن حرب ،حممد �إبراهيم دغيم ،زكريا حمود غنام ،و�أحمد
خالد قد�سية ،وهم من �أبناء خميمي النريب وحندرات ،وذلك جراء املعارك العنيفة الدائرة يف
بلدة خنا�صر و�إثريا يف ريف حلب بني جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة من جهة ،واجلي�ش
ال�سوري النظامي من جهة �أخرى.
�أ�صيب يوم � 18شباط/فرباير � 2016سبعة الجئني من �أهايل خميم النريب ،بينهم ن�ساء و�أطفال،
وذلك �إثر انقالب احلافلة التي تقلهم عند طريق الرامو�سة يف حلب .ووفق ًا لتقارير جمموعة
العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،فقد ُنقل امل�صابون �إىل امل�ست�شفى اجلامعي يف مدينة حلب.
�شهد حميط خميم النريب يف حلب يوم  6ني�سان�/أبريل  2016اندالع ا�شتباكات بني جمموعات
و�سمعت �أ�صوات االنفجارات
تابعة للمعار�ضة ال�سورية امل�سلحة وعنا�صر من اجلي�ش النظاميُ ،
و�إطالق النار بو�ضوح داخل املخيم.
نقلت جمموعة العمل يف حلب يوم  10ني�سان�/أبريل � 2016أن طريق الرامو�سة الرابط بني مدينة
حلب وخميم النريب ،قد انقطع ب�سبب ا�ستهداف املارة من قبل قنا�صة جمموعات املعار�ضة
امل�سلحة ،حيث ُ�س ِّج َلت حاالت قن�ص للمدنيني من �سكان قرية النريب املجاورة للمخيم .فيما
تعطلت حركة الأهايل من �أبناء املخيم من موظفني وعاملني وطالب اجلامعات واملعاهد يف
مدينة حلب خوف ًا من ر�صا�ص القنا�صة.
دارت يوم � 8أيار/مايو  2016ا�شتباكات عنيفة يف حميط خميم النريب بني اجلي�ش النظامي
وجمموعة لواء القد�س املوالية لها من جهة ،وجمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة .فيما
ق�صفت الطائرات احلربية ال�سورية مناطق متركز جمموعات املعار�ضة يف منطقة ال�شيخ لطفي
مبحيط املخيم.
�أ�صيب عدد من الالجئني الفل�سطينيني يوم � 12أيار/مايو  2016جراء ا�ستهداف خميم النريب
يف حلب بـ  3قذائف هاون �سقطت على ال�شارع الرئي�سيُ .عرف من امل�صابني ال�شاب �أحمد
حديد ،الذي �أ�صيب يف كتفه ب�شظية ،والطفلتان مالك ورهف �شاهني.
�أ�صيبت يوم � 22أيار/مايو � 2016إحدى ن�ساء خميم النريب يف حلب �إ�صابة طفيفة �أثناء �إطالق
نار ع�شوائي ،نتيجة خالف ن�شب بني عن�صرين حم�سوبني على اللجان املوالية للنظام ال�سوري.
يف يوم  2016/5/31ا�ستُهدف طريق الرامو�سة ،وهو املنفذ الوحيد ملخيم النريب لالجئني
الفل�سطينيني �إىل مدينة حلب ،ما �أدى �إىل وقوع جرحى من �سكان املخيمُ ،عرف منهم الالجئ
54

الفل�سطيني ال�شاب �سعيد ال�شيخ حممد ،الذي �أ�صيب بعدة ك�سور.
فقدت ال�سيدة الفل�سطينية هناء حرب ،وهي من �سكان خميم النريب يف حلب جنينها �إثر
�إ�صابتها يوم  2016/6/1يف ق�صف ا�ستهدف ال�سيارة التي كانت تقلها يف مدينة حلب ،ف ُنق َلت
على الفور �إىل م�ست�شفى اجلامعة حيث فقدت جنينها هناك ،فيما �أُ َ
نقذت حياة الأم و�شقيقتها
املرافقة لها.
تعر�ض طريق الرامو�سة ،الطريق الرابط بني مدينة حلب وخميم النريب ،يوم 2016/6/2
ل�سقوط عدد من القذائف من قبل جمموعات املعار�ضة امل�سلحة� ،أدى �إىل �سقوط عدد من
اجلرحى من �أبناء القرى املجاورة للمخيم .وقد دفع هذا الواقع طالب وطالبات من �أبناء خميم
النريب �إىل مغادرة املخيم ب�شكل م�سبق بهدف تقدمي االمتحانات الثانوية يف مدينة حلب ،ب�سبب
املخاوف من تعر�ضهم ل�سقوط القذائف �أو قطع الطريق.
ق�ضى ال�شاب الفل�سطيني عبد املنعم حمدان ( 18عاماً) يوم  26حزيران/يونيو 2016
يف منطقة الرامو�سة بريف حلب ،و�أُ�صيب �شقيقه فاحت ،بعد تعر�ضهما لطلقات القنا�صة
�أثناء عبورهما الطريق ،وهما من �أبناء خميم النريب لالجئني الفل�سطينيني يف حلب.
•مخيم حندرات:
ال تزال ف�صول م�أ�ساة �أهالي المخيم تتوالى ب�سبب ما تعر�ضوا له من تهجير وطرد وت�شريد
منذ عدة �سنوات ب�سبب النزاع الدائر في �سورية ،الذي �أدى �إلى نزوح جميع �أبنائه عنه.
وقد توزع بع�ضهم على الم�سكن التا�سع في ال�سكن الجامعي في مدينة حلب ،و�آخرون منهم
غادروا باتجاه مخيم النيرب ،ولج�أ بع�ضهم �إلى تركيا.
معي�شياً ،واجه �أبناء مخيم حندرات ظروفاً معي�شية قا�سية ،خا�صة بعد �أن ُطلب من النازحين
في �شهر �شباط/فبراير � 2016إخالء الوحدة التا�سعة التي يقطنون فيها داخل المدينة
الجامعية في حلب ،ما زاد من م�أ�ساتهم ومعاناتهم .وقد دفع هذا بع�ض النا�شطين وعدد ًا من
وجهاء المخيم و�أهاليه �إلى توجيه نداء منا�شدة ،ح ّملوا فيه �أطراف ال�صراع م�س�ؤولية ما
يتعر�ضون له نتيجة ا�ضطرارهم �إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم .هذا وقد ا�شتكى �سكان مخيم
وحي �إبراهيم هنانو  من
حندرات النازحين �إلى المناطق المجاورة للمخيم ومدينة حلب ّ
�شح المواد الغذائية وغالء الأ�سعار وعدم وجود اهتمام ٍ
كاف
�أو�ضاع �إن�سانية �صعبة ب�سبب ّ
من قبل الأونروا ولجان العمل الأهلي.
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�أبرز الأحداث
�شهدت الأ�شهر الثالثة الأخيرة من الن�صف الأول من عام  2016ت�صعيد ًا كبير ًا في الأو�ضاع
الأمنية في مدينة حلب ،ومنها مخيم حندرات ،وذلك بعدما �شنّ الجي�ش ال�سوري بم�شاركة
المئات من عنا�صر لواء القد�س الفل�سطيني الموالي له حملة ع�سكرية �س ّمتها معركة «تحرير
مخيم حندرات بريف حلب ال�شمالي».
�شهد حميط خميم حندرات يوم  8ني�سان�/أبريل  2016اندالع ا�شتباكات عنيفة بني
جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة وقوات اجلي�ش  النظامي� ،إذ حاول الأخري
ا�ستعادة �سيطرته على املخيم.
تعر�ض خميم حندرات يوم  14ني�سان�/أبريل  2016لق�صف مدفعي و�صاروخي عنيف
من قبل قوات النظام ال�سوري ،وتزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة بني جمموعات
املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة وقوات اجلي�ش النظامي.
اتهم نا�شطون فل�سطينيون جمموعة لواء القد�س بتجنيد �صغار ال�سن من الالجئني
الفل�سطينيني من �أبناء خميم النريب وحندرات ،و�إر�سالهم �إىل جبهات القتال .وقد �سجلت
جمموعة العمل �سقوط العديد من ال�ضحايا من الأطفال ،منهم الفل�سطيني �أحمد �أبو 
خ�شبة الذي مل يتجاوز ال�ساد�سة ع�شرة من عمره يف معارك خميم حندرات.
يف يوم  28ني�سان�/أبريل � 2016أُ�صيب عدد من �أبناء خميم حندرات هم :فتحية �سالمة� ،ساهر
الدربي� ،أحمد نبيل حميدي� ،سمرية اخلطيب ،عمران عبا�س ،منت�صر التايه وعبد القادر
مقلد بجروح نتيجة �سقوط قذيفة هاون على بناء الوحدة التا�سعة يف املدينة اجلامعية املقابلة
لبناء كلية الآداب.
 )14(غارة جوية �ش ّنتها الطائرات الرو�سية على خميم حندرات لالجئني الفل�سطينيني يف
ريف حلب ال�شمايل يوم � 13أيار/مايو  .2016تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة بني
اجلي�ش ال�سوري و«لواء القد�س» املوايل له من جهة ،وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة من
جهة �أخرى .وقد ا�ستخدمت �أنواع خمتلفة من الأ�سلحة اخلفيفة والثقيلة.
�شنت الطائرات احلربية يوم  8حزيران/يونيو   2016عدة غارات ا�ستهدفت خميم
حندرات لالجئني الفل�سطينيني يف حلب ،ما �أوقع �أ�ضرار ًا مادية كبرية �أ�صابت منازل
املدنيني يف املخيم ،و�سط ا�شتباكات وحاالت قن�ص بني جمموعات املعار�ضة امل�سلحة من
جهة واجلي�ش النظامي ولواء القد�س املوايل له من جهة �أخرى ،يف م�سعى من الأخرية
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القتحام املخيم دون �إحراز تقدم يذكر.
ق�صف اجلي�ش النظامي خميم حندرات يوم  23حزيران/يونيو  2016بالقنابل احلارقة .تزامن
ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة بني املجموعات امل�سلحة التابعة للمعار�ضة ال�سورية من جهة،
واجلي�ش النظامي ولواء القد�س املوايل له من جهة �أخرى ،يف م�سعى من الأخرية القتحام املخيم
دون �إحراز تقدم يذكر.
•مخيم العائدين ــ حم�ص
بقيت هجرة الالجئين الفل�سطينيين من �سورية م�ستمرة باتجاه تركيا والدول الأوروبية
خالل الن�صف الأول من عام  2016بالعموم ،وخا�صة من مخيم حم�ص ،رغم القرارات الدولية
التي �صدرت للح ّد من الهجرة غير النظامية .وتعود �أ�سباب تنامي ظاهرة الهجرة من مخيم
العائدين في حم�ص �إلى المالحقات الأمنية ال�سورية لل�شباب الفل�سطيني ،بهدف �إجبارهم
على االلتحاق بالخدمة الع�سكرية الإلزامية ،ف�ض ًال عن غيرها من الق�ضايا الأمنية التي من
�شانها تعري�ض ال�شباب لالعتقال �أو القتل� .إ�ضافة �إلى �سوء الأو�ضاع المعي�شية التي ي�شكو 
منها �سكان �سورية عموماً� ،إذ ت�شهد الأ�سواق ارتفاعاً في الأ�سعار وانت�شار ًا للبطالة وانعدام
الموارد المالية ،ف�إن جغرافيا مخيم حم�ص ال تزال تتيح مرور ًا �أ�سهل للمهاجرين باتجاه تركيا
من مخيمات دم�شق والجنوب.
وقد و�صلت يوم � 3شباط/فبراير  2016دفعة جديدة من �أبناء مخيم العائدين في حم�ص 
�إلى اليونان ،وذلك بعد المخاطرة برحلة بحرية عبر «قوارب الموت» ،في ظل ظروف جوية
قا�سية وحالة بحرية غير م�ستقرة ،بح�سب و�صف �أحد الوا�صلين .وقد �أكد �أحد الالجئين
الوا�صلين  وجود الع�شرات من �أبناء مخيم العائدين على البر التركي في انتظار دورهم في
ركوب «قوارب الموت» نحو الجانب الأوروبي.
كذلك و�صل يوم االثنين  2016/2/22قارب يحمل عائلتين من مخيم العائدين ،بينهم �أطفال
�إلى �إحدى الجزر اليونانية ،وذلك بعد انطالقهم من ال�سواحل التركية.

اعتقال و�إفراج
بالرغم من حر�ص �أهالي مخيم العائدين في حم�ص ال�شديد على تحييد مخيمهم ،وتجنيبه
ويالت الحرب الدائرة في �سورية� ،إال �أن الجي�ش النظامي �ض َّيق الخناق على �سكانه ،فعمد في
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بداية الأمر �إلى �إغالق جميع مخارج المخيم ،وجعل الدخول �إليه والخروج منه من المدخل
الرئي�سي فقط .وكذلك و�ضع �سواتر ترابية وحواجز �إ�سمنتية بين المخيم وال�شما�س ،وم ّد
�أ�سالكاً �شائكة بين المخيم وطريق ال�شام ل�س ّد جميع الطرق الفرعية الم�ؤدية �إليه .و�أن�ش�أت
ال�سلطات الحكومية �سور ًا حديدياً يف�صل بين �أحياء مخيم العائدين في حم�ص  والأحياء
المجاورة له .وبدورها� ،أفادت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ب�أن الأمن ال�سوري
يقوم بحمالت تفتي�ش متوا�صلة في مخيم العائدين بحم�ص ،بحثاً عن فئة ال�شباب من الالجئين
الفل�سطينيين وال�سوريين في عمر الخدمة الع�سكرية .حيث يد ّقق العنا�صر الأمنيون ببطاقات
الهوية ال�شخ�صية للمارة في �شوارع المخيم والمحا ّل التجارية ،وعلى المعابر الم�ؤدية
�إلى المخيم .فيما �أكدت م�صادر المجموعة �أن الأمن ال�سوري يعتقل الطلبة الجامعيين في
تخ�ص�صات التعليم المفتوح وي�سوقهم �إلى التجنيد الإجباري ،رغم ح�صولهم على ت�أجيل
ر�سمي من �شعبة التجنيد.
قامت الأجهزة الأمنية ال�سورية والمجموعات الموالية لها بحمالت دهم لمنازل المخيم بحثاً
عن ال�شباب المكلفين التجنيد الإجباري .فيما فر�ضت المفرزة الأمنية لمخيم العائدين في
حم�ص قائمة طويلة من الممنوعات على الأهالي داخل المخيم ،و�ألزمتهم بتنفيذها ،منها:
منعهم �إدخال �أو �إخراج مواد الأثاث المنزلي الجديدة والم�ستعملة �إال من خالل �أ�شخا�ص 
مح�سوبين على النظام� ،أو �إدخال مواد البناء والإعمار �إال من خالل اتباع �إجراءات وموافقات
طويلة ومعقدة بحاجة �إلى بيان ملكية� .إ�ضاف ًة �إلى منع �إعالن المتوفى خارج �سورية بمكبرات
الم�ساجد ،ومنع �إقامة العزاء العلني ،باعتبار المتوفى خائناً لوطنه .كذلك ُمنع �إعالن وفاة
� ّأي �شخ�ص �إال بعد موافقة مديرية الأوقاف في مدينة حم�ص .وفر�ضت المفرزة الأمنية على
�إدارة م�ست�شفى بي�سان تقديم ك�شف ب�أ�سماء المراجعين والمر�ضى يومياً.
ودهمت دوريات الأمن الع�سكري والأمن ال�سيا�سي منز ًال م�ست�أجر ًا لعائلة مهجرة تعود ملكيته
�إلى الالجئ �أ�سعد مراد (�أبو نايف) ،دون معرفة الأ�سباب .وكانت الحملة م�ؤلفة من عدة
�سيارات �أمنية ،ترافقت مع انت�شار مكثف لعنا�صر الأمن ،حيث �ساد المنطقة الرعب والتوتر
بين الطالب والأهالي.
الحي ال�شمالي،
الحي الغربي من المخيم ،وق�سماً من ّ
و دهمت دوريات الأمن ال�سوري �أي�ضاً ّ
حيث قام عنا�صر الأمن ب�إجراءات تفتي�ش  �شملت جميع البيوت في تلك المنطقة .وتفقد
العنا�صر الأمنيون �سطوح المنازل ،حيث قارب عدد الم�شاركين في المداهمات �سبعين
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عن�صر ًا ،يرافقهم مدير دائرة م�ؤ�س�سة الالجئين في المخيم .وا�ستمرت الحملة قرابة ثالث
�ساعات دون معرفة �أ�سبابها.
ويردد نا�شطون فل�سطينيون �أن الأجهزة الأمنية ال�سورية تتبع �سيا�سة تهجير ممنهجة بحق
�أبناء مخيم العائدين لالجئين الفل�سطينيين في حم�ص ،من خالل حمالت التفتي�ش  ودهم
المنازل واالعتقاالت التي ت�شرف على تنفيذها مفرزة الأمن ال�سوري في المخيم ،الأمر الذي
دفع الكثير من المدنيين �إلى مالزمة بيوتهم ،فيما امتنع العديد من ال�شباب والطلبة الجامعيين
عن الذهاب �إلى الجامعات والمعاهد تفادياً لمخاطر االعتقال.
وال يزال ( )186معتق ًال فل�سطينياً من �أبناء المخيم في م�صير مجهول لدى �سلطات النظام
ال�سوري.

الواقع الطبي:
ر�صدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية الواقع الطبي في مخيم العائدين بحم�ص 
خالل الفترة الما�ضية ،حيث �أ�شارت �إلى �أن �أهالي المخيم كانوا يتلقون العالج في مرحلة ما قبل
الأزمة ال�سورية من خالل الم�ؤ�س�سات ال�صحية العامة في مدينة حم�ص ،ومن خالل عيادة وكالة
الغوث «الأونروا» داخل المخيم ،بالإ�ضافة �إلى جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني التي تُ�سهم في
تقديم الخدمات الطبية ب�أجور رمزية من خالل م�ست�شفى بي�سان الواقع في و�سط المخيم  .
وتقول المجموعة عن تلك الفترة « :كان هناك �ست عيادات تخ�ص�صية ،ف�ض ًال عن عيادات
الطب العام ،تُعنى بتقديم الخدمة ال�صحية داخل المخيم مقابل �أجور متفاوتة .وت�شير درا�سة
ميدانية �إلى وجود  37طبيباً ونحو  20ممر�ضاً وع�شرات الفنيين العاملين في الو�سط الطبي
من �أبناء المخيم ،موزَّعين على العمل داخل المخيم وخارجه».
�أما في ظل الأزمة ال�سورية ،ومع امتداد فترة ال�صراع وتع ُّذر و�صول الالجئين الفل�سطينيين
�إلى المراكز �أو الم�ست�شفيات الحكومية ،فقد اعتمد ال�سكان على مركزين �أ�سا�سيين لل�صحة
داخل المخيم ،تُقدم فيهما الخدمات ال�صحية المجانية «الأونروا»� ،أو ب�أ�سعار رمزية «جمعية
الهالل الأحمر الفل�سطيني» ،بالإ�ضافة �إلى م�صادر ثانوية �أخرى تعتمد على عيادات الأطباء
الخا�صة ،وب�أجور معقولة �أي�ضاً ،مقارن ًة ب�أجور الو�سط المحيط ،لكن لي�س با�ستطاعة الجميع
التردد عليها.
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وقد �أطلقت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني في مخيم العائدين في حم�ص يوم � 1شباط/
فبراير  2016حملة توعية �صحية على الأنفلونزا المو�سمية في مدار�س الأونروا ،حيث
بد�أت الحملة من مدر�سة «البروة» .بدورهم ،ق ّدم متطوعو الهالل الأحمر عدد ًا من الن�صائح
والإر�شادات للأطفال حول كيفية الوقاية من الأمرا�ض  عبر النظافة ال�شخ�صية .ووزّعوا
من�شورات على �أهالي المخيم للوقاية من �أنفلونزا الخنازير (.)H1N1
جدير بالذكر �أن عدد ًا من �أطباء المخيم وممر�ضيه قد هاجروا نتيجة الأو�ضاع الأمنية
والمعي�شية العامة.

الواقع المعي�شي:

يعاني المخيم من �أو�ضاع معي�شية �صعبة ،نظر ًا �إلى الأو�ضاع العامة في البالد من جهة ،ومن
جهة �أخرى ب�سبب الت�ضييق المفرو�ض على المخيم من قبل ال�سلطات الأمنية ال�سورية.
وفي يوم  21حزيران/يونيو  ،2015قامت ال�سلطات المخت�صة ببناء وتركيب �سور حديدي
يف�صل بين �أحياء مخيم العائدين في حم�ص والكتلة الجامعية وال�سكن الجامعي من الجهة
وحي وادي الذهب في المنطقة ال�شرقية ،وذلك
وحي عكرمة ّ
الغربية ،و�أحياء �ضاحية الوليد ّ
على طول طريق ال�شام ابتدا ًء من دوار تدمر حتى دوار التمثال على مفرق الج�سر و�شارع
الح�ضارة ،دون �أية ممرات خدمية بين الجانبين .وقد ترك ال�سور الحديدي �آثار ًا وا�ضحة على
التوا�صل االجتماعي والعائلي بين �أهالي المخيم و�أقاربهم في المناطق المجاورة .و�أ�صبح
على الأهالي �أن ي�سلكوا طريقاً طوي ًال باتجاه الجنوب عبر د ّوار تدمر للو�صول �إلى طريق
ال�شام ،الأمر الذي �ضاعف تكاليف الموا�صالت ،وخا�صة على الطالب والموظفين ،والأهالي
الذين لديهم مراجعات مع م�ستو�صف الأونروا وم�ست�شفى بي�سان .كذلك انعك�س بناء ال�سور
�سلباً على �أ�صحاب المحا ّل التجارية في الأحياء ال�شرقية ،حيث ف�صل ال�سور هذه المحال عن
زبائنها في الجهة الغربية.
وا�ستدعت مفرزة مخيم العائدين التابعة لـ«الأمن ال�سيا�سي» يوم � 15شباط/فبراير 2016
الباعة المتجولين في المخيم ،لملء ا�ستبيانات ومعلومات �أمنية عنهم ،وعن �أماكن وجودهم
اليومي ،وتحديد موقع عملهم في ال�شوارع ونوعية عملهم.
.ويرى نا�شطون �أن مثل هذه الخطوات من �ش�أنها دفع �أبناء المخيم �إلى الهجرة.
وكان الأمن ال�سوري قد �أ�صدر في وقت �سابق قرار ًا لجميع الباعة في المخيم بمنع بيع
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ب�ضائعهم في ال�شوارع ،و�أبلغت دوريات المفرزة يوم  2015/7/22جميع �أبناء المخيم منع
�إقامة خيام العزاء ون�صبها في �شوارع المخيم المتعارف عليها منذ ع�شرات ال�سنين ب�سبب
�ضيق المنازل.
•مخيم العائدين ــ حماه
يعاني �سكان المخيم ،الذين ي�ستقبلون عدد ًا كبير ًا من العائالت النازحة من مختلف المخيمات
والمدن ال�سورية ،من الطوق الأمني الم�شدد الذي يفر�ضه الجي�ش النظامي على مداخل المخيم
ومخارجه  ،ومن حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم بها الجي�ش النظامي بين الحين والآخر.
�إلى ذلك� ،أفرج الأمن ال�سوري يوم � 23شباط/فبراير  2016عن الالجئ الفل�سطيني مروان الأ�سعد،
وهو من �أبناء مخيم العائدين في حماه ،بعد اعتقال دام لعدة �أ�شهر .وقد وثقت مجموعة العمل من
�أجل فل�سطينيي �سورية �أ�سماء  51معتق ًال فل�سطيني ًا من �أبناء مخيم العائدين في حماه ،ال يزال
م�صيرهم مجهو ًال.
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،وثقت مجموعة العمل �سقوط (� )20ضحية فل�سطينية من �أبناء مخيم العائدين في
حماه منذ بداية الأحدث عام  .2011ولم تر�صد المجموعة �أحداث ًا ذات ت�أثير في هذا المخيم خالل
ال�ستة �أ�شهر الما�ضية.
•مخيم الرمل الالذقية
ي�شتكي �أهالي مخيم الرمل في الالذقية من ا�ستمرار حمالت الدهم واالعتقال التي تقوم بها الأجهزة
الأمنية ال�سورية بين الحين والآخر لمنازل المدنيين ،حيث تدهم المجموعات الفل�سطينية الموالية
للنظام ال�سوري البيوت وت�سيطر على بع�ضها وتتخذها مقا ّر لها .ويواجه ال�شباب في هذا المخيم،
كغيرهم ،مالحقة الأجهزة الأمنية ال�سورية بهدف �سوقهم �إلى التجنيد الإجباري ،وهو ما ا�ضطر
العديد منهم �إلى الهرب خارج البالد .ويعي�ش �أهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء،
و�سط ا�ستمرار معاناتهم االقت�صادية� ،إذ ي�شتكي الأهالي من ارتفاع �أ�سعار المواد التموينية� ،إ�ضافة
�إلى غالء �إيجارات المنازل.
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ثاني ًا ــ التجمعات الفلسطينية (تجمع المزيريب ــ قدسيا)
•تجمع المزيريب:

�سادت حالة قلق بين �أبناء المزيريب في جنوب �سورية ،التي يقطنها �أكثر من  8500الجئ فل�سطيني،
خالل الن�صف الأول من عام  2016ب�سبب ا�ستمرار محاوالت االغتيال التي ال تزال الجهات التي تقف
خلفها مجهولة ،في ظل حالة فلتان �أمني ت�شهدها المنطقة بر ّمتها.
ويتهم نا�شطون الأمن ال�سوري بالوقوف خلف عمليات االغتيال وو�ضع العبوات النا�سفة
في مناطق �سيطرة المعار�ضة ،فيما عزا �آخرون الأحداث �إلى ت�صفيات تخو�ضها مجموعات
المعار�ضة الم�سلحة في ما بينها� .إال �أن نا�شطين �آخرين يتهمون �أجهزة ا�ستخبارات خارجية
تن�شط في مناطق جنوب �سورية.

�أبرز الأحداث
يف يوم � 3شباط/فرباير  2016تعر�ضت املزيريب لق�صـف مدفعي من جانب اجلي�ش 
النظامي ال�سوري ،الذي ق�صف عدة بلدات جماورة لبلدة املزيريب.
يوم � 9آذار/مار�س � 2016أغارت الطائرات احلربية على بلدة املزيريب ،حيث �سادت
حالة من الهلع والرعب بني الأهايل ،خا�صة بني الأطفال.
يوم � 10آذار/مار�س  2016ه ّز انفجار بلدة املزيريب يف حمافظة درعا .ونتج االنفجار
من عبوة نا�سفة ُزرعت يف �سيارة الالجئ الفل�سطيني حمدان الرماح ،يف حماولة الغتياله.
و ُيذ َكر �أن الأخري متهم بقيادة ع�صابات �سلب ونهب واختطاف يف املنطقة.
يوم � 21آذار/مار�س  2016انفجرت عبوة نا�سفة يف بلدة املزيريب ،كان قد زرعها
جمهولون �أمام �أحد املحا ّل التجارية على الطريق العام ،حيث نتج منها انفجار هائل �أدى
�إىل تدمري واجهة �أحد املنازل دون �إ�صابات ب�شرية.
يوم  21ني�سان�/أبريل  ،2016انفجرت عبوة نا�سفة ا�ستهدفت �أحد قادة املعار�ضة
امليدانيني ،وخ ّلفت �أ�ضرار ًا مادية يف املمتلكات اخلا�صة دون �إ�صابات ب�شرية.
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يوم � 11أيار/مايو  ،2016اندلعت ا�شتباكات بالأ�سلحة املتو�سطة والثقيلة بني جمموعات
حم�سوبة على املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة من جهة ،وبني لوا َءي املثنى و�شهداء الريموك
املح�سو َبني على تنظيم داع�ش .وقد دارت اال�شتباكات يف قريتي ال�شجرة وعني ذكر بالقرب
من بلدة املزيريب ،حيث تتواجد الع�شرات من العائالت الفل�سطينية هناك.

الواقع الطبي:

ي�شكو الالجئون الفل�سطينيون جنوب �سورية عموم ًا ،ومنها مخيمات :درعا ،المزيريب ،جلين ،تل
�شهاب ،ومناطق �أخرى في المحافظة من �سوء الو�ضع ال�صحي� .إذ انهارت المنظومة الطبية في
المنطقة نتيجة الأعمال الحربية .بالإ�ضافة �إلى نق�ص حا ّد في الأدوية والمواد والمعدات الطبية
الالزمة للإ�سعافات الأولية ،ي�ضاف �إليها عدم توافر �سيارات �إ�سعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج.
�إلى ذلك� ،أقامت هيئة فل�سطين الخيرية بالتعاون مع منظومة الإ�سعاف في بلدة المزيريب
جنوب �سورية ،يوم � 15أيار/مايو  2016حفل تخريج لم�سعفين ومنقذين و�صل عددهم �إلى
(� )35شاباً وفتاة ،وتخللت الحفل محاكاة �إنقاذ غريقين وكيفية تقديم الإ�سعافات الأولية
لهما.

الواقع الإغاثي:
تعاني المنطقة بالعموم من �ضعف الم�ساعدات المق َّدمة لها من طرفي النزاع في �سورية،
�إذ �صدر قرار من محافظة درعا التي ي�سيطر عليها النظام ال�سوري ،يق�ضي بعدم تقديم �أي
م�ساعدة عينية للفل�سطينيين في درعا .بالمقابل ،ي�شكو البع�ض من �أبناء المزيريب ما �س َّموه
تمييز ًا في تلقي الم�ساعدات التي ت�شرف عليها المعار�ضة في البلدة التي يقطنها �سوريون
وفل�سطينيون.
ُيذكَر �أن هيئة فل�سطين الخيرية ا�ستمرت بتقديم خدماتها لالجئين الفل�سطينيين في تج ّمع
المزيريب خالل الفترة المذكورة .ففي يوم  1ني�سان�/أبريل  2016وزعت هيئة فل�سطين
المهجرين من الالجئين الفل�سطينيين في منطقة
الخيرية ما يقارب (� )200سلة غذائية على
َّ
جلين والقرى المحيطة بها جنوب �سورية التي ال تزال تعاني من انقطاع الماء والكهرباء عن
تلك المناطق التي تم ّثل �أبرز �أ�شكال المعاناة لل�سكان.
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كذلك �أقامت هيئة فل�سطين الخيرية يوم  10حزيران/يونيو  2016نادياً �صيفياً لأطفال بلدة
المزيريب ،وذلك �ضمن برامج الدعم النف�سي للأطفال الذين يعانون من ويالت الحرب والظروف
المعي�شية القا�سية� ،إذ يت�ضمن النادي ال�صيفي العديد من الأن�شطة الترفيهية والثقافية.
�أما في يوم  18حزيران/يونيو  ،2016وبالتعاون مع عدة م�ؤ�س�سات �إغاثية ،فوزّعت هيئة
فل�سطين الخيرية جنوب �سورية م�ساعداتها الغذائية على الالجئين الفل�سطينيين في مناطق
المزيريب ،تل �شهاب ،الطبريات ،العجمي ،جلين وت�سيل.
كذلك وزعت هيئة فل�سطين الخيرية في المزيريب جنوب �سورية ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �شروق
ال�شم�س يوم  19حزيران/يونيو  2016كفاالت لـ( )50يتيماً ،قيمة كل منها � $50شهرياً.
تجمع قد�سيا:
• ّ
عانت العائالت الفل�سطينية وال�سورية في بلدة قد�سيا بريف دم�شق خالل الن�صف الأول من عام
 2016م�أ�ساة حقيقية جراء ح�صار الجي�ش النظامي للمنطقة .وهو الأمر الذي انعك�س �سلب ًا على
�أو�ضاعهم المعي�شية والعامة .و ُي َع ّد انقطاع مادة الخبز عن البلدة �أبرز ما تعانيه العائالت هناك،
�إلى جانب ارتفاع �أ�سعار المواد الغذائية �إذا توافرت ،ف�سعر ربطة الخبز في حال توافرها ي�صل �إلى
 325ل�.س ،ما يعادل  0,60من الدوالر .
وي�شكو الأهالي �أي�ض ًا من عدم توافر وقود التدفئة في المدينة ،و�إذا ُوجد يكون ب�أ�سعار مرتفعة ت�صل
�إلى  400ل�.س ،ما يعادل  0.70من الدوالر لليتر الواحد من مادة المازوت (الديزل) و  200ل�.س
لكيلو الحطب الجاف� ،إ�ضافة �إلى فقدان �شبه تام للعديد من الأدوية .وقال نا�شطون�« :إن قد�سيا
تعاني من �أزمة غذائية كبيرة �إثر منع دخول المواد الأ�سا�سية ،وال �سيما الطحين ،الأمر الذي �أدى
�إلى ارتفاع كبير في الأ�سعار .كذلك �إن تكد�س �أكوام القمامة في �شوارع البلدة ينذر بتدهور الو�ضع
ال�صحي هناك» ،على حد تعبيرهم .وي�ؤكد �أحد المحا�صرين «�أن حليب الأطفال وم�ستلزماتهم
مفقودة ،كذلك الأهالي لم يبقَ لديهم �شيء يقدمونه لأوالدهم» ،محذِّ ر ًا من �أن ا�ستمرار الو�ضع على
هذا المنوال �سي�ؤدي �إلى مجاعة في المنطقة.
فيما �أطلق عدد من العائالت الفل�سطينية المقيمة في مراكز الإيواء بمنطقة قد�سيا في ريف دم�شق،
نداء ا�ستغاثة يوم  4كانون الثاني/يناير  2016نا�شدوا فيه المنظمات الإن�سانية والم�ؤ�س�سات الإغاثية
والمقتدرين م ّد يد العون لهم وم�ساعدتهم لدرء برد ال�شتاء وق�سوته .وقال نا�شط يعمل في �أحد
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ما�سة و�سريعة لو�سائل التدفئة ،بما فيها الحطب ،كذلك ف�إن
مراكز الإيواء �إن العائالت بحاجة ّ
الأطفال بحاجة �إلى ك�سوة �شتوية ،و�أكد �أنه في ال�شتاء المن�صرم توفي � 5أطفال ب�سبب البرد .وح ّمل
كل المعنيين م�س�ؤولية وفاة � ٍّأي من الالجئين ب�سبب البرد والجوع .هذا ويعي�ش نحو  6000عائلة من
الالجئين الفل�سطينيين ،كانوا قد نزحوا من مخيم اليرموك والمخيمات الأخرى� ،إلى منطقة قد�سيا
في ريف دم�شق م�أ�ساة حقيقية جراء ح�صار الجي�ش النظامي لتلك المنطقة منذ يوم  23تموز/يوليو
 ،2015حيث ُيمنع خروج ودخول �أي الجئ فل�سطيني �إال من كان موظف ًا حكومي ًا ،كذلك تُمنع الب�ضائع
من الدخول �إال من طريق الر�شوة التي تُدفع لعنا�صر الحواجز الأمنية.
ي�شار �إلى �أن العائالت الفل�سطينية النازحة �إلى بلدة قد�سيا يعي�ش جلُّهم في مراكز الإيواء ،نظر ًا �إلى
عدم القدرة على تح ُّمل تكاليف �إيجارات المنازل.
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ثاني ًا :الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى الشتات الجديد
•الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى لبنان
يق َّدر عدد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية في لبنان ،بح�سب �إح�صاءات «الأونروا» نهاية
�شباط/فبراير  2015بنحو � 42.150ألف الجئ ،بما يعادل  12720عائلة تتوزع على المدن
اللبنانية داخل المخيمات وخارجها.
�إال �أن �إح�صائيات قامت بها اللجان ال�شعبية التابعة لمنظمة التحرير الفل�سطينية داخل
المخيمات وخارجها في ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2015أ�شارت �إلى وجود  33,198الجئاً
فل�سطينياً من �سورية بمعدل  11066عائلة.
و ُي َر ّد هذا التفاوت في الأرقام �إلى الهجرة الم�ستمرة لفل�سطينيي �سورية وعمليات ل ّم ال�شمل
للأُ َ�سر التي �سبق �أن هاجر �أحد �أفرادها ،بالإ�ضافة �إلى عودة ع�شرات العائالت �إلى �سورية
نتيجة الو�ضع القانوني والمعي�شي الذي تعاني منه .كذلك �إن التفاوت في الأرقام قد يكون
راجعاً للآليات الم�ستخدمة من قبل كل جهة  .
وبح�سب «الأونروا» ،ف�إن  %55من عائالت الالجئين الفل�سطينيين من �سورية تقيم داخل 12
مخيماً رئي�سياً ،في حين �أن  %45يقيمون خارج المخيمات داخل المدن اللبنانية والتجمعات
الفل�سطينية.

التوزع والخ�صائ�ص
يقيم  %14من الالجئين الفل�سطينيين من �سورية في مخيم عين الحلوة في مدينة �صيدا ،فيما
يقيم في جنوب لبنان بين �صيدا و�صور الن�سبة الأكبر من الالجئين ،وتُق َّدر بـ .%53
ويبلغ متو�سط �أعمار الالجئين الفل�سطينيين من �سورية � 25.6سنة ،حيث ن�سبة الإناث .%54
وبينت الدرا�سة التي �أطلقتها الأونروا بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت في �أيار/مايو 
� ،2016أن حجم الأ�سرة الفل�سطينية ال�سورية � 5.6أفراد ،و�أن ن�سبة الإعالة هي  ،%66ومتو�سط
رب الأ�سرة هو � 47سنة .وكذلك �أ�شارت الدرا�سة �إلى �أن  %24من الأ�سر تعولها امر�أة ،و�أن
عمر ّ
 %52من الأ�سر فيها رب العائلة بعمر ما بين  54-35عاماً ،و�أن  %12منها فوق الـ  65عاماً.
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وبينت الدرا�سة ال�سابقة �أي�ضاً �أن  %67من الفئة العمرية فوق � 18سنة متزوجون ،في حين
� ّأن  %24عازبون ،و� %6أرامل  .

الواقع الإغاثي

�شهد العمل الإغاثي مزيد ًا من التراجع خالل الن�صف الأول من عام  ،2016با�ستثناء مرحلة
�شهر رم�ضان المبارك الموافق ل�شهر حزيران/يونيو ،حيث قدمت بع�ض الم�ؤ�س�سات معونات
غذائية (�سلة غذائية) لغالبية الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان.
في  3كانون الثاني/يناير  ،2016وردت ر�سائل لمجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية
مهجرة �إلى مدينة �صور اللبنانية ،ت�شكو تجاهل الم�ؤ�س�سات
من عائالت فل�سطينية �سورية َّ
الإغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم الم�ساعدات لها .وبح�سب تلك العائالت ،ف�إنها
تعاني من �أو�ضاع �صعبة جد ًا على كافة الم�ستويات الحياتية واالقت�صادية واالجتماعية.
وا�ستمرت الأونروا كذلك بتوزيع البدل النقدي ال�شهري لل�سلة الغذائية بقيمة ( )$ 27للفرد،
�أي �أقل من دوالر يومياً ،لكنها ا�ستثنت نحو  770عائلة وجدتها غير م�ؤهلة لت�س ّلم الم�ساعدات.
كذلك �أعادت الأونروا الم�ساعدة  الخا�صة ببدل الإيواء للعائالت الم�ؤهلة من الالجئين بطريقة
متقطعة ،دون التزام دوامها ،لكن على �شكل قرارات تمديد لفترات زمنية ،كما هو الحال الآن،
حيث ي�ستمر التقديم حتى نهاية ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2016وهذا يجعل الالجئ ال ي�شعر
بالأمان االجتماعي ،وي�سعى دوماً �إلى طرق بديلة تكفل له قوت يومه ،كالدفع بالأطفال �أو
الن�ساء �إلى �سوق العمل في ظروف تفتقر �إلى �أدنى �شروط ال�سالمة ،وب�أجور متدنية.

الواقع ال�صحي
يعتمد معظم الالجئين على الأونروا في الح�صول على الرعاية الطبية الأولية ،وفي ما
يتعلق بالعمليات الجراحية التي تقوم الأونروا بتغطية جزء من تكاليفها ،يعاني الالجئون
الفل�سطينيون من �سورية من الت�أخير والبيروقراطية التي تكتنف عملية الح�صول على الإحالة
الطبية� ،إذ تفر�ض الأونروا �ضرورة الح�صول على الموافقة من مكاتبها في �سورية ،ما يجعل
الالجئ ينتظر مدة تراوح بين   90-30يوماً ي�ضطر خاللها الالجئ �إلى االنتظار �أو البحث عن
جهة بديلة تق ّدم الم�ساعدة له لإجراء العمل الجراحي.
وتفيد الدرا�سة الم�شار لها �آنفاً ب�أن ن�سبة معاناة فرد واحد على الأقل من مر�ض مزمن في
عائالت الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان بلغت  .%83وقد �أبلغ  %75من الم�شاركين
في الدرا�سة من الالجئين الفل�سطينيين من �سورية في لبنان عن معاناة فرد واحد على الأقل
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في �أ�سرتهم من مر�ض حا ّد في الأ�شهر ال�ستة الما�ضية ،فيما �أفادت �أ�سر الالجئين الفل�سطينيين
من �سورية ب�أن  %10من �أفرادها يعانون من �إعاقة .وتتح�سن الظروف ال�صحية لالجئين
الفل�سطينيين المقيمين في لبنان والالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان كلما
ازداد التح�صيل العلمي وم�ستويات العمل ،بح�سب الدرا�سة.

الواقع القانوني
ما زالت حالة الال�ستقرار القانوني((( التي تت�صف بها الأو�ضاع العامة لالجئين الفل�سطينيين
من �سورية �إلى لبنان هي ال�سائدة ،حيث يرزح الالجئون تحت رحمة القرارات التع�سفية
ال�صادرة عن الأمن العام اللبناني بين الفينة والأخرى(((.
وبينت الدرا�سة التي �أطلقتها الأونروا بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت �أنه
«يعي�ش الالجئون الفل�سطينيون القادمون من �سورية في خوف دائم من الترحيل الذي يرتبط
باالنخفا�ض الملحوظ لت�سجيل الطالب غير المقيمين في المخيمات ،مقارنة مع �سكان المخيم
والالجئين الفل�سطينيين المقيمين في لبنان في المدار�س� ،إذ يخ�شى نحو  %60.6من الالجئين
الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان من ترحيلهم ،ويخ�شى  %67.8على �سالمة
�أُ�سرهم .وعالوة على ذلك ،يع ّبر  %57.1من الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية عن
ال�شعور بعدم الأمان ب�سبب البيئة االجتماعية من حولهم.

انتهاكات حقوق الإن�سان
ال يزال بع�ض  الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان ،والذين يخ�ضعون
لمقابلة ال�سفارات الأوروبية كخطوة �إجرائية �ضرورية لإتمام عملية ل ّم �شمل الأ�سر،
يتعر�ضون لأ�شكال مختلفة من الإذالل والإهانات وال�شتائم اللفظية من بع�ض عنا�صر الأمن
العام اللبناني على الحدود ال�سورية اللبنانية .فقد قالت الالجئة الفل�سطينية ت�سنيم �ش.
يوم  16كانون الثاني/يناير   ،2016التي حاولت الو�صول �إلى العا�صمة اللبنانية بيروت
لإجراء مقابلة ل ّم ال�شمل في �إحدى ال�سفارات الأوروبية� ،إنها تعر�ضت �إلى جانب العديد من
( )1للمزيد ،انظر تقرير حالة حول �أو�ضاع فل�سطينيي �سورية ـ مركز العودة الفل�سطيني ـ لندن ـ مجموعة العمل
من �أجل فل�سطينيي �سورية وجمعية فيدار ـ �شباط  2014ـ الو�ضع القانوني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى
لبنان ـ �ص .95
( )2فل�سطينيو �سورية الجئون على دروب الحياة ـ التقرير ن�صف ال�سنوي الثاني على ال�شبة العنكبوتية:
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الالجئين ال�سوريين لل�شتائم والإهانات ،و�إغالق الأبواب في وجوههم ،لحجج واهية كتغيير
«انتظرت ل�ساعات طويلة
يراع �أحد وجود �أطفال معها ،و�أ�ضافت:
ُ
ال�ضابط الم�س�ؤول ،ولم ِ
على الحدود دون جدوى ،فالأمر متعلق بمزاجية ال�ضابط الم�س�ؤول ،ودخل موعد المقابلة في
ال�سفارة الأوروبية ببيروت ،ولم ت�صل بعد الموافقة» .وعادت ت�سنيم �أدراجها �إلى �سورية،
رغم العديد من المخاطر التي كانت تتهددها في طريق العودة لي ًال ،ف�ض ًال عن التكاليف العالية
التي تكبدتها للو�صول �إلى نقطة الحدود ،بح�سب و�صفها.
و�أ�ضافت« :ح�صلنا بعد معاناة طويلة على موعد لهذه المقابلة قبل �أ�شهر ،لكن �سندخل في
معاناة جديدة ،حيث يتعين علينا الح�صول على موعد جديد قد يكلف انتظار ًا جديد ًا لمدة
ثالثة �أ�شهر �أخرى ،في الوقت الذي ال �ضمانات فيه لإمكانية دخولنا في المرة المقبلة».
ي�ضاف �إلى هذا ال�صنف من المعاناة عدم تعاون ال�سفارات الأوروبية في ق�ضية تحديد
المواعيد وت�سهيل الإجراءات.

اعت�صامات احتجاجية على تقلي�صات «الأونروا»
المهجرين الفل�سطينيين ال�سوريين في لبنان في االعت�صامات الجماهيرية
�شارك المئات من
َّ
التي دعت �إليها ما تُ�سمى خلية �إدارة الأزمة الخا�صة بالأونروا((( ،والتي �أُقيمت في المخيمات
والمدن اللبنانية �أمام المقر الرئي�سي للأونروا ومقا ّرها في المناطق والمخيمات ،و�أمام مقر
الأمم المتحدة (الأ�سكوا) ،وذلك احتجاجاً على تقلي�ص وكالة الأونروا لخدماتها في لبنان.
وطالب المحتجون �إدارة الأونروا بالعدول عن قراراتها الأخيرة ،خ�صو�صاً في ما يتعلق
بملف اال�ست�شفاء .كذلك ح ّمل المحتجون �إدارة الأونروا في لبنان الم�س�ؤولية عن التدهور
ال�صحي لالجئين الفل�سطينيين.
ودعت «لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان» يوم  17كانون الثاني/يناير  2016الأونروا
�إلى التراجع الفوري عن القرارات التي اتخذتها بتقلي�ص خدمات اال�ست�شفاء بحق الالجئين
الفل�سطينيين ،وطالبتها ب�إعادة النظر في القرارات ال�سابقة المتعلقة بتقلي�ص قيمة الم�ساعدات
الغذائية والبدل النقدي للإيواء لالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ،نظر ًا �إلى
ا�ستمرار محنتهم وتفاقم �أزماتهم المعي�شية والإن�سانية .
( )1هي عبارة عن مجموعة �ض ّمت ممثلين عن ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية وتحالف القوى الوطنية
والإ�سالمية في لبنان ،بتكليف من القيادة ال�سيا�سية لمتابعة قرارات الأونروا الرامية �إلى تقلي�ص خدماتها
لالجئين الفل�سطينيين في لبنان.
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�أزمة «الأونروا» وفل�سطينيي �سورية في لبنان
ح�ضر ملف فل�سطينيي �سورية بقوة في الأزمة القائمة ما بين الأونروا والفعاليات ال�شعبية
والف�صائلية في لبنان ،خا�صة �أن ملف الالجئين الفل�سطينيين من �سورية ُي َع ّد الأكثر م�أ�سوي ًة
والأكثر �إلحاحاً خالل هذه المرحلة التي كان لقرارات الأونروا ت�أثيرات مبا�شرة في �أو�ضاعهم.
وفي هذا ال�سياق جرت عدة لقاءات جرى الت�شديد فيها على:
•التراجع عن كل الإجراءات ال�سابقة التي اتخذتها الأونروا بحق الالجئين الفل�سطينيين من
�سورية �إلى لبنان.
•�إعادة الم�ساعدات النقدية المتعلقة ببدل الإيواء.
طعت عنها ،والم�ص َّنفة بغير الم�ؤهلة ،على
•�إعادة الم�ساعدات النقدية �إلى العائالت التي ُق َ
اعتبار بطالن هذا القرار مع ا�ستمرار حالة اللجوء.
•�إجراء �إح�صاء دقيق لح�صر �أعداد الموجودين من فل�سطينيي �سورية في لبنان ،وتقديم
البيانات ال�ضرورية لتحديد احتياجاتهم وتقديم الم�ساعدات.

اعت�صام للمطالبة بالهجرة

ّ
نظم الع�شرات من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين المهجرين في لبنان يوم الحادي ع�شر من
كانون الثاني/يناير  2016اعت�صاماً �أمام مقر ال�سفارة الكندية في العا�صمة اللبنانية بيروت،
للمطالبة بالهجرة «ال�شرعية» ،نتيجة الأو�ضاع المعي�شية والقانونية واالقت�صادية المزرية
التي يعانونها في لبنان .فيما �س ّلم المعت�صمون ر�سالة لل�سفارة الكندية �شرحوا فيها رغبتهم
في الهجرة بعد �أن خ�سروا كل ما يملكون في �سورية جراء ال�صراع الدائر فيها ،وما يتكبدونه
ّ
م�شاق و�آالم في لبنان.
من
وطالب المعت�صمون المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين وال�سفارات الغربية في بيروت،
بفتح باب الهجرة لالجئين الفل�سطينيين ،بعد �أن �أغلقت الحكومة اللبنانية �أمامهم كل الأبواب
الم�ؤدية �إلى حياة كريمة.

�إبداعات �شبابية
اختارت لجنة التحكيم يوم � 18آذار/مار�س  2016في «من�صات الم�ستقبل» ــ م�شروع دعم
الكتّاب الم�سرحيين ال�شباب القادمين من �سورية ،الذي تنظمه م�ؤ�س�سة «اتجاهات ثقافية»
بالتعاون مع «�شم�س» ،من بين ع�شرة ن�صو�ص م�سرحية ،ن�صو�صاً لأربع الجئات فل�سطينيات
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من �سورية �إلى لبنان هن :هديل ال�سهلي ،دانيا غنايم ،هبة مرعي ،وهنادي ال�شبطة ،من �أبناء
مخيم اليرموك ،وقد فزن بجائزة «من�صات» ،حيث �ست�ؤدي فرقة زقاق ن�صو�صهنّ المختارة
على م�سرح «د ّوار ال�شم�س» في الطيونة ــ بيروت  .
وكانت هديل ال�سهلي ،مواليد ( )1992من مخيم اليرموك ،قد كتبت ن�صاً م�سرحياً بعنوان
«الغارق� ..آخر لحظات الخوف»� ،سلطت ال�ضوء من خالله على معاناة الالجئين الفل�سطينيين
الذين ي�سلكون طريق البحر بهدف الهجرة عبر ما ي�سمى «قوارب الموت».
�أما  هنادي ال�شبطة ،مهند�سة المعلوماتية من �أبناء مخيم اليرموك �أي�ضاً ومواليد (،)1992
فقد كتبت م�سرحية «�أول ح�صار» ،تتحدث فيها عن ح�صار مخيم اليرموك  .وكتبت دانيا
غنايم من مواليد ( )1992ن�صاً حمل عنوان «معتقل اليا�سمين» ،عن معاناة «و�سام» ،ال�شاب
الفل�سطيني الآتي من �سورية �إلى لبنان ،ومحاوالته الفا�شلة لبناء م�ستقبله الذي انقلب ر�أ�ساً
على عقب بعد الحرب .بينما تناولت الالجئة هبة مرعي في ن�صها «ر�سالة �إلهية» تجربة فتاة
�شابة انتقلت من مخيم اليرموك في �سورية �إلى مخيم �شاتيال في لبنان لتعمل في مجال محو 
الأمية مع الن�ساء الالجئات ،حيث تختبر النزوح مرات عديدة ،فتتحول الحياة بالن�سبة �إليها
�إلى ت�أرجح بين الذكرى والأمل بم�ستقبل �آمن.

فل�سطينيو �سورية في لبنان ي�شاركون ب�إطالق فعاليات حملة انتماء
�شارك الع�شرات من فل�سطينيي �سورية ولجان العمل الأهلي المعنية ب�ش�ؤون الالجئين
المهجرين من �سورية �إلى لبنان بالم�ؤتمر ال�صحفي الذي �أطلقت فيه الحملة
الفل�سطينيين
َّ
الدولية للحفاظ على الهوية الفل�سطينية «انتماء» فعالياتها لإحياء ذكرى النكبة الـ  ،68وذلك
يوم االثنين  18ني�سان  2016في نقابة ال�صحافة اللبنانية في العا�صمة بيروت ،بح�ضور عدد
من الم�ؤ�س�سات والجمعيات الفل�سطينية في لبنان والخارج.
كذلك �شارك فل�سطينيو �سورية في لبنان في غالبية الأن�شطة والفعاليات التي قامت بها الحملة من
معار�ض تراثية و�أن�شطة ريا�ضية وم�سابقات ومحا�ضرات تثقيفية على امتداد الأرا�ضي اللبنانية.

وقفة ت�ضامنية مع مخيم اليرموك في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
نظمت جمعية نا�شط الثقافية االجتماعية ونادي ب�سمة يوم  24ني�سان�/أبريل  2016وقفة
ت�ضامنية في مخيم عين الحلوة بمدينة �صيدا جنوب لبنان مع �أهالي مخيم اليرموك ،وذلك
بح�ضور ممثلي القوى الفل�سطينية ولجنة فل�سطينيي �سورية وح�شد من فل�سطينيي �سورية
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المهجرين �إلى لبنان ،طالبوا خاللها ب�إنقاذ مخيم اليرموك ،وخروج تنظيم «داع�ش» منه،
وعودة �سكانه �إليه.

ك�سر الح�صار عن غزة
�شارك فل�سطينيو �سورية في �أعمال حملة ك�سر الح�صار عن غزة ،من خالل الوقفة الت�ضامنية
التي �أقامتها حملة ك�سر الح�صار عن غزة في لبنان �أمام مقر الأمم المتحدة في «الأ�سكوا»
في بيروت يوم الجمعة  3حزيران/يونيو  .2016كذلك �شارك فل�سطينيو �سورية في الم�سير
البحري الذي قامت به اللجنة الدولية لك�سر الح�صار من مرف�أ مدينة �صور في جنوب لبنان
المحا�صرين في قطاع غزة منذ ع�شر �سنوات.
يوم   11حزيران/يونيو   2016ت�ضامناً مع
َ

عمل �أهلي و�إغاثي
�أ�سهمت م�ؤ�س�سات العمل الأهلي الفل�سطيني ال�سوري في لبنان بتوزيع الم�ساعدات الإغاثية
لالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ،بالإ�ضافة �إلى عقد العديد من الأن�شطة والفعاليات
ذات ال�صلة باله ّم الوطني  .
• 5كانون الثاني  ،2016و�ضمن م�شروع (دفء ال�شتاء)� ،أ�سهمت لجنة فل�سطينيي �سورية في
لبنان بتوزيع مادة المازوت (الديزل) المقدمة من م�ؤ�س�سة الغوث الإن�ساني للتنمية على عدد
من العائالت الفل�سطينية ال�سورية المهجرة بمنطقة البقاع في لبنان ،وذلك بهدف التخفيف
من معاناتهم ،في ظل العا�صفة الثلجية التي �ضربت لبنان ومنطقة ال�شرق الأو�سط.
• 8كانون الثاني  ،2016وزعت قافلة المرحمة العالمية بالتعاون مع لجنة فل�سطينيي �سوريا
في لبنان ،م�ساعدات عينية على  170عائلة فل�سطينية �سورية مهجرة في منطقة البقاع
بلبنان ،تزامناً مع العا�صفة الثلجية ،حيث وزعت ُف ُر�شاً و�أغطية (حرامات) وح�ص�صاً
غذائية على  100عائلة فل�سطينية �سورية مهجرة في منطقة مجدل عنجر ،فيما ُوزع 70
وعا ًء (غالون) من مادة المازوت على فل�سطينيي �سورية المقيمين في منطقة بر اليا�س في
البقاع الأو�سط.
•وزعت لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان ،بالتعاون مع لجنة القد�س الخيرية ،مالب�س
�شتوية على بع�ض  العائالت الفل�سطينية ال�سورية المهجرة في مخيم البداوي بمدينة
طرابل�س �شمال لبنان ،حيث �شمل التوزيع الأطفال بنحو خا�ص.
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• 17كانون الثاني � ،2016أ�سهمت لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان بتوزيع بع�ض الم�ساعدات
الإغاثية العاجلة على نحو ( )20عائلة فل�سطينية �سورية مهجرة في مخيمات �سهل البقاع.
و�شملت الم�ساعدات توزيع (�أغطية �شتوية ،و 40ليتر مازوت ،وح�صة غذائية) ،كذلك �شمل
التوزيع نحو ( )30عائلة في منطقة بر اليا�س بالبقاع الأو�سط.
• 2016/1/18وزعت جمعية الفرقان للعمل الخيري بع�ض  الم�ساعدات على عدد من
العائالت الفل�سطينية ال�سورية ،التي و�صلت حديثاً �إلى مخيم عين الحلوة في �صيدا جنوب
لبنان .ت�ضمنت الم�ساعدات مواد غذائية و�أغطية �شتوية و ُف ُر�شاً.
•� 2016/1/23شاركت لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان بتوزيع وقود التدفئة (المازوت)
على نحو ( )200عائلة من فل�سطينيي �سورية المهجرين في مخيم الجليل بلبنان.
•في  24كانون الثاني/يناير  ،2016وتزامناً مع بدء المنخف�ض الجوي الذي �سيطر على
لبنان ومنطقة ال�شرق الأو�سط ،نفذت لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان جولة تفقدية
لالطالع على �أو�ضاع العائالت الفل�سطينية ال�سورية المهجرة في منطقة البقاع التي يقطنها
نحو ( )950عائلة .وبح�سب القائمين ،فقد قامت اللجنة بتركيب �شادر ل�سقف منزل �إحدى
العائالت الفل�سطينية ال�سورية ،وذلك لمنع ت�س ُّرب مياه الأمطار �إلى داخل المنزل .كذلك قدمت
اللجنة مادة المازوت لبع�ض العائالت ،بهدف م�ساعدتها والتخفيف من �أعبائها االقت�صادية.
• 24كانون الثاني  ،2016قامت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني ،بالتن�سيق مع لجنة
متابعة المهجرين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ،بتخريج دورة �إ�سعافات �أولية ،كانت
قد �أقامتها في وقت �سابق لمجموعة من �أبناء فل�سطينيي �سورية في المبادئ الأ�سا�سية
للإ�سعاف الأولي في نادي العودة بمنطقة وادي الزينة في �إقليم الخروب جنوب لبنان.
• ،2016/1/30وزعت حملة الوفاء الأوروبية بع�ض الم�ساعدات الإغاثية العاجلة على عدد
من العائالت الفل�سطينية ال�سورية المقيمة في مخيم برج البراجنة في لبنان .ووفقاً للقائمين
على الحملة� ،شملت الم�ساعدات طرود ًا غذائية وبع�ض  الأغطية وال ُف ُر�ش ،وي�أتي توزيع
الم�ساعدات ا�ستكما ًال لم�شروع «معاً ل�شتاء دافئ» الذي بد�أته الحملة قبل ذلك بعدة �أ�شهر.
•� 12شباط/فبراير  ،2106وزعت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني بالتعاون مع
جمعية الإر�شاد والإ�صالح �ألب�سة �شتوية على العائالت الفل�سطينية ال�سورية المهجرة في
منطقة وادي الزينة في �إقليم الخروب ،ا�ستفاد منها  220عائلة من الأ�سر المهجرة والأ�سر
المقيمة في المنطقة.
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• 2016/3/6افتتحت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني مركز �آفاق التعليمي
لالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين وال�سوريين المهجرين ،في منطقة وادي الزينة في
�إقليم الخروب ،وذلك بح�ضور رئي�س بلدية �سبلين وم�شايخ وم�ؤ�س�سات وجمعيات خيرية
ووجهاء المنطقة.
•بد�أت يوم  2016/3/21حملة الوفاء الأوروبية جولتها في البقاع الأو�سط في لبنان،
لتقديم الم�ساعدة للعائالت الفل�سطينية ال�سورية التي تعي�ش �أو�ضاعاً �صعبة في هذه
المناطق الجبلية ،حيث زار الوفد الماليزي المرافق للحملة العائالت المهجرة في البقاع
الأو�سط ،وقدم عدد ًا من ال�سالل الغذائية� ،إ�ضاف ًة �إلى م�ساعدات مالية.
• 2016/4/28وزعت لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان ،بالتعاون مع لجنة التقوى في
قاعة م�سجد التقوى �ألب�سة �صيفية على عدد من العائالت الفل�سطينية ال�سورية المهجرة في
مخيم نهر البارد بمدينة طرابل�س �شمال لبنان.
•وقد نفذت اللجنة �سل�سلة زيارات لعائالت فقيرة من مهجري المخيمات الفل�سطينية في
�سورية بمخيم نهر البارد ،وقدمت م�ساعدات مالية ،كذلك وزّعت م�ساعدات �صحية خا�صة
بالعجزة لدى عائالت تعاني الفقر ال�شديد  .
•� 2016/5/7أقام تجمع معلمي فل�سطينيي �سورية في لبنان دورة مكثفة لطالب مرحلة
ال�شهادة الإعدادية (البريفيه) من فل�سطينيي �سورية المهجرين �إلى مخيم نهر البارد
في مدينة طرابل�س �شمال لبنان ،وقد �شملت الدورة درو�س تقوية في المواد العلمية:
الريا�ضيات ،الفيزياء والكيمياء والعلوم والإنكليزي.
•� 2016/5/ 7أعلن مركز �آفاق التعليمي البدء بتنفيذ عدد من دورات الدعم النف�سي لطالب
المركز من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين وال�سوريين المهجرين �إلى منطقة وادي
ّ
هو بث القيم
الزينة في �إقليم الخروب .وبح�سب القائمين على المركز� ،إن هدف الدورات
الأخالقية الراقية وتقويم ال�سلوك الخاطئ ومعالجة بع�ض الأزمات النف�سية عند الأطفال،
م�ضيفين �أنها �ست�شمل جميع طالب مركز �آفاق ح�سب الأعمار ،و�سيخ�ضع كل طالب لخم�س
جل�سات ،فيما �سي�شرف على هذه الدورات م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة و�إدارة ذات كفاءة عالية
ومتطوعات مدربات.
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حقائق ومعلومات عن �أو�ضاع فل�سطينيي �سورية ح�سب الدرا�سة التي
�أعدتها الأونروا مع الجامعة الأميركية في بيروت .((( 2015
 -1يبلغ متو�سط �أعمار الالجئين القادمين من �سورية �إلى لبنان � 25.6سنة.
 -2حجم عائالت الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان هو �أكبر من حجم �أ�سر
الالجئين الفل�سطينيين المقيمين في لبنان ،حيث يبلغ � 5.6أفراد مقارنة بـ � 4.5أفراد.
 -3يبلغ متو�سط عمر رب الأ�سرة لالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان 46
�سنة.
� -4إن  %24من الأ�سر تعولها امر�أة ،و  %52من �أرباب العائالت بعمر ما بين  35ــ  54عاماً،
و  %12منها فوق  65عاماً.
 %67 - 5من الفئة العمرية فوق � 18سنة متزوجون ،في حين  %24عزاب ،و � %6أرامل.
 -6يعي�ش  %9.2من الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية في فقر مدقع (حيث ال يتمكن
 3500الجئ من تلبية الحاجات الغذائية الأ�سا�سية) .في حين �أن  %89.1منهم فقراء في
العموم ( 35000الجئ ال يمكنهم تلبية الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأ�سا�سية).
 - 7يبلغ متو�سط �إنفاق الفرد من الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان �أقل
من  140دوالر ًا �أميركياً في ال�شهر ،فيما يبلغ متو�سط الإنفاق ال�شهري للفرد من الالجئين
الفل�سطينيين المقيمين في لبنان نحو  195دوالر ًا �أميركياً ،والمواطن اللبناني  429دوالر ًا
�أميركياً.
 -8معدالت التحاق الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية بالتعليم �أقل من معدل التحاق
الالجئين الفل�سطينيين في لبنان .والأ�سباب تراوح بين بعد م�سافة المدار�س والجامعات،
والقيود المفرو�ضة على التنقل وانعدام الإمكانات ل�شراء اللوازم المدر�سية.
 -9ن�سب التحاق الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان  %88.3في االبتدائية       
و  %69.6في الإعدادية و  %35.8في الثانوية .ون�سبة التحاق الطالب الذين يقطنون
داخل المخيمات في المدار�س �أعلى بكثير ( )%93.7مقارنة بالطالب الذين يقيمون في
مناطق خارج المخيمات ( ،)%82.6ما يدل على احتمال الت�أثير ال�سلبي للقيود المفرو�ضة
على الطالب بالن�سبة �إلى حركة التنقل ،ما يجعلهم ُيحجمون عن الح�صول على التعليم
خارج المخيمات.
(. http://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases )1
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 -10يبلغ معدل البطالة بين الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية  ،%52.5ويتوزع
بن�سبة  %48.5بالن�سبة �إلى الرجال ،و %68.1لدى الن�ساء.
 -11تعمل الغالبية العظمى من الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان في
وظائف منخف�ضة الأجر ،تخ�ضع في معظم الأحيان لظروف عمل قا�سية وا�ستغاللية وغير
�آمنة.
 -12يتقا�ضى  %53.4من العمال (من الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية) �أجورهم
يومياً ،في حين �أن الأغلبية ( )%97.7لديها اتفاقات �شفهية فقط مع �أرباب عملهم ،ما ي�سمح
ب�إنهاء التوظيف في �أي وقت من دون �إ�شعار م�سبق .وف�ض ًال عن ذلك ،ال يح�صل  %98.2من
العاملين على �إجازة مر�ضية �أو �سنوية.
 -13معظم الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان يعتمدون اعتماد ًا كبير ًا
على خدمات الأونروا ال�صحية واالجتماعية ،وو�صلت ن�سبة معاناة فرد واحد على الأقل
من مر�ض مزمن داخل الأ�سرة �إلى  %83بين �أ�سر الالجئين الفل�سطينيين القادمين من
�سورية.
 % 10  -14من �أفراد �أ�سر الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية يعانون من �إعاقة.
 -15يتمتع  %6فقط من الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية بالأمن الغذائي ،ويعاني
 %63منهم من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
 -16يخ�ضع الالجئون الفل�سطينيون القادمون من �سورية �إلى لبنان لقيود قانونية وقيود
على حركة تنقلهم .و ُي َع ّد و�صولهم �إلى �سوق العمل �أمر ًا غير �آمن ،كذلك ف�إنهم يخ�ضعون
لظروف عمل ا�ستغاللية.
 -17يعي�ش  %46من الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية في ظروف �سكنية �صعبة
ومكتظة جد ًا .وتعاني  %81.1من منازلهم من الرطوبة ،و %68منها من ت�سرب المياه،
و %56.4منها من �سوء التهوية .و  %57.6منها ت َُع ّد مظلمة جد ًا.
 -18يعي�ش الالجئون الفل�سطينيون القادمون من �سورية في خوف دائم من الترحيل الذي
يرتبط باالنخفا�ض الملحوظ في ت�سجيل الطالب غير المقيمين في المخيمات ،مقارنة مع
�سكان المخيم والالجئين الفل�سطينيين المقيمين في لبنان في المدار�س� .إذ يخ�شى نحو 
 %60.6من الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية �إلى لبنان من ترحيلهم ،ويخ�شى
 %67.8على �سالمة �أُ�سرهم.
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 -19يع ّبر  %57.1من الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية عن ال�شعور بعدم الأمان
ب�سبب البيئة االجتماعية من حولهم.
 -20با�ستخدام م�ؤ�شر فقر متعدد الأبعاد ،ي�شمل التعليم والعمل بالإ�ضافة �إلى النفقاتُ ،ي َع ّد
نحو  %64من الالجئين القادمين من �سورية �إلى  لبنان من الفقراء.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى غزة
بينت التقارير ال�سابقة معاناة الالجئين من فل�سطينيي �سورية �إلى قطاع غزة ،ووثقت مجموعة
العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية تلك المعاناة التي ما زالت ممتدة لغاية �إعداد هذا التقرير  .
•فقد �أعلنت هيئة التن�سيق الم�شتركة ــ الناطقة با�سم الالجئين الفل�سطينيين من �سورية
واليمن وليبيا في قطاع غزة ــ يوم  2016/2/11قيامها بمجموعة وقفات احتجاجية ،وذلك
بعد توارد �أنباء عن برنامج عمل خا�ص في قطاع غزة ،ومحاولة ال�ضغط لإدخال الالجئين
الفل�سطينيين من ليبيا واليمن و�سورية �ضمن هذا البرنامج.
•وقالت الهيئة�« :إن �سل�سلة االحتجاجات ت�أتي ال�ستمرار الجهات المعنية في الحكومة
والم�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بتجاهل معاناتنا ،وعدم الجدية في �إيجاد حلول جذرية ت�ضع
حد ًا لم�أ�ساة �أكثر من  400عائلة فل�سطينية من �سورية وليبيا واليمن ،وعدم توفير لقمة
العي�ش لأبنائنا».
•وفي � 18شباط/فبراير  2016تج ّمع الع�شرات من فل�سطينيي �سورية في غزة قرب مفرق
ال�سرايا في القطاع لتنفيذ وقفة احتجاجية ،ع ّبروا فيها عن غ�ضبهم من التق�صير الحكومي
والف�صائلي تجاههم .حيث طالب المعت�صمون ك ًال من الرئي�س الفل�سطيني محمود عبا�س،
وحكومة الوحدة الوطنية برئا�سة «الحمداهلل» العمل على و�ضع ح ّد لمعاناتهم في قطاع
غزة ،والعمل على توفير فر�ص العمل المنا�سبة لهم ،و�ضمان ح�صولهم على الم�ساعدات
المخ�ص�صة لهم.
•وطالب �آخرون القيادي في حركة حما�س «�إ�سماعيل هنية» ب�ضرورة العمل على التخفيف
من معاناتهم ،مذكّرين بالوعود التي قطعها لهم قبل �سنوات والتي تت�ضمن توفير ال�سكن
المنا�سب لهم ،وفر�ص العمل ،على ح ّد قولهم.
•وع ّبر الأهالي عن ا�ستهجانهم لإغالق الحكومة الم�صرية معبر رفح ،الأمر الذي منعهم من
الخروج من قطاع غزة ،وال�سفر �إلى بلدان �أخرى.

77

•يوم � 17آذار/مار�سُ 2016 ،وز َِّعت دفعة من جوازات �سفر ال�سلطة الفل�سطينية على
مجموعة من الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى قطاع غزة.
•يوم  4حزيران/يونيو ،طالبت هيئة التن�سيق الم�شتركة الناطقة با�سم الالجئين الفل�سطينيين
من �سورية واليمن وليبيا في قطاع غزة ،ولجنة متابعة �ش�ؤون الالجئين من �سورية �إلى
قطاع غزة ،منظمة التحرير الفل�سطينية باتخاذ كل الخطوات التي تراها منا�سبة لإيجاد
حل جذري لمعاناة الالجئين من الدول العربية ،وتحميل الم�ؤ�س�سات الدولية المعنية
بالالجئين �أثناء الحروب م�س�ؤوليتها تجاههم� ،إلى جانب الم�ؤ�س�سات الوطنية المعنية،
وعلى ر�أ�سها المنظمة وال�سلطة الفل�سطينية.
موجهة �إلى زكريا الآغا ،ع�ضو اللجنة التنفيذية ورئي�س دائرة �ش�ؤون
•جاء ذلك في ر�سالة َّ
الالجئين في منظمة التحرير ،وقالت الر�سالة� :إن الالجئين من الدول العربية لم يتقا�ضوا
الم�ساعدة المقررة لهم منذ عام  ،2015التي كان مقرر ًا ت�س ّلمها منذ � 3أ�شهر ،ولم يج ِر
الحديث حتى الآن عن �أية �آلية لتنفيذ قرار مجل�س الوزراء ال�صادر بحق الالجئين الداعي
لتوفير فر�صة عمل و�إيواء لهم.
•وو�صفت الهيئات في ر�سالتها و�ضع الالجئين الفل�سطينيين النازحين �إلى قطاع غزة
بالم�أ�سوي ،و�أ�صبح �أكثر بكثير مما يت�صور ،فحاالت الجوع والفقر والعوز ع ّمت جميع
العائالت دون ا�ستثناء .ودعوا في ختام الر�سالة رئي�س دائرة �ش�ؤون الالجئين �إلى تح ّمل
م�س�ؤوليته الوطنية والأخالقية ،على ح ِّد و�صفهم.
•يوم  7حزيران/يونيو  ،2016نظمت هيئة التن�سيق الم�شتركة لالجئين من الدول العربية
(�سورية  -ليبيا  -اليمن) ،وقفة ت�ضامنية في مدينة غزة بم�شاركة الجئين فل�سطينيين من
�سورية والعراق وليبيا.
•وطالب المنظمون خالل م�ؤتمرهم ال�صحافي وزارة المالية الفل�سطينية في رام اهلل ب�صرف ما
بقي من م�ستحقات �شهري ( )9 – 8من عام  ،2015كذلك طالبوا بال�ضغط على وكالة الغوث
وت�شغيل الالجئين الأونروا من �أجل �صرف م�ستحقات بدل ال�سكن لالجئين الفل�سطينيين
ال�سوريين في غزة والم�ستحقة منذ � 7أ�شهر.
•واتهم رئي�س الهيئة عاطف العماوي ،وزارة المالية في رام اهلل في ما يخ�ص هذا الملف
باتباع �سيا�سة الالمباالة ،وطالب منظمة التحرير الفل�سطينية والرئي�س الفل�سطيني محمود
عبا�س بالوقوف مع هذه العائالت مع حلول �شهر رم�ضان المبارك ،وطالب بالإ�سراع من
78

�أجل و�ضع �آلية وا�ضحة لتنفيذ قرارات مجل�س الوزراء بتاريخ ( )2016/4/5في جل�سة
رقم (.)97
•من جانبه ،قال رئي�س مجل�س �إدارة جمعية حقي ،المعنية بالالجئين من �سورية وليبيا
واليمن والعراق محمد ال�شيخ� ،إن هذه الوقفة تع ِّبر عن غ�ضب الالجئين الذين لم يتقا�ضوا
م�ستحقاتهم منذ عدة �أ�شهر.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى تركيا
لم يطر�أ �أي تغيير في الموقف التركي الراف�ض لدخول فل�سطينيي �سورية �إلى البالد عبر المنافذ
الحدودية الر�سمية .كذلك�ُ ،ش ِّد َدت المراقبة على الحدود مع �سورية لمنع �أي محاوالت ت�سلل
من الجانب ال�سوري .وكانت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية قد وثقت في نهاية
� 2015سقوط عدد من الالجئين على يد حر�س الحدود التركي((( ،ما ح ّد من تدفق الالجئين
من �سورية �إلى تركيا.
وعلى ال�صعيد المعي�شي واالقت�صادي ،ال يزال الو�ضع العام م�ضطرباً ،نظر ًا �إلى �صعوبة
دخول الالجئ الفل�سطيني �سوق العمل وعدم توافر الفر�ص المنا�سبة لهم في هذه ال�سوق،
وتعتمد الغالبية العظمى من الالجئين هناك على الم�ساعدات الخيرية المقدمة من جهات
�إغاثية متنوعة� .أما على ال�صعيد القانوني ،فقد �أوقفت الحكومة التركية �إ�صدار بطاقة
التعريف الخا�صة بالالجئين (كيملك) لل�سوريين والفل�سطينيين على حد �سواء ،بحجة
التح�ضير ل�صدور قوانين جديدة تنظم و�ضع الالجئين في البالد ،خ�صو�صاً بعد �إجراء
الإح�صاء ال�شامل للفل�سطينيين بالتعاون ما بين ال�سفارة الفل�سطينية في �أنقرة وجمعية فيدار
في �إ�سطنبول ،وقد ُ�س ِّلم لل�سلطات التركية بانتظار الخطوة الالحقة.
كذلك �أوجبت القوانين على الالجئ ال�سوري �أو الفل�سطيني الحا�صل على بطاقة التعريف
(كيملك) �سابقاً �إن �أراد مغادرة الأرا�ضي التركية في عملية ل ّم �شمل مث ًال �أو �أي �سفر �آخر �أن
ي�ست�صدر �إذن �سفر خا�صاً من الحكومة التركية ،و�أن ي�سلم (الكيملك).
( )1فل�سطينيو �سورية ـ الجئون على دروب الحياة ـ التقرير ن�صف ال�سنوي الثاني  2015على ال�شبكة العنكبوتية
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/20156.pdf
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التعداد العام والتوزع:
تق َّدر �أعداد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى تركيا ما بين  5000ــ  7000الجئ� ،إال �أن لجنة
فل�سطينيي تركيا ا�ستطاعت �إح�صاء  4515الجئاً يتوزعون على الجغرافيا التركية كالآتي:
جدول �إح�صائي �شامل محدث حتى  1حزيران/يونيو 2016م لفل�سطينيي �سورية في تركيا
العائالت الن�سبة المئوية
الأفراد
المكان
43.4
304
1142
محافظات جنوب تركيا
13.98
95
368
محافظات الو�سط (الأنا�ضول)
42.62
294
1122
محافظة �إ�سطنبول
100%
693
2632
المعدل العام

(((

الالجئون الفل�سطينيون ح�سب جهة القدوم
بينت الإح�صاءات �أن  %38.3من الالجئين الفل�سطينيين الذين و�صلوا �إلى تركيا من المدن
ال�سورية جا�ؤوا من مدينة دم�شق وريفها بما يعادل  462عائلة� ،أي بما ي�ساوي  1745الجئاً،
فيما �شكل الالجئون من مدينة حلب � ،%10.7أي نحو  115عائلة.
وبلغ عدد الالجئين من مخيم اليرموك وحده �إلى تركيا ( )207عائالت� ،أي ( )753فرد ًا
بن�سبة  .%16.7

( )1م�صدر الإح�صاءات :لجنة فل�سطينيي تركيا.
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فلسطينيو سورية في تركيا حسب جهة القدوم (مخيمات وتجمعات)

�أبرز الأحداث
يوم  6كانون الثاين/يناير  2016وزعت جلنة «فل�سطينيو تركيا» بع�ض امل�ساعدات املالية
على العائالت الفل�سطينية ال�سورية النازحة �إىل مدينة �أنطاكيا الرتكية .وبح�سب اللجنة،
ف�إن نحو ( )90عائلة فل�سطينية �سورية م�سجلة لدى اجلمعية تعي�ش يف مدينة �أنطاكيا
الرتكية.
 14كانون الثاين/يناير  2016بحث وفد هيئة علماء فل�سطني يف اخلارج ،واجلمعية
الرتكية للت�ضامن مع فل�سطني (فيدار) ،وهيئة فل�سطني اخلريية ،مع م�ست�شار رئي�س
الوزراء الرتكي ل�ش�ؤون الالجئني ،الدكتور م�صطفى يت�ش� ،أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني
يف تركيا ،فق َّدم الوفد ملخ�صاً عن �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف تركيا و�أعدادهم .و�أكد
امل�ست�شار م�صطفى يت�ش  من جهته بالقول�« :إن تركيا وطن لكل مظلوم ،و�إن معاناة
الالجئني الفل�سطينيني قد و�صلتهم ،و�إنهم اتخذوا قرار ًا مب�ساواة الالجئني الفل�سطينيني
(داخل تركيا �أو من �سيدخل �إليها) ب�إخوانهم ال�سوريني يف جميع االمتيازات دون �أي
ا�ستثناء» .واجلدير بالذكر �أن هذه الت�صريحات والتعهدات مل جتد ترجمة عملية لها على
الأر�ض حتى تاريخ �إعداد هذا التقرير بعد �ستة �أ�شهر من �صدورها .ووفقاً للوفد ،فقد ا ُّتفق
تخ�ص الفل�سطينيني
مع الدكتور يت�ش على تعميم �صيغة �إجراءات ومتطلبات قانونية
ّ
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يف تركيا ،على �أن تجُ َمع من خالل امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف البالد ،بهدف منح الإقامة
للفل�سطينيني يف تركيا على قاعدة �إجرائية موحدة.
و�ش ّددت الهيئات التي �شكلت الوفد على موا�صلة اجلهود املبذولة لتح�سني �أو�ضاع
الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني من خالل التن�سيق مع اجلهات الر�سمية الرتكية لل�سماح
لالجئني الفل�سطينيني باحل�صول على ت�أ�شرية دخول نظامية ،بد ًال من املخاطرة ب�أنف�سهم
من خالل عمليات التهريب ،وت�سهيل �إجراءات احل�صول على جوازات �سفر ال�سلطة
لالجئني ،و�أن تكون جمانية.
 25كانون الثاين/يناير  ،2016ات�صل وزير التعليم الرتكي نابي �آفجي بالطفلة الفل�سطينية
ماريا فاعور ،للت�ضامن معها ،بعد �أن منعتها �إدارة املدر�سة يف منطقتها من ت�س ُّلم �شهادة
املدر�سة يف نهاية الف�صل الدرا�سي لعدم حيازتها �إقامة «كيملك» ،و�أوفد الوزير الرتكي
مدير التعليم يف والية قي�صري لزيارة الطفلة يف منزلها ،الذي قدم لها ال�شهادة وبع�ض 
الهدايا .فيما �أكدت م�صادر �إعالمية �أن الوزير �أوعز �إىل عموم املدار�س يف تركيا با�ستقبال
الأطفال الفل�سطينيني ال�سوريني من دون �أي مع ِّوقات.
 28كانون الثاين/يناير � ،2016أجرت جمعية «بلبل زاده الرتكية» بالتعاون مع جلنة
فل�سطينيي �سورية يف تركيا ،زيارة لبع�ض العائالت الفل�سطينية ال�سورية الأ�شد فقر ًا يف
مدينة كل�س جنوب تركية ،وقدّمت لهم م�ساعدات غذائية ومالية .من جهتها� ،أطلعت جلنة
فل�سطينيي تركيا وفد اجلمعية الرتكية على ما يعانيه الالجئون الفل�سطينيون يف تركيا من
م�صاعب ،و�أبرزها عدم مقدرتهم على اخلروج من تركيا والدخول �إليها .وب ّينت لهم بالأرقام
عدد الطالب الفل�سطينيني الذين مل يلتحقوا باملدار�س ،وذلك لعدم قدرة الأهل على توفري
�أجور املوا�صالت ،التي ت�صل �إىل ما بني ( )75و( )90لرية تركية للطالب الواحد �شهرياً.
 29كانون الثاين/يناير ُ 2016عقد يف مقر اجلمعية الرتكية للت�ضامن مع فل�سطني (فيدار)
لقاء ت�شاوري مع ال�سفري الفل�سطيني يف تركيا د .فائد م�صطفى ،وقد متحور اللقاء حول
درا�سة �آليات ترتيب الو�ضع القانوين لفل�سطينيي �سورية يف تركيا ،وذلك بعد االتفاق مع
اجلهات الرتكية املعنية على �إح�صاء وتنظيم قوائم ب�أ�سماء العائالت الفل�سطينية ،متهيد ًا
حل�صولها على الإقامة القانونية.
وبحثت كل من جمعية فيدار وال�سفارة الفل�سطينية كيفية تنظيم الإح�صاء وال�سجالت
وتقدميها �إىل اجلهات املعنية التابعة للحكومة الرتكية لت�سهيل ح�صول الالجئني
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الفل�سطينيني على الإقامة والو�ضع القانوين ال�سليم.
يوم � 6شباط/فرباير � ،2016أعلنت ال�سفارة الفل�سطينية ورابطة اجلالية الفل�سطينية
يف تركيا واجلمعية الرتكية للت�ضامن مع فل�سطني – فيدار� ،إجراء �إح�صاء لالجئني
الفل�سطينيني القادمني من �سورية والعراق �إىل تركيا .وكان من املقرر البدء بالت�سويات
ومنح الإقامات عرب �إجراء �إح�صاء �شامل للفل�سطينيني ال�سوريني ،لفتح الطريق لدخول
�سوق العمل الرتكية و�سهولة التحرك داخل البالد� ،إال �أن هذه الإجراءات مل ت َر النور
حتى اليوم ،رغم انتهاء عمليات الإح�صاء منذ �أ�شهر .وجدير بالذكر �أن ال�سفارات الرتكية
ال تزال ترف�ض منح ت�أ�شريات دخول لالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني �إىل �أرا�ضيها.
يوم � 17شباط/فرباير  ،2016ق�ضى الالجئ الفل�سطيني عماد عزوز وزوجته حنان
مو�سى و ال�سيدة �آمنة يو�سف �صالح ،وهم من �أبناء خميم ال�سيدة زينب يف ريف دم�شق �أثناء
حماولتهم اجتياز احلدود ال�سورية الرتكية ،ب�سبب �إطالق حر�س احلدود الرتكي النار عليهم
�أثناء حماولتهم العبور للأرا�ضي الرتكية من منطقة القام�شلي  -القحطانية ال�سورية.
� 26شباط/فرباير  ،2016وزعت جلنة «فل�سطينيو تركيا» بع�ض امل�ساعدات الإغاثية
على العائالت الفل�سطينية ال�سورية املهجرة �إىل مدينة مرع�ش الرتكية .وقد �أكد القائمون
على اللجنة �أن امل�ساعدات �شملت (�سال ًال غذائية ،فوط �أطفال وحليب �أطفال) .كذلك قامت
اللجنة بزيارة العائالت الأ�شد فقر ًا يف منازلها لالطالع على �أحوالهم املعي�شية وقدمت
�إليها مبالغ نقدية.
� 2016/3/1سلمت ال�سلطات الرتكية جثامني الالجئني الفل�سطينيني الثالثة الذين ق�ضوا
بر�صا�ص اجلي�ش الرتكي خالل عبورهم للأرا�ضي الرتكية ،وهم :الالجئة حنان مو�سى
من مواليد � ،1975/12/18آمنة �صالح من مواليد  ،1993/10/9والالجئ عماد عزوز
من مواليد � 1982/12/1إىل الهيئة العامة ل�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف احلكومة
ال�سورية امل�ؤقتة، وقد ُدفنوا وفق الأ�صول والتقاليد الإ�سالمية ،فيما جنا طفل العائلة
جعفر عزوز الذي ت�سلمته جدته يف ما بعد.
اتهمت عائلة الالجئ الفل�سطيني ال�سوري حممد �أحمد اخلليلي ،من �أبناء خميم الريموك،
حر�س احلدود الرتكي ب�إطالق النار على ابنها وقتله بدم بارد ،بح�سب و�صف العائلة.
و�أكدت العائلة يف ر�سالة و�صلت �إىل جمموعة العمل �أن ولدهم الذي «كان برفقة زوجته
و�أوالده ال�صغار كانوا يحاولون اجتياز احلدود ال�سورية �إىل تركيا بدافع الهجرة �إىل
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الدول الأوروبية� ،إال �أن حر�س احلدود �أطلقوا النار على حممد مبا�شر ًة �أمام زوجته
و�أطفاله» .هذا وقد طالبت العائلة ال�سلطات الرتكية ومنظمات حقوق الإن�سان بفتح
حتقيق بهذا احلادث ومعاقبة مرتكبيه.
وزعت جمعية فيدار يوم الأحد � 6آذار/مار�س � 2016سالل غذائية على عدد من العائالت
الفل�سطينية ال�سورية املهجرة يف �أنقرة .وبح�سب القائمني على اجلمعية ،ف�إن الهدف من
التوزيع الذي ي�أتي �ضمن حملة (�أغيثوهم) ،م�ساعدة العائالت الفل�سطينية ال�سورية يف
التغلب على ظروفها املعي�شة ،وت�أكيد �ضرورة دعم الالجئني الفل�سطينيني يف تركيا على
ال�صعد.
كافة ُّ
� 7آذار/مار�س  2016وجهت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ر�سالة ر�سمية
�إىل احلكومة الرتكية يف �أنقرة ،و�إىل ال�سفارة الرتكية يف لندن ت�ستنكر فيها االعتداءات
املتكررة التي يتعر�ض  لها الالجئون الفل�سطينيون من �سورية على احلدود الرتكية
ال�سورية �أثناء خروجهم الق�سري من �سورية نتيجة الأعمال احلربية ،وعبورهم �إىل
الأرا�ضي الرتكية عند �أكرث من نقطة حدودية .وذكرت الر�سالة بع�ض هذه االنتهاكات،
بالر�صا�ص احلي الذي �أدى �إىل ح�صول �أكرث من حالة وفاة،
مثل اال�ستهداف املبا�شر
ّ
ربح لالجئني �إىل درجة ته�شيم الأ�ضالع والأ�سنان و�إحداث جروح بالغة،
�أو ال�ضرب امل ِّ
ومن ثم ردهم �إىل احلدود ال�سورية .وع ّدت الر�سالة ذلك خرقاً وا�ضحاً لالتفاقيات الدولية
وامليثاق العاملي حلقوق الإن�سان.
ودعت املجموعة احلكومة الرتكية �إىل فتح حتقيق يف االنتهاكات التي وقعت على الالجئني
الفل�سطينيني من �سورية على احلدود الرتكية ال�سورية ،وال�سماح بدخولهم البالد �أُ�سوة
ب�أقرانهم ال�سوريني ،نظر ًا �إىل وجود الأ�سباب ذاتها املهددة للحياة ،التي ا�ضطرتهم �إىل
اللجوء .و�أكدت املجموعة �ضرورة منحهم احلقوق الكاملة املرتتبة لالجئني ،مبا فيها
حق الإقامة والعمل والتنقل .كذلك �أرفقت املجموعة مع ر�سالتها ملحقاً ت�ض ّمن �شرحاً
املهجرين ق�سر ًا داخل �سورية وخارجها،
تف�صيلياً للأو�ضاع العامة لالجئني الفل�سطينيني َّ
واالنتهاكات امل�ستمرة الواقعة عليهم.
� 9آذار/مار�س � 2016أطلقت عائلة فل�سطينية �سورية حمتجزة يف مطار �أتاتورك الرتكي
منذ  11يوماً نداء منا�شدة للإفراج عنها ،قال فريق ر�صد «انتهاكات �ضد الالجئني
الفل�سطينيني حول العامل» �إن عائلة فل�سطينية �سورية مكونة من � 4أفراد حمتجزة يف
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مطار �أتاتورك الرتكي منذ  11يوماً ،و�أ�ضاف املركز� :أن عائلة «خطاب» تنا�شد �سفارة
ال�سلطة الفل�سطينية يف تركيا وحركة حما�س والهيئة العامة لالجئني التابعة للحكومة
ال�سورية امل�ؤقتة وجميع �أحرار العامل و�شرفائه ،التدخل والتو�سط للإفراج عنها بعد
احتجاز العائلة يف املطار ،وال�سماح لهم بحرية التحرك والتنقل �أ�سوة بكل الالجئني
الهاربني من ال�صراع يف �سورية.
وقالت العائلة �إنها و�صلت �إىل مطار �أتاتورك يف مدينة �إ�سطنبول الرتكية قادمة من
الربازيل التي كانت الوجهة ال�سابقة ،يف حماولة للبحث عن حياة كرمية وا�ستقرار
و�أمان .و�أ�ضافت« :فوجئنا داخل املطار الرتكي بتوقيف ال�شرطة لنا واحتجازنا داخل
�إحدى الغرف حتت ظروف معاملة �سيئة ،مع تهديدات متكررة برتحيلنا �إىل الأرا�ضي
ال�سورية».
� 17آذار/مار�س  ،2016وزعت حملة الوفاء الأوروبية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الوقف
الهولندية م�ساعدات غذائية على الالجئني الفل�سطينيني يف مدينة �أ�ضنة الرتكية ،فيما وزعت
الهيئة الإ�سالمية لرعاية الأيتام واملحتاجني القادمة من فل�سطني م�ساعدات مالية على
العائالت هناك ،بالإ�ضافة �إىل ح�ص�ص من اللحم على العائالت الفل�سطينية يف مدينة مر�سني.
� 24آذار/مار�س  ،2016نا�شدت عائلة «خطاب» املحتجزة يف مطار �أتاتورك يف �إ�سطنبول
للمرة الثانية ك ًال من ال�سفارة ومنظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية ،والهيئة العامة
لالجئني الفل�سطينيني التابعة للحكومة ال�سورية امل�ؤقتة ،واملفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني يف تركيا ،ومنظمات حقوق الإن�سان ،التدخل لدى ال�سلطات الرتكية للإفراج
عنهم وال�سماح لهم بدخول الأرا�ضي الرتكية .يذكر �أن �أفراد العائلة هم :كامل ح�سني
خطاب ( )69عاماً ،ابت�سام �إبراهيم فالحة ( )58عاماً ،حممد كامل خطاب ( )27عاماً،
وربا كامل خطاب ( )26عاماً.
 2ني�سان�/أبريل  2016نا�شدت ( )16عائلة فل�سطينية الجئة من �سورية تقيم يف خميم
ماردين ديريك يف تركيا ،امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية والإن�سانية التدخل لإخراجهم من املخيم
وتقدمي يد امل�ساعدة لهم وتوفري مكان بديل �أكرث �أمناً على حياة �أطفالهم ،وذلك بعد
ن�شوب حريقني يف املخيم ذهب �ضحيتهما ( )4الجئني �سوريني ،بينهم �أطفال.
ومن �أبرز �أ�شكال معاناة الأهايل ،كما يرويها �أحد الالجئني يف املخيم ،عدم قدرة العائلة
على الإيفاء مبتطلبات املواد الغذائية للأ�سرة ،نظر ًا �إىل الفارق الكبري بني امل�ساعدة املالية
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املقدمة ( 80لرية تركية) يف ال�شهر للفرد ،والأ�سعار املرتفعة للمواد املطلوبة.
كذلك تنت�شر بع�ض  الأمرا�ض  بني الالجئني نتيجة اعتماد العائالت على مياه الآبار
امللوثة يف اال�ستخدام اليومي وال�شرب .وي�شكو الأهايل �أي�ضاً من تدين الرعاية الطبية
وقلة الإمكانات ،وخا�صة مع اجل ّو اجلاف واحلا ّر وانت�شار الأفاعي واحل�شرات ال�سامة،
علماً ب�أن العائالت تعي�ش يف خيام غري قادرة على توفري حماية فاعلة يف ح ّر ال�صيف �أو
برد ال�شتاء.
 8ني�سان�/أبريل  ،2016نا�شدت جمموعة من العائالت الفل�سطينية ال�سورية العالقة
على احلدود الرتكية عرب جمموعة العمل ،املنظمات الدولية والإن�سانية وال�سفارة
الفل�سطينية واملفو�ضية العامة لالجئني التدخل مل�ساعدتها يف الدخول �إىل الأرا�ضي
الرتكية .وكانت هذه العائالت يف موقع ال مي ِّكنها من العودة من حيث �أتت ،بحكم املخاطر
الأمنية وامليدانية .وكانت تقارير قد �أوردت حاالت اعتقال الجئني فل�سطينيني ،خا�صة
من ال�شباب ،خالل حماولتهم العودة �إىل خميماتهم .ويف العموم� ،إن �أي الجئ فل�سطيني
قد يكون عر�ضة لالعتقال على احلواجز الأمنية التابعة للنظام� ،سواء �أكانت الوجهة
من ال�شمال �إىل اجلنوب �أم العك�س ،وعاد ًة ما يقوم الفارون من مناطق احلرب بر�شوة
عنا�صر �أمنيني على هذه احلواجز لت�سهيل العبور.
 هذا الأمر دفع معظم العائالت الفل�سطينية العالقة �إىل البقاء يف املناطق احلدودية لفرتات
طويلة من الوقت .وو�صفت �إحدى الالجئات �أو�ضاعهم باملزرية ،حيث يعي�شون يف و�ضع
نف�سي �سيئ  ،وي�أكلون وي�شربون مما ا�ستطاعوا جتميعه لل�سفر ،ف�ض ًال عن مبيتهم يف
بيوت تابعة للمهربني .ويف بع�ض الأحيان البيت الواحد ي�ؤوي عدد ًا من الأ�سر.
ي�شار �إىل �أن ال�سلطات الرتكية �أن�ش�أت �أبراج مراقبة ذكية� ،إذ تر�صد تلك الأبراج �أي
ج�سم متحرك يقرتب من احلدود مع �سورية .ويقوم عنا�صر تابعون لهذه الأبراج ب�إطالق
حتذيرات باللغات الرتكية والإجنليزية والعربية لكل ج�سم متحرك يقرتب م�سافة 300
مرت من احلدود.
 12ني�سان�/أبريل � ،2016شارك الع�شرات من �أطفال فل�سطينيي �سورية املهجرين يف
مدينة الريحانية جنوب غرب تركيا باليوم الرتفيهي الذي نظمته احلملة الدولية للحفاظ
على الهوية الفل�سطينية «انتماء» بالتعاون مع نادي �أمل الأمة لتعليم القر�آن ،وذلك �ضمن
�أن�شطة حملة انتماء يف تركيا.
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 17ني�سان�/أبريل  ،2016عائلة «خطاب» الفل�سطينية املحتجزة منذ نحو  50يوماً من
هذا التاريخ يف مطار �أتاتورك تنا�شد عرب جمموعة العمل �إطالق �سراحها.
 18ني�سان�/أبريل  ،2016و�ضمن حملة «دفيني  »3قدمت اجلمعية الإ�سالمية لإغاثة
الأيتام واملحتاجني من فل�سطينيي  48م�ساعدات مالية للأ�سر الفل�سطينية املهجرة من
�سورية والقاطنة يف جنوب تركيا.
اجلدير بالتنويه �أن اجلمعية قامت بكفالة ما يقارب ()500عائلة مهجرة ملدة �ستة �أ�شهر.
وبح�سب القائمني على اجلمعية ،ف�إنهم ب�صدد �إطالق م�شروع كفالة جميع الأ�سر ،حيث
�سيكفل فل�سطينيو الداخل يف مناطق الـ 48الأ�سر الفل�سطينية ك ٌل ح�سب القرية �أو املدينة
الفل�سطينية التي ينتمي �إليها الالجئ الفل�سطيني املهجر يف تركيا.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى أوروبا
�أدى التدفق الكبير الذي �شهده الن�صف الثاني لعام � 2015إلى ت�شديد �أوروبا �إجراءاتها لمنع
و�صول الالجئين �إلى �أرا�ضيها ،ومنها �إجراءات داخل �أوروبا ،كما هو الحال في دول  �شرق
�أوروبا ،حيث �شددت كل من هنغاريا وبلغاريا ومقدونيا �إجراءات حرا�سة الحدود لمنع تدفق
الالجئين .فيما علقت  كل من النم�سا والدانمارك وال�سويد جزئياً بع�ض تفا�صيل قواعد الحركة
الحرة بينها ،من خالل نقاط فح�ص �شرطية على نقاط العبور بينها وبين الدول المجاورة.

�أعداد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى �أوروبا
يواجه �إح�صاء �أعداد الالجئين الفل�سطينيين المهجرين من �سورية �إلى �أوروبا �صعوبات
تقنية كبيرة� ،أهمها �أن الجهات الأوروبية ال تقدم �إح�صاءات منف�صلة لهم ،كما هو الحال مع
باقي الالجئين من الجن�سيات الأخرى ،فيما ت�صنف �إح�صائيات المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئين  UNHCRحيث ي�صنف معظمهم �ضمن «بدون وطن» ( ،)Statelessوهذه الفئة ال
ت�ضم الالجئين الفل�سطينيين من �سورية فح�سب ،بل ت�ضم العديد من الفئات الأخرى من الجئين
�أكراد و�صوماليين وقادمين من بع�ض دول الخليج العربي ،وهو ما تق َّدر ن�سبته بـ .(((%16
�إن البحث عن عدد الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين الذين و�صلوا �إلى �أوروبا يتطلب البحث
في بيانات دوائر الهجرة والإح�صاء الأوروبية ذات ال�صلة� ،إ�ضاف ًة �إلى بيانات المفو�ضية
العليا ل�ش�ؤون الالجئين التابعة للأمم المتحدة (.)UNHCR
( )1منهجية تثقيل الرقم الإح�صائي للفل�سطيني ال�سوري في �أوروبا للباحث االقت�صادي محمد يو�سف.
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�إح�صاءات فل�سطينيي �سورية في �أوروبا للفترة من  2011وحتى حزيران/
يونيو :2016
•بعد االطالع على التقارير ن�صف ال�سنوية ال�صادرة عن المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئين وال�صادرة في الفترة ما بين ( ،)2016-2011وبعد ا�ستثناء الن�سبة التي �أ�شرنا
�إليها �سابقاً من فئة بدون وطن ،ف�إننا ن�صل �إلى الأرقام الآتية:
العام

2011

2012

2013

2014

عدد الالجئين

2465

3513

9620

13902

•�أما في ما يتعلق ب�إح�صاءات عام  ،2015فب�سبب اال�ضطرابات الكبيرة والأعداد المتفاوتة
التي دخلت �أوروبا ولم تنته بعد من �إجراءات اللجوء ،من الممكن اعتماد �إح�صائيات الوكالة
الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأع�ضاء في االتحاد
الأوروبي (فرونتك�س) التي �أ�شارت خالل تقريرها الربعي الثاني �إلى �أن �أعداد الالجئين
القادمين من �سورية �إلى �أوروبا قد ارتفع ثالثة �أ�ضعاف تقريباً ،وقيا�ساً على ذلك يمكن
تقدير ن�سبة م�شابهة بالن�سبة �إلى الفل�سطينيين القادمين من �سورية ،وهو ما قد يقترب من
( )41.706الجئين .وت�ؤكد مجموعة العمل �أن الأرقام التي توردها في هذا التقرير �أو غيره
في ما يتعلق ب�أعداد فل�سطينيي �سورية في �أوروبا هي �أرقام تقديرية وغير مح�سومة من
الجهات الر�سمية الأوروبية.
الحظ توقف معظم الجهات الدولية عن �إ�صدار
•في ما يتعلق بالن�صف الأول من عام ُ ،2016ي َ
تقاريرها الدورية المتعلقة بهذا المو�ضوع ،وخ�صو�صاً مفو�ضية الالجئين ،والوكالة الأوروبية
لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأع�ضاء في االتحاد الأوروبي
(فرونتك�س)� .إال �أنه و�إن �أخذنا في االعتبار ا�ستمرار و�صول الالجئين قبل توقيع االتفاق التركي
الأوروبي بخ�صو�ص  الالجئين ،فيكون العدد ل�شهري (كانون الثاني/يناير� ،شباط/فبراير)
بنف�س العدد المق َّدر مع عام ( ،)2015ف�إن العدد التقريبي يق َّدر بـ ( )8000الجئ فل�سطيني
�سوري ،فيما ُ�سجل توقف �شبه تام لو�صول الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين بعيد توقيف
االتفاق (التركي /الأوروبي) مطلع �شهر �آذار ( ،)2016وقد ال تتجاوز �أعداد من و�صول �سوى
ب�ضع مئات ب�أعلى تقدير ،وذلك ب�سبب نجاح ال�سلطات التركية ب�ضبط حدودها البحرية من
جهة ،وت�شديد كل من هنغاريا وبلغاريا ومقدونيا الإجراءات لحرا�سة حدودها البرية.
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•مما يجعل العدد الإجمالي لالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين الذين و�صلوا �إلى �أوروبا في
الفترة  2011ــ يناير  ،2016ي�صل تقريباً �إلى ( )79206الجئين فل�سطينيين من �سورية،
مع الت�أكيد �أن الإح�صاءات في الفترة ( )2016-2015هي تقديرية جرى الو�صول �إليها
وفق ما ُ�شرح في الفقرة ال�سابقة.
جدول تف�صيلي ب�إح�صائيات �أعداد الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في �أوروبا

العدد
الإجمالي

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2465

3513

9620

13902

41.706

8.000

79206

الواقع القانوني والإن�ساني:
الو�ضع القانوني لفل�سطينيي �سورية في �أوروبا:

�شهدت ال�ستة �أ�شهر الأخيرة من عام  2015ت�شديد ًا في �إجراءات اللجوء ،وتغيرات متتالية
و�صلت �إلى وقف بع�ض  الدول الأوروبية منح المدة الق�صوى للإقامة (� 5سنوات غالباً)
لالجئين من �سورية ،كما فعلت مملكة ال�سويد ،التي �أ�صبحت تعطي �إقامات م�ؤقتة مدتها ثالثة
�سنوات قابلة للتجديد �أو حماية �إن�سانية مدتها (� )13شهر ًا .فيما كانت �ألمانيا من �أوائل الدول
التي �أقدمت على هذا الإجراء قبل �سنوات.
وقد �شهد �شهر حزيران/يونيو � 2016إقرار ًا لقانون لجوء هو الأكثر ت�شدد ًا في تاريخ ال�سويد،
حيث وافق البرلمان ال�سويدي على مقترح ت�شديد �إجراءات اللجوء ومعامالت ل ّم ال�شمل
اعتبار ًا  20تموز /يوليو  ،2016حيث �أ�صبحت مدة الإقامة (� )3سنوات للجوء الإن�ساني �أو
ال�سيا�سي ،و(� )13شهر ًا للحماية الإن�سانية .وال يحق لمن ح�صل على الحماية ل ّم �شمل عائلته،
فيما يحق لمن ح�صل على �إقامة (� )3سنوات ل ّم �شمل �أ�سرته وفق �شروط م�شددة قد تتطلب
في بع�ض الحاالت توفير عمل ل�صاحب طلب ل ّم ال�شمل ،بالإ�ضافة �إلى توفير م�سكن منا�سب
للعائلة ،بحيث تتنا�سب م�ساحته مع عدد �أفراد العائلة.
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و�شددت الدانمارك �سيا�ساتها المالية تجاه الالجئين ،حيث خف�ضت الم�ساعدات المخ�ص�صة
لالجئين .كذلك �أ�صدرت قرارات بتجريد الالجئين الجدد من ممتلكاتهم الثمينة لإ�ضافة قيمتها
�إلى الم�ساعدات المقدمة من الدولة �إلى الالجئ.
وعلى الجانب الآخر ،ا�ستقبلت �ألمانيا الآالف من الالجئين الذين تركوا ب�صماتهم في دول
�أوروبية �أخرى في �شرق القارة و�إيطاليا ،حيث علقت العمل باتفاقية دبلن م�ؤقتاً ،لتعود �إلى
تفعيلها في وقت الحق� .أما هولندا ،بنحو مغاير لمعظم الدول الأوروبية ،فقد �سمحت بل ّم
ال�شمل للأبناء ممن عمرهم فوق ( )18عاماً� ،شرط �أن يكون االبن �أو االبنة عازبين.
وب�شكل عام� ،إن معظم الدول الأوروبية ت�ستمر بمنح حق اللجوء الإن�ساني لفل�سطينيي
�سورية ،في حال طلبهم اللجوء فيها.
فل�سطينيو �سورية في �أوروبا ،نجاحات جديدة وم�شاركات فاعلة:
�شهد الن�صف الأول من عام  2016بداية بروز لن�شاط مدني لالجئين الفل�سطينيين القادمين
من �سورية ،حيث �أ�سهم عدد ملحوظ منهم في ن�شاطات تطوعية متنوعة .فقد �شارك الع�شرات
من ال�شباب الفل�سطيني في الفعاليات الفل�سطينية التي �أقيمت في �ألمانيا وال�سويد وهولندا
وبلجيكا والنم�سا ،و�شهدت الأ�شهر الثالثة الأخيرة العديد من الأن�شطة والمعار�ض والوقفات
الت�ضامنية مع �أهالي القد�س وقطاع غزة.
�إلى ذلك� ،شهدت الأ�شهر ال�ستة الأولى من  2016بروز دور فل�سطينيي �سورية في العمل
الإغاثي ،ولعل �أبرزه ما قام به ال�شباب الفل�سطيني ال�سوري في ال�سويد الذين �شاركوا
با�ستقبال �أفواج الالجئين الجدد ،ي�ضاف �إلى ذلك ان�ضمام العديد من الالجئين الفل�سطينيين
ال�سوريين �إلى فرق العمل التطوعية التي قامت بزيارات لمراكز اللجوء التي ت�ستقبل القادمين
الجدد من �سورية ،حيث قدموا لهم الن�صائح والإر�شادات ال�ضرورية لت�سهيل حياتهم الجديدة
في هولندا� .إ�ضافة �إلى جهود فل�سطينيي �سورية في �إطالق م�ؤتمر الجالية الفل�سطينية في
هولندا ،حيث نجح العديد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في انتخابات الهيئة الإدارية
للجالية التي جرت خالل ذلك الم�ؤتمر.
بالمقابل ،بادرت مجموعة من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين �إلى الدانمارك يوم  16كانون
الثاني /يناير  2016ب�إطالق حملة للتبرع بجمع مبلغ مالي� ،إ�سهاماً منهم في التخفيف من
معاناة �أهلهم في مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق ،الذي يتعر�ض لق�صف وظروف اقت�صادية
�صعبة.
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كذلك بد�أت العديد من الجهات الإغاثية عملها في هولندا واليونان ،كم�ؤ�س�سة «جفرا» في
اليونان ،التي بد�أت بعدد من الأن�شطة الإغاثية والخدمية لآالف المهاجرين العالقين في
اليونان.
بدورها� ،شاركت مجموعة فل�سطينيي �سورية في العديد من الفعاليات الدولية في �أوروبا،
حيث �أقامت المجموعة معر�ضاً فنياً وتوثيقياً على هام�ش م�ؤتمر فل�سطينيي �أوروبا الـ ()14
في مدينة «مالمو» ال�سويدية التي ح�ضرها الآالف من فل�سطينيي �سورية ،وذلك بم�شاركة
عدد من الفنانين الفل�سطينيين من مخيم اليرموك والمقيمين في �سوي�سرا و�ألمانيا وال�سويد،
وهم الفنانون :هاني عبا�س ،م�أمون ال�شايب ،يحيى الع�شماوي ،وفادي خطاب ،حيث �أبرز
المعر�ض  معاناة فل�سطينيي �سورية خالل الحرب بعدد من الطرق والأ�ساليب الفنية من
لوحات زيتية ،ور�سوم كاريكاتورية ،وت�صاميم و�إح�صاءات خا�صة لمجموعة العمل من �أجل
فل�سطينيي �سورية.
كذلك �شاركت مجموعة العمل في �أعمال م�ؤتمر حقوق الإن�سان الـ( )32الذي انعقد في جنيف
– �سوي�سرا ،حيث قدمت المجموعة العديد من ال�شهادات الت�سجيلية الموثقة في عدد من
المخيمات الفل�سطينية في �سورية خالل ندوة عقدتها بالتعاون مع مركز العودة الفل�سطيني
داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف.
�إلى ذلك� ،شارك العديد من ال�شباب الفل�سطيني ال�سوري في م�ؤتمرات ولقاءات دولية ،بالإ�ضافة
�إلى الم�شاركة بالعديد من الم�سابقات والمهرجانات المحلية في �أوروبا ،حيث ح�صلوا على
العديد من الجوائز ومراكز متقدمة خالل م�شاركتهم .و�شهدت نهاية العام الما�ضي �إطالق �أول
�صحيفة عربية مطبوعة في �ألمانيا ،هي جريدة «�أبواب» التي ي�شرف عليها عدد من ال�صحفيين
الفل�سطينيين ال�سوريين وال�سوريين الموجودين في �أوروبا.
فالع�شرات من �أبناء فل�سطينيي �سورية باتوا ي�شكلون حالة اندماج مبدعة في �أوروبا ،متغلبين
على ال�صعوبات والخ�سائر الكبيرة التي فقدوها خالل �سنوات الحرب واللجوء الخم�س التي
عا�شوها وعانوا فيها(((.
( )1ف�ؤاد �أبو �سمير �أول الجئ فل�سطيني �سوري ي�صل �إلى �أهــم مراكز البحوث في �ألمانيا ،فقد فتح �أحد �أهم المراكز
البحثية في �ألمانيا �أبوابه لف�ؤاد البالغ من العمر  27عام ًا ،لي�صبح �أول الجئ من �سورية يعمل في المجال العلمي
والتقني في معهد متقدم في �ألمانيا .و�سيعمل �أبو �سمير في معهد « »Desyالألماني المتخ�ص�ص في مجال البحوث
التكنولوجية والإلكترونية ،لمدة � 3أ�شهر تحت التدريب ،ليعمل في حال اجتيازه فترة التدريب بنجاح باحث ًا في
ق�سم قواعد البيانات.
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ثالث ًا :الجئون على طريق الهجرة
جرت العديد من المحاوالت من قبل االتحاد االوروبي والدول الم�ص ِّدرة للمهاجرين للح ّد من
التدفق الكبير الذي �شهده االتحاد الأوروبي العام الما�ضي ،التي �شكلت تركيا الباب الأو�سع
لدخول ه�ؤالء المهاجرين �إلى القارة الأوروبية.

االتفاقية التي وقّ عتها تركيا مع االتحاد الأوروبي وانعكا�ساتها على حركة
اللجوء والهجرة من تركيا
تو�صل االتحاد الأوروبي وتركيا الجمعة � 18آذار/مار�س � 2016إلى اتفاق في بروك�سل ين�ص 
على �إعادة جميع المهاجرين الجدد الذين ي�صلون �إلى �أوروبا عبر تركيا اعتبار ًا من � 20آذار/
مار�س �إلى تركيا ،حيث ين�ص جوهر االتفاق على �أن تعمل تركيا على الح ّد من تدفق الالجئين
نحو �أوروبا عبر �أرا�ضيها.
ويق�ضي االتفاق ب�إبعاد الالجئين الجدد �إلى تركيا ،ويق ّر بت�سريع كل من ت�سديد الم�ساعدات
لتركيا و�إلغاء ت�أ�شيرات دخول المواطنين الأتراك �إلى �أوروبا ،وفتح بع�ض ف�صول مفاو�ضات
ان�ضمام تركيا �إلى االتحاد الأوروبي.

�أبرز بنود ذلك االتفاق
•�إعادة جميع الالجئين الجدد الذين ي�صلون من تركيا �إلى الجزر اليونانية اعتبار ًا من
الع�شرين من �آذار/مار�س � 2016إلى تركيا ،بهدف و�ضع حد للرحالت الخطيرة عبر بحر
�إيجة والق�ضاء على عمل المهربين.
•و�ستخ�ضع طلبات اللجوء للدرا�سة في اليونان� ،أما الذين ال يقدمون طلب لجوء �أو يجري التثبت
من �أن طلبهم ال ي�ستند �إلى �أ�سا�س �أو ال يمكن قبوله ،ف�س ُيعادون �إلى تركيا .و�س ُتتَّخَ ذ التدابير
ال�ضرورية من قبل تركيا واليونان بم�ساعدة المفو�ضية العليا لالجئين واالتحاد الأوروبي ،بما في
ذلك وجود عنا�صر �أتراك في الجزر اليونانية ،وعنا�صر يونانيين في تركيا ،و�سيتكفل االتحاد
الأوروبي بنفقات �إعادة الالجئين.
92

•مبد�أ «واحد مقابل واحد» :ففي مقابل كل �سوري يعاد من الجزر اليونانية �إلى تركيا،
�س ُي�ستق َبل �سوري �آخر من المخيمات الحدودية مع �سورية في تركيا �إلى االتحاد الأوروبي،
وح ِّدد �سقف
وتعطى الأولوية للذين لم يحاولوا الو�صول ب�صورة «غير �شرعية» �إلى هناكُ .
ُراجع الآلية� ،أما في حال تخطيه
قدره � 72ألف الجئ ،وفي حال االقتراب من هذا ال�سقف ت َ
ف�ستو َقف.
• تحرير ت�أ�شيرات الدخول� :س ُي�س َّرع العمل على خريطة الطريق لل�سماح ب�إعفاء مواطني
تركيا من ت�أ�شيرات الدخول �إلى �أوروبا في مهلة �أق�صاها نهاية حزيران /يونيو  ،2016على
�أن ت�ستوفي تركيا المعايير الـ72.
•م�ساعدة مالية� :س ُي�س َّرع ت�سديد الم�ساعدة الأوروبية لتركيا البالغة ثالثة مليارات يورو
لتح�سين ظروف معي�شة الالجئين الذين ُيق َّدر عددهم بنحو  2.7مليون .وحين ت�صبح هذه
الموارد على و�شك النفاد� ،سيقدم االتحاد الأوروبي تموي ًال �إ�ضافياً مماث ًال بحلول نهاية عام
.2018
•االن�ضمام �إلى االتحاد الأوروبي :وافق االتحاد الأوروبي وتركيا على فتح الف�صل 33
(الم�سائل المالية) خالل الرئا�سة الهولندية لالتحاد التي تنتهي بنهاية حزيران/يونيو.
و�سيتوا�صل العمل التح�ضيري لت�سريع فتح ف�صول جديدة ،دون �إلحاق ال�ضرر بمواقف
دول �أع�ضاء.

انعكا�سات االتفاق على حركة المهاجرين
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير ن�شرته �أوائل �شهر ني�سان « :2016في محاولة يائ�سة
من جانب االتحاد االوروبي لإغالق حدوده ،تجاهل االتحاد ب�شكل متعمد حقيقة ب�سيطة� ،أال
وهي �أن تركيا لي�ست بلد ًا �آمناً ،والإعادة الق�سرية لالجئين ال�سوريين على نطاق وا�سع من
جلي نقاط الخلل في االتفاق التركي الأوروبي».
قبل تركيا �إلى داخل �سورية تبرز ب�شكل ّ
فيما وجهت �أكثر من منظمة حقوقية انتقادات �شديدة �إلى هذا االتفاق .فقد اتهمت منظمة
العفو الدولية ال�سلطات التركية ب�إرغام ع�شرات الالجئين ال�سوريين يومياً على العودة �إلى
بالدهم التي دمرتها الحرب.
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وطبقاً لمعلومات جمعتها المنظمة في المحافظات الحدودية الجنوبية التركية ،ف�إن قوات
الأمن التركية تجمع نحو مئة �سوري كل يوم وتطردهم ،فقد �أغلقت حدودها منذ عدة �أ�شهر
في وجه الالجئين ال�سوريين� ،إال في حاالت ا�ستثنائية وعاجلة ،ما �أدى �إلى ظهور مخيمات
ع�شوائية قرب المعابر الحدودية بين تركيا والمناطق التي ت�سيطر عليها المعار�ضة .حيث
يتجمع ع�شرات الآالف من النازحين في ظروف معي�شية و�أمنية �صعبة جد ًا� .إذ ا�ستُهدفوا
لمرات عديدة بقذائف الهاون ،و�سقط على �إثر ذلك �ضحايا.
وهاجمت المنظمات الحقوقية هذا البرنامج ،وتقول منظمة العفو  الدولية (Amnesty
� )Internationalإن تركيا �أعادت بنحو غير قانوني �سوريين �إلى بالدهم ،وهي تهمة تحر�ص 
�أنقرة على نفيها.

ردود �أفعال الالجئين على االتفاق
ع ّبر الالجئون الفل�سطينيون ال�سوريون عن رف�ضهم لالتفاق رف�ضاً قاطعاً ،وخا�صة البند
المتعلق ب�إعادة الالجئين من اليونان �إلى تركيا ،وال �سيما �أن �أعداد الالجئين الفل�سطينيين
كثيرة ،حيث ال يزال المئات منهم عالقين في بع�ض  الجزر اليونانية� ،إ�ضافة �إلى الآالف
الموجودين داخل تركيا وينتظرون فر�صتهم بالهجرة.
وقال نا�شطون فل�سطينيون�« :إذا ما �أرادت تركيا �أن تمنح الفل�سطينيين حقوق المواطنة� ،أو
الحقوق ذاتها التي يح�صل عليها في �أوروبا مثل حق الح�صول على وثيقة  �سفر ،وحق التعليم
وغيره ،فعند ذلك نحن نقول لتركيا� :شكر ًا ،و�سنبقى هنا .و�إذا كان الحال كما هو الآن ،حيث
ال نحمل �أي وثيقة ت�سمح لنا بالمغادرة والحركة ،وال يحق لأبنائنا التعليم الجامعي منذ بدء
الأزمة ال�سورية ،فنحن نقول لتركيا بكل و�ضوح :ا�سمحوا لنا بالمغادرة �إلى بالد تمنحنا
حقوقنا كب�شر».
وقال �أحد الالجئين الذي طلب عدم الك�شف عن ا�سمه« :في حال قبول تركيا �أي فل�سطيني،
يقوم االتحاد الأوروبي ب�إعادته وفق هذه االتفاقية ،وي�صبح من حق �أي الجئ فل�سطيني
م�ساءلة الحكومة التركية �أمام المنظمات الدولية ،لأنه ال �أحد في الدنيا ي�ستطيع �أن يجرد
الالجئ الفل�سطيني الذي يعي�ش في ال�شتات من و�ضعه القانوني� ،إنه بال وطن ،وبال حقوق».
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و�صول المهاجرين رغم االتفاق
ت�أثرت حركة المهاجرين من تركيا �إلى الجزر اليونانية كثير ًا� ،إال �أن عبور الالجئين توا�صل
لبحر �إيجة في اتجاه الجزر اليونانية ،رغم دخول االتفاق التركي الأوروبي ح ّيز التنفيذ،
حيث و�صل �إلى الجزر اليونانية الع�شرات من القوارب والمئات من المهاجرين.
لكن بح�سب من�سقية �سيا�سة الهجرة في الحكومة اليونانية ،ف�إن ه�ؤالء الوافدين الجدد ينطبق عليهم
النظام الجديد الذي ين�ص على �إعادة كل المهاجرين الجدد �إلى تركيا ،بمن فيهم طالبو اللجوء
ال�سوريون.
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رابعاً :طرق الهجرة البديلة �إلى �أوروبا
قالت �صحيفة «�إنفورمادور» المك�سيكية �إن طريق ليبيا – �إيطاليا �أ�صبح الطريق الأكثر
ا�ستغال ًال من الالجئين ،و�أ�شارت �إلى �أن هذا الطريق �أ�صبح ا�ستخدامه كثير ًا في الآونة
الأخيرة.
ونقلت ال�صحيفة قول فابري�س ليجيري ،رئي�س وكالة فرونتك�س ،وهي وكالة �أوروبية لحماية
الحدود الخارجية� ،أن« :هذا الطريق �أ�صبح الأكثر ان�شغا ًال الآن �أكثر من �أى وقت م�ضى»،
و�أ�ضاف�« :إذا بقيت تدفقات الهجرة غرب �أفريقيا نحو ليبيا بهذا ال�شكل ،فمن المتوقع و�صول
� 300ألف �شخ�ص هذا العام ،يرغبون فى الو�صول �إلى �أوروبا .فقد عادت ليبيا لتت�صدر واجهة
الم�شهد لالجئين الراغبين في الهجرة نحو �أوروبا عقب االتفاق التركي الأوروبي ،حيث
ن�شطت عمليات تهريب المهاجرين بالرغم من ت�شديد االتحاد الأوروبي �إجراءاته الأمنية
ف�س ِّي َرت مئات الرحالت البحرية من ليبيا ،وو�صل �آالف المهاجرين ،فيما ق�ضى
على �سواحلهُ ،
الع�شرات منهم غرقاً ،وكان �آخرهم في الأول من تموز/يوليو  ،2016حيث و�صل ()384
�شخ�صاً �إلى ميناء مدينة «كاتانيا» الإيطالية على متن �إحدى البوارج الإيطالية ،وكان هناك
ع�شر جثثُ ،عثر عليها بعدما غرق زورق على بعد  20مي ًال من �شواطئ ليبيا ،و�أُنقذ ()107
�أ�شخا�ص  كانوا على متن الزورق ،بح�سب ما �أوردت النا�شطة الإن�سانية نوال ال�صوفي.
و�أكدت ال�صوفي �أنه قبل �أيام من غرق القارب اعتقلت ال�سلطات الليبية �أكثر من �ألف �شخ�ص 
كانوا يحاولون الهجرة �إلى �أوروبا من طريق قوارب الموت.
وفي  26حزيران/يونيو  من العام الجاري �أنقذت ال�سلطات الإيطالية �أكثر من ()1400
�شخ�ص .كذلك �أنقذ خفر ال�سواحل الإيطالي (� )5000شخ�ص خالل يومي  24و 23حزيران/
يونيو.
وقد ن�شرت �صحيفة «�ساليت» الفرن�سية تقرير ًا عن ظاهرة الهجرة غير ال�شرعية نحو �أوروبا،
عر�ضت فيه تفا�صيل عن هذه الرحالت المحفوفة بالمخاطر ،ومقاطع من محادثات �أجرتها مع
�أفراد ع�صابات تهريب المهاجرين.
وقالت ال�صحيفة في هذا التقرير� :إن تنظيم رحلة �سرية بين ليبيا و�إيطاليا �أ�صبح يجري
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ب�سهولة وعلنية غير م�سبوقين عبر �شبكات التوا�صل االجتماعي ،ما دفع و�سائل الإعالم
العالمية والدول الأوروبية �إلى البحث في �صفحات الفي�سبوك لفهم هذه الظاهرة ،والت�صدي
للع�صابات التي ت�س ِّير قوارب الموت.
و�أوردت ال�صحيفة �أنه في الليلة الفا�صلة بين  18و  19ني�سان�/أبريل الما�ضي ،تع ّر�ض 
قارب يحمل مهاجرين قادمين من ليبيا للغرق قبالة �سواحل �إيطاليا ،ما �أدى �إلى وفاة �أكثر
من � 900شخ�ص .و�أمام هول هذه الكارثة ،قرر االتحاد الأوروبي م�ضاعفة ميزانية عملية
«ترنتون» ،وهي خطة �أوروبية م�شتركة لم�ساعدة �إيطاليا على التعامل مع تدفق المهاجرين
على �شواطئها.
و�أ�ضافت �أن المهربين الذين تحدثت معهم بهوية «�أوديلون تاندو» المزيفة ،كلهم ين�شطون
في العا�صمة طرابل�س ،ويتخ�ص�صون في الرحالت البحرية بين ليبيا و�إيطاليا ،وال يتدخلون
في الرحلة البرية التي يقطعها ه�ؤالء المهاجرون من دول �أفريقية عدة للو�صول �إلى ليبيا،
وهي رحلة عادة ما تكون محفوفة بالم�صاعب ،ويتعر�ضون خاللها لالختطاف واالحتجاز
واالغت�صاب والتعذيب �أحياناً.
�أما في م�صر ،فقد نقلت �صحيفة «�إنفورمادور» المك�سيكية عن فابري�س ليجيري ،رئي�س وكالة
فرونتك�س� ،أن م�صر �أ�صبحت مكان المغادرة للقوارب المتجهة �إلى �أوروبا ،و�شدد على �أن هذا
الخط الجديد هو «خطير ب�شكل خا�ص» ،لأن القوارب ت�ستغرق فترة ت�صل �إلى ع�شرة �أيام.
و�أ�شار �إلى نية المفو�ضية الأوروبية لتو�سيع خيارات التنقل على نحو قانوني �إلى االتحاد
الأوروبي لتخفيف ال�ضغط على الحدود الخارجية لمنطقة �شينجن .وقال �إن هذه المبادرة
لي�ست فقط لحماية المهاجرين ،ولكن �أي�ضاً للك�شف عن دخول الإرهابيين والمجرمين فى
حرية التنقل الأوروبية.
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خامس ًا :عالقون على الطريق
لم يكن الطريق �إلى �أوروبا معبد ًا بالورد ،كما ظن البع�ض ،فمن الالجئين َمن و�صل �إلى مق�صده الأخير
و�سجن البع�ض الآخر ،و ُمنع �آخرون من الو�صول.
ب�سال�سة ،ومنهم من تع َّثر ،فق�ضى بع�ضهمُ ،
•اليونان
• 7كانون الثاني/يناير  2016ق�ضت ال�سيدة �سناء ح�سين هزاع ،وكل من �أطفالها :عدي،
ق�صي ولما هالل ،من �أبناء مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين في ريف دم�شق غرقاً
�أثناء محاولتهم الو�صول �إلى ال�سويد.
•� 23آذار/مار�س  ،2016وجه الالجئون الفل�سطينيون وال�سوريون الفارون من جحيم
الحرب ال�سورية من جزيرة كيو�س اليونانية ،ر�سالة �إلى كافة المنظمات الإن�سانية
والدولية ،طالبوا خاللها «بحق اللجوء �إلى الدول الأوروبية وعدم اعترا�ض  م�سيرهم
بالو�صول �إلى دول ال�شمال والغرب الأوروبي ،باعتباره حقاً �إن�سانياً م�شروعاً» ،ح�سب
و�صفهم .و�أكد الالجئون عبر الر�سالة التي ُن�شرت عبر مواقع التوا�صل االجتماعي «رف�ضهم
لالتفاق الدولي الذي يتحدث عن �إعادة الالجئين �إلى الدول التي �أتوا منها ،وهو اتفاق باطل
وهو �صفقة �سيا�سية وال يجوز �أن يكون له �أ�سا�س قانوني ُيفر�ض على الالجئ و ُيعامل من
خالله» ،معتبرين «االتفاق التركي الأوروبي منافياً لحقوق الإن�سان ،وهو بمثابة عقوبة
على الالجئ بدل �أن يكون منقذ ًا لهم ،لأنه ال يجوز بتاتاً �إعادة �أي الجئ �إلى بلد خرج منه،
وخا�صة �أنه بلد حرب» .واتهم الجئون فل�سطينيون الدول الأوروبية «ب�أنها م�س�ؤولة عن
م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني وت�شتته ،وال ينبغي تكرار تلك الم�أ�ساة ،وخا�صة �أنهم عانوا منذ
زمن مرارة اللجوء في �سورية».
•� 24أيار/مايو  ،2016بد�أت ال�شرطة اليونانية ب�إخالء مخيم الالجئين في �إيدوميني على
الحدود مع مقدونيا لنقلهم �إلى مراكز �إيواء مجاورة .وقد �شارك في عملية الإخالء 200
�شرطي على الأقل ،مدعومين بنحو ع�شرين �آلية .وو�صل �آالف المهاجرين بينهم فل�سطينيون
�سوريون و�سوريون �إلى هذا المخيم على الحدود مع مقدونيا التي �أُغلقت مطلع �آذار/مار�س
بعد االتفاق الأوروبي التركي الذي �أدخل �آالف الالجئين الفل�سطينيين وال�سوريين الذين
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فروا من �سورية في معاناة جديدة وقا�سية ،خا�صة العالقين منهم على الحدود المقدونية
وفي اليونان ،حيث �أُغل َقت الحدود البرية لهذه الدول .كذلك ُ�ش ِّد َدت الحرا�سة البحرية في
بحر �إيجة لمنع و�صول مهاجرين جدد �إلى الجزر اليونانية.
•ليبيا
•� 26أيار � 2016أعلن خفر ال�سواحل الإيطالي َ
غرق مركب ُيقل قرابة  500الجئ في عر�ض 
البحر الأبي�ض  المتو�سط ،بينهم الجئون �سوريون وفل�سطينيون كانوا قد غادروا ليبيا
باتجاه ال�شواطئ الإيطالية.
•مقدونيا
•� 27شباط/فبراير  ،2016نا�شدت عائالت فل�سطينية مهجرة من �سورية عالقة في مقدونيا
ك ًال من المنظمات الدولية وحقوق الإن�سان ومنظمة التحرير الفل�سطينية التدخل من �أجل
م�ساعدتهم وال�ضغط على الحكومة المقدونية ال�سماح لهم بالهجرة �إلى الدول الأوروبية.
كذلك طالبت تلك العائالت بتح�سين و�ضعها المعي�شي ،حيث و�صف �أحد الالجئين �أو�ضاعهم
الإن�سانية بالمزرية نتيجة عدم توافر �أماكن لإيواء جميع الالجئين .و�أ�ضاف �أن العديد
منهم يبيت في العراء ويفتر�ش الأر�ض ،ما �أ�صابهم بحالة من الإحباط واالكتئاب.
• 13ني�سان�/أبريل  ،2016حاول الع�شرات من الالجئين عبور الحدود بين اليونان ومقدونيا
على �شكل مجموعات� ،إال �أن حر�س الحدود المقدوني قاموا ب�صدهم ،با�ستخدام قنابل الغاز
الم�س ّيل للدموع وقنابل ال�صوت ،ما �أدى �إلى ع�شرات حاالت الإغماء في �صفوف الالجئين.
يذكر �أن نحو (� )11ألف الجئ من جن�سيات مختلفة ال يزالون عالقين في اليونان.
• 17ني�سان�/أبريل  ،2016طالب الالجئون الفل�سطينيون ال�سوريون العالقون على الحدود
المقدونية اليونانية المنظمات الدولية وحقوق الإن�سان ومنظمة التحرير الفل�سطينية
التدخل لم�ساعدتهم وال�ضغط على الحكومات الأوروبية من �أجل ا�ستقبالهم في بلدانها.
و�أ�شار نا�شطون والجئون في اليونان �إلى �أن عدد فل�سطينيي �سورية العالقين على الحدود
اليونانية المقدونية الذين و�صلوا قبل �سريان االتفاق التركي مع االتحاد الأوروبي بلغ
نحو (� )160شخ�صاً ،من بينهم ( )104من مخيم اليرموك و(� )5أ�شخا�ص من مخيم النيرب،
و(� )33آخرون من مخيمات درعا والمزيريب وجلين ،و( )10الجئين من مخيم حندرات،
و( )8من مخيم العائدين في حم�ص� .أما عدد الأطفال ،فقد بلغ ( )57طف ًال.
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• 20ني�سان�/أبريل  ،2016ج ّدد الع�شرات من العائالت الفل�سطينية ال�سورية العالقة عند
الحدود اليونانية المقدونية منا�شدتها عبر مجموعة العمل ،جميع الم�ؤ�س�سات الإغاثية
والحقوقية العمل العاجل لو�ضع حد لمعاناتها ،حيث تعي�ش في خيام و�سط الغابات دون
�أي اهتمام �أو م�ساعدة تذكر.
و�أكد �أحد الالجئين العالقين هناك� ،أن حياة �أطفالهم باتت بخطر ،خا�صة مع انت�شار الأفاعي
والعقارب ال�سامة.
وقد طالب العالقون الأمم المتحدة والم�ؤ�س�سات الحقوقية بالعمل على و�ضع حد لمعاناتهم
وال�سماح لهم بالو�صول �إلى وجهاتهم ،حيث فروا من الحرب الدائرة في �سورية بحث ًا عن الأمان،
ليجدوا �أنف�سهم في النهاية �أ�سرى للخيام ،و�سوء الأو�ضاع المعي�شية.
•�ألمانيا
•يوم   5كانون الثاني/يناير  ،2016نا�شد الالجئ الفل�سطيني فرا�س داوود ،الم�صاب بمر�ض 
الح�صبة الألمانية الذي �أفقده القدرة على الر�ؤية بنحو  طبيعي ،الجهات والمنظمات
الإن�سانية والم�ؤ�س�سات الحقوقية والطبية التدخل لت�سريع متابعة ملفه الطبي في �ألمانيا.
و�شدد داوود على �ضرورة العالج الفوري لحالته ،و�أن �أي ت� ّأخر في العالج ي�ضائل من
ن�سبة نجاح العمليات الجراحية الالزم �إجرا�ؤها له .و�أكد حاجته �إلى �شخ�ص يرافقه �إلى
الم�ست�شفيات والمراكز الطبية الألمانية.
• 24حزيران/يونيو  2016نا�شدت عائلة «حبايب  -ر�شدان» الفل�سطينية ال�سورية دعمها
للحيلولة دون ترحيلها من �ألمانيا �إلى �إ�سبانيا.
وتتكون العائلة من رب الأ�سرة محمد حبايب ،وزوجته رانية ر�شدان ،و�أبناء ثالثة :خالد
( )11عاماً ،جودي (� )8أعوام وزين (� )4أعوام ،ويعاني رب الأ�سرة محمد من م�شاكل في
القلب ،ويخ�ضع للعالج في �أحد الم�شافي الألمانية .وقالت العائلة« :لم يعد ب�إمكاننا النوم
ب�سالم و�ضمير مرتاح ،لأننا ل�سنا مت�أكدين �إذا كنا في �صباح اليوم التالي �سنبقى هنا في
�ألمانيا» .وذكرت �أنها تعي�ش في مخاوف كبيرة لترحيلهم �إلى �إ�سبانيا بموجب اتفاقية دبلن
المعمول بها في الدول الأوروبية.
جدير بالذكر �أن الالجئ يخ�ضع في كثير من الأحيان لبنود اتفاقية دبلن التي تفر�ض على
الالجئ تقديم طلب لجوئه في �أول بلد �آمن ي�صل �إليه ،فيما يختار الالجئون في الغالب دو ًال
بعينها لأ�سباب اجتماعية واقت�صادية.
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•م�صر
•� 19آذار/مار�س  ،2016نا�شد ذوو الالج َئين الفل�سطينيين ال�سوريين فادي �شريف حوارنة
( )47عاماً ،وعالء عبد الوهاب �ضرغام ( )24عاماً ،عبر مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي
�سورية ،الم�ؤ�س�سات الإن�سانية والحقوقية ومفو�ضية الأمم المتحدة وال�سفارة الفل�سطينية
العمل والتحرك لإطالق �سراحهما من �سجن القناطر الم�صري ،بعد اعتقالهما منذ عام
ون�صف عام.
وقال والد الالجئ الفل�سطيني عالء ،لمرا�سل مجموعة العمل �إن عالء وفادي �سافرا من �سورية
�إلى م�صر بموجب ت�أ�شيرة دخول ر�سمية يوم الخمي�س  ،2014/7/10وبعد �أيام حاوال ال�سفر
بطريقة غير �شرعية عبر مراكب البحر في محاولة للو�صول �إلى �أوروبا� ،إال �أنها باءت بالف�شل.
حيث اعتقلهما خفر ال�سواحل الم�صرية مع مجموعة من الم�سافرين ،و�صدر �أمر بترحيلهما
من م�صر في مهلة  15يوماً فقط .وبما �أنهما فل�سطينيان �سوريان ،رف�ضت �أي دولة �إعطاءهما
ت�أ�شيرة دخول لأرا�ضيها ،ما دفع ال�سلطات الم�صرية �إلى االحتفاظ بهما داخل �سجن
«�شبراخيت» ،على �أمل �أن تتدخل مفو�ضية الأمم المتحدة لح ّل م�شكلتهما� .إال �أنه بعد مرور
 40يوماً وخروج جميع من كان معهم من ال�سجن ،فقدا الأمل بالمفو�ضية ،بح�سب و�صف والد
عالء .وفي ُ 2015/2/14نقلوا �إلى �أحد �سجون مدينة الإ�سماعيلية.
وي�ضيف والد ال�شاب عالء�« :أن الأمن الم�صري نقلهما �إلى �سجن العري�ش في ،2015/3/11
وحاول ترحيلهما �إلى قطاع غزة� ،إال �أن تدخل �أحد م�س�ؤولي الأونروا في الأردن وعدم وجود
موافقة من ال�سلطة لدخولهما قطاع غزة حاال دون �إتمام الترحيل .ثم ُنقال �إلى �سجن القناطر
في القاهرة في  ،2015/8/24و�إلى الآن ي�ستمر اعتقالهما في ال�سجن نف�سه».
وعن دور �سفارة ال�سلطة الفل�سطينية في م�صر ،قال والد عالء�« :إن ال�سفارة لم ت�ستطع
�إخراجهما �أو ترحيلهما �إلى �أي بلد �أوروبي ،وهي تو ّفر لهما بع�ض الدواء والمال» .وكان
المحامي فرا�س حاج يحيى� ،أحد المتابعين لق�ضية عالء وفادي ،قد �أفاد في وقت �سابق
ل�صحيفة القد�س «ب�صعوبة و�ضع ال�شابين الفل�سطينيين� ،إذ �إنهما يدفعان ثمن كونهما من
حملة الوثائق الفل�سطينية ،حتى لم يعد �أمامهما خيار �سوى الترحيل �إلى �سورية ،وهو الخيار
الذي يرف�ضانه».
و�أكد المحامي �أن المتهمين محتجزان منذ �سنة و�سبعة �أ�شهر بال �أي جريمة ودون �أن ي�صدر
بحقهم �أي حكم ق�ضائي ،و�أ�ضاف« :التهمة الوحيدة التي �أُل�صقت بهما هي تهمة الهجرة غير
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ال�شرعية ،والتي ال يوجد �أي قانون يجرمها في م�صر» ،ونا�شد ال�سلطات الم�صرية «الإفراج
عن ال�شابين الفل�سطينيين باعتبارهما من �ضحايا الحرب في �سورية� ،ش�أنهما �ش�أن �أي الجئ
�سوري».
•وفي  ،2016/5/22نقلت ال�سلطات الم�صرية ال�شابين من �سجن القناطر في القاهرة �إلى
�أحد ال�سجون الم�صرية المخ�ص�صة لترحيل المحتجزين �إلى قطاع غزة .ولم ُيف َرج عنهما �إال
في يوم  23حزيران/يونيو بعد ح�صولهما على ت�أ�شيرة دخول �إلى ال�سودان.
•في � 18أيار/مايو  ،2016منعت ال�سلطات الم�صرية رجل الأعمال الفل�سطيني ال�سوري غ�سان
الح�سن ،الأمين العام الم�ساعد في االتحاد المهني العربي للعاملين في البناء والأخ�شاب
و�صنع مواد البناء ،من دخول �أرا�ضيها للم�شاركة في م�ؤتمر دعاه �إليه االتحاد العام لعمال
م�صر ،لأنه يحمل وثيقة �سفر فل�سطيني �سوري.
•ماليزيا
•في الـ  23من حزيران/يونيو � ،2016أطلق الالجئ الفل�سطيني ال�سوري �أحمد حناوي ،من
�أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين ،والمحتجز في مطار «كوااللمبور» في ماليزيا،
منا�شدة لمن و�صفهم ب�أ�صحاب القرار في منظمة التحرير الفل�سطينية ،ومنظمات حقوق
الإن�سان ،والأمم المتحدة ،للعمل على �إطالق �سراحه من �سجن مطار كوااللمبور ،وذلك بعد
احتجازه منذ نحو �أربعة �أيام من ذلك التاريخ .و�شدد الحناوي في منا�شدته على �ضرورة
�إيجاد حل �سريع لم�شكلته قبل ترحيله �إلى �سورية ،بما ي�شكله ذلك من خطر على حياته.
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سادس ًا :حراك مؤسساتي أوروبي داعم لفلسطينيي سورية
�شهد الن�صف الأول من عام  2016تفاع ًال �إ�ضافي ًا مع ق�ضايا فل�سطينيي �سورية المختلفة ،اتخذ
�أ�شكا ًال متعددة ،ك�إ�صدار البيانات والم�شاركات في حلقات النقا�ش ،وتقديم المداخالت وعر�ض
الأفالم الق�صيرة الم�صورة لمعاناة فل�سطينيي �سورية في المحافل الدولية.

حلقة نقا�ش في البرلمان البريطاني حول ق�ضية الالجئين الفل�سطينيين في
�سورية
في � 21آذار/مار�س  ،2016نظم مركز العودة الفل�سطيني في لندن ،بال�شراكة مع مجموعة �أ�صدقاء
فل�سطين في الحزب الوطني اال�سكتلندي حلقة نقا�ش في البرلمان البريطاني حول ق�ضية الالجئين
الفل�سطينيين في �سورية مع مرور العام الخام�س للمحنة ال�سورية.
وتحدث في اللقاء النائب في البرلمان البريطاني ،ع�ضو الحزب تومي �شيبرد ،بالإ�ضافة �إلى  7من
نواب الحزب ،بح�ضور البارونة جيني تونغ.
وقد تحدثت في اللقاء الباحثة والمن�سقة في منظمة العفو الدولية كاثرين رام�سي ،والباحثة �آنا
عرفان ،من�سقة الم�شاريع ال�سابقة في منظمة العون الطبي لفل�سطين ،والباحثة البولندية ماجدة
قنديل ،ورئي�س ق�سم الإعالم والتوا�صل في مركز العودة� ،سامح حبيب.
يذكر �أن هذا اللقاء عقده المركز بالتزامن مع لقاء �آخر في جنيف داخل مبنى الأمم المتحدة على
هام�ش االجتماع الدوري لمجل�س حقوق الإن�سان ،حيث قدم المركز مداخلة �شفهية خالل االجتماع
ركز فيها على �أو�ضاع فل�سطينيي �سورية المتدهورة.

ر�سالة لم�ؤتمر المانحين ل�سورية في لندن
في � 4شباط/فبراير  ،2016وجه كل من مركز العودة الفل�سطيني ،ومجموعة العمل من �أجل
فل�سطينيي �سورية في لندن ،مذكرة �إلى رئا�سة «م�ؤتمر المانحين لدعم �سورية والمنطقة» الذي انعقد
في لندن ،عر�ضت معاناة الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين داخل �سورية وفي دول الجوار ،وطالبت
ب�شمل فل�سطينيي �سورية في برامج التمويل والإغاثة التي �سيتبناها الم�ؤتمر.
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وقد ت�ضمنت المذكرة �شرح ًا لأحوال فل�سطينيي �سورية في الداخل وفي لبنان والأردن وتركيا من
النواحي الإن�سانية والمعي�شية والقانونية ،وتكثيف ًا �إح�صائي ًا عن �أرقام النازحين منهم وتوزّعهم بعد
الحرب على الدول المجاورة.
ي�شار �إلى �أن الم�ؤتمر افتتحه رئي�س الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن وانعقد بح�ضور قادة
�سبعين دولة وممثلين عن الأمم المتحدة واالتحاد الأوروبي.

نقل معاناة الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين �إلى داخل مجل�س حقوق الإن�سان
في جنيف
في  17حزيران/يونيو  ،2016نظمت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،بالتعاون مع مركز
العودة الفل�سطيني ندوة �أقيمت على هام�ش �أعمال اجتماع مجل�س حقوق الإن�سان الـ  32في مدينة
جنيف.
تناولت الندوة التي تحدث فيها كل من �أحمد ح�سين ،من�سق مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي
�سورية ،والنا�شط نور�س علي ،وبيتر �ستيفانيني الباحث في مركز العودة الفل�سطيني� ،أزمة الالجئين
الفل�سطينيين في �سورية وما يعانونه من ح�صار وانتهاكات واعتقاالت وتهجير و�أو�ضاع �إن�سانية
مزرية ،كذلك �سلطت ال�ضوء على تجربة فل�سطينيي �سورية وا�ضطرارهم �إلى ركوب قوارب الموت
نتيجة ا�ستمرار ال�صراع الدائر في �سورية من خم�س �سنوات .وتطرق المتحدثون �أي�ض ًا في الندوة �إلى
يعامل ب�أنه بال وطن.
ت�أثير انعدام الجن�سية بالن�سبة �إلى الالجئ الفل�سطيني ال�سوري الذي َ
هذا وكان مجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم المتحدة قد اعتمد بيان ًا مكتوب ًا �أودعه مركز العودة
الفل�سطيني في لندن كوثيقة من وثائق اجتماعه الدوري ،حيث يت�ضمن البيان كافة التفا�صيل
المتعلقة ب�أكثر من (� )3235ضحية فل�سطينية من حيث التوزيع و�أ�سباب الوفاة ،وذلك باالعتماد
على �إح�صاءات مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية .وتناول البيان �أي�ض ًا معلومات عن ح�صار
مخيم اليرموك ،والأو�ضاع الإن�سانية في باقي المخيمات الفل�سطينية هناك ،بالإ�ضافة �إلى المعتقلين
الفل�سطينيين و�ضحايا التعذيب الذين بلغ عددهم ( )445على الأقل.

104

سابع ًا :الضحايا والمعتقلون
و ّثقت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط (� )3247ضحية فل�سطينية داخل
�سورية نتيجة الأعمال الحربية ،وخارج �سورية نتيجة محاوالت الو�صول �إلى �أوروبا �أو
تعر�ضهم لحوادث قاتلة في مناطق لجوئهم الجديد منذ بدء الأحداث الدامية في �سورية
ولغاية حزيران/يونيو .2016
�ضحايا الن�صف الأول من عام 2016
ما زال الدم الفل�سطيني ي�سيل في المخيمات والتجمعات والمدن ال�سورية .فقد ق�ضى خالل
الن�صف الأول من عام  )173( 2016الجئاً فل�سطينياً ،بينهم ( )115مدنياً ،فيما ق�ضى ()58
م�سلحاً فل�سطينياً نتيجة القتال �إلى جانب النظام �أو المعار�ضة.
مخطط بياني يظهر الن�سبة المئوية لل�ضحايا المدنيين والع�سكريين من الالجئين الفل�سطينيين
خالل الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/يناير  2016ونهاية حزيران/يونيو 2016

وبالمقارنة مع �أعداد ال�ضحايا خالل الفترة الزمنية المر�صودة من العام الفائت ،نجد انخفا�ضاً
ملحوظاً في الأعداد .فقد �سقط خالل الن�صف الأول من عام  )303( 2015الجئين فل�سطينيين،
بينما اقترب العدد ممن �سقطوا خالل الن�صف الثاني من  2015الذين وثقتهم مجموعة العمل
من �أجل فل�سطينيي �سورية �إلى ( )177الجئاً.
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جدول يقارن بين ال�ضحايا الفل�سطينيين في �سورية زماني ًا

توزع ال�ضحايا ح�سب الجن�س وال�شرائح العمرية
كذلك ُ�س ِّجل بين ال�ضحايا �سقوط (� )29أنثى مقابل (� )144ضحية من الذكور ،و�شكّل الأطفال
من المجموع العام لل�ضحايا ( )19طف ًال.

التوزع الزماني لل�ضحايا
بالرغم من االنخفا�ض  ب�أعداد ال�ضحايا بين الالجئين الفل�سطينيين ن�سبياً� ،إال �أن �شباط/
فبراير �سجل �سقوط العدد الأكبر من ال�ضحايا ،حيث �سقط فيه  58الجئاً في مناطق مختلفة
في �سورية ،تاله �شهر حزيران/يونيو� ،إذ �سقط فيه � 36ضحية ،معظمهم ق�ضوا في منطقة
ال�سيدة زينب .انظر الجدول الآتي:
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جدول يو�ضح �سقوط ال�ضحايا زماني ًا خالل الن�صف الأول من 2016

2016
كانون الثاني/يناير
�شباط/فبراير
�آذار/مار�س
ني�سان�/أبريل
�أيار/مايو
حزيران/يونيو
المجموع

العدد
22
58
10
20
27
36
173

الن�سبة المئوية %
12.72
33.53
5.78
11.56
15.61
20.81
100.00

مخطط بياني يو�ضح �سقوط ال�ضحايا زماني ًا خالل الن�صف الأول من 2016

التوزع المكاني لل�ضحايا
و ّثق فريق الر�صد والتوثيق في مجموعة العمل �سقوط ( )173الجئ ًا في الفترة الممتدة بين كانون
الثاني/يناير  2016ونهاية حزيران/يونيو  ،2016موزعة بين داخل �سورية وخارجها بمعدل ()169
الجئ ًا داخل المدن والمخيمات ال�سورية و()4الجئين في تركيا .
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مخطط يبين توزع ال�ضحايا داخل �سورية وخارجها خالل الن�صف الأول من عام 2016

توزُّع ال�ضحايا على المخيمات والمحافظات الرئي�سية في �سورية
و�صل عدد ال�ضحايا من الالجئين الفل�سطينيين داخل المخيمات الفل�سطينية في �سورية
خالل الن�صف الأول من � 2016إلى ( )92الجئاً ،حيث ُ�س ِّجل �سقوط (� )46ضحية من �أبناء
مخيم قبر ال�ست «ال�سيدة زينب» ،نتيجة ا�ستهداف المنطقة ب�سيارات مفخخة لأكثر من مرة،
بينما ق�ضى في مخيم خان ال�شيح نتيجة ا�ستمرار �سقوط البراميل والق�صف الجوي الرو�سي
ال�سوري ( )21الجئاً .وفي مخيم اليرموك ق�ضى ( )19الجئاً نتيجة اال�شتباكات بين «تنظيم
الدولة الإ�سالمية» ــ داع�ش ،وجبهة الن�صرة .كذلك �سقط في مخيم درعا ( )4الجئين ،وفي
مخيم حندرات ــ حلب الجئان.
جدول يظهر توزع ال�ضحايا على المخيمات الفل�سطينية في �سورية خالل الن�صف
الأول من 2016
مكان الوفاة
العدد
منطقة ال�سيدة زينب
46
ريف دم�شق ــ مخيم خان ال�شيح
21
دم�شق ــ مخيم اليرموك
19
درعا ــ المخيم
4
حلب ــ مخيم حندرات
2
المجموع
92
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مخطط بياني يظهر توزع ال�ضحايا على المخيمات الفل�سطينية خالل الن�صف الأول من 2016

�أما على �صعيد المحافظات الرئي�سية ،فقد توزع ال�ضحايا على ثماني محافظات �سورية
رئي�سية .فقد �سقط في محافظة ريف دم�شق ( )86الجئاً ،بينما �سقط (� )22ضحية في
محافظة دم�شق ،و ( )18الجئاً في محافظة حلب ،و( )19في مناطق غير معروفة على وجه
الدقة داخل �سورية.

توزع ال�ضحايا ح�سب ال�سبب

تعددت الأ�سباب التي �أدت �إلى �سقوط (� )173ضحية فل�سطينية خالل الن�صف الأول من عام
 ،2016فقد ق�ضى نتيجة اال�شتباكات ( )58الجئاً بعد التعر�ض للإ�صابة بالطلق الناري ،فيما
�سقط نتيجة التفجيرات التي ا�ستهدفت منطقة ال�سيدة زينب ( )47الجئاً ،و�س ّبب الق�صف
�سقوط ( )32الجئاً ،بينما �سقط نتيجة التعذيب حتى الموت داخل معتقالت النظام ال�سوري
( )16الجئاً ،و�سقط نتيجة ا�ستمرار ح�صار مخيم اليرموك ( )3الجئين فل�سطينيين.
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جدول يبين توزع ال�ضحايا نتيجة �سبب الوفاة خالل الن�صف الأول من 2016
الن�سبة المئوية %
العدد
كيفية الوفاة
33.53
58
طلق ناري
27.17
47
تفجير
18.50
32
ق�صف
9.25
16
تحت التعذيب
6.94
12
ر�صا�ص قنا�ص
2.31
4
غرق
1.73
3
�ضحايا الح�صار
0.58
1
اغتيال
المجموع

100.00

173

مخطط يبين توزع ال�ضحايا نتيجة �سبب الوفاة خالل الن�صف الأول من 2016
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اعتقال و�إفراج وموت تحت التعذيب
توا�صلت االعتقاالت بحق الالجئين الفل�سطينيين في �سورية .فقد ر�صد فريق التوثيق في
مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية اعتقال ( )26الجئاً خالل الن�صف الأول من عام
 2016في مناطق  مختلفة من �سورية .حازت مدينة حم�ص الرقم الأكبر من المعتقلين ،حيث
و�صل عدد المعتقلين من مخيم العائدين في حم�ص �إلى ( )17الجئاً� ،أُفرج عن نحو ( )7منهم
بعد فترات توقيف ق�صيرة.
جدول يبين �أماكن اعتقال الالجئين الفل�سطينيين في �سورية خالل الن�صف الأول من 2016
الن�سبة المئوية %
العدد
مكان االعتقال
مخيم العائدين حم�ص

17

65.38

غير معروف

5

19.23

كوكب

1

3.85

تدمر

1

3.85

القطيفة

1

3.85

حاجز بيجو

1

3.85

المجموع

26

100.00

مخطط بياني تو�ضيحي لأماكن اعتقال الالجئين الفل�سطينيين في �سورية خالل الن�صف
الأول من 2016
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قائمة ب�أ�سماء المعتقلين خالل الن�صف الأول من عام 2016
تاريخ االعتقال

المكان

الرقم اال�سم
1

�إبراهيم عادل كايد

2016/3/6

مخيم العائدين حم�ص

2

�إبراهيم مجد الأ�سدي

2016/29/6

مخيم العائدين حم�ص

3

�أيمن مروان التوبة

2016/6/4

مخيم العائدين حم�ص

4

براء زهير �أبو �إدري�س

2016/5/5

تدمر

5

ب�شار �إبراهيم فار�س

2016/6/1

مخيم العائدين حم�ص

6

خالد محمد محمود �إدري�س( )16عاماً

2016/20/6

مخيم العائدين حم�ص

7

زياد �سليم ال�شاعر ( )70عاماً

2016/13/2

غير معروف

8

زياد عواد ( )43عاماً

2016/4/5

غير معروف

9

�ضرار �أ�سعد حديد

2016/29/6

مخيم العائدين حم�ص

10

قا�سم جريان

2016/29/4

غير معروف

11

مازن �أبو دهي�س

2016/24/1

غير معروف

12

محمد جميل مطر

2016/3/2

مخيم العائدين حم�ص

13

محمد مو�سى �شطارة

2016/21/6

مخيم العائدين حم�ص

14

محمود خالد محمود �شطارة

2016/20/6

مخيم العائدين حم�ص

15

محمود فاروق ميعاري

2016/10/2

مخيم العائدين حم�ص

16

مريم ر�شدان

2016/1/4

كوكب ــ ريف دم�شق

17

معتز الخطيب

2016/1/6

حاجز بيجو ــ ريف دم�شق

18

معتز عبا�س

2016/22/6

مخيم العائدين حم�ص

19

ه�شام عطا ح�سون

2016/29/6

مخيم العائدين حم�ص
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قائمة ب�أ�سماء الذين اعتُقلوا خالل الن�صف الأول من عام  2016و�أُفرج عنهم خالل نف�س
الفترة الزمنية
اال�سم

تاريخ االعتقال

تاريخ الإفراج

المكان

الرقم

1

�إبراهيم الحاج عبد اهلل

2016/3/4

2016/23/4

مخيم العائدين حم�ص

2

�أمجد �صبحي �سرحان

2016/28/1

2016/13/2

مخيم العائدين حم�ص

3

عماد �أحمد �شاهين

2016/4/6

2016/30/6

مخيم العائدين حم�ص

4

فرا�س الرملي

2016/3/2

2016/21/2

القطيفة

5

فهد حياتلة

2016/25/1

2016/11/6

مخيم العائدين حم�ص

6

نور الدين القد�سي

2016/2/4

2016/23/4

مخيم العائدين حم�ص

7

و�سيم جمعة

2016/29/4

2016/3/5

مخيم خان دنون

بالمقابل� ،أُف ِرج عن ( )28الجئاً فل�سطينياً كانوا قد اعتُقلوا على خلفيات متعددة في فترات
�سابقة من تاريخ الأزمة ال�سورية  .
قائمة ب�أ�سماء المعتقلين المفرج عنهم من الالجئين الفل�سطينيين خالل الن�صف
الأول من عام 2016
اال�سم

تاريخ الإفراج

المكان

الرقم
1

�أيمن مراد

2016/21/1

مخيم حم�ص

2

جمال �أحمد مو�سى

2016/20/6

حلب

3

ح�سين �أبو محمد

2016/30/6

ريف دم�شق ــ قد�سيا

4

حكمت �أحمد ح�سن

2016/23/5

مخيم خان ال�شيح

5

رائد ال�شعبي

2016/28/5

�سورية

6

�سعيد فاروق زيدان

2016/2/2

مخيم حم�ص

7

�صبحي عو�ض

2016/27/1

مخيم خان ال�شيح

8

�صبرية يو�سف

2016/15/5

مخيم خان ال�شيح
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اال�سم

تاريخ الإفراج

المكان

الرقم
9

عايدة �صالح عو�ض

2016/13/4

مخيم خان ال�شيح

10

عبادة كناني

2016/27/5

درعا ــ مخيم درعا

11

علي �شحادة ال�شعبي

2016/22/5

مخيم حم�ص

12

علي قا�سم

2016/2/2

درعا ــ المزيريب

13

عمر محمد �إ�سماعيل عمر

2016/4/3

مخيم حم�ص

14

عمر محمد العمر

2016/19/2

مخيم حم�ص

15

غالب قا�سم

2016/17/2

�سورية

16

ماهر م�صطفى محمود

2016/27/1

حم�ص

17

محمد خالد مطر

2016/3/3

مخيم حم�ص

18

محمد خير مو�سى دياب

2016/6/6

ريف دم�شق ــ جديدة عرطوز

19

محمد �سليم الترعاني

2016/6/2

درعا ــ مخيم درعا

20

محمد عبد �أبو الح�سن

2016/28/5

حم�ص

21

محمد موعد

2016/29/6

مخيم اليرموك

22

مروان الأ�سعد

2016/24/2

مخيم حماه

23

م�صعب الموعد

2016/17/2

�سورية

24

معتز الخطيب

2016/5/6

ريف دم�شق ــ حاجز بيجو

25

ه�شام علي �شناتي

2016/3/2

مخيم النيرب

26

وائل خليل ب�سيوني

2016/2/2

مخيم حم�ص

27

يحيى �سليم الترعاني

2016/6/2

درعا ــ مخيم درعا

28

يحيى ف�ؤاد عبا�س

2016/23/5

مخيم حم�ص

114

كذلك لم تخ ُل الفترة التي يتناولها التقرير من اكت�شاف المزيد من �ضحايا االختفاء الق�سري
الذين �أُعل َنت وفاتهم مبا�شر ًة من خالل الأجهزة الأمنية ال�سورية� ،أو بنحو غير مبا�شر من
خالل �شهادات بع�ض المفرج عنهم من داخل �سجون النظام ال�سوري ،والذين عاي�شوا المعتقل
حتى تاريخ وفاته.
علن عنهم
قائمة ب�أ�سماء �ضحايا التعذيب حتى الموت في معتقالت النظام ال�سوري الذين �أُ َ
خالل الن�صف الأول من 2016
الرقم

اال�سم

تاريخ التبليغ
عن الوفاة

العنوان

1

حممد �إح�سان
�صبح

2016/1/1

غير معروف ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري.

2

�أحمد حممد اخلطيب 2016/5/1

التفا�صيل

دم�شق
ــ مخيم
اليرموك

من �سكان مخيم اليرموك ق�ضى تحت التعذيب في
�سجون النظام ال�سوري بعد اعتقال قارب عامين.

3

عمار جربوع
( )32عاماً

2016/5/1

حلب

من �سكان مدينة حلب ق�ضى تحت التعذيب في
�سجون النظام ال�سوري بعد اعتقال قارب عاماً
ون�صف عام.

4

محمد من�صور
ال�شافعي

2016/6/1

ريف دم�شق
ــ مخيم
الح�سينية

من �سكان مخيم الح�سينية لالجئين الفل�سطينيين
بريف دم�شق ،ق�ضى تحت التعذيب في �سجون
النظام ال�سوري ،وذلك بعد اعتقاله من قبل
عنا�صر حاجز الم�ؤتمرات مع �شقيقه ،وذلك �أثناء
ذهابهما لدفن �أختهما في مقبرة الح�سينية ،فيما
ال يزال م�صير �شقيقه مجهو ًال حتى اللحظة.

5

دم�شق
كمال محمد عبا�س
 2016/17/2ــ مخيم
( )56عاماً
اليرموك

6

محمد نا�صر
�شهاب

7

فار�س جخلب

ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري،
وهو من �أبناء مخيم اليرموك ــ �ساحة الريجة ــ
ومن �أهالي قرية حطين في فل�سطين المحتلة.

ريف دم�شق من �سكان مخيم خان ال�شيح ،ق�ضى تحت التعذيب
 2016/26/2ــ مخيم خان
في �سجون النظام ال�سوري.
ال�شيح
الالذقية ــ
2016/29/2
مخيم الرمل
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ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري
بعد اعتقال دام ما يقارب خم�سة �أعوام ،وهو من
�أبناء مخيم الرمل في الالذقية.

الرقم

اال�سم

تاريخ التبليغ
عن الوفاة

العنوان

التفا�صيل

8

عدي قدورة

2016/7/3

دم�شق
ــ مخيم
اليرموك

من �أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين،
ق�ضى تحت التعذيب داخل ال�سجون ال�سورية،
علماً �أن قدورة هو �أحد متطوعي الهيئة الخيرية
لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني التابعة لحركة الجهاد
الإ�سالمي.

9

حازم �أبو عجاج

دم�شق
 2016/30/3ــ مخيم
اليرموك

ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري
بعد اعتقال دام قرابة ثالثة �أعوام.

�إبراهيم محمود
 10محمد

2016/3/4

دم�شق
ــ مخيم
اليرموك

� 11أحمد �أبو �شلة

درعا ــ
2016/14/5
مخيم درعا

�أ�شرف �صياح
 12الدالي

ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري
ريف دم�شق بعد اعتقال دام لمدة عام ،وهو من �أبناء مخيم
 2016/28/5ــ مخيم خان خان ال�شيح .يذكر �أنه اعتقل �أثناء مروره من
ال�شيح
حاجز درو�شا التابع للنظام ال�سوري بالقرب من
المخيم بتاريخ .16/5/2015

من �أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين
بدم�شق ،ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام
ال�سوري ،وذلك بعد اعتقال دام نحو ثالث �سنوات.
ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري،
وهو من �أبناء مخيم درعا لالجئين الفل�سطينيين
جنوب �سورية.

 13رائد الخطيب

2016/4/6

دم�شق ــ
دمر

من �سكان بلدة د ّمر في دم�شق ،ق�ضى تحت
التعذيب وذلك �أثناء اعتقاله في �سجون النظام
ال�سوري .يذكر �أن «الخطيب» هو �أحد العبي
فريق نادي الوحدة ال�سوري لكرة القدم.

 14عامر ال�شهابي

2016/4/6

دم�شق
ــ مخيم
اليرموك

ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري،
وهو من �أبناء مخيم اليرموك.

محمود عبد اهلل
 15يو�سف عيد دياب

2016/5/6

حم�ص ــ
المخيم

ق�ضى في �سجون النظام ال�سوري بعد اعتقال دام
نحو ثالثة �أعوام بتهمة الم�شاركة في التظاهرات.
يذكر �أنه اعتُقل وهو في الـ  13من عمره ،وهو من �أهل
قرية ال�شجرة الفل�سطينية ،ومن �أبناء مخيم العائدين
لالجئين الفل�سطينيين في مدينة حماه ال�سورية.
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تاريخ التبليغ
عن الوفاة

الرقم

اال�سم

16

�أحمد خالد هوا�ش 2016/7/6

العنوان

التفا�صيل

حلب ــ
مخيم
حندرات

من �أبناء مخيم حندرات في حلب ،ق�ضى تحت
التعذيب في �سجون النظام ال�سوري بعد اعتقال
دام ثالث �سنواتُ .يذكَر �أنه مجند في جي�ش
التحرير الفل�سطيني ،وقد اعتُقل من مكان وجوده
في قطعته التي كان يخدم فيها في مدينة م�صياف.
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خاتمــــة
ال بد في ختام هذا التقرير من الإ�شارة �إلى �أن المعلومات التي وردت فيه هي عبارة عن ح�صيلة
توثيق ميداني خا�ص بمجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،في خالل الفترة المر�صودة
للتقرير والواقعة ما بين كانون الثاني/يناير  2016ونهاية حزيران/يونيو  ،2016و�أنه �سبق
ذلك العديد من التقارير التوثيقية بعيد ًا عن التحليل �أو توجيه الإدانة �إلى طرف دون �آخر
من �أطراف ال�صراع في �سورية ،في محاولة لترك ذلك الأمر للقارئ �أو الم�ؤ�س�سات الحقوقية
المهتمة بالح�صول على المعلومة الدقيقة القائمة على الحيادية والمو�ضوعية للخو�ض فيها
والو�صول منها �إلى الحقيقة.
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