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مقدمة التقرير ن�سف ال�سنوي االأول 2014

لالجئين. العامة. الأو�ساع. تدهور. اإلى. �سنوات. ثالث. من. اأكثر. منذ. الدائر. ال�سراع. اأدى.

مجموع. من. ال�ساحقة. الغالبية. اأّن. اإلى. الأونروا. تقديرات. وت�سير. �سورية،. في. الفل�سطينيين.

قادرين. غير. اأ�سبحوا. األف.لجئ،. .)540( بنحو. المقدر. �سورية،. في. الفل�سطينيين. الالجئين.

على.تلبية.احتياجاتهم.اليومية،.و.ا�ستنفدوا.مدخراتهم.ب�سبب.التدهور.القت�سادي..فالتقارير.

ت�سير.اإلى.اأّن.نحو.)13.9(.مليون.�سوري.يعي�سون.في.فقر،.واأّن.معدل.البطالة.قد.ارتفع.اإلى.
49.بالمئة.

لقد.�سّبب.ال�سراع.القائم.في.معظم.المخيمات.الفل�سطينية.التهجير.الداخلي.المتكرر.وتفكيك.

ر. الن�سيج.الجتماعي.لالجئين.الفل�سطينيين.في.�سورية،.وكذلك.اللجوء.اإلى.بلدان.اأخرى..وتقدِّ

رين.داخلياً.في.�سورية،.و80.000. الأونروا.اأن.نحو.270.000.لجئ.فل�سطيني.اأ�سبحوا.مهجَّ

مهجرين.خارجياً،.واأّن.نحو.552.000..منزل.لالجئين.الفل�سطينيين.قد.تعر�ست.ل�سكل.ما.من.

ر،. الأ�سرار.ال�سديدة،.ح�سب.منت�سف.عام.2013،.واأّن.اأكثر.من.8.100.لجئ.فل�سطيني.مهجَّ

وعدد.�سغير.من.ال�سوريين.ي�سكنون.في.18مركزًا.لالإيواء.ُفتحت.في.المن�ساآت.التابعة.لالأونروا.

في.�سورية،.بالإ�سافة.اإلى.اأكثر.من.3.500.لجئ.فل�سطيني.يجري.اإيواوؤهم.في.13.مرفقاً.غير.
تابع.لالأونروا.في.دم�سق.وحلب.والالذقية.

وقالت.الأونروا.في.التقرير.الذي.اأعدته.تحت.عنوان.)ال�ستجابة.الإقليمية.لالأزمة.في.�سورية.

كانون.الثاني/.يناير.ــ.حزيران/.يونيو.2014(:.»اإن.عدد.الالجئين.المقيمين.في.�سورية.الذين.

اإلى.. ارتفع. قد. .، لعام.2013. الأونروا. بلغ.420.000.في.خطة. والذي. م�ساعدة،. اإلى. بحاجة.

440.000.�سخ�ص.بحاجة.اإلى.م�ساعدة.ملّحة.ومتوا�سلة.خالل.عام.2014.،.رغم.اأن.الغالبية.

اإلى. تحولت. مخيماتهم. اأن. اإل. الحياد،. على. حافظت. قد. الفل�سطينيين. الالجئين. من. العظمى.
�ساحات.معارك.بين.الجماعات.الم�سلحة.والقوات.الحكومية«...
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ُي�ستخَدم.نحو.18. اإذ. ب�سدة،. بال�سراع. تاأثر. قد. الأ�سا�سي. التعليم. اأن.»نظام. التقرير. واأ�ساف.

اآخر. مبنًى. .68 اأ�سيب. فيما. وال�سوريين،. الفل�سطينيين. النازحين. ل�ستيعاب. مدر�سياً. مبنًى.

باأ�سرار،.اأو.اأ�سبح.من.غير.الممكن.الو�سول.اإليه،.والتحق.47.000.طالب.وطالبة.من.اأ�سل.

ــ. بديلة. مرافق. ا�ستخدام. اإلى. لجاأت. قد. الأونروا. واأن. الجديدة،. الدرا�سية. بال�سنة. .66،000
�سمحت.وزارة.التربية.والتعليم.لالأونروا.بتقديم.فترة.م�سائية.في.43.مدر�سة..حكومية«..

وفي.ما.يتعلق.بالخدمات.ال�سحية.لالأونروا،.فقد.اأغلق.13.مركزًا.من.اأ�سل.23.مركزًا.للرعاية.
ال�سحية.الأولية.ب�سبب.ال�سراع..

اأما.على.�سعيد.الالجئين.اإلى.الدول.المجاورة،.فيعاني.الالجئون.الفل�سطينيون.من.المعاملة.

التمييزية.عندما.يحاولون.عبور.الحدود،.�سواٌء.اإلى.لبنان.اأو.الأردن،.اأو.تركيا.اأو.تون�ص.اأو.

معي�سية. اإلى.ظروف. تقودهم. قانونية. اأو�ساع. من. ويعانون. اللجوء،. دول. من. اأوغيرها. ليبيا.
�سعبة،.اإلى.حّد.اأن.العديد.اآثروا.العودة.اإلى.�سورية،.رغم.ما.يتهددهم.هناك.من.اأخطار..

ميدانياً،.ا�ستمر.الح�سار.المفرو�ص.على.مخيم.اليرموك،.رغم.المبادرات.العديدة.التي.اأطلقت..

خروج. رغم. اإليهما،. العودة. من. ممنوعين. و�سبينة. الح�سينية. مخيمي. �سكان. يزال. ل. كذلك.

الم�سلحين.منهما.ووقوعهما.تحت.�سيطرة.الدولة.ال�سورية..اأما.مخيما.درعا.ودرعا.الطوارئ،.

والتجمعات.الفل�سطينية.في.درعا،.كالمزيريب.وجلين.وغيرها،.فما.زالت.تتعر�ص.للق�سف.�سبه.

اليومي..وكذلك.مخيم.خان.ال�سيح.الذي.تعر�ص.للق�سف.بالبراميل.المتفجرة.لأكثر.من.مرة..

كذلك.�سهد.مخيم.خان.دنون.وجرمانا.�سقوط.القذائف.بين.الفينة.والأخرى.نتيجة.ال�ستهداف.
المبا�سر.اأحياناً.اأو.غير.المبا�سر..

وعلى.�سعيد.ال�سحايا،.لوحظ.ارتفاع.كبير.في.اأعداد.ال�سحايا،.ول.�سيما.الناجمة.عن.الجوع.

والح�سار.خالل.الن�سف.الأول.من.عام.2014..كذلك.ُوثِّق.العديد.من.ال�سحايا.التي.ق�ست.على.
جبهات.ال�ستباكات.اإلى.جانب.قوات.النظام..

للمزيد.من.التفا�سيل.يمكن.مراجعة.تقرير.الحالة.......
»تقرير.فل�سطينيي.�سورية.بين.مرارة.الواقع.واأمل.الرجوع«

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/jantojune2014situationreprotc.pdf
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/sitreport.pdf
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 الو�سع العام وت�سل�سل االأحداث 
 الأو�ساع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية 

خالل الن�سف الثاني من عام 2014

الآخر. بع�سها. وخ�سع. حرب،. �ساحات. �سورية. في. الفل�سطينية. المخيمات. بع�ص. اأ�سبحت.

ال�سعبية. كالجبهة. له،. موالية. فل�سطينية. وف�سائل. النظامي. الجي�ص. قبل. من. م�سدد. لح�سار.

لتحرير.فل�سطين.ــ.القيادة.العامة.وجبهة.الن�سال.الفل�سطيني.وفتح.النتفا�سة،.حيث.تمار�ص.

هذه.القوات.مجتمعة.دورًا.رئي�سياً.في.ت�سديد.الخناق.عليها.من.خالل.الحواجز.المانعة.لعودة.

ال�سكان.اإلى.منازلهم.في.مخيمات.ا�ستقرت.وهداأت.و�سار.الن�سر.فيها.حليف.الحكومة.ال�سورية،.

اأو.منع.اإدخال.المواد.الطبية.والتموينية.اإلى.مخيمات.اأخرى.اأُغلقت.على.من.فيها.بحجة.وجود.

بعد. خ�سو�ساً. وال�سكان،. لالجئين. ماأ�ساوية. معي�سية. اأو�ساعاً. اأوجد. ما. بداخلها،. م�سلحين.
فقدان.الأ�سا�سيات.ال�سرورية.للحياة.كالغذاء.والدواء.والماء.

ر.عدد.ال�سهداء.الفل�سطينيين.ال�سوريين.منذ.بداية.الأحداث.ال�سورية.وحتى.نهاية.كانون. ويقدَّ

التوثيق.في.مجموعة. يوّثقها.فريق. التي. الإح�سائيات. ــ.دي�سمبر.2014،.وذلك.ح�سب. الأول.
العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.)2596(.�سحية.

مخيمات. ق�سفت. فقد. ال�سحايا.. �سقوط. في. الأبرز. ال�سبب. والمدفعي. الجوي. الق�سف. و�سكل.

وتجمعات.فل�سطينية.في.�سورية.بقذائف.الهاون.وال�سواريخ.والبراميل.المتفجرة،.وتعر�ست.
مخيمات.اأخرى.لق�سف.الطيران.الحربي.الذي.راح.�سحيته.الع�سرات.في.كل.مرة..

كذلك.ل.تزال.ف�سول.ماأ�ساة.معاناة.الالجئين.الفل�سطينيين.في.�سوريا.تتوالى،.في.ظل.الت�ساعد.

الكبير.لالأحداث.الدائرة.فيها،.حيث.ا�ستمر.منع.�سكان.مخيمي.الح�سينية.وال�سبينة.من.العودة.

الممنهج. والق�سف. الح�سار. تحت. يرزح. من�سياً. بقي. الآخر. والبع�ص. وممتلكاتهم،. منازلهم. اإلى.

الدمار.م�ساحة.كبيرة.من.مخيمي.درعا.وحندرات. فيما.طاول. ال�سيح،. اليرموك.وخان. كمخيمي.

في.حلب..اأما.باقي.المخيمات،.فهي.تعاني.من.اأزمات.معي�سية.�ساغطة.واأو�ساع.اإن�سانية.مزرية..
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في المخيمات الفل�سطينية في ال�سورية
مخيم اليرموك: 

اأكثر.من.)25(.األف.مدني.داخل.مخيم.اليرموك.ل.يزالون.رهينة.الح�سار.المطبق.الذي.فر�سه.

اإلى.انعدام. اأدى. الجي�ص.النظامي.على.المخيم.منذ.منت�سف.�سهر.تموز/.يوليو.2013،.والذي.

اليرموك.منذ.بداية. اأبناء.مخيم. الحياة.فيه،.حيث.�ُسجل.�سقوط.)1011(.�سحية.من. مقومات.

الأحداث.في.�سورية،.بح�سب.ما.ك�سف.عنه.فريق.التوثيق.في.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.

�سورية،.بينهم.)461(.�سحية.في.الن�سف.الأول.من.عام.2014،.فيما.�ُسجل.في.الن�سف.الثاني.

الأول.. الن�سف. بانخفا�ص.نحو.43%.عن. اأي. فل�سطينياً،. العام.نف�سه.�سقوط.)262(.لجئاً. من.
وكان.ن�سيب.مخيم.اليرموك.75.�سحية،.اأي.بمعدل.28.5%.من.المجموع.العام...

ق�سف وا�ستباكات، ت�سفيات واغتياالت 
حالة.من.التوتر.وعدم.الأمان.عا�سها.�سكان.مخيم.اليرموك.خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014.
ب�سبب.تعر�ص.المخيم.للق�سف.بعد.تجدد.ال�ستباكات.بين.المجموعات.الم�سلحة.المح�سوبة.
على.المعار�سة.ال�سورية.من.جهة.والجي�ص.النظامي.والجبهة.ال�سعبية.)القيادة.العامة.من.
المخيم. فقد.تعر�ص. المخيم.. اأبناء. ال�سحايا.من. المزيد.من. �سقوط. اإلى. اأدى. ما. اأخرى،. جهة.
للق�سف.و�سقوط.عدد.من.القذائف.على.اأماكن.مختلفة.منه.كان.اأعنفها.يوم.9.اأيلول/.�سبتمبر.
ا�ستهدفتا. ال�سوري. الحربي. الطيران. �سنهما. جويتين. لغارتين. المخيم. تعر�ص. عندما. .2014
بين. الإ�سابات. من. عدد. وقوع. اإلى. اأدتا. العروبة،. �سارع. في. الكرمل. �سفريات. منطقة. محيط.
قذائف. من. �سقوط.عدد. ذلك. تال. ال�سكنية،. الأبنية. في. كبيرًا. دمارًا. واألحقتا. المدنيين. �سفوف.

الهاون.على.ذات.المكان.الذي.ا�ستهدفه.طيران.النظام.ال�سوري.
اأما.يوم.15.اأيلول/.�سبتمبر.2014،.ف�سقطت.عدة.قذائف.على.مناطق.متفرقة.منه،.اأدت.اإلى.
�ساحة. على. قذيفة. �سقوط. اإثر. بها. اأ�سيب. التي. بجراحه. متاأثرًا. ال�سفوري«. »�سياء. �سقوط.
الريجة،.و�ُسجل.�سقوط.عدة.قذائف.ا�ستهدفت.�ساحة.الريجة.والحارات.المجاورة.لها،.و�سارع.
الفرن.الآلي.ومحيط.مدر�سة.المن�سورة،.ما.اأدى.اإلى.وقوع.عدد.من.الإ�سابات.بين.المدنيين..
وتزامن.ذلك.مع.اندلع.ا�ستباكات.عنيفة.في.حّي.الزاهرة.المجاور،.وذلك.اإثر.دخول.عنا�سر.من.

المعار�سة.الم�سلحة.اإلى.الحّي.وا�ستباكها.مع.عنا�سر.حواجز.الجي�ص.النظامي..
)داع�ص(،. الإ�سالمية. الدولة. وتنظيم. ال�سورية. المعار�سة. قوات. بين. ا�ستباكات. دارت. كذلك.
حيث.اندلعت.يوم.18.تموز/.يوليو.2014.ا�ستباكات.بين.الكتائب.الم�سلحة.في.المخيم.وبع�ص.
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المح�سوبين.على.تنظيم.الدولة.الإ�سالمية.المعروفة.بداع�ص،.حيث.نجم.عن.تلك.ال�ستباكات.

ح�سيلة.من.الغتيالت.وعمليات.العتقال،.من.اأبرزها.اعتقال.خليل.الزغموت.الملقب.بـ.»اأبو.

ها�سم.الزغموت«،.اأحد.م�سوؤولي.الكتائب.الم�سلحة.في.المخيم،.من.قبل.جبهة.الن�سرة..كذلك.

الركن.خالد. العقيد. بال�سرب.على. المخيم. المخيم.اعتداء.مجموعات.م�سلحة.من.خارج. �سهد.
الح�سن،.قائد.مجموعة.»جي�ص.التحرير.الفل�سطيني.المن�سق«..

وتيرة. ت�ساعد. ب�سبب. اليرموك. مخيم. اأبناء. بين. والتوتر. الغليان. من. حالة. �سادت. ذلك،. اإلى.

مخيم. �سهدها. التي. المفخخة. ال�سيارات. ظاهرة. وانت�سار. ال�سيا�سية. والعتقالت. الغتيالت.

ال�سخ�سيات. من. العديد. ا�ستهدفت. والتي. .،2014 عام. من. الأخير. الن�سف. في. اليرموك.
الفل�سطينية.من.اأهالي.مخيم.اليرموك..

في. مزروعة. كانت. نا�سفة. عبوة. انفجار. ف�ُسجل. .،2014 اأكتوبر. الأول/. ت�سرين. .19 يوم. اأما.

�سيارة.مركونة.بالقرب.من.م�سفى.البا�سل.في.�سارع.عز.الدين.الق�سام.بمخيم.اليرموك،.دون.اأن.
يوؤدي.اإلى.وقوع.اأي.اإ�سابات..

في.غ�سون.ذلك.�سهد.مخيم.اليرموك.ليل.27.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.2104.�سقوط.قذيفة.هاون،.

نجم.عنها.�سقوط.اأربعة.�سحايا،.ثالثة.منهم.من.قادة.كتائب.اأكناف.بيت.المقد�ص.المعار�سة.
والطفلة.»تال.اأحمد.فرحان.عليان«.البالغة.من.العمر.�سنة.و�سبعة.اأ�سهر..

كذلك.ق�سى.يوم.2.كانون.الأول/.دي�سمبر.2014.اأبو.محمد.راجي،.اأحد.منت�سبي.كتائب.اأكناف.
بيت.المقد�ص،.اإثر.تعر�ص.مخيم.اليرموك.للق�سف.بقذائف.الهاون..

اليرموك بال ماء 
عام. من. الأخير. الربع. تتفاقم.خالل. فيه. المياه. نق�ص. من. اليرموك. اأهالي.مخيم. معاناة. بداأت.
اإيقاف.تغذية.المخيم.عبر.�سبكة.المياه.القادمة.من.المناطق.المجاورة. 2014،.وذلك.ب�سبب.
منذ.يوم.9.اأيلول.2014،.ما.جعله.على.�سفا.كارثة.اإن�سانية.جديدة،.خا�سة.اأن.اأزمة.�سّح.المياه.
بداأت.مع.مطلع.ال�سيف.واأدت.اإلى.انت�سار.الأمرا�ص.فيه،.وقد.اأجبر.الأهالي.على.ق�ساء.ع�سرات.
للمخيم،.حيث. المجاورة. المناطق. من. الماء. ليترات. بع�ص. على. الح�سول. بانتظار. ال�ساعات.

ي�سطرون.اإلى.الم�سير.والمخاطرة.بحياتهم.في.�سبيل.توفير.المياه.لأطفالهم...
اأيلول.2014،. اليرموك.يوم.17. المياه.في.مخيم. القائمون.على.محطة.�سخ. اأطلق. ذلك،. اإلى.
والمناطق. اليرموك. مخيم. في. المياه. اأزمة. لحل. مبادرة. الرابع،. للعام. العمل. عن. المتوقفة.
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تلك. تزويد. اإلى. ال�سورية. والحكومة. المعنية. الجهات. دعوة. خالل. من. وذلك. له،. المجاورة.

دم�سق،. في. للنظام. الموؤيدة. المناطق. باتجاه. المياه. �سخ. مقابل. الكهربائي. بالتيار. المحطة.

وبهذا.يرتفع.من�سوب.المياه.في.مخيم.اليرموك.وجنوب.دم�سق،.وكذلك.في.المناطق.المجاورة.

مع. والتوا�سل. تبنيها. اإلى. الإن�سانية. الجهات. المبادرة. على. القائمون. دعا. حيث. للمخيم،.

اأدراج. ذهبت. الدعوة. تلك. اأن. اإل. اليرموك،. مخيم. في. المياه. اأزمة. لإنهاء. المعنية. الأطراف.
الرياح.ب�سبب.عدم.اكتراث.الدولة.ال�سورية.بها..

بدنا. بنادي:. اليرموك. مخيم. عط�ســان،. اليرموك. )مخيم. عنوان. وتحت. ذاته،. ال�سياق. وفي.

نعي�ص(،.اأطلق.عدد.من.ن�سطاء.مخيم.اليرموك.يوم.2014/9/19.حملة.اإعالمية.على.�سفحات.

التوا�سل.الجتماعي.)الفي�سبوك(.هدفت.اإلى.ت�سليط.ال�سوء.على.الآثار.الكارثية.التي.�ستنجم.

اآخر.من. اأطلق.عدد. اليرموك،.وللمطالبة.برفع.عنه..فيما. المياه.عن.مخيم. ا�ستمرار.قطع. عن.

حملة. .2014 اأيلول. .29 يوم. )الفي�سبوك(. الجتماعي. التوا�سل. �سفحات. على. النا�سطين.

بعنوان:.»بدنا_نعي�ص......عط�ص_تحت_الح�سار«،.بهدف.ت�سليط.ال�سوء.على.معاناة.اأهالي.
مخيم.اليرموك.جراء.الح�سار.المفرو�ص.عليه.

في.غ�سون.ذلك،.عملت.الهيئات.واللجان.العاملة.على.الأر�ص.في.مخيم.اليرموك.جاهدة.على.

توفير.مياه.ال�سرب.لقاطنيه.من.خالل.اإي�سالها.اإلى.منازلهم.عبر.ال�سهاريج،.رغم.ما.تعانيه.من.

قامت. المخيم..حيث. المفرو�ص.على. الح�سار. ب�سبب. توافرها. المحروقات.وعدم. ل�سعر. غالء.

الح�سيني.بمخيم. القادر. الخيرية.بتجهيز.وتفعيل.بئر.جديدة.في.حديقة.عبد. هيئة.فل�سطين.

اليرموك،.ليجري.من.خاللها.دعم.منهل.المياه.الموجود.في.الحديقة،.الذي.ت�سرف.عليه.هيئة.
فل�سطين.الخيرية.

بدورها،.اأطلقت.موؤ�س�سة.»جفرا«.في.حملتها.»قطرة.مياه«،.وذلك.لتوفير.المياه.لأهالي.مخيم.

اليرموك،.حيث.اأقدم.فريق.الخدمات.فيها.على.ا�ست�سالح.وت�سغيل.اأربع.اآبار.ارتوازية.داخل.

المخيم،.كذلك.اأ�سلح.م�سختين.ل�ستخدامهما.في.ا�ستخراج.المياه،.فيما.اأُن�سئت.خم�ص.نقاط.

المتاحة،. المياه. م�سادر. عن. البعيدة. المناطق. في. خا�سة. المخيم،. اأرجاء. في. مياه. تخزين.

هذا.اإ�سافة.اإلى.تعقيمها.للمياه.من.اأجل.اأن.ت�سبح.�سالحة.لل�سرب،.وذلك.بهدف.التخفيف.من.
معاناة.�سكان.المخيم..

ومن.جانبها.قدمت.موؤ�س�سة.عطاء.الخيرية.مادة.المازوت.والبنزين.لأهالي.المخيم.لم�ساعدتهم.
في.�سخ.المياه.من.الآبار.الرتوازية.التي.جرى.تفعيلها.من.قبل.كادر.الموؤ�س�سة.
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مبادرات ومنا�سدات لفّك الح�سار 
�سهد.الن�سف.الثاني.من.عام.2014.فتورًا.في.المبادرات.الرامية.اإلى.رفع.الح�سار.عن.مخيم.
اليرموك.بالمقارنة.مع.الحراك.الذي.�سهده.الن�سف.الأول.من.العام،.ولم.تتمكن.من.رفع.الح�سار.
اإلى.موجة.ا�ستياء.�سعبي.داخل.مخيم.اليرموك.وتململ.من. اأدى. وبقيت.حبرًا.على.ورق،.ما.
عدم.التو�سل.اإلى.اأي.اتفاق.جدي.ينهي.اأزمتهم.ويف�سي.اإلى.فك.الح�سار.عن.المخيم..فبالرغم.
من.المبادرات.والتفاقات.المتعددة.التي.ُوّقعت.بين.الحكومة.ال�سورية.والموؤ�س�سات.الأهلية.
والإغاثية.والكتائب.الم�سلحة.داخل.المخيم)1(،.والتي.كان.اآخرها.التفاق.الذي.وّقعه.رئي�ص.
فرع.مخابرات.فل�سطين،.ممثاًل.الحكومة.ال�سورية،.اإ�سافة.اإلى.عدد.من.ممثلي.الكتائب.والهيئات.

العاملة.داخل.المخيم،.اإل.اأنه.لم.يدخل.حيز.التنفيذ.حتى.لحظة.اإعداد.التقرير.
التفاهم. جرى. عندما. .2014 يوليو. تموز/. .31 يوم. طفيفاً. حراكاً. المبادرات. تلك. �سهدت. لقد.
النقاط. من. عدد. على. ال�سورية. والحكومة. المخيم. داخل. الم�سلحة. الكتائب. بين. والتوافق.
حيث. عملها،. المبادرة. من. المنبثقة. الأمنية. اللجنة. بداأت. ثم. المخيم،. وتحييد. الح�سار. لفك.
المخيم.ومداخله.عند.دوار.فل�سطين.ويلدا.والحجر.الأ�سود.وحي. توزع.عنا�سرها.في.نقاط.
الزين،.ورفع.ق�سم.الخدمات.في.هيئة.فل�سطين.الخيرية.ال�سواتر.الترابية.بالجرافات.لإغالق.
المهدمة. المباني. ركام. لتنظيف. مبا�سرة.عمل.محافظة.دم�سق. فق.على. اتُّ المداخل..كذلك. تلك.
في.�سارع.اليرموك.بين.مدخل.المخيم.و�ساحة.الريجة،.يترافق.مع.دخول.عمال.ال�سيانة.اإلى.
الطريق. يكون. التنظيف. عملية. من. النتهاء. وبعد. الكهربائي،. التيار. لإ�سالح.خطوط. المخيم.
ال�سورية،. ال�سجون. في. الفل�سطينيين. المعتقلين. ملف. اأما. الأهالي.. عودة. اأمام. لفتحه. جاهزًا.
فق.على.ت�سكيل.لجنة.لمتابعة. فكان.حا�سرًا.في.الجتماعات.المنعقدة.بين.الأطراف.كافة،.واتُّ

هذا.المو�سوع.
اأما.في.يوم.8.اآب.2014،.فقد.دخل.وفد.مدني.ممن.اأ�سرفوا.على.توقيع.اتفاق.تحييد.المخيم.
ال�سورية.لت�سوية. لل�سلطات. اأنف�سهم. الذين.كانوا.�سي�سلمون. ال�سباب. اأو�ساع. لمتابعة.ت�سوية.
اأو�ساعهم.في.اإطار.تنفيذ.بنود.المبادرة،.اإل.اأنهم.فوجئوا.باإطالق.عنا�سر.من.جبهة.الن�سرة.
اإ�سابة.»نعيم.الخطيب«.ع�سو.الحراك.ال�سعبي.في.مخيم.اليرموك. اإلى. اأدى. النار.عليهم،.ما.

.فل�سطينيو.�سورية.بين.اأمل.الرجوع.ومراة.الواقع.ــ.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.ومركز.العودة.ــ. .)1(

الواقع.الميداني.والإن�ساني.للمخيمات.والتجمعات.الفل�سطينية.في.�سورية.ــ.اتفاقيات.رفع.الح�سار.بين.التفعيل.
والتعطيل.ــ.�ص.9..
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في.اإحدى.قدميه،.ونقله.اإلى.الم�سفى..اإلى.ذلك،.خرج.عدد.من.اأهالي.المخيم.بتظاهرة.يطالبون.

الأهالي. الح�سار.عن.مخيمهم.وعودة. بفك. والإ�سراع. المبادرة. لبنود. الفوري. بالتطبيق. فيها.
النازحين.عنه.اإليه..

اإلى.ذلك،.�سرح.»نظمي.غزال«،.الو�سيط.بين.اأطراف.مبادرة.تحييد.المخيم،.باأن.هناك.عقبات.

الم�سلحة.داخل. المجموعات. اأن.وافقت. المبادرات..فبعد. اإنجاح. اأجل.عدم. كثيرة.تو�سع.من.

اليرموك.على.كافة.البنود.التي.ُطرحت.�سابقاً،.عادت.تلك.المجموعات.لت�سع.�سروطاً.جديدة.

المجموعات. تتهم. جهتها،. ومن. المخيم.. اإلى. المازوت. مادة. اإدخال. اأهمها. المبادرة،. لتنفيذ.

الم�سلحة.الجي�ص.النظامي.والجبهة.ال�سعبية.)القيادة.ــ.العامة(.بعرقلة.الجهود.التي.تبذل.من.
اأجل.فك.الح�سار.عن.اليرموك..

تعرقل. متطرفة. تنظيمات. هناك. باأن. عبا�ص،. محمود. الفل�سطيني. الرئي�ص. �سّرح. ذلك،. غ�سون. في.

عمليات.عودة.المواطنين.اإلى.مخيم.اليرموك،.موؤكدًا.اأن.الم�ساعي.ل.تزال.متوا�سلة.لعودة.كل.�سكان.
مخيم.اليرموك.في.�سورية،.م�سيرًا.اإلى.اأّن.»ما.يجري.في.�سورية.�ساأن.داخلي.ل.عالقة.لنا.به«.

اإن. فتح«:. لـ»حركة. الثوري. المجل�ص. اأمام. األقاها. �سابقة. ت�سريحات. في. قال. قد. عبا�ص. وكان.

ـ.القيادة.العامة.م�سوؤولة.عن.الأزمة.في.اليرموك،.حيث.اأدانت.القيادة.العامة. الجبهة.ال�سعبيةـ.
تلك.الت�سريحات،.متهمة.عبا�ص.بـ»النغما�ص«.في.العمل.�سد.النظام.ال�سوري.

اأهلية.في.مخيم.اليرموك.لالجئين.الفل�سطينيين.في. واأ�سدرت.اإحدى.ع�سرة.هيئة.وموؤ�س�سة.

دم�سق.بياناً.م�ستركاً.يوم.2.تموز/.يوليو.2014.نا�سدت.فيه.جميع.الجهات.العمل.الفوري.على.

معالجة.الجوانب.الإن�سانية.في.مخيم.اليرموك،.خا�سة.في.�سهر.رم�سان،.وذلك.بفتح.الطريق.

من.مخيم.اليرموك.واإليه،.واإدخال.الم�ساعدات.الغذائية.والطبية.اإلى.المخيم،.والعمل.لإعادة.

اأر�سل.المجل�ص.المدني.في.مخيم. اإلى.ذلك. اإليه،.وفي.مقدمتها.مياه.ال�سرب.. الخدمات.العامة.

العام. الأمين. المخيم. داخل. من. والمهند�سون. والمحامون. المثقفون. فيه. حمل. بياناً. اليرموك.

لالأمم.المتحدة.بان.كي.مون،.الم�سوؤولية.الأخالقية.عن.حماية.الالجئين.المحا�سرين.منذ.اأكثر.

من.عام.داخل.المخيم،.كذلك.حّمل.البيان.كبار.موظفي.الأمم.المتحدة.في.�سورية.الم�سوؤولية.

لم. حيث. تجاههم،. بواجبهم. قيامهم. لعدم. وذلك. المخيم،. في. الأهالي. معاناة. عن. الأخالقية.

يقوموا.بتحميل.الم�سوؤولية،.بالإ�سارة.اإلى.الجهة.التي.تعرقل.تنفيذ.القرار.الأممي.2139.ب�ساأن.

الم�ساعدات.الإن�سانية.بح�سب.البيان..هذا.وطالب.البيان.جميع.الأطراف.المتحاربة.باحترام.
القانون.الدولي.الإن�ساني.وتحييد.المدنيين.وعدم.ا�ستخدامهم.كورقة.لمكا�سب.�سيا�سية.
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وفي.�سياق.مت�سل،.نا�سد.المجل�ص.المحلي.في.مخيم.اليرموك.يوم.10.اآب.2014.في.بيان.له.

لالجئين. العامة. والهيئة. �سورية. في. فل�سطين. دولة. �سفارة. راأ�سهم. وعلى. المعنيين،. جميع.

الفل�سطينيين.العرب.ووكالة.غوث.وت�سغيل.الالجئين.الفل�سطينيين.»الأونروا«،.العمل.على.

تخفيف.معاناة.اأبناء.المخيم.المحا�سرين.منذ.اأكثر.من.عام.و�سرورة.اإدخال.المواد.الأ�سا�سية.

اأ�سطوانات. �سيما. ول. التدفئة،. ومواد. المحروقات. اإدخال. �سرورة. على. البيان. و�سدد. اإليه،.

الغاز،.ل�سّد.حاجة.النا�ص.من.الطهو.والتدفئة.قبيل.ف�سل.ال�ستاء،.ولكّف.الأيدي.عن.العبث.في.

ما.بقي.من.ممتلكات.في.مخيم.اليرموك..فيما.اأطلق.عدد.من.�سباب.اليرموك.يوم.16.اآب.2014.

على.مواقع.التوا�سل.الجتماعي.ها�ستاغ.»بدنا.نعي�ص«،.وذلك.في.محاولة.منهم.لجمع.الراأي.
العام.لل�سغط.على.الأطراف.الموّقعة.لمبادرة.تحييد.المخيم،.وذلك.لتنفيذ.بنودها.

اأما.في.يوم.26.ت�سرين.الأول.2014،.فقد.وجه.اأهالي.مخيم.اليرموك.لالجئين،.وممثلو.القوى.

والف�سائل.الفل�سطينية.داخله،.ر�سائل.»نجدة«.اإلى.عدة.�سخ�سيات.�سيا�سية.ودولية،.طالبوا.
فيها.ب�سرورة.فك.الح�سار.عن.المخيم،.واإعادة.الحياة.داخله.اإلى.طبيعتها.

وهو. المخيم،. معاناة. عن. اليد«. »كّف. �سيا�سة. في. ال�ستمرار. من. الموجهة. الر�سائل. وحذرت.

وكهرباء. وغذاء. مياه. من. داخله،. الحياة. مقومات. اأب�سط. نفاد. ب�سبب. المحقق. الموت. يواجه.
واأدوية.ومرافق.طبية.و�سحية.

الجانب التعليمي: 
رغم.الح�سار.والق�سف.وما.تعر�ست.له.مدار�ص.المخيم.من.نهب.و�سرقة.ودمار،.اإل.اأن.اإرادة.
متابعة. اأمام. وقفت. التي. الم�ساعب. بع�ص. ذللت. اليرموك. مخيم. اأبناء. لدى. والتعلم. الحياة.
المدار�ص. لتنظيف. المخيم.حملة. اأر�ص. على. العاملة. الهيئات. فبداأت. فيه،. التعليمية. العملية.
البديلة«.)حّي. الأمل. البديلة،.وهي.»مدر�سة. المدار�ص. من. وافُتتح.عدد. منها،. الركام. واإزالة.
الثالثين(،. �سارع. ــ. التقدم. )حي. البديلة«. الدم�سقية. »المدر�سة. العروبة(،. �سارع. ــ. التقدم.
المدار�ص(،. )�سارع. البديلة«. الجرمق. »مدر�سة. اليرموك(،. )غرب. البديلة«. الأزمة. »مدر�سة.

وذلك.بغية.متابعة.التعليم.�سمن.الإمكانات.المتاحة،.وبجهود.اأ�ساتذة.من.ابناء.المخيم...
اآب. اليرموك.يوم.29. التعليمية.في.مخيم. الموؤ�س�سات.الإغاثية.والموؤ�س�سات. اأعلنت. اإلى.ذلك.
2014.تو�سلها.اإلى.اتفاق.يق�سي.بتوحيد.الملف.التعليمي.داخل.المخيم..وجاء.ذلك.الإعالن.
اإلى. تهدف. عمل. اآلية. اإلى. التو�سل. اأجل. من. الموؤ�س�سات. تلك. عقدتها. عديدة. اجتماعات. بعد.
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الرتقاء.بالعملية.التعليمية.داخل.اليرموك..وذكر.البيان.الذي.اأ�سدرته.تلك.الموؤ�س�سات،.اأنه.

بموافقة.جميع.الأطراف،.اعُترف.بالجهات.الآتية.جهات.ر�سمية.راعية.للعملية.التعليمية.في.

المخيم،.وهي:.رو�سة.الأمل.الكائنة.في.مبنى.الإعا�سة.جهة.م�سوؤولة.عن.مرحلة.ما.قبل.التعليم.

ال�سا�سي،.توحيد.الحلقة.التعليمية.الأولى.والثانية.في.مدر�سة.واحدة،.هي.مدر�سة.الجرمق،.

المدار�ص.في.كادر.مدر�سة.الجرمق.ح�سب.الخبرة.والحاجة،.فيما. المعلمين.في.باقي. ودمج.

�سف. من. الثانوية. بالمرحلة. المعني. التعليمي. الإطار. الح�سيني. القادر. عبد. ثانوية. اعتبرت.

الأول.الثانوي.اإلى.الثالث.الثانوي..و�سدد.البيان.على.اأن.هذه.الموؤ�س�سات.هي.الجهات.الر�سمية.

التعليمية.الوحيدة.داخل.المخيم.المعترف.بها.من.قبل.كافة.الأطراف،.ويكون.دور.الموؤ�س�سات.

هذه. في. التعليمية. العملية. لإنجاح. الم�ستويات. كل. على. المطلوب. الدعم. كل. تقديم. الإغاثية.

التعليمية. الموؤ�س�سات. روؤ�ساء. من. موحد. تعليمي. مكتب. اأُن�سئ. اأنه. البيان. واأكد. الموؤ�س�سات..

ومندوب.عن.الموؤ�س�سات.الإغاثية.للوقوف.على.�سير.العمل،.م�سيرًا.اإلى.اأن.كل.جهة.ل.تلتزم.

هذا.القرار.هي.جهة.خارجة.عن.الإجماع.وتبحث.عن.مكا�سب.خا�سة،.وت�سرب.عر�ص.الحائط.

بالم�سلحة.العامة.لأطفال.المخيم..وفي.الختام.طلب.البيان.من.القائمين.على.الهيئة.العامة.

لالجئين.الفل�سطينيين.دعم.الجهود.المبذولة.لإنجاح.العملية.التعليمية.في.مخيم.اليرموك.في.
ما.ي�سمن.م�ستقباًل.زاهرًا.لالأطفال.

تحا�سر. التي. العامة. القيادة. ـــ. ال�سعبية. الجبهة. ومجموعات. النظامي. الجي�ص. حواجز. اأما.

الذين. الثانوية. ال�سهادة. اأكثر.من.عام.فقد.�سمحت.لطالب. اليرموك.جنوب.دم�سق.منذ. مخيم.
خرجوا.يوم.8/1.لاللتحاق.بالدورة.التكميلية.لل�سهادة.الثانوية.بالعودة.اإلى.المخيم..

الجانب الطبي: 
وانت�سار. الطبية. والكوادر. والم�ستلزمات. الأدوية. في. �سديد. نق�ص. من. اليرموك. �سكان. ي�سكو.
العديد.من.الأمرا�ص.المزمنة،.الأمر.الذي.اأدى.اإلى.موت.العديد.من.اأبنائه..وفي.ال�سياق.ذاته،.
العاملة. الطبية. الهيئات. اأن. اإعالنه. الخطر،.بعد. ناقو�ص. اليرموك. الطبي.في.مخيم. الكادر. دّق.
اإلى.15.حالة.م�سابة.بمر�ص.حمى.»التيفوئيد«.و«فقر. ما.بين.10. في.المخيم.ت�ستقبل.يومياً.
الدم«،.وحذر.الأطباء.من.انت�سار.العديد.من.الأمرا�ص.المزمنة.وال�سارية.كمر�ص.ال�سل.بين.
بالحمى. الم�سابين. عدد. و�سل. فيما. عليه.. هو. ما. على. الو�سع. ا�ستمر. ما. اإذا. المخيم،. �سكان.
للعالج. الالزمة. الأدوية. لهم. تتوافر. ل. م�سابين. .110 اإلى. المخيم. داخل. )التفوئيد(. التيفية.
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من.ذلك.المر�ص.ب�سبب.الح�سار،.كذلك.ظهرت.العديد.من.المرا�ص.الناجمة.عن.نق�ص.المياه.
وال�سوائل،.كالرمال.والح�سيات.الكلوية..

وودع.اأهالي.اليرموك.يوم.13.تموز/.يوليو.2014.»اأحمد.ح�سن.العائدي«.الذي.ق�سى.نتيجة.

تعذر.عالجه.من.مر�ص.اليرقان.ب�سبب.نفاد.المواد.الطبية.وا�ستمرار.الح�سار.الم�سدد.المفرو�ص.
على.مخيم.اليرموك..

وفي.�سياق.مت�سل،.اأُدخلت.كمية.من.المعقِّمات.والأدوية.الخاف�سة.للحرارة.وبع�ص.لقاحات.

مر�ص.الحمى.التيفية.)التفوئيد(.اإلى.مخيم.اليرموك،.وقد.�سلمت.لم�سفى.فل�سطين،.فيما.تجري.

حملة.للتلقيح.بالقرب.من.�سارع.راما،.حيث.خ�س�ص.لذلك.نحو.850.لقاحاً..واأفاد.طبيب.من.

داخل.المخيم.باأن.انت�سار.المر�ص.يعود.اإلى.العتماد.على.مياه.الآبار.الملوثة،.وتناول.الأهالي.

ر.القادمة.من.ب�ساتين.يلدا.الملوثة،.محذرًا.من.ارتفاع.عدد.الوفيات،.في.ظل.غياب.العالج. للُخ�سَ
وح�سار.المخيم.

وفي.�سياق.مت�سل،.بداأت.جمعية.الهالل.الأحمر.الفل�سطيني.يوم.21.تموز/.يوليو.2014.حملة.

لتعقيم.المياه.في.بيوت.الأهالي.داخل.اليرموك،.وذلك.�سمن.حمالت.الوقاية.من.انت�سار.الأوبئة.
وحمالت.التوعية.بالحفاظ.على.النظافة.العامة.وال�سخ�سية.التي.تقوم.بها.الجمعية.

اليرموك. مخيم. في. الفل�سطيني. الأحمر. الهالل. جمعية. ت�سلمت. فقد. الطبي،. ال�سعيد. على. اأما.

لالجئين. العامة. الهيئة. من. متعددة. اأطفال. لقاحات. مجموعة. .2014 يوليو. تموز/. .25 يوم.

وال�سفارة.الفل�سطينية،.فيما.يتابع.الفريق.الطبي.للهالل.الأحمر.الفل�سطيني.عمله.الوقائي.في.

مخيم.اليرموك.من.خالل.ال�ستمرار.في.حملة.اللقاح.�سد.�سلل.الأطفال،.والتوعية.على.النظافة.

حّي. مياه. تعقيم. من. الفريق. انتهى. حيث. ال�سرب،. مياه. وتعقيم. ال�سليم،. ال�سحي. وال�سلوك.

الثامن.من.اآذار.وحّي.العروبة.وحّي.التقدم.وحارة.المغاربة.ومحيط.جامع.فل�سطين.و�سارع.
عين.غزال،.و�سوًل.اإلى.�ساحة.الريجة.

الفل�سطيني.ومتطوعيها.في.مخيم. الأحمر. الهالل. نّفذ.عدد.من.كوادر.جمعية. اآخر،. من.جانب.

ما. �سد. غزة. قطاع. في. وزمالئهم. اأهلهم. مع. ت�سامنية. وقفة. يوليو. تموز/. .30 يوم. اليرموك.

يتعر�سون.له.من.عدوان.وا�ستهداف.لمراكز.جمعية.الهالل.الأحمر.والكوادر.الطبية.فيها..فيما.

اأكد.مدير.الجمعية.وكوادرها.وقوفهم.اإلى.جانب.اأهلهم،.معّبرين.عن.اإدانتهم.ا�ستهداف.المراكز.

الطبية.والكوادر،.ووا�سفين.ذلك.بمخالفة.لكل.القوانين.والأعراف.الدولية.واتفاقيات.جنيف..

وي�سار.اإلى.اأن.المراكز.الطبية.والم�سافي.في.مخيم.اليرموك.كانت.قد.تعر�ست.لق�سف.متكرر.
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الإ�سعاف. �سيارات. ا�سُتهدفت. كذلك. العمليات،. اأجهزة. الطبية،.وخا�سة. الأجهزة. وعّطل. دّمر.

الح�سار. ظل. في. الدنيا،. بطاقتها. لكن. م�ستمرًا،. الم�سافي. بع�ص. عمل. يزال. ول. وطواقمها..

المفرو�ص.على.المخيم،.من.منع.دخول.الكوادر.والم�ستلزمات.الطبية.والأدوية،.وال�ستمرار.
في.قطع.التيار.الكهربائي.ومنع.دخول.المحروقات.لت�سغيل.هذه.الم�سافي.

اآب. يوم.12. اليرموك. الفل�سطيني.ومتطوعوها.في. الأحمر. الهالل. نفذ.كوادر.جمعية. ذلك. اإلى.

2014.وقفة.تكريمية.للمتطوع.ماهر.نهاد.حميد،.الذي.ق�سى.في.�سجون.النظام.ال�سوري.تحت.

التعذيب..في.غ�سون.ذلك،.قامت.جمعية.الهالل.الأحمر.الفل�سطيني.في.مخيم.اليرموك.يوم.11.

اأيلول.2014،.ولمنا�سبة.اليوم.العالمي.لالإ�سعاف.الأّولي.بتخريج.دورة.»ال�سهيد.دياب.مهنا.في.

الإجراءات.التمري�سية«.التي.اأقامتها.في.م�سفى.فل�سطين،.بهدف.اإعداد.الكوادر.الطبية.المدربة.

في.المخيم..كذلك.اأجرت.منظمة.الهالل.الأحمر.الفل�سطيني.يوم.7.كانون.الأول/.دي�سمبر.2014.

حملة.تلقيح.�سد.�سلل.الأطفال،.وذلك.في.مركزها.الكائن.في.دير.يا�سين،.حيث.�سملت.الحملة.
جميع.اأطفال.المخيم.ممن.هم.دون.خم�ص.�سنوات.

الو�سع المعي�سي: 
ل.يزال.�سكان.مخيم.اليرموك.يعانون.من.وطاأة.الح�سار.الذي.فر�سه.عليهم.الجي�ص.النظامي.
.157 �سقوط. اإلى. اأدى. والذي. يوم. .600 من. اأكثر. منذ. العامة(. )القيادة. ال�سعبية. والجبهة.
�سحية.ب�سبب.الح�سار.وقلة.الرعاية.الطبية،.فيما.ي�سكو.الأهالي.من.ا�ستمرار.انقطاع.المياه.
والكهرباء.وخدمة.الإنترنت.عنه،.وعدم.توافر.المواد.الطبية.والأدوية.والمحروقات.فيه،.ما.
الدولية. المنظمات. اإلى. نداء. توجيه. اإلى. المخيم. اأر�ص. على. العاملة. والهيئات. الأهالي. دفع.
والأمم.المتحدة.للتدخل.من.اأجل.فك.الح�سار.عنه.وتوفير.جميع.مقومات.الحياة.الأ�سا�سية.
اأبناء. با�سم. ر�سائل. اأيلول.2014.عدة. .5 يوم. المدني. المجل�ص. ذاته،.وجه. ال�سياق. فيه..وفي.
للموؤ�س�سة. العام. المدير. م�سطفى«. »علي. من. كل. اإلى. داخله. العاملة. والموؤ�س�سات. المخيم.
فل�سطين. دولة. و�سفير. �سورية،. اإقليم. .- الغوث. وكالة. الفل�سطينيين،.ومدير. لالجئين. العامة.
في.�سورية،.طالب.فيها.ب�سرورة.التحرك.لإدخال.المحروقات.ومادة.غاز.الطهو،.وذلك.لتوفير.
التدفئة.قبيل.ف�سل.ال�ستاء..وجاء.في.الر�سالة.اأن.اإدخال.المحروقات.اإلى.المخيم.يحمي.البيوت.
واأ�سجار. اأثاث. يمكن.حرقه.من. ما. اإلى.حرق.كل. العابثين.و�سعيهم. واأثاثها.من.عبث. الخالية.
اليرموك. حارات. في. كبيرة. بكميات. النفايات. تراكم. من. ال�سكان. وي�سكو. الكهرباء.. واأعمدة.
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تلك. اإحراق. اإلى. للجوء. دفعهم. ما. الأوبئة،. وانت�سار. للح�سرات. م�سدرًا. باتت. حيث. واأزقته،.

النفايات.كحل.للتخل�ص.منها..وياأتي.ذلك.في.ظل.ا�ستمرار.ح�سار.المخيم،.ما.اأدى.اإلى.تعطل.
عمل.كافة.الموؤ�س�سات.الخدمية.وال�سحية.فيه.

اإدارة الح�سار: 
لم.يعد.مطلب.اأهالي.مخيم.اليرموك.اإدخال.المواد.الغذائية.اإليه.فقط.لأن.وكالة.غوث.وت�سغيل.
الالجئين.الفل�سطينيين.)الأونروا(.ُتدخل.كميات.محدودة.من.المواد.الإغاثية.اإليه،.بل.تجاوز.
فك. خالل. من. ومعاناتهم. ماأ�ساتهم. لإنهاء. وحقيقية. عملية. باتباع.خطوات. المطالبة. اإلى. ذلك.
الح�سار.الكامل.عن.المخيم.وتحييده.وتطبيق.بنود.المبادرة.وال�سماح.لالأهالي.خارج.اليرموك.
بالعودة.اإليه،.ومعاملة.المخيم.اأُ�سوة.بالمناطق.المحيطة.به.مثل.يلدا.وببيال.وبيت.�سحم.التي.

وّقعت.هدنة.مع.النظام.ال�سوري..
اإلى.مخيم. الإن�سانية. الم�ساعدات. اإي�سال. وقد.حّذرت.وكالة.)الأونروا(.من.عدم.قدرتها.على.
اليرموك.ب�سبب.ال�ستباكات.والق�سف.الذي.يرافق.عملية.توزيع.ال�سلل.الغذائية،.ما.اأدى.اإلى.
عنيفة. ا�ستباكات. اندلع. اليرموك. مخيم. �سهد. .،2014 اآب. .5 يوم. ففي. عديدة.. مرات. توقفها.
اأثناء.توزيع.الم�ساعدات.الغذائية.على.اأهالي.المخيم،.ما.اأدى.اإلى.�سقوط.�سحيتين.هما.»رائد.
واإ�سابة. ح�سن«،. محمد. و«كاملة. العامة(،. )القيادة. ال�سعبية. الجبهة. عنا�سر. اأحد. دربا�ص«.
عدد.من.المدنيين.ممن.كانوا.بانتظار.ت�سّلم.المعونات.الغذائية..اإلى.ذلك،.اأكد.�سهود.عيان.اأن.
ال�ستباكات.اندلعت.بين.عنا�سر.من.الجبهة.ال�سعبية.)القيادة.العامة(.وعنا�سر.حركة.فتح.

النتفا�سة،.اإل.اأن.الأخيرة.نفت.عبر.�سفحتها.على.الفي�ص.بوك.�سحة.تلك.الأخبار.
اأما.يوم.6.اآب.2014،.فقد.اأُ�سيب.اأحد.اأبناء.مخيم.اليرموك.بر�سا�سة.قنا�ص.اأ�سابت.قدمه،.
وذلك.اأثناء.انتظاره.الح�سول.على.الم�ساعدات.بالقرب.من.�ساحة.الريجة.و�سط.المخيم،.كذلك.
اأُ�سيب.الالجئ.»عبد.النا�سر.موعد«.بر�سا�ص.قنا�ص.يوم.11.اأيلول.2014،.وذلك.اأثناء.توزيع.
الم�ساعدات.على.الأهالي.المحا�سرين.في.مخيم.اليرموك،.فيما.تعر�ست.الم�سنة.»فطوم.ق�سى.
اأثناء.ا�ستئناف.وكالة. با�سي«.لالإ�سابة.بر�سا�سة.قنا�ص.بيدها.يوم.9.ت�سرين.الأول.2014،.
الأونروا.توزيع.الم�ساعدات.الغذائية.على.الأهالي.المحا�سرين..وبح�سب.�سهادة.اأحد.�سكان.
اأهالي. القنا�ص.ر�سا�سه.على. ُيطلق. الغذائية. المعونات. ت�سليم. كلما.جاء.موعد. باأنه. المخيم.
النزاع. طرفي. باأّن. واأردف. الإغاثية.. الم�ساعدات. توزيع. منع. بهدف. وذلك. اليرموك،. مخيم.
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ح�سرت. الأونروا. اأن. يذكر. الم�ساعدات.. توزيع. اأثناء. اليرموك. اأهالي. حماية. عن. م�سوؤولن.

توزيع.م�ساعداتها.الغذائية.على.اأهالي.مخيم.اليرموك.بثالثة.اأيام.في.الأ�سبوع.هي.الخمي�ص،.
الجمعة.وال�سبت...

ي�سوب. الأهالي،. اأحد. وبح�سب. الم�ساعدات.. توزيع. اآلية. �سوء. من. اليرموك. اأهالي. وا�ستكى.

عملية.التوزيع.التالعب.والمح�سوبيات.ونق�ص.في.و�سع.اآليات.للتوزيع.بنحو.مدرو�ص،.حيث.

المخيم،.ما. اآلف.عائلة.موجودة.داخل. اأ�سل.4000. َلت.1200.عائلة.من. �ُسجِّ اأخيرًا. اإنه. قال.

يعني.حرمان.الكثير.من.العائالت.الم�ساعدات.الغذائية،.م�سيفاً.اأن.»هناك.عائالت.قد.ت�سّلمت.

اأكثر.من.�سلة.غذائية،.بينما.هناك.عائالت.اإلى.الآن.لم.تت�سّلم.طردًا.غذائياً.واحدًا«،.وقد.عزا.ذلك.
اإلى.»المح�سوبيات.والتالعب.في.الت�سجيل.من.بع�ص.القائمين.على.التوزيع«،.بح�سب.قوله..

مخيم خان ال�سيح: 
ي�سكو.�سكان.مخيم.خان.ال�سيح.لالجئين.الفل�سطينيين،.الواقع.على.بعد.40.كيلومترًا.جنوب.
غرب.العا�سمة.دم�سق.انعداَم.الأمن.والأمان،.ب�سبب.الأحداث.التي.تدور.رحاها.في.�سورية،.
حيث.كثر.في.الن�سف.الثاني.من.عام.2014.ا�ستهداف.المخيم.والمناطق.والمزارع.المحيطة.
به.بالبراميل.المتفجرة.التي.اأوقعت.العديد.من.ال�سحايا.والجرحى.بينهم،.حيث.و�سل.عدد.

ال�سحايا.من.اأبناء.مخيم.خان.ال�سيح.لالجئين.الفل�سطينيين.بريف.دم�سق.اإلى.93.�سحية.

اأبرز اأحداث المخيم
ــ.األقت.الطائرات.الحربية.يوم.1.تموز/.يوليو.2014.برميلين.متفجرين.ا�ستهدفا.�سارع.المخفر.
و�سط.المخيم،.ما.اأدى.اإلى.وقوع.ال�سحية.»خليل.عي�سى«.وعدد.من.الجرحى.كانت.اإ�سابات.

بع�سهم.خطرة،.اإ�سافة.اإلى.دمار.كبير.اأ�ساب.منازل.المدنيين.وممتلكاتهم..
ـــ..وتعر�ص.المخيم.يوم.14.تموز/.يوليو.2014.لق�سف.عنيف.بالبراميل.المتفجرة،.حيث.األقت.

الطائرات.الحربية.برميلين.متفجرين.ا�ستهدفا.المحيط.الغربي.منه..
واقت�سرت. يوليو.2014،. تموز/. يوم.25. المخفر. �سارع. بالقرب.من. قذيفة.هاون. ـــ.و�سقطت.

الأ�سرار.على.الماديات..
اأوقع.�سحيتين. اأحد.منازله،.ما. اإلى.ذلك،.�سقطت.يوم.26.تموز/.يوليو.2014.قذيفة.على. ـــ.

وعددًا.من.الجرحى،.اإ�سافة.اإلى.دمار.كبير.في.المنطقة..
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ـــ.في.غ�سون.ذلك،.ق�ست.ال�سابة.هال.فايز.�سند،.و�سقط.عدد.من.الجرحى،.اإ�سافة.اإلى.وقوع.

دمار.كبير.في.منازل.الأهالي.وممتلكاتهم،.نتيجة.�سقوط.برميل.متفجر.على.الق�سم.الغربي.من.
المخيم.يوم.18.اآب.2014..

.2014 اآب. .31 يوم. متفجرة. براميل. اأربعة. و�سقوط. للق�سف. ال�سيح. خان. مخيم. وتعر�ص. ـــ.

ا�ستهدفت.مفرق.الإ�سكان.وال�سارع.العام.في.المخيم.ومحيط.�سارع.الفيالت.الغربية،.ما.اأدى.
اإلى.وقوع.عدد.من.الجرحى،.واألحق.دمارًا.كبيرًا.بالمنازل.والممتلكات.الخا�سة.والعامة.

براميل. اأربعة. الأول.2014. ت�سرين. .1 يوم. الحربية. المروحيات. األقت. ذاته،. ال�سياق. وفي. ـــ.

اإلى.�سقوط. اأدى. ما. الع�سكري،. الإ�سكان. الر�سا.و�سارع. بنحو.متزامن،.طاولت.محيط.�سارع.
ال�سحية.�سوريا.العبا�ص.وعدد.من.الجرحى.

على. .،2014 الأول. ت�سرين. .7 ــ. .6 يومي. غاراتها. ال�سورية. الحربية. الطائرات. ووا�سلت. ـــ.

مخيم.خان.ال�سيح.واإلقاءها.للبراميل.المتفجرة،.حيث.ا�ستهدفت.الحارة.ال�سرقية.منه.ببراميل.
متفجرة،.ما.�سّبب.دمارًا.كبيرًا.بمنازل.المدنيين..

ـــ.ومن.جانب.اآخر،.ا�سُتهدف.جامع.الرحمن.يوم.2014/11/20.بق�سف.�ساروخي،.ما.اأدى.
اإلى.اندلع.النيران.فيه.واحتراقه..

انتهاكات بحق اأهالي المخيم: 
من. �سواء. والقتل.والعتقالت،. الخطف. للعديد.من.حالت. ال�سيح. اأهالي.مخيم.خان. تعر�ص.
قبل.الجي�ص.النظامي.اأو.المجموعات.المح�سوبة.على.المعار�سة.ال�سورية..فقد.اأغلق.الجي�ص.
النظامي.الطريق.الوحيد.الذي.يربط.المخيم.مع.المناطق.المجاورة.له،.وبات.معر�ساً.للقن�ص،.
حيث.اأ�سيبت.�سيدتان.من.اأهالي.المخيم.اأثناء.وجودهما.على.ذلك.الطريق،.هما.فاطمة.نجم،.
ل.اعتقال.اأربعة.لجئين.من.اأبناء.المخيم،.هم:. وفاطمة.�سالح.بر�سا�ص.قنا�ص..اإلى.ذلك،.�ُسجِّ
ال�سابة.مي.�سمير،.وقد.اعُتقلت.على.حاجز.كوكب،.ومحمد.فار�ص.عي�سات،.الذي.اعُتقل.على.
اأحد.الحواجز.بالقرب.من.فرع.فل�سطين.في.دم�سق،.كذلك.اعُتقل.ال�سقيقان.ال�سابان.اأيهم.ومحمد.

�سليمان.على.حاجز.القطيفة.في.ريف.دم�سق.
ويوم.3.ت�سرين.الثاني.2014،.اعتقل.الأمن.ال�سوري.ال�ساب.هاني.كامل.�سالح،.من.اأبناء.مخيم.

خان.ال�سيح.لالجئين.الفل�سطينيين.في.ريف.دم�سق،.حيث.اعتقله.عنا�سر.حاجز.القطيفة..
لالجئين. ال�سيح. خان. مخيم. اأبناء. من. مدنيين. تقل. حافلة. تعر�ست. ذاته،. ال�سياق. وفي.
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خان. .- »زاكية. طريق. من. مرورها. اأثناء. وذلك. نار،. لإطالق. دم�سق. ريف. في. الفل�سطينيين.

اإن.جميع. اأن.الأهالي.ُيجَبرون.على.�سلوك.ذلك.الطريق،.رغم.خطورته،.حيث. ال�سيح«..يذكر.

الطرقات.الوا�سلة.بين.المخيم.والمناطق.المجاورة.له.مغلقة.منذ.�سهور.ب�سبب.ال�ستباكات.
واأعمال.الق�سف.التي.ت�ستهدفها.

اإلى.ذلك،.قامت.مجموعات.المعار�سة.ال�سورية.في.الفترة.الأخيرة.بعدة.تجاوزات.بحق.اأهالي.

مخيم.خان.ال�سيح،.حيث.اأطلقت.النار.يوم.9.تموز/.يوليو.2014.على.اأبناء.المخيم،.ما.اأدى.

من. عدد. واإ�سابة. �سالح،. �سالح. ومحمد. القا�سية،. مثقال. محمد. هما. �سحيتين،. �سقوط. اإلى.
المدنيين.عرف.منهم.ع�سام.ح�سين.وعلي.حمادة.

اأما.في.يوم.16.تموز/.يوليو.2014،.فاقتحمت.مجموعات.المعار�سة.ال�سورية.المخيم.تحت.

بين. الهلع. من. حالة. �سّبب. ما. والمدار�ص،. المخفر. �سارع. منطقة. في. للر�سا�ص. كثيف. اإطالق.

الأهالي..واأقدمت.تلك.المجموعات.على.اعتقال.عدد.من.اأبناء.المخيم،.حيث.اقتيدوا.اإلى.جهة.
مجهولة.

اإلى.ذلك.ق�سى.وائل.اأبو.زهرة،.من.اأبناء.مخيم.خان.ال�سيح.يوم.20.تموز/.يوليو.2014.بعد.

اختطافه.من.قبل.مجموعة.مح�سوبة.على.المعار�سة.ال�سورية،.كذلك.اأُفرج.عن.كل.من.محمد.
خنيف�ص.و�ساب.اآخر.من.العائلة.ذاتها.ُيدعى.اأبا.عرفان.

كذلك.اأقدمت.هذه.المجموعات.يوم.3.اآب/.اآغ�سط�ص.2014.على.اقتحام.المخيم،.ودهمت.منزل.

فيما. لديهم.. المطلوب. معين.جروان،. ال�ساب. عن. بحثاً. وذلك. وفت�سته،. �سالح. محمد.جروان.

المجموعة. تلك. واأقدمت. المخيم،. اأبناء. ال�ساب.محمد.جروان،.وهو.من. المجموعة. تلك. قتلت.
اأي�ساً.على.دهم.منزل.الأ�ستاذ.اأحمد.الرملي،.اأحد.المدر�سين.في.مدار�ص.الأونروا.واعتقاله.

اأهالي.المخيم،. ال�سخط.وعدم.الر�سى.بين. اأيلول.2014،.فقد.�سادت.حالة.من. اأما.في.يوم.2.

اأيدي. على. التعذيب. المخيم.تحت. �سكان. من. ميثة. اأبو. فاروق. ال�ساب. وفاة. نباأ. �سماعهم. بعد.

جبهة.الن�سرة،.وذلك.بعد.�سهر.من.اعتقاله..فيما.اختطفت.مجموعة.مح�سوبة.على.المعار�سة.

ال�سورية.في.مخيم.خان.ال�سيح.يوم.28.ت�سرين.الثاني.2014.محمد.نايف.�سالح،.اأحد.موظفي.

وكالة.غوث.وت�سغيل.الالجئين.الفل�سطينيين.)الأونروا(.الذي.يعمل.حار�ساً.في.اإحدى.مدار�سها.
داخل.المخيم.منذ.يومين،.ما.اأدى.اإلى.انت�سار.حالة.من.التوتر.والخوف.بين.اأبناء.المخيم..

وبناًء.عليه.�سّدد.الأهالي.على.عدم.زّج.المخيم.بال�سراع.الدائر.في.�سورية،.واأكدوا.اأن.المخيم.

تجنيبه. الأطراف. كافة. ينا�سدون. لذلك. ال�سالح،. من. نوع. اأي. يحملون. ل. عّزل. مدنيين. ي�سم.
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المتمثلة. الدولية. �سواء. المعنية،. الجهات. كافة. نا�سدوا. كذلك. �سورية.. في. يحدث. ما. ويالت.

بالأمم.المتحدة.والأونروا،.والف�سائل.الفل�سطينية.ومنظمة.التحرير.الفل�سطينية.التي.تعتبر.

نف�سها.الممثل.ال�سرعي.لل�سعب.الفل�سطيني.التدخل.من.اأجل.رفع.الجور.والظلم.عن.اأبناء.كافة.
المخيمات.الفل�سطينية.في.�سورية،.ومن.�سمنها.مخيم.خان.ال�سيح.

دم�سق خان ال�سيح... طريق الموت 
يبعد.مخيم.خان.ال�سيح.25.كم.عن.العا�سمة.دم�سق،.و.يحتل.موقعاً.ا�ستراتيجياً.على.الطريق.
المناطق. مع. الجغرافي. والتداخل. المهّم،. الموقع. هذا. القنيطرة.. و. دم�سق. بين. الوا�سل.
اأن. اإل. والقن�ص.. وال�ستباكات. للق�سف. عر�سة. الرئي�سي. وطريقه. المخيم. جعال. المجاورة،.
معاناة.�سكانه.بداأت.مع.اإغالق.طريق.درو�سا.الرئي�سي.الوا�سل.اإلى.المخيم،.وذلك.بعد.�سيطرة.
ـــ. العبا�سة. ـــ. )المن�سية. مثل. له،. المحاذية. المناطق. من. والعديد. المخيم. على. الحر. الجي�ص.
�سكيك(،.حينها.اأغلق.عنا�سر.حاجز.اللواء.68.الطريق.اأمام.حركة.دخول.ال�سيارات.والأهالي،.
الغذائية. المواد. اإدخال. ومنعوا. له،. المجاورة. والمناطق. المخيم. على. ح�سارًا. وفر�سوا.

والمحروقات.والطحين.اإليها،.ما.انعك�ص.�سلباً.على.المخيم.
اإيجاد.طريق. اأجل. النداءات.من. ُيطلقون. ال�سيح.ووجهاءه. اأهالي.مخيم.خان. هذا.الأمر.جعل.
بديل.له،.وذلك.ل�ستمرار.الحياة.داخل.مخيمهم،.فجرى.تغييره.ليمّر.عبر.منطقة.المن�سية.اإلى.
بين. الوا�سل. الطريق. الأخير. واأ�سبح. المخيم،. اأحداث. خالل. ُفتح. الذي. ال�سالم. اأوتو�ستراد.
العا�سمة.دم�سق.ومدينة.القنيطرة..اإل.اأن.الحال.لم.يدم.على.ما.هو.عليه.نتيجة.قن�ص.الطريق.
ال�سيح. خان. مخيم. اأهالي. ودفع. اأخرى،. مرة. اإغالقه. اإلى. اأدى. ما. فيه،. ال�ستباكات. وتجدد.
فاختير. بديل،. طريق. لإيجاد. المت�سارعة. بالأطراف. ات�سالت. اإجراء. اإلى. مجددًا. ووجهاءه.
طريق.زاكية.ــ.خان.ال�سيح.الذي.ي�سل.المخيم.بمنطقة.زاكية.الواقعة.تحت.�سيطرة.الجي�ص.

الحر،.وتعي�ص.حالة.هدوء.اإثر.اتفاق.�سمني.مع.النظام.
بات.طريق.زاكية.ــ.خان.ال�سيح،.الطريق.الوحيد.الذي.ي�سل.مخيم.خان.ال�سيح.بمركز.المدينة.
كافة. اإدخال. من. يتمكنون. خالله. من. لأنهم. المخيم،. ل�سكان. الحياة. �سريان. بمثابة. دم�سق،.
المدينة. الأ�سا�سية.من.مواد.غذائية.وطبية.ومحروقات،.ويتوا�سلون.مع.مركز. احتياجاتهم.
هذا. بالمخيم.جعل. المحيطة. المناطق. في. الذي.حدث. الأمني. الو�سع. تدهور. اأن. اإل. دم�سق..
الطريق.يتعر�ص.للق�سف.وعمليات.القن�ص.التي.ا�ستهدفت.المدنيين.على.نحو.خا�ص،.ما.نجم.
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عنه.�سقوط.ثالث.�سحايا.من.اأبناء.المخيم.واأكثر.من.ع�سرين.جريحاً.ب�سبب.عمليات.القن�ص.

بعربة. ا�ستهدافه. اإلى. تجاوزتها. بل. الخفيفة،. الر�سا�ص. ر�سقات. اإطالق. على. تقت�سر. لم. التي.

�سيلكا.وا�ستهدافه.بالمدفعية.الثقيلة.في.اأغلب.الأحيان،.ما.جعل.�سكان.المخيم.يطلقون.على.هذا.

الطريق.ا�سم.»طريق.الموت«،.لما.اأ�سبح.ي�سكله.من.خطر.حقيقي.على.حياتهم.وحياة.اأبنائهم.

الذين.تعر�سوا.للعديد.من.حوادث.القن�ص.والعتقال.والموت.خالل.عبوره..فقد.�ُسجل.يوم.6.اآب.

2014.تعر�ص.اأحد.البا�سات.ال�سغيرة.»ال�سيرفي�ص«..لر�سا�ص.قنا�ص.اأدى.اإلى.اإ�سابة.اأحد.اأبناء.
.المخيم،.فيما.اأ�سيبت.يوم.7.اآب.2014.كل.من.فاطمة.نجم،.وفاطمة.�سالح.بر�سا�ص.القن�ص..
اأما.في.يوم.21.اآب.2014،.فقد.ق�ست.منتهى.قا�سم.عبده،.واأ�سيب.عدد.من.اأبناء.مخيم.خان.ال�سيح،.
.وذلك.اإثر.ا�ستهداف.الحافلة.التي.كانت.تقلهم.اإلى.المخيم.عبر.طريق.زاكية،.بالر�سا�ص.والقذائف.
عند. مرورها. اأثناء. وذلك. .،2014 اأيلول. .13 يوم. المخيم. اأبناء. اأحد. �سيارة. ا�سُتهدفت. كذلك.
اإلى.ا�ستهداف.حافلة. اإ�سافة. اإ�سابات،.هذا. اإلى.انفجارها.ووقوع.عدة. اأدى. طريق.زاكية،.ما.
نقل.موظفين.مدنيين.تابعة.ل�سركة.الكهرباء،.وحافلة.نقل.للمدنيين.وطالب.الجامعات،.ما.اأدى.
اإلى.�سقوط.�سحية.من.اأبناء.المخيم..فيما.اأنفجرت.�سيارة.مغلقة.تنقل.عبوات.غاز.اإلى.المخيم.
ــ. زاكية. بقذيفة.على.طريق. ا�ستهدافها. بعد. الغاز. اأ�سطوانات. بنحو.كامل،.هي.وحمولتها.من.

خان.ال�سيح..
والمدنيين. لالأبرياء. ال�سابقة،.وما.ح�سل.من.ت�سعيد.وا�ستهداف. المعطيات. كافة. وبناًء.على.
�سورية،. في. ال�سراع. مرارًا.وتكرارًا.حيادهم.عن. اأعلنوا. الذين. ال�سيح. �سكان.مخيم.خان. من.
عقد.عدد.من.وجهاء.المخيم.واأعيانه.اجتماعاً.مع.وفد.من.ف�سائل.العمل.الوطني.الفل�سطيني،.
الذي. الوحيد. الطريق. ُيعّد. الذي. ال�سيح. خان. ـــ. زاكية. طريق. ا�ستهداف. لم�سكلة. حل. لإيجاد.
ي�سل.المخيم.بمركز.المدينة.والمناطق.الالأخرى،.ومن.ثم.اجتمع.اأعيان.المخيم.ووجهاوؤه.مع.
اأطراف.ال�سراع.من.الحكومة.المتمثلة.بقيادة.الجي�ص.في.منطقة.خان.ال�سيح،.وُطرح.طريق.
رغم.وعورة. و. اإلى.عرطوز.. الق�سور. عبر. يمّر. ال�سيح. مخيم.خان. هو:.طريق. للمخيم،. بديل.
الطريق،.اإل.اأّن.الأهالي.وافقوا.عليه،.للحفاظ.على.حياتهم.اأثناء.التنقالت..وبالرغم.من.ذلك،.لم.
تنته.معاناة.اأهل.المخيم،.بل.ا�ستمرت.ب�سبب.اندلع.المواجهات.على.الطريق.الجديد.المقترح،.
فاق.على.اأن.يكون.طريق.�سارع. ما.دفع.الأهالي.اإلى.التوا�سل.مجددًا.مع.الجهات.المعنية،.واتِّ
ال�سورية.رف�ست.ذاك. اأن.قوات.المعار�سة. اإل. اأبناء.المخيم.منه،. البديل.لخروج. الزهور.هو.

القتراح.رف�ساً.قاطعاً.دون.ذكر.مبررات.هذا.الرف�ص.
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لجان العمل االأهلي في مخيم خان ال�سيح 
المخيمات. في. العاملة. الإغاثية. والموؤ�س�سات. للهيئات. كان. �سورية،. في. الأحداث. بداية. مع.
الفل�سطينية.في.�سورية.دورها.البارز.في.احت�سان.الوافدين.وا�ستقبالهم.واحتوائهم،.وباتت.
هذه.الجمعيات.تعمل.بما.يتي�سر.لها.على.التخفيف.من.معاناتهم.وتقديم.الخدمات.الإغاثية.لهم..
العاملة.على. �سيما. والموؤ�س�سات،.ول. الهيئات. ال�سوء.على.عمل.هذه. ن�سلط. التقرير. هذا. في.
الأر�ص.في.مخيم.خان.ال�سيح،.وما.تقدمه.من.خدمات.ل�سكان.ذاك.المخيم.والنازحين.فيه...

الهيئة الخيرية الإغاثة ال�سعب الفل�سطيني: 
يد. تقديم. على. الفل�سطيني. ال�سعب. لإغاثة. الخيرية. الهيئة. عملت. 2008م. عام. تر�سيمها. منذ.
العون.والم�ساعدة.لأبناء.�سعبها.في.الداخل.والخارج،.فاأنجزت.العديد.من.الم�ساريع.الخيرية،.
كم�سروع.رعاية.الفقراء.والمحتاجين.والمت�سررين،.وكفالة.الأيتام،.ودعمت.م�ساريع.الرعاية.
الفقراء. واأطفال. لالأيتام. قرطا�سية. وتوزيع. الفل�سطيني. الطالب. رعاية. خالل. من. التعليمية.
وتكريم.المتفوقين.والهتمام.بالطالب.الجامعيين.وتوفير.الأق�ساط.الجامعية.وما.يحتاجونه.

من.معونات.لت�سهيل.�سبل.العلم.
برز.عمل.الهيئة.في.ظل.الأزمة.ال�سورية،.فقد.ت�سدت..للطوارئ.والنكبات.التي.حّلت.بالمخيمات.
الفل�سطينية،.فاحت�سنت.اآلف.المنكوبين،.وقدمت.لهم.ما.اأمكن.من.�سبل.الإغاثة.والمعونة.عّلها.

تخفف.عنهم.الماأ�ساة.التي.وقعوا.فيها،.فكان.لها.ح�سورها.وب�سمتها.المميزة..

ففي.مخيم.خان.ال�سيح.ن�سط.عمل.الهيئة.ب�سكل.كبير.اأثناء.نزوح.مئات.العائالت.الفل�سطينية.من.

مخيم.اليرموك.اإلى.المخيم،.فوزعت.الم�ساعدات.الإغاثية.والمادية.على.الأهالي.والنازحين.في.

مراكز.الإيواء،.كذلك.اأ�سلح.الفريق.الميكانيكي.التابع.لها.م�سخة.الماء،.وذلك.بهدف.ا�ستمرار.

تدفق.المياه.اإلى.اأهالي.المخيم.وعدم.انقطاعها،.وتعاونت.مع.عمال.مق�سم.هاتف.خان.ال�سيح.

للمخيم،. والإنترنت. الت�سالت. واإعادة. تخريبية،. لأعمال. تعر�سه. بعد. تاأهيله. اإعادة. على.

النف�سية.ورفع. الناحية. لدعمهم.من. الترفيهية. الن�ساطات. العديد.من. اإقامتها. اإلى. اإ�سافة. هذا.
معنوياتهم...

اإل.اأن.دورها.الإغاثي،.بح�سب.اإفادة.اأحد.النا�سطين.الإغاثيين.داخل.مخيم.خان.ال�سيح،.تراجع.
�سيئاً.ف�سيئاً،.حيث.اقت�سر.عملها.على.تنظيف.المالجئ.واإنارتها،.وعلى.التغطية.الإعالمية..
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هيئة فل�سطين الخيرية:
»مّد.يد.العون.لأبناء.ال�سعب.الفل�سطيني.وم�ساعدتهم.والهتمام.بهم.وتنمية.قدراتهم.واإمكاناتهم.
ليكونوا.عن�سرًا.فعاًل.في.المجتمع،.وقادرين.على.م�ساعدة.اأنف�سهم.واأهلهم.وغيرهم.من.خالل.
هيئة. عليه. عملت. الذي. الرئي�سي. الهدف. كان. والتدريبية«،. والتعليمية. التاأهيلية. البرامج.
الفل�سطينيين. الالجئين. تمكين.مجتمعات. على. عملت. تاأ�سي�سها،.حيث. منذ. الخيرية. فل�سطين.
اإنتاجية.توفر.فر�ص.عمل.للمحتاجين،.للق�ساء. وتقويتها،.وذلك.من.خالل.م�سروعات.تنموية.

على.البطالة،.والإ�سهام.في.التح�سين.الدائم.لأو�ساعهم.المعي�سية.
ومع.بداية.الأزمة.ال�سورية،.عملت.هيئة.فل�سطين.الخيرية.على.تاأهيل.كوادرها.من.المتطوعين.
وتدريبهم،.حتى.يكونوا.على.ا�ستعداد.لتقديم.يد.العون.والإغاثة.في.حالت.الطوارئ..وبالفعل،.
ا�ستطاعت.الهيئة.الخيرية.اأن.تقدم.العديد.من.الخدمات.لجميع.�سكان.المخيمات.الفل�سطينية.
عامة،.ومخيم.خان.ال�سيح،.حيث.كان.لها.دورها.الفاعل.في.م�ساعدة.النازحين.الذين.وفدوا.
اإلى.مخيم.خان.ال�سيح.يوم.21.تموز/.يوليو.2012،..حيث.و�ّسعت.كادرها.التطوعي.الذي.قدم.
الم�ساعدات.الإغاثية.ب�سكل.دائم.لنحو.األف.عائلة.داخل.المخيم،.هذا.اإ�سافة.اإلى.الم�ساعدات.
ع.والعجزة..كذلك.اأخذت.هيئة.فل�سطين.الخيرية.على.عاتقها. التي.قدمتها.الهيئة.للطالب.والر�سّ
اأُقيم.في.جامع.الهدى،.فقدمت.له.كافة.الم�ستلزمات.والم�ساعدات. التكفل.بمركز.الإيواء.الذي.
الدعم. وتقديم. المخيم. في. الفقيرة. للعائالت. خدمية. م�ساريع. من. قدمته. ما. ي�ساف. الإغاثية،.
الأ�سا�سية،.ك�سراء.معدات.ل�سيانة. النف�سي.لالأطفال.في.مراكز.الإيواء.وغيرها.من.الخدمات.
بكافة. وتزويده. وت�سغيله،. ال�سيح. خان. هاتف. مق�سم. و�سيانة. المخيم،. في. الكهرباء. �سبكة.
اأ�سبحت. المخيم،.حتى. نظافة. الأنقا�ص.والمحافظة.على. التي.يحتاجها،.ورفع. الم�ستلزمات.
هيئة.فل�سطين.الخيرية.ـ.بح�سب.اإفادة.اأحد.متطوعيها.ـ.»المالذ.الآمن.ل�سكان.المخيم.ووجهة.

اأولى.ل�سوؤون.المخيم.العامة«...

مجموعة هّمة ال�سبابية التطوعية: 
مجموعة.�سبابية.انطلقت.عام.2012.لالإ�سهام.في.دعم.العملية.التنموية.والجتماعية.وتطوير.
قدرات.�سباب.المجموعة.والفئات.الجتماعية.الأخرى،.وتعزيز.مفهوم.التطوع.لإيجاد.م�ساحة.
بالتجمعات. وانتهاًء. ال�سيح،. خان. مخيم. من. انطالقاً. الجتماعي،. والتكافل. الم�ساركة. من.

الفل�سطينية.في.كل.مكان.في.العالم،.ودعمها.والتفاعل.معها.
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اأقامت.العديد.من. كان.يغلب.على.ن�ساطات.هذه.المجموعة.الطابع.التنموي.والنف�سي،.حيث.

الن�ساطات.الترفيهية.والنوادي.ال�سيفية.بهدف.الدعم.النف�سي.لأطفال.المخيم.ومراكز.الإيواء..

وكذلك.اأقامت.العديد.من.الندوات.وور�ص.العمل،.وذلك.لتاأهيل.كادرها.ورفع.م�ستواه.العلمي.
والثقافي.لمواجهة.كافة.التحديات.وال�سعوبات.التي.يمّر.بها.المخيم.

اإليه،. النازحين. من. كبيرة. اأعداد. توافد. بعد. المخيم. في. الإغاثي. عملها. هّمة. مجموعة. بداأت.

بعنوان. يناير.2014.م�سروعاً. الثاني/. كانون. يوم.28. الغذائية،.ونفذت. الم�ساعدات. فقدمت.

مخيم. في. عائلة. .400 يقارب. ما. على. التدفئة. من.حطب. كمية. توزيع. ت�سّمن. دفى«،. »ريحة.

الالجئين. وت�سغيل. غوث. لوكالة. التابع. الم�ستو�سف. بتنظيف. اأ�سهمت. كذلك. ال�سيح.. خان.
الفل�سطينيين.»الأونروا«،.بعد.اإغالقه.لفترة.طويلة.ب�سبب.تدهور.الو�سع.الأمني.في.المخيم.
و�سمن.جهود.مجموعة.هّمة.لإغاثة.اأهالي.المخيم،.قامت.بالتعاون.مع.موؤ�س�سة.جفرا.لالإغاثة.
والتنمية..بم�سروع.حمل.�سعار.»قطرة.ماء«،.وذلك.بهدف.تعبئة.مياه.ال�سرب.وتوفيرها.عبر.

�سهاريج،.وتوزيعها.على.اأهالي.المخيم.

الو�سع المعي�سي: 
األقت.الأو�ساع.المتوترة.في.محيط.المخيم.بظاللها.على.�سكانه.الذين.عانوا.�سعوبات.كبيرة.
في.اإدخال.المواد.التموينية.والمحروقات.اإلى.مخيمهم،.وذلك.ب�سبب.اإغالق.الحواجز.التابعة.
للنظام.الطرق.الوا�سلة.بين.المخيم.والمناطق.المجاورة.له،.ما.�سّبب.ارتفاعاً.في.اأ�سعار.المواد.
التموينية.وفقدان.اأ�سناف.عديدة.منها،.حيث.بلغ.�سعر.ليتر.المحروقات.نحو.1.5$،.فيما.بلغ.
للتدفئة. ي�ستخدم. الذي. الحطب. طن. �سعر. وو�سل. .،$13 توافرها. حال. في. الغاز. جّرة. �سعر.
اإلى.نحو.250$..وفي.ذات.ال�سياق،.يعاني.الأهالي.م�سكالت.في.المياه،.ب�سبب.انقطاع.التيار.

الكهربائي.لفترات.طويلة،.ما.اأدى.اإلى.توقف.م�سخات.المياه.عن.العمل.لأيام.عديدة..

مخيم درعا: 
اأدى.ا�ستمرار.الق�سف.بالبراميل.المتفجرة.وال�ستباكات.المتكررة.على.مخيم.درعا.لالجئين.
وفق. وذلك. بيوته،. من. .%70 دمار. اإلى. الما�سية. الأ�سهر. خالل. �سورية. جنوب. الفل�سطينيين.
اأجل. من. العمل. مجموعة. في. التوثيق. فريق. اأكد. ال�سياق،. ذات. وفي. ر�سمية.. غير. تقديرات.
فل�سطينيي.�سورية،.اأن.عدد.ال�سحايا.من.اأبناء.مخيم.درعا.منذ.بداية.الحرب.في.�سورية.و�سل.

اإلى.)188(.�سحية...
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اأبرز اأحداث المخيم: 
ــ.ا�ستهدف.الطيران.الحربي.ال�سوري.مخيم.درعا.لالجئين.الفل�سطينيين.جنوبي.�سورية،.يوم.
اأماني.محمد. اأوقع.ت�سع.�سحايا.على.الأقل،.هم:. 15.تموز/.يوليو.2014.ببرميل.متفجر،.ما.
الطفلة.مرح. الم�سري،. النا�سر. عمارة،.محمد.�سعد.عمارة،.خلود.محمود.بردان،.مناف.عبد.
و�سيم.مطير،.الطفل.حمزة.و�سيم.مطير،.اأيمن.يو�سف،.محمد.يو�سف.عبد.القادر،.جميلة.يو�سف.

عبد.القادر.
ــ.كذلك.ق�ست.الطفلة.ماريا.عبدو.ال�سنيدي.)فل�سطينية.الجن�سية(.في.م�سفى.الرمثا.بالأردن،.
�سقوط. ف�ساًل.عن. درعا،. في. المزيريب. بلدة. الق�سف.على. بها.جراء. اأ�سيبت. بجروح. متاأثرة.

ع�سرات.الجرحى..
فواز. ال�ساب. وفاة. اإلى. اأدى. عنيف. لق�سف. الأول.2014. ت�سرين. .10 يوم. المخيم. وتعر�ص. ــ.

النعيمي،.اإ�سافة.اإلى.وقوع.دمار.كبير.في.منازل.المدنيين..
لالجئين. درعا. مخيم. على. ت�سيطر. التي. ال�سورية. المعار�سة. قوات. قامت. جهتها،. من. ــ.
الفل�سطينيين. الالجئين. ل�سوؤون. العامة. الهيئة. مع. بالتعاون. �سورية،. جنوب. الفل�سطينيين.
مع. التما�ص. مناطق. في.جميع. ترابية. �سواتر. برفع. . الأول.2014. ت�سرين. .1 يوم. �سورية. في.
اأهل.المخيم.من.النت�سار.الكثيف.للقنا�سة.في. حواجز.الجي�ص.النظامي،.وذلك.بهدف.حماية.
المناطق.المطلة.على.حاراته.و�سوارعه،.ما.اأدى.اإلى.ح�سار.المخيم.وعدم.قدرة.النا�ص.هناك.
على.التحرك.بحرية.خوفاً.من.ا�ستهدافهم.من.قبل.القنا�سة.الذين.يطلقون.النار.على.اأي.�سيء.

متحرك.في.ال�سوارع.

الو�سع المعي�سي: 
م�ساحات. دمار. اإثر. وذلك. والأ�سا�سية،. الطبية. الخدمات. في. حادًا. نق�ساً. درعا. مخيم. يعاني.
وا�سعة.منه،.اإ�سافة.اإلى.دمار.كبير.في.البنية.التحتية.ب�سبب.الق�سف.العنيف.الذي.تعر�ص.
من.عدم.و�سول. المخيم. اأهالي. ي�ستكي. فيما. الأخيرة.. الأ�سهر. المجاورة.خالل. والمناطق. له.
عدم. اإلى. اإ�سافة. مخيمهم،. اإلى. »الأونروا«. وكالة. م�ساعدات. وخا�سة. الإغاثية،. الم�ساعدات.
و�سول.المواد.التموينية.والأ�سا�سية.اإليهم،.وذلك.ب�سبب.الأو�ساع.المتوترة،.ما.دفع.العديد.

من.عائالت.المخيم.اإلى.النزوح.عنه.اإلى.المناطق.والقرى.المجاورة.له.
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على. الخام�ص. لل�سهر. المياه. انقطاع. ا�ستمرار. المخيم. �سكان. ي�سكو. ببعيد،. لي�ص. �سياق. وفي.

ال�سرب،. مياه. اأجل.جلب. من. م�سافات.طويلة. ال�سير. اإلى. �سكانه. ا�سطر. الذي. الأمر. التوالي،.
ما.يعر�ص.حياتهم.للخطر.ب�سبب.انت�سار.القنا�سة.على.المباني.المطلة.على.�سوارع.المخيم.

مخيم ال�سيدة زينب: 
�سهد.مخيم.ال�سيدة.زينب.العديد.من.الم�سكالت.المعي�سية.التي.تتركز.في.الجانب.القت�سادي،.
المخيمات. من. ُيَعّد. المخيم. اأن. وُيذَكر. التموينية.. المواد. اأ�سعار. وارتفاع. للم�ساكن،. غالء. من.
تنت�سر. فيما. كاملة،. �سيطرة. النظامي. الجي�ص. عليه. ي�سيطر. ن�سبياً،.حيث. الهادئة. الفل�سطينية.

حواجز.الجي�ص.النظامي.على.مداخله.وفي.المناطق.المحيطة.به.
اإلى.ذلك،.اأعلنت.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية،.اأن.عدد.ال�سحايا.الفل�سطينيين.
منذ. دم�سق. بريف. الفل�سطينيين. لالجئين. زينب. ال�سيدة. مخيم. في. �سقطوا. الذين. ال�سوريين.
ح�سب. وذلك. لجئاً،. .40 بلغ. .،2014 اأغ�سط�ص. اآب/. نهاية. وحتى. ال�سورية. الأحداث. بداية.

الإح�سائيات.التي.يوّثقها.فريق.»التوثيق.بمجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية«.
وفي.28.ت�سرين.الأول.2014،.افتتحت.الأونروا.مدر�سة.اليرموك.)علما(.للتعليم.الأ�سا�سي،.
الفل�سطينيين.بريف.دم�سق،.وذلك.بعد. ال�سيدة.زينب.لالجئين. وم�ستو�سفاً.�سحياً.في.مخيم.

تجديدها.واإعادة.تاأهيلها.بعد.الدمار.الذي.لحق.بها.نتيجة.ال�سراع.الدائر.في.�سورية.

مخيم النيرب: 
�سهد.مخيم.النيرب.لالجئين.الفل�سطينيين.في.حلب.حالة.من.عدم.ال�ستقرار.والأمان،.ب�سبب.
تدهور.الو�سع.الأمني.في.المناطق.المحيطة.به،.وم�ساركة.بع�ص.اأبنائه.في.القتال.اإلى.جانب.
الجي�ص.ال�سوري،.ما.عّر�سه.للق�سف.و�سقوط.عدد.من.القذائف.في.مناطق.متفرقة.منه،.اأوقعت.

�سحايا.وجرحى.من.اأبنائه.

اأبرز اأحداث المخيم: 
ــ.اعتقل.الأمن.ال�سوري.يوم.20.تموز/.يوليو.2014.الالجئين.الفل�سطينيين.هيثم.بيالني.)50.

عاماً(،.و�سقيقه.جميل.بيالني.)40.عاماً(.على.اأحد.الحواجز.في.منطقة.الحمدانية.بحلب.
اإ�سابتها. بعد. .،2014 يوليو. تموز/. .25 يوم. النيرب. مخيم. فوق. حربية. طائرة. تحطمت. ــ.
اإلى. اأدى.ذلك. المدنيين،.حيث. انفجارها.و�سقوط.حطامها.على.منازل. اإلى. اأدى. ب�ساروخ،.ما.
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وقوع.12.�سحية.و�سقوط.عدد.من.الإ�سابات.ودمار.كبير.في.منزلين.من.منازل.المخيم.عند.
�سقوط.الطائرة.مبا�سرًة.عليهما،.ما.خّلف.اأ�سرارًا.كبيرة.فيهما..

اإ�سابة. �سببت. يوليو.2014،. النيرب.يوم.26.تموز/. اأحد.منازل.مخيم. قذيفة.على. �سقطت. ــ.
خم�سة.اأ�سخا�ص،.اإ�سافة.اإلى.اأ�سرار.مادية..

القذائف. من. عدد. و�سقوط. للق�سف. .2014 يوليو. تموز/. .27 يوم. النيرب. مخيم. تعر�ص. ــ.

ا�ستهدفت.المنطقة.الواقعة.خلف.�سكة.القطار.واأرا�سي.زراعية.خلف.م�سجد.�سهداء.الأق�سى،.
دون.وقوع.اأي.اإ�سابات.

)فل�سطيني. ال�سالح. منيف. منزل. على. .2014 يوليو. تموز/. .28 يوم. هاون. قذيفة. �سقطت. ــ.
الجن�سية(.من.�سكان.�سيف.الدولة.بحلب،.من.دون.وقوع.اإ�سابات.

ا�ستباكات.عنيفة. اندلع. اأغ�سط�ص.2014. اآب/. النيرب.يوم.6. ــ.في.غ�سون.ذلك،.�سهد.مخيم.

بين.المجموعات.التابعة.للمعار�سة.ال�سورية.من.جهة،.ومجموعات.من.الجي�ص.ال�سوري.عند.
منطقة.ال�سيخ.لطفي.وعند.مفرق.النيرب..

ــ.اندلعت.ا�ستباكات.عنيفة.يوم.7.اآب/اأغ�سط�ص.2014..بين.مجموعات.المعار�سة.ال�سورية.من.

جهة،.والجي�ص.النظامي.ولواء.القد�ص.من.جهة.اأخرى،.وذلك.في.منطقة.ال�سيخ.لطفي.المتاخمة.

لمخيم.النيرب.لالجئين.الفل�سطينيين،.حيث.اأدت.ال�ستباكات.اإلى.�سقوط.�سحيتين.من.عنا�سر.
لواء.القد�ص.الموالي.للجي�ص.ال�سوري..

ــ.اعتقل.عنا�سر.من.الأمن.ال�سوري.والف�سائل.الموالية.له.يوم.24.اآب/.اأغ�سط�ص.2014.الطالب.
موؤمن.جوهر.)من.اأبناء.مخيم.النيرب(،.وذلك.اأثناء.عودته.من.جامعة.حلب.

ــ.اأما.في.1.اأيلول/.�سبتمبر.2014،.فعادت.ابنة.مخيم.النيرب.غدير.كايد.قد�سية،.اإلى.اأهلها.بعد.

الق�سف.على.جامعة.حلب،. بها.جراء. اأ�سيبت. متاأثرة.بجروح. اإعالن.وفاتها. م�سّي.عام.على.
حيث.ُعثر.عليها.في.اأحد.م�سافي.مدينة.حم�ص..

اأم.عامر.مغام�ص.)45.عاماً(.بر�سا�سة.طائ�سة.في. اأُ�سيبت. اأيلول/.�سبتمبر.2014. ــ.وفي.3.
منزلها،.جراء.اإطالق.ر�سا�ص.ع�سوائي.مجهول.الم�سدر،.وقد.ُنقلت.اإلى.مدينة.حلب.للعالج.

ــ.اعتقل.عنا�سر.الأمن.ال�سوري.يوم.7.اأيلول/.�سبتمبر.2014.ممثل.حركة.الجهاد.الإ�سالمي.في.

فل�سطين.زاهرهوا�ص،.في.حلب،.وهو.اأحد.اأبناء.مخيم.النيرب.في.حلب،.وذلك.على.خلفية.اإقامة.

مهرجان.»البنيان.المر�سو�ص«.الذي.يقام.في.المخيم.ن�سرًة.لأهالي.قطاع.غزة،.حيث.اعُتقل.
لعدة.�ساعات،.وبعدها.اأُفرج.عنه..فيما.وردت.اأنباء.عن.اإلغاء.المهرجان.اإثر.اعتقال.الهوا�ص..
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�سبتمبر. اأيلول/. .8 يوم. ال�سورية. المعار�سة. على. المح�سوبة. المجموعات. اإحدى. اعتقلت. ــ.

2014.عددًا.من.الالجئين.الفل�سطينيين.في.منطقة.اإعزاز،.وذلك.اأثناء.محاولتهم.الو�سول.اإلى.

تركيا،.وعرف.منهم:.بالل.اأبو.عمر،.محمد.اأنور.اأبو.ها�سم،.اأحمد.اأيوب،.محمد.يو�سف.قا�سم،.

وح�سام.فران..ُيذَكر.اأنها.لي�ست.المرة.الأولى.التي.ت�ستهدف.فيها.ف�سائل.المعار�سة.ال�سورية.

التعاون.والقتال. للتحقيق.بتهمة. لجئين.فل�سطينيين،.فمنهم.من.تعر�ص.لالعتقال،.واآخرون.
بجانب.النظام.ال�سوري.

ـــ.اأما.في.9.اأيلول/.�سبتمبر.2014،.ف�ُسجل.اإطالق.�سراح.كل.من.بالل.اأبو.عمر،.محمد.اأنور.اأبو.

ها�سم،.اأحمد.اأيوب،.محمد.يو�سف.قا�سم،.وح�سام.فران.الذين.اعتقلتهم.في.منطقة.اإعزاز.اإحدى.
المجموعات.المح�سوبة.على.المعار�سة.ال�سورية،.وذلك.اأثناء.محاولتهم.الو�سول.اإلى.تركيا..
اأيلول/.�سبتمبر.2014،.ول�سقوط.قذيفتين:.الأولى. ــ.تعر�ص.مخيم.النيرب.للق�سف.يوم.21.
ا�ستهدفت.مدخل.المخيم.الرئي�سي،.اأما.الثانية.فقد.طاولت.منزل.اأبو.مروان.الناجي،.اأّدتا.اإلى.
اإ�سابة.كل.من.اأحمد.علي.الخطيب،.واآلء.ال�سيخ.هود..اإلى.ذلك،.اأقدمت.جهة.م�سلحة.مجهولة.
الهوية.على.اختطاف.مدير.مدر�سة.الأونروا.الحديثة.في.محافظة.ال�سويداء،.جنوب.�سورية،.
الأ�ستاذ.محمد.غ�سوب.نجيب،.يوم.21.اأيلول/.�سبتمبر.2014.اأثناء.عودته.من.تلك.المحافظة.

اإلى.مخيم.النيرب.لزيارة.اأهله..
في. اإحداهما. النيرب،. مخيم. على. �ساروخان. �سقط. .،2014 اأكتوبر. الأول/. ت�سرين. .1 وفي. ــ.

اأر�ص.زراعية،.والآخر.على.منزل.خاٍل.من.�سكانه،.واقت�سرت.اأ�سرارهما.على.الماديات..
ــ.في.4.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.2014،.قامت.مجموعات.من.المعار�سة.ال�سورية.باعتقال.ال�ساب.
با�سل.حوراني.من.�سكان.مخيم.النيرب.لالجئين.الفل�سطينيين.في.حلب.اأثناء.توجهه.اإلى.تركيا.
ــ.اندلعت.يوم.19.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.2014.ا�ستباكات.على.جبهة.العامرية.بين.الجي�ص.
ومخيم. بين.حلب. الوا�سل. الطريق. قطع. اإلى. اأدى. ما. ال�سورية،. المعار�سة. وقوات. النظامي.

النيرب.ب�سبب.ا�ستهداف.الطريق.المتجه.من.المخيم.اإلى.حلب.بر�سا�ص.القنا�ص...
ــ.اعتقل.عنا�سر.تنظيم.الدولة.الإ�سالمية.»داع�ص«.يوم.20.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.2014.كاًل.
دون. تركيا،. اإلى. توجههما. اأثناء. وذلك. وابنه.محمد،. �سريح. وليد. الفل�سطينيَّين. الالجَئين. من.
معرفة.الأ�سباب..ويذكر.اأن.عنا�سر.تنظيم.الدولة.الإ�سالمية.طلبوا.من.ركاب.الحافالت.التي.

تحمل.الفل�سطينيين.اأو.�سكان.منطقة.النيرب.النزول.واحتجزوهم..
اأن. اأحمد.وليد.عبد.الحق،.وذلك.بعد. اأُطلق.�سراح. . اأكتوبر.2014. ــ.وفي.24.ت�سرين.الأول/.
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قامت.مجموعة.مح�سوبة.على.المعار�سة.ال�سورية.باعتقاله،.وذلك.ب�سبب.عالقته.مع.الجي�ص.

النظامي،.حيث.وردت.اأنباء.عن.الإفراج.عنه.بعد.اإعالن.تبّروؤه.وتوبته.من.عالقته.بلواء.القد�ص.
المح�سوب.على.الجي�ص.النظامي.

ــ.ويوم.27.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.2014.ق�ست.الطفلة.جنى.عماد.فاروق.مو�سى.)عمرها.�سبع.

التي. القذائف. اإثر. الحمدانية،. اإلى.منطقة. اأهلها. النيرب(.بعدما.نزحت.مع. �سنوات.من.مخيم.
�سقطت.في.الحمدانية.اأثناء.وجودها.في.المدر�سة.

ــ.اأفرج.الأمن.ال�سوري.يوم.1.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014.عن.كل.من.الأ�سقاء.�سفوان،.محمود،.
واأ�سامة.عبد.الحميد،.وهم.من.�سكان.مخيم.النيرب،.وذلك.بعد.اعتقالهم.لنحو.اأربعة.اأ�سهر..

اأفرج.الأمن.ال�سوري.يوم.3.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014.عن.ال�ساب.مازن.الأ�سعد. ــ.كذلك.
)من.�سكان.مخيم.النيرب.في.حلب(،.وذلك.بعد.اعتقاله.لنحو.خم�سة.اأ�سهر..

ــ.اأفرج.الأمن.ال�سوري.يوم.6.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014.عن.ال�ساب.اإبراهيم.حنينو.)من.
اأبناء.مخيم.النيرب.في.حلب(،.وذلك.بعد.اعتقال.دام.قرابة.عام.

ــ.اعتقلت.مجموعات.تابعة.للمعار�سة.الم�سلحة.يوم.9.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014.ال�ساب.
محمود.الناجي.)من.�سكان.مخيم.النيرب(.في.منطقة.بن�ص،.وذلك.اأثناء.توجهه.اإلى.تركيا.

ــ.اأما.في.11.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014،.فقد.اأفرجت.مجموعات.تابعة.للمعار�سة.الم�سلحة.

عن.ال�ساب.محمود.الناجي.)من.�سكان.مخيم.النيرب(،.بعد.اأن.اعتقلته.لمدة.يومين.في.منطقة.
بن�ص.اأثناء.توجهه.اإلى.تركيا...

ــ.وفي.15.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014،.اأفرج.الأمن.ال�سوري.عن.لجئين.فل�سطينّيين.من.

اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص،.اأحد.المفرج.عنهم.هو.ال�سابط.في.ال�سلطة.الفل�سطينية.نزار.

محمد.�سليم.عمر،.الذي.اعتقلته.مفرزة.الأمن.الم�سوؤولة.عن.مخيم.العائدين.في.حم�ص.�سباح.
يوم.2014/10/26،.بعد.دهم.منزله.في.المخيم..

ــ.في.غ�سون.ذلك،.اأفرج.تنظيم.الدولة.الإ�سالمية.»داع�ص«.يوم.5.كانون.الأول/.دي�سمبر.2014.

عن.الالجئ.با�سل.هيثم.حوراني،.بعد.اختطاف.دام.لنحو.ثالثة.اأ�سهر..ُيذكر.اأّن.الحوراني.كان.
قد.اخُتطف.اأثناء.محاولته.الو�سول.اإلى.تركيا.عبر.ال�سمال.ال�سوري.

لجان عمل اأهلي:  
على.�سعيد.اآخر،.وزعت.كل.من.منظمتي.الهالل.الأحمر.ال�سوري.والفل�سطيني.ومنظمة.اليوني�سف.

بع�ص.الم�ساعدات.الغذائية.على.اأطفال.مخيم.النيرب.لالجئين.الفل�سطينيين.في.حلب.
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معونة. .2014/7/28 يوم. »الأونروا«. الفل�سطينيين. الالجئين. وت�سغيل. غوث. وكالة. وزعت.

المالية.)9000(.ليرة.�سورية،.اأي.ما.يعادل.)45.$(.للفرد.من.اأهالي.مخيمي.النيرب.وحندرات.
بحلب.�سمال.�سورية،.عبر.�سركة.الهرم..

وقفات ت�سامنية: 
لالجئين. النيرب. اأبناء.مخيم. من. المئات. اأجل.غزة«،.خرج. من. �سعار.»�سرخة.غ�سب. تحت.
قطاع. اأهل. مع. ت�سامنية. بم�سيرة. . يوليو.2014. تموز/. .14 يوم. �سورية. �سمال. الفل�سطينيين.
غزة،.نددوا.خاللها.بالعدوان.ال�سهيوني.الغا�سم.على.قطاع.غزة،.الذي.اأودى.بحياة.المئات.

من.ال�سكان.المدنيين.الأبرياء.

الو�سع المعي�سي: 
ا�ستمرت.معاناة.�سكان.مخيم.النيرب.لالجئين.الفل�سطينيين.في.حلب.في.الن�سف.الثاني.من.
عام.2014.ب�سبب.اأزمات.اقت�سادية.ومعي�سية.خانقة.نجمت.عن.ا�ستمرار.ال�سراع.الدائر.في.
�سورية..ومما.زاد.من.معاناتهم،.عدم.توافر.المياه،.وا�ستمرار.انقطاع.مياه.ال�سرب.عن.جميع.
اأرجاء.المخيم.منذ.عام.ون�سف،.ما.ا�سطر.الأهالي.بعد.اأن.فقدوا.الأمل.بعودة.المياه.اإلى.حفر.
الآبار.وتمديد.�سبكة.خراطيم.مياه.ومّدها.اإلى.الحارات.ال�سيقة.وبيع.الماء.ب�سعر.200.ليرة.
)1.5$(.للخزان.�سعة.األف.ليتر..بينما.�سهد.المخيم.عودة.التيار.الكهربائي.اإلى.جميع.منازله.
وحاراته.بعد.انقطاع.دام.نحو.عامين،.ما.ا�سطر.ال�سكان.خاللها.اإلى.ال�ستراك.بمولدات.خا�سة.

لإي�سال.التيار.الكهربائي.اإلى.منازلهم.وحاراتهم.
من.جانب.اآخر،.�سهد.المخيم.خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014.مغادرة.عدد.كبير.من.العائالت.
الأو�ساع. تدهور. ب�سبب. وذلك. اأوروبا،. اإلى. ومنها. تركيا،. اإلى. المخيم. اأبناء. من. وال�سباب.
الأمنية.في.المناطق.المحيطة.به.التي.اأثرت.�سلباً.عليه،.خا�سة.بعد.حادثة.�سقوط.الطائرة.يوم.
2014/7/25.على.منازل.الأهالي،.ما.اأودى.بحياة.ثالث.ع�سرة.�سحية.ونحو.اأربعين.جريحاً،.
حيث.ُر�سدت.مغادرة.ما.يقارب.�سبع.عائالت.من.المخيم.اإلى.مخيمات.حماه.وحم�ص.والالذقية.
ومناطق.تجمعات.الفل�سطينيين.في.دم�سق،.مثل.دّمر.وغيرها،.وذلك.بحثاً.عن.الأمن.والأمان،.
فيما.لجاأ.اأكثر.من.ع�سرة.�سبان.اإلى.تركيا.بهدف.الهجرة.اإلى.اأوروبا.بحثاً.عن.حياة.كريمة..

تجاههم،. لم�سوؤولياتها. الأونروا. تحمل. عدم. من. ي�ستكون. النيرب. مخيم. اأهالي. اأن. اإلى. ي�سار.

اإلى.م�ستوى.العمل.الواجب.عليها. اأن.ما.قدمته.من.م�ساعدات.مادية.وعينية.ل.يرقى. ويرون.
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القيام.به.تجاه.الالجئين.الفل�سطينيين.في.�سورية..لذلك،.اأطلقوا.نداء.ا�ستغاثة.نا�سدوها.فيه.

النظر.اإلى.اأو�ساعهم.والتدخل.لحل.م�ساكلهم.الإن�سانية..اإل.اأن.ذاك.النداء.لم.يلَق.اآذاناً.�ساغية.
لدى.القائمين.والمعنيين.فيها.

مخيم العائدين حم�س: 
لمخيمهم. ال�سباب. ترك. ظاهرة. بحم�ص. الفل�سطينيين. لالجئين. العائدين. مخيم. في. تنامت.
واللجوء.اإلى.الأرا�سي.التركية.خوفاً.من.حمالت.العتقال.والدَّهم.التي.يقوم.بها.الأمن.ال�سوري.
بين.الحين.والآخر.لمنازل.المخيم..فقد.�ُسجل.في.الن�سف.الثاني.من.عام.2014.اعتقال.عدد.
اأخرى،. مناطق. اإلى. والنتقال. المخيم. ترك. اإلى. منهم. عددًا. دفع. ما. المخيم،. �سباب. من. كبير.

ومنهم.من.قرر.اللجوء.اإلى.تركيا.

اأبرز اأحداث المخيم: 
مكتب. محتويات. وَجرد. بتفتي�ص. .2014 يوليو. تموز/. .1 يوم. ال�سورية. الأمن. قوات. قامت. ــ.
حركة.حما�ص.في.مخيم.العائدين.لالجئين.الفل�سطينيين.بـحم�ص،.حيث.اأُغلق.المكتب.بال�سمع.
الأحمر..وقد.تزامن.ذلك.مع.تفتي�ص.وَجرد.من�ساأتين.تعليميتين.تابعتين.لحركة.حما�ص،.الأولى.
بال�سمع. اأُغلقتا. التعليمي،.حيث. »النجاح«. والثانية.هي.معهد. اليا�سين«،. هي.رو�سة.»زهور.
الأحمر..وُيذَكر.اأن.المن�ساأتين.ال�سابقتين.كانتا.تقدمان.خدماتهما.التعليمية.بنحو.�سبه.مجاني.

لأبناء.المخيم.
ــ.من.جهة.اأخرى،.�سّن.الأمن.ال�سوري.حملة.دهم.وتفتي�ص.في.مخيم.العائدين.بحم�ص.يوم.4.
تموز/.يوليو.2014،.حيث.اقتحم.عنا�سره.بع�ص.المحاّل.التجارية.المغلقة.وفت�سوها.تفتي�ساً.
دقيقاً..كذلك.عمدوا.اإلى.تفتي�ص.ال�سيارات.والتدقيق.بالبطاقات.ال�سخ�سية.للمارين،.ما.�سّبب.

حالًة.من.الهلع.في.�سفوف.�سكانه..
ــ.اأما.في.25.تموز/.يوليو.2014،.فقد.اعتقل.الأمن.ال�سوري.ثالثة.من.اأبناء.المخيم.هم:.جودت.
كمال.)في.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر(،.من.اأهالي.مدينة.عكا.في.فل�سطين،.وذلك.على.حاجز.دوار.

تدمر.اأثناء.عودته.من.وظيفته.في.مديرية.التربية..
ــ.واعُتقل.وائل.اأحمد.الحاج.يحيى،.من.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين،.ويا�سين.لوؤي.�ساليمة.

من.اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين،.وهما.في.العقد.الثالث.من.العمر.
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اأغ�سط�ص.2014.منزل.علي.محمد.علي.حميد.بالمخيم،. اآب/. ــ.ودهم.الأمن.ال�سوري.يوم.16.
وهو.في.العقد.الرابع.من.العمر.

ــ.وفي.20.اآب/.اأغ�سط�ص.2014.اعتقل.عنا�سر.الأمن.ال�سوري.على.حاجز.دوار.تدمر.جودت.

كمال.)في.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر(.من.�سكان.المخيم،.وهو.من.اأهالي.مدينة.عكا.في.فل�سطين،.
وذلك.اأثناء.عودته.من.وظيفته.في.مديرية.التربية.

دغيم،. الكريم. عبد. ال�ساب. من. كل. اعتقال. .2014 اأغ�سط�ص. اآب/. .22 يوم. �ُسجل. ذلك،. اإلى. ــ.
والإفراج.عن.ال�ساب.اإياد.مو�سى.عبا�ص،.وذلك.بعد.اعتقاله.لمدة.يومين.

اإيهاب.وجيه.زيدان. اأغ�سط�ص.2014. اآب/. ال�سوري.يوم.25. الأمن. ــ.في.غ�سون.ذلك،.اعتقل.
من.م�سفى.بي�سان،.وهو.في.العقد.الرابع.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.طيرة.حيفا.في.فل�سطين.
من. الخام�ص. العقد. )في. .2014 اأغ�سط�ص. اآب/. .25 يوم. ال�سهابي. على. زكريا. اعُتقل. كذلك. ــ.

العمر(،.وهو.من.اأهالي.قرية.لوبية.في.فل�سطين..
ــ.وفي.27.اآب/.اأغ�سط�ص.2014.اعتقل.الأمن.ال�سوري.طبيب.الأ�سنان.عا�سم.تركي.ال�سهابي.
)في.العقد.الرابع.من.العمر(،.وهو.من.�سكان.الحّي.ال�سرقي.للمخيم،.حّي.عكرمة،.ومن.اأهالي.

قرية.لوبية.في.فل�سطين..
�سبتمبر. اأيلول/. .18 يوم. )حّي.عكرمة(. في.حم�ص. العائدين. لمخيم. ال�سرقي. الحّي. تعر�ص. ــ.
على. اأ�سرارها. واقت�سرت. الفل�سطينيين،. حارة. ا�ستهدفت. قذائف. ثالث. و�سقوط. للق�سف.

الماديات.
الإفراج. بعد. الثانية. للمرة. اعُتقل. الذي. �سبحية،. عمر. معاذ. من. كاًل. ال�سوري. الأمن. اعتقل. ــ.
عنه.ب�ساعات.يوم.16.اأيلول/.�سبتمبر.2014،.كذلك.اعتقل.ع�سام.الخالدي.من.مكان.عمله.في.
المخيم،.فيما.اعُتقل.عمر.غنام.)في.العقد.الخام�ص.من.العمر(.من.محل.عمله،.حيث.يعمل.بائعاً.
للخ�سار.يوم.17.اأيلول/.�سبتمبر.2014،.من.قبل.مفرزة.المخيم.بعد.م�سادة.كالمية.ح�سلت.

بينه.وبين.الدورية،.ومن.ثم.اأُفرج.عنه.بعد.�ساعات.من.اعتقاله.
ــ.اعتقل.الأمن.ال�سوري.يوم.26.اأيلول/.�سبتمبر.2014.ثالثة.من.اأبناء.المخيم،.هم:.اإبراهيم.
اأبو.الخير،.اأمجد.القو�سي.ومحمود.جهاد.الذي.اعُتقل.بعد.منت�سف.الليل.من.اأمام.منزله.و�سط.

�سارع.القد�ص،.وهو.في.العقد.الثالث.من.العمر.
اأكتوبر.2014.ق�ست.كل.من.الطفلتين.الأختين.ريم.ورغد.ب�سار.بكر،. ــ.في.1.ت�سرين.الأول/.
والطفلة.لنا.عليوه،.واأ�سيب.الع�سرات.من.المدنيين.بجراح،.اإثر.انفجار.�سيارتين.مفخختين.
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مواطنون. يقطنه. الذي. عكرمة. حّي. في. البتدائية. المخزومي. عكرمة. مدر�سة. من. بالقرب.
�سوريون.وفل�سطينيون.

ــ.في.11.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014.اعُتقلت.مي�سون.حديد.)موظفة.في.م�سفى.بي�سان(.من.
دائرة.الهجرة.والجوازات.

ــ.وفي.يوم.16.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.2014.اعتقل.الأمن.ال�سوري.محمد.مو�سى.�سطارة.)من.
اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص(،.حيث.اعُتقل.اأثناء.دهم.الأمن.لأحد.المحالت.في.المخيم...

ــ.دهم.عنا�سر.من.الأمن.ال�سوري.يوم.17.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.2014.منزل.الالجئ.محمد.

مليون. مبلغ.ن�سف. واأخذوا. منزله. فّت�سوا. العائدين(،.حيث. اأبناء.مخيم. )من. �سطارة. عي�سى.

ليرة.�سورية،.اأي.ما.يقارب.)2600$(،.وذلك.ح�سب.رواية.اأحد.اأقارب.المعتقل،.وقال.�ساهد.

عيان.اإن.المداهمة.تزامنت.مع.توجه.الأهالي.اإلى.�سالة.الجمعة،.الأمر.الذي.اأدى.اإلى.تجمهرهم.

بالقرب.من.المنزل..فيما.اعتقلت.اأجهزة.الأمن.الع�سكري.على.حاجز.دوار.تدمر.في.اليوم.نف�سه.
مجدي.الأ�سدي،.وهو.في.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر.

مخيم. اأهالي. )من. البياري. �سباح. الأمن. اعتقل. .،2014 اأكتوبر. الأول/. ت�سرين. .24 وفي. ــ.

العائدين.في.حم�ص(،.من.دائرة.الهجرة.والجوازات.في.حم�ص،.وهي.في.العقد.ال�ساد�ص.من.
العمر.

ــ.اعتقلت.مفرزة.الأمن.الم�سوؤولة.عن.مخيم.العائدين.يوم.27.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.2014.

ال�سابط.في.ال�سلطة.الفل�سطينية.نزار.محمد.�سليم.عمر.)في.العقد.الخام�ص.من.العمر(،.وهو.
من.اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين،.وذلك.بعد.دهم.منزله.في.المخيم..

ــ.�ُسجل.يوم.28.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.2014.اعتقال.مفرزة.اأمن.المخيم.الالجئ.الفل�سطيني.

محمد.حب�ص،.وهو.نازح.من.منطقة.الخالدية.في.حم�ص.اإلى.مخيم.العائدين.في.حم�ص،.وهو.
في.العقد.الرابع.من.العمر..

ــ.وفي.1.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014.اعُتقل.رجا.ح�سن.غنام.من.منزله.في.مخيم.العائدين،.
وهو.في.العقد.الرابع.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.طيرة.حيفا.في.فل�سطين.

ــ.في.3.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014.اعتقل.الأمن.ال�سوري.ثالثة.من.اأبناء.مخيم.العائدين،.

هم:.محمود.دروي�ص.)في.العقد.الثالث.من.العمر(،.من.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين،.محمد.

يو�سف.الغلوي.)في.العقد.الثالث.من.العمر(،.من.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين،.ومعتز.خالد.

عمر.)في.العقد.الخام�ص.من.العمر(،.من.اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين،.وذلك.عند.حاجز.
الزبزوب.خلف.جامع.»بالل«.في.الحّي.ال�سرقي.للمخيم.
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مخيم. اأبناء. من. وهو. غريب،. محمد. غريب. اعتقال. �ُسّجل. نوفمبر. الثاني/. ت�سرين. .5 يوم. ــ.

العائدين.في.حم�ص،.حيث.اعتقله.عنا�سر.حاجز.دوار.ال�سريتل.بجانب.الملعب.البلدي.التابع.

للجي�ص.النظامي..يذكر.اأّن.غريب.طالب.جامعي.من.اأهالي.قرية.عين.الزيتون.في.فل�سطين..فيما.

اأفرج.الأمن.ال�سوري.في.اليوم.نف�سه.عن.محمد.علي.الروبة،.بعد.اعتقال.دام.اأكثر.من.�سهر،.وهو.
في.العقد.الثاني.من.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين.

ــ.واعتقل.عنا�سر.اأحد.الحواجز.المحيطة.بمخيم.العائدين.في.حم�ص.يوم.6.ت�سرين.الثاني/.

نوفمبر.2014.الم�سّن.اإبراهيم.فاروق.دياب.)في.العقد.ال�سابع.من.العمر(،.وذلك.اأثناء.عمله.
�سائَق.اأجرة.

ال�سعبية. اللجان. فاأقدمت.مجموعة.من.عنا�سر. الثاني/.نوفمبر.2014،. اأما.في.12.ت�سرين. ــ.

الموالية.للجي�ص.ال�سوري.النظامي.على.اقتحام.�سيدلية.محمد.زهير.ال�سباعي.في.حّي.عكرمة،.

الحّي.ال�سرقي.للمخيم،.بهدف.اختطافه..ياأتي.ذلك.بعد.اأن.تلقى.ال�سباعي،.وهو.في.العقد.الرابع.

من. عدد. اأقدم. حيث. �سيدليته،. باإغالق. تطالبه. هاتفه،. عبر. التهديدات. من. العديد. العمر،. من.

عنا�سر.تلك.اللجان.على.مهاجمة.ال�سيدلية.و�سرب.ال�سباعي.�سرباً.مبرحاً.اأدى.اإلى.اإ�سابته.

بعدد.من.الك�سور.في.الجمجمة.والأطراف..وفي.�سياق.مت�سل،.دهمت.تلك.اللجان.المح�سوبة.

على.الجي�ص.النظامي.�سارع.المدينة.الجامعية.بحثاً.عن.جمال.ال�سيد،.حيث.اعُتقل.في.ما.بعد،.
ما.اأثار.حالة.من.التوتر.بين.اأهالي.المخيم..

ــ.يوم.25.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014.اعتقل.عنا�سر.مخفر.ال�سما�ص.اأحمد.حمود،.وهو.من.

اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص..علماً.باأنه.موظف.حكومي.في.موؤ�س�سة.الإ�سكان.الع�سكرية،.
وهو.في.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر،.من.اأهالي.قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين.

اأبناء. ال�سوري.لجئين.فل�سطينيين.من. الأمن. الأول/.دي�سمبر.2014.اعتقل. ــ.وفي.5.كانون.

مخيم.العائدين.في.حم�ص.هما:.خلدون.مو�سى.�سطارة.)في.العقد.الرابع.من.العمر(.نازح.من.

اأهالي.مخيم.النيرب.في.مدينة.حلب،.من.اأهالي.قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين،.ومحمد.عو�ص.من.

منزله.في.مخيم.العائدين،.علماً.باأنه.في.العقد.الخام�ص.من.العمر،.من.اأهالي.قرية.طيرة.حيفا.

في.فل�سطين..فيما.اأفرج.الأمن.ال�سوري.عن.مي�سون.حديد،.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص.
في.اليوم.نف�سه،.وذلك.بعد.اعتقال.دام.لأكثر.من.�سهرين.

اأهالي. من. العمر(،. من. الثالث. العقد. )في. مو�سى. فايز. محمد. ال�سابين. عن. اأُفرج. كذلك. ــ.

الثالث.من.العمر(،.يوم. ال�ساب.محمود.ماهر.ح�سين.)في.العقد. مدينة.�سفد.في.فل�سطين،.و.
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2014/11/18.بعد.يومين.من.اعتقالهما.من.مكان.عملهما..فيما.اأُفرج.عن.ال�ساب.اأيمن.الطالب.

اأهالي. العمر،.من. الخام�ص.من. العقد. يوم.2014/11/19،.بعد.يومين.من.اعتقاله،.وهو.في.
مدينة.�سفد.في.فل�سطين..

الخام�ص.من. العقد. اأحمد.حمود.)في. الالجئ. نف�سه.عن. اليوم. ال�سوري.في. الأمن. اأفرج. كذلك.
العمر(،.وهو.من.اأهالي.قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين،.وذلك.بعد.اعتقال.دام.عدة.اأ�سهر.

الو�سع المعي�سي: 
ي�سكو.�سكان.مخيم.العائدين.في.حم�ص.الأو�ساع.القت�سادية.المزرية.التي.يعي�سونها.جراء.
انعكا�ص.تجليات.ال�سراع.الدائر.في.�سورية.عليهم،.حيث.يعاني.الأهالي.من.انت�سار.البطالة.
اإلى. اإ�سافة. لفترات.زمنية.طويلة،. الكهربائي. التيار. انقطاع. الأ�سعار.وا�ستمرار. بينهم.وغالء.
اأ�سحاب. بّلغوا. ال�سوري. الأمن. عنا�سر. . باأّن. مرا�سلنا. اأفاد. حيث. عليهم،. الأمني. الت�سييق.

الب�سطات.بوجوب.اإزالتها.من.و�سط.�سارع.القد�ص.في.المخيم..
اأما.في.الجانب.الإغاثي،.فقد.وزعت.وكالة.غوث.وت�سغيل.الالجئين.الفل�سطينيين.»الأونروا«.
المخيم. نقطة. وزعت. وبدورها،. المخيم.. اأبناء. من. ال�سعبة. الحالت. على. غذائية. م�ساعدات.
لالإغاثة.طرودًا.غذائية.على.العائالت.المهجرة.من.ال�سوريين.والفل�سطينيين.الذين.نزحوا.اإلى.

المخيم.
اأعرب.العديد.من.اأبناء.المخيم.واأ�سحاب.المحالت.فيه.عن.غ�سبهم.ال�سديد.من.زيادة.فترات.
انقطاع.التيار.الكهربائي.التي.ت�سل.اإلى.12.�ساعة،.وتكرارها.في.اليوم.الواحد.اأكثر.من.مرة،.
الأمر.الذي.يوؤدي.اإلى.تكبدهم.خ�سائر.مالية.فادحة،.هذا.اإ�سافة.اإلى.الأكل.والموؤن.التي.ف�سدت.
وا�سطر.اأهل.المخيم.اإلى.رميها.في.الحاويات..كذلك.ي�سكو.�سكان.المخيم.منَع.حواجز.الجي�ص.

النظامي.اإدخال.مادة.البنزين.والمازوت.وغاز.الطهو.اإلى.داخل.المخيم.

مخيم العائدين ــ حماه: 
يعي�ص.الالجئون.الفل�سطينيون.في.مخيم.العائدين.حالة.من.الهدوء.الن�سبي،.في.ظل.ا�ستمرار.
المعي�سة.وارتفاع. اإلى.غالء. اإ�سافة. اأ�سبابها،. اأبرز. البطالة. التي.ت�سكل. معاناتهم.القت�سادية.
اإليه.هرباً. اإيجارات.المنازل،.خا�سة.بعد.نزوح.العديد.من.�سكان.المناطق.المحيطة.بالمخيم.

من.اأعمال.الق�سف.وال�ستباكات.
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اأي. الثاني.من.عام.2014. في.غ�سون.ذلك،.لم.ي�سهد.مخيم.العائدين.في.حماه.في.المنت�سف.

يوم. للتفجير. نا�سفة.معدة. العثور.على.عبوة. اإل.حادثة. به،. ينعم. الذي. بالهدوء. اأ�سّر. حدث.

وحدة. عنا�سر. فّككها. حيث. الرئي�سي،. . المخيم. مدخل. من. بالقرب. .2014 �سبتمبر. اأيلول/. .9
الهند�سة.الع�سكرية.التابعة.للجي�ص.النظامي.وفّجروها..

اأما.في.12.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014،.فقد.اأفرج.الأمن.ال�سوري.عن.ال�ساب.عبد.الرحمن.
�سبحية.)مواليد.1981(،.وهو.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حماه،.حيث.اعُتقل.لنحو.عام..

العائدين.في.حماه.بتظاهرة.ت�سامنية.مع. اأهالي.مخيم. وفي.15.تموز/.يوليو.2014،.خرج.

بال�سمت. المنددة. والالفتات. الفل�سطينية. الأعالم. الأهالي. رفع. حيث. غزة،. قطاع. في. اأهلهم.
العربي.والعالمي.تجاه.ما.يتعر�ص.له.اأهلهم.في.غزة.

مخيم خان دنون: 
حالة.من.الترقب.وعدم.ال�ستقرار.في.مخيم.خان.دنون.لالجئين.الفل�سطينيين.جنوب.دم�سق،.
في. القتالية. الأعمال. حدة. ارتفعت. اأن. بعد. .،2014 عام. من. الثاني. الن�سف. في. �سيما. ول.
المناطق.والبلدات.المتاخمة.له،.خا�سة.بلدة.الطيبة،.بين.قوات.المعار�سة.ال�سورية.والجي�ص.
النظامي.وم�ساركة.بع�ص.اأبناء.المخيم.المنتمين.اإلى.الجبهة.ال�سعبية.)القيادة.العامة(.وفتح.
للق�سف.و�سقوط. المخيم.عر�سة. النظامي،.ما.جعل. الجي�ص. اإلى.جانب. القتال. النتفا�سة.في.

عدد.من.القذائف.على.اأماكن.متفرقة.منه..
بياناً. ال�سورية. المعار�سة. على. المح�سوبة. ال�سفحات. من. العديد. ن�سرت. ذاته،. ال�سياق. وفي.
الف�سائل. تلك. اأمهلت. حيث. الطيبة«،. بلدة. اأر�ص. على. العاملة. »الف�سائل. ي�سمى. عّما. �سادرًا.
.اأهالي.مخيم.خان.دنون.)72(.�ساعة.لإخالء.مخيمهم،. الفل�سطينية.الموالية.للنظام.ال�سوري.
وذلك.تمهيدًا.لق�سفه،.حيث.عزا.البيان.�سبب.ذلك.التحرك.اإلى.الممار�سات.ال�سيئة.التي.تقوم.
بها.قوات.الجي�ص.النظامي.ومجموعات.الجبهة.ال�سعبية.-.القيادة.العامة.بحق.المواطنين.

واأكدت. بالقذائف،. المخيم. �سُي�ستهَدف. المحددة. المهلة. انتهاء. بعد. اأنه. البيان. اأكد. ذلك،. اإلى.
الف�سائل.اأنها.ل.تتحمل.م�سوؤولية.اإ�سابة.اأي.مدني.في.المخيم.بعد.انتهاء.المهلة.

لالجئين. دنون. خان. مخيم. محيط. في. المتوترة. الأمنية. الأو�ساع. اأجبرت. اآخر،. �سعيد. على.

اإلى.مدار�سهم،.خا�سة. اأطفالهم. اإر�سال. الفل�سطينيين.بريف.دم�سق.الأهالي.على.المتناع.عن.

ال�ستباكات،. ب�سبب. الخطرة. الطرقات. من. ُيَعّد. الذي. الطيبة. قرية. طريق. على. الواقعة. تلك.
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يواجه. ذلك،. اإلى. للخطر.. عر�سة. حياتهم. يجعل. ما. القن�ص،. لعمليات. تعر�سه. اإلى. اإ�سافة.

الأهالي.�سعوبات.كبيرة.ب�سبب.وجود.اأعداد.كبيرة.من.المهجرين.داخل.تلك.المدار�ص..و�سّب.

حريق.�سخم.في.مدر�سة.»بيت.لهيا«.التابعة.لوكالة.غوث.وت�سغيل.الالجئين.الفل�سطينيين.

»الأونروا«.بمخيم.خان.دنون.يوم.2014/8/20،.لم.ُيعَرف.ال�سبب.الحقيقي.وراء.ا�ستعاله،.

وقد.�سّبب.اأ�سرارًا.مادية.ج�سيمة،.واأدى.اإلى.احتراق.معظم.الخيام.التي.كانت.توؤوي.النازحين.
الذين.يقطنون.داخل.المدر�سة.

من.جانب.اآخر،.ونظرًا.اإلى.الموقع.الجغرافي.الذي.يتمتع.به.مخيم.خان.دنون،.اأحكم.الجي�ص.

النظامي.قب�سته.الأمنية.على.مداخله.ومخارجه،.فاأقام.حاجزًا.على.بوابته.الرئي�سية،.وجعل.

من.�سوارعه.طريقاً.لنطالق.اآلياته.اإلى.جبهات.القتال.مع.قوات.المعار�سة.في.القرى.المجاورة..

الجي�ص. ال�سادرة.عن.عنا�سر. الإن�سانية. المعاملة.غير. المخيم. اأخرى،.ي�سكو.�سكان. من.جهة.

النظامي.تجاههم،.وذلك.ح�سب.�سهادات.العديد.من.اأبناء.المخيم،.حيث.ي�سادر.هوؤلء.العنا�سر.

بع�ص.اأغرا�سهم.ال�سخ�سية.وبع�ص.المواد.التموينية.التي.يحملونها،.اإ�سافة.اإلى.العتقالت.
الع�سوائية.التي.تطاول.جميع.الفئات..

اأبناء. اإدمان.الم�سروبات.الروحية.وتعاطي.المخدرات.بين. في.غ�سون.ذلك،.انت�سرت.ظاهرة.

المخيم،.ما.دفع.خطباء.الم�ساجد.اإلى.التحذير.من.خطورة.هذه.الظاهرة.وما.تجلبه.من.نتائج.
كارثية.على.المخيم.خا�سة.والمجتمع.عموماً.

وفي.مجال.العمل.الإغاثي.يعاني.الأهالي.من.فراغ.اإغاثي.وا�سح،.في.ظل.الظروف.القت�سادية.

اأهلي.داخل. اأو.لجان.عمل. ال�سعبة.التي.يعي�سونها،.وذلك.جراء.عدم.وجود.جمعيات.خيرية.

المخيم،.نتيجة.الت�سييق.الأمني.من.قبل.قوات.النظام.عليها.وحملة.العتقالت.التي.طاولت.

العديد.من.النا�سطين.الإغاثيين.فيها،.ما.دفع.هذه.اللجان.اإلى.اإغالق.اأبوابها.حفاظاً.على.اأرواح.

نا�سطيها..اإلى.ذلك،.ل.يزال.�سكان.المخيم.الأ�سد.فقرًا.بين.المخيمات.الفل�سطينية.في.�سورية.

الالجئين. وت�سغيل. غوث. وكالة. تقدمها. التي. والإغاثية. المالية. الم�ساعدات. على. يعتمدون.
الفل�سطينيين.)الأونروا(.بين.الفينة.والأخرى..

اأما.من.الجانب.المعي�سي،.في�سكو.�سكان.المخيم.اأزمات.معي�سية.حادة.تجّلت.في.�سّح.المواد.

الغذائية.وانت�سار.البطالة.وفقر.الحال،.وا�ستمرار.انقطاع.التيار.الكهربائي.والمياه.والت�سالت.
لفترات.زمنية.طويلة.
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مخيم جرمانا: 
بريف. الفل�سطينيين. لالجئين. جرمانا. مخيم. �سكان. عا�سها. وال�ستقرار. الأمن. عدم. من. حالة.
دم�سق.في.المنت�سف.الثاني.من.عام.2014.نتيجة.تدهور.الو�سع.الأمني.في.المناطق.والبلدات.
المحيطة.به،.حيث.�سهدت.منطقة.جرمانا.�سقوط.العديد.من.القذائف.على.مناطق.منها،.اإ�سافة.
اإلى.تفجير.عدد.من.ال�سيارات.المفخخة.فيها،.ما.اآثر.�سلباً.باأهالي.مخيم.جرمانا.الذين.ا�سُتهدف.

مخيمهم.بعدد.من.القذائف..

اأبرز اأحداث المخيم: 
اإلى. ــ.ا�ستهداف.مخيم.جرمانا.يوم.13.تموز/.يوليو.2014.بعدد.من.قذائف.الهاون،.ما.اأدى.
اأزمات. يعانون. الذين. �سكانه. بين. والخوف. الهلع. من. و�سّبب.حالة. الإ�سابات. من. وقوع.عدد.

اقت�سادية.خانقة،.خا�سة.مع.غالء.الأ�سعار.وانت�سار.البطالة...
ــ.اأما.في.3.اآب/.اأغ�سط�ص.2014،.فقد.تعر�ص.المخيم.للق�سف.بعدد.من.قذائف.الهاون.طاولت.

اأماكن.متفرقة.منه،.ما.اأدى.اإلى.وقوع.عدد.من.الإ�سابات.في.�سفوف.المدنيين..
الهاون،.حيث. بقذائف. متكرر. لق�سف. تعر�ص.مخيم.جرمانا. اأغ�سط�ص.2014،. اآب/. .4 وفي. ــ.
�سقطت.خم�ص.قذائف.على.مناطق.متفرقة.منه،.فيما.اقت�سرت.الأ�سرار.على.الماديات.فقط..

اأيلول/. .7 يوم. »الأنروا«. الفل�سطينيين. الالجئين. وت�سغيل. وكالة.غوث. اأ�سدرت. ذلك،. اإلى. ــ.

�سبتمبر.2014.قرارًا.بوقف.عملياتها.داخل.مخيم.جرمانا.لالجئين.الفل�سطينيين.بريف.دم�سق.

في. المت�ساعدة. الأحداث. ب�سبب. وذلك. 2014م،. �سبتمبر. اأيلول/. .7 الأحد. يوم. من. اعتبارًا.
جرمانا.ومحيطها.بين.الجي�ص.النظامي.ال�سوري.ومجموعات.المعار�سة.ال�سورية.

ــ.في.غ�سون.ذلك،.ق�سى.حمزة.الطوخي،.وهو.من.�سكان.مخيم.جرمانا.ـ.حّي.اأبو.نوري.يوم.6.
كانون.الأول/.دي�سمبر.2014.اإثر.الحرب.الدائرة.في.�سورية.

الو�سع المعي�سي: 
على. ويقع. دم�سق،. ال�سورية. العا�سمة. عن. كيلومترات. ثمانية. يبعد. الذي. مخيم.جرمانا. يعاني.
الطريق.الموؤدي.اإلى.مطار.دم�سق.الدولي،.من.نق�ص.الخدمات.الأ�سا�سية.و�سّح.المواد.الغذائية.
والأدوية.والمحروقات..وتوقف.معظم.الأهالي.عن.العمل،.وخا�سة.اأ�سحاب.الأعمال.الحرة.الذين.

ي�سكلون.العدد.الأكبر.من.�سكان.المخيم،.نتيجة.انعكا�سات.ال�سراع.الدائر.في.�سورية.عليهم.
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 مخيم �سبينة :
دم�سق. مدينة. كيلومترًا.جنوب. م�سافة.14. �سبينة.على. مدينة. من. بالقرب. �سبينة. يقع.مخيم.
على.م�ساحة.27000.متر.مربع.في.منطقة.�سناعية.ن�سطة،.ويبلغ.عدد.�سكانه.من.الالجئين.
الفل�سطينيين.6،431.عائلة.مكونة.من.)26،487(.لجئاً..ويتميز.هذا.المخيم.بالمحافظة.على.
الطبيعة.الع�سائرية.والقبلية.ل�سكانه،.رغم.ما.بداأ.ي�سهده.من.تو�سع.�سكاني.وعمراني.ملحوظ.
�سكل.المخيم.وبلدة.�سبينة.مالذًا.اآمناً.في.بداية.الأزمة.لأهالي.المخيمات.والبلدات.المجاورة..
ومع.تو�سع.اأعمال.العنف.في.الريف.الدم�سقي،.تاأثرت.بلدة.�سبينة.بدايًة.دون.المخيم،.اإلى.درجة.
اأن.الكثير.من.�سكان.البلدة.التجاأوا.اإلى.المخيم،.ومنهم.من.ا�ستاأجر،.�سواء.اأكانوا.�سوريين.اأم.

فل�سطينيين.من.المقيمين.خارج.نطاق.المخيم.الإداري.حتى.نهاية.عام.2012.تقريباً.
مع.بداية.عام.2013.رزح.المخيم.تحـت.حـ�سار.خانق.�سمن.الح�سار.الذي.فر�ص.على.المنطقة.
ك�سحنايا. المجاورة. المناطق. اإلى. للنزوح. �سكانه. من. العديد. ا�سطر. ما. لدم�سق،. الجنوبية.
حالت. وا�ستمرت. دنون.. خان. ومخيم. ال�سيح. خان. مخيم. اإلى. النزوح. عن. ف�ساًل. والك�سوة،.
النزوح.مع.ا�ستداد.الح�سار،.حتى.اأ�سبح.المخيم.�سبه.فارغ،.ول.�سيما.بعد.اأن.تعر�ص.لق�سف.

مبا�سر.ولمرات.عدة.

وت�سير.تقديرات.الأونروا.اإلى.اأّن.ن�سبة.الالجئين.من.مخيم.�سبينة.اإلى.لبنان.بلغت.21.8%.من.
اإجمالي.الالجئين.هناك.البالغ.عددهم.قرابة.خم�سين.األف.لجئ..

بعد.اأن.�سيطر.الجي�ص.النظامي.على.البلدة.والمخيم.بتاريخ.2013/11/7،.ووفق.م�ساهدات.

من.�ُسمح.له.بالدخول.من.موظفي.القطاع.الحكومي،.اأُفيد.باأن.اأكثر.من.80%.من.المخيم.مدمر.

تدميرًا.�سبه.كامل،.وتحديدًا.المنطقة.الممتدة.من.جامع.معاذ.بن.جبل،.وهو.ما.ي�سكل.المدخل.

مدار�ص. حتى. المنطقة. وبقية. الأكراد.. بفرن. المعروف. المخيم. فرن. وحتى. للمخيم،. الغربي.

الأونروا.اآخر.حدود.المخيم.من.جهة.ال�سرق.تحتاج.اإلى.ترميم،.اإل.اأن.و�سعها.اأف�سل.نوعاً.ما..

رة.المح�سوبة.على.المعار�سة،.اأُحرقت،.وفي.الغالب.معظم. واأ�سافوا.اأن.»البيوت.غير.المدمَّ
البيوت.ل.تحوي.اإل.المتاع.الثقيل«.

�ُسمح.يوم.2013/11/11.للجان.ال�سعبية.التابعة.للقيادة.العامة.بدخول.المخيم.فقط،.وباقي.
البلدة.تحت.�سيطرة.النظام،.ولم.ي�سمح.ل�سكانه.بالعودة.اإليه.
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مخيم الح�سينية:
ت�سكل.اأرا�سي.تجمع.الح�سينية.الحدود.الجنوبية.لغوطة.دم�سق،.وت�سكل.اأي�ساً.الحّد.الفا�سل.
بين.اأرا�سي.منطقة.حو�ص.�سهيا.والغوطة.الغربية..وهذه.الأر�ص.تابعة.اإدارياً.لناحية.ببيال،.
منطقة.داريا،.ويبعد.التجمع.عن.مركز.المدينة.م�سافة.13.كم..كذلك.يبعد.التجمع.عن.منطقة.

ال�سيدة.زينب.بما.ل.يزيد.على.2.كم،.وعن.مخيم.ال�سيدة.زينب.من.2-3.كم..
يحّد.المخيم.من.ال�سمال.بلدة.الذيابية،.ومن.ال�سرق.حو�ص.قويل،.وهي.الأر�ص.المقامة.عليها.
�سكة. عنه. تف�سلها. التي. نجها. م�ساكن. الجنوب. ومن. الحديثة،. الجنوبية. دم�سق. مقبرة. الآن.

الحديد،.ومن.الغرب.قرية.�سهيا.
عدد. حيث. من. اليرموك. بعد. الفل�سطينيين. لالجئين. الثاني. التجمع. الح�سينية. تجمع. وُيَعّد.
الالجئين.الموجودين.فيه..فقد.بلغ.عدد.الالجئين.فيه.ح�سب.اإح�سائية.الأونروا.)32.533(.
جرمانا. مخيم. �سكان. فمعظم. اأكبر،. الحقيقي. العدد. اأّن. اإل. عائلة.. .7.687 من. موؤلفين. لجئاً.
توجهوا.لل�سكن.في.الح�سينة.بعد.مرور.طريق.المطار.منه،.وكذلك.توجه.فقراء.الالجئين.من.

مخيم.اليرموك.لل�سكن.هناك.رغبة.منهم.في.التو�سع.بعد.اأن.�ساقت.عليهم.منازلهم.هناك.
المعار�سة. وقوات. ال�سورية. النظام. قوات. بين. وفّر. كّر. ومعارك. وا�سعاً. دمارًا. المخيم. �سهد.
وفتح. العامة. للقيادة. التابعة. واللجان. والميلي�سيات. النظام. ا�ستطاع. اأن. اإلى. الم�سلحة،.
اإعادة.ال�سيطرة.عليه. اإلى.جانبه. النتفا�سة.وجبهة.الن�سال.ال�سعبي.الفل�سطيني.التي.تقاتل.

بتاريخ.2013/10/11..
اإلى. النازحين. المخيم. ل�سكان. التقرير. هذا. اإعداد. لحظة. حتى. ي�سمح. لم. اأنه. بالذكر. والجدير.
المناطق.المجاورة.بالعودة.اإلى.منازلهم،.رغم.خلّو.المنطقة.من.الم�سلحين.وا�ستقرارها.بيد.
النظام.والوعود.المتكررة.من.كبار.الم�سوؤولين.الحكوميين.ال�سوريين.وال�سفارة.الفل�سطينية..

مخيم حندرات »تجّمع عين التل«:
المخيم. واأن�سئ. حلب،. مدينة. �سرقي. �سمالي. كيلومترًا. .13 م�سافة. على. التل. عين. مخيم. يقع.
الذي.يعرف.اأي�ساً.با�سم.»حندرات«،.عام.1962.على.م�ساحة.160000.متر.مربع..ول.تعترف.
الوحدات. واإقامة. تطويره. اإلى. عمدت. ولقد. لالجئين،. تجمعاً. تعّده. بل. مخيماً،. به. الأونروا.
ال�سكنية.فيه.لنقل.�سكان.مخيم.النيرب.اإليه..وبالفعل،.فقد.ُبنيت.47.وحدة.�سكنية.فيه،.وهناك.
الالجئين.فيه.)6385(.لجئاً،.ما.يعادل. ر.عدد. الإن�ساء،.ويقدَّ قيد. 35.وحدة.�سكنية.جديدة.

1480.عائلة.
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اأكثر.من.مرة،. بالطيران.وال�سواريخ.والراجمات.والمدفعية. المخيم. ال�سوري. النظام. ق�سف.

حيث.يقع.في.مناطق.�سيطرة.الجي�ص.الحر،.ويبعد.م�سفى.الكندي.عن.المخيم.من.جهة.ال�سمال.

نحو.كيلومتر.واحد.فقط،.وهذا.الم�سفى.هو.اإحدى.نقاط.ال�سراع.بين.الطرفين..ويبعد.ال�سجن.
المركزي.في.حلب.عن.المخيم.من.جهة.الجنوب.نحو.3.كيلومترات..

على. بع�سهم. توزع. حيث. عنه. اأبناوؤه. نزح. فقد. توتر،. منطقة. وباعتبارالمخيم. ذلك،. ونتيجة.

الم�سكن.التا�سع.في.ال�سكن.الجامعي.بحلب،.واآخرون.منهم.غادروا.باتجاه.مخيم.النيرب،.كذلك.
لجاأ.بع�سهم.اإلى.تركيا.

اأدى.الو�سع.الجديد.الذي.اآلت.اإليه.اأو�ساع.المخيم.اإلى.تفاقم.ماآ�ساة.الأهالي.ب�سبب.ما.تعر�سوا.

له.من.تهجير.لعدة.اأ�سهر،.ما.جعل.البع�ص.يف�سلون.العودة.اإلى.منازلهم.ب�سبب.ما.تعر�سوا.له.

من.هوان.وذّل.وجوع.خارج.مخيمهم،.حيث.مكثوا.فترة.من.الزمن.فيها.قبل.اأن.ي�سطروا.للجوء.
اإلى.تركيا.عبر.الحدود.ال�سمالية.ل�سورية..ففي.�سهر.اآذار.نزح.اأكثر.من.175.لجئاً.فل�سطينياً.
من.المخيم.اإلى.بلدة.كيلي�ص.الحدودية،.هرباً.من.اأعمال.الق�سف.المتكرر.بالقذائف.والبراميل.

المتفجرة.الذي.ا�ستهدف.مخيمهم.بوتيرة.متزايدة..



45

االإح�سائيات خالل الن�سف الثاني من عام 2014
وّثقت.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.�سقوط.262.�سحية.من.اأبناء.الالجئين.الفل�سطينيين.
في.مناطق.مختلفة.من.�سورية.خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014،.حيث.اأظهرت.الموؤ�سرات.انخفا�ص.

اأعداد.ال�سحايا.عن.الن�سف.الأول.الذي.�سقط.فيه.ما.يقارب.461.لجئاً.فل�سطينياً.
الإح�سائية.من.1.تموز/.يوليو.لغاية.31.كانون.الأول/.دي�سمبر.2014

العدد مكان.الوفاة
75 مخيم.اليرموك
13 درعا.ـــ.المخيم
1 .ريف.دم�سق.-.الح�سينية
20 ريف.دم�سق.-.مخيم.خان.ال�سيح
18 حلب.-.مخيم.النيرب
1 دم�سق.-.ال�سيدة.زينب
9 حم�ص.-المخيم
9 حلب.-.مخيم.حندرات
3 ريف.دم�سق.-.مخيم.جرمانا
2 درعا.-.المزيريب
2 حماة.-.المخيم
1 الالذقية.-.مخيم.الرمل
4 ريف.دم�سق.-.مخيم.دنون
25 .ريف.دم�سق
5 .دم�سق
11 .حلب.وريفها
8 .حم�ص.وريفها
1 .حماه.وريفها
5 .درعا
3 .خارج.�سورية
46 .مجهول
262 المجموع



46

ط.يو�سح.توّزع.ال�سحايا.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.ح�سب.المناطق. .مخطَّ
خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014

ط.يو�سح.توّزع.ال�سحايا.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.ح�سب.المحافظات.خالل. مخطَّ
الن�سف.الثاني.من.عام.2014
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فقد.�سقط.في.مخيم.اليرموك.والحجر.الأ�سود.القريب.منه.)78(.�سحية،.بمعدل.75.�سحية.
داخل.المخيم.و3.من.اأبناء.الحجر.الأ�سود،.فيما.�سقط.في.مدينة.دم�سق.وريفها.)30(.لجئاً.

وعلى.�سعيد.مخيمات.دم�سق،.فقد.ق�سى.في.مخيم.خان.ال�سيح.)20(.لجئاً،.فيما.ق�سى.من.
اأبناء.مخيمات.الح�سينية.وجرمانا.وال�سيدة.زينب.والوافدين.)6(،.وفي.مخيم.خان.دنون.)4(.

ط.يو�سح.توّزع.ال�سحايا.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.ح�سب.مخيمات.ريف.دم�سق. مخطَّ
خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014

بينما.�سقط.في.مدينة.حلب.ومخيماتها.)38(.�سحية.بمعدل.)18(.في.مخيم.النيرب.و)9(.في.
مخيم.حندرات،.والباقي.في.مناطق.متفرقة.من.مدينة.حلب.

ع.ال�سحايا.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.في.مدينة.حلب.ومخيماتها. ط.يو�سح.توزُّ مخطَّ
خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014
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ل.�سقوط.)21(.لجئاً،.)9(.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في. وفي.الو�سط.والغرب.ال�سوري.�ُسجِّ

حم�ص.و.)4(.في.حّي.الوعر.بمدينة.حم�ص.و.)2(.في.حّي.عكرمة.القريب.من.المخيم،.واآخر.في.

ــ.حماه،. الح�سياء..اأما.في.مدينة.حماه،.فقد.�سقط.ثالثة.لجئين.فل�سطينيين.في.مخيم.العائدينـ.

واآخر.في.بلدة.مورك..وفي.مخيم.الرمل.الفل�سطيني.في.الالذقية،.ُوثِّق.�سقوط.لجئ.فل�سطيني.
ل.�سقوط.)23(.�سحية. واحد..اأما.في.مدينة.درعا.و�سواحيها،.فقد.�ُسجِّ

ع.ال�سحايا.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين. ط.يو�سح.توزُّ .مخطَّ
في.منطقة.الو�سط.والغرب.ال�سوري.خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014

اإلى. الو�سول. محاولتهم. اأثناء. �سقطوا. الذين. باأعداد. ملحوظ. ارتفاع. ل. �ُسجِّ �سورية. خارج. وفي.

اأوروبا..فقد.ر�سدت.المجموعة.�سقوط.)3(.�سحايا.في.بلدان.مختلفة.خارج.�سورية،.بالإ�سافة.اإلى.
)49(.�سحية.في.مناطق.مختلفة.من.�سورية.لم.يتمكن.فريق.الر�سد.والتوثيق.من.تحديدها.بدقة.

�سحايا التعذيب واالختفاء الق�سري 
واأق�سى. لأ�سّد. ال�سوري. النظام. لدى. الحتجاز. ومراكز. ال�سجون. داخل. المعتقلون. يتعر�ص.
قد. وج�سدية،. نف�سية. عقابيل. عنها. ينجم. ما. غالباً. التي. والتحقير. والإذلل. التعذيب. عمليات.
ت�سل.اإلى.الموت.اأحياناً..وقد.وّثقت.مجموعة.العمل.�سقوط.)74(.لجئاً.فل�سطينياً.في.�سورية.
بين.تموز/.يوليو.2014.ونهاية.كانون. الممتدة. الفترة. ال�سوري.خالل. النظام. داخل.�سجون.
يجد. التعذيب،. على.�سحايا. الواقع. العتقال. بمالب�سات. وفي.جولة. دي�سمبر.2014.. الأول/.

المتتبع.اأنهم.ي�ستركون.في.النقاط.الآتية:.
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االعتقال على الحواجز اأو في مناطق �سيطرة النظام:
لدى. هاج�ساً. الرئي�سية. والمدن. والتجمعات. المخيمات. مداخل. على. المتمركزة. الحواجز. �سكلت.
ال�سارع.ال�سوري،.لأنها.اأ�سبحت.بمثابة.اأماكن.تعطي.من.يجتازها.الأمل.بالحياة.من.جديد..فهناك.
قوائم.ا�سمية.لدى.عنا�سر.الحاجز.بالمطلوبين.بتهمة.ال�ستراك.باأعمال.الحتجاج.التي.ت�سهدها.
�سورية،.اأو.ربما.بتهمة.القيام.باأن�سطة.اإغاثية.اأو.اإن�سانية.اأو.طبية.داخل.المناطق.المحا�سرة.

المدون.غير.مكتمل،.ما.يجعل. اليد.والأ�سم. وفي.غالب.الأحيان،.تكون.الأ�سماء.مكتوبة.بخط.
العديد.من.النا�ص.عر�سة.لالعتقال.لمجرد.الت�سابه.بالأ�سماء.اأو.التقارير.الكيدية.

فقد. النظام.. ل�سيطرة. تخ�سع. مناطق. في. وجودها. لمجرد. اعتقال. حالت. عدة. َلت. �ُسجِّ كذلك.

ق�سى.ر�سوان.�سحادة.جبا�سيني.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري،.بعد.اعتقال.دام.

اأن.اعتقل.من.داخل.جامع.الأ�سمر.الذي.يقع.في.منطقة.الزاهرة. اأ�سهر،.بعد. لأكثر.من.ت�سعة.

القديمة.بدم�سق..كذلك.ق�سى.مهند�ص.المعلوماتية.و�سيم.اأبو.زينة،.بعد.اعتقاله.من.حرم.كلية.
الهند�سة.المعلوماتية.بدم�سق.

االعتقال اأثناء محاوالت الخروج من المناطق المحا�سرة 
لقد.وثقت.المجموعة.العديد.من.ال�سحايا.الذين.اعُتقلوا.اأثناء.محاولتهم.الخروج.من.مخيم.
اليرموك.المحا�سر.منذ.اأكثر.من.عام..فقد.ق�سى.الأخوان.راأفت.ونور�ص.عبد.العال،.والأخوان.
اأبو.العينين.داخل.المعتقالت.بعد.اعتقالهم.عند.حاجز.منطقة.حجيرة.في.ريف. علي.وح�سن.
دم�سق.اأثناء.محاولتهم.الخروج.من.مخيم.اليرموك،.في.محاولة.منهم.للتخل�ص.من.الح�سار.

التام.المفرو�ص.على.المخيم.منذ.تموز/.يوليو.2013.

االعتقال اأثناء التوجه لت�ّسلم الم�ساعدات: 
لت�سّلم. اليرموك. مخيم. في. الالجئين. بع�ص. توجه. اأثناء. العتقال. حالت. من. العديد. وقع.
الم�ساعدات..وقد.ق�سى.محمد.ال�سر�ساوي.)50.عاماً(.من.اأبناء.مخيم.اليرموك.داخل.�سجون.
لت�سّلم. توجهه. اأثناء. الكابالت. حاجز. عند. �سبينة. منطقة. في. اعتقاله. بعد. ال�سوري. النظام.
في. التعذيب. تحت. .2014/10/7 بتاريخ. زغموت. ح�سن. محمود. ق�سى. كذلك. الم�ساعدات..

�سجون.الأمن.ال�سوري،.وقد.اعُتقل.اأثناء.توزيع.الم�ساعدات.عند.مدخل.مخيم.اليرموك.
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اإعالن الوفاة بعد عدة اأ�سهر من وقوعها 
لوحظ.في.معظم.الحالت.التي.ق�ست.داخل.المعتقالت.ال�سورية،.اأن.تاريخ.توثيق.الوفاة.يكون.
ح.عن.وفاته.بتاريخ. مغايرًا.لتاريخ.اإعالنها،.كما.ح�سل.مع.ال�سحية.عالء.الناجي،.الذي.اأُف�سِ
اأغ�سط�ص. اآب/. .31 بتاريخ. حا�سلة. الوفاة. اأن. حين. في. .،2014 اأغ�سط�ص. اآب/. من. ال�سابع.
2013،.ما.يترك.الباب.مفتوحاً.لعمليات.البتزاز.لذوي.المعتقلين.من.قبل.العنا�سر.المتنفذة.

عدم ت�سّلم الجثث 
ت�سّلم.جثة. فيها. التي.جرى. المعتقالت. داخل. التعذيب. من. الناتجة. الوفاة. نادرة.هي.حالت.
لت�سّلم. الذهاب. وعليهم. توفي،. قد. باأنه. �سجينهم. عن. ال�سوؤال. عند. الأهل. ُيبلَّغ. اإنما. المعتقل..
التوقف. اإلى. معظمها. في. الوفيات. ين�سب. الذي. الوفاة. بيان. على. والتوقيع. الثبوتية. اأوراقه.
المفاجئ.في.ع�سلة.القلب.اأو.الهبوط.الحاد.في.ال�سغظ،.في.محاولة.من.اإدارة.ال�سجن.لإ�سفاء.

نوع.من.الم�سروعية.على.اأ�سباب.الوفيات.

التوّزع المكاني والزماني ل�سحايا التعذيب 

توّزع �سحايا التعذيب مكانيًا 
بلغ.عدد.الذين.ق�سوا.من.اأبناء.المخيمات.والتجمعات.الفل�سطينية.في.�سورية.تحت.التعذيب.
دي�سمبر. الأول/. كانون. ونهاية. .2014 يوليو. تموز/. بين. الممتدة. الفترة. خالل. لجئاً. .)74(

.2014
احتل.مخيم.اليرموك.المكانة.الأولى.بين.المخيمات.من.حيث.عدد.من.ق�سى.من.اأبنائه.في.�سجون.
النظام.ال�سوري..فقد.وّثقت.مجموعة.العمل.�سقوط.)34(.لجئاً.فل�سطينياً.تحت.التعذيب.بعد.
تحت. �سقطوا. الذين. ال�سحايا. اإجمالي. من. .%45.9 بمعدل. اأي. متباينة،. لفترات. دام. اعتقال.
الرمل،. العائدين،. )النيرب،. المخيمات. بقية. �سكلت. بينما. المو�سودة،. الفترة. التعذيب.خالل.
خان.ال�سيح،.خان.دنون.وال�سيدة.زينب(.الن�سبة.ذاتها،.و�سجل.في.مناطق.مختلفة.من.�سورية.

�سقوط.)8(.لجئين،.اأي.بن�سبة.%11.76.
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ع.المكاني.ل�سحايا.التعذيب.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين. ط.يو�سح.التوزُّ .مخطَّ
خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014

ع �سحايا التعذيب زمانيًا  توزُّ
من. �سحية. .)211( اإلى. .2014 يونيو. حزيران/. نهاية. حتى. التعذيب. �سحايا. اأعداد. و�سلت.
اأكبر.عدد. اأبناء.الالجئين.الفل�سطينيين.في.�سورية،.وقد.�سهد.�سهر.اآب.من.عام.2014.اإعالن.
من.�سحايا.التعذيب..فقد.اأُبلغ.ذوو.)31(.لجئاً.فل�سطينياً.ب�سرورة.مراجعة.الفروع.الأمنية.
ال�سهر. ال�سجون..وبالمقارنة.مع. اأن.ق�سوا.داخل. ال�سخ�سية.لأبنائهم،.بعد. المتعلقات. لت�سّلم.
ذاته.من.عام.2013،.ت�سير.الإح�سائيات.اإلى.ت�ساعف.الأرقام.لأكثر.من.خم�ص.مرات..فقد.وثقت.
مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.�سقوط.)6(.�سحايا.في.�سهر.اآب.من.عام.2013.

فيما.لم.ي�سهد.ال�سهر.ذاته.من.عام.2012.�سوى.�سقوط.�سحية.واحدة.

ع.الزماني.ل�سحايا.التعذيب.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين. ط.يو�سح.التوزُّ .مخطَّ
خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014
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�سحايا االغتياالت والخطف  
مخيم. داخل. للنا�سطين. الموجهة. الغتيالت. ظاهرة. .2014 عام. من. الثاني. الن�سف. �سهد.
اليرموك..فقد.اغتيل.بهاء.�سقر،.اأحد.اأع�ساء.تجّمع.اأبناء.اليرموك،.بعد.اإطالق.جهة.مجهولة.
الر�سا�ص.عليه.فجر.يوم.2.اآب/.اأغ�سط�ص.اأثناء.تجوله.في.�سارع.اليرموك.الرئي�سي.بالقرب.من.
م�سجد.الو�سيم،.ونقل.على.اإثرها.اإلى.م�سفى.فل�سطين،.حيث.ق�سى.هناك.متاأثرًا.باإ�سابته..كذلك.
اغتيل.النا�سطان.اأحمد.ال�سهلي.)اأبو.عادل(.بعد.خروجه.من.�سالة.الع�ساء.في.حّي.العروبة،.

وعبد.اهلل.بدر.)اأبو.عدي(.بتاريخ.19.ـــ.20.اآب/.اأغ�سط�ص.على.التوالي.
وفي.29.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.اغتيل.النا�سط.علي.الحجة.في.�سارع.العروبة،.حيث.اأُطلق.

الر�سا�ص.عليه.مبا�سرة.اأثناء.وجوده.داخل.اأحد.محالت.الحالقة.
ال�سورية. وبتاريخ.20.كانون.الأول/.دي�سمبر.2014.اغتالت.جهة.مح�سوبة.على.المعار�سة.
بعد. المخيم،. في. الإغاثي. المكتب. مدير. عري�سة(،. العبد. )اأبو. عري�سة. يو�سف. محمد. النا�سط.
اإطالق.النار.عليه.في.و�سح.النهار،.في.منت�سف.�سارع.لوبيا.اأثناء.توجهه.اإلى.مقر.المكتب.

اغتال. .،)2014 دي�سمبر. الأول/. كانون. .23( في. اأي. عري�سة،. اغتيال. من. اأيام. ثالثة. وبعد.

مجهولون.ممثل.حركة.فتح.في.مخيم.اليرموك،.محمد.طيراوية،.بالطريقة.ذاتها.اأثناء.وجوده.
بالقرب.من.منزله.عند.�سارع.الثالثين.داخل.المخيم.

ووّثقت.المجموعة.اختطاف.لجَئين،.ومن.ثم.قتلهما..فقد.ق�سى.رامي.ميعاري.)30(.عاماً.من.

اأبناء.مخيم.النيرب.في.مدينة.حلب.بعد.اختفائه..كذلك،.ق�سى.وائل.اأبو.زهرة،.من.اأبناء.مخيم.
خان.ال�سيح،.بعد.اختطافه.من.قبل.مجموعة.مح�سوبة.على.المعار�سة.ال�سورية.

واأعدمت.مجموعة.مح�سوبة.على.جبهة.الن�سرة.�سابين.من.اأبناء.مخيم.اليرموك.)�سادي.اأبو.�سيام.
وزكريا.المرعي(،.بتهمة.�سّب.الذات.الإلهية.يوم.الخمي�ص.11.كانون.الأول/.دي�سمبر.2014.

�سحايا الح�سار 
المقومات. نق�ص. نتيجة. الأهالي. ي�ستنزف. اليرموك. مخيم. على. المفرو�ص. الح�سار. زال. ما.
الأ�سا�سية.للحياة.فيه..فقد.توالى.�سقوط.ال�سحايا.ب�سبب.الأزمات.ال�سحية.التي.يعاني.منها.
الالزمة. الطبية. العناية. الأدوية.وو�سائل. فقدان. المخيم،.وما.نجم.عنها.من. داخل. الالجئون.
للتداوي.والعالج..فقد.ر�سدت.مجموعة.العمل.�سقوط.7.�سحايا.جدد.خالل.الن�سف.الثاني.من.

عام.2014.
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ي�سار.اإلى.اأن.الح�سار.الممتد.منذ.اأكثر.من.544.يوماً.قد.اأودى.بحياة.157.�سخ�ساً.من.اأبناء.

والمجموعات. ال�سوري. النظامي. الجي�ص. قبل. من. الأهالي. على. فر�سه. منذ. اليرموك. مخيم.

الموالية.له.التابعة.للف�سائل.الفل�سطينية،.كالجبهة.ال�سعبية.لتحرير.فل�سطين.ـ.القيادة.العامة.
وفتح.النتفا�سة.وجبهة.الن�سال.الفل�سطيني..

�سحايا الق�سف
وّثقت.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.�سقوط.نحو.)44(.�سحية.نتيجة.الق�سف.
فل�سطينيون. الذي.راح.�سحيته.لجئون. اأو. الفل�سطينية،. المخيمات.والتجمعات. الذي.طاول.

نازحون.من.مناطقهم.اإلى.مناطق.اأكثر.اأمناً.ن�سبياً.
.من.مدينة.درعا.وبلداتها،.حيث.�سقط.)15(.�سحية،.)10(.�سحايا. توزعت.�سحايا.الق�سف.على.كلٍّ
منهم.�سقطوا.نتيجة.اإلقاء.البراميل.المتفجرة،.و)10(.�سحايا.من.اأبناء.مخيم.اليرموك.والحجر.

الأ�سود،.و)7(.�سحايا.من.مخيم.خان.ال�سيح،.)2(.في.ريف.دم�سق.)دوما.ومخيم.الوافدين(.
وفي.حلب.ق�سى.�سمير.نظيم.نجيب.من.اأبناء.مخيم.حندرات.اأثناء.وجوده.في.حّي.ال�سريان.يوم.
ل.�سقوط. 19.تموز/.يوليو.2014.اإثر.اإ�سابته.ب�سظية.قذيفة.هاون.ا�ستهدفت.الحّي..كذلك.�ُسجِّ

)5(.�سحايا.في.مدينة.حم�ص،.اأربعة.منهم.في.حّي.الوعر،.والخام�ص.في.منطقة.الح�سياء.
العدوان. اأثناء. الفل�سطينية.في.�سورية. المخيمات. اأبناء. ل.�سقوط.ثالثة.�سهداء.من. �ُسجِّ كذلك.
ال�سهيوني.على.قطاع.غزة.�سيف.2014،.اثنان.من.مخيم.اليرموك.)خالد.بدوان.ويو�سف.خالد.

بدوان(.وعبد.اهلل.حماد.اأبو.ال�سباب.من.مخيم.درعا.

ط.يو�سح.�سحايا.الق�سف.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.في.المخيمات.والمدن. .مخطَّ
في.�سورية.خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014
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�سحايا التفجيرات
التي. النفجارات. نتيجة. فل�سطينياً. لجئاً. .)20( .2014 عام. من. الثاني. الن�سف. خالل. �سقط.
طاولت.المخيمات.والتجمعات.الفل�سطينية..فقد.ق�سى.في.مخيم.النيرب.بمدينة.حلب.يوم.25.
تموز/.يوليو.2014.)12(.لجئاً.فل�سطينياً،.معظمهم.من.الأطفال.وكبار.ال�سّن،.نتيجة.انفجار.

مروحية.ع�سكرية.فوق.�سماء.المخيم.و�سقوطها.على.المدنيين.داخل.المخيم.
وق�سى.ثالثة.اأطفال.من.اأبناء.حّي.عكرمة.القريب.من.مخيم.العائدين.في.مدينة.حم�ص.)ريم.
بكر،.رغد.بكر.ولنا.عليوه(.نتيجة.انفجار.�سيارتين.مفخختين.بحّي.عكرمة.في.حم�ص.بالقرب.

من.مدر�سة.عكرمة.المخزومي.البتدائية.بتاريخ.الأول.من.ت�سرين.الأول/اأكتوبر.2014.
وفي.مخيم.اليرموك،.ق�ست.الطفلة.تال.عليان.)1.5(.�سنة.نتيجة.تفجير.غام�ص.وقع.في.اإحدى.
العامة،. القيادة. .- ال�سعبية. الجبهة. عنا�سر. اأحد. دواه،. ن�سال. ق�سى. بينما. المخيم،. حارات.
اأثناء.زرعه.عبوة.نا�سفة.على.خط.التما�ص.بداية.مخيم.اليرموك..وبح�سب.ما.اأورده.مرا�سل.
مجموعة.العمل،.فاإن.الدواه.حاول.زرع.عبوة.نا�سفة.على.خط.التما�ص.بين.الجي�ص.النظامي.

والقيادة.العامة.والمجموعات.الم�سلحة،.اإل.اأن.العبوة.انفجرت.به.واأودت.بحياته.
.من.الالجئين.عماد.دياب.)27(.عاماً،.من.اأبناء.مخيم.درعا.اأثناء.محاولته.اإزالة. كذلك.ق�سى.كلٌّ
بقايا.قنبلة.ا�ستهدفت.حّي.ال�سد.في.مدينة.درعا،.حيث.انفجرت.القنبلة.فيه،.ما.اأدى.اإلى.اإ�سابته.
اأهالي.مخيم.خان.دنون.ومرتبات. اإثرها،.وبالل.يا�سين.حالوة.من. بجراح.خطرة.ق�سى.على.

جي�ص.التحرير.الفل�سطيني.في.منطقة.عدرا.جراء.انفجار.لغم.اأر�سي.

ط.يو�سح.�سحايا.التفجير.بين.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين. .مخطَّ
خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014.
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�سحايا اال�ستباكات والقن�س 
مناطق. في. المبا�سرة. ال�ستباكات. ناجم.عن. ناري. بطلق. الإ�سابة. نتيجة. ق�سى. من. عدد. بلغ.
مختلفة.من.�سورية.قرابة.)72(.لجئاً.فل�سطينياً،.فيما.بلغ.عدد.من.ق�سى.قن�ساً.)10(.لجئين.
فقد.ق�سى.في.مدينة.حلب.)19(.لجئاً.فل�سطينياً،.)17(.منهم.في.�سفوف.لواء.القد�ص.الموالي.
للنظام.ال�سوري.في.مناطق.ا�ستباكات.على.اأكثر.من.جبهة.في.مدينة.حلب..كذلك.ق�سى.)17(.
لجئاً.فل�سطينياً.في.مناطق.مختلفة.من.ريف.دم�سق،.)11(.منهم.من.مرتبات.جي�ص.التحرير.
الفل�سطيني.الموالي.للنظام،.بينما.ق�سى.)17(.لجئاً.من.اأبناء.مخيم.اليرموك،.نحو.)10(.منهم.

هم.من.العنا�سر.التابعة.للقيادة.العامة.وفتح.النتفا�سة.
وفي.مخيم.خان.ال�سيح.ق�سى.�سبعة.لجئين.من.اأبناء.المخيم،.ثالثة.منهم.على.يد.المعار�سة.
.من.محمد.ح�سن.مثقال.القا�سية،.محمد.�سالح.�سالح،.ومحمد.جروان. ال�سورية..فقد.ق�سى.كلٌّ
�سهدها. متفرقة. حوادث. عليهم.خالل. النار. الحر. للجي�ص. تابعة. مجموعات. اإطالق. اإثر. �سالح.

المخيم.
وفي.مدينة.درعا.وريفها.ق�سى.ثالثة.فل�سطينيين.نتيجة.ال�ستباكات.الدائرة.هناك..كذلك.ق�سى.
مجندان.من.مرتبات.جي�ص.التحرير.الفل�سطيني،.هما.محمد.محمود.اأحمد.في.مدينة.ال�سويداء،.

وبالل.عبد.ربه.في.مدينة.حماه.ـــ.منطقة.مورك.
يوم.5. ال�سويد. ـــ. ا�ستوكهولم. في. �سقوط.محمد.منير.عمايري.)26(.عاماً. المجموعة. ووثقت.
ت�سرين.الأول.2014.من.اأبناء.مخيم.اليرموك.المهاجرين.اإلى.ال�سويد،.اإثر.تعر�سه.لالإ�سابة.

بطلق.ناري.في.مدينة.ا�ستوكهولم.ال�سويدية..

ط.يو�سح.�سحايا.ال�ستباكات.والقن�ص.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين. .مخطَّ
خالل.الن�سف.الثاني.من.عام.2014.
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المهجرون خارج �سورية

الالجئون الفل�سطينيون من �سورية اإلى لبنان
ل.تزال.الإجراءات.المت�سددة.التي.اتخذها.الأمن.العام.اللبناني.عند.الحدود.ال�سورية.اللبنانية.
تحول.دون.دخول.الالجئين.الفل�سطينيين.من.�سورية.اإلى.لبنان،.بعد.اإقرار.اإغالق.الحدود.في.

وجه.الفل�سطينيين.من.قبل.الحكومة.اللبنانية.
اإلى.قرابة. األف.لجئ.مع.بداية.عام.2013،. اأعداد.الالجئين.من.قرابة.ثمانين. فقد.انخف�ست.
عادت. .2014 يونيو. بداية.حزيران/. وفي. نف�سه.. العام. من. يوليو. تموز/. في. 42444.لجئاً.
اأن. الأونروا. اأعلنت. .2014 نوفمبر. الثاني/. ت�سرين. وفي. ..55409 حتى. لترتفع. الأرقام.

الإح�سائيات.ت�سير.اإلى.اأّن.اأعداد.الالجئين.تقل�ست.اإلى.44431.لجئاً.

وبالنظر.اإلى.الأ�سباب.التي.اأدت.اإلى.هذا.التناق�ص.الحاّد.بالأعداد،.يجد.المراقب.اأّن.الإجراءات.

الفل�سطيني. الالجئ. فيه. وقع. الذي. وال�سيق. ناحية،. من. اللبنانية. الحكومة. اتخذتها. التي.

ال�سوري.اإلى.لبنان،.كان.لهما.الأثر.الأكبر.في.ذلك..فمن.الالجئين.من.ا�سطر.للعودة.الطوعية.
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اإلى.�سورية.ل�ست�سدار.بع�ص.الأوراق.اأو.ق�ساء.بع�ص.الحاجات،.اإل.اأنهم.لم.يتمكنوا.من.العودة.

ثانية،.الأمر.الذي.اأرخى.بثقله.على.العائالت.الفل�سطينية،.فاأ�سبحت.م�ستتة.بين.�سورية.ولبنان..
ومنهم.من.هاجر.عبر.المطارات.اإلى.دول.عربية،.كخطوة.اأولى.للو�سول.اإلى.اأوروبا.

ع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية في لبنان توزُّ
الإح�سائيات ع.الالجئين.في.المناطق.اللبنانية توزُّ

اأفراد عائالت
7518 2411 بيروت
7420 2060 البقاع
14301 4078 �سيدا
7068 1975 طرابل�ص
8124 2019 �سور
44431 12543 المعدل.العام

الخريطة العمرية لالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى لبنان
ي�سّكل.الأطفال.وال�سباب.الن�سبة.الأكبر.بين.الالجئين.الفل�سطينيين.الالجئين.من.�سورية.اإلى.
لبنان..فقد.تجاوزت.الـ.39.73%،.و�سكلت.الفئة.العمرية.من.)0.-.5(.�سنوات.13.88%،.بينما.
�سكلت.الفئة.العمرية.من.)6ـــ17(.�سنة.25.88%..اأما.الفئة.العمرية.من.18.�سنة.وما.فوق،.

فقد.بلغت.60.23.%.

الخريطة.العمرية.لالجئين.الفل�سطينيين.من.�سورية.اإلى.لبنان
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.وت�سكل.ن�سبة.الإناث.بين.الالجئين.50.25%،.بينما.�سكل.الذكور.ما.ن�سبته.49.48%،.وت�سكل.

العائالت.التي.على.راأ�سها.امراأة،.اأي.)رب.العائلة(.26.40%،.بينما.بلغت.العائالت.التي.على.
راأ�سها.رجل.كرّب.اأ�سرة.%73.6.

ع.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.في.لبنان.ح�سب.الجن�ص. توزُّ

العائالت.الفل�سطينية.ح�سب.من.يعولها.)رجل.ـــ.امراأة(

المخيمات. في. مناطق. خم�ص. على. لبنان. اإلى. �سورية. من. الفل�سطينيون. الالجئون. ويتوزع.

المخيمات،. داخل. .%49.83 بن�سبة. العائالت. تتوزع. حيث. اللبنانية،. والمدن. والتجمعات.
و50.17%.خارج.المخيمات.

الالجئون.في.لبنان.ح�سب.الجن�ص

رب.الأ�سرة
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وينحدر.الالجئون.الفل�سطينيون.ال�سوريون.من.مناطق.متعددة.في.�سورية،.حيث.�سكلت.مدينة.

دم�سق.الم�سدر.الأكبر.لالجئين.القادمين.منها.91.49%.من.مجموع.العائالت،.اأي.)11628(.

عائلة،.)5795(.عائلة.من.مخيم.اليرموك،.اأي.بن�سبة.49.84%،.بينما.�سكلت.ن�سبة.العائالت.
الالجئة.من.بقية.المناطق.)ال�سمال.والجنوب.والو�سط(.8.51.%.

الالجئون.الفل�سطينيون.ال�سوريون.في.لبنان.ح�سب.جهة.القدوم

الو�سع القانوني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية في لبنان 
لم.ي�سهد.الن�سف.الثاني.من.عام.2014.اأي.تغيير.في.الو�سع.القانوني.لالجئين.الفل�سطينيين.
.25 بتاريخ. اللبناني. العام. الأمن. مديرية. عن. قرار. �سدور. با�ستثناء. لبنان. اإلى. �سورية. من.
اأيلول/.�سبتمبر.2014.يجيز.لالجئين.الفل�سطينيين.تجديد.الإقامات.مجاناً.وت�سوية.اأو�ساع.

المخالفين.منهم.مجاناً.وخالل.مدة.محددة.البداية،.ولكنها.غير.محددة.النهاية)1(.

اأو.غري.�سرعية. ت�سّوى.اأو�ساع.كافة.الفل�سطينيني.الالجئني.يف.�سورية.املخالفني.لنظام.الإقامة.الداخلني.ب�سورة.�سرعية.  )1(
)خل�سة(.اإىل.لبنان.لدى.مراكز.الأمن.العام.الإقليمية.ومينحون.اإقامة.على.النحو.الآتي:

اأوًل:.الداخلون.ب�سورة.�سرعية.واملخالفون.لنظام.الإقامة.)املخالفون.قبل.تاريخ.2014/08/21(.
ت�سّوى.اأو�ساعهم.ومينحون.اإقامة.موؤقتة.ملدة.ثالثة.اأ�سهر.وملرة.واحدة.فقط.دون.تدريكهم.اأية.ر�سوم.بعد.�سم.امل�ستندات.

املطلوبة.ووفق.الآلية.املعتمدة.لتجديد.اإقامة.الفل�سطينيني.الالجئني.يف.�سورية.املجانية.
ل.تطبَّق.الت�سوية.املجانية.على.الفل�سطينيني.الالجئني.يف.�سورية.حاملي.بطاقات.الإقامة.ال�سنوية،.الدائمة،.جماملة.اأو.الذين.

منحوا.مهلة.للح�سول.على.اإجازة.عمل.
ثانياً:.الداخلون.ب�سورة.غري.�سرعية.واملخالفون.لنظام.الإقامة.

ت�سّوى.اأو�ساعهم.مبنحهم.اإقامة.موؤقتة.ملدة.ثالثة.اأ�سهر.وملرة.واحدة.فقط..ودون.تدريكهم.اأية.ر�سوم.وبعد.�سم.امل�ستندات.
املطلوبة.)جواز.�سفر.اأو.هوية.�سورية.اأو.بيان.قيد.فردي(.
.........انظر.موقع.الأمن.العام.اللبناين.على.ال�سبكة.العنكبوتية:
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وقد.ُر�سد.العديد.من.الحالت.والنتهاكات.بحق.الالجئين.الفل�سطينيين،.كانت.اأبرَزها.حادثُة.

منع.الأمن.العام.اللبناني.دخول.ذوي.الالجئ.المتوفى.اأبو.علي.رم�سان.لت�سّلم.جثته.ودفنها،.

حيث.جرى.التحفظ.عليها.لمدة.اأحد.ع�سر.يوماً.داخل.براد.م�سفى.بعبدا.الحكومي،.لعدم.وجود.

من.يت�سلمها،.لول.تدخل.مكتب.�سوؤون.الالجئين.الفل�سطينيين.في.حركة.حما�ص.في.لبنان.لدى.

للطلب. الثرى،.وقبول.الآخر. اأبيه.ومواراته. لت�سّلم.جثمان. ابنه. للتو�سط.لدخول. العام. الأمن.
تحت.م�سمى.حالة.اإن�سانية.

واأ�سدرت. ال�سوريين،. الالجئين. لتجوال. معينة. اأوقاتاً. حددت. البلديات. بع�ص. هناك. كذلك.

تعليمات.وو�سعت.�سروطاً.على.ال�سكان.الراغبين.في.تاأجير.منازلهم،.بحيث.ل.تزيد.الأ�سرة.
الم�ستاأجرة.على.خم�سة.اأفراد.ومنع.�سكن.اأكثر.من.اأ�سرة.في.منزل.واحد.
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�سورة.عن.قرار.البلدية.بتحديد.�سروط.التجوال.والعمل.والإقامة.في.بلدة.برجا.ـــ.لبنان
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الواقع المعي�سي واالإن�ساني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى لبنان: 
في.ظل.تراجع.في.العمل.الإغاثي.عموماً،.اتخذت.الأونروا.اإجراًء.يمكن.و�سفه.بالقا�سي.بحق.
الالجئين.الفل�سطينيين.من.�سورية.اإلى.لبنان،.فاقم.معاناة.مئات.الأ�سر.الفل�سطينية.الالجئة.
اأيلول/.�سبتمبر.2014،.بّلغت.الأونروا.نحو.1100.عائلة.فل�سطينية.�سورية. هناك..ففي.15.
باإيقاف.الم�ساعدة.المالية.ال�سهرية.عنهم.اعتبارًا.من.�سهر.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر،.لأن.�سروط.
الح�سول.على.الم�ساعدة.ل.تنطبق.عليهم.بح�سب.نتائج.الم�سح.الجتماعي.الذي.قامت.به.في.
�سهر.تموز/.يوليو،.ما.وّلد.نقمة.لدى.الالجئين،.ول�سان.حالهم.يقول:.ما.الذي.تغير،.حتى.تبداأ.
الأونروا.بتطبيق.الم�سح.الجتماعي.عليهم،.لت�سعهم.بعد.ذلك.�سمن.قائمة.»ي�ستحقون.اأم.ل.

ي�ستحقون؟«..
ولجانه. والمدنية. الحقوقية. وموؤ�س�ساته. بف�سائله. لبنان. في. الفل�سطيني. ال�سارع. اأجمع. لقد.
بحق. واإجحافاً. ظلماً. فيه. وراأى. اتخاذه،. مقومات. لنعدام. القرار. هذا. بطالن. على. ال�سعبية.
من. محاولة. الخطوات. هذه. مثل. في. وراأى. لبنان،. اإلى. �سورية. من. الفل�سطينيين. الالجئين.
الحا�سنة. اللبنانية. فالبيئة. الفل�سطينيين.. الالجئين. تجاه. م�سوؤولياتها. من. للتحلل. الأونروا.
لالجئين.الفل�سطينيين.من.�سورية،.لي�ست.بالنموذجية.من.حيث.الأمن.وال�ستقرار.القانوني.
والجتماعي.والقت�سادي..فما.زال.ممنوعاً.على.الفل�سطيني.ال�سوري.الدخول.اإلى.لبنان،.ول.
المدن. بين. والحراك. التنقل. اأو. عمل. اأّي. مزاولة. حّق. له. تتيح. اإقامة. على. الح�سول. ي�ستطيع.
�سورية. داخل. بين. النق�سام. تعاني. باأكملها. عائالت. اأ�سبحت. الفل�سطينية،.حتى. والمخيمات.
والجتماعية. النف�سية. ال�سعد. كافة. على. خطيرة. م�ساعفات. من. ذلك. رافق. وما. وخارجها،.
�سورية. من. القادمين. الفل�سطينيين. لالجئين. الأ�سلية. البيئة. زالت. ما. كذلك. والقت�سادية..
تعاني.ما.تعانيه.من.اأعمال.عنف.نتيجة.الأزمة.التي.ت�سهدها.البالد.منذ.اآذار/.مار�ص.2011،.
وانعكا�ساتها.على.الالجئين.الفل�سطينيين،.باعتبارهم.جزءًا.من.الن�سيج.الجتماعي.ال�سوري.
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�سورة.لمنزل.اإقامة.بع�ص.العائالت.الالجئة.من.�سورية.اإلى.لبنان
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الواقع ال�سحي لالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى لبنان:
لبنان،. اإلى. �سورية. من. الالجئين. للفل�سطينيين. ال�سحية. خدماتها. تقديم. الأونروا. تابعت.
والم�سجلين.لديها.في.�سورية.اأ�سوًة.بالفل�سطينيين.المقيمين.والم�سجلين.في.لبنان..واقت�سرت.
اإلى. الإحالة. وكذلك. الأولية،. الرعاية. على. الأولى. بالدرجة. قدمتها. التي. ال�سحية. الخدمات.

الم�سافي.المتعاقدة.معها.لإجراء.بع�ص.العمليات.الجراحية.وحالت.الولدة.
رافقته.تغيرات.طراأت.على. الثاني. فاللجوء. ذلك.. الأونروا.في. تلحظها. لم. فوارق. ثمة. اأّن. اإل.
اإلى. بالإ�سافة. والغالء،. الم�سكن. توفير. و�سعوبة. والفقر. كالبطالة. الجدد،. الالجئين. مجتمع.
اأو. معها. تتعامل. لم. الأونروا. اأن. اإل. �سابقة،. تقارير. عدة. اأكدتها. التي. المالحظات. من. العديد.

تعمل.على.حلها:.
ال�سير،.بينما. الناجمة.عن.الحوادث.الطارئة.نهائياً.كحوادث. ل.تقدم.الأونروا.نفقات.العالج.
نف�سه. الالجئ. يجد. التي. المفتوح. القلب. كعمليات. الجراحية،. العمليات. بع�ص. جزئياً. تغطي.

عاجزًا.عن.تغطية.تكاليفها.في.معظم.الأحيان.
قد.يح�سل.الالجئ.على.العالج.ب�سعر.منخف�ص.اأو.مجاني،.اإل.اأن.�سراء.الأدوية.ي�سكل.عائقاً.
اأمامه،.وخ�سو�ساً.في.ظل.غالء.الأدوية.في.لبنان،.وانعدام.القدرة.على.�سرائها.وعدم.توافرها.
بنحو.كامل.لدى.الأونروا..وفي.حال.توافرها،.فاإنها.تتوافر.بكميات.ل.تكفي.المري�ص.لتغطية.

حاجته.ال�سهرية.)مثل.البخاخات.لمر�سى.الربو.اأو.الأمرا�ص.المزمنة(.
ل.توجد.نقاط.طبية.ثابتة.في.مراكز.الإيواء.التي.ت�سّم.الع�سرات.من.العائالت،.وكذلك.ل.يوجد.
بع�ص. وتف�سي. المزمنة،. الأمرا�ص. بع�ص. تفاقم. من. للحّد. المراكز. تلك. لنزلء. دوري. فح�ص.

الأمرا�ص.المعدية.التي.قد.تنتقل.�سريعاً.في.اأماكن.التجمعات.وال�سكن.الجماعي.
)مثل. الأونروا. تقدمها.عيادات. التي.ل. لالجئين. الالزمة. والإجراءات. العالجات. هناك.بع�ص.

�سحب.الع�سب.في.الأ�سنان.وتفتيت.الح�سيات.البولية.من.خارج.الج�سم(.

 الواقع التعليمي:
ت�ستوعب.مدار�ص.الأونروا.الموجودة.في.لبنان.داخل.المخيمات.الفل�سطينية.وخارجها.معظم.
الطالب.من.اأبناء.الالجئين.الفل�سطينيين.من.�سورية،.اإل.اأن.ثمة.معوقات.قائمة.ل.تزال.تمنع.
الطالب.من.اللتحاق.بالمدار�ص.بنحو.كامل،.كالعامل.القت�سادي.المتردي.لالجئين،.واختالف.
المناهج.التي.ل.تزال.تعتبر.العقبة.الأكبر.التي.واجهت.الطالب..فالمناهج.الدرا�سية.اللبنانية.
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تختلف.كلياً.عن.المناهج.ال�سورية.كّماً.ونوعاً،.ما.اأحدث.تخبطاً.كبيرًا.في.العملية.التعليمية..

ومدر�سين. معلمين. على. معتمدة. ال�سورية،. بالمناهج. التدري�ص. تابعت. المدار�ص. فبع�ص.

في. الطلبة. و�سع. ما. وهو. اللبنانية،. المناهج. اعتمد. الآخر. والبع�ص. اأنف�سهم،. الالجئين. من.
.ماأزق،.ووجدوا.الأمر.�سعباً،.لأن.المناهج.�سل�سلة.متتابعة.ل.يمكن.ف�سل.بع�سها.عن.بع�ص.
وزارة.التربية.والتعليم.اللبناني.بدل.من.اأن.تحاول.اإيجاد.حل.بديل،.كانت.�سبباً.في.الم�سكلة،.
غير. الطالب. بمنع. يق�سي. قرارًا. الحالي.)2015-2014(. الدرا�سي. العام. بداية. اأ�سدرت. فقد.
مخاوف. اأثار. ما. وهو. اللبنانية،. والمهنيات. والثانويات. المدار�ص. في. الت�سجيل. من. اللبناني.
اآلف.العائالت.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين،.وال�سوريين،.على.م�ستقبل.اأولدهم.

�سيا�سة. .)2014-2013( الما�سي. الدرا�سي. العام. نهاية. حتى. اتبعت. جهتها. من. الأونروا.

مياومين. معلمين. مع. وتعاقدت. مزدوج(،. )دوام. الظهر. بعد. بدوام. �سورية. طالب. ا�ستيعاب.

لهذه.المهمة،.وافتتحت.بع�ص.المراكز.الخا�سة.داخل.مدار�سها..لكن.مع.بداية.العام.الحالي،.

قررت.اإلغاء.برنامج.التعليم.الذي.كان.مخ�س�ساً.للفل�سطينيين.ال�سوريين.وتحويله.اإلى.برنامج.

الطالب. على. عديدة. �سلبيات. القرار. في. يرون. الكثيرين. جعل. ما. لبنان،. طالب. مع. دمجهم.

وبالم�ستوى. بالمناهج. الفرق. يراعي. ل. لكونه. لبنان،. اإلى. �سورية. من. رين. المهجَّ الفل�سطينين.

العلمي،.بالإ�سافة.اإلى.ما.�سي�سببه.من.اكتظاظ.في.ال�سفوف.القائم.اأ�ساًل.مع.فل�سطينيي.لبنان،.

حيث.ُدمج.7500.تلميذ.من.فل�سطينيي.�سورية..و�سيوؤدي.هذا.الدمج..اإلى.اإنهاء.عقود.ع�سرات.
المعلمين.المنتدبين.لتدري�سهم.

الم�ساكل.التعليمية.لم.تقت�سر.على.طالب.المراحل.الإبتدائية.والإعدادية.والثانوية،.بل.�سملت.

الجامعات. اأق�ساط. غالء. ب�سبب. درا�ستهم. ا�ستكمال. من. يتمكنوا. لم. الذين. الجامعيين. الطلبة.
الخا�سة،.مع.ا�ستحالة.التحاقهم.بالجامعة.الر�سمية.اللبنانية.
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قرار.وزارة.التربية.والتعليم.في.لبنان.بخ�سو�ص.التحاق.ال�سوريين.في.المدار�ص.اللبنانية



67

العمل االأهلي الفل�سطيني ال�سوري:
الموجودة. ال�سورية. الفل�سطينية. الأهلية. اللجان. من. المنبثقة. والأن�سطة. الفعاليات. تعددت.
في.لبنان،.كلجنة.فل�سطينيي.�سورية.في.لبنان،.ولجنة.متابعة.المهجرين،.ولجنة.فل�سطينيي.

�سورية.للمطالبة.بالهجرة،.وغيرها.
.كان.لهذه.اللجان.ح�سور.لفت.في.عدة.موا�سع،.و�سكلت.حراكاً.�سعبياً.�سد.الإجراءات.التي.
اتخذتها.الأونروا.بحق.الالجئين،.من.خالل.العت�سامات.اأمام.مكاتب.الأونروا.في.المخيمات.

والمناطق.الرئي�سية.في.لبنان.
الفل�سطينيين. لالجئين. الحدود. بفتح. اللبنانية. الحكومة. مطالبة. في. بارزًا. دورًا. اللجان. اأدت.
الفارين.من.الحرب.الدائرة.في.�سورية،.ومعاملة.الالجئ.الفل�سطيني.اأ�سوًة.بالالجئ.ال�سوري..
اأهلنا.في.غزة.�سد.العدوان.الإ�سرائيلي.على. اللجان.عدة.وقفات.ت�سامنية.مع. وكذلك.نفذت.

القطاع.في.�سيف.2014.
وعلى.ال�سعيد.الجتماعي،.اأدت.لجنة.فل�سطينيي.�سورية.في.لبنان،.بالتعاون.مع.موؤ�س�سات.
اأهلية.فل�سطينية،.دورًا.مهماً.في.التخفيف.من.معاناة.الالجئين.الفل�سطينيين،.من.خالل.عمليات.
الترميم.لعدة.مراكز.اإيواء.في.مخيم.عين.الحلوة.بمدينة.�سيدا.وبع�ص.المراكز.والمنازل.في.

مخيمات.مدينة.�سور،.بالتعاون.مع.تجّمع.عمال.فل�سطينيي.�سورية.
كذلك.قامت.اللجنة.بالتعاون.مع.تجّمع.اأطباء.فل�سطينيي.�سورية،.بتنفيذ.عدة.اأيام.طبية.في.
اأبناء.الالجئين،.وافتتحت.عيادة.طبية. المخيمات،.قدمت.فيها.المعاينات.الطبية.للمئات.من.
اإ�سعافية.في.مركز.اإيواء.مدر�سة.الكفاح.بمخيم.عين.الحلوة.لتقديم.العالج.والدواء.لالجئين.

كافة.دون.ا�ستثناء.بكلفة.منخف�سة.جدًا.
وفي.بداية.العام.الدرا�سي.)2014-2015(،.وزعت.اللجنة.بالتعاون.مع.الرابطة.الإ�سالمية.
لطلبة.فل�سطين،.قرطا�سية.وحقائب.على.نحو.)1500(.طالب.من.كافة.الم�ستويات.الدرا�سية.

في.مختلف.مناطق.لبنان.
لقد.بدا.وا�سحاً.بما.ل.يقبل.ال�سك،.اأّن.التعامل.مع.الالجئين.الفل�سطينيين.من.�سورية.في.لبنان.
مختلف.تماماً.عنه.في.التعامل.مع.الالجئين.ال�سوريين،.رغم.وجود.ذات.الظروف.التي.دفعتهم.
دام. انتظار. بعد. �سورية،. اإلى. الق�سرية«. »الإعادة. الفل�سطيني. على. ومور�ست. اللجوء،. اإلى.
لأيام.اأو.�ساعات.طوال،.في.مخالفة.وا�سحة.لالتفاقية.المتعلقة.بو�سع.الالجئين.عام.1951.

وبروتوكول.عام.1967.والمادة.3.من.اتفاقية.مناه�سة.التعذيب.عام.1984.
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عادياً. .وجودًا. ُعدَّ بل. ق�سرية،. عن.ظروف. ناجماً. ال�سوري. الفل�سطيني. الوجود. ُيَعّد. لم. كذلك،.
بالهجرة. المطالبة. الالجئين. اأ�سوات. جعل. ما. وتعجيزية،. خا�سة. �سروط. ا�ستيفاء. يتطلب.

الجماعية.تتعالى.جهارًا.نهارًا.في.اعت�سامات.�سهدتها.�سوارع.لبنان.و�ساحاته.

.عيادة.اليرموك.الطبية.الإ�سعافية.في.مركز.اإيواء.الكفاح.لالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.
في.مخيم.عين.الحلوة
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الالجئون الفل�سطينيون من �سورية في م�سر: 
ال�سوريين،.وال�سوريين.مقرًا. الفل�سطينيين. ال�سورية.لالجئين. الأزمة. بداية. �سكلت.م�سر.في.
ا�ستقرار. عند. �سورية. اإلى. بالرجوع. الفر�سة. لهم. تحين. ريثما. العائالت،. من. لجزء. موؤقتاً.
الأو�ساع،.كذلك.كانت.م�سر.بمثابة.البوابة.للو�سول.اإلى.اأوروبا،.عبر.ركوب.مراكب.الموت..

وجزء.اآخر،.كانت.م�سر.بالن�سبة.اإليه.خطوة.اأولى.باتجاه.ليبيا)1(.
و�سهلت.القرارات.التي.اأ�سدرتها.الحكومة.الم�سرية.في.عهد.الرئي�ص.محمد.مر�سي،.للفل�سطيني.
ــ.ال�سوري.دخول.جمهورية.م�سر.العربية.ب�سبب.الحرب.الم�ستعرة.في.�سورية،.فو�سل.اإليها.
المئات.من.العائالت.الفل�سطينية.ال�سورية..اإل.اأنه.نتيجًة.لالأحداث.التي.جرت.في.م�سر.بعد.
تنحية.الرئي�ص.الم�سري.محمد.مر�سي،.انقلبت.المعاملة.وتعر�ص.الالجئون.لل�سرب.والعتقال.
التجارية. )ما.ح�سل.في.عر�ص.البحر(.وتخريب.المحال. اأحياناً. بالع�سرات.والخطف.والقتل.
تجديد. من. لهم،. ُمنحت. التي. الإدارية. الإجراءات. كل. توقف. اإلى. بالإ�سافة. لهم،. تعود. التي.
اإقامات.وت�سديق.الأوراق.الثبوتية.وت�سييق.على.الطالب.في.المدار�ص.ومنع.من.كان.يعمل.
في.الأعمال.الحرة،.وحجز.المئات.منهم.في.ظروف.اعتقال.قهرية،.وترحيل.الع�سرات.ب�سورة.

تع�سفية،.وت�سليمهم.اإلى.ال�سلطات.ال�سورية،.وترحيل.اآخرين.اإلى.لبنان..
طبيعياً،. دخوًل. م�سر. اإلى. الدخول. ال�سوري. الفل�سطيني. لالجئ. الم�سموح. غير. من. واأ�سبح.
فاأ�سبح.بذلك.عر�سة.للن�سب.والبتزاز..فقد.ا�ستطاع.البع�ص.الح�سول.على.تاأ�سيرة.دخول.
الو�سع. باأنها.في. ل�سما�سرة،.علماً. ــ3000.$(.تدفع. بين.)2500. ما. بثمن.مرتفع.جدًا،.راوح.

الطبيعي.ل.يترتب.على.الح�سول.عليها.اأية.ر�سوم...

معتقلون في ال�سجون الم�سرية... ماأ�ساة م�ستمرة 
البحرية. مر�سين. مدينة. من. قارب. خرج. .،2014 اأكتوبر. الأول/. ت�سرين. .25 ال�سبت. بتاريخ.
في.تركيا.بق�سد.الهجرة.غير.ال�سرعية.نحو.�سواطئ.اإيطاليا،.اإحدى.البوابات.التي.يلج.منها.

المهاجرون.اإلى.دول.التحاد.الأوروبي..

العودة. ومركز. �سورية. فل�سطينيي. اأجل. من. العمل. ـــ.جمموعة. �سورية. فل�سطينيي. اأو�ساع. حول. احلالة. تقرير. يف. انظر. .  )1(
الفل�سطيني.ـــ.لندن.واجلمعية.اجلمعية.الرتكية.للت�سامن.مع.ال�سعب.الفل�سطيني.)فيدار(.
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جرافات. عبر. دفعات. على. ركابه. نقل. بعد. التركية. الإقليمية. المياه. غادر. الذي. فالمركب.

ال�سيد،.حتى.و�سل.عددهم.اإلى.مئة.واأربعة.لجئين.فل�سطينيين.�سوريين.و�سوريين،.وعلى.

اإليها. اأمام.جزيرة.مجبرين.على.النزول. اأنف�سهم. اأ�سبوع.من.الإبحار.المتوا�سل.وجدوا. مدار.

مدينة. قبالة. الم�سرية. الإقليمية. المياه. في. اأنهم. لحقاً. ليكت�سفوا. والترهيب،. ال�سالح. بقوة.

الإ�سكندرية..فما.كان.من.الركاب.اإل.اأن.ا�ستغاثوا.بخفر.ال�سواحل.الم�سري.لنجدتهم،.الذي.قام.

بدوره..باإلقاء.القب�ص.عليهم.جميعاً.لي�سبحوا.رهن.التوقيف.والعتقال.في.ق�سم.�سرطة.كرموز.

بتهمة.الدخول.غير.ال�سرعي.للبالد،.في.ظروف.توقيف.غير.�سحية،.وو�سط.معاملة.ح�سنة،.كما.
و�سفها.بع�ص.المحتجزين.لمرا�سل.المجموعة..

وقال.الالجئ.الفل�سطيني.)م..م(.الموقوف.في.ق�سم.كرموز.بعد.التوا�سل.معهم.في.�سياق.ت�سليط.

�سورية. من. خرجنا. »لقد. الم�سير:. هذا. اإلى. اأو�سلتهم. التي. والظروف. ق�سيتهم. على. ال�سوء.

بعد.رحلة.عناء.كبيرة.عبرنا.فيها.ع�سرات.الحواجز.التابعة.لطرفي.النزاع.في.�سورية،.حتى.

و�سلنا.اإلى.تركيا.قا�سدين.اأوروبا.بحثاً.عن.الحياة.الكريمة.وال�ستقرار.الذي.لم.نعد.ن�سعر.به.

اإلى. رنا.من.منزلنا.في.مخيم.اليرموك. منذ.قرابة.اأربع.�سنوات.من.ال�سراع.الم�ستمر..فقد.ُهجِّ

قد�سية.في.ريف.دم�سق،.وهناك.حو�سرنا.اأكثر.من.مرة،.وا�سطررنا.للنزوح.اإلى.مناطق.ظننا.

اأنها.�ستكون.اأكثر.اأمناً،.لكن.لم.نجد.مبتغانا،.فكان.قرار.والدي.بخروجي.من.�سورية.باأي.ثمن،.
خ�سو�ساً.بعد.انقطاع.اأخبار.اأخي.المعتقل.منذ.قرابة.عامين«..

ويتابع:.»لقد.خرجت.من.مر�سين.برفقة.اأحد.المهربين.اإلى.مكان.غير.معلوم.بالن�سبة.اإلّي،.كان.

بوا�سطة.مركب. البحر. في. انطلقنا. هناك. المهاجرين،.ومن. لتجميع. نقطة. يتخذونه. المهربون.

اليوم. المهاجرين..وفي.�سباح. اأعداد. اكتمال. ننتظر. اأيام. اأربعة. البحر.نحو. �سيد.ومكثنا.في.

الخام�ص.جاء.مركب.اآخر،.فطلب.منا.اأن.ن�سعد.اإليه.لمتابعة.الم�سير.في.البحر.لجلب.الن�ساء،.

الإقليمية. المياه. يغادر. لم. اأنه. اإل. الن�ساء،. ُجلَبت. وبالفعل،. اإيطاليا.. نحو. التوجه. ثم. ومن.

الم�سرية.بحجة.وجود.خلل.في.القارب.يمنعه.من.متابعة.الطريق.باتجاه.اإيطاليا،.ما.يتطلب.

منا.معاودة.النتقال.اإلى.مركب.اآخر،.تبين.لحقاً.وجود.تن�سيق.بينهما.لإنزالنا.في.هذا.المكان،.
بدليل.الأ�سلوب.الفّظ.الذي.مار�سوه.بحقنا«..

في. اعتقلتنا. الم�سرية. ال�سلطات. »اإن. )اأ.ع(:. الالجئ. قال. الحادثة،. على. اأخرى. �سهادة. وفي.

ُنقلنا. الم�ساء. وفي. الم�سرية،. البحرية. مركز. اإلى. بتحويلنا. قامت. ثم. ومن. قير،. اأبو. منطقة.

من. اأ�سخا�ص. .)104( نحو. الكلي. العدد. كان. الإ�سكندرية،.حيث. في. كرموز. �سرطة. ق�سم. اإلى.
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بينهم. طفاًل،. و12. امراأة. .20 فيهم. �سورية،. من. قادمون. جميعهم. وال�سوريين،. الفل�سطينيين.

عنا.في.ثالث.مجموعات.على.غرف.ذات.م�ساحات. منا.اإلى.رجال.ون�ساء،.وُوزِّ ع،.حيث.ُق�سِّ ُر�سَّ
�سيقة.تفتقر.اإلى.اأدنى.ظروف.النظافة«)1(..

اأطفال محتجزون في مراكز االحتجاز الم�سرية 
.في.الثامن.من.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014،.اأطلق.محتجزون.من.فل�سطينيي.�سورية.في.م�سر.
ر�سالة.�سوتية.من.داخل.ال�سجون.الم�سرية.ينا�سدون.فيها.المنظمات.الدولية.التدخل.لإطالق.

�سراحهم..
وهو. عاماً(،. .14( ال�سهابي. عمر. ا�سمه. �سوري. فل�سطيني. لطفل. �سوت. الت�سجيل. في. و�ُسمع.
�سورية. في. الحرب. فّر.هو.وعائلته.من.جحيم. قد. اليرموك،.وكان. ــ.مخيم. دم�سق. مواليد. من.
اهلل. عبد. اأخيه. مع. اإر�ساله. اأهله. قرر. لبنان،. في. الحال. بهم. �ساقت. اأن. بعد. ومن. لبنان،. اإلى.
وحياة. اأمن. مالذ. عن. بحثاً. الأوروبية. الدول. اإلى. وال�سفر. الموت. قوارب. لركوب. عاماً(. .21(
منت�سف. في. عبر.مطارها. الم�سرية. الأرا�سي. اإلى. اأنه.دخل. ال�سهابي. الطفل. واأ�ساف. كريمة..
�سهر.اأيلول/.�سبتمبر،.ومن.ثم.توجهنا.اإلى.مدينة.الإ�سكندرية.التي.انطلقنا.من.�سواطئها.بعد.
اأ�سبوع.من.و�سولنا.اإليها.بقارب.�سغير.مع.عدد.من.العائالت.الفل�سطينية.ال�سورية.وال�سورية،.
اإل.اأن.ذاك.المركب.تعطل.بعد.مغادرتنا.بع�سر.�ساعات..ويتابع.الطفل.قائاًل.اإنه.بعد.مرور.�ستة.
اأيام.على.بقائنا.في.القارب.الذي.يحمل.)130(.لجئاً،.بينهم.ن�ساء.واأطفال.وم�سنون،.قامت.
بارجة.م�سرية.باإنقاذنا.و�سلمتنا.للحكومة.الم�سرية،.فاحُتجزنا.في.مركز.النفو�سي.الريا�سي.
بالإ�سكندرية،.وبعدها.ُنقلنا.اإلى.ق�سم.�سرطة.الجمرك.في.مدينة.الإ�سكندرية،.ومن.ثم.ُعر�سنا.
للمحكمة. ا�سترحام. طلبات. تقديمنا. رغم. �سورية،. اإلى. ترحيلنا. قررت. التي. المحكمة. .على.
وبناًء.عليه،.اأطلق.الالجئون.الفل�سطينيون.المحتجزون.في.ال�سجون.الم�سرية.نداء.ا�ستغاثة.
بالأمر. معنية. جهة. وكل. المتحدة. والأمم. الإن�سان. حقوق. وموؤ�س�سات. منظمات. فيه. نا�سدوا.
عدم. اأجل. من. الم�سرية. ال�سلطات. لدى. التدخل. الفل�سطينية. والف�سائل. التحرير. ومنظمة.

.. ترحيلهم.اإلى.�سورية.والإفراج.عنهم)2(

)1( اأُ�سرَي.اإىل.الأ�سماء.باحلروف.الأوىل.بناًء.على.رغبة.ال�سهود.لأ�سباب.تتعلق.بهم.وبطلب.منهم..
)2( ل.يزال.الالجئون.الفل�سطينيون.حمتجزين.لدى.ال�سلطات.امل�سرية.للحظة.اإعداد.التقرير.يف.كانون.الأول.2014...
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مواقف وردود اأفعال بال جدوى
اأر�سلت.ال�سفارة.الفل�سطينية. وفي.محاولة.لر�سد.التفاعل.الر�سمي.والأهلي.مع.المحتجزين،.
في.م�سر.يا�سر.�سلمان،.الذي.عّرف.عن..نف�سه.باأنه.مندوب.عن.�سفارة.فل�سطين.في.القاهرة،.
واأخبرالمحتجزين.باأنه.»ل.حلول.اأمامهم،.حيث.�سيبقون.في.ال�سجن.اإلى.اأن.يقبلوا.بترحيلهم.

اإلى.�سورية«.
واأ�ساف:.»اإن.ال�سفارة.�ستبذل.جهدها،.اإل.اأن.فر�ص.اإيجاد.حل.غيرال�سجن.حتى.الترحيل.ل.تتجاوز.
.5%،.وادعوا.ربكم.اأنكم.قاعدين.هنا.يعني،.فهذا.اأح�سن.محل.وما.طالع.باليد.�سيء«،.ح�سب.تعبيره..
بتحّمل.م�سوؤولياتها.تجاه. ال�سفارة. قلقهم،.وطالبوا. المحتجزين.عن. اأهالي. ومن.جانبهم.عّبر.
اإلى. اأحد.المحتجزين،.على.�سرورة.منع.ترحيل.الالجئين. اأقاربهم،.حيث.�سدد.)م..خ(.والد.
�سورية،.لما.في.ذلك.من.خطورة.على.حياتهم،.طالباً.اإيجاد.حّل.لترحيلهم.اإلى.تركيا.اأو.اأي.بلد.

اأوروبي.يقبل.ا�ستقبالهم.
وطالب.كذلك.البيت.الفل�سطيني.في.هولندا.ببيان.�سحفي.�سادر.عنه.يوم.5.ت�سرين.الثاني/.
ت�سليمهم. خطر. من. وحّذر. المحتجزين،. عن. الفوري. بالإفراج. الم�سرية. ال�سلطات. نوفمبر.
لل�سلطات.ال�سورية،.في.ظل.ا�ستمرار.الحرب.القائمة،.ودعا.الموؤ�س�سات.الإن�سانية.والحقوقية.
اإلى.تحّمل.م�سوؤولياتها.والت�سال.المبا�سر.مع.المت�سررين.والطالع.على.اأو�ساعهم.والوقوف.

عند.احتياجاتهم،.واعتبر.المحتجزين.�سحايا.»لخديعة.من.قبل.تجار.الب�سر«...
كذلك.اأطلق.عدد.من.النا�سطين.والحقوقيين.يوم.7.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر2014.حملة.بعنوان:.
موقع. عبر. وذلك. وال�سوريين«،. الفل�سطينيين. لالجئين. ح�سنة. معاملة. الم�سرية:. »ال�سلطات.
منظمة.اآفاز،.نا�سدوا.خاللها..ال�سلطات.الم�سرية.عدَم.ترحيل.الالجئين.الفل�سطينيين.وال�سوريين.

المعتقلين.لديها.اإلى.�سورية،.وذلك.لما.فيه.من.خطورة.على.حياتهم..
كذلك.طالبت.منظمة.العفو.الدولية.بتاريخ.13.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014.ال�سلطات.الم�سرية.

بالإفراج.الفوري.عن.المعتقلين.وعدم.ترحيلهم.اإلى.�سورية،.حيث.تتعر�ص.حياتهم.للخطر.
وفي.متابعة.لم�سير.اأولئك.المحتجزين،.عّدت.ال�سلطات.الم�سرية.هوؤلء.المحتجزين.لجئي.
الالجئين. على. التحفظ. يجري. بينما. تركيا،. اإلى. واأعادتهم. ال�سوريين. عن. واأفرجت. حرب،.
ا�ستقبالهم،.ريثما.تقبل.دولة.ما. التركية. ال�سلطات. الفل�سطينيين.في.ق�سم.كرموز،.بعد.رف�ص.
با�ستقبالهم.على.اأرا�سيها.اأو.اختيار.العودة.اإلى.�سورية،.الأمر.الذي.يرف�سه.جميع.المحتجزين.

هناك..
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الالجئون الفل�سطينيون من �سورية في ليبيا:
األقى.التوتر.الأمني.الذي.ت�سهده.المدن.الرئي�سية.في.ليبيا.بظالله.على.الالجئين.الفل�سطينيين.
ال�سوريين.الموجودين.فيها،.ما.ا�سطرهم.اإلى.المغامرة.باأرواحهم.واأرواح.عائالتهم.والهرب.

اإلى.اأوروبا.وركوب.قوارب.الموت«.
وتعّر�ص.الالجئون.الفل�سطينيون.من.�سورية.في.طريق.هجرتهم.اإلى.اأوروبا.عبر.ليبيا.لحوادث.
متعددة.ومختلفة،.راوحت.بين.الخطف.من.قبل.قطاع.الطرق.في.ال�سحراء.الليبية.اأو.العتقال.

لدى.ال�سلطات.الليبية.
ففي.الخام�ص.ع�سر.من.اآب/.اأغ�سط�ص.2014،.اأوقف.جهاز.مكافحة.الجريمة.في.مدينة.زوارة.
الليبية.نحو.200.مهاجر.غير.�سرعي،.بينهم.عدد.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين،.اأثناء.
اأغ�سط�ص،.دعا. اآب/. الليبية..وفي.17. ال�سواطئ. من. انطالقاً. اأوروبا. اإلى. الو�سول. محاولتهم.
مجل�ص.الحكماء.وال�سورى.التابع.للمجل�ص.المحلي.لمدينة.زوارة.الليبية.في.بيان.و�سل.اإلى.
مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.ن�سخة.منه،.اإلى.مكافحة.الهجرة.غيرال�سرعية.التي.
تنطلق.من.�سواطئ.المدينة،.حيث.دعا.من.و�سفهم.باأبناء.المدينة.الذين.غّرتهم.الأموال.اإلى.
اأمور.من.يمار�ص.التهريب.بالتبروؤ. اأولياء. البيان. التوقف.عن.تلك.الأعمال.فورًا..وفيما.طالب.
اأي�ساً.على.�سرورة.تحرك.الأجهزة.الأمنية.المخت�سة.لمكافحة.تلك. اأبنائهم،.�سدد. اأفعال. من.

الأفعال.
قبالة. غرق. يقّل.نحو.250.لجئاً. اإن.»قارباً. الليبية. البحرية. قالت. �سبتمبر،. اأيلول/. وفي.16.
ال�سواطئ. اإلى. الو�سول. محاولته. اأثناء. الليبية. العا�سمة. �سرق. تاجوراء. قرب. ليبيا. �ساحل.
الأوروبية،.ما.اأدى.اإلى.مقتل.معظم.ركابه،.ولم.تتمكن.طواقم.الإغاثة.من.اإنقاذ.اإل.عدد.قليل.

منهم،.بينما.طفت.جثث.قتلى.اآخرين.فوق.مياه.البحر«.
وفي.الرابع.من.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014،.اأُفرج.عن.�سبعة.ع�سر.لجئاً.فل�سطينياً.�سورياً.
كانت.قد.اختطفتهم.جماعة.مجهولة.الهوية.في.مدينة.طرابل�ص.الليبية.اأثناء.محاولتهم.الهجرة.
اأحد.المختطفين:.»اإن.الُمختِطفين.طلبوا. اإلى.الدول.الأوربية.بحثاً.عن.الأمن.والأمان..وقال.
فدية.مالية.مقابل.الإفراج.عنهم،.اإل.اأن.الأهالي.ا�ستنجدوا.باإحدى.ال�سخ�سيات.المعروفة.في.

تلك.المنطقة،.ما.اأدى.اإلى.الإفراج.عنهم.دون.اأي.�سروط«.
بالمقابل،.اعتقلت.ال�سلطات.الليبية.يوم.20.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014.)53(.�سخ�ساً.من.
جن�سيات.مختلفة،.من.بينهم.)47(.لجئاً.فل�سطينياً.�سورياً،.وذلك.اأثناء.رحلتهم.اإلى.اأوروبا،.
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التي.بداأت.من.ال�سودان.ثم.اإلى.ليبيا،.وكان.من.المفتر�ص.اأن.تنتهي.في.اإيطاليا..وبح�سب.ما.

�سّرح.به.م�سدر.م�سوؤول.في.ال�سرطة.الليبية،.فقد.احُتجز.الالجئون.في.مديرية.�سرطة.مدينة.
اإجدابيا.بتهمة.الهجرة.غير.ال�سرعية.ريثما.ُتتََّخذ.الإجراءات.القانونية.بحقهم.

الالجئون. له. يتعر�ص. زال. وما. تعر�ص. لما. في�ص. من. غي�ص. �سوى. ال�سابقة. الأمثلة. تكن. لم.

اأو.على. ليبيا. . اإلى. الو�سول. اأوروبا.عند. ال�سوريون.على.طريق.هجرتهم.نحو. الفل�سطينيون.
الطريق.اإليها...

الالجئون الفل�سطينيون من �سورية في االأردن: 
فل�سطينياً،. لجئا. .)14348( الأردن. اإلى. �سورية. من. الالجئين. الفل�سطينيين. الالجئين. يقدَّرعدد.
ح�سب.اإح�سائيات.الأونروا،.حيث.توزعوا.على.مدن:.اإربد،.الزرقاء،.عّمان،.المفرق،.مخيم.الزعتري،.
�سايبر.�سيتي،.ويبلغ.معدل.العائلة.4.1.يوجد.منهم.196.�سخ�ساً.في.مجمع.�سايبر.�سيتي..وتفيد.
الوثائق. الأردن.يحملون. اإلى. القادمين.من.�سورية. الفل�سطينيين. الالجئين. باأن.56%.من. البيانات.

الأردنية،.و22%.منهم.يحملون.وثائق.فل�سطينية،.و21%.يحملون.وثائق.�سفر.�سورية..
الالجئين. لحقوق. انتهاكات. عدة. �سورية. فل�سطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. ووثقت.
الأجهزة. منعت. .،2014 تموز/يوليو. من. ال�ساد�ص. ففي. الأردن.. في. الفل�سطينيين.
الالجئين. على. الغذائية. الم�ساعدات. توزيع. من. الخيرية. طيبة. جمعية. الأردنية. الأمنية.
�سمال. الحدودية. الرمثا. مدينة. في. �سيتي. �سايبر. تجمع. اإلى. �سورية. من. الفل�سطينيين.
الأردنية.. ال�سلطات. من. م�سبقة. اأمنية. موافقة. على. الح�سول. عدم. بحجة. وذلك. .البالد،.
كذلك.منعت.ال�سلطات.الأردنية.يوم.26.اآب/.اأغ�سط�ص.مندوبي.وكالة.غوث.وت�سغيل.الالجئين.
الالجئين. مع. والتوا�سل. �سيتي. �سايبر. تجمع. اإلى. الدخول. من. )الأونروا(. الفل�سطينيين.

الفل�سطينيين.وتفقد.اأحوالهم.واأو�ساعهم.الإن�سانية.

هيومن رايت�س وات�س:

»غير مرحب بهم: معاملة االأردن للفل�سطينيين الفاّرين من �سورية«
الأردن. »اإن. اأغ�سط�ص:. اآب/. من. ال�سابع. في. ن�سرته. تقرير. في. ووت�ص. رايت�ص. هيومن. قالت.
وا�سح. خرق. في. ق�سرًا،. يبعدهم. اأو. �سورية. من. فارين. فل�سطينيين. لجئين. دخول. يرف�ص.
للتزاماته.الدولية«،.حيث.حظر.الأردن.ر�سمياً.دخول.الفل�سطينيين.القادمين.من.�سورية.منذ.
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كانون.الثاني/يناير.2013،.كذلك.اأبعد.ق�سرًا.اأكثر.من.100.ممن.تمكنوا.من.دخول.البالد.منذ.
منت�سف.2012،.وبينهم.�سيدات.واأطفال.

كذلك.وّثقت.»هيومن.رايت�ص.ووت�ص«.ــ.ح�سب.التقرير.ال�سادر.عنها.بعنوان.»غير.مرحب.بهم:.

معاملة.الأردن.للفل�سطينيين.الفارين.من.�سورية«،.تجريد.الأردن.بع�ص.الفل�سطينيين.الذين.

اأقاموا.في.�سورية.ل�سنوات.عديدة.من.الجن�سية.الأردنية،.واحتجازهم.اأو.ترحيلهم.اإلى.�سورية.

دون.وثائق.ثبوتية..وتتعار�ص.معاملة.الأردن.المت�سددة.للفل�سطينيين.الفارين.من.�سورية.مع.

معاملته.للمواطنين.ال�سوريين،.الذين.�ُسمح.لما.ل.يقل.عن.607.اآلف.منهم.بدخول.البالد.منذ.
بدء.النزاع.ال�سوري..

واعتبر.نديم.حوري،.نائب.المدير.التنفيذي.لق�سم.ال�سرق.الأو�سط.و�سمال.اأفريقيا،.»اأن.محنة.

تلبية. بالفعل.تحت.عبء. الجميع.لأنهم.يرزحون. التي.يتعامى.عنها. الحقيقة. الفل�سطينيين.هي.

احتياجات.الالجئين.ال�سوريين..ومع.ذلك،.فال.ينبغي.حرمان.اأية.لجئين.يفرون.من.العنف.في.
�سورية.ــ.�سواء.كانوا.�سوريين.اأو.فل�سطينيين.ـ.الدخوَل،.واإجباُرهم.على.الرجوع.رغم.اإرداتهم«.
وقالت.هيومن.رايت�ص.ووت�ص:.اإن.على.الحكومة.الأردنية.الم�سارعة.اإلى.اإلغاء.الحظر.الذي.فر�سته.
.على.دخول.الالجئين.الفل�سطينيين،.وو�سع.حّد.لترحيل.الفل�سطينيين.القادمين.من.�سورية.
فقد.قامت.قوات.الأمن.الأردنية.باإعادة.فل�سطينيين.راغبين.في.دخول.الأردن.من.�سورية.على.
بمنع. تق�سي. التي. الر�سمية. �سيا�ستها. الحكومة. واأعلنت. .،2012 منت�سف. منذ. البالد. حدود.
الدخول.في.كانون.الثاني/.يناير.2013..كذلك.تحتجز.قوات.الأمن.وترّحل.فل�سطينيين.ممن.
اأو. مزورة،. �سورية. ثبوتية. وثائق. با�ستخدام. الر�سمية،. غير. الحدودية. المعابر. من. يدخلون.

ممن.يدخلون.بطريق.غير.م�سروع.عبر.�سبكات.التهريب..
وي�سمح.الأردن.ر�سمياً.بدخول.الفل�سطينيين.القادمين.من.�سورية.من.حاملي.الجن�سية.الأردنية،.
لكنه.بالممار�سة.منع.دخول.الفل�سطينيين.الذين.انتهت.�سالحية.وثائقهم.الأردنية،.وفي.بع�ص.

الحالت.جردهم.من.الجن�سية.الأردنية.تع�سفاً.واأعادهم.ق�سرًا.اإلى.�سورية.
كذلك.قامت.قوات.الأمن.الأردنية.بعمليات.احتجاز.واإعادة.ق�سرية.لما.يزيد.على.100.فل�سطيني.
اإلى.�سورية.منذ.بداية.2013،.بح�سب.»م�سروع.تحليل.الحتياجات.ال�سورية«،.وهو.منظمة.

ر�سد.غير.حكومية..
ق�سرًا. �سورية. من. قادمين. فل�سطينيين. �سبعة. الأردن. ترحيل. ووت�ص. رايت�ص. هيومن. ووثقت.
في.عام.2013.و2014،.ونقل.اأربعة.اآخرين.اإلى.»�سايبر.�سيتي«،.وهو.مرفق.احتجاز.مغلق.
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لالجئين.الفل�سطينيين.وال�سوريين.في.�سمال.الأردن..وفي.حالت.الترحيل،.وعمدت.ال�سلطات.

الأردنية.اإلى.ف�سل.الرجال.الفل�سطينيين.عن.اأ�سرهم.وترحيلهم.بعيدًا،.تاركًة.الأ�سر.في.بع�ص.
الحالت.دون.عائلها.الرئي�سي.

وجاء.في.التقرير:.»و�سفت.لنا.�سناء،.وهي.فل�سطينية.م�سّنة،.كيف.عجلت.ال�سلطات.الأردنية.

بترحيل.زوج.ابنتها.محمد.و�سقيقه.في.اأواخر.2013،.بعد.�سبط.محمد.وهو.يعمل.بالمخالفة.

ال�سقيقين.كانا.قد.دخال.الأردن.مع. اإن. اإربد..وقالت. للقانون.في.بيع.الخ�سر.من.عربة.يد.في.

زوجتيهما.ال�سوريتين.با�ستخدام.دفاتر.عائلة.�سورية.مزورة،.وقيدا.نف�سيهما.لدى.المفو�سية.
الأممية.ال�سامية.ل�سوؤون.الالجئين.با�سمين.م�ستعارين.

اإلى.مخفر.ال�سرطة.فور.علمها. وبعد.يومين.ذهبت.�سناء،.الحا�سلة.على.الجن�سية.الأردنية،.

باأمر.توقيف.زوج.ابنتها،.وقالت:.قالوا.لي.اأن.اأعود.في.اليوم.التالي،.وقالوا.اإنهم.�سيجدون.لنا.
حاًل..وبعد.�ساعة.ات�سل.بي.محمد.من.�سورية«.

واأ�ساف.التقرير:.»تنتهك.عمليات.الترحيل.التزام.الأردن.الدولي.عدَم.الإعادة.الق�سرية،.وهو.

الحظر.المفرو�ص.في.القانون.الدولي.على.اإعادة.الالجئين.وملتم�سي.اللجوء.اإلى.اأماكن.يتهدد.
فيها.الخطر.حياتهم.اأو.حريتهم،.اأو.اإعادة.اأي.�سخ�ص.معرَّ�ص.لخطر.التعذيب«.

وهو. الطراونة،. فايز. دافع. .،2013 مايو. اأيار/. في. ووت�ص. رايت�ص. هيومن. مع. اجتماع. وفي.

رئي�ص.الديوان.الملكي.ورئي�ص.الوزراء.الأ�سبق،.عن.�سيا�سة.عدم.ال�سماح.بالدخول.قائاًل:.

»اإن.تدفق.اأعداد.كبيرة.من.الفل�سطينيين.من.�سورية،.من.�ساأنه.تغيير.التوازن.ال�سكاني.في.

المملكة.والتاأثير.على.ا�ستقرارها..والعتقاد.ال�سائد.هو.اأن.ن�سف.�سكان.الأردن.على.الأقل.

من.اأ�سول.فل�سطينية..قال.الطراونة.اإنه.ي�سك.في.قدرة.الأردن.على.ترحيل.الفل�سطينيين.ـ.

وهم.جماعة.بال.جن�سية.ــ.ب�سكل.قانوني.اإلى.�سورية.فور.انتهاء.النزاع.هناك،.اإذا.�سمح.لهم.
باللجوء.في.الأردن«.

األف.فل�سطيني.قادم.من.�سورية،.حتى. اأكثر.من.14. القبول.الأردنية،.قام. ورغم.�سيا�سة.عدم.

تموز/.يوليو.2014،.بالتما�ص.دعم.الأونروا.في.الأردن.منذ.بداية.النزاع.ال�سوري..ولم.يدخل.

اإبعاد.الفل�سطينيين.على. اإل.1300،.قبل.�سروع.ال�سلطات.في. الأردن.على.نحو.قانوني.منهم.

الحدود..وقد.جاء.معظمهم.من.مخيمات.لالجئين.الفل�سطينيين.وقرى.في.الجنوب.ال�سوري،.

اأو.من.مخيم.اليرموك.لالجئين.الفل�سطينيين.في.ال�سواحي.الجنوبية.لدم�سق،.وكلها.مناطق.
�سهدت.قتاًل.عنيفاً.
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�سورية. من. القادمين. الفل�سطينيين. من. كثير. يمتلك. ل. الأردنية،. الحكومة. ل�سيا�سة. ونتيجة.

يجروؤ. ول. والترحيل.. والتوقيف. لال�ستغالل. يعر�سهم. ما. الأردن،. في. لالإقامة. �سليمة. اأوراقاً.

الفل�سطينيون.القادمون.من.�سورية.دون.وثائق.على.التما�ص.الحماية.اأو.الجبر.من.الحكومة.

المخيمات. في. ال�سرعية. الإقامة. يمكنهم. النتهاكات..ول. من. ال�ستغالل.وغيره. الأردنية.�سد.

الر�سمية.المعدة.لالجئين.ال�سوريين،.كذلك.ل.يمكنهم.العمل.ب�سكل.قانوني.لك�سب.المال.الالزم.
ل�ستئجار.م�ساكن.خارج.المخيمات..

لم.تت�سّد.الدول.المانحة.وهيئات.المعونة.الدولية.ب�سكل.كاٍف.للم�ساعب.الإن�سانية.التي.تواجه.

الفل�سطينيين،.ول.توفر.لهم.من.الم�ساعدات.الإن�سانية.�سوى.القليل..كذلك.اإن.الق�سم.الخا�ص.

الفل�سطينيين.. ل�سنة.2014.ي�ستبعد. ال�سورية. لالأزمة. الإقليمية. بالأردن.في.خطة.ال�ستجابة.

بين. ما. في. للتن�سيق. المحلية. الآلية. وهي. الوكالت،. بين. الم�ستركة. العمل. فرقة. تتطرق. ول.

تراأ�سها. والتي. الأردن،. في. ال�سوريين. لالجئين. بال�ستجابة. المعنية. الم�ساعدات. وكالت.

المفو�سية.الأممية.ل�سوؤون.الالجئين،.ل.تتطرق.اإلى.الق�سايا.المتعلقة.بالفل�سطينيين.القادمين.
من.�سورية.

قالت.هيومن.رايت�ص.ووت�ص.اإن.على.المانحين.الدوليين.ووكالت.الم�ساعدات.التعاون.في.ما.

الإن�سانية.وتدابير. الم�ساعدة. القادمين.من.�سورية.على. الفل�سطينيين. بينهم.ل�سمان.ح�سول.
الحماية.على.قدم.الم�ساواة.مع.الخدمات.المقدمة.للمواطنين.ال�سوريين.في.الأردن.

لالأردن.وللوكالت. المقدمة. الم�ساعدات. الدوليين.رفع.م�ستوى. المانحين. على. اأي�ساً. ويتعين.
الإن�سانية.المعنية.بالأزمة.ال�سورية..

وجاء.في.التقرير:.»با�ستثناء.تركيا،.فر�ص.جيران.�سورية.جميعاً.قيودًا.م�سددة.على.دخول.

حقوق. احترام. كلها. المجاورة. البلدان. على. ويتعين. �سورية.. من. الفارين. الفل�سطينيين.

الالجئين.الفل�سطينيين.في.التما�ص.الأمن.واللجوء.خارج.�سورية،.ما.داموا.يواجهون.انعدام.
الأمن.وال�سطهاد.هناك.

لجئين. ت�ستقبل. التي. للبلدان. المالية. الم�ساعدة. توفير. المنطقة. خارج. البلدان. على. ويجب.

الإن�سانية. التوطين. اإعادة. على. الموافقة. درا�سة. لها. ينبغي. كذلك. �سورية،. من. فل�سطينيين.

الموؤقتة.لالجئين.الفل�سطينيين.الم�ست�سعفين..ول.يتعين.على.الالجئين.الفل�سطينيين.التنازل.
. عن.حقهم.في.العودة.بمجرد.قبول.عر�ص.باإعادة.التوطين.الموؤقتة.في.بلد.ثالث«)1(

)1(.موقع.هيومن.رايت�ص.وات�ص: 
ن.البحث.اأهم.ما.ورد.فيه،.كما.ورد.على.املوقع.ال�سابق.  مِّ نظرًا.اإىل.اأهمية.التقرير،.�سُ
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الالجئون الفل�سطينيون من �سورية في تركيا:
عو�ست.تركيا.المنافذ.ال�سرعية.التي.اأُو�سدت.بوجه.الالجئين.الفل�سطينيين،.واأ�سبحت.منفذًا.
رئي�سياً.لدخولهم.باأعداد.كبيرة.عبر.عمليات.التهريب،.في.مخاطرة.»محمولة«.نوعاً.ما.اإذا.ما.

قورنت.بحالة.المنع.الكامل.للح�سول.على.التاأ�سيرات.للدول.العربية.اأو.غيرها.

الالجئون.الفل�سطينيون.ال�سوريون.في.تركيا.ح�سب.المدينة.التي.جاوؤوا.منها
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الإح�سائيات.التف�سيلية.لتوزع.الالجئين.الفل�سطينيين.من.�سورية.في.تركيا)1(

)1(.معلومات.مبنية.على.�سريحة.معتربة.م�سجلة.لدى.جلنة.فل�سطينيي.�سورية.يف.تركيا.التابعة.للجمعية.الرتكية.للت�سامن.
مع.فل�سطني.فيدر.

فل�سطينيو.�سورية.في.منطقة.غازي.عنتاب

فل�سطينيو.�سورية.في.تركيا.ــ.التوزع.على.المدن.الرئي�سية

.........اأنقرة.......بور�سة........اأ�سنة
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الطرق الرئي�سية للو�سول اإلى تركيا 
محافظتي. طريق. من. تركيا. اإلى. الو�سول. ال�سوريين. الفل�سطينيين. الالجئين. معظم. ا�ستطاع.
اإدلب.اأو.حلب،.ومن.ثم.اإلى.محافظة.هاتاي.)الريحانية.واأنطاكية(.اأو.محافظة.غازي.عنتاب.
)كيلي�ص(.في.تركيا..و�سكلت.مدينة.القام�سلي.ال�سورية..في.مرحلة.�سابقة،.طريقاً.مفتوحاً.اإلى.
ماردين.وجيالن.بينار.التركيتين،.اإل.اأن.هذا.الطريق.توقف.توقفاً.�سبه.كامل.بعد.ت�سجيل.عدة.
حوادث.اعتداء.من.طرف.حر�ص.الحدود.التركي.على.المهاجرين،.على.خلفية.�سبهة.انتمائهم.
اعتَدت. الالجئين.كيف. اأحد. ال�سوري..ويروي. الطرف. الم�سيطرة.على. الكردية. الف�سائل. اإلى.
قائاًل:.“قام.�سرطي.تركي. �سهر.حزيران/.يونيو.2014م،. التركية.في. الحدود. عليهم.�سرطة.
في. وجروح. ت�سبغات. اإلى. اإ�سافة. �ساب،. يد. ك�سر. اإلى. اأدى. ما. كاملة،. �ساعة. لمدة. بتعذيبنا.
لت.حالة. مختلف.اأنحاء.الج�سد.لبقية.المجموعة،.بعد.ذلك.اأُعدنا.ق�سرًا.اإلى.�سورية“..كذلك.�ُسجِّ

اعتداء.اأخرى.بتاريخ.4.اأيلول/.�سبتمبر.2014م.في.المكان.نف�سه.
وفي.و�سف.رحلة.العبور.نحو.تركيا،.ي�سف.الالجئ.)�ص.ع(.اإحدى.مراحل.الو�سول،.قائاًل:.
»يعبر.جميع.الالجئين.ال�سريط.الحدودي.رك�ساً.على.الأقدام،.حيث.اإنه.ل.تعبر.ال�سيارات.تلك.
المنطقة.الوعرة.التي.ُحفر.خندق.فيها،.في�سطر.الالجئون.اإلى.القفز.فيه.وال�سير.لمدة.ن�سف.

�ساعة،.ثم.بعد.ذلك.ركوب.ال�سيارات.في.الطرف.التركي.اإلى.اأقرب.مدينة«.
عبر. المهاجرين. دخول. عن. النظر. يغ�ّص. التركي. الجانب. اأن. حقيقة. اإنكار. يمكن. ل. بالمقابل،.
على. يتركز. كله. والتدقيق. جيدة،. بطريقة. »عموماً«. معهم. التعامل. يكون. بل. التهريب،. خط.
يجري. بينما. تخريب،. اأدوات. اأو. �سالح. اأي. وحقائب.خ�سية.وجود. مقتنيات. من. يحملونه. ما.
الت�ساهل.مع.نق�ص.الوثائق.والإثباتات.ال�سخ�سية.في.كافة.المناطق.التركية،.حيث.يمكن.اأّي.
مهاجر.دخل.اإلى.الأرا�سي.التركية.الو�سول.اإلى.اإ�سطنبول.في.اأق�سى.ال�سمال.)1400كم(.دون.

الحاجة.لإبراز.اأّي.اإثباتات.

الو�سع القانوني لالجئين الفل�سطينيين في تركيا 
ي�سود.في.الأو�ساط.الحكومية.التركية.اأن.م�سطلح.»وثيقة.ال�سفر.للفل�سطينيين«.لي�ص.مدرجاً.
�سمن.النظام.المعمول.به.لديها،.وبالتالي.�سّبب.هذا.حالًة.من.ال�سبابية.في.التعامل.مع.الملف،.
�سورية. اأوراقه. باأّن. علماً. ال�سوري،. معاملة. يعاَمل. ل. ال�سوري. الفل�سطيني. اأّن. نتيجتها. كانت.
الم�سدر.بالكامل،.وبالتالي.ل.توجد.اإقامات.لهم،.في.حين.اأن.الم�ستو�سفات.والم�سافي.والجهات.

غير.الر�سمية.تتعامل.معهم.كال�سوريين.
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فل�سطينيي. ملف. تحريك. مدنية. فل�سطينية. موؤ�س�سات. ا�ستطاعت. .2014 فبراير. �سباط/. وفي.

اأجل. من. العمل. ومجموعة. الفل�سطيني. العودة. مركز. مثل. التركية،. الحكومة. لدى. �سورية.

واأثمر. )فيدار(،. فل�سطين. مع. للت�سامن. التركية. الجمعية. اإلى. اإ�سافة. �سورية،. فل�سطينيي.

غير. بطريقة. البالد. اإلى. الداخلين. للفل�سطينيين. ي�سمح. .2014/2/19 في. قرار. �سدور. ذلك.

�سرعية.بالح�سول.على.»ت�سوية.و�سع«،.اأي.ختم.دخول.مع.اإقامة.لمدة.�ستة.اأ�سهر.اأو.�سنة..

الفل�سطيني. الر�سمي. الم�ستوى. مع. بالتن�سيق. ذلك. يكون. اأن. التركية. الحكومة. ا�سترطت. وقد.

ممثاًل.بال�سفارة.الفل�سطينية.في.اأنقرة،.التي.م�ست.في.تنفيذ.هذا.القرار..اإل.اأن.الدفعة.الأولى.

الت�سوية،.وبالتالي. للح�سول.على. اأ�سهر. ا�ستغرقت.مدة.�سبعة. الو�سع«. من.طالبي.»ت�سوية.

عوا.على.محافظات.متعددة،.الأمر.الذي.يحمل.في.ثناياه. فالإقامات.و�سلت.�سبه.منتهية،.وُوزِّ

اأفراد.العائلة.اأكثر.من.مرة.لإتمام.المعاملة،.ما. تكلفة.مادية.باهظة.متمثلة.في.ال�سفر.لجميع.

المعاملة. تكاليف. بقية. مع. المتو�سطة. للعائلة. التكلفة. ت�سل. حيث. اإتمامها،. من. البع�ص. منع.

من.ترجمة.وت�سديق.و�سمان.�سحي.اإلى.اآلف.الدولرات،.فيما.لم.تح�سل.الدفعة.الثانية.من.
طالبي.»ت�سوية.الو�سع«.على.�سيء،.وما.زالت.تنتظر.حتى.لحظة.اإعداد.التقرير.

تعاملت.الحكومة.التركية.مع.الإقامات.من.طريق.فروع.ما.ي�سمى:.»الأمنيات«،.وهي.جهة.اأمنية.

تتبع.لوزارة.الداخلية،.وذلك.حتى.بداية.اآب/.اأغ�سط�ص.2014م،.حيث.اأُ�سدرت.حزمة.قوانين.

جديدة.تنقل.هذا.الملف.بالكامل.اإلى.اإدارة.جديدة.ا�ستحدثتها.لهذا.الغر�ص،.هي.الإدارة.العامة.

للهجرة،.وهذه.نتيجة.مبا�سرة.للتقدم.الحا�سل.في.المفاو�سات.بين.تركيا.والتحاد.الأوروبي.
لح�سم.ملف.الالجئين.مقابل.منح.المواطنين.الأتراك.حق.الدخول.اإلى.اأوروبا.دون.تاأ�سيرة.

من.�سمن.تفا�سيل.هذا.التفاق.اإعالن.تركيا.موعد.1.اأيلول/.�سبتمبر.2014م.موعدًا.لالن�سمام.

اإلى.قاعدة.بيانات.الب�سمات.الأوروبية،.بحيث.يكون.الب�سم.على.جهاز.مرتبط.ببنك.المعلومات.

اإلى.قاعدة.البيانات. الأوروبي،.وُتدَرج.ب�سمات.»طالبي.الإقامة.في.تركيا«.بعد.هذا.التاريخ.
الأوروبية،.ما.ي�سمح.للدول.الأوروبية.باإعادة.هوؤلء.اإلى.تركيا.في.ما.بعد.

لل�سوريين. القانوني. الو�سع. على. وانعكا�ساتها. الم�ستجدات. هذه. نتائج. بدّقة. تت�سح. لم.

تنفيذية. �سروحات. ينتظرون. الجميع. يزال. ال�سوريين.خ�سو�ساً،.ول. والفل�سطينيين. عموماً،.

ال�سوري.�سيكون.مخيرًا.بين.الإقامة. اأن. اإلى. فاإن.ما.ر�سح.ي�سير. اأكثر.تف�سياًل..لكن.بالعموم،.

ال�سياحية.والإقامة.الإن�سانية،.وهذه.الأخيرة.هي.التي.�ستخ�سع.لتطورات.المفاو�سات.بين.

لوثيقة. الحامل. ال�سوري. الفل�سطيني. فاإن. عيان،. �سهود. وبح�سب. الأوروبي.. والتحاد. تركيا.
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فال. ال�سابق،. في. كما. يعامل. و�سيبقى. الجديدة،. القرارات. من. ي�ستفيد. لن. ال�سورية،. ال�سفر.
يح�سل.على.الإقامات.المذكورة.

بالمقابل،.يمكن.الفل�سطينيين.ال�سوريين.الح�سول.على.�سفة.قانونية.اأف�سل.في.حال.دخولهم.

ُيعاَملون.بطريقة. الفل�سطينية(،.حيث. ال�سلطة. با�ستخدام.)جواز.�سفر. التركية. الأرا�سي. اإلى.

مختلفة.تمكنهم.وفق.قانون.الأجانب.من.الح�سول.على.اإقامة.�سياحية.لمدة.عام،.اإ�سافة.اإلى.
�سهولة.الح�سول.على.تاأ�سيرة.دخول.�سياحية.قبل.ذلك.

بطاقة االآفاد والالجئين الفل�سطينيين 
التعريفية. البطاقة. اإ�سدار. جيلك،. فاروق. العمل. وزير. ل�سان. على. التركية. الحكومة. قررت.
لالجئين.)Yabanci Tanitma Belgesi(،.اأو.ما.يعرف.ببطاقة.)اآفاد(.ال�سادرة.عن.منظمة.
اإدارة.الكوارث.والحروب.في.تركيا،.بحيث.تكون.اأمرًا.اإلزامياً.لكافة.الالجئين.الذين.ل.يحملون.

اأي.اإقامة.�سارية.المفعول.في.البالد..
التعريفية.�سي�ستفيدون.من.الخدمات.الحكومية. اأن.حاملي.البطاقة. واأكدت.الحكومة.التركية.
والخدمات. بالمدار�ص. واللتحاق. الر�سمية،. الم�سافي. في. وال�ست�سفاء. كالطبابة. الأ�سا�سية،.
التعليمية،.كذلك.تمنح.البطاقة.حاملها.اإذناً.ر�سمياً.بمزاولة.العمل..وبذلك،.�سيتمتع.الالجئون.
بحق.العمل.ب�سفة.قانونية.وبحد.اأدنى.من.الأجر.محدد.وفق.القانون.التركي.لتجنب.البتزاز.

الذي.يمكن.اأن.يتعر�سوا.له.اأو.ا�ستغالل.الحاجة.والعمل.باأجور.منخف�سة..
الحكومة. رف�ص. العمل. مجموعة. ر�سدت. تركيا،. في. الفل�سطينيين. الالجئين. اإلى. وبالن�سبة.
التركية.منح.بطاقة.اآفاد.للعديد.من.الحالت.حملة.الوثائق.الفل�سطينية.ال�سورية،.فيما.ا�ستطاع.
�سريح. قانوني. ن�ص. وجود. دون. ال�سخ�سية،. الهوية. قدموا. عندما. عليها. الح�سول. اآخرون.

ي�ستثنيهم.من.الح�سول.عليها..

الجهات الراعية لالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى تركيا 
ل.تعترف.الحكومة.التركية.بالالجئين.الفل�سطينيين.من.�سورية،.خالفاً.لالأعراف.الدولية.من.
دون.غيرهم،.وبالتالي.فهم.ل.يتمتعون.باأية.حقوق،.وُيَعّد.وجودهم.غير.�سرعي،.ول.ت�سملهم.

رعاية.الأونروا.اأو.مكاتب.المفو�سية.العليا.ل�سوؤون.الالجئين..
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الالجئون وال�سفارة الفل�سطينية 
الالجئين. حيال. منها. المطلوب. الم�ستوى. اإلى. تركيا. في. الفل�سطينية. ال�سفارة. دور. يرقى. ل.
الفل�سطينيين.من.�سورية،.ويعتبر.ناق�ساً.ب�سكل.غير.مفهوم.وغير.مبرر.ح�سب.العديد.من.الأو�ساط.
الر�سمية.وال�سعبية.الفل�سطينية،.حيث.اإن.الخدمة.الوحيدة.التي.تقدمها.ال�سفارة.للفل�سطينيين.
مبلغ. مقابل. �سورية،. �سفر. وثيقة. امتالك. عدم. ب�سرط. الفل�سطينية. ال�سلطة. �سفر. جواز. منح. هي.
اأ�سهر..وقد.نّفذ.عدد. للجواز.الواحد،.ويجري.ذلك.خالل.مدة.ل.تقل.عن.ثالثة. 50.يورو.ر�سوماً.
اأمام.ال�سفارة.الفل�سطينية.في..2014/2/4.لمدة. من.الفل�سطينيين.ال�سوريين.اعت�ساماً.مفتوحاً.
�سعارًا.لالعت�سام.هو. بم�سوؤولياتها.تجاههم،.واختاروا. على.عدم.ا�سطالعها. اأ�سبوع،.احتجاجاً.
»اأعيدونا.اإلى.فل�سطين.للعي�ص.بكرامة«،.تطور.اإلى.اإ�سراب.عن.الطعام،.وانتهى.دون.نتائج.تذكر.
الفل�سطينية.م�ساعدة.مادية.ب�سيطة.لمرة.واحدة. ال�سفارة. الم�ستوى.الإن�ساني،.قدمت. وعلى.

للفل�سطينيين.القاطنين.في.مركز.اإيواء.كيلي�ص.

 الالجئون والهيئة العامة لالجئين الفل�سطينيين التابعة للحكومة ال�سورية الموؤقتة 
م�ساعدة. على. تقوم. موؤ�س�سة. �سورية،. في. الفل�سطينيين. الالجئين. ل�سوؤون. العامة. الهيئة.
الجوار،. دول. اإلى. منه. والنازحين. ال�سوري. الداخل. في. الموجودين. الفل�سطينيين. الالجئين.
بهدف.التخفيف.من.معاناتهم.الإن�سانية،.من.خالل.م�ساريع.اإغاثية.وخدمية.وتنموية.و�سحية.
تنفذها.المكاتب.المركزية.التابعة.للهيئة،.بالتعاون.والتن�سيق.مع.اللجان.الفرعية.المنت�سرة.

في.مخيمات.وتجمعات.الالجئين.الفل�سطينيين.
اأُن�سئت.الهيئة.بقرار.�سادر.عن.رئا�سة.مجل�ص.وزراء.الحكومة.ال�سورية.الموؤقتة.في.8.ني�سان/.
اأبريل.2014،.وتتبع.اإدارياً.لرئا�سة.الحكومة.الموؤقتة،.وتمار�ص.الهيئة.مهماتها.واأن�سطتها.وفق.

الخطط.والبرامج.التي.تتفق.مع.توجهات.ال�سيا�سة.العامة.للحكومة..
افتتحت.الهيئة.مركز.الإيواء.في.مدينة.كيلي�ص،.وتنّفذ.حمالت.وم�ساعدات.اإغاثية.متوا�سلة.
المحررة. المناطق. في. �سيما. ول. ال�سوري،. الداخل. في. المحتاجة. الفل�سطينية. للعائالت.
نقدية. وتوزيعات. التركية،. المدن. في. المحتاجة. للعائالت. اإغاثية. وحمالت. والمحا�سرة،.
�سملت.الجرحى.والحالت.ال�سعبة.في.الأردن.ولبنان،.اإ�سافة.اإلى.تغطية.اأجور.منازل.لبع�ص.
الأن�سطة. اإقامة. عن. ف�ساًل. مزمنة،. اإعاقة. حالت. لديها. اأو. معيل،. لديها. لي�ص. التي. العائالت.
ال�سيفية.والطالبية.للفل�سطينيين.ال�سوريين،.واإطالق.الحمالت.الإعالمية.التي.ت�سلط.ال�سوء.

على.ق�سية.فل�سطينيي.�سورية.عموماً...
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الالجئون ولجنة فل�سطينييي �سورية في تركيا 
فل�سطين. مع. للت�سامن. التركية. للجمعية. التابعة. تركيا،. في. �سورية. فل�سطينيي. لجنة. تقوم.
معاناتهم. تخفيف. بهدف. تركيا،. في. ال�سوريين. الفل�سطينيين. �سوؤون. كافة. بمتابعة. )فيدر(.
الأ�سعدة،. كافة. على. والم�سورة. الن�سح. وتقديم. والقانونية. المعي�سية. ظروفهم. وتح�سين.
التي.من.�ساأنها.ت�سليط.ال�سوء.على.ق�سية. التنموية.والإغاثية.والإعالمية. الم�ساريع. وتبّني.
هذه. انطلقت. وقد. لهم.. كريمة. معي�سة. لتوفير. الالزمة. الخدمات. وتقديم. �سورية. فل�سطينيي.
عدة. على. العمل. عاتقها. على. واأخذت. 2013م،. نوفمبر. الثاني/. ت�سرين. �سهر. في. اللجنة.

م�ستويات،.نذكر.منها:
1.ــ.العمل.الإغاثي:.يهدف.اإلى.تقديم.الم�ساعدات.المادية.والعينية.للمحتاجين.من.فل�سطينيي.

�سورية.
2.ــ.العمل.الطبي:.تعوي�ص.الهام�ص.الب�سيط.من.النق�ص.الحا�سل.في.الرعاية.الطبية.الحكومية.
المقدمة.للجميع،.وتقديم.الأدوية.الدائمة.لمحتاجيها،.وبع�ص.الأجهزة.للمعّوقين،.اإ�سافة.
الحكومية،. ال�سحية. والمرافق. الم�ست�سفيات. ومختلف. الحاجة. �ساحب. بين. الربط. اإلى.

وخ�سو�ساً.للوا�سلين.حديثاً.ممن.ل.يعرفون.مداخل.البلد.ومخارجه.
3.ــ.العمل.الطالبي:.الربط.بين.المدار�ص.ال�سورية.والطالب.وعوائلهم،.ت�سديد.بع�ص.الأق�ساط.
النق�ص. لترميم. �سيفية. مدار�ص. اإقامة. طالبية،. اأن�سطة. اإقامة. للمحتاجين،. المدر�سية.

الحا�سل.في.النقطاع.الدرا�سي.ال�سابق.في.�سورية.
تركيا. وفي. عموماً،. �سورية. فل�سطينيي. ق�سية. على. ال�سوء. ت�سليط. الإعالمي:. العمل. ــ. .4
اأو. مزايا. على. الح�سول. اإلى. �سعياً. التركي،. الو�سط. في. بمعاناتهم. والتعريف. خ�سو�ساً،.

خدمات.ترتقي.بو�سعهم.المعي�سي.والقانوني.
5.ــ.العمل.الإح�سائي:.جمع.اأكبر.قاعدة.بيانات.عن.الفل�سطينيين.ال�سوريين.واأماكن.وجودهم،.

بهدف.تقديم.الخدمات.ور�سد.الحالة.
6.ــ.برنامج.الم�ساريع:.تبني.م�ساريع.�سغيرة.وفردية.تنتقل.ببع�ص.الأ�سخا�ص.ذوي.الحرف.من.
.للمعونة.اإلى.حالة.الفرد.المنتج،.وبع�ص.الم�ساريع.ي�ستفيد.منها.اأكثر.من.عائلة. حالة.متلقٍّ

ويتبع.اللجنة.ثالث.لجان.فرعية.في.محافظات.كل.من.)غازي.عنتاب(.و)اأنطاكية(،.اإ�سافة.اإلى.

الفل�سطيني.في.هذه.النقاط.الثالث،.وتمار�ص.بالتن�سيق.مع. )اإ�سطنبول(،.حيث.يتركز.الوجود.

الهيئات.الأخرى.دورًا.اإغاثياً.موّجهاً.اإلى.كل.فل�سطيني.اأعزب.اأو.عائلة.خرجت.من.�سورية.باتجاه.
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تركيا..وتنفذ.كذلك.الفعاليات.الوطنية.وتواكب.الأجندة.الوطنية،.ومن.ذلك.اإقامة.العت�سامات.
التي.واكبت.الحرب.على.غزة،.اإ�سافة.اإلى.مهرجان.احتفال.بالنت�سار.اأقيم.في.اأورفه.

واقع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى تركيا 
يعاني.الالجئون.الفل�سطينيون.في.تركيا.من.غياب.وا�سح.للم�ساعدات.المقدمة.من.خالل.الجهات.
الر�سمية،..كالأونروا.والمفو�سية.العليا.ل�سوؤون.الالجئين،.لكنهم.يح�سلون.على.الم�ساعدات.
ال�سورية،.علماً. الجمعيات. التركية،.وكذلك. الخيرية. الجمعيات. ال�سخ�سي.مع. التوا�سل. عبر.
ح�سب. واأحياناً. ال�سوريين،. اإلى. موّجه. الغالب. في. ن�ساطها. عموماً. ال�سورية. الجمعيات. باأن.
المدينة،.ولكن.ل.يمنع.من.ح�سول.الفل�سطيني.على.الم�ساعدة..وهناك.جمعيات.محدودة.جدًا.
ت�ساعد.الفل�سطينيين.خ�سو�ساً،.مثل.الجمعية.التركية.للت�سامن.مع.فل�سطين.)فيدار(،.كذلك.
لبع�ص. اأحياناً(. وفر�ساً. )غذاًء،. عينية. مواد. )بنحو.محدود(. التركية. البلديات. بع�ص. وزعت.

العوائل.المقيمة.تحت.نطاق.عملها.دون.تمييز.للفل�سطيني.عن.ال�سوري.
هناك. لذلك،. �سورية.. من. للقادمين. المعي�سة. بم�ستوى. مقارنًة. المعي�سة،. بغالء. تركيا. وتت�سم.
فجوة.عميقة.بينهما..و�سبب.التدفق.ال�سخم.لل�سوريين.اإلى.تركيا.موجة.ارتفاع..في.الأ�سعار.

واإيجارات.المنازل،.ما.فاقم.المعاناة..
وبالن�سبة.اإلى.فر�ص.العمل.للفل�سطينيين.ال�سوريين،.وال�سوريين.عموماً،.فهي.موجودة،.ولكن.
باأجور.منخف�سة،.وبوجود.تحديات.عديدة.اأهمها.اللغة..ففيما.يبلغ.متو�سط.الأجور.في.تركيا.
للعامل.العادي.1500.ليرة.تركية.)تعادل.750$(،.يتلقى.ال�سوري.والفل�سطيني.ال�سوري.اأي�ساً.
900.ليرة.تركية.تقريباً.)تعادل.450$(..وبالن�سبة.اإلى.حملة.ال�سهادة.الجامعية.ممن.يعملون.
في.التدري�ص،.على.�سبيل.المثال،.فقد.ي�سل.الراتب.اإلى.1400.ليرة.تقريباً،.وهو.مبلغ.منخف�ص..

لذلك،.من.الطبيعي.اأن.تحتاج.العائلة.لأكثر.من.�سخ�ص.يعمل.لكي.ت�ستطيع.ال�ستمرار.
والمرافق. الم�ست�سفيات. في. الفل�سطيني. مع. التعامل. فيجري. ال�سحي،. ال�سعيد. على. اأما.
ال�سحية.التركية.تماماً.كال�سوري..فالخدمات.الطبية.عموماً.مجانية،.ويمكن.اأي.حامل.لالإقامة.
اأو.م�ستو�سف.حكومي.للح�سول.على. اأي.م�سفى. اأن.يراجع. اأو.للبطاقة.التعريفية.على.الأقل.
معاينة.طبية..ويمكن.الح�سول.على.عمليات.جراحية.مجانية.للحالت.المتاأزمة..وهناك.عدد.
من.الم�ست�سفيات.والم�ستو�سفات.الخا�سة.التي.تقدم.اأ�سعارًا.منخف�سة.لل�سوريين،.وي�ستفيد.
اختالف. في. عموماً. ال�سحية. القطاعات. مع. التعامل. في. الم�سكلة. وتكمن. الفل�سطينيون.. منها.
الم�سافي. اأما. الحكومية.. الم�سافي. في. مترجم. ا�سطحاب. اإلى. ال�سخ�ص. ي�سطر. لذلك. اللغة،.



87

ف.مترجمون.للعربية.�سمن.الطاقم. الخا�سة.والم�ستو�سفات،.ففي.كثير.منها.ُيوظَّ
التركية،. الر�سمية. المدار�ص. في. اأبنائهم. ت�سجيل. ال�سوريين. يمكن. التعليمي. ال�سعيد. وعلى.
جميع. في. اأ�سا�سياً. لي�ص. الإقامة. �سرط. اأن. اإل. الإقامة،. وجود. ب�سرط. كذلك. وللفل�سطينيين.
المحافظات..ويلجاأ.ال�سوريون.عادًة.للت�سجيل.في.المدار�ص.ال�سورية.التي.�سمحت.الحكومة.
التركية.بافتتاحها.في.مختلف.المدن،.وهي.مدار�ص.تتبع.للحكومة.ال�سورية.الموؤقتة.التابعة.
للمعار�سة،.حيث.تعلم.هذه.المدار�ص.المنهاج.ال�سوري.لل�سفوف.النتقالية،.والمنهاج.الليبي.
لل�سهادات..بع�ص.هذه.المدار�ص.مجاني،.وبع�سها.مدفوع..وتعاني.هذه.المدار�ص.من.م�ساعب.

كثيرة.تجعلها.متع�ّسرة.ومدينة.في.معظم.الأحيان..
تركيا. في. التعليمي. النظام. فيتطلب. الجامعة،. المقبلين.على.دخول. الطالب. اإلى. بالن�سبة. اأما.
بالإ�سافة. الجامعات،. في. للقبول. اأ�سا�سياً. �سرطاً. ُيَعّد. الذي. »اليو�ص«. اختبار. تجاوز. منهم.
اختبار. لها. اأي�ساً. والتركية. بالإنكليزية،. تدر�ص. التي. للفروع. الإنكليزية. اللغة. اختبارات. اإلى.
خا�ص..يمكن.الطالب.تقديم.اإثبات.لغة.لتخطي.هذه.المرحلة،.�سهادة.توفل.مثاًل.للفروع.التي.
تدر�ص.بالإنكليزية،.و�سهادة.معهد.»تومر«.مثاًل.اأو.معهد.»جامعة.اإ�سطنبول.للغات«.للفروع.
ال�سوريين. الطلبة. ا�ستيعاب. التركية.على. الحكومة. وافقت. التركية،.وقد. باللغة. تدر�ص. التي.
ال�سوريين،. الفل�سطينيين. لم.ي�سمل.معظم. القرار. اأن.هذا. اإل. الحكومية.مجاناً،. الجامعات. في.
بحكم.الإ�سكالية.القانونية.وعدم.وجود.الإقامات.غالباً..لذلك،.اأحد.اأهم.الم�ساعب.اأمام.الطالب.
الفل�سطينيين،.هو.الم�سكلة.القانونية.التي.قد.تحرم.الطالب.الح�سول.على.اإقامة.طالب،.بحكم.

اأن.دخوله.البالد.اأ�سا�ساً.جاء.من.طريق.التهريب..
يذكر.اأن.هناك.بع�ص.الجامعات.الخا�سة.تت�ساهل.في.الو�سع.القانوني.للطالب.وتتيح.اإمكانية.
الت�سجيل.فيها.لمثل.حالت.الفل�سطينيين.ال�سوريين،.اإل.اأن.ر�سومها.الباهظة.تجعل.الأمر.خارج.

متناول.الغالبية.

 اأبرز االأحداث: 
على.لجَئين. التركي. الحدود. قوات.حر�ص. اعتدت. .2014 �سبتمبر. اأيلول/. من. الثالث. في. .•
التركية. الأرا�سي. اإلى. عبورهما. بعد. اليرموك،. مخيم. �سكان. من. ين. �سوريَّ فل�سطينيَّين.
وخوفاً. �سورية،. في. الدائرة. الحرب. جحيم. من. هرباً. القام�سلي. طريق. عبر. �سورية. من.
يق�سي. قرارًا. التركية. ال�سلطات. اأ�سدرت. مت�سل،. �سياق. وفي. والتعذيب.. العتقال. من.
العازبين.. ال�سوريين. الفل�سطينيين. الالجئين. ال�سباب. من. كيلي�ص. اإيواء. مركز. باإخالء.
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الحكومة. في. الفل�سطينيين. الالجئين. ل�سوؤون. العامة. الهيئة. قامت. القرار،. لهذا. وتطبيقاً.

العازبين. ال�سباب. باإعالم. المركز،. عن. الم�سوؤولة. الجهة. لكونها. الموؤقتة،. ال�سورية.

تتخذه. قد. اإجراء. لأي. تجنباً. للمغادرة. مهلة. اأعطتهم. حيث. القرار،. بهذا. المركز. داخل.

حّد. لو�سع. جاء. قرارها. باأن. التركية. ال�سلطات. بررت. وقد. بحقهم.. التركية. ال�سلطات.

واحد.. مكان. في. العائالت. مع. المتزوجين. غير. ال�سباب. وجود. عن. الناجمة. .للم�ساكل.

من.جانب.اآخر،.زار.وفد.من.جمعية.فيدار.التركية.مركز.اإيواء.كيلي�ص،.لالطالع.على.اأو�ساع.
الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.والتخفيف.من.اآلمهم.وتوفير.احتياجاتهم.

•.في.25.اأيلول/.�سبتمبر.2014.و�سول.اأربع.عائالت.فل�سطينية.�سورية.)نحو.25.�سخ�ساً(.

اإلى.مركز.اإيواء.كيلي�ص،.قادمة.من.الأرا�سي.اللبنانية،.ب�سبب.�سعوبة.المعي�سة.في.لبنان،.

والإجراءات.الم�سددة.التي.اتخذتها.الحكومة.اللبنانية.تجاه.فل�سطينيي.�سورية،.من.منع.

لدخول.اأرا�سيها،.مرورًا.بعدم.تجديد.الإقامات.لهم.وترحيل.بع�سهم.اإلى.�سورية،.ما.دفعهم.
اإلى.المخاطرة.بحياتهم.واللجوء.اإلى.تركيا.للبحث.عن.الأمان.فيها..

لجئين. خيام. تركيا. على. هطلت. التي. الأمطار. اأغرقت. .،2014 �سبتمبر. اأيلول/. .28 في. .•

فل�سطينيين.�سوريين.في.مخيم.مركز.اإيواء.كيلي�ص.على.الحدود.ال�سورية.التركية.بالمياه،.

ما.اأجبر.300.منهم.على.مغادرة.خيامهم.والنتقال.للنوم.في.»مركز.الهيئة.العامة.ل�سوؤون.

اإلى. اأغرقت.المياه.الخيام.وما.بداخلها،.واأدت. الالجئين.الفل�سطينيين.في.�سورية«...كذلك.

وطالب. الخيم.. اإفراغ. عمليات. �سعوبة. من. زاد. ما. المركز،. في. الكهربائي. التيار. انقطاع.

الالجئون.»الهيئة.باتخاذ.اإجراءات.احترازية.م�سبقة.لمواجهة.ف�سل.ال�ستاء.وما.قد.ينجم.

عنه.من.م�ساكل،.في.ظل.الظروف.المناخية.التي.ت�سود.تركيا،.كذلك.طالبوا.بتوفير.التدفئة.

الآمنة.لالجئين،.وذلك.لحمايتهم.من.اأمرا�ص.ال�ستاء.وحوادث.الحرائق.التي.قد.تحدث.خالل.
ف�سل.ال�ستاء«..

•.في.29.اأيلول/.�سبتمبر.2014.اأ�سدرت.الهيئة.العامة.ل�سوؤون.الالجئين.الفل�سطينيين.في.

اأكدت.فيه.اأنها.منذ.�سهرين.تتابع.مع.الجهات.المعنية.في. الحكومة.ال�سورية.الموؤقتة.بياناً.

الموؤقت.في.مدينة. الإيواء. الموجودة.في.مركز. للعائالت. �سريع. اإيجاد.حل. تركيا.�سرورة.

كيلي�ص،.وذلك.بعد.تعر�ص.المركز.لعوا�سف.مطرية.اأدت.اإلى.اإحداث.�سرر.كبير.في.الخيام.
و�ساكنيها.من.العائالت.الالجئة.

المقومات. فيها. تتوافر. مخيمات. اإلى. العائالت. تلك. لنقل. الحاجة. اأن. اإلى. البيان. واأ�سار. .
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الالزمة.لمواجهة.مثل.هذه.الأو�ساع.ال�سعبة،.اأ�سبحت.ملّحة.ل.ت�ستطيع.الهيئة.وفق.

بعد.يوم.. يتفاقم.يوماً. الذي. الماأ�سوي. الإن�ساني. الو�سع. المحدودة.تحّمل.هذا. اإمكاناتها.

داخل. الموجودة. الفل�سطينية. والف�سائل. لل�سلطة. منا�سداتها. كافة. اأن. الهيئة. واأو�سحت.

اإلى.اأي.نتيجة.اأو.تدخل.من.هذه.المرجعيات.للم�ساعدة.في.حل. . ال�ساحة.التركية.لم.توؤدِّ

وحدها. تتحمل. الهيئة. اإن. بل. تركيا،. اإلى. النازحة. الفل�سطينية. العائالت. مئات. م�سكلة.

الذي. الوقت. في. تركيا،. في. الفل�سطينيين. الالجئين. اأو�ساع. متابعة. في. الأكبر. العبء.
الفل�سطينيين. لالجئين. الوطنية. المرجعية. اأنف�سهم. يعتبرون. ممن. �ساغية. اآذاناً. نجد. .ل.
و�سددت.الهيئة.في.ختام.بيانها.على.اأنها.لم.تتواَن.عن.تحّمل.م�سوؤولياتها.في.القيام.بكل.
جهد.ممكن.للتخفيف.من.معاناة.اأهلنا،.وترف�ص.رف�ساً.قاطعاً.�سيا�سات.التنكر.والمزايدات.

حيال.معاناتهم،.بل.اإنها.تطلب.من.الجميع.تحّمل.م�سوؤولياتهم.بالأفعال.ل.بالأقوال..
•.في.30.اأيلول/.�سبتمبر.2014.بداأ.الالجئ.الفل�سطيني.يو�سف.اأحمد.اأبو.خ�سرة.)24.عاماً(.
من.اأبناء.مخيم.درعا.اإ�سرابه.المفتوح.عن.الطعام،.وذلك.احتجاجاً.على.الأو�ساع.المعي�سية.
اإيواء.كيلي�ص.على.الحدود.ال�سورية.التركية،.والذي.ي�سم. المزرية.التي.يعانيها.في.مركز.
95.عائلة.فل�سطينية.�سورية،.حيث.عّبر.اأبو.خ�سرة.عن.معاناته،.قائاًل:.»ا�سطررت.كالمئات.
اإلى.ترك.مخيم.درعا.بعد.تعر�سه.للق�سف.وتدهور. من.الالجئين.الفل�سطينيين.في.�سورية.
اأُمّني. الأو�ساع.الأمنية.فيه..وبعد.رحلة.�ساقة.و�سلت.اإلى.مركز.كيلي�ص.في.تركيا،.وكنت.
دمت.اأنا.وجميع.العائالت.فيه.ب�سوء.الخدمات. النف�ص.باأن.اأنعم.بالأمن.والأمان.فيه،.لكنني.�سُ
ما�سة. بحاجة. وكان. القلب،. في. عملية.جراحية. اأجرى. قوله،. وبح�سب. الطبية«.. والرعاية.
للدواء.الذي.لم.ي�سله.اإل.بعد.�سبعة.اأيام،.وكان.اأي�ساً.بحاجة.اإلى.)12.اإبرة.التهاب(،.اإل.اأنه.
لم.يح�سل.اإل.على.ثالث.منها..وتابع.حديثه.قائاًل:.»عندما.راجعت.الجهات.المعنية.بالأمر،.
تهربوا.من.الإجابة،.وقالوا:.اإن.هناك.مبلغاً.مر�سودًا.للطبابة،.لكنه.ل.يكفي.جميع.المر�سى.
اأبو.خ�سرة.بح�سور.كافة.و�سائل.الإعالم،.وفي.مقدمتها. اإيواء.كيلي�ص«..وطالب. في.مركز.
قناة.الجزيرة.لالطالع.على.اأحوال.المركز.وخدماته.ال�سيئة،.وخا�سة.بعد.اأن.غرقت.الخيام.
منذ.يومين.بمياه.الأمطار،.ما.نجم.عنه.اإ�سعاف.عدد.من.الأطفال.اإلى.الم�سفى.ب�سبب.تعر�سهم.

للمطر.والبرد.القار�ص..
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•.في.1.ت�سرين.الأول/.اكتوبر.2014.تلقت.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.ر�سالة.

من.الهيئة.العامة.ل�سوؤون.الالجئين.الفل�سطينيين.في.�سورية.-.الحكومة.ال�سورية.الموؤقتة)1(.

تعتر�ص.فيها.على.ن�سر.المجموعة.خبر.اإ�سراب.الالجئ.يو�سف.اأحمد.اأبو.خ�سرة.)24.عاماً(.

من.اأبناء.مخيم.درعا.عن.الطعام.احتجاجاً.على.الأو�ساع.المعي�سية.المزرية.التي.يعانيها.في.

مركز.اإيواء.كيلي�ص.على.الحدود.ال�سورية.التركية..وطالبت.الهيئة.المجموعة.بحذف.الخبر،.

الإعالمي. المكتب. اإلى. العودة. ودون. الر�سالة،. على.حّد.و�سف. الحقيقة«. يتحرى. »ل. لأنه.
ل�سماع.موقف.الهيئة.من.ت�سرف.الالجئ.»يو�سف.أبو خضرة«. 

للجمعية. التابعة. �سورية. فل�سطينيي. لجنة. وزعت. .،2014 اأكتوبر. الأول/. ت�سرين. .6 في. .•

في. الفل�سطينيين. اإيواء. مركز. في. مالية. م�ساعدات. )فيدار(. فل�سطين. مع. للت�سامن. التركية.

كيلي�ص.على.جميع.�سكان.المركز.البالغ.تعدادهم.98.عائلة..ووزعت.اللجنة.كمية.من.لحوم.

اأ�ساحي.العيد.على.العوائل.الفل�سطينية.الموجودة.في.الجنوب.ال�سرقي.من.تركيا.في.كل.من.
غازي.عنتاب.وكيلي�ص.واأورفة.ونزب.ومرع�ص.ومخيم.كيلي�ص1.وجيالن.بينار..

•.في.16.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.2014،.عودة.ثالث.عائالت.وعدد.من.ال�سبان.الفل�سطينيين.

المقيمين.في.مركز.اإيواء.كيلي�ص.على.الحدود.التركية.ال�سورية.اإلى.�سورية،.وذلك.ب�سبب.

الأو�ساع.المعي�سية.المزرية.التي.يعي�سونها.وغالء.الأ�سعار.وعدم.وجود.دخل.ثابت.لهم،.

)1( الإخوة.يف.جمموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.حتية.وبعد:

نعرّب.لكم.عن.احتجاجنا.على.ن�سركم.للخرب.املتعلق.باإ�سراب.الالجئ.يو�سف.اأبو.خ�سرة.يف.مركز.الإيواء.التابع.

للهيئة..و�سبب.احتجاجنا.يعود.اإىل.نقلكم.للخرب.دون.حتري.احلقيقة.ودون.العودة.اإىل.املكتب.الإعالمي.ل�سماع.
موقف.الهيئة.من.ت�سرف.الالجئ.يو�سف.اأبو.خ�سرة..

وكنا.نتمنى.منكم.الدقة.واملو�سوعية.يف.نقل.هذا.اخلرب.الذي.ا�ستندمت.فيه.اإىل.مرا�سلكم.من.داخل.املركز.
ونو�سح.لكم.اأن.ما.مّت.لي�ص.اإ�سراب.لجئ.احتجاجاً.على.ظروفه.املعي�سية،.واإمنا.عملية.ابتزاز.من.هذا.ال�سخ�ص.

الذي.قام.باإ�سرابه.من.اأجل.اإجبار.الهيئة.على.دفع.مبلغ.1500.لرية.تركية.له.
وقد.اأدى.هذا.الأمر.اإىل.تدخل.الأمن.الرتكي.الذي.اعترب.الالجئ.يو�سف.اأبوخ�سرة.قد.قام.مبخالفة.للقوانني.الرتكية.

ومالحقته.واعتباره.مطلوباً.بعد.انك�ساف.اأمره.وهروبه.من.املركز.ب�سبب.اإقدامه.على.هذا.العمل.امل�سني.
اأو.�سوؤالها.عن.موقفها،.وهو.بدوره. اإدارة.الهيئة. باأن.مرا�سلكم.من.داخل.املركز.مل.يقم.باأخذ.راأي. ونفيدكم.علماً.

ت�سرف.غري.مهني.يتحمل.وحده.م�سوؤولية.�سخ�سية.عنه.
ولأننا.نحرتم.دور.جمموعتكم.يف.نقل.ال�سورة.احلقيقية.ملعاناة.اأبناء.�سعبنا،.نطلب.منكم.حذف.هذا.اخلرب،.واإل.
ف�سن�سطر.اإىل.الحتجاج.العلني.على.ما.ن�سرته.�سفحتكم.باعتباره.ي�سمل.ت�سويهاً.لعمل.الهيئة.ودورها.يف.الوقت.

الذي.تتحمل.فيه.الهيئة.العبء.الكبري.مب�ساعدة.اأهلنا.والوقوف.اإىل.جانبهم.
وال�سالم.عليكم.ورحمة.اهلل.وبركاته

........................................املكتب.الإعالمي.. . . . . .
الهيئة.العامة.ل�سوؤون.الالجئني.الفل�سطينيني.يف.�سورية.-.احلكومة.ال�سورية.املوؤقتة..
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وعدم.اهتمام.وكالة.غوث.وت�سغيل.الالجئين.الفل�سطينيين.والمنظمات.الدولية.بهم،.حيث.لم.
توزع.اأي.م�ساعدات.غذائية.لهم.منذ.ثالثة.اأ�سهر.على.حد.قولهم..

لجئ. .200 على. القب�ص. التركية. ال�سرطة. األقت. .،2014 اأكتوبر. الأول/. ت�سرين. .18 في. .•

فل�سطيني.�سوري.و�سوري.اأثناء.محاولتهم.الهجرة.من.منطقة.مر�سين.اإلى.ايطاليا..وبح�سب.

المعلومات.التي.تناقلتها.ال�سحف.التركية،.األقى.الدرك.التركي.في.ولية.مر�سين.القب�ص.على.

200.مهاجر.فل�سطيني.�سوري.و�سوري.كانوا.يهّمون.بال�سعود.على.متن.قارب.كان.ير�سو.عند.

�سواحل.بلدة.اأردملي،.حيث.ُنقلوا.اإلى.اإحدى.ال�سالت.الريا�سية.في.البلدة،.ومن.ثم.خ�سعوا.
للفحو�ص.الطبية.قبل.اأن.ُي�سلَّموا.ل�سعبة.الأجانب.في.مديرية.الأمن.بولية.»مر�سين«.

•.في.13.ت�سرين.الثاني/.نوفمبر.2014،.اعتقل.خفر.ال�سواحل.التركي.)51(.لجئاً.فل�سطينياً.
اأوروبا. اإلى. الو�سول. محاولتهم. اأثناء. التركية. المياه. في. مركبهم. اعترا�ص. عبر. و�سورياً.
انطالقاً.من.ال�سواطئ.التركية،.لنقلهم.اإلى.بلدة.)قاراطا�ص(.حيث.احتجزوا.ليوم.واحد.عند.

»الجندرما«.التركية،.ومن.ثم.ُنقلوا.اإلى.�سجن.اأ�سنة.
�سكل.المعتقلون.نحو.10.اأطفال.و.14.امراأة.بينهم.م�سنة،.و.27.�ساباً.ُنقلوا.اإلى.ق�سم.الأجانب. .
في.فرع.الأمنيات.التابع.لمدينة.اأ�سنة،.حيث.احُتجزوا.في.مهجعين.منف�سلين:.الرجال.في.
مهجع،.والن�ساء.في.مهجع.اآخر،.في.و�سع.�سحّي.�سيئ،.في.نتيجة.للرطوبة.العالية..كذلك.

�سم.موقوفين.بق�سايا.جنائية.كالمخدرات.وغيرها..
�سفارة. مع. توا�سلت. التركية. ال�سرطة. باأن. الموقوفون. اأُبِلغ. فقد. الر�سمي،. التحرك. عن. اأما. .
فل�سطين.التي.حولتهم.بدورها.اإلى.الأونروا،.فلدى.توا�سل.ال�سرطة.مع.ال�سفارة.الفل�سطينية.

في.اأنقرة.اأخبرتهم.ال�سفارة.اأن.»الجهة.الم�سوؤولة.عنهم.هي.الأونروا«.
الالجئين. جميع. عن. التركية. ال�سلطات. اأفرجت. .،2014 نوفمبر. الثاني/. ت�سرين. .18 في. .•
اإلى. نقلتهم. بعدما. اأ�سنة،.وذلك. �سجن. في. كانت.تحتجزهم. الذين. ال�سوريين. الفل�سطينيين.
�سعبة.الأمنيات،.ومن.ثم.اإلى.مركز.منظمة.اإدارة.الطوارئ.والحروب.في.تركيا.)اآفاد(.بهدف.

اأخذ.ب�سمات.و�سور.لهم.بغية.اإ�سدار.بطاقات.تعريف.لهم..
من. بد. ل. تركيا،. اإلى. �سورية. من. الفل�سطينيين. الالجئين. لأو�ساع. ال�سابق. العر�ص. خالل. من.
مطالبة.الحكومة.التركية.بمعاملة.الفل�سطيني.ال�سوري.كال�سوري.تماماً،.لأن.ذلك.يختزل.جميع.
اأكبر. المطالب.التي.يحتاجها.الفل�سطينيون..ويجب.على.ال�سفارة.الفل�سطينية.ال�سطالع.بدور.
تجاه.�سعبها،.اأقله.تقديم.الم�ساعدة.القانونية.والإغاثية.للجميع،.ف�ساًل.عن.التوا�سل.الر�سمي.مع.
الحكومة.التركية.وزيادة.الهتمام.ال�سيا�سي.والإغاثي.من.قبل.الف�سائل.الفل�سطينية.ب�سريحة.
الفل�سطينيين. الالجئين. لي�سمل. عملها. تو�سيع. على. الأونروا. وحّث. تركيا،. في. الفل�سطينيين.

ال�سوريين.في.تركيا.اأ�سوة.بغيرهم.من.الالجئين.الفل�سطينيين،.لكونهم.م�سجلين.بقيودها..
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فل�سطينيون �سورية على طريق اأوروبا:
طويل.هو.الطريق.وقا�ٍص،.ولكن.الأق�سى.منه.تلك.الظروف.والدوافع.التي.دفعت.�سالكيه.اإلى.
الولوج.فيه.والم�سّي.عبر.التواءاته.وثناياه.التي.�سيعت.البع�ص.وابتلعت.الآخر.واأو�سلت.

البقية.بعد.رحلة.عذاب.و�سقاء..
فري�سة. منها. والالجئ. �سورية. في. الالجئ. الفل�سطيني. ال�سعب. اأبناء. من. الع�سرات. وقع. لقد.
ك�سلع. معهم. فتعاملوا. الثمن،. وغالية. وافرة. مادة. فيهم. وجدوا. الذين. الب�سر. تجار. لمجرمي.
َمن. القوارب،.ومنهم. �سراديب. في. ُو�سع. َمن. فمنهم. مكان.. اإلى. مكان. نقلها.من. يراد. وب�سائع.
اآلف. ليقطع. الخارجي. ال�سيارة. �سندوق. في. ُو�سع. َمن. ومنهم. الخ�سار،. برادات. في. ُو�سع.

الكيلومترات.تحت.اأ�سعة.�سم�ص.ال�سحراء..

االإبحار باأّي ثمن بحثًا عن االأمان: 
اعتبرت.الأمم.المتحدة.اأن.البحر.المتو�سط.هو.الطريق.الأخطر.في.العالم.للمهاجرين..وك�سفت.
من. ال�سحايا. لعدد. كارثية. ح�سيلة. عن. المتحدة. لالأمم. التابعة. لالجئين. العليا. المفو�سية.
المهاجرين.غير.ال�سرعيين.الذين.لم.يتمكنوا.من.عبور.البحر.الأبي�ص.المتو�سط..انطلق.معظمهم.
من.ال�سواحل.الليبية.متوجهين.اإلى.اإيطاليا.ومالطا..فقد.ق�سى.ما.ل.يقل.عن.3419.مهاجرًا.غير.
�سرعي.في.البحر.المتو�سط.منذ.كانون.الثاني/.يناير.2014،..فيما.حاول.اأكثر.من.207.اآلف.
مهاجر.عبور.المتو�سط.منذ.مطلع.ال�سنة،.وهو.عدد.يفوق.بنحو.ثالثة.اأ�سعاف.الرقم.القيا�سي.
ال�سابق.الذي.�سجل.عام.2011،.حين.فّر.70.األف.مهاجر.من.بالدهم.في.خ�سّم.الربيع.العربي.

طرق الو�سول اإلى اأوروبا 
نحو. بحرًا. الالجئون. منها. ينطلق. التي. المحطات. اأ�سهر. وتركيا. وم�سر. ليبيا. من. . كلٌّ �سكلت.
ال�سواحل.الإيطالية..وفي.ظّل.المنع.المماَر�ص.تجاه.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.حيال.
الدخول.اإلى.الدول.العربية.اأو.المجاورة.ل�سورية،.ي�سلك.الالجئون.طرقاً.متعددة.غالبها.غير.

قانوني،.ما.يجعلهم.عر�سة.لالعتقال.والتوقيف.اأو.الن�سب.والحتيال..

 الو�سول اإلى اأوروبا من م�سر 
و�سل.المئات.من.العائالت.الفل�سطينية.ال�سورية.اإلى.م�سر.اإبان.حكم.الرئي�ص.الم�سري.ال�سابق.
محمد.مر�سي.الذي.�سمح.بدخول.الالجئين.الفل�سطينيين.اإلى.م�سر..و�سكلت.م�سر.مقرًا.موؤقتاً.
الأو�ساع.. ا�ستقرار. اإلى.�سورية.عند. بالرجوع. الفر�سة. لهم. العائالت،.ريثما.تحين. لجزء.من.
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وكانت.م�سر.بمثابة.البوابة.للو�سول.اإلى.اأوروبا.عبر.ركوب.مراكب.الموت..وجزء.اآخر.كانت.
م�سر.بالن�سبة.اإليه.خطوة.اأولى.باتجاه.ليبيا.

اإل.اأن.الأحداث.التالية.ل�سقوط.الحكم.في.م�سر،.وانقالب.المعاملة.اإلى.اأ�سواأ.ما.يمكن،.وتعّر�ص.

الالجئين.لل�سرب.والعتقال.بالع�سرات.والخطف،.بالإ�سافة.اإلى.وقف.كل.الإجراءات.الإدارية.

الثبوتية،.وت�سييق.على.الطالب.في. اإقامات.وت�سديق.الأوراق. لهم،.من.تجديد. التي.منحت.

المدار�ص.ومنع.َمن.كان.يعمل.في.الأعمال.الحرة،.اأدت.اإلى.تناق�ص.عدد.الالجئين.الفل�سطينيين.

ـــ.ال�سوريين.في.م�سر،.وتف�سيل.ركوب.البحر.على.البقاء.باتجاه.اأوروبا.عبر.�سما�سرة.م�سريين.

مرتبطين.ب�سبكة.مخت�سة.بتهريب.الب�سر.مقابل.مبالغ.مالية.راوحت.بين.3000-5000.دولر.

اأميركي،.من.طريق.البحر.من.ال�سواحل.الم�سرية.اإلى.ايطالية.ومن.هناك.اإلى.اأوروبا،.في.رحلة.

ت�ستمر.اأكثر.من.ع�سرة.اأيام.في.زوارق.�سغيرة.يتكد�ص.الالجئون.فيها.بع�سهم.فوق..بع�ص،.في.

م�سيرة.بحرية.لأكثر.من.اثنتي.ع�سرة.�ساعة.في.البحر.الإقليمي.الم�سري،.لينتقلوا.بعدها.في.

عر�ص.البحر.اإلى..قارب.اأكبر.حجماً.في.البحر.الدولي.الذي.�سيقلهم.اإلى.ال�سواطئ.الإيطالية.
كنوع.من.تقا�سم.الأدوار.بين.المهربين..

الم�سور)1(:.نقطة.انطالق.القوارب.من.ميناء.الإ�سكندرية.في.م�سر.نحو.ال�سواطئ.الإيطالية
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الو�سول اإلى اأوروبا من تركيا
المناطق. في. النظام. وانهيار. ال�سورية. الأرا�سي. ت�سهده. الذي. الأمني. النفالت. من. نتج.
الحدودية،.عبور.الآلف.من.الفل�سطينيين.وال�سوريين.الحدود.ال�سمالية.ال�سورية.اإلى.تركيا.
اأو.محافظة. واأنطاكية(،. )الريحانية. هاتاي. اإلى.محافظة. ثم. ومن. اأو.حلب،. اإدلب. من.طريق.
غازي.عنتاب.)كيلي�ص(..و�سكلت.مدينة.القام�سلي.في.�سورية.ممراأ.اإلى.ماردين.وجيالن.بينار.
اعتداء.من. �سبه.كامل.بعد.ت�سجيل.عدة.حوادث. الطريق.توقف.بنحو. اأن.هذا. اإل. التركيتين..
طرف.حر�ص.الحدود.التركي.على.المهاجرين،.على.خلفية.�سبهة.انتمائهم.اإلى.الف�سائل.الكردية.

الم�سيطرة.على.الطرف.ال�سوري..
يتوجه. الحدود،. وهي. الأخطر،. المرحلة. واجتياز. التركية. الأرا�سي. اإلى. الو�سول. وبعد.

الالجئون.نحو.اأوروبا.عبر.طريقين.رئي�سيتين:

- الطريق البرية:
.يكون.العبور.اإما.باتجاه.الحدود.البلغارية.�سيرًا.على.الأقدام.في.منطقة.خطرة.تعّج.بالغابات.
والم�ستنقعات،.اأو.يعبر.البع�ص.باتجاه.الحدود.اليونانية،.وهي.اأي�ساً.طريق.وعرة.يتخللها.
اأغ�سط�ص.عام.2014م،.حيث.توفي. اآب/. النهر.في.�سهر. نهر..وقد.�سجلت.حالة.غرق.في.هذا.

�ساب.�سوري.اأثناء.محاولة.العبور،.واأُعيد.الكثير.من.قبل.حر�ص.الحدود.اليوناني.

- الطرق البحرية:
طريق اليونان: عادًة.ما.يكون.عبر.ركوب.القوارب.المطاطية.)البلم(.من.مدينة.اأزمير.غرب.
تركيا.في.رحلة.ت�ستغرق.نحو.�ساعتين.اإلى.اأربع.�ساعات.للو�سول.اإلى.اإحدى.الجزر.اليونانية،.
حيث.ُيتَلف.المركب.منعاً.لالإعادة.الق�سرية.اإلى.تركيا،.ومن.ثم.ي�سلمون.اأنف�سهم.للبولي�ص.الذي.
يحتجزهم.يوماً.اأو.يومين،.ثم.يعطيهم.بطاقات.طرد.تمكنهم.من.ركوب.العّبارات.والموا�سالت.
الر�سمية.نحو.مدينة.اأثينا..تكلفة.هذه.الرحالت.و�سطياً.هي.1500$.لل�سخ�ص.الواحد،.وحمولة.
القارب.المطاطي.ال�سغير.ت�سل.اإلى.40.�سخ�ساً،.وفي.حال.ا�ستخدام.القوارب.الخ�سبية.بدل.

المطاطية،.ي�سبح.العدد.اأكبر.والتكلفة.كذلك.قد.ت�سل.اإلى.$3000.
يذكر.اأنه.في.حالت.كثيرة.قب�ص.خفر.ال�سواحل.اليوناني.على.الالجئين،.حيث.ُينتَزع.محرك.
»مها. فل�سطينية،.هي. َلت.حالتا.غرق.لمراأة. �ُسجِّ وقد. التركية.. المياة. باتجاه. وُيقَطر. القارب.
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اعترا�ص.خفر. ب�سبب. بتاريخ.2013/12/11م. ال�سعدي«. الرحمن. »عبد. ال�سعدي«.وطفلها.

ال�سلطات. اأنقذت. التركية،.حيث. المياه. المطاطي.و�سحبه.باتجاه. لقاربهم. اليوناني. ال�سواحل.
هناك.من.بقي.على.ظهر.القارب.

طريق.اإيطاليا:.هي.طريق.جديدة،.حيث.يكون.ركوب.البحر.في.رحلة.ت�ستغرق.اأ�سبوعاً.على.

القل،.وقد.ت�سل.اإلى.ع�سرة.اأيام.للو�سول.اإلى.ال�سواطئ.الإيطالية.بطريقة.مماثلة.للرحالت.

التي.تخرج.من.م�سر.اأو.ليبيا..تكلفة.هذه.الرحالت.ت�سل.اإلى.7000$،.ونقطة.النطالق.فيها.
عادة.هي.مدينة.مر�سين.اأو.اأزمير.

الم�سور.)2(.نقطة.انطالق.القوارب.من.مدينة.اأزمير.باتجاه.ال�سواحل.الإيطالية

الو�سول اإلى اأوروبا من ليبيا
تمكن.عدد.كبير.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.وال�سوريين.من.الو�سول.اإلى.ليبيا،.بدايًة.
المالحة. ليبيا.وتعّطل.حركة. الأمنية.في. الأو�ساع. اأن.تدهور. اإل. اللبناني،. عبر.مطار.بيروت.
الجوية.فيه.حال.دون.و�سولهم.لحقاً،.اإل.اأن.ذلك.لم.يحل.دون.اإيجاد.طرق.بديلة.للو�سول..



96

الم�سور.)3(.نقطتا.انطالق.القوارب.من.مدينة.بنغازي.وزوارة.بالقرب.من.طرابل�ص.نحو.ال�سواطئ.الإيطالية

الو�سول اإلى اأوروبا من خالل ليبيا مرورًا بالجزائر 
ا�ستطاع.لجئون.فل�سطينيون.الو�سول.اإلى.الجزائر.عبر.دعوة.�سخ�ص.قريب،.اإل.اأن.الحكومة.
اإلى. يلجاأ. البع�ص. جعل. ما. اإليها،. بدخولهم. ت�سمح. ول. كالجئين. بهم. تعترف. ل. الجزائرية.
الح�سول.على.جوازات.�سفر.�سورية.مزورة.ي�ستطيع.الدخول.من.خاللها.اإلى.الجزائر،.باعتبار.
اأنها.ت�سمح.بدخول.الالجئ.ال�سوري.ول.ت�سمح.بدخول.الالجئ.الفل�سطيني.من.�سورية،.ما.جعل.
هوؤلء.عر�سة.لالعتقال.والتوقيف.والترحيل..ففي.ال�سابع.من.اآب/.اأغ�سط�ص.2014،.اعتقلت.
ال�سلطات.الجزائرية.الالجئ.الفل�سطيني.خالد.اأبو.الليل،.من.�سكان.مخيم.النيرب.لمدة.خم�سة.
اأيام،.وذلك.بعد.و�سوله.من.تركيا.اإلى.الجزائر،.بتهمة.الدخول.بجواز.�سفر.مزور.اأثناء.توجهه.
لل�سفر.اإلى.الدول.الأوروبية.عبر.ليبيا،.بعد.قطع.الحدود.الليبية.الجزائرية،.و�سوًل.اإلى.مدينة.

زوارة.الليبية.حيث.تنطلق.من.هناك.قوارب.الموت.باتجاه.�سواحل.اإيطاليا...
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م�سور.)4(.الطريق.من.الجزائر.اإلى.ليبيا.ومن.هناك.اإلى.ال�سواطئ.الإيطالية

الو�سول اإلى اأوروبا من خالل ليبيا مرورًا بال�سودان 
اإلى. للفل�سطينيين. تاأ�سيرة.دخول. بمنح. ت�سمح. التي. القليلة. العربية. الدول. ال�سودان.من. ُتَعّد.
من. ي�سل. طريق. اإيجاد. اإلى. الب�سر. مهربو. توجه. لذا. الدولي،. الخرطوم. مطار. عبر. اأرا�سيها.
خاللها.الالجئون.من.ال�سودان.اإلى.ليبيا،.ومن.ثم.اإلى.�سواحل.اإيطاليا.على.المراكب.الخ�سبية.
اأو.المطاطية،.بعد.اجتياز.ال�سحراء.ال�سودانية.الليبية.البالغ.طول.الطريق.فيها.ما.يزيد.على.
5000.كم،.في.رحلة.تمتد.ما.بين.اأربعة.اإلى.�ستة.اأيام،.محفوفة.بالمخاطر.وال�سعوبات،.بدءًا.
وفاة. �ُسجَلت. فقد. الطرق.. بقّطاع. مرورًا. ال�سحراوي،. بالمناخ. وانتهاًء. الترابية. الطريق. من.
�سبحي.الحوراني.من.مخيم.اليرموك.في.مدينة.دم�سق.نتيجة.احت�ساء.في.الع�سلة.القلبية،.
وُدفن.عند.الحدود.الليبية.ال�سودانية..وقد.تظهر.الأيام.القادمة.المزيد.من.الق�س�ص.التي.لم.

يف�سح.عنها.الوا�سلون.بعد..
يذكر.اأن.هذه.الطريق.البرية.للو�سول.اإلى.ليبيا.لم.تكن.الوحيدة،.فقد.و�سلت.اأعداد.كبيرة.من.
طريق.�سحراء.�سيوه.الم�سرية.وم�ساعد.الليبية،.وعانى.من.�سلك.هذه.الطريق.م�ساعب.جّمة.
خالل.رحلته؛.فمنهم.من.تعر�ص.لالإهانة.من.حر�ص.الحدود،.ومنهم.من.تعر�ص.لل�سلب.واإطالق.
اأن. اأيام.قبل. النار.عليه.من.الع�سابات.ومافيات.التهريب،.ومنهم.من.تاه.في.ال�سحراء.لعدة.

يهتدي.اإلى.مق�سده..
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.الم�سور.)5(.الطريق.من.ال�سحراء.ال�سودانية.الليبية.اإلى.مدينة.بنغازي.
نحو.ال�سواطئ.الإيطالية
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مقابر في عر�س البحر:
تتابعت.رحالت.اللجوء.اإلى.اأوروبا.عبر.ال�سواحل.الم�سرية.اإلى.اإيطاليا،.ومنها.اإلى.بقية.دول.
التحاد.الأوروبي.بعد.نجاح.بع�ص.الرحالت.بالو�سول.ب�سالم.اإلى.ال�سواطئ.الإيطالية..اإل.اأن.
البع�ص.الآخر.قد.ف�سل.بذلك.واألقي.القب�ص.عليه.وُزّج.في.ال�سجون.بظروف.احتجاز.�سيئة.جدًا.
دون.اأي.اعتبار.لطفل.اأو.امراأة.اأو�سيخ..ورحل.في.ما.بعد.بطريقة.مذّلة.اإلى.�سورية،.في.مخالفٍة.
�سريحة.للقانون.الذي.يمنع.رد.الالجئ.في.ظل.ا�ستمرار.الخطر.الذي.دفعه.اإلى.اللجوء،.وتجاهل.

ٍ.تام.لنداءات.ال�ستغاثة.التي.وجهها.الالجئون.والجهات.المعنية.بحقوق.الإن�سان..
لقد.تعددت.حوادث.غرق.المراكب.المنطلقة.في.البحر.الأبي�ص.المتو�سط،.وما.ترافق.معها.من.حالت.

التوقيف.والترحيل.والعتقال..اإل.اأن.ثمة.حوادث.تاأبى.ذاكرة.الن�سان.الفل�سطيني.اأن.تن�ساها.
فل�سطينيي. من. مهاجر. .400 نحو. يقل. مركٍب. غرق. .2014 �سبتمبر. اأيلول/. .6 يوم. �ُسجل. فقد.
�سورية،.و�سوريين،.ويقّل.جزءًا.كبيرًا.من.قطاع.غزة.لم.ينج.منهم.�سوى.اأحد.ع�سر.�سخ�ساً،.
بينهم.ثمانية.فل�سطينيين.منهم.اثنان.في.اإيطاليا،.وثالثة.في.مالطا،.وثالثة.في.اليونان،.فيما.
نجا.ثالثة.اآخرون.يوجدون.في.اليونان،.اأحدهم.م�سري.الجن�سية،.وفتاة.وطفلة.�سوريتان.

مفقودو البحر خالل �سهري اآب/ اأغ�سط�س واأيلول/ �سبتمبر 2014 
ا�ستطاعت.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.من.خالل.ال�ستمارة.)نموذج.غوغل(.التي.
طرحتها.من.خالل.موقعها.الإلكتروني.و�سفحات.التوا�سل.الجتماعي.على.ال�سبكة.العنكبوتية.
الح�سول.على.مجموعة.من.التبليغات.عن.مفقودي.حوادث.الغرق.خالل.�سهري.اآب/.اأغ�سط�ص.
واأيلول/.�سبتمبر.2014.ليبلغ.اإجمالي.التبليغات.228.تبليغاً.بن�سبة.مئوية.22%.من.الإناث.
و78%.من.الذكور.بمعدل.177.ذكور.و.55.اإناث..من.جن�سيات.مختلفة،.معظمها.من.الالجئين.
ال�سوريين.)114(،.يليهم.فل�سطينيو.غزة.)68(.ثم.فل�سطينيو.�سورية.)28(..و.)11(.م�سرياً،..
بالإ�سافة.اإلى.فل�سطينيين.واحد.من.الأردن.والآخر.من.م�سر.وثالثة.�سودانيين.ولبنانيين..

في. زوارة. من. انطلقت. التي. القوارب. على. كانوا. �سخ�ساً. .215 فقدان. على. التبليغات. ودلت.

التي. البيانات. ناجياً.و�سحيتين..ولوحظ.من. اإلى.11. بالإ�سافة. ليبيا.والإ�سكندرية.في.م�سر،.

اأ�سيفت.اإلى.ال�ستمارة.اأن.غالبية.الغرقى.من.ال�سريحة.العمرية.)18-30(.عاماً،.حيث.بلغ.عدد.

المفقودين.108.اأ�سخا�ص،.فيما.جاءت.في.المرتبة.الثانية.�سريحة.)31ـــ40(.بمعدل.47.مفقودًا.
في.حين.اأن.الأطفال.دون.�سن.الثامنة.ع�سرة.قد.و�سل.عدد.المفقودين.منهم.اإلى.35.مفقودًا..
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الموؤ�سرات:
العـــدد الجن�سية

114 �سوري
68  فل�سطيني غزاوي
28 فل�سطيني �سوري
3 �سوداني

11  م�سري
2 فل�سطيني لبناني
1 فل�سطيني م�سري
1 فل�سطيني اأردني
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العـــدد العــمــر
18 اأقل من 6
11 من 6 اإلى 12
16 من 13 اإلى 17

108 من 18 اإلى 30
47 من 31 اإلى 40
9 من 41 اإلى 50
6 من 51 اإلى 60
1 فوق 60

12 غير معروف تمامًا

العـــدد الو�سع الحـالي
215 مفقود
11  ناٍج
2  �سحية
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العدد الجنــ�س
177 ذكر
51 اأنثى
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عثرات على الطريق:
ع�سرات.المنا�سدات.والنداءات.التي.�سدرت.عن.لجئين.فل�سطينيين.�سوريين.اأ�سبحوا.داخل.

ال�سجون.الأوروبية.اأو.العربية.بتهمة.الهجرة.غير.ال�سرعية.

مقدونيا 
وثقت.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.اإطالق.�سرطة.ال�سواحل.المقدونية.بتاريخ.
22.اأيلول/.�سبتمبر.2014.النار.على.مجموعة.من.فل�سطينيي.�سورية.اأثناء.عبورهم.اأرا�سيها.
بثالث. عاماً. العمر.13. من. البالغ. الطفل.محمد.حافظ.ح�سن. اإ�سابة. اإلى. اأدى. ما. اأوروبا،. اإلى.
�سكوبيا،. المقدونية. العا�سمة. في. للعالج.   mother Teresa م�سفى. اإلى. ُنقل. حيث. طلقات،.
واعتقل.عددًا.من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين،.عرف.منهم.عمر،.غ�سان.وموفق.اأبو.�سلة..
كذلك.ر�سدت.المجموعة.بتاريخ.14.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.منا�سدة.اأطلقها.نحو.)300(.لجئ.
ومنظمات. الدولية. والمنظمات. المتحدة. الأمم. لهيئة. مقدونيا. في. و�سوري. �سوري. فل�سطيني.
بالهجرة. لهم. لم�سكلتهم.وال�سماح. اإيجاد.حل. في. اأجل.م�ساعدتهم. للتدخل.من. الإن�سان. حقوق.
الذي. بابا«. المعي�سي.داخل.كامب.»غازي. الأوروبية،.وطالبوا.بتح�سين.و�سعهم. الدول. اإلى.
بالمزرية،.نتيجة.عدم.توافر. الإن�سانية. اأو�ساعهم. اأحد.الالجئين. يعي�سون.فيه،.حيث.و�سف.
اأماكن.لإيواء.جميع.الالجئين..واأ�ساف.اأن.العديد.منهم.يفتر�سون.الأر�ص،.ما.اأ�سابهم.بحالة.

من.الإحباط.والكتئاب..
�سورية. فل�سطينيي. اأجل. من. العمل. تلقت.مجموعة. نوفمبر.2014،. الثاني/. ت�سرين. .22 وفي.
بريف. ال�سيح. من.مخيم.خان. فل�سطينية. �سالح،.وهي.لجئة. اإلهام. ال�سيدة. ذوي. من. ات�ساًل.
دم�سق،.اعتقلت.واأبناءها.اأثناء.محاولتها.الو�سول.اإلى.اأوروبا.عبر.مقدونيا..وفي.التفا�سيل.
اأّن.ال�سيدة.اإلهام.�سالح،.وعمرها.)35.عاماً(.خرجت.ومعها.اأطفالها.الثالثة:.حمزة.�سالح.)9.
�سنوات(،.محمد.�سالح.)8.�سنوات(،.و�سالح.�سالح.)4.�سنوات(،.اإ�سافة.اإلى.بنت.اأختها.زينة.
يو�سف.)3.�سنوات(.مع.مجموعة.من.الالجئين.الفل�سطينيين.من.اأبناء.مخيم.خان.ال�سيح.بريف.
بهم. انقلبت. باتجاه.�سربيا،.حيث. مقدونيا. من. البر،. من.طريق. اأوروبا. اإلى. للو�سول. دم�سق.
�سيارة.المهرب.واأ�سيبوا.اإ�سابات.متفاوتة،.واألقت.ال�سرطة.المقدونية.القب�ص.عليهم،.ورّحلت.
غالبية.المجموعة.اإلى.الحدود،.اإل.اأنها.تحفظت.على.الأم.اإلهام.�سالح.واأطفالها.الأربعة،.حيث.
�سيئة. في.ظروف. اأ�سهر. ثالثة. هناك. وبقوا. �سكوبيا. المقدونية. العا�سمة. في. �سجن. اإلى. ُنقلوا.
اإل. اأقاربها. مع. التوا�سل. من. العائلة. تتمكن. فلم. الخارجي،. بالعالم. ات�سال. اأي. دون. للغاية،.
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مرتين.طوال.تلك.الفترة..وخالل.المكالمتين.الق�سيرتين،.نا�سدت.الأم.جميع.الجهات.التدخل.

لالإفراج.عنهم.واإنهاء.معاناتهم.داخل.ذلك.ال�سجن،.وقالت:.»اأخبرونا.باأننا.�سنبقى.محتجزين.
لحين.موعد.انعقاد.المحكمة.لتقديم.ال�سهادة.�سد.المهرب«..

بلغاريا،. في. الفل�سطينية. وال�سفارة. الأحمر. ال�سليب. اإلى. منا�سدة. العائلة. ذوو. وّجه. كذلك.

ـــ.ح�سب. اأن.زيارة.ال�سفير.الفل�سطيني. اإل. ب�سبب.عدم.وجود.�سفارة.فل�سطينية.في.مقدونيا،.

.اإلى.نتائج.متعلقة.بهم،.حتى.اإن.ال�سفير. تعبير.الأهالي.ـــ.و�سل�سلة.لقاءاته.في.مقدونيا،.لم.توؤدِّ

لم.يتمكن.من.اللقاء.بالأم.وعائلتها..واأ�سافوا.اأن.ال�سفارة.الفل�سطينية.في.بلغاريا.تتهرب.من.
الرّد.على.ات�سالتهم.وا�ستف�ساراتهم.عن.ابنتهم.واأطفالها..

بولندا 
لمجموعة. عبرالهاتف. منا�سدة. و�سلت. .،2014 اأكتوبر. الأول/. ت�سرين. �سهر. من. الثالثين. في.
العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.من.اأحد.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.المحتجزين.في.
بولندا،.حيث.اأفاد.باأن.»ال�سلطات.البولندية.تعتقل.12.لجئاً.فل�سطينياً.�سورياً.و�سورياً،.بينهم.
امراأة.من.اأبناء.مخيم.خان.ال�سيح.بريف.دم�سق.بتهمة.الدخول.غير.ال�سرعي.اإلى.البالد،.حيث.
اأ�سدرت.بحقهم.اأحكاماً.بال�سجن.لمدة.ثالثة.اأ�سهر،.وتخّيرهم.ال�سلطات.بين.طلب.اللجوء.في.
بولندا.اأو.ق�ساء.مدة.ثالثة.اأ�سهر.داخل.المعتقل«..وقال:.»اإن.الالجئين.قد.دخلوا.باإ�سراب.عن.
الطعام.احتجاجاً.على.احتجاز.ال�سلطات.البولندية.لهم،.لمدة.و�سلت.اإلى.48.يوماً.للبع�ص،.
واأ�ساف:.»اإن.حالَتي.اإغماء.وقعتا.في.�سفوف.الالجئين.الفل�سطينيين.وال�سوريين.الم�سربين.
عن.الطعام،.حيث.ُنقل.اأحدهما.اإلى.الم�ست�سفى«..وعن.ظروف.العتقال.قال:.»اإنهم.لم.يتعر�سوا.
بت�سويرهم،. اأخذت.ب�سماتهم.وقامت. لكنها. البولندية،. ال�سلطات. قبل. الإيذاء.من. اأو. لل�سرب.

موؤكدة.لهم.اأن.تلك.الإجراءات.هي.اإجراءات.جنائية.ولي�ست.لطلب.اللجوء.في.بولندا«.
ووجه.الالجئون.نداًء.اإلى.جميع.الجهات.الحقوقية.والدولية.وال�سفارة.الفل�سطينية.في.بولندا.
باقي. في. باأقاربهم. باللحاق. لهم. وال�سماح. بولندا. في. لمعاناتهم. حد. لو�سع. العاجل. للتدخل.

البلدان.الأوروبية..

�سربيا
ال�سربية. ال�سجون. في. المحتجزين. ال�سوريين. الفل�سطينيين. الالجئين. من. الع�سرات. اأطلق.
اأجل.فل�سطينيي.�سورية.كل. العمل.من. نا�سدوا.عبر.مجموعة. ا�ستغاثة.عاجلة،.حيث. نداءات.
التدخل. الفل�سطينية. الر�سمية. والموؤ�س�سات. الإن�سان. بحقوق. المعنية. والموؤ�س�سات. الجهات.
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العاجل.لو�سع.حد.لمعاناتهم،.حيث.اعتقلتهم.ال�سلطات.ال�سربية.بتهمة.الهجرة.غير.ال�سرعية،.
مطالبين.بترحيلهم.اإلى.اليونان.باأ�سرع.وقت.

لجئاً. .)29( .2014 يوليو. تموز/. .11 يوم. اعتقلت. ال�سربية. ال�سرطة. اأن. التفا�سيل. وفي.
لمدة. دم�سق. بريف. الفل�سطينيين. لالجئين. ال�سيح. خان. مخيم. اأبناء. من. معظمهم. فل�سطينياً،.
خم�سة.اأيام.اأثناء.محاولتهم.ال�سفر.اإلى.اإحدى.الدول.الأوروبية.عبر.مطارها،.ومن.ثم.احُتجزوا.

لوا.في.وقت.لحق.اإلى.مقدونيا. في.�سجن.كاب.دوم.بمدينة.ني�ص.ب�سربيا،.على.اأن.ُيرحَّ
ال�سربية. ال�سجون. في. المحتجزين. ال�سوريين. الفل�سطينيين. الالجئين. اأحد. �سهادة. وبح�سب.
والإذلل. وال�ستم. ال�سرب. اإلى.حد. ت�سل. للغاية،. �سيئة. معاملة. تعاملهم. ال�سجن. اإدارة. »كانت.
في.بع�ص.الأحيان«،.وقال:.»اإن.ال�سجن.يفتقر.اإلى.اأدنى.مقومات.النظافة،.�سواء.ال�سخ�سية.اأو.
العامة،.الأمر.الذي.عّر�سنا.لالإ�سابة.باأمرا�ص.معدية«..واأ�ساف:.»اإن.معاناتنا.الحقيقية.تجلت.
في.القوانين.ال�سارمة.التي.كانت.تطبَّق.علينا،.حيث.اإن.كل.�سيء.بموعد،.فوجبة.الإفطار.ال�ساعة.
ال�ساد�سة.�سباحاً،.واإذا.تاأخر.اأحدنا.عن.الموعد.المحدد.للطعام.اأو.الجتماع،.فم�سيرنا.العقاب.
وال�سرب.وال�ستم.من.قبل.ال�سجانين«..واأردف.بـ.»اأن.هناك.اجتماعين،.اأحدهما.�سباحي.والثاني.

م�سائي.يومياً،.وهذا.ما.اأ�سعرنا.باأننا.داخل.معتقل.يراد.منه.النيل.من.اإن�سانيتنا.ومعاقبتنا«..

اليونان 
�سبيل. في. �سورية. من. الالجئين. من. الآلف. بها. يمّر. التي. المحطات. اأبرز. اإحدى. اليونان. ُتَعّد.
ا�ستكمال.طريقهم.اإلى.باقي.الدول.الأوروبية..اإل.اأن.ال�سلطات.اليونانية.�سّددت.اإجراءاتها.تجاه.
الالجئين.الذين.يعبرون.اأرا�سيها،.ما.اأدى.اإلى.بقاء.المئات.منهم.لعدة.اأ�سهر.داخل.اليونان،.

م�ستنفدين.ما.لديهم.من.مال.كانوا.قد.ادخروه.لرحلتهم.
وتتعامل.ال�سلطات.اليونانية.بطريقة.غير.اإن�سانية.مع.الالجئين.الذين.يق�سدون.اأرا�سيها.بغية.
ال�سلطات.)108(. تلك. اعتقلت. اأغ�سط�ص.2014. اآب/. الأوروبية..ففي.20. الدول. اإلى. الهجرة.
لجئين.فل�سطينيين،.بينهم.)25(.طفاًل.و)36(.امراأة.وعدد.من.الجرحى.اأثناء.محاولتهم.ال�سفر.
اإلى.اإحدى.الدول.الأوروبية.عبر.مطارها.بتهمة.الهجرة.غير.ال�سرعية،.واحتجزتهم.في.جزيرة.
»�سيمي«.اليونانية،.ومن.ثم.اأطلقت.�سراحهم.بعد.اأن.تدخل.عدد.من.منظمات.حقوق.الإن�سان.

والموؤ�س�سات.الدولية.
من. بالقرب. مطاطياً. قارباً. اليوناني. ال�سواحل. خفر. اعتر�ص. �سبتمبر. اأيلول/. من. الرابع. وفي.
جزيرة.�سامو�ص.اليونانية،.كان.يحمل.على.متنه.مهاجرين.فل�سطينيين.و�سوريين،.وكان.متجهاً.
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اإلى.اليونان،.حيث.اأخرج.عنا�سر.البولي�ص.اليوناني.المهاجرين.اإلى.القارب.التابع.لهم.وانهالوا.

عليهم.بال�سرب.واأخذوا.منهم.كل.ما.لديهم.من.مال.واأجهزة.ات�سال،.وطلبوا.منهم.العودة.اإلى.
تركيا.على.متن.القارب.نف�سه.الذي.كانوا.ي�ستقلونه

وبتاريخ.22.اأيلول/.�سبتمبر.اأطلق.الالجئون.الفل�سطينيون.المعتقلون.في.ال�سجون.اليونانية.

عبر.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.نداًء.نا�سدوا.فيه.موؤ�س�سات.حقوق.الإن�سان.

والمجتمع.المدني.من.اأجل.التدخل.لالإفراج.عنهم،.بعد.اأن.اعتقلتهم.ال�سلطات.اليونانية.بتهمة.

الهجرة.غير.ال�سرعية.منذ.نحو.�سهر،.واحتجزتهم.في.كامب.)ماكدنيزا(.بمنطقة.)مينيادي(.في.
اأثينا،.وهم.يعي�سون.اأو�ساعاً.مزرية.وظروف.اعتقال.قا�سية.

وبناًء.عليه،.قرر.الالجئون.الفل�سطينيون.ال�سوريون.اإعالن.اإ�سراب.مفتوح.عن.الطعام،.وذلك.
احتجاجاً.على.ا�ستمرار.اعتقالهم.في.ظروف.غير.اإن�سانية،.وعلى.الظلم.الذي.لحق.بهم..

اإلى.ذلك،.اأطلق.عدد.من.الن�سطاء.و�سفحات.التوا�سل.الجتماعي.)الفي�سبوك(.حملة.ت�سامن.

ال�سجون. في. معاناتهم. على. ال�سوء. ت�سليط. بهدف. وال�سوريين،. الفل�سطينيين. المعتقلين. مع.
اليونانية.والمطالبة.بالتحرك.العاجل.من.اأجل.الإفراج.عنهم..

ال�سلطات. اعتقال. با�ستمرار. �سورية. فل�سطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. نددت. بدورها،.

الالجئين. ل�سوؤون. العليا. المفو�سية. وطالبت. ال�سوريين،. الفل�سطينيين. لالجئين. اليونانية.

بتحّمل.م�سوؤولياتها.تجاههم،.م�سيرة.اإلى.اأّن.اإجراء.ال�سلطات.اليونانية.مع.لجئين.فارين.من.
الحرب.بهذه.الطريقة.مخالف.للقانون.الدولي.والأعراف.الدولية.

وفي.خطوة.ت�سعيدية،.واحتجاجاً.على.الأو�ساع.المعي�سية.ال�سيئة،.وللمطالبة.بالترحيل.اإلى.

الدول.الأوروبية،.نفذ.فل�سطينيو.�سورية.في.اليونان.عدة.اعت�سامات.اأمام.البرلمان.اليوناني.
ل.خاللها.نقُل.العديد.منهم.اإلى.الم�ست�سفيات.نتيجة.الإغماء.والإعياء.. في.اأثينا..�ُسجِّ

قبر�س
بتاريخ.26.اأيلول/.�سبتمبر.2014،.اأكد.خفر.ال�سواحل.القبر�سية.اأنه.اأنقذ.قارباً.كان.قد.انطلق.
من.�سواطئ.مر�سين.في.تركيا.ويقل.نحو.345.�سخ�ساً،.بينهم.52.طفاًل.و93.امراأة.و200.رجل.
من.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.وال�سوريين،.اأكثر.من.70%.منهم.لجئون.فل�سطينيون.
من.�سورية،.بح�سب.بيان.وزارة.الخارجية.الفل�سطينيية،.فيما.اأعلنت.وزارة.الدفاع.القبر�سية.
الغرق.على.بعد.نحو. اأو�سكت.على. الال�سلكي.من.�سفينة. ا�ستغاثة.و�سل.عبر. اأنها.تلقت.نداء.
50.مياًل.بحرياً.جنوب.غرب.مدينة.بافو�ص.ال�سياحية،.وعلى.اأثرها.هرع.خفر.ال�سواحل.لإنقاذ.
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بخير. اأُنقذوا. الذين. الالجئين. جميع. اأن. اإلى. البيان. واأ�سار. اأ�سخا�ص.. من. فيه. ومن. المركب.
و�سحة.جيدة.

ونظم.الالجئون.الفل�سطينيون.ال�سوريون.اعت�ساماً.على.متن.البارجة.التي.اأنقذتهم.ورف�سوا.

النزول.منها،.مطالبين.ال�سلطات.القبر�سية.بترحيلهم.اإلى.اإيطاليا،.اإل.اأن.تلك.ال�سلطات.اأرغمتهم.
على.النزول.من.البارجة.بالقوة.واقتادتهم.اإلى.مركز.لجوء.مخ�س�ص.لالجئين.غير.ال�سرعيين.
الدولي.وكافة. الأحمر. ال�سليب. فيه. نا�سدوا. ا�ستغاثة. نداء. الالجئون. اأطلق. ذلك،. وبناًء.على.
الموؤ�س�سات.والهيئات.الإن�سانية.والمفو�سية.الأوروبية.والقن�سلية.الفل�سطينية.التدخل.لحّل.
م�سكلتهم.واإطالق.�سراحهم..وفي.30.اأيلول/.�سبتمبر.وجهوا.ر�سالة.اإلى.ال�سلطات.القبر�سية،.
كانت. التي. الأوروبية. الدول. نحو. رحلتهم. واإكمال. اأرا�سيها. بمغادرة. لهم. بال�سماح. مطالبين.
ل�سوؤون. ال�سامية. والمفو�سية. المتحدة. الأمم. منظمة. ونا�سدوا. البداية،. منذ. �سفرهم. وجهة.
الالجئين.وجميع.المنظمات.الدولية.م�ساعدتهم.لتجاوز.محنتهم.وتحقيق.اآمالهم.بالو�سول.اإلى.

الدول.الأوروبية.ولّم.�سملهم.مع.عائالتهم.التي.�سبقتهم.اإلى.هناك..
كذلك.نفذوا.يوم.3.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.اعت�ساماً.مفتوحاً.في.العا�سمة.القبر�سية.نيقو�سيا.
اأمام.منظمة.الأمم.المتحدة.والمفو�سية.ال�سامية.ل�سوؤون.الالجئين،.وذلك.للمطالبة.بم�ساعدتهم.
على.تجاوز.محنتهم.والو�سول.اإلى.الدول.الأوروبية.ولّم.�سملهم.مع.عائالتهم.التي.�سبقتهم.اإلى.
هناك..فيما.حاول.�ساب.فل�سطيني.محتجز.في.قبر�ص.يوم.ال�ساد�ص.من.ت�سرين.الأول/.اأكتوبر.
النتحار،.تعبيرًا.عن.احتجاجه.على.الأو�ساع.ال�سيئة.التي.يعاني.منها،.طالباً.في.الوقت.ذاته.
منَحه.اإقامة.في.اإحدى.الدول.الأوروبية،.وال�سماح.له.بالخروج.مبا�سرًة.من.مخيم.الحتجاز.

 األبانيا 
لديها. معتقلين. كانوا. �سورياً. فل�سطينياً. لجئاً. .21 بترحيل. قرارًا. الألبانية. ال�سلطات. اتخذت.
لوي. علي،. علي. مغاربي،. عماد. ح�سان،. ح�سان. محمد،. )عواد. ال�سرعية. غير. الهجرة. بتهمة.
علي،.عدنان.محمود،.ح�سان.فادي،.محمد.عبد.الدائم،.عبلة.عبد.العزيز،.عمر.الطيار،.�سالح.
ماريا،.أحمد.ح�سان،.مهند.محمد،.محمد.الطيار،.عثمان.نادي،.وليد.الفالج،.�سياء.الدين.علي،.
اأحمد.علي،.بالل.علي،.و�سام.محمود،.حمزة.�سالح(،.حيث.رّحلتهم.األبانيا.اإلى.اليونان،.وذلك.
ح�سب.القوانين.المتبعة.والتفاقات.المبرمة.بين.اليونان.واألبانيا،.في.ما.يخ�ص.الالجئين.غير.

ال�سرعيين..
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وفي.�سياق.ر�سد.تداعيات.ق�سية.المعتقلين.باألبانيا،.طالب.الالجئون.الفل�سطينيون.ال�سوريون.

المعتقلون.في.األبانيا.ال�سفير.الفل�سطيني.يا�سر.النجار،.ب�سرورة.التدخل.لالإ�سراع.في.ترحيلهم.

وزعته. والذي. األبانيا،. في. الفل�سطينية. ال�سفارة. اأ�سدرته. الذي. البيان. وبح�سب. اليونان.. اإلى.

مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية،.ورد.لل�سفارة.الفل�سطينية.في.األبانيا.اأنباء.تفيد.باأّن.

بع�ص.الالجئين.الفل�سطينيين.القادمين.من.مخيمات.�سورية.و�سلوا.اإلى.األبانيا.من.خالل.اليونان،.
حيث.ُنقلوا.من.الحدود.الألبانية.اليونانية.اإلى.مركز.التوقيف.الخا�ص.بالالجئين.في.األبانيا.

وقال.ال�سفير.الفل�سطيني.في.األبانيا.يا�سر.النجار:.»اإن.ال�سفارة.الفل�سطينية.ات�سلت.بالجهات.

فق.مع.مدير.مركز.التوقيف.على. المخت�سة.الألبانية.للتحقق.والطالع.على.اأو�ساعهم،.حيث.اتُّ
توفير.بع�ص.احتياجاتهم.ال�سخ�سية«..

 البلدان االأوروبية التي يق�سدها الالجئون الفل�سطينيون من �سورية:
طرق.ل.تقل.�سعوبة.عن.الأ�سباب.التي.اأجبرت.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.على.التوجه.
اإليها. توّجه. التي. الأوروبية. الدول. والأمان،.تعددت. الكرامة. فيها. عّلهم.يجدون. اأوروبا،. اإلى.
الالجئون.الفل�سطينيون.من.�سورية.والتي.كانت.ال�سويد.واألمانيا.وهولندا.والدنمارك.والنرويج.

والنم�سا.وبلجيكا.وبريطانيا.وفرن�سا.من.الوجهات.الأ�سا�سية.لهم.
وفي.ما.ياأتي.�سرح.لأبرز.الوجهات.التي.يق�سدها.الالجئون.من.فل�سطينيي.�سورية:.

لأ�سباب. وذلك. �سورية،. من. الفل�سطينيين. لالجئين. الأولى. الوجهة. تكون. تكاد. ال�سويد:. ــ. .1

عديدة،.اأهمها.اأن.تعطي.اإقامة.دائمة.للقادمين.من.�سورية،.بالإ�سافة.اإلى.�سهولة.الح�سول.

الدول.الأخرى..لكن.من.�سلبياتها.بطء.الإجراءات،.حيث. الجن�سية،.مقارنة.بمعظم. على.

قد.ي�ستغرق.الح�سول.على.الإقامة.عدة.اأ�سهر.اإلى.نحو.عام،.بالإ�سافة.اإلى.بطء.اإجراءات.

الالجئين. عدد. ر. ويقدَّ ون�سف.. عام. نحو. اإلى. ي�سل. وقتاً. تاأخذ. قد. التي. فيها. ال�سمل. لّم.

وحتى. �سورية. في. الحرب. بدء. منذ. ال�سويد. اإلى. و�سلوا. الذين. ال�سوريين. الفل�سطينيين.
نهاية.نوفمبر.2014.بنحو.16.األف.لجئ،.ح�سب.اإح�سائيات.دائرة.الهجرة.ال�سويدية.

2.ــ.هولندا:.من.اأهم.الوجهات.التي.يق�سدها.فل�سطينيو.�سورية،.لأنها.اأ�سرع.البلدان.الأوروبية.

في.اإجراءات.الإقامة.ولّم.ال�سمل،.حيث.كانت.مدتها.تراوح.بين.ثالثة.و�ستة.اأ�سهر،.اإل.اأنها.

اأطول.خالل.الأ�سهر.الأخيرة،.وذلك.ب�سبب.ال�سغط.الكبير.عليها.من. اأ�سبحت.تاأخذ.وقتاً.
قبل.المهاجرين..كذلك.فاإنها.من.الدول.التي.ت�سّهل.الح�سول.على.جن�سيتها.
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3.ــ.األمانيا:.هي.المق�سد.الأول.لالجئين.الفل�سطينيين.ال�سباب.غير.المتزوجين،.وذلك.لما.فيها.

من.فر�ص.عمل.ودرا�سة..وهي.المق�سد.الوحيد.لالجئين.الذين.تركوا.ب�سماتهم.في.اإيطاليا،.

حيث.تتغا�سى.العديد.من.الوليات.الألمانية.عن.ب�سمة.اإيطاليا،.ول.تطبق.اتفاقية.دبلن.
عليهم..لكن.من.م�ساوئها.�سعوبة.الح�سول.على.الجن�سية.الألمانية.

4.ــ.الدنمارك:.كان.و�سعها.م�سابهاً.كثيرًا.لهولندا،.وهي.من.البلدان.التي.تقدم.م�ساعدات.مادية.

مرتفعة.لالجئين.فيها،.اإل.اأنها.اأ�سدرت.في.الفترة.الأخيرة.قرارًا.يق�سي.باأن.تكون.الإقامة.لعام.
واحد.فقط.دون.ال�سماح.بلّم.ال�سمل.خالل.ذلك.العام.

5.ــ.النرويج:.الو�سع.فيها.م�سابه.لل�سويد،.وقد.تاأخذ.وقتاً.اأطول،.لذلك.هي.من.البلدان.القليلة.
الق�سد.من.قبل.الالجئين.

التي. القليلة. الوجهات. بريطانيا.من. ُتَعّد. النم�سا.وبلجيكا.وبريطانيا.و�سوي�سرا.وفرن�سا:. ــ. .6

قبل. من. والمال. الجهد. من. المزيد. ي�ستغرق. اإليها. الو�سول. اإن. حيث. الالجئون،. يق�سدها.

اأن. ي�ستطيعون. للذين. نادرة. حالت. في. اإل. اللجوء. تعطي. فال. �سوي�سرا،. اأما. الالجئين..

يثبتوا.اأنهم.معر�سون.للخطر.بنحو.�سخ�سي.ب�سبب.ن�ساطهم.ال�سيا�سي.اأو.الحقوقي..اأما.

البحث.عن. يف�سلون. الالجئين.ل. لكن.معظم. مقبولة،. فيها. فالإجراءات. والنم�سا،. بلجيكا.

وجهات.اأخرى،.في.حين.اأن.معظم.الذين.ق�سدوا.فرن�سا.هم.من.المثقفين.والكتاب.والأدباء.
وال�سيا�سيين.الفل�سطينيين.

ت�سنيف الالجئين الفل�سطينيين في البلدان االأوروبية 
»بال. بند. تحت. الأوروبية. البلدان. معظم. في. ال�سوريون. الفل�سطينيون. الالجئون. ُي�سنَّف.
لون.على.اأنهم.�سوريون.اأو.فل�سطينيون..ولعل.ت�سنيفهم.بتلك.الطريقة. وطن«،.حيث.ل.ُي�سجَّ
في. اأعدادهم. عن. بالمئة. مئة. دقيقة. اأرقام. على. الح�سول. دون. تحول. التي. العوامل. اأهم. من.
الكويت. بدون. من. الآخرين. الالجئين. من. العديد. الت�سنيف. ذلك. تحت. يدخل. حيث. اأوروبا،.
فيها. ل. ُي�َسجَّ التي. الحالت. من. المئات. هناك. كذلك. اأفريقيا.. من. واآخرين. الأكراد. وبع�ص.
لرغبة. اأو. بالترجمة. اأخطاء. ب�سبب. اإما. ال�سوريين،.وذلك. بند. ال�سوريون.تحت. الفل�سطينيون.
الثبوتية،.حيث.تقوم.بع�ص.الجهات.بتوفير. اأوراقه. بع�ص.الالجئين،.خا�سة.من.فقد.جميع.

اأوراق.ثبوتية.�سورية.لهم.
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اإح�سائيات: 
ت�سير.الإح�سائيات.العامة.لالتحاد.الأوروبي.اإلى.اأّن.عدد.الالجئين.الذين.ا�سُتقبلوا.خالل.عام.
2014.قد.تزايد.بما.يقارب.25%،.مقارنًة.بالفترة.الزمنية.ذاتها.من.العام.الما�سي،.حيث.و�سل.
الفترة. كانت. فيما. منهم،. جزء. وال�سوريون. الفل�سطينيون. طبعاً. األف.لجئ،. .264 اإلى. العدد.

ذاتها.من.العام.الما�سي.212.2.األف.لجئ.
عليه. فالح�سول. اأوروبا،. اإلى. و�سلوا. الذين. ال�سوريين. الفل�سطينيين. الالجئين. عدد. عن. اأما.
يتطلب.البحث.عن.اإح�سائيات.التحاد.الأوروبي.التي.ت�سف.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.
�سمن.فئة."Stateless"،.والتي.ت�سم.اأعدادًا.اأخرى.من.الالجئين.الأكراد.والكويتيين.البدون.
التحاد. اإح�ساءات. اإلى. وبالعودة. ..)1(%16 . بنحو. ن�سبتهم. ر. تقدَّ الذين. وال�سوماليين،.
فوا.»Stateless«.بنحو.)27933(.لجئاً)2(.وللح�سول.على. نِّ ر.عدد.الذين.�سُ ُيقدَّ الأوروبي،.
تقدير.اأقرب.للدقة.لالجئين.الفل�سطينيين.من.�سورية،.علينا.ح�سم.16%.من.ذلك.الرقم،.حيث.
يكون.الناتج.البالغ.23464.هو.العدد.الأقرب.للدقة.لعدد.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.في.

اأوروبا.خالل.الأعوام.2011،.2012،.2013،.2014/11.

 »Stateless«.اإح�سائيات.التحاد.الأوروبي.لالجئين.العديمي.الجن�سية.
لغاية.11/2014

.لغاية.2014/11 2013 2012 2011

12335 9620 3513 2465

27933 العدد.الإجمالي

اأبرز الم�ساكل التي تواجه الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في اأوروبا:
د.فور.و�سوله.اإلى.اأوروبا..اإل.اأنه. قد.يظن.البع�ص.اأن.جميع.م�ساكله.�سُتَحّل،.ومخاوفه.�سُتبدَّ

�سرعان.ما.ي�سطدم.بالعديد.من.العقبات.التي.تتلخ�ص.بما.ياأتي:.
الفل�سطينيين. الالجئين. من. العديد. ُيجَبر. لالأ�سف. اإيطاليا:. في. ب�سمته. ترك. على. اإجباره. ــ. .1

)1(..منهجية.تثقيل.الرقم.الإح�سائي.للفل�سطيني.ال�سوري.يف.اأوروبا،.الباحث.القت�سادي.حممد.يو�سف.

)2( اإح�سائيات.الحتاد.الأوروبي.لالجئني.العدميي.اجلن�سية.
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ال�سوريين.على.ترك.ب�سمتهم.في.اإيطاليا،.ما.يوؤدي.اإلى.منعهم.من.طلب.اللجوء.في.باقي.

البلدان.الأوروبية،.با�ستثناء.بع�ص.الوليات.الألمانية.التي.قد.تتغا�سى.عن.تلك.الب�سمة،.

حيث.تطّبق.اتفاقية.دبلن.على.الالجئين.الذين.يتركون.ب�سماتهم.في.اإيطاليا.والتي.تن�ص.
على.اإعادة.الالجئ.اإلى.البلد.الأول.الذي.ب�سم.فيه.

اإقاماتهم،. التي.يق�سيها.العديد.من.الالجئين.في.انتظار.�سدور. ــ.فترات.النتظار.الطويلة. .2
حيث.تاأخذ.منهم.لفترات.قد.ت�سل.اإلى.اأكثر.من.عام.

3.ــ.تاأخر.لّم.ال�سمل،.حيث.ي�ستغرق.في.بع�ص.البلدان.مدة.قد.ت�سل.اإلى.اأكثر.من.عام.ون�سف،.

ما.يجعل.الأهل.والالجئ.في.اأو�ساع.نف�سية.�سيئة،.خا�سة.في.حال.وجود.الأهل.في.مناطق.
خطرة،.اإ�سافة.اإلى.الأعباء.القت�سادية.المترتبة.على.ذلك.

4.ــ.�سعوبة.و�سول.العائالت.الموجودة.في.�سورية.اإلى.ال�سفارات.الأوروبية.الموجودة.في.
لبنان.اأو.تركيا،.وذلك.ب�سبب.منع.تركيا.لدخولهم.وت�سّدد.لبنان.في.ذلك.اأي�ساً.

ــ.عدم.وجود.جهة.تمثيلية.وا�سحة.لهم.تتابع.م�ساكلهم.واإجراءاتهم.وتعرفهم.اإلى.طبيعة. .5
المجتمعات.التي.يعي�سون.فيها.

6.ــ.م�سكلة.اللغة،.و�سعوبة.الح�سول.على.المنزل،.وذلك.ب�سبب.توافد.الالجئين.باأعداد.كبيرة.
على.بع�ص.البلدان.الأوروبية.

7.ــ.غالء.الموا�سالت،.و�سعف.التوا�سل.بين.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين،.وذلك.ب�سبب.
تباعد.الم�سافات.

غياب الم�سوؤوليات الوطنية حيال كوارث اللجوء الفل�سطيني الجديد:
الفل�سطيني. اللجوء. كوارث. حيال. الفل�سطينية. الر�سمية. الأفعال. ردود. لتق�سي. محاولة. في.
رّد.الفعل.والحراك.الخجول.للمرجعيات.الوطنية.وغياب.الدور.المطلوب. الجديد،.كان.لفتاً.
لمتابعة.حوادث.الغرق.وفتح.التحقيقات.الالزمة.بخ�سو�ص.النتهاكات.التي.ل.يزال.يتعر�ص.
الفا�سلة.بين. البرية. اأو.على.الحدود. الفل�سطينيون.في.عر�ص.البحر.المتو�سط. لها.الالجئون.
المطارات،.وما.ي�سيبهم.جراء.ذلك.من.توقيف.واعتقال.في. اأو.في. برًا. التي.ي�سلكونها. الدول.

ظروف.�سيئة.للغاية،.اأو.ترحيل.اإلى.الدول.التي.جاوؤوا.منها..
الالجئين. م�ساكل. حّل. على. القدرة. عدم. خالل. من. وا�سحاً. بدا. الفل�سطيني. الر�سمي. فالعجز.
اأح�سن. اأماكن.اللجوء.واقت�سار.دوره.على.الطمئنان.في. الفل�سطينيين.العالقين.في.مختلف.
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باأّي. القيام. من. وا�سح. تهرب. هناك. كان. بل. اأو�ساعهم.. تغيير.على. اأي. اإحداث. دون. الأحوال.

�سفارة. عن. مندوب. اإر�سال. على. اقت�سر. م�سر. في. الفل�سطينية. ال�سفارة. فدور. تجاهم.. دور.

اأمامهم،.حيث.�سيبقون.في.ال�سجن. باأنه.»ل.حلول. فل�سطين.في.القاهرة،.واأخبر.المحتجزين.

اإلى.اأن.يقبلوا.بترحيلهم.اإلى.�سورية«..اأما.ال�سفارة.الفل�سطينية.في.تركيا،.فقد.اأحالت.ق�سية.
المحتجزين.في.�سجن.اأ�سنة.التركي.على.الأونروا،.في.تهّرب.وا�سح.من.م�سوؤولياتها..

حراك �سعبي وموؤ�س�ساتي غير حكومي 
الإمكانات. رغم. اأوروبا،. في. النا�سطة. الفل�سطينية. الموؤ�س�سات. دور. وا�سحاً. برز. بالمقابل،.
لو. فيما. ن�سبياً،. المطلوب. الم�ستوى. دون. نتائج. اإلى. اأدى. ما. لديها،. المتوافرة. المتوا�سعة.
الإيطالية. ال�سلطات. من. ر�سمياً. والطلب. الفل�سطينية. الر�سمية. الجهات. قبل. من. التدخل. كان.
البحر. في. المفقودين. مئات. م�سير. عن. الك�سف. المثال. �سبيل. على. الم�سرية. اأو. المالطية. اأو.
وفتح.تحقيق.جنائي.للبحث.عّمن.�سّببوا.اإغراق.المركب.على.النحو.الذي.تقت�سيه.العالقات.

الدبلوما�سية.بين.الدول..
وفي.ما.يتعلق.بحادثة.اعتقال.الالجئين.الفل�سطينيين.ال�سوريين.في.م�سر،.فقد.لقيت.الحادث.
ببيان. هولندا. في. الفل�سطيني. البيت. طالب. اإذ. حكومية.. غير. وموؤ�س�ساتية. �سعبية. تفاعالت.
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