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مقدمـــة

المخيمات والتجمعات الفل�شطينية والالجئون الفل�شطينيون ال�شوريون العنوان العري�ض الذي 
لتطورات  والمواِكبة  المتاِبعة  لتكون  �شورية«  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  »مجموعة  به  اهتمت 
الحدث الفل�شطيني في ظل االأزمة ال�شورية وتداعياتها على الالجئين الفل�شطينيين الذين تعر�شت 
والقانونية  االجتماعية  ال�شعد  كافة  وعلى  الحرب،  نتيجة  متعددة  انق�شامات  الى  مجتمعاتهم 

واالقت�شادية وال�شحية وال�شالمة البدنية والنف�شية.
�شورية  في  الفل�شطينية  والتجمعات  بالمخيمات  األمت  التي  االأحداث  اأهم  التقرير  هذا  ير�شد 
�شهري  بين  الممتدة  الفترة  ب�شرية من �شحايا ومعتقلين خالل  ا�شتهداف وح�شار وخ�شائر  من 
تموز – يوليو – ونهاية كانون االأول – دي�شمبر 2016، في �شياق التوثيق الدوؤوب الذي تقوم 
المعاناة  تفاقم   2016 عام  من  الثاني  الن�شف  خالل  الم�شح  عملية  اأظهرت  حيث  المجموعة،  به 
وانحدار االأو�شاع العامة لالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين في ظل توا�شل االأعمال الحربية في 
�شورية، وما يترافق معها من عمليات نزوح هنا اأو تهجير وح�شار هناك، وا�شتمرار نزيف الدم 

الفل�شطيني الذي بلغ )3414( الجئاً داخل وخارج �شورية.
كذلك ر�شدت »المجموعة« جملة النجاحات واالإخفاقات واالنتهاكات التي تعر�ض لها الالجئون 
واأوروبا(،  تركيا  ـ  م�شر  ـ  االأردن  ـ  لبنان   ( الجديد  اللجوء  دول  في  �شورية  من  الفل�شطينيون 
باالإ�شافة اإلى العثرات التي اعتر�شت م�شيرتهم على طريق اللجوء في اليونان وتون�ض والت�شيك 

وغيرها.
ي�شار اأن مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية تعمل على ر�شد وتوثيق كل ما يتعلق بالواقع 
الجديد لالجئين الفل�شطينيين في �شورية من خالل اأق�شامها المختلفة بوا�شطة باحثين متخ�ش�شين 
بكل حيادية ومو�شوعية،  الدقيقة  المعلومة  تقديم  �شبيل  في  ميدانيين، وذلك  مرا�شلين  و�شبكة 

وتحاول اعتماد اأف�شل المعايير العلمية لتوثيق �شحايا الحرب من الالجئين الفل�شطينيين.
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الم�سهد العام
المزيد من  اإلى  اأدت  في مناطق  القتالية في �شورية و�شهدت ت�شعيدًا ع�شكرياً  االأعمال  ا�شتمرت 
حاالت النزوح واللجوء، ووفق تقديرات االأمم المتحدة اأجبرت الحرب 7.6 مليون �شخ�ض على 
النزوح داخلياً، واأدت اإلى اأن ي�شبح ما يربو على 4.6 مليون �شخ�ض في عداد الالجئين خارج 
البالد)1(. كما �شهدت مناطق اأخرى م�شالحات اأنهت االأعمال الع�شكرية كما في داريا والمع�شمية 

وخان ال�شيح وقد�شيا.
ال�شحايا  مجمل  بلغ  حيث  �شورية،  في  الفل�شطيني  الدم  نزيف  ا�شتمر  الفل�شطيني  ال�شعيد  على 
الفل�شطينيين الذين �شقطوا نتيجة الحرب ال�شورية اأكثر من 3414 الجئاً   داخل وخارج �شورية، 
كما ازدادت معاناة المخيمات والتجمعات الفل�شطينية داخل �شورية، وانعك�شت االأو�شاع العامة 

في �شورية ال�شحية واالقت�شادية والمعي�شية على الالجئين الفل�شطينيين.

	•الموؤ�شرات االقت�شادية
.% • و�شلت ن�شبة الفقر في �شورية ب�شبب الحرب اإلى 86.7	

الهائل في  االرتفاع  ب�شبب   ، • ال�شوري هو عام 2016	 المواطن  على  اقت�شادياً  االأعوام  اأخطر 
من  الكثير  واإغالق  االأمني  الو�شع  نتيجة  عمله  خ�شر  الذي  خا�شة  للفرد،  المعي�شة  تكلفة 
الم�شاريع، باالإ�شافة لخ�شارته منزله وا�شتئجاره غرفة اأو منزاًل �شغيرًا، فبات هّمه اليومي 

تاأمين الغذاء وم�شادر التدفئة وتكاليف الموا�شالت والفواتير.
%، بح�شب ما قدره مركز »فيريل« للدرا�شات  • انخف�شت القوة ال�شرائية لليرة ال�شورية 91.66	
تحتاج  الدخل  المتو�شطة  االأ�شرة  فاإن  وبالتالي  ليرة،   600 ي�شاوي  الدوالر  اأن  ح�شاب  على 
�شهرياً لـ 240 األف ليرة �شورية كمدخول �شهري، لكي ي�شتطيعوا تاأمين حياة كريمة متو�شطة، 

فوق خط الفقر، دون اأي ترفيه بالمقارنة مع عام 2010.
بن�شبة  الفواكه  • اأ�شعار 	 وارتفعت   ،%1690 بن�شبة   2016 لعام  اأ�شعار الخ�شار  ارتفعت 
ارتفعت  فقد  اأ�شعار اللحوم  اأما   ،%1180 بن�شبة  واالأجبان  االألبان  ارتفعت  كما   ،%1310

بن�شبة 1100%. مقارنة بعام 2010.

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria.)1(
التقرير.ال�صن�ي.لمنظمة.العف�.الدولية.2016/2015.. .
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• ليرة، وقد ا�شطر  ارتفع �شعر طن الحطب اإلى 40000 ليرة بعد اأن كان في بداية الحرب 12000	
كثيرون لحرق المالب�ض البالية اأو البال�شتيك اأو اأي مادة قابلة لال�شتعال، للح�شول على الدفء.

من  كبير  لق�شم  الدولية،  المنظمات  اأو  الخيرية  الجمعيات  تقدمها  التي  الم�شاعدات  ت�شل  •ال  	
النا�ض المحتاجين، وت�شل لعائالت مي�شورة وغنية، ويقوم االأ�شخا�ض الذين اأوكلت لهم مهمة 

توزيع الم�شاعدات باالإتجار بها اأو تخزينها.

	•الموؤ�شرات ال�شحية
• % من  ال يوجد رقم دقيق لعدد االأطباء الذين هاجروا من �شورية، ولكن يتراوح بين 34-28	

الم�شجلين في وزارة ال�شحة، وهو رقم مخيف اإذا علمنا اأن قرى كاملة ال يوجد فيها طبيب.
الخدمة  ال�شحية، وخرجت عن  الم�شافي والمراكز  • % من  اأكثر من 61	 اأو جزئياً  كلياً  دمرت 

نهائياً 59 م�شفى كبيرة و378 مركزًا �شحياً ودمرت اأو �شرقت 418 �شيارة اإ�شعاف.
•تعطيل وتعطل نظام ال�شرف ال�شحي في مئات القرى والمناطق وال�شواحي نتيجة الق�شف  	

اأو التفجير حيث بات ال�شرف ال�شحي ممرًا ي�شتخدمه الم�شلحون للو�شول اإلى اأهدافهم.
. • تراكم القمامة واختالط ال�شرف ال�شحي بمياه ال�شرب)1(	

	•موؤ�شرات حقوق االن�شان
لم ت�شهد موؤ�شرات حقوق االإن�شان ارتفاعاً اإيجابياً خالل الن�شف الثاني من عام 2016 بل �شهدت 

المزيد من التراجع.

	•التنقل
ما تزال غالبية البلدان العربية واالإ�شالمية المحيطة ب�شورية تمنع الالجئ الفل�شطيني من الدخول 
اإليها برغم المعاناة ال�شديدة والخطر الذي يتهدد حياته في �شورية نتيجة االأزمة الم�شتمرة فيها 

منذ اأكثر من خم�ض �شنوات.

	•ال�ستهداف بالبراميل والق�سف
لال�شتهداف  درعا  مخيم  تعر�ض  فقد  والتدمير،  للق�شف  الفل�شطينية  المخيمات  بع�ض  تعر�شت 
المتكرر با�شطوانات الغاز المعدة للتفجير والبراميل، وكذلك ا�شتهدف مخيم خان ال�شيح ومخيم 

برلين. للدرا�صات. فيريل. مركز. اأجراه. بحث. و2016م. .2010 بين. �ص�رية. .http://firil.net/?p=2088 .)1(
.2016/5/31
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حندرات مرارًا وتكرارًا بالق�شف المدفعي والجوي والبراميل المتفجرة.
المعار�شة  ف�شائل  بين  اليرموك  مخيم  داخل  والفر  الكر  وعمليات  اال�شتباكات  ا�شتمرت  بينما 
بالكامل من جهة،  المخيم  لل�شيطرة على  المخيم )داع�ض والن�شرة(  المتحاربة داخل  الم�شلحة 

وبين قوات النظام ال�شوري واللجان الموالية له �شد الم�شلحين داخل المخيم من جهة اأخرى.

	•الح�سار
– يوليو 2013، والذي  تموز  اليرموك منذ  الح�شار على مخيم  بفر�ض  ال�شوري  النظام  ا�شتمر 
تجلى بقطع الكهرباء والمياه ومنع الدخول والخروج الر�شمي لالأهالي، والم�شاعدات االإن�شانية، 
والفنية  ال�شحية  المن�شاآت  لكل  وتعطيل  ودواء  غذاء  من  االأ�شا�شية  للمواد  انعدام  عنه  نجم  ما 
التغذية  نق�ض  نتيجة  ق�شوا  فل�شطينية  والجئة  الجئاً     )192( �شقوط  وبالتالي  المخيم  داخل 

والرعاية الطبية.
بالمقابل فر�شت قوات تنظيم الدولة االإ�شالمية - داع�ض - داخل المخيم ح�شارًا على االأحياء 

التي ت�شيطر عليها جبهة الن�شرة - فتح ال�شام - داخل مخيم اليرموك.
اإلى  ال�شيح  النظام على مخيم خان  الذي فر�شته قوات  الجزئي  الح�شار  اأخرى تحول  من جهة 
ح�شار كامل خالل الن�شف الثاني من عام 2016، بينما لم يطراأ اأي تغيير على الم�شتوى االإن�شاني 

اأو المعي�شي لمخيم درعا الذي يخ�شع لح�شار منذ حوالي االألف يوم.

	•الإبعاد الق�سري والتهجير
ب�شط  رغم  مخيماتهم  اإلى  الفل�شطينيين  الالجئين  عودة  تمنع  ال�شوري  النظام  قوات  تزال  ما 
�شيطرتها الكاملة عليها وخلوها من اأي م�شلح، مثل مخيم �شبينة الذي يخلو من �شكانه، ومخيم 

الح�شينية الذي �ُشمَح بالعودة الجزئية ل�شكانه الموؤيدين للنظام وب�شروط وظروف �شعبة.
كما �شهد الربع االأخير من عام 2016 تهجير حوالي 250 عائلة فل�شطينية من �شكان مخيم خان 
ال�شيح اإلى محافظة اإدلب في ال�شمال ال�شوري بعد توقيع اتفاق م�شالحة في منطقة خان ال�شيح 

بين النظام والمعار�شة الم�شلحة ال�شورية.

	•العتقال والختفاء الق�سري
ت�شير التقارير ال�شادرة عن مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية اإلى توثيق )1137( معتقاًل 
امراأة،   )80( بينهم  ال�شوري  للنظام  التابعة  والمخابرات  االأمن  اأفرع  في  �شورية  في  فل�شطينياً 
باالإ�شافة اإلى فقدان )301( الجئاً، كما تم توثيق وفاة )457( �شحية تحت التعذيب في المعتقالت 

ال�شورية، مما يرفع وتيرة الخوف على م�شير المعتقلين والمختفين ق�شرياً لدى النظام.
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المخيمات والتجمعات الفل�سطينية في �سورية
الفل�شطينية في �شورية نظرًا  التجمعات والمخيمات  لها  التي تعر�شت  تفاوتت حدة االنتهاكات 

للعديد من العوامل كالموقع الجغرافي اأو الوالء الأحد طرفي ال�شراع وغيرها.

أواًل: المخيمات الفلسطينية
مخيم اليرموك

تعر�ض مخيم اليرموك لالجئين الفل�شطينيين خالل الن�شف الثاني من عام 2016 للق�شف المتقطع 
واندالع ا�شتباكات بين »تنظيم داع�ض« وجبهة الن�شرة من جهة، والجي�ض النظامي من جهة اأخرى.

في بداية ني�شان/اإبريل 2016، اأخذت االأمور منحًى ت�شعيدياً عندما قرر تنظيم الدولة »داع�ض« 
ا�شتد الخالف  اأن  الن�شرة منه، بعد  اليرموك واإخراج عنا�شر جبهة  ال�شيطرة على كامل مخيم 
من  بخروجه  والقا�شي  ال�شوري،  النظام  مع  »داع�ض«  اأبرمه  الذي  االتفاق  خلفية  على  بينهما 

منطقة الحجر االأ�شود ومخيم اليرموك.
النظام  قبل  من   ،2013 تموز/ يوليو  منت�شف  منذ  المخيم  على  المفرو�ض  الح�شار  ا�شتمر  كما 
ال�شكان والم�شاعدات االإن�شانية من الدخول  الفل�شطينية الموالية له، ومنع  ال�شوري والف�شائل 

عبر المدخل الرئي�شي ال�شمالي، وال�شماح بالو�شول اإلى بلدة يلدا المجاورة للمخيم.

	•داع�ض وفتح ال�شام �شراع وح�شار
�شعى تنظيم الدولة »داع�ض« خالل الن�شف الثاني من عام 2016 الإنهاء وجود جبهة فتح ال�شام 
الطرفين،  بين  ا�شتباكات عنيفة  اندالع  اإلى  اأدى  ما  اليرموك،  �شابقاً( في مخيم  الن�شرة  )جبهة 
ا�شتخدمت فيها االأ�شلحة الخفيفة والمتو�شطة والثقيلة، واأدت اإلى �شيطرة »داع�ض« على مواقع 

متعددة لفتح ال�شام، ما اأدى اإلى فر�ض ح�شار تام على تلك المناطق.
ففي يوم 2/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016 اأ�شارت م�شادر مجموعة العمل اإلى قيام تنظيم »داع�ض« 
بتح�شين مواقعه وح�شد عنا�شره وتوجيه اإنذارات للمدنيين في منطقة �شاحة الريجة ا�شتعدادًا 

لل�شيطرة على المواقع التي ت�شيطر عليها جبهة الن�شرة داخل المخيم.
اأو  البقاء في مناطق �شيطرته  بين  للمدنيين،  الوجهة  اأن داع�ض ترك خيار  اإلى  الم�شادر  ولفتت 

الخروج لبلدات يلدا وببيال وبيت �شحم جنوب دم�شق.
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وكان تنظيم الدولة - داع�ض - قد فر�ض ح�شارًا منذ الخام�ض من اآب 2016 على منطقة الريجة 
الذي  الوحيد  الحاجز  اإغالقه  بعد  اليرموك  في مخيم  و�شارع حيفا  ومحيطها وحارة عين غزال 
يربط مناطق �شيطرة »جبهة فتح ال�شام«، ومنع االأهالي من الدخول اأوالخروج اإلى المنطقة، اأو 
اإدخال المواد الغذائية اإال في حاالٍت نادرة، في م�شعى منه لل�شغط على من تبقى من »جبهة فتح 

ال�شام« لت�شليم اأنف�شهم اأو الخروج من المخيم المحا�شر.
اليرموك  مخيم  في   - – داع�ض  الدولة  تنظيم  اأعطى   2016  / – �شبتمبر  اأيلول    /5 يوم  وفي 
)الن�شرة  ال�شام«  فتح  »جبهة  �شيطرة  مناطق  داخل  يحا�شرها  التي  للعائالت  مهلة  المحا�شر، 
من  اأحد  اأي  �شيمنع  اأنه  التنظيم  وتوعد  كامل،  ب�شكل  اإغالقها  قبل  المنطقة  من  للخروج  �شابقاً( 

الخروج من المنطقة التي يحا�شرها اإلى اأجل غير م�شمى.
في  العروبة  �شارع  باإخالء   2016 اأغ�شط�ض   / اآب   /15 يوم   - داع�ض   – الدولة  تنظيم  قام  كما 
مخيم اليرموك من �شاكنيه بذريعة اأن ال�شارع والمنطقة هي نقطة مواجهات مع قوات المعار�شة 
المتواجدة في بلدة يلدا المجاورة للمخيم، وطلب من العائالت التوجه اإلى داخل حارات المخيم.

بالمقابل اأقدمت جبهة فتح ال�شام يوم 4 كانون االأول / دي�شمبر 2016 على اإعدام »محمد عبود« 
في مخيم  داع�ض  تنظيم  مع  والعمالة  التخابر  بتهمة  اعتقاله  بعد  »اأبو علي خم�شين«  بـ  الملقب 
»العبود«  اأن  من  تاأكدت  اأن  بعد  الجبهة  فاإّن  ال�شام  فتح  من  مقربة  م�شادر  وبح�شب  اليرموك، 
متورط بنقل اأخبارها وكافة تحركاتها لتنظيم داع�ض قامت باعتقاله واإعدامه في �شاحة الريجة 

الخا�شعة ل�شيطرتها.

	•اتفاقيات ومبادرات
يوم  ففي  تتوقف،  لم  ولكنها  المخيم  عن  الح�شار  برفع  ال�شابقة  والم�شاعي  المبادرات  تفلح  لم 
في  ال�شام  وفتح  ال�شوري  النظام  بين  و�شطاء  عبر  مفاو�شات  جرت   2016  / يوليو  تموز-   /8
مخيم اليرموك جنوب دم�شق، اأ�شفرت عن م�شودة اتفاق يق�شي بان�شحاب عنا�شر فتح ال�شام مع 

عائالتهم وب�شكل كامل من المخيم اإلى اإدلب �شمال غرب �شورية معقل جبهة الن�شرة.
معها،  بالمغادرة  الراغبين  المدنيين  اأبلغت  المخيم  في  الن�شرة  جبهة  اأن  المعلومات  واأ�شافت 
المعار�شة  مجموعات  من  عنا�شر  الجبهة  اأبلغت  كما  مقاتليها،  مع  للخروج  اأ�شمائهم  وت�شجيل 

ال�شورية الم�شلحة المتواجدين في المنطقة باالأمر ذاته.
وكان من المقرر اأن يتم ان�شحاب جبهة الن�شرة التي ال يتجاوز عدد عنا�شرها الـ 150 عن�شرًا من 

محور �شارع راما �شمال المخيم الذي ت�شيطر عليه الجبهة.
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وفي ذات ال�شياق ك�شف »فوزي حميد«، رئي�ض المجل�ض المدني في مخيم اليرموك، يوم 1/ اآب 
ــ اأغ�شط�ض / 2016 عن اتفاق و�شيك بين النظام ال�شوري ومنظمة التحرير الفل�شطينية وتنظيم 
نقاط رئي�شية وهي  اليرموك، ويتكون االتفاق من 5  الح�شار عن مخيم  لفك  الدولة - داع�ض - 
»وقف اإطالق النار في المخيم بكافة اأ�شكاله وتثبيته ومنع العنف في المناطق المجاورة بما فيها 
حي الت�شامن، وفتح الممر االآمن بمخيم اليرموك من �شارع فل�شطين، وت�شهيل دخول الم�شاعدات 
بكافة اأنواعها اإلى داخل مخيم اليرموك اإلى مركز االإعا�شة، وت�شهيل دخول وخروج المواطنين 

ح�شب االأ�شول، وعدم اعتقال اأي �شخ�ض كان تحت اأي ظرف من الظروف«.
وفي ال�شياق تناقل عدد من النا�شطين يوم 15 اأيلول  / دي�شمبر 2016 نباأ قرب التو�شل اإلى اتفاق 
بين النظام ال�شوري، وتنظيم الدولة »داع�ض« يق�شي بخروج االأخير من اأحياء جنوب دم�شق، 

بما فيها منطقتي مخيم اليرموك والحجر االأ�شود باتجاه القلمون ال�شرقي.
كما تم تداول اأخبار عن وجود اتفاق اأخر بين حركة اأبناء اليرموك – كتائب البراق، التي يتراأ�شها 
مخيم  في  جديدة  قوة  ت�شكيل  يت�شمن  النظامي  والجي�ض  ع�شام(،  العبد  )اأبو  عزام«  »ع�شام 

اليرموك ت�شرف عليها حركة اأبناء اليرموك بعد اإخراج عنا�شر تنظيم الدولة منه.

	•ممار�شات داع�ض داخل المخيم
انتهاكات  وممار�شة  اليرموك،  مخيم  في  المدنيين  على  ت�شييقه  »داع�ض«  الدولة  تنظيم  وا�شل 
عديدة بحق المدنيين فيه، حيث فر�ض الزي ال�شرعي االأ�شود على ن�شاء المخيم جميعاً، بما فيهن 
المدنيين  على  الت�شييق  »باأن  المخيم  اأبناء  من  بع�ض  واأكد  الـ18  �شن  دون  ال�شغيرات  االإناث 
و�شل اإلى حد ال يطاق معه البقاء في المخيم«، مو�شحاً: »اأن عنا�شر التنظيم يتدخلون بالحريات 
اإلى حد ال�شتم وال�شرب وال�شراخ في وجوه الرجال  ال�شخ�شية باأ�شلوب م�شيء لالأهالي ي�شل 
والن�شاء، واأ�شار اإلى اأن تنظيم الدولة منع اأهالي المناطق الخا�شعة ل�شيطرة الن�شرة من اإدخال 

الخبز وماء ال�شرب و�شالت الم�شاعدات الغذائية اإلى منازلهم في مناطق اال�شتباكات.
كما اأكدت عدة اأطراف في المخيم اأن تنظيم الدولة يوا�شل اعتقال ع�شرات المدنيين الفل�شطينيين 

وال�شوريين من اأبناء مخيم اليرموك بتهمة اإدخال الطعام للمقاتلين من جبهة الن�شرة.
كما اأقدم عنا�شر تنظيم داع�ض، يوم 25/ تموز- يوليو / 2016 على جلد �شخ�ض بتهمة الزنا، 
واأظهرت ال�شور التي تداولتها �شفحات الفي�ض بوك عن�شرًا من تنظيم الدولة وهو يحمل - اأمام 
ح�شد كبير من المدنيين المحا�شرين في اليرموك، بينهم اأطفال - يافطة كبيرة كتب عليها العقوبة 

100 جلدة وا�شفة ال�شخ�ض بـ »غير المح�شن«.
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المخيم  اأبناء  المدنيين من  الدولة يوم 28/ تموز- يوليو / 2016 عددًا من  كما احتجز تنظيم 
بتهمة التدخين في االأماكن العامة، م�شيرين اإلى اأن التنظيم في جنوب دم�شق يحتجز في �شجونه 

ليوم كامل كل من يثبت تدخينه في الطرقات العامة.
واأ�شدر تنظيم داع�ض يوم 3/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016 قرارًا جديدًا يق�شي باإغالق كافة المدار�ض 
داخل مخيم اليرموك، ومنع الكادر التدري�شي من ممار�شة عملهم اإال عن طريق التنظيم، وا�شتدعى 
بالعملية  تتعلق  التي  القرارات  واأبلغهم بجملة من  اليرموك  في  المدر�شين  الدولة جميع  تنظيم 
التعليمية لل�شنة الدرا�شية القادمة 2016 _ 2017، كما طالب داع�ض من المدر�شين الذين يريدون 
العمل ب�شفة م�شتخدم مدني وبدون اأي ارتباط مع التنظيم، اأن يبادروا لت�شجيل اأ�شمائهم خالل 

فترة اأ�شبوع من تاريخ االإعالن وبراتب �شهري )25000( ليرة �شورية.
 – اآب   /19 يوم  اليرموك  مخيم  من  وا�شعة  م�شاحات  على  ي�شيطر  الذي  »داع�ض«  تنظيم  منع  كما 
اأغ�شط�ض / 2016، م�شناً من �شكان المخيم من الخروج من مناطق جبهة الن�شرة التي يحا�شرها 
التنظيم، بالرغم من حاجته للح�شول على العالج االإ�شعافي الفوري وذلك الإ�شابته باأمرا�ض القلب.

فيما قام التنظيم يوم الجمعة 9/ ايلول-�شبتمبر / 2016 بجلد فتاتين اأمام حاجزه في �شارع العروبة 
جنوب المخيم، بتهمة خلع الخمار الذي يغطي وجهيهما بعد خروجهما من المخيم، كما اأكدت اأنباء 

اأخرى اأن التنظيم جلد اأحد اأبناء المخيم في �شارع العروبة بتهمة تعاطيه المخدرات.
وفي يوم 29 اأيلول  / �شبتمبر 2016 قام تنظيم الدولة – داع�ض- بجلد ثالثة �شبان اأمام المدنيين 
بتهمة التدخين ب�شكل علني ومتكرر، فيما ن�شر التنظيم �شورًا قال اإنها الأحد المدنيين حيث يقوم 

عنا�شر التنظيم بجلده بتهمة الزنا.
في حين قام عنا�شر تنظيم »داع�ض« يوم 9 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016 باالعتداء على قبور الالجئين 
في مقبرة المخيم، وذلك بت�شوية القبور باالأر�ض بحجة »تطبيق ال�شرع«، فيما اأكد نا�شطون لمجموعة 
العمل اأن ما قام به تنظيم »داع�ض« ياأتي �شمن محاولة طم�ض اأي رمز فل�شطيني داخل المخيم حيث 

ت�شم المقبرة رفاة الع�شرات من القيادات الفل�شطينية التي اغتالها االحتالل ال�شهيوني.
كما فر�ض تنظيم الدولة - داع�ض اأحكاماً جديدة في مخيم اليرموك المحا�شر، فقد بّث التنظيم 
�شورًا يوم 30 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016 يظهر فيها عنا�شر تابعة للتنظيم دعاهم بـ»الح�شبة« 
وهم يقومون بجلد اأحد المدنيين بحجة بيعه الدخان، واإتالف كمية من ال�شجائر، ورفعوا بنطال 
مدني تحت م�شمى »االحت�شاب على م�شبل اإزار« و�شورة ثالثة تظهر توزيع اللبا�ض ال�شرعي على 

ن�شاء المخيم.
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اأو  والذبح  الم�شادرة  طائلة  تحت  الطيور  تربية  منع  التنظيم،  فر�شها  التي  االأحكام  تلك  ومن 
اإطالق النار بين منازل المدنيين بحجة قتل الطيور، وعدم الت�شفيق اأثناء المنا�شبات اأو االأفراح، 
وعدم التدخين والجزاء بح�شب الفئات التالية اأول مرة �شجن 24 �شاعة مع در�ض �شرعي والمرة 
الثانية ال�شجن لمدة 30 يوماً مع درو�ض عدة ودورات �شرعية، والثالثة يغرم ال�شخ�ض الذي تكرر 

بمقدار 2 غرام من الذهب اأي ما يعادل 42000 ل.�ض.
كما منع الت�شوير الأي �شخ�ض كان حتى اإن كان العمل يتبع لموؤ�ش�شة ما اأو هيئة ما تحت طائلة 
ال�شجن واالأعمال ال�شاقة، وعدم لب�ض لبا�ض �شيق لل�شباب مع رفع البنطال اإلى زر القدم، وعدم 
لب�ض لبا�ض التبرج للن�شاء )االألوان( فقط اللبا�ض ال�شرعي تحت طائلة ال�شجن، واإن تكرر االإنذار 
مرات عدة تجلد ب�شاحة عامة، وي�شاف اإلى قائمة المنع اأي�شا بيع الحطب بحجة اأمالك عامة، 
وخا�شة  �شاي  كاأ�ض  كان  واإن  يلدا،  منطقة  اإلى  �شيء  اأي  اإخراج  من  الممتلكات  اأ�شحاب  ومنع 

الممتلكات االإلكترونية.
كذلك فر�ض التنظيم منع التجول داخل مخيم اليرموك في اأوقات ال�شالة والذي يقوم بالتجول 
وعدم التوجه الى الم�شجد يجلد اأمام اأعين المارة، وعدم االقتراب من منطقتهم الع�شكرية مثل 

�شارع الجاعونة اأو بالقرب من م�شفى فل�شطين وحارات �شارع الـ 30.
فيما يوا�شل التنظيم منع فتح المدار�ض، وعدم ال�شماح الأبناء مخيم اليرموك القاطنين في �شاحة 
الريجة اإدخال الطعام بحجة وجود عنا�شر جبهة الن�شرة، ومنع االقتراب من )غرفة الهاتف( 
ب�شبب �شحب خطوط الهاتف الـ ADSL اإلى معقل التنظيم من �شاحة الطربو�ض وحي الجاعونة، 

وفر�ض على النا�ض منع لعب كرة القدم نهائياً في المدار�ض والطرقات.

	•اعتقال..اغتيال.. اإفراج
ا�شتمرت خالل الن�شف الثاني من عام 2016 عمليات القن�ض واالعتقاالت وم�شل�شل االغتياالت 
اأقدم مجهولون يوم 15/ تموز- يوليو / 2016 على  بحق النا�شطين في مخيم اليرموك، حيث 
اغتيال النا�شط الفل�شطيني ال�شاب »بهاء االأمين« مدير نادي بي�شان الريا�شي في مخيم اليرموك 

واأحد كوادر حركة فتح، حيث قام مجهولون بقن�شه قرب حاجز »المخبز االآلي« في المخيم.
وكان بهاء قد اعتقل عدة مّرات من قبل عناصر تنظيم الدولة وعناصر النصرة في 
فترات سابقة، وفيما سبق منع تنظيم الدولة »األمين« من إدخال كميات من الطعام 

للمدنيين في المنطقة التي يحاصرها.
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اأما يوم 23/ تموز- يوليو / 2016 اأُ�شيب النا�شط الفل�شطيني »عبد اهلل الخطيب"، بعد محاولة 
لمخيم  المجاورة  يلدا  بلدة  في  منزله  قرب  مجهولين  يد  على  بالر�شا�ض  ثانية  فا�شلة  اغتيال 
اليرموك، حيث اأ�شيب بر�شا�شتين في يده وبطنه، ونقل على اإثرها اإلى اإحدى الم�شافي الميدانية 

في البلدة.
عن   2016  / �شبتمبر   - 24/اأيلول   ال�شبت  يوم  »داع�ض«  الدولة  تنظيم  اأفرج  اأخرى  جهة  من 
الالجئ الفل�شطيني »مهند فرهود - اأبو عبد االإله«، وذلك بعد عدة اأيام من اعتقاله على خلفية 

اتهامه بتعامله مع جهة تابعة للمعار�شة ال�شورية.
ُي�شار اأن الفرهود الذي ُيعرف عنه تاأييده لتنظيم داع�ض وقربه منه، هو الم�شوؤول ال�شابق للمجل�ض 
المحلي في مخيم اليرموك التابع للمعار�شة ال�شورية، وبعد ذلك اأن�شاأ هيئة اإغاثية تحت م�شمى 

»هيئة مخيم اليرموك االإغاثية«.
اأفرج عنا�شر لواء »�شام الر�شول« اأحد ت�شكيالت  – ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2016  وفي يوم 9 
قوات المعار�شة الم�شلحة في منطقة ريف دم�شق، عن الالجئ الفل�شطيني »في�شل الخالد« مدير 
من  اأيام  عدة  بعد  الجنوبية،  المنطقة  في  الفل�شطيني  االأحمر  الهالل  وم�شوؤول  فل�شطين  م�شفى 

اعتقاله من اأمام حاجز يلدا، من دون ورود تفا�شيل حول اأ�شباب االعتقال.
وكذلك توا�شلت اأعمال االعتقال من قبل النظام ال�شوري بحق النا�شطين من اأبناء اليرموك ففي 
يوم 1/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016 اعتقلت قوات االأمن ال�شوري التابعة للنظام في »فرع فل�شطين«، 
قائد حركة اأبناء اليرموك »كتائب البراق« الالجئ الفل�شطيني »ع�شام بيطاري« الملّقب اأبو العبد 
ع�شام، وذلك بعد خروجه للتفاو�ض حول م�شير مخيم اليرموك من مناطق �شيطرة المعار�شة 
ببيال-  العا�شمة، عبر حاجز  النظام في  �شيطرة  اإلى مناطق  العا�شمة دم�شق  الم�شلحة جنوب 

�شيدي مقداد، اإال اأنها عادت واأفرجت عنه يوم 5/ اأيلول  /2016.
الن�شرة  جبهة  عن  تخليها  اأعلنت  قد   - البراق  كتائب   - اليرموك  مخيم  اأبناء  حركة  وكانت 
»داع�ض«  تنظيم  عليها  ي�شيطر  التي  المناطق  اإلى  الريجة  �شاحة  من  عنا�شرها  وان�شحاب 
داخل مخيم اليرموك، فيما اأكد »ع�شام البيطار« اأبو العبد قائد حركة اأبناء اليرموك - كتائب 
– بوك(  )الفي�ض  التوا�شل االجتماعي  الحركة في موقع  ن�شره على �شفحة  بيان  البراق- في 
الذي  لالتفاق  معار�شتها  خلفية  على  جاء  الن�شرة  جبهة  عن  اليرموك  اأبناء  حركة  تخلي  اأن 
المنطقة  واإفراغ  اإدلب  مدينة  نحو  عنا�شرها  بان�شحاب  والقا�شي  النظامي  الجي�ض  مع  اأبرمته 
من المقاتلين وال�شالح وتركها اإلى م�شير مجهول، وكذلك ب�شبب رف�ض الن�شرة ت�شليم الحركة 
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نقاط الرباط في الريجة ودعمها بال�شالح، م�شيرًا اإلى رغبة الحركة بالبقاء داخل مخيم اليرموك 

 

والدفاع عنه.

	•الو�شع الطبي
نتيجة  الطبية،  بالمواد  الحاد  والنق�ض  اليرموك  مخيم  داخل  ال�شحية  الخدمات  توقف  ا�شتمر 
له،  الموالية  الفل�شطينية  والف�شائل  النظامي  الجي�ض  قبل  من  المخيم  على  المفرو�ض  الح�شار 
ودخول »داع�ض«، اإلى اليرموك ما اأدى اإلى توقف معظم الجهات االإغاثية والطبية في اليرموك 

عن تقديم خدماتها خوفاً من اختطاف »داع�ض« كوادر تلك الموؤ�ش�شات.
ومما زاد من تفاقم االأو�شاع ال�شحية �شوءًا، منع حواجز النظام خروج اأي جريح عبر حواجزها 
»اليرقان«  ي  بمر�شَ االإ�شابة  بن�شبة  ملحوظ  ارتفاع  �ُشّجل  كذلك  المخيم،  خارج  العالج  لتلقي 
القمامة بين منازل  انت�شار  اإلى  باالإ�شافة  المياه،  التغذية، وانعدام  و»التيفوئيد«، نتيجة نق�ض 

االأهالي، وتوقف جميع الهيئات االإغاثية العاملة داخل المخيم.
وعن الو�شع الطبي داخل اليرموك و�شف الطبيب ريا�ض اإدري�ض مدير مركز االإنقاذ الطبي في 
اليرموك الو�شع االإن�شاني وال�شحي في المناطق المحا�شرة بمخيم اليرموك بالماأ�شاوي، واأكد 
على انت�شار االأمرا�ض، منوهاً اإلى اأن اأكثر �شريحة معر�شة لهذه االأمرا�ض هم االأطفال دون �شن 
في  و�شل  الج�شم،  حرارة  بدرجة  �شديد  وارتفاع  البطن،  في  التهاب  من  يعانون  حيث  الثامنة، 

بع�ض الحاالت اإلى 40 درجة، اإ�شافة اإلى وهن عام و�شوء حالة عامة«.
النا�شطين  مالحقة  من  اليرموك  مخيم  في  »داع�ض«  تنظيم  ارتكبها  التي  االنتهاكات  فاقمت  فيما 
االإغاثيين والكوادر الطبية و�شرقة محتويات بع�ض الم�شافي والنقاط الطبية، وفر�شه الح�شار 
الكامل على منطقة �شارع عين غزال من تدهور الو�شع الطبي داخل المخيم، ففي حادثة ُتدلل على 
تلك االنتهاكات قام عنا�شر تنظيم الدولة )داع�ض( يوم 27 اأيلول / �شيبتمبر 2016 ب�شرقة مولدة 
الكهرباء الرئي�شية من مجمع البا�شل الطبي التابع للجمعية الخيرية الفل�شطينية قرب �شارع �شفد 

في مخيم اليرموك، حيث تم نقلها اإلى اأحد مقاره في حي الحجر االأ�شود المجاور لليرموك.
واأ�شار نا�شطون من داخل المخيم اأن داع�ض عملت طوال االأيام الما�شية على نقل جميع محتويات 
المركز من »اأدوات طبية ومعدات« اإلى مكان مجهول في الحجر االأ�شود، منوهين اإلى اأن اليرموك لم 

يعد به اإال نقطة طبية واحدة هي م�شفى فل�شطين الذي يعمل باإمكانات وطاقات محدودة للغاية.
فيما و�شف مركز االإنقاذ الطبي يوم 21/ اآب - اأغ�شط�ض / 2016 في �شاحة الريجة المنطقة الخا�شعة 
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لجبهة »فتح ال�شام« الن�شرة �شابقاً في مخيم اليرموك، الو�شع االإن�شاني وال�شحي بال�شيئ، نتيجة 
قبل  من  الريجة  منطقة  على  المفرو�ض  الح�شار  ب�شبب  لل�شرب،  ال�شالحة  والمياه  الغذاء  انعدام 

تنظيم الدولة من جهة، وقوات النظام ال�شوري والمجموعات الموالية لها من جهة ثانية.
التوا�شل  مواقع  على  م�شور  �شريط  خالل  المركز  م�شرف  اإدري�ض«  »ريا�ض  الطبيب  وتحدث 
االآبار  في  الراكد  الماء  ل�شرب  ا�شطروا  الريجة  منطقة  في  المحا�شرة  االأهالي  اأن  االجتماعي، 
الموجودة بالمنطقة، مما اأدى اإلى انت�شار بع�ض االأمرا�ض كالتهاب المعدة واالأمعاء اإ�شافة اإلى 
الجلدي  والطفح  الجلدية  االأمرا�ض  وانت�شار  العلوية  التنف�شية  الطرق  واإنتانات  التيفية  الحمى 

غير المف�شر.
واأكد الطبيب المحا�شر اأن المنطقة تعاني من غياب كامل للموؤ�ش�شات والهيئات الطبية في وقت 
تعاني المنطقة نق�شاً كبيرًا في االأدوية والم�شتلزمات الطبية، م�شيرًا اإلى اأن المركز ال ي�شتطيع 

ا�شتقبال وتحمل العدد الكبير من المر�شى.

	•الو�شع التعليمي
تدهور الو�شع التعليمي في مخيم اليرموك و�شهد اأزمة حقيقية في العملية التعليمية خالل الن�شف 
الثاني من عام 2016، نتيجة القرارات المجحفة التي اتخذها تنظيم داع�ض، والتي �شيقت الخناق 
على المدر�شين وانعك�شت �شلباً على م�شتقبل حوالي )1500( طالب وطالبة داخل المخيم، فقد 
اأ�شدر التنظيم يوم 3/ اآب ــ اأغ�شط�ض / 2016 قرارًا يق�شي باإغالق كافة المدار�ض داخل مخيم 
اليرموك، ومنع الكادر التدري�شي من ممار�شة عملهم اإال عن طريق التنظيم، وجاء ذلك القرار بعد 
اأن ا�شتدعى تنظيم الدولة جميع المدر�شين في اليرموك واأبلغهم بجملة من القرارات التي تتعلق 
بالعملية التعليمية لل�شنة الدرا�شية القادمة 2016 - 2017، كما طالب – داع�ض - من المدر�شين 
الذين يريدون العمل ب�شفة م�شتخدم مدني وبدون اأي ارت باط مع التنظيم، اأن يبادروا لت�شجيل 

اأ�شمائهم خالل فترة اأ�شبوع من تاريخ االإعالن وبراتب �شهري )25000( ليرة �شورية.
اأما في يوم 19 اأيلول / دي�شمبر 2016 منع تنظيم الدولة – داع�ض -، فتح اأبواب المدار�ض للطلبة 
في المخيم، وذلك في اأول اأيام افتتاح المدار�ض في �شورية، واأ�شافت االأنباء اأن التنظيم ح�شرها 
اإبراهيم الخليل في حي العروبة جنوب المخيم، ومدر�شة  بمدر�شة واحدة للذكور قرب م�شجد 
واحدة لالإناث في منطقة الحجر االأ�شود معقل التنظيم جنوب المخيم، واأقرَّ مناهج جديدة من 

اإعداده.
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وبدورها نظمت ن�شاء مخيم اليرموك المحا�شر، وقفة احتجاجية في �شارع المدار�ض، اعترا�شاً 
على القرارات التي اتخذها تنظيم )داع�ض( والقا�شية باإغالق المدار�ض في المخيم، كما طالبت 
المحتجات تنظيم الدولة باإعادة فتح المدار�ض، وا�شتكمال الم�شيرة التعليمية الأبناء المخيم حتى 
ال ت�شيع عليهم �شنة درا�شية، كما اأ�شرَن اإلى اأنه رغم الح�شار المفرو�ض من قبل النظام ال�شوري 
ومجموعاته الموالية على مخيم اليرموك، والنكبات التي توالت عليهم اإال اأن ذلك لم يوؤدي اإلى 
وفر�ض  المدار�ض  اإغالق  فيها  يتم  التي  االأولى  المرة  واأنها  المدار�ض،  اإغالق  اأو  التعليم  اإيقاف 

مناهج جديدة على الطالب.
مدار�شه  افتتح  بل  اليرموك،  في  للطلبة  البديلة  المدار�ض  افتتاح  بمنع  »داع�ض«  تنظيم  قام  كما 

الخا�شة التي فر�ض فيها مناههجه الخا�شة والجديدة على الطالب.
من جانبهم امتنع االأهالي عن اإر�شال اأبنائهم اإلى تلك المدار�ض، التي يفر�ض فيها تنظيم »داع�ض« 

اأفكاره على الطالب.
اإلى ذلك غادر يوم 27/ تموز- يوليو/2016 عدد من طالب ال�شهادتين االإعدادية والثانوية مخيم 
اليرموك المحا�شر لتقديم امتحاناتهم الر�شمية للدورة التكميلية لعام 2016، حيث توّلت االأونروا 

والهيئة العامة لالجئين الفل�شطينيين العرب م�شوؤولية اإخراج الطالب واإعادتهم اإلى المخيم.
كما خرج عدد من الطالب الفل�شطينيين من مخيم اليرموك يوم 14 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016 
ــ 2017، حيث توجه  لتاأدية امتحانات التر�شح لل�شهادة الثانوية العامة للعام الدرا�شي 2016 
طالب مخيم اليرموك رغم الح�شار واال�شتباكات الم�شتمرة بين تنظيم الدولة – داع�ض - من جهة 

وجبهة الن�شرة من جهة اأخرى اإلى معهد �شعيد العا�ض، ومعهد فل�شطين في العا�شمة دم�شق.
قبل  الذين خرجوا  الطالب  اليرموك  اإلى مخيم  عاد  اأكتوبر 2016  االأول/  ت�شرين  يوم 16  وفي 
وزارة  تجريه  والذي  الثانوية  ال�شهادة  لطلبة  المعلومات  �شبر  امتحانات  لتقديمهم  منه  يومين 

التربية والتعليم تمهيدًا لتقديم امتحانات ال�شهادة الثانوية لعام 2017-2016.

	•ا�شتمرار اأزمة المياه
المناطق  من  القادمة  المياه  �شبكة  عبر  اليرموك  مخيم  تغذية  باإيقاف  ال�شوري  النظام  ا�شتمر 
المجاورة منذ يوم 9/اأيلول - �شبتمبر/2014، االأمر الذي دفع الموؤ�ش�شات االإغاثية التي كانت 

تعمل داخل المخيم للعمل على ا�شت�شالح وت�شغيل بع�ض االآبار االرتوازية.
من جهة اأخرى فاقمت �شيطرة تنظيم الدولة »داع�ض« وجبهة الن�شرة منذ �شهر ني�شان – اإبريل 
اندلعت  المياه عندما  التزود من  المخيم  اليرموك بعد منع �شكان  اأهالي  عام 2014، من معاناة 
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الو�شع  تدهور  اإلى  اأدى  ما   2016  / – اإبريل  ني�شان   /  7 في  التنظيمين  بين  عنيفة  ا�شتباكات 
من  الخروج  المخيم  في  الموجودة  العائالت  تعّذر على ع�شرات  المخيم حيث  ل�شكان  المعي�شي 
االأماكن ال�شاخنة اإلى مناطق اأكثر اأمناً وُمنعوا من - كباقي اأهالي المخيم المحا�شر- الح�شول 

على المياه الم�شتخرجة من االآبار االرتوازية.
اإلى ذلك اأدى ا�شتمرار قطع المياه عن المخيم وا�شتخدام �شكانه مياه االآبار االرتوازية اإلى انت�شار 
تلوث  نتيجة  االأطفال  وخا�شة  المحا�شرين  المنطقة  اأبناء  بين  المعوي  والتلبك  الت�شمم  حاالت 

خطوط مياه »الفيجة« الوا�شلة اإلى تلك المناطق.

	•الو�شع المعي�شي
العا�شمة  جنوب  الفل�شطينيين  لالجئين  اليرموك  مخيم  �شكان  يعي�شها  قا�شية  معي�شية  اأو�شاع 
والف�شائل  النظامي  الجي�ض  قبل  من  عليهم  المفرو�ض  الح�شار  ا�شتمرار  جراء  دم�شق  ال�شورية 
الغذائية  المواد  بموجبه دخول  والذي منع  �شنوات،  الثالث  قرابة  منذ  له  الموالية  الفل�شطينية 

واالأدوية والمحروقات اإلى المخيم.
ارتكبها  التي  واالنتهاكات  المخيم  على  داع�ض  تنظيم  �شيطرة  المعاناة  من  و�شاعف  فاقم  ومما 
بحق المدنيين فيه، وكذلك الح�شار التام الذي فر�شه التنظيم على الع�شرات من العوائل القاطنة 
في المنطقة الخا�شعة ل�شيطرة مجموعات »فتح ال�شام« - »جبهة الن�شرة« �شابقاً، حيث تركز 
عنا�شر  قام  حيث  حيفا،  و�شارع  غزال  عين  و�شارع  الريجة  �شاحة  محيط  منطقة  في  الح�شار 
»داع�ض« بمنع اإدخال المواد الغذائية واالأدوية اإليها، في محاولة منه لل�شغط على عنا�شر »فتح 
ال�شام« لمغادرة المخيم، فيما ي�شكن تلك المنطقة المحا�شرة اأكثر من خم�شين عائلة من المدنيين 
وخروج  بدخول  �شمح  فيما  ال�شام”،  »فتح  مقاتلي  عائالت  اإلى  اإ�شافة  المناطق،  تلك  اأبناء  من 

المدر�شين العاملين في المدار�ض العاملة داخل المخيم.
مخيم  داخل  ال�شام«  »فتح  جبهة  ل�شيطرة  الخا�شعة  والمناطق  غزال  عين  حي  اأهالي  وكان 
اليرموك، حّذروا من مغبة ح�شار جديد يفر�شه تنظيم »داع�ض« عليهم، ينتج عنه �شحايا نتيجة 

الجوع وانعدام التغذية جراء هذه االإجراءات التع�شفية بحقهم.
باأن  للن�شرة، علما  الخا�شعة  واأحيائهم  منازلهم  باتجاه  الطرق  اإغالق  لمنع  التدخل  كما طالبوا 
تلك المناطق ترك منازلهم واأنه �شيتم اإغالق اأي منفذ باتجاه المناطق  اأهالي  طالبت   - – داع�ض 

المذكورة عالوة على ا�شتهداف وقن�ض اأي �شيء يتحرك فيها.
واأكدت م�شادر مجموعة العمل من داخل المخيم اأن المكتب االإغاثي للمخيم، تو�شل اإلى اتفاق مع 



21

طرفي ال�شراع في المخيم تنظيم الدولة وجبهة الن�شرة »فتح ال�شام« يق�شي بفتح الطريق اأمام 
اأهالي �شارع عين غزال المحا�شر من قبل التنظيم.

وفي �شياق ال�شراع القائم بين جبهة الن�شرة وتنظيم داع�ض، منع االأخير يوم 25/ اآب – اأغ�شط�ض 
/ 2016 الع�شرات من العوائل القاطنة في المنطقة التي يحا�شرها، من عمل التوكيالت القانونية 

بهدف ا�شتالم مبالغ الم�شاعدات المالية التي تقدمها وكالة االأونروا.
بالقوة،  اليرموك  داخل  االأونروا  ت�شجيل  مكتب  على  الدولة  تنظيم  من  عنا�شر  ا�شتولى  كما 
واأ�شرفوا على ت�شجيل من هم مقربون من التنظيم، وفر�شوا ت�شجيل اأ�شماء اأفراد عائالتهم بقوة 
الجوار )يلدا،  بلدات  الغذائية في  الطرود  التي توزع من خاللها  المكتب  ال�شالح �شمن �شجالت 

ببيال وبيت �شحم(.
اإلى ذلك ي�شكو اأبناء مخيم اليرموك المحا�شر من نق�ض حاد بالمياه وتراكم للنفايات في ال�شوارع 
اإلى  للذهاب  المحا�شرة  االأهالي  ي�شطر  مما  عديدة،  اأ�شهر  منذ  عنه  والماء  الكهرباء  وانقطاع 
اأجل الح�شول على بع�ض ليترات من  المناطق المجاورة للمخيم وق�شاء ع�شرات ال�شاعات من 
ماء ال�شرب، في ظل اتهام اأبناء المخيم تنظيم الدولة – داع�ض - الذي ي�شيطر على معظم اأحياء 
النفايات،  واإزالة  الماء  تاأمين  ق�شية  مع  بتعامله  والالمباالة  الم�شوؤولية  تحمله  بعدم  المخيم، 

حيث تنبعث الروائح الكريهة في كثير من حارات المخيم نتيجة تراكم النفايات.

	•اأبرز االأحداث
• اندلعت ا�شتباكات بين تنظيم الدولة - داع�ض وجبهة الن�شرة  يوم 15/ تموز- يوليو/ 2016	
في محيط مكتب هيئة فل�شطين الخيرية، وذلك بعد اإلقاء عنا�شر داع�ض قنابل محلية ال�شنع 
وزيادة تمتر�شهم في المنطقة، كما ا�شتهدف قنا�شة جبهة الن�شرة تجمعات داع�ض في محيط 
م�شجد عبد القادر الح�شيني، بعد محاولة االأخيرة الت�شلل اإلى مناطق �شيطرة الجبهة، مما 

اأدى اإلى مقتل عن�شرين واإ�شابة 3 اآخرين من تنظيم الدولة - داع�ض.
في  تركزت  عنيفة،  ا�شتباكات  اندالع  اليرموك  مخيم  �شهد   • 	2016  / يوليو  تموز-   /18 يوم 
فيها  ا�شتخدمت  الريجة،  و�شاحة  المحكمة  ومنطقة  فل�شطين  ب�شارع  اليرموك  بلدية  منطقة 

االأ�شلحة المتو�شطة والثقيلة.
كما دارت ا�شتباكات عنيفة بين مجموعات المعار�شة الم�شلحة من جهة والمجموعات الموالية   
للنظام في �شارع ن�شرين »الدفاع الوطني« على محور فرن االأمين ومحيط اأبنية االإ�شكان في 

حي الت�شامن المال�شق لمخيم اليرموك.
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• اأ�شيبت امراأة في �شارع اليرموك الرئي�شي، بر�شا�شتي قنا�ض  يوم 21/ تموز- يوليو / 2016	
لم يعرف م�شدرهما، حيث تم اإ�شعاف الم�شابة اإلى مركز االإنقاذ الطبي داخل المخيم.

ال�شوري عدة حارات غربي مخيم  النظام  ا�شتهدفت قوات   • يوم 28/ تموز- يوليو / 2016	
اليرموك بالم�شادات االأر�شية، اقت�شرت اأ�شرارها على الماديات.

• هّز مخيم اليرموك اأ�شوات انفجارات قوية، تبين بعدها اأن  يوم 7/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016	
الجي�ض النظامي ا�شتهدف منطقة الطربو�ض �شرق المخيم ب�شاروخ »اأر�ض – اأر�ض«، تزامن 
ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة قرب بلدية اليرموك باالأ�شلحة الر�شا�شة والقذائف بين قوات 

النظام ال�شوري و»كتيبة الكراعين« اإحدى مجموعات المعار�شة الم�شلحة.
• اأفرج تنظيم »داع�ض« عن النا�شط الفل�شطيني »ماهر عليان«  يوم 7/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016	
بعد اعتقاله من منزله في مخيم اليرموك قبل اأيام بذريعة ت�شوير اأحد االأن�شطة داخل اإحدى 

مدار�ض المخيم دون اإذن م�شبق من التنظيم.
• اندلعت ا�شتباكات عنيفة في �شارع فل�شطين بمحيط بلدية  يوم 12/ اآب - اأغ�شط�ض / 2016	
اليرموك باالأ�شلحة الر�شا�شة والقذائف بين قوات النظام ال�شوري والمجموعات الموالية لها 

و»كتيبة الكراعين« اإحدى مجموعات المعار�شة الم�شلحة دون وقوع اإ�شابات.
• �شهد مخيم اليرموك اندالع ا�شتباكات عنيفة بين قوات  يوم 11 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
النظام ال�شوري والف�شائل الفل�شطينية الموالية له من جهة، وتنظيم »داع�ض« من جهة اأخرى، 
في محيط ثانوية اليرموك ب�شارع جالل كعو�ض، تزامن ذلك مع �شقوط عدد من القذائف على 

مناطق متفرقة منه، دون وقوع �شحايا بين المدنيين.
• اأ�شيب �شيخ جامع عبد القادر الح�شيني الملقب »اأبو  يوم 15 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
ومنطقة  تما�ض  خط  الجامع  ويعتبر  الجامع  مدخل  مقابل  الكتف  في  قنا�ض  بر�شا�ض  عمر« 

ا�شتباكات بين جبهة فتح ال�شام وتنظيم الدولة بمخيم اليرموك.
بين  اليرموك،  مخيم  في  عنيفة  ا�شتباكات  اندلعت   • 	2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   15 يوم 
الجي�ض النظامي والف�شائل الفل�شطينية الموالية له من جهة، والمجموعات الم�شلحة من جهة 
اأخرى، على محور بلدية وثانوية اليرموك ومدر�شة �شبارين والكرمل في �شارع جالل كعو�ض 

ب�شارع فل�شطين.
• ا�شتهدفت قوات النظام ال�شوري بقذائف الهاون المنطقة  يوم 16 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	

الواقعة تحت �شيطرة داع�ض من قطاع ال�شهداء في مخيم اليرموك.
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على محور  متقطعة  ا�شتباكات  اليرموك  �شهد مخيم   • 	2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   24 يوم 
بلدية اليرموك و�شوق ال�شبورات بالقرب من منطقة الت�شامن بين كتيبة الكراعين من جهة، 
اأخرى، ا�شتخدمت فيها  الفل�شطينية الموالية له من جهة  وقوات النظام ال�شوري والف�شائل 

االأ�شلحة الخفيفة والمتو�شطة.
• اندلعت ا�شتباكات عنيفة في مخيم اليرموك بين الجي�ض  يوم 26 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
المجموعات  اإحدى  الكراعين  وكتيبة  جهة،  من  له  الموالية  الفل�شطينية  والف�شائل  النظامي 
الفل�شطينية الم�شلحة المعار�شة للنظام ال�شوري من جهة اأخرى، على محور بلدية وثانوية 
اليرموك في �شارع جالل كعو�ض ب�شارع فل�شطين، تزامن ذلك مع �شقوط عدد من القذائف على 

مناطق متفرقة من المخيم دون اأن ت�شفر عن وقوع اإ�شابات.
• ق�شفت قوات النظام ال�شوري مخيم اليرموك بقذائف  يوم 15 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
الهاون التي طالت اأماكن متفرقة منه، اقت�شرت اأ�شرارها على الماديات، ومن جانبه قام تنظيم 
»داع�ض« با�شتهداف منطقة اأول اليرموك التي يتمركز فيها عنا�شر من قوات النظام والف�شائل 

الفل�شطينية الموالية له بعدد من القذائف دون اأن توقع خ�شائر ب�شرية بينهم.
• اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة »داع�ض« من  يوم 16 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
جهة، وجبهة فتح ال�شام جبهة الن�شرة �شابقاً من جهة اأخرى، في محور �شارع حيفا في مخيم 
الخفيفة والمتو�شطة،  االأ�شلحة  فيها  ا�شتخدمت  ال�شورية دم�شق،  العا�شمة  اليرموك جنوب 

مما اأدى اإلى اندالع النار في عدد من منازل �شارع حيفا.
• تعر�ض مخيم اليرموك لق�شف مدفعي ا�شتهدف عدة  يوم 18 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
مناطق فيه، تزامن ذلك مع ا�شتباكات عنيفة على محور مدر�شة الكرمل و�شرفند بين عنا�شر 
المجموعات الفل�شطينية الموالية للنظام من جهة ومجموعات المعار�شة الم�شلحة من جهة 

اأخرى.
• ق�شفت قوات النظام ال�شوري والف�شائل الفل�شطينية  يوم 29 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
مع  ذلك  تزامن  الريجة،  منطقة  ا�شتهدفت  ال�شواريخ،  من  بعدد  اليرموك  مخيم  له  الموالية 
اندالع ا�شتباكات و�شفت بالعنيفة بين قوات النظام والف�شائل الم�شلحة دون ت�شجيل وقوع 
الدولة - داع�ض ح�شاره على منطقة  يفر�ض تنظيم  فيما  الطرفين.  بين  اإ�شابات  اأو  �شحايا 
الريجة ومحيطها وحارة عين غزال و�شارع حيفا في مخيم اليرموك التي تقع تحت �شيطرة 

»جبهة فتح ال�شام«.
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• اندلعت ا�شتباكات عنيفة في مخيم اليرموك بين الجي�ض  يوم 1 كانون االأول / دي�شمبر 2016	
المجموعات  اإحدى  الكراعين  وكتيبة  جهة،  من  له  الموالية  الفل�شطينية  والف�شائل  النظامي 
�شارع  محوري  على  اأخرى،  جهة  من  ال�شوري  للنظام  المعار�شة  الم�شلحة  الفل�شطينية 

ال�شبورات بحي الت�شامن، والملك في مخيم اليرموك.
• تعر�ض مخيم اليرموك لق�شف �شاروخي طال مناطق  يوم 5 كانون االأول / دي�شمبر 2016	
التوا�شل  موقع  على  �شفحات  اأوردت  فيما  الماديات،  على  اأ�شراره  اقت�شرت  منه،  متفرقة 
االجتماعي )الفي�شبوك( موؤيدة للنظام ال�شوري، اأن الق�شف طال مواقع »داع�ض« في اليرموك 

دون اأن ي�شفر عن �شقوط اإ�شابات بين عنا�شر التنظيم.
له  موالية  ال�شوري ومجموعات  النظام  قوات  • ق�شفت  دي�شمبر 2016	  / االأول  كانون   9 يوم 
بال�شواريخ االأحياء ال�شكنية عند مدخل المخيم من جهة �شارع الثالثين بمخيم اليرموك، ما 

اأ�شفر عن دمار عدد من االأبنية ال�شكنية.
ف  • يوم 17/ كانون االأول – دي�شمبر / 2016 تعر�ض مخيم اليرموك، للق�شف بعدد من قذائ	

الهاون التي استهدفت مناطق متفرقة منه اقتصرت أضرارها على الماديات.

مخيم خان ال�شيح
التي  المخيمات  قائمة  الـ 12000 الجئاً   فل�شطينياً  الذي ي�شم قرابة  ال�شيح  ت�شدر مخيم خان 

ت�شهد تدميرًا ممنهجاً وا�شتهدافاً يومياً وح�شارًا خانقاً خالل الن�شف الثاني من عام 2016.
ا�شتهدفت مخيم خان  التي  الجوية  الطلعات  الرو�شي �شارك في  الطيران  فاإن  الم�شادر  وبح�شب 
يومي  ب�شكل  ال�شيح...(  خان  – مزارع  – المقيليبة  )الدرخبية  به  المحيطة  والمناطق  ال�شيح 
اأو حجرًا، ولم يراع حرمات دور  اأو �شجرًا  اإن�شاناً  لم ي�شتثِن  الذي  المدمر  ال�شالح  اأنواع  ب�شتى 
العبادة اأو االأبنية التي رفعت ال�شارات المحمية بالقانون الدولي الخا�شة بالوكالة الدولية لغوث 

وت�شغيل الالجئين الفل�شطينيين كالمدار�ض ومراكز التاأهيل والتدريب.
و�شجل فريق الر�شد والتوثيق في مجموعة العمل �شقوط المزيد من ال�شحايا من اأبناء مخيم خان 
اإلى العديد من االنتهاكات الخطيرة لحقوق االإن�شان كاالعتقال على الحواجز  ال�شيح باالإ�شافة 
واال�شتهداف المبا�شر للمدنيين من كل ال�شرائح العمرية اأطفااًل ون�شاًء و�شيوخاً، ويمكن اإجمال 

االأو�شاع االأمنية واالإن�شانية التي �شادت في المخيم بالتالي :
اأنواع  بمختلف  للق�شف  يومي  ب�شكل   2016 الثاني  الن�شف  خالل  ال�شيح  خان  مخيم  تعر�ض 
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و�شنوف االأ�شلحة، ما اأ�شفر عن وقوع العديد من ال�شحايا والجرحى باالإ�شافة اإلى دمار كبير 
في منازل المدنيين.

تم ر�شد ا�شتخدم القنابل العنقودية والنابلم في عمليات الق�شف.
غوث  لوكالة  التابعة  والمراكز  والمدار�ض  االإ�شعاف  و�شيارات  المدنية  ال�شيارات  •ا�شتهداف  	

وت�شغيل الالجئين االونروا.
واأعمال  الع�شكرية  العمليات  حجم  في  متوا�شاًل  ت�شعيدًا  ومحيطه  ال�شيح  خان  مخيم  •�شهد  	

الق�شف بال�شواريخ والبراميل المتفجرة.
•اأغلق الجي�ض ال�شوري النظامي جميع المنافذ الوا�شلة بين المخيم والعا�شمة دم�شق ب�شكل  	

كامل منذ االأول من ت�شرين االأول اأكتوبر 2016 بعد ح�شار جزئي منذ عام 2013.
•عانى االأهالي من نق�ض حاد في المواد الغذائية ومادة الخبز باالإ�شافة لمياه ال�شرب وحليب  	
االأطفال واالأدوية كما عانوا من نق�ض حاد بالخدمات الطبية خ�شو�شاً بعد تقلي�ض خدمات 
النقاط  الب�شيطة وا�شتهداف  م�شتو�شف االأونروا الأعماله واقت�شارها على الخدمات الطبية 

الطبية على اأطراف المخيم.
•خروج المئات من االأهالي المدنيين والنا�شطين االإغاثيين واالإعالميين وعوائلهم اإلى مدينة  	
اإدلب �شمال �شورية، بعد اأن اأجبروا على ترك منازلهم ومخيمهم وفق االتفاق الذي وقع بين 
المعار�شة  قوات  خروج  على  ن�ض  الذي  ال�شوري،  والنظام  الم�شلحة  ال�شورية  المعار�شة 

ال�شورية مع عوائلهم اإلى اإدلب بعد ت�شليم اأ�شلحتهم المتو�شطة والثقيلة للنظام.

	•منا�شدات
على  تتالت  التي  االأحداث  وحجم  بحدة  مت�شارعاً  ت�شاعدًا   2016 عام  من  الثاني  الن�شف  �شهد 
مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�شطينيين بريف دم�شق الغربي، حيث تعر�ض لق�شف عنيف وكثيف 
بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والفو�شفورية المحرمة دولياً، كما ا�شتهدف الق�شف البنى 
التحتية والمراكز ال�شحية والمدار�ض، ما اأ�شفر عن �شقوط الع�شرات من ال�شحايا والجرحى من 

�شكان المخيم والعائالت النازحة اإليه.
هذا االأمر دفع اأهالي مخيم خان ال�شيح الإطالق منا�شدات عديدة لكافة الجهات المعنية والف�شائل 
ال�شوري  النظامين  على  ال�شغط  اأجل  من  للتدخل  واالأونروا  التحرير  ومنظمة  الفل�شطينية 
والرو�شي لوقف ا�شتهداف المخيم والذي اأكد �شكانه مرارًا على خلوه من ال�شالح والم�شلحين، كما 
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طالب الالجئون الفل�شطينيون في مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق، وكالة غوث وت�شغيل الالجئين 
الفل�شطينيين »االأونروا« بتحمل م�شوؤولياتها اتجاههم حيث تعاني العائالت الفل�شطينية من و�شع 
الخدمات  كافة  وغياب  المتفجرة  والبراميل  بال�شورايخ  ا�شتهدافهم  ا�شتمرار  ب�شبب  ماأ�شاوي 

المقدمة من االأونروا با�شتثناء م�شتو�شف يكتفي بتقديم خدماته الطبية اال�شت�شارية.
لتقوم  المعنية  الجهات  اإلى  ا�شتغاثة  نداء  ال�شيح  خان  مخيم  اأهالي  اأطلق  اأخرى  منا�شدة  وفي 
باإدخال الم�شاعدات الغذائية والطبية وتوفير الخبز والوقود لت�شغيل المولدات وا�شتخراج مياه 
ال�شرب من االآبار ب�شكل عاجل، وبذل الجهود الإيقاف ا�شتهداف المخيم وتحييده عن اال�شتباكات 
الجارية في محيطه، كما طالب الالجئون الفل�شطينيون في المخيم بفتح ممر اآمن لحركة دخولهم 

وخروجهم من المخيم واإليه.

	•زيارة وفد ر�شمي
زار وفد برئا�شة رئي�ض بلدية »الك�شوة« مكّلٌف من قبل النظام ال�شوري يوم 22/ اآب – اأغ�شط�ض/ 
2016 مخيم خان ال�شيح، حيث اطلع اإلى جانب �شخ�شيات فل�شطينية و�شورية من لجنة مخيم 
خان ال�شيح وهيئة فل�شطين الخيرية على اأو�شاع مخيم خان ال�شيح في ظل ما يتعر�ض له من 
ح�شار �شبه كامل، وق�شف جوي عنيف منذ اأ�شهر، وزار الوفد المدرا�ض والمعاهد ومركز جفرا 
وكالة  ومراكز  المخيم  داخل  العاملة  الحكومية  الموؤ�ش�شات  وجميع  الخيرية  فل�شطين  وهيئة 
الغوث »االأونروا« واأماكن الق�شف التي تعر�ض لها المخيم، حيث تاأكد الم�شوؤول من خلو المخيم 

من ال�شالح ومن اأي مقرات ع�شكرية تابعة لمجموعات المعار�شة الم�شلحة<
وتم طرح مبادرة لتحييد المدنيين وايقاف الق�شف، وتاأمين طريق اآمن للدخول والخروج لالأهالي، 
اإال اأن تلك الوعود التي اأطلقها ممثل النظام ال�شوري لم ينفذ منها �شيء على اأر�ض الواقع، بل عمد 

النظام اإلى فر�ض ح�شار تام على المخيم ومنع �شكانه من الدخول اأوالخروج من المخيم.

	•بيان �شجب لت�شريحات المجدالني
و�شف اأهالي مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�شطينيين في ريف دم�شق يوم 22 ت�شرين االأول / 
اأكتوبر 2016 ت�شريحات اأحمد المجدالني ع�شو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفل�شطينية 

حول مخيم خان ال�شيح »بالكذب ال�شريح«.
المخيم  اأهالي  ا�شتياء  عن  البيان  عبر  حيث  المخيم  اأهالي  اأ�شدره  �شحفي  بيان  في  ذلك  جاء 

و�شدمتهم من ت�شريحات »مجدالني« عن وجود م�شّلحين داخل المخّيم.
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�شد  مبا�شر  تحري�ض  بمثابة  يعتبر  فل�شطيني  م�شوؤول  قبل  من  الت�شرف  هذا  اأن  البيان  واعتبر 
المدنيين ودعوة ال�شتهداف مخيمهم بمزيد من النيران ال�شورية والرو�شية".

واأكد البيان ال�شادر عن وجهاء وفعاليات المخيم اأن الت�شريح ال�شادر عن »مجدالني« هو تبرير 
ال�شتمرار ق�شف المخيم، موؤكدين على اأن المخيم مدني بالكامل وال يوجد فيه اأي م�شلح وهذا ما 

اأثبته م�شوؤول �شوري زار المخيم قبل فترة وجيزة، وتوؤكده ال�شور اليومية.
واأ�شاف البيان: »اأن ما قاله المجدالني ال يمكن اعتباره اإال دفاعاً اأجوفاً عن الجرائم التي ترتكب 
مع مخطط  وا�شحاً  المخيم بال ذنب، وت�شاوقاً  �شقطوا في  الذين  ال�شهداء  لدماء  بحقنا، وتنكرًا 

تهجير الفل�شطينيين الذي يخدم الكيان ال�شهيوني في الدرجة االأولى«.
وطالب االأهالي المجدالني بتقديم اعتذار ر�شمي والتراجع عن ت�شريحاته االأخيرة، كما طالبوا 
مهام  اأي  من  المجدالني  ال�شيد  واإعفاء  الت�شرف  هذا  حول  التحرير  منظمة  داخل  تحقيق  بفتح 
تخ�ض ملف فل�شطينيي �شورية داخل المنظمة، ودعوا منظمة التحرير اإلى اإر�شال وفد اإلى دم�شق 
ال�شوري  النظام  مع  والتفاو�ض  والم�شلحين  ال�شالح  من  خلوه  من  والتاأكد  المخيم  اإلى  للدخول 

لتحييده.

	•اأبرز االأحداث
• �شن الطيران الحربي الرو�شي غارات جوية على مخيم خان ال�شيح،  يوم 4 تموز / يوليو 2016	
اأ�شفر عن ق�شاء ثالثة فل�شطينيين هم »محمود  ا�شتهدفت و�شط المخيم ومحيط الكازية، ما 
عمر �شعيد«، و»محمود �شعيد محمد« )اأبو �شهيب(، و ح�شن �شبحي �شالح، و اإ�شابة خم�شة 
مدنيين بينهم اثنان بحالة خطيرة، وتدمير مركز حماية الطفل التابع لموؤ�ش�شة جفرا ب�شكل 

�شبه كامل واإلحاُق اأ�شرار ج�شيمة بمنازل المدنيين.
• ا�شتهدف الطيران الحربي الرو�شي الحي ال�شرقي من مخيم خان  يوم 5 تموز / يوليو 2016	
اأطفال  بينهم  الجرحى  من  �شقوط عدد  اأ�شفر عن  ما  اأحدهما،  ينفجر  لم  ب�شاروخين  ال�شيح، 

ون�شاء، واحتراق �شيارة نوع )هوندا(، كما خلف دمارًا كبيرًا في المباني والممتلكات.
• ا�شتهدف الطيران الحربي الرو�شي وال�شوري مخيم خان ال�شيح  يوم 10 تموز /يوليو/ 2016	
واأطرافه باأكثر من 6 �شواريخ، �شقط 3 منها على منازل اأبناء المخيم في �شارع ال�شعيد، مما 
اأحدث خراباً كبيرًا في المنازل، كما �شن الطيران الحربي الرو�شي 3 غارات على طريق خان 
الموؤن  ببع�ض  ال�شيح  اأبناء مخيم خان  يمد  الذي  الوحيد  الطريق  اأنه  زاكية، علماً  ال�شيح - 

والمواد ال�شرورية.
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اأطراف  ا�شتهدفت  جوية  غارات  اأربع  حربية  طائرات  �شنت   • 	2016 يوليو   / تموز   11 يوم 
ومركز مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�شطينيين بريف دم�شق الغربي، االأمر الذي اأ�شفر عن 
وقوع عدد من الجرحى، حيث ا�شتهدفت الطائرات الحربية اأطراف المخيم بغارتين جويتين، 
فيما ا�شتهدفت بغارتين اأخريين مركز المخيم عند منطقة محيط ال�شوق القديم وخلف مطعم 

ال�شاميات، ما اأدى اإلى وقوع ثمانية جرحى من اأبناء المخيم، اأربعة منهم من عائلة واحدة.
اأحد  فالح«  »ح�شين  الم�شجد  واإمام  الدين  رجل  تعر�ض   • 	2016  / – يوليو  تموز   /18 يوم 
وجهاء مخيم خان ال�شيح لمحاولة اغتيال فا�شلة بعد ا�شتهداف الطائرات الحربية منزله في 
خان  مخيم  اأطراف  على  غارات  عدة  وال�شوري  الرو�شي  الحربي  الطيران  �شنَّ  كما  المخيم، 
ال�شيح الغربية وال�شرقية ما اأدى اإلى �شقوط جريح من اأبناء المخيم نتيجة و�شول ال�شظايا 

اإلى منازل المدنيين، كما اأدت اإحدى الغارات اإلى تدمير �شيارة مدنية.
• ق�شت الطفلة »اإ�شراء« ذات العامين والن�شف متاأثرة بالجراح  يوم 19 تموز / يوليو / 2016	
تعر�ض  حيث  ال�شيح.  خان  مخيم  ا�شتهدف  الذي  الجوي  الق�شف  جراء  فيها  اأ�شيبت  التي 
المخيم لغارة جوية ا�شتهدفت الحي ال�شرقي في المخيم اأ�شفرت عن وقوع �شحية وعدد من 

الجرحى.
• �شّنت طائرات حربية رو�شية غارة جوية ا�شتهدفت مخيم خان  يوم 29 تموز / يوليو 2016	
الن�شاء  من  عدد  واإ�شابة  عاماً(   16( عماد رحيل«  الطفل »محمد  ق�شاء  اأ�شفرت عن  ال�شيح، 

بجراح،فيما انت�شرت حالة من الهلع في �شفوف االأهالي.
• �شّنت طائرات حربية رو�شية غارة جوية ا�شتهدفت مخيم خان  يوم 30 تموز / يوليو 2016	
ال�شيح، اأ�شفرت عن ثالث اإ�شابات بين المدنيين، حيث ا�شتهدفت الغارة اأحد المنازل و�شط 
المخيم اأدت اإلى اإ�شابة اإحدى الن�شاء مع فتاة �شغيرة وطفل ال يتجاوز عمره العامين، كما 

خلف الق�شف دمارًا كبيرًا في منازل االأهالي.
• اأ�شيب عدد من اأبناء مخيم خان ال�شيح بجراح خطيرة جراء غارة  يوم 31 تموز /يوليو 2016	
جوية رو�شية، حيث تم اإطالق �شاروخين على اأطراف الطريق الرابط بين خان ال�شيح وبلدة 
زاكية، كما تم ت�شجيل �شقوط قذيفة هاون على اأحد منازل الحارة الغربية من المخيم، تزامن 

ذلك مع قطع �شبكة االإنترنت عن المنطقة )االأر�شي و المحمول( في �شابقة هي االأولى.
• �شن الطيران الرو�شي وال�شوري غارات على الحي ال�شرقي والغربي  يوم 1 اآب/ اأغ�شط�ض 2016	
من مخيم خان ال�شيح، ما اأدى اإلى ق�شاء اأربعة اأ�شخا�ض من عائلة واحدة من النازحين اإلى 
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والطفل  الثاني،  عامه  يبلغ  لم  اأحدهما  �شغيران  وطفالن  وزوجته،  اأ�شعد،  حمد  وهم:  المخيم 
الثاني ر�شيع )عمره �شهران(، و�شقوط عدد من الجرحى بينهم اأطفال ون�شاء، كما خلف الق�شف 
دمارًا كبيرًا بالمنازل والممتلكات، في حين ق�شى الالجئ الفل�شطيني »ه�شام يحيى �شهابي« من 

اأبناء مخيم خان ال�شيح، جراء ا�شتهداف �شيارته على طريق زاكية خان ال�شيح.
• �شّنت الطائرات الحربية الرو�شية غارات جوية على مخيم خان  يوم 3اآب / اأغ�شط�ض 2016	
ال�شيح ا�شتهدفت منطقة ال�شوق القديم بالقرب من جامع الهدى و�شط المخيم، ما اأ�شفر عن 
ق�شاء ال�شاب »ليث الخالدي« واإ�شابة اثنين اآخرين بجراح، باالإ�شافة اإلى وقوع دمار هائل 

في منازل ومحال المدنيين.
• ا�شتهدف الجي�ض النظامي منازل الحارة الغربية وال�شرقية في  يوم 5 اآب / اأغ�شط�ض 2016	
مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق، بمعدل �شبع قذائف في ال�شاعة الواحدة، كما �شنت الطائرات 

الحربية، غارتين جويتين ا�شتهدفتا اأطراف المخيم اقت�شرت اأ�شرارهما على الماديات.
• اأ�شدرت ف�شائل المعار�شة ال�شورية الم�شلحة العاملة في تجمع  يوم 6 اآب / اأغ�شط�ض 2016	
لالجئين  ال�شيح  خان  مخيم  داخل  لها  مقرات  اأّية  وجود  عدم  فيه  اأعلنت  بياناً  ال�شيح  خان 
كل  من  المدنيين  بتحييد  ملتزمة  ال�شورية  المعار�شة  ف�شائل  اأن  البيان  واأكد  الفل�شطينيين، 

االأطراف من القتال الدائر بينها وبين النظام ال�شوري.
• �شن الطيران الحربي الرو�شي غارات جوية على مخيم خان  يوم 8/ اآب - اأغ�شط�ض / 2016	
ال�شيح، ا�شتهدفت منازل المدنيين بالقنابل العنقودية، ما اأ�شفر عن ق�شاء الالجئ الفل�شطيني« 
محمود مح�شن فالح الخالدي الملقب »اأبو اأ�شرف الخالدي«، و اإ�شابة اأكثر من ع�شرة مدنيين 

بينهم اأطفال ون�شاء.
• �شن الطيران الحربي الرو�شي غارات جوية ليلية على مخيم خان  يوم 9 اآب /اأغ�شط�ض 2016	
ال�شيح، ا�شتهدفت الحارات الغربية منه، مما اأدى اإلى �شقوط عدد من الجرحى بين �شفوف 

المدنيين بينهم اأطفال ون�شاء. 
ال�شيح،  اأ�شيبوا بعد ق�شف مخيم خان  • جريحاً  اأكثر من 12	 اأغ�شط�ض 2016  اآب /  يوم 18 
حيث تعر�ض المخيم لق�شف ليلي ب�شاروخي )اأر�ض - اأر�ض( من نوع »فيل«، ا�شتهدف االأول 
�شقط قرب  الثاني  اأما  االأونروا،  مدار�ض وم�شتو�شف  بجانب  المخيم  المدنيين و�شط  منازل 

مكتب الجبهة ال�شعبية واأ�شفر عن اإ�شابة �شخ�شين على االأقل بينهم طفلة.
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• تعر�ض مخيم خان ال�شيح ومحيطه للق�شف بالبراميل المتفجرة  يوم 20 اآب / اأغ�شط�ض 2016	
ومحيط  هاون،  بقذيفتي  المخيم  و�شط  الهدى  م�شجد  الق�شف  ا�شتهدف  المدفعية،  وقذائف 
ال�شوق القديم عند �شارع الر�شا ومحيط ثانوية خان ال�شيح، حيث طال الق�شف منزاًل يعود 

لعائلة كرّيم قرب جامع الر�شا وهو اأحد اأبناء مخيم خان ال�شيح.
• غارات جوية ليلية �شنها الطيران الحربي ا�شتهدفت منازل المدنيين  يوم 24 اآب/ اأغ�شط�ض 2016	

في مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق الغربي، لم ت�شفر عن وقوع اإ�شابات بين المدنيين.
اإحدى  على  غارة  الرو�شي   - ال�شوري  الحربي  الطيران  �شن   • 	2016 �شبتمبر  اأيلول/   3 يوم 
حارات مخيم خان ال�شيح ال�شرقية ما اأدى اإلى اإ�شابة ثالثة اأطفال اأحدهم في حالة حرجة، 

حيث تم انت�شالهم من تحت االأنقا�ض.
• ا�شتهدف الطيران الحربي بعدة غارات محيط المدر�شة الثانوية  يوم 8 اأيلول/ �شبتمبر 2016	

في مخيم خان ال�شيح، والمزارع المحيطة بالمخيم من جهة المن�شية.
• ا�شتهدف الجي�ض النظامي منازل الحارة الغربية وال�شرقية  اأيلول/ �شبتمبر 2016	 يوم 20 
في مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق، حيث �شقطت عدة قذائف على منازل المدنيين في المخيم 

منها قذيفتان �شقطتا على الحي ال�شرقي و�شارع الر�شا، واقت�شرت االأ�شرار على الماديات.
• تعر�شت حارات مخيم خان ال�شيح ال�شرقية لق�شف مدفعي،  يوم 23 اأيلول/ �شبتمبر 2016	

حيث �شقطت ثالث قذائف في �شارع الر�شا اأدت اإلى انقطاع في التيار الكهربائي.
، ق�شى خم�شة اأ�شخا�ض من المهجرين اإلى مخيم خان ال�شيح  • يوم 25 اأيلول  / �شبتمبر 2016	
جراء البراميل والق�شف بالمدفعية على الطريق الرابط بين مخيم خان ال�شيح وبلدة زاكية، فيما 
لم يتمكن ال�شكان من انت�شال جثث ال�شحايا الخم�شة التي األقيت على الطريق الحربي ل�شاعات 
طويلة، وذلك ب�شبب �شعوبة الو�شول اإليهم نتيجة اال�شتهداف المبا�شر من قبل مدفعية النظام 

المتمركزة في جبل »�شلح الطير« وتوا�شل ا�شتهداف الطيران المروحي للمنطقة.
مناطق  لق�شف �شاروخي طال  ال�شيح  • تعر�ض مخيم خان  �شبتمبر 2016	  / اأيلول   يوم 26 
المخيم  في  المدنيين  منازل  وال�شوري  الرو�شي  الحربي  الطيران  ق�شف  حيث  منه،  متفرقة 
بثالثة �شواريخ فراغية، ا�شتهدفت ال�شارع العام، ومحيط جامع الهدى، خلفت دمارًا كبيرًا 

في الممتلكات والمنازل.
• ا�شتهدف النظام ال�شوري مدر�شة »بئر ال�شبع« التابعة لوكالة  يوم 28 اأيلول/ �شبتمبر 2016	
الغوث »االأونروا« في مخيم خان ال�شيح بقذيفتي هاون، وذلك خالل دوام الطالب في المدر�شة 



31

ما اأدى لوقوع اإ�شابات بين الطالب وعدد من الكوادر التدري�شية في المدر�شة، تزامن ذلك مع 
ق�شف الطائرات الرو�شية ال�شورية و�شط المخيم، حيث تم ا�شتهداف منازل المدنيين بجانب 
م�شجد الهدى ب�شاروخ اأطلقته الطائرات الحربية، ما اأدى لوقوع اإ�شابات بين المدنيين بينهم 

امراأة وطفلة، وخلف دمارًا كبيرًا بالمنازل وخراباً بالممتلكات.
براميل  اأربعة  وال�شوري  الرو�شي  الحربي  الطيران  األقى   • 	2016 �شبتمبر   / اأيلول    29 يوم 
متفجرة على مخيم خان ال�شيح، ا�شتهدفت منطقة ال�شوق القديم ما اأ�شفر عن وقوع اإ�شابات 
بين المدنيين، كما تعر�ض المخيم في اليوم ذاته لق�شف مدفعي من قبل مدفعية الفوج 137 
التابع للجي�ض النظامي، ا�شتهدف الحارة الغربية وال�شرقية و�شارع ال�شعيد ومحيط جامع 

الهدى و�شط المخيم، ما اأدى اإلى اإ�شابة امراأة و�شاب اإ�شابة متو�شطة.
• قامت قوات الجي�ض النظامي المتمركزة في تلة الكابو�شية  يوم 1 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
بفتح نيران عربة ال�شيلكا على مخيم خان ال�شيح لتنفجر طلقاتها ب�شكل مرعب وبكثافة فوق 

اأ�شطح المنازل، دون اأن ت�شفر عن وقوع اإ�شابات بين المدنيين.
• تعر�شت الجهة الغربية من مخيم خان ال�شيح للق�شف،  يوم 3 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
حيث ا�شتهدف الق�شف �شيارة اإ�شعاف تقل عددًا من جرحى اأبناء مخيم خان ال�شيح المدنيين، 

مما اأدى اإلى ق�شاء الم�شعف الفل�شطيني محمد علي )اأبو علي(.
ما  ومدفعي  جوي  لق�شف  ال�شيح  خان  مخيم  تعر�ض   • 	2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   6 يوم 
اأدى اإلى وقوع 3 �شحايا وعدد من الجرحى، حيث �شّن الطيران الحربي الرو�شي وال�شوري 
اأدى  ما  العنقودية،  بالقنابل  محملة  ب�شواريخ  منه  ال�شرقي  الق�شم  ا�شتهدفت  جوية  غارات 
بين  الجرحى  من  عدد  و�شقوط  ون�شف،  عاماً  العمر  من  البالغة  »اإ�شراء«  الطفلة  لق�شاء 
�شفوف المدنيين، واندالع حريق في اأحد منازل المخيم، كما تعر�ض المخيم لق�شف مدفعي 
و�شاروخي عنيف، طال الحارة الغربية وال�شرقية منه، وجامع الهدى و�شط المخيم، واأدى 
ا�شتهداف الحارة الغربية من المخيم ب�شاروخي غراد اإلى ق�شاء الالجئ الفل�شطيني »محمد 
ح�شين« )اأبو ن�شال(، و�شاب نازح من بلدة داريا كما اأدى اإلى وقوع اإ�شابات بين المدنيين 

و�شفت اإ�شاباتهم بالمتو�شطة.
• �شّنت الطائرات الرو�شية وال�شورية اأربع غارات جوية على  يوم 8 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
مخيم خان ال�شيح والمزارع المحيطة به، حيث ا�شتهدفت مناطق متفرقة من المخيم واأطرافه 

باأربعة قنابل عنقودية على االأقل، ما اأ�شفر عن وقوع اأ�شرار مادية كبيرة في منازل المدنيين.
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�شنتها  جوية  بغارات  ال�شيح  خان  مخيم  ا�شُتهدف   • 	2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   9 يوم 
المخيم  في  الرئي�شي  ال�شارع  ا�شتهداف  تم  حيث  وال�شورية،  الرو�شية  الحربية  الطائرات 

بالقنابل العنقودية في حين ا�شتهدف محيطه بثالث قنابل اأخرى.
بالقنابل  ال�شيح  خان  مخيم  الحربي  الطيران  ق�شف   • 	2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   10 يوم 
الحارقة المحرمة دولياً، ا�شتهدف الق�شف بناء م�شفى ال�شالم المتوقف عن العمل، ما ت�شبب 

في اندالع حرائق هائلة بمنازل المدنيين.
خان  مخيم  على  ليلية  غارات  الحربي  الطيران  �شّن   • 	2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   14 يوم 
ال�شيح، ا�شتهدفت منازل المدنيين في الحارة ال�شرقية من المخيم، ما اأدى اإلى وقوع اأ�شرار 

مادية في منازل االأهالي، اإ�شافة اإلى اإ�شابة طفلة على االأقل اإثر الق�شف.
• �شّن الطيران الحربي الرو�شي ال�شوري غارتين على مخيم  يوم 16 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	

خان ال�شيح، ا�شتهدفت اإحدى الغارات و�شط الحارة ال�شرقية مما اأحدث خراباً في المنازل.
• ارتكبت قوات النظام ال�شوري مجزرة في مخيم خان  يوم 19 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
ال�شيح راح �شحيتها �شتة من اأبناء المخيم، حيث ا�شتهدف النظام ال�شوري �شيارة من نوع 
)فان( ب�شاروخ حراري موّجه كانت تقل عددًا من اأبناء مخيم خان ال�شيح الفارين من الح�شار 
المفرو�ض عليه، مما اأدى اإلى وقوع �شت �شحايا ُعرف منهم : الالجئ الفل�شطيني »كمال ح�شين« 
اأحد متطوعي موؤ�ش�شة جفرا، والالجئة اأم محمود زوجة المرحوم �شعيد النادر، وابنتها اإباء 

�شعيد النادر، اإ�شافة اإلى اإحدى الن�شاء المهجرات وطفلتها التي لم تتجاوز العامين.
• ق�شفت قوات النظام حارات مخيم خان ال�شيح ال�شرقية  يوم 22 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
اأ�شرارهما على  الكابو�شية واقت�شرت  تلة  في  النظام  قوات  بقذيفتي هاون م�شدرهما موقع 

الماديات.
النظامي  للجي�ض  التابعة  ال�شيلكا  عربات  ا�شتهدفت   • 	2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   24 يوم 

المتمركزة في تلة الكابو�شية بيوت وحارات اأهالي مخيم خان ال�شيح في الحي الغربي.
• �شن الطيران الحربي الرو�شي اأربع غارات جوية على  يوم 25 ت�شرين االأول/ اأكتوبر 2016	
ومحيط  ال�شعيد  و�شارع  المخيم  و�شط  ال�شالم  م�شفى  محيط  ا�شتهدفت  ال�شيح،  خان  مخيم 
ال�شوق القديم و�شارع الثانوية، ما اأ�شفر عن اإ�شابة طفلين بجروح طفيفة، واألحقت اأ�شرارًا 

مادية بمنازل المدنيين.
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جوية  غارات  اأربع  من  اأكثر  الحربي  الطيران  �شّن   • 	2016 اأكتوبر  االأول/  ت�شرين   26 يوم 
ا�شتهدفت منازل المدنيين ومركز المراأة التابع لوكالة االأونروا و�شط المخيم، لم ت�شفر عن 

وقوع اإ�شابات بين المدنيين.
• ا�شتهدفت الطائرات الحربية ال�شورية الرو�شية منازل  يوم 28 ت�شرين االأول/ اأكتوبر 2016	
المدنيين باأربع غارات جوية حيث تعر�شت منازل االأهالي في كل من �شارع ال�شعيد، واأطراف 
للمخيم،  والغربية  ال�شرقية  واالأطراف  للمخيم،  المجاور  الفيالت  و�شارع  ال�شرقية،  الحارة 

للق�شف ب�شواريخ »جو- اأر�ض«.واأ�شفر الق�شف عن وقوع اأ�شرار مادية في المكان.
�شيطرتها  ال�شوري  النظامي  الجي�ض  قوات  اأحكمت   • 	2016 اأكتوبر  االأول/  ت�شرين   29 يوم 
على محيط مخيم خان ال�شيح ب�شكل كامل، بعد معارك عنيفة اندلعت بينها وبين مجموعات 

المعار�شة ال�شورية المتواجدة في البلدات المجاورة.
ال�شوري محيط مخيم خان  النظام  • ا�شتهدفت طائرات  الثاني/ نوفمبر 2016	 يوم 4 ت�شرين 

ال�شيح بـ 4 براميل متفجرة، �شقطت على المزارع ال�شرقية للمخيم.
في  الغربية«  »الحارة  في  المدنيين  منازل  ُا�شتهدفت   • 	2016 نوفمبر  الثاني/  ت�شرين   5 يوم 
مخيم خان ال�شيح بقذيفتي مدفعية ت�شببتا بوقوع ثالث اإ�شابات ب�شفوف المدنيين اإ�شافة اإلى 
بالر�شا�شات  المخيم  داخل  المياه  خزانات  ا�شتهداف  مع  ذلك  تزامن  المكان،  في  مادية  اأ�شرار 
الثقيلة )عربات ال�شيلكا( المتمركزة في مزارع الدرخبية القريبة من المخيم، ما اأدى اإلى خراب 

عدد منها، فيما تم ا�شتهداف محيط المخيم بعدد من البراميل المتفجرة و�شواريخ الفيل.
بالقنابل  ال�شيح  خان  مخيم  الرو�شي  الطيران  ق�شف   • 	2016 نوفمبر  الثاني/  ت�شرين   6 يوم 
الحارقة المحرمة دولياً، ا�شتهدف الق�شف محيط �شارع ن�شتلة، ما ت�شبب في اندالع حرائق 

بمنازل المدنيين، اقت�شرت االأ�شرار على الماديات.
ال�شيح  خان  مخيم  اأبناء  من  اأ�شيبوا  جرحى  خم�شة   • 	2016 نوفمبر  الثاني/  ت�شرين   7 يوم 
ال�شيح  ال�شوري على مخيم خان  النظام  قوات  ق�شف  تجدد  اإثر  بينهم طفل  متفاوتة  بجراح 

والمناطق المحيطة به بالبراميل المتفجرة وال�شواريخ والمدفعية.
• عاماً« واأ�شيب  يوم 10 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2106 ق�شت الطفلة »�شهد يو�شف اإ�شماعيل14	

اأربعة مدنيين اإثر ق�شف مدفعي ا�شتهدف محيط منطقة الكازية في المخيم.
• ق�شفت طائرة حربية رو�شية الحارات ال�شرقية لمخيم  يوم 12 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
اقت�شرت  غارات  اأربع  ت�شجيل  وتم  الحارقة،  النابالم  مادة  تحوي  ب�شواريخ  ال�شيح  خان 

اأ�شرارها على الماديات.
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• ا�شتهدفت الطائرات الرو�شية جامع الهدى و�شط مخيم  يوم 13 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
خان ال�شيح بال�شواريخ الفراغية، مما اأدى اإلى وقوع �شحيتين هما: ال�شيخ »ح�شين الهندي 
الخالدي« والحاج »محمد مح�شن فالح - اأبو محمود«، وعدد من الجرحى بين الم�شلين وهم 

قادمون ل�شالة الفجر، وخلف دمارًا كبيرًا في الم�شجد.
• اأ�شيب ثالثة كوادر من الدفاع المدني في مخيم خان  يوم 14 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2016	
ال�شيح اإثر ق�شف الطائرات الرو�شية لمركز الدفاع المدني ما اأدى اأي�شا لتعر�ض المركز لدمار 

كبير اأ�شفر عن خروجه تماما عن الخدمة.
وال�شوري  الرو�شي  الحربي  الطيران  �شن   • 	2016 نوفمبر  الثاني/  ت�شرين   16 االأربعاء  يوم 
غارات جوية على مخيم خان ال�شيح، ا�شتهدفت الق�شم ال�شرقي منه ب�شواريخ فراغية، مما 

خلف دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات المدنيين.
• ا�شتهدفت قوات النظام ال�شوري مدر�شة بيريا التابعة  يوم 17 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2016	
لوكالة »االأونروا« في مخيم خان ال�شيح ب�شاروخ فيل، ما اأدى اإلى دمار هائل في المدر�شة 

علماً اأن االأونروا اأخلتها من الطالب قبل يوم من الق�شف.
• اأكدت م�شادر من داخل مخيم خان ال�شيح لمجموعة  يوم 22 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2016	
ل قوات المعار�شة ال�شورية الم�شلحة في خان  العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية قرب تو�شّ
ال�شيح  بلدة خان  الم�شلحة من  المعار�شة  اتفاق حول خروج  اإلى  ال�شوري  والنظام  ال�شيح 

نحو مدينتي اإدلب ودرعا.
• اأ�شيب طفالن بانفجار عبوة عنقودية تعود لمخلفات  يوم 23 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2016	

ق�شف الطيران الحربي لمخيم خان ال�شيح.
ال�شيح  بلدة خان  االأولى من مقاتلي  الدفعة  • و�شلت  الثاني/ نوفمبر 2016	 يوم 29 ت�شرين 
في  ال�شوري  ال�شمال  في  اإدلب  مدينة  اإلى  ال�شيح  خان  مخيم  اأبناء  من  عدد  بينهم  واأهاليهم 
مناطق �شيطرة المعار�شة ال�شورية الم�شلحة، وذلك وفق اتفاق تم توقيعه بين المعار�شة 
ال�شورية الم�شلحة والنظام ال�شوري، يق�شي بخروج المعار�شة ال�شورية الم�شلحة من بلدة 

خان ال�شيح والبلدات المجاورة لها وانتقالها اإلى مدينة اإدلب بعد ت�شليمها ل�شالحها الثقيل.
• غادر المئات من االأهالي المدنيين والنا�شطين االإغاثيين  يوم 30 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2016	

واالإعالميين وعوائلهم من مخيم خان ال�شيح نحو مدينة اإدلب �شمال �شورية.
( الجئ فل�شطيني من اأبناء مخيم  • يوم 2 كانون االأول/ دي�شمبر 2016 و�شل حوالي )2000	
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خان ال�شيح لالجئين الفل�شطينيين في ريف دم�شق اإلى مدينة اإدلب �شمال �شورية والواقعة تحت 
�شيطرة قوات المعار�شة ال�شورية الم�شلحة، وذلك بعد رحلة ا�شتمرت حوالي )48( �شاعة حيث 

توقفت الحافالت في قلعة حماة وتم تبديل الحافالت االأمر الذي ا�شتغرق عدة �شاعات.
• اختطفت لجان موالية للنظام ال�شوري في مخيم خان  يوم 3 كانون االأول / دي�شمبر 2016	
اأن  المخيم  من  محلية  م�شادر  واأكدت  المخيم،  اأبناء  اأحد  الم�شلح«  »حمزة  ال�شاب  ال�شيح 
اللجان �شلمت الم�شلح لفرع المخابرات الع�شكرية اأحد االأفرع االأمنية التابعة للنظام ال�شوري 
في بلدة �شع�شع، فيما وا�شل االأمن الع�شكري التابع للنظام ال�شوري حملة التدقيق »التفيي�ض« 
على اأبناء المخيم، حيث يخ�شع كل الجئ فل�شطيني دون �شن الـ 50 عام لتفيي�ض ا�شمي فيما 
اإذا كان اأحد المطلوبين لالأمن وللخدمة الع�شكرية االإجبارية في جي�ض التحرير الفل�شطيني، 
وتواردت االأنباء اأن »250« �شاب فل�شطيني �شيتم �شوقهم للجي�ض »لخدمة العلم« االإجبارية 

في جي�ض التحرير الفل�شطيني.

	•اإدانات وحمالت ت�شامن
اأدانت العديد من المنظمات الدولية وحقوق االإن�شان واالأنروا ما تعر�ض له الالجئون الفل�شطينيون 
في مخيم خان ال�شيح من تدمير ممنهج، حيث عبر المفو�ض العام لالأونروا ال�شيد »بييركرينبول« 
في كلمة األقاها اأمام اجتماع اللجنة اال�شت�شارية لالأونروا ن�شف ال�شنوي الثاني للعام 2016 الذي 
عقد في العا�شمة االأردنية عمان خالل �شهر ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2016،عن قلقه من احتمالية 
اأن ي�شبح مخيم خان ال�شيح بمثابة يرموك اآخر، وذلك ب�شبب ما يتعر�ض له من ح�شار وق�شف 
تعر�شت  �شورية  في  الفل�شطينيين  مخيمات  اأن  اإلى  كرينبول  واأ�شار  اأ�شابيع،  عدة  منذ  م�شتمر 

الأ�شرار بالغة، ويكافح الجئو فل�شطين من اأجل البقاء على قيد الحياة في حلب وفي اليرموك.
من جانبها اأكدت ف�شائل المعار�شة ال�شورية الم�شلحة في بيان اأ�شدره المجل�ض المحلي في بلدة 
خان ال�شيح يوم 24/ اآب / اأغ�شط�ض / 2016 ا�شتمرار االعتداءات على المدنيين في مخيم خان 
ال�شيح بالرغم من اإعالن الف�شائل الع�شكرية في المنطقة عن عدم تواجد اأي عن�شر لها في المخيم.

المخيم بداأ منذ 19 حزيران 2016 حيث  المدنيين في  الع�شكري �شد  الت�شعيد  اأن  البيان  ونوه 
قام الطيران الرو�شي ب�شن ثمانية وع�شرين غارة جوية م�شتخدماً ال�شواريخ الفراغية والقنابل 
– اأر�ض  اأر�ض  النظام با�شتهداف المخيم ب�شتة براميل متفجرة و�شاروخي  العنقودية كما قام 
و�شبعين  واثنين  �شحية  ع�شر  ثمانية  خلف  مما  مدفعية،  قذيفة  وع�شرين  اأربعة  اإلى  باالإ�شافة 

جريحاً باالإ�شافة اإلى دمار ثمانية وثالثين منزالأ.
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واأكد المجل�ض المحلي اأن النظام يوا�شل الت�شييق على اأهالي المخيم من خالل ا�شتهداف الطريق 
الوحيد الذي يعتبر رئة خان ال�شيح والمنفذ الوحيد الذي �شمي بطريق الموت نظرًا ال�شت�شهاد 

عدد من اأبناء المخيم عند محاوالتهم اإدخال المواد.
للم�شاعدات  لل�شماح  الع�شكرية  العمليات  بوقف  ال�شيح  خان  بلدة  في  المحلي  المجل�ض  وطالب 
الو�شع  على  باالإطالع  االأونروا  ومنظمة  المتحدة  االأمم  منظمات  ولتمكين  بالدخول  االإن�شانية 
بتقديم  اال�شتمرار  بهدف  االإن�شانية  واالأو�شاع  لالحتياجات  �شامل  بتقييم  والقيام  المخيم  داخل 

الم�شاعدات وحتى ال يتفاجاأ العالم بيرموك اآخراأ وم�شايا اأخرى.
وبدورها اأدانت وكالة االأمم المتحدة الإغاثة وت�شغيل الجئي فل�شطين في ال�شرق االأدنى )االأونروا( 
يوم 30 اأيلول  / �شبتمبر 2016 من اأ�شمتهم »االأطراف الم�شوؤولة« عن ق�شف اإحدى مدار�شها في 
بعد  الواحدة من  ال�شاعة  اأنه بحدود  الوكالة،  ال�شادر عن  البيان  ال�شيح، وجاء في  مخيم خان 
ظهر يوم 28 اأيلول، وبعد وقت ق�شير من بدء دوام الفترة الثانية، تعر�شت مدر�شة اإناث �شلمه 
االإعدادية في خان ال�شيخ لق�شف مبا�شر نتج عنه اإ�شابة طالبة بال�شف الثامن بجراح اإلى جانب 
معلمتين واحدة منهما و�شفت جراحها بالخطيرة، وحدث االنفجار عند بوابة الدخول للمدر�شة 

المال�شق لغرفة المعلمات داخل المجمع المدر�شي.
اآخر لتعر�ض �شبيان وفتيات الجئي فل�شطين  اإي�شاحاً خطيرًا  واأ�شافت الوكالة »اأن هذا ي�شكل 
الم�شتمر لم�شتويات غير مقبولة من العنف الع�شوائي في نف�ض االأماكن التي يفتر�ض اأن ي�شعروا 
الخام�ض  من  ال�شفوف  في  يدر�شن  طالبة   )258( ت�شم  المدر�شة  اأن  اإلى  باالأمان فيها"،م�شيرة 
وحتى التا�شع، وجددت االأونروا في ختام بيانها »مطالبتها القوية باأن تقوم كافة االأطراف ذات 
العالقة باالمتناع عن ا�شتخدام الو�شائل الحربية، بما في ذلك االأ�شلحة التي تعر�ض المدنيين – 
بمن فيهم الجئي فل�شطين – اإلى مخاطر ج�شيمة كالوفاة واالإ�شابة بجراح. اإن على كافة االأطراف 
التقيد التام بالتزاماتها المن�شو�ض عليها بموجب القانون االإن�شاني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق 

بحماية المدنيين«
كما اأدانت االأونروا يوم 21 / ت�شرين االأول - اأكتوبر / 2016 اعتداء النظام ال�شوري يوم 18 
فل�شطينيين  الجئين   )4( بحياة  اأودى  والذي  ال�شيح،  خان  مخيم  على  االأول/اأكتوبر  ت�شرين 
ومواطنة �شورية كانوا يحاولون مغادرة المخيم، حيث ق�شت »نوفة محمد جراد« وابنتها »اإباء 

�شعيد النادر« و�شائقهم »كمال ح�شين« وطفل عمره �شنة واحدة، ووالدة الطفل.
الم�شوؤولين عن هذه  اأكتوبر/ 2016  االأول-  ت�شرين  ال�شادر في 21  بيانها  االأونروا في  ودعت 
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االأفعال للتقيد بالتزاماتهم بموجب القانون االإن�شاني الدولي وطالبت اأطراف النزاع باأن يبذلوا 
ق�شار جهدهم لحماية حياة المدنيين وفقاً للقانون الدولي.

باأن  اآخر،  باأن ي�شبح بمثابة يرموك  ال�شيح  الذي يهدد مخيم خان  الحقيقي  الخطر  اأن  واأ�شافت 
يالقي الم�شير ذاته كمخيم اليرموك لالجئين في دم�شق الذي اأنهكته �شنوات القتال واأعمال العنف 

المروعة.
وفي يوم 14 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016 اأدانت وكالة االأمم المتحدة الإغاثة وت�شغيل الجئي 
فل�شطين في ال�شرق االأدنى )االأونروا( في بيان اأ�شدرته ق�شاء ح�شين علي مح�شن )52 �شنة( 
اأحد موظفيها وعمه اأحمد محمود مح�شن )77 �شنة( جراء غارة جوية ا�شتهدفت م�شجد الهدى 
خالل �شالة الفجر في مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�شطينيين يوم االأحد الموافق 13 ت�شرين 

الثاني 2016.
لالأونروا بامتياز طيلة 24 عاماً، حيث كان  ال�شيد مح�شن كان قد قدم خدماته  اأن  البيان  واأ�شار 
يعمل كقائد لفريق التوزيع مع دائرة الم�شتريات والخدمات اللوج�شتية، وموؤخرًا عمل ككاتب في 

مركز االأونروا ال�شحي في المخيم.
واأ�شافت اأن الفقيد هو ال�شحية رقم )20( من موظفيها الذين ق�شوا منذ بدء النزاع في �شورية، 

وقد رحل تاركاً وراءه زوجته و�شتة اأطفال.
وبدورهم اأ�شدر نا�شطو مخيم خان ال�شيح بياناً تحت و�شم االأونروا �شريكة في قتلنا اأدانوا فيه بيان 
وكالة »االأونروا« وو�شفوه بالمتماهي مع النظام ال�شوري وحلفائه من خالل ا�شتهداف الالجئين، 
واتهموه بالمتواطئ مع االأطراف التي تعمل ب�شكل اأو باآخر على تهجير من تبقى من الالجئيين 
اإدانة جرائمهم ب�شكل وا�شح، واأن تقاع�ض  الفل�شطينيين في مخيم خان ال�شيح دون العمل على 
»االأونروا« و�شمتها يوفر غطاًء �شيا�شياً لما يجري لالجئين الفل�شطينيين في مخيم خان ال�شيح 
وهو بمثابة مباركة وم�شاركة في الجرائم التي يتعر�ض لها المخيم والالجئون الفل�شطينيون من 
كافة االأطراف، �شواء لنق�ض خدماتها ب�شكل اأ�شا�شي في مجال ال�شحة واالإغاثة داخل المخيم، اأو 
عدم التحرك الفاعل الإيجاد حلول توقف ا�شتهداف الالجئين الفل�شطينيين والمخيمات الفل�شطينية 

من كافة االأطراف.
ا�شتهداف  وقف  على  بالعمل  المتحدة  لالأمم  تابعة  كهيئة  »االأونروا«  طالبوا  البيان  ختام  وفي 
المخيم بكافة اأنواع االأ�شلحة ووقف غارات الطيران الحربي الرو�شي – ال�شوري، والبراميل المتفجرة 
والق�شف المدفعي وال�شاروخي، م�شددين على اأن تحدد االأونروا ب�شكل وا�شح للجهات التي ت�شتهدف 
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الالجئين، والعمل على الدخول الفوري لمخيم خان ال�شيح للتاأكيد على: خلو المخيم من اأي مظاهر 
باإدخال  الفل�شطينيين والنازحين، والقيام  ع�شكرية، ومدنية المخيم حيث ال يقطنه �شوى الالجئين 

المواد الطبية واالإغاثية اإلى مخيم خان ال�شيح المحا�شر ب�شكل جزئي منذ العام 2013.
من جهة اأخرى اأطلق نا�شطون فل�شطينيون يوم 5 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016 حملة »ال تخذلوا 
المخيم« عبر التغريد على الو�شمين #التخذلوا_المخيم و #رو�شيا_تقتل_الفل�شطينيين"، ت�شامناً 

مع مخيم خان ال�شيح وتعبيرًا عن الرف�ض للعمليات الع�شكرية التي ت�شتهدف المخيم.
وت�شغيل  غوث  وكالة  اكتراث  عدم  ظل  في  تاأتي  الحملة  »اأن  الحملة  على  القائمون  واأ�شاف 
الق�شف  بعمليات  الفل�شطينية  والف�شائل  التحرير  ومنظمة  »االأونروا«  الفل�شطينيين  الالجئين 
والتهجير الق�شري التي يمار�شها النظام ال�شوري وحليفه الرو�شي تجاه �شكان مخيم خان ال�شيح، 
المخيمات  بتدمير  ال�شهيوني  الكيان  تخدم  اأجندات  وفق  اأهله  من  تبقى  من  تهجير  بغية  وذلك 

الفل�شطينية في �شورية واإلغاء حق العودة المقد�ض لدى ال�شعب الفل�شطيني«.
ومن جانبها اأعلنت مجموعة العمل من اأجل فل�شطيني �شورية اأن مخيم خان ال�شيح مخيم محا�شر 
كافة  على  �شيطرته  بعد  عليه  النظامي  الجي�ض  فر�شه  الذي  الم�شدد  الح�شار  نتيجة  بالكامل، 
المناطق المجاورة له في الغوطة الغربية لمدينة دم�شق، وعزله عن محيطه وقطع كافة الطرقات 

الوا�شلة اإليه، مما اأدى اإلى نفاد المواد االأ�شا�شية من اأغذية واأدوية وحليب اأطفال.
ودعت مجموعة العمل العالم لحماية �شكانه، والتحرك ال�شريع والفوري لتقديم الحماية الج�شدية 
والقانونية لالأهالي داخل المخيم والحيلولة دون ارتكاب المزيد من االنتهاكات واالأعمال االنتقامية 
الن�شاء  حياة  وتاأمين  له  الموالية  الم�شلحة  والملي�شيات  ال�شوري  النظام  قوات  يد  على  بحقهم 

واالأطفال وال�شيوخ والرجال.
كما وجهت مجموعة العمل نداء ا�شتغاثة لكافة االأطراف المعنية لل�شغط على النظام من اأجل فك 
الح�شار المفرو�ض على المخيم، وال�شماح باإدخال المواد االأ�شا�شية من غذاء ودواء عبر الطرق 
والممرات الرئي�شية المو�شلة للمخيم، وال�شماح بدخول الفرق االإغاثية واالإن�شانية اإلى المخيم 
للتخفيف من االآثار الكارثية التي تركها الق�شف اليومي الذي طال المخيم والح�شار المفرو�ض 

عليه منذ قرابة الـ30 يوماً.
وفي يوم 8 ت�شرين االأول/ اأكتوبر 2016 ا�شتنكرت ال�شبكة االأوروبية لفل�شطينيي �شورية الت�شعيد 
الع�شكري �شد مخيم خان ال�شيح، حيث تم ا�شتهداف المخيم بعدد من الغارات الجوية ا�شتخدمت 
في  ال�شراع  اأطراف  كل  بيانها  في  ال�شبكة  طالبت  كما  دولياً،  المحرمة  العنقودية  القنابل  فيها 
�شورية العمل على تحييد المخيمات الفل�شطينية بما فيها مخيم خان ال�شيح عما يجري من اأحداث 



39

وتجنيب المدنيين كل هذه المعاناة والتبعات.
االأوروبية  ال�شبكة  وجهت  ال�شوريين  الفل�شطينيين  الالجئين  لم�شاندة  جهودها  اإطار  و�شمن 
لفل�شطينيي �شورية يوم 14 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016 ر�شائل لكل من ال�شفارة الرو�شية في 
الهولندي،  البرلمان  في  الخارجية  ال�شوؤون  ولجنة  هولندا،  في  المتحدة  االأمم  ومكتب  هولندا، 
عبرت فيها عن اإدانتها لجريمة ح�شار اأهالي مخيم خان ال�شيح، وعمليات القتل التي يتعر�ض لها 
هذا  واعتبار  دولياً،  المحرمة  العنقودية  القنابل  با�شتخدام  الجوي  الق�شف  خالل  من  المدنيون 

الح�شار ت�شعيدًا خطيرًا �شد المخيمات الفل�شطينية في �شورية.
ودعت ال�شبكة االأوروبية لفل�شطينيي �شورية؛ هيئة االأمم المتحدة اإلى توفير الحماية لالجئين 
الفل�شطينيين في �شورية واإي�شال الم�شاعدات العاجلة اإلى كافة المخيمات الفل�شطينية ومتابعة 

ق�شية المعتقلين.
االأمم  مقر  اأمام  الفل�شطينيين  الالجئين  من  الع�شرات  نظم  »فيينا«  النم�شاوية  العا�شمة  وفي 
المتحدة اعت�شاماً ت�شامنياً مع مخيم خان ال�شيح، ا�شتنكروا خالله اأعمال الق�شف التي يقوم بها 

النظام ال�شوري.
واإنهاء  المخيم  ا�شتهداف  لوقف  التدخل  والفل�شطينية  الدولية  الموؤ�ش�شات  المعت�شمون  وطالب 
حالة الح�شار التي يفر�شها النظام ال�شوري على المدنيين، محملين الموؤ�ش�شات الدولية م�شوؤولية 

حماية المدنيين واأطفال المخيم.
كما نظم الع�شرات من الالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين العالقين في العا�شمة اليونانية اأثينا، 
فيه  عبروا  دم�شق،  ريف  في  الفل�شطينيين  لالجئين  ال�شيح  خان  مخيم  مع  ت�شامنياً  اعت�شاماً 
االأ�شابيع  الحربية خالل  بالطائرات  مكثف  ا�شتهداف  من  المخيم  له  يتعر�ض  لما  ا�شتنكارهم  عن 
االأخيرة، االأمر الذي اأدى اإلى وقوع الع�شرات من ال�شحايا والجرحى من اأبناء المخيم، مطالبين 

في الوقت ذاته بفتح ممرات اآمنة الإدخال الم�شاعدات الطبية والغذائية العاجلة.
 2016 اأكتوبر  االأول/  ت�شرين   15 يوم  الالجئين«  حقوق  عن  للدفاع   302 »الهيئة  اأدانت  فيما 
وتدميٍر  المدنيين،  ال�شحايا  من  العديد  �شقوط  اإلى  اأدى  والذي  ال�شيح  خان  مخيم  ا�شتهداف 

ل خدمات البنى التحتية في المخيم. للمنازل، والم�شافي الطبية، والموؤ�ش�شات االأهلية، وتعطُّ
وبدوره اأ�شدر تجمع االأطباء الفل�شطينيين في اأوروبا يوم 16 ت�شرين االأول/ اأكتوبر 2016 بياناً 
حذروا فيه من تدهور االأو�شاع االإن�شانية لالجئين الفل�شطينيين في مخيم خان ال�شيح وو�شف 

التجمع الو�شع االإن�شاني لل�شكان بالكارثي.
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باالأ�شلحة  المدنيين  ا�شتهداف  نتيجة  جاء  المخيم  في  المتدهور  الو�شع  اأن  بيانه،  في  واأ�شاف 
التحتية وتعطيل  البنية  ال�شحايا وتدمير  والذي خلف وراءه ع�شرات  دولياً  الفتاكة والمحرمة 
الخدمة،  المخيم عن  في  الوحيد  والم�شفى  ال�شحية  المراكز  الخدمية، وخروج  العامة  المرافق 

منوهاً اإلى اأن ذلك يهدد حياة اأكثر من 12 األف الجئ فل�شطيني بينهم 3 اآالف طفل.
فيما وجه عدد من اأهالي واأطفال مخيم درعا جنوب �شورية يوم 25 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016 
ر�شائل عبروا خاللها عن ت�شامنهم مع مخيم خان ال�شيح، و�شعورهم بالخذالن واالألم لما يتعر�ض 
له المخيم من ا�شتمرار ق�شفه بالبراميل المتفجرة والقنابل المحرمة دولياً، والح�شار المفرو�ض 
عليه، معتبرين اأن الق�شف والح�شار ي�شتهدف المدنيين المتبقين فيه وذلك من اأجل اإفراغ المخيم 

من �شكانه وتدميره ومحوه ب�شكل كامل.
وفي ذات الر�شائل اأدان �شكان مخيم درعا �شمت منظمة التحرير والف�شائل الفل�شطينية ووكالة 
من  الخالي  ال�شيح  خان  مخيم  حماية  �شرورة  على  م�شددين  المخيم،  في  يجري  عّما  االأونروا 

ال�شالح والم�شلحين، وفك الح�شار عنه، واإدخال الدواء والغذاء والم�شاعدات االإن�شانية اإليه.
باب  بفتح   2016 اأكتوبر  االأول/  ت�شرين   18 يوم  االأوروبية  الوفاء  حملة  بادرت  جانبها  من 
ال�شيح..  خان  مخيم  »اأطفال  عنوان:  الحملة  حملت  حيث  ال�شيح،  خان  مخيم  ل�شالح  التبرع 
ي�شت�شرخونكم«، اأكد القائمون على الحملة اأن اأبناء مخيم خان ال�شيح يطلقون �شرخة مدوية لكل 

�شمير حي في وقت ترتفع فيها اأ�شواتهم قبل اأن ُي�شمتها ح�شار خانق.
كما اأ�شاروا اإلى اأن الفل�شطينيين داخل المخيم يعانون من ظروف �شعبة يتكللها نق�ض حاد في 
كافة المواد الغذائية والطبية، ب�شبب ا�شتمرار ق�شف المخيم وقطع جميع الطرقات الوا�شلة اإليه 

والح�شار المطبق المفرو�ض على المخيم.
وطالب القائمون على الحملة من المتبرعين اأن يكونوا عوناً و�شندًا الأهالي المخيم، واأن يمدوهم بما 
يحتاجون اإليه، للتخفيف من معاناتهم قبل اأن تو�شد االأبواب وتجف �شرايين الحياة الوا�شلة اإليهم.
من  عدد   2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   20 يوم  اأطلق  المخيم(  �شوت  )نحن  عنوان:  وتحت 
الن�شطاء واالإعالميين الفل�شطينيين في الداخل الفل�شطيني المحتل- رام اهلل -، حملة ت�شامنية 
مع الالجئين الفل�شطينيين في �شورية، ولوقف ا�شتهداف المدنّيين والبنى التحتية في مخيم خان 
ال�شيح و�شرورة االإ�شراع في فك الح�شار واإدخال الم�شاعدات االإن�شانية للمخيم، ال �شيما االأدوية 
وحليب االأطفال، وتجنيب مخيم خان ال�شيح وجميع المخيمات الفل�شطينية في �شورية ال�شراع 
اأ�شوًة ببقية  الدائر، لما له من مخاطر على تهجير الالجئين وتاأثيرها وارتباطها بحق العودة، 

المخيمات، وعلى راأ�شها مخيمات خان ال�شيح واليرموك ودرعا.
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وفي انتهاك �شارخ لكل المعايير االإن�شانية قامت قنا�شة النظام ال�شوري با�شتهداف وقتل النا�شط 
االإغاثي »خالد اأ�شعد الخالدي« بدم بارد على طريق خان ال�شيح زاكية اأثناء محاولته اإدخال مادة 

الخبز للمحا�شرين داخل المخيم من اأطفال ون�شاء و�شيوخ وذوي احتياجات خا�شة.
يوم 27 ت�شرين  اأجل فل�شطينيي �شورية بياناً �شحفياً  العمل من  اأ�شدرت مجموعة  ومن جانبها 
ال�شيح"،  خان  مخيم  داخل  والمدنيين  النا�شطين  ا�شتهداف  فيه  اأدانت   2016 اأكتوبر   / االأول 
ال�شلوك  واأدانت  �شورية  في  الفل�شطينيين  الالجئين  بحق  المتجددة  الجرائم  فيه  وا�شتنكرت 

الالإن�شاني في ا�شتهداف النا�شطين االإغاثيين واالإعالميين والمدنيين العزل.
ودعت المجتمع الدولي بكل موؤ�ش�شاته االإن�شانية واالإغاثية والقانونية اإلى ال�شغط على اأطراف 
ال�شراع كافة داخل �شورية، لتحييد مخيم خان ال�شيح وتجنيب الالجئين الفل�شطينيين المدنيين 
حمم البراميل المتفجرة، والق�شف ال�شاروخي الجوي الذي يتعر�شون له منذ اأ�شابيع عديدة، 
عبر  ودواء  غذاء  من  االأ�شا�شية  المواد  باإدخال  وال�شماح  المخيم  على  المفرو�ض  الح�شار  وفك 

الطرق والممرات الرئي�شية المو�شلة اإلى المخيم.
كما اأ�شدرت »هيئة فل�شطين الخيرية« على �شفحتها في موقع التوا�شل االجتماعي )الفي�ض بوك( 
تنعي  الخيرية«  فل�شطين  »هيئة  اأن  البيان  في  وجاء  نا�شطيها،  اأحد  »الخالدي«  فيه  نعت  بياناً 
المخيم  اإلى  الخبز  اإدخال  الخالدي« والذي ق�شى خالل محاولته  اأ�شعد  االإغاثي »خالد  النا�شط 
ال�شهيد  كان  الهيئة،  فريق  �شمن  التطوع  من  �شنوات  مدار  »على  اأنه  اإلى  منوهة  المحا�شر«، 
»خالد« نموذجاً رائعاً لل�شاب ال�شجاع والمتفاني في خدمة اأهله ومخيمه، والذي لم يوفر جهدًا 

في �شبيل تخفيف اآثار الحرب والح�شار عن اأهالي المخيم والمهجرين على حد �شواء«.
اإلى ذلك اأ�شدرت »ال�شبكة االأوروبية لفل�شطينيي �شورية« بياناً �شحفياً اأدانت فيه اغتيال النا�شط 
االإغاثي )خالد الخالدي( في مخيم خان ال�شيح الفل�شطيني المحا�شر من قبل النظام ال�شوري في 

الغوطة الغربية لدم�شق.
وبدورهم نظم الع�شرات من الالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين المقيمين في األمانيا، يوم 5 ت�شرين 
الثاني/ نوفمبر 2016 وقفة ت�شامنية في العا�شمة برلين ت�شامناً مع مخيم خان ال�شيح في ريف 
خان  لمخيم  منا�شرة  �شعارات  تحمل  التي  والالفتات  الفل�شطينية  االأعالم  رفعوا  حيث  دم�شق، 

ال�شيح في ريف دم�شق.
اإلى  وطالب المت�شامنون، بوقف ا�شتهداف مخيم خان ال�شيح وال�شماح باإدخال المواد االإغاثية 

اأكثر من )12( األف مدني محا�شرين داخل المخيم.
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وفي هولندا نظم البيت الثقافي الفل�شطيني في مدينة »هل�شنبوري« يوم 13 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 
2016 وقفة ت�شامنية �شامتة مع مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�شطينيين بريف دم�شق، وا�شتنكارًا 

لما يتعر�ض له المخيم من ق�شف وح�شار على يد قوات النظام ال�شوري ومجموعاته الموالية.
ووجه البيت الثقافي الفل�شطيني با�شم المت�شامنين بياناً طالب فيه االأمم المتحدة والموؤ�ش�شات 
التابعة لها والمعنية، بتاأمين حياة المدنيين وتحييدهم ويالت ال�شراع القائم في �شورية، معتبرًا 
اأن ما يحدث في مخيم خان ال�شيح بالجريمة وو�شمة عار على جبين االإن�شانية، محماًل المجتمع 

المدني م�شوؤولية ما يحدث لالجئين الفل�شطينيين في �شورية.

مخيم حندرات
عام  من  الثاني  الن�شف  خالل  حندرات  مخيم  على  ال�شيطرة  ال�شوري  النظام  قوات  ا�شتعادت 
2016 يوم 17 / ت�شرين االأول - اأكتوبر، وذلك في مجريات العمليات القتالية التي قام بها النظام 
ال�شوري لتحرير مدينة حلب، والتي اأدت اإلى ا�شتعادته لعدد من البلدات والمناطق منها مخيم 

حندرات والذي كانت المعار�شة ال�شورية تحكم ال�شيطرة عليها.
اأن حوالي 90% من مباني مخيم حندرات في حلب مدمرة تدميرًا  العمل  وت�شير م�شادر مجموعة 

كاماًل اأو جزئياً، ب�شبب ا�شتهدافه من قبل قوات النظام ال�شوري بال�شورايخ والبراميل المتفجرة.
وبينت مقاطع فيديو م�شورة من مخيم حندرات حجم الدمار الكبير الذي تعر�شت له المنازل 
بعد الق�شف العنيف، والذي اأدى اإلى خروج مجموعات المعار�شة الم�شلحة ودخول قوات النظام 

و»لواء القد�ض« اإحدى المجموعات الموالية للنظام.
الذين نزحوا من مخيم حندرات حيث  الفل�شطينيين  الالجئين  ا�شتمرار معاناة  ياأتي ذلك و�شط 
فيما منعت قوات  الم�شلحة على مخيمهم،  ال�شورية  المعار�شة  اإثر �شيطرة  هجروا عن منازلهم 

المعار�شة ال�شورية الم�شلحة عودة االأهالي اإلى المخيم منذ تلك الفترة.
اإلى  نزوحهم  اإلى  اإ�شافة  حلب  في  الجامعي  ال�شكن  منها  اإيواء  مراكز  في  منهم  كثير  ويقطن 

المخيمات والمناطق االأخرى.

	•اأبرز االأحداث
• اندلعت ا�شتباكات عنيفة في محيط مخيم حندرات لالجئين  يوم 5 / تموز – يوليو / 2016	
الفل�شطينيين بين الجي�ض ال�شوري و»لواء القد�ض« الموالي له من جهة، ومجموعات المعار�شة 

الم�شلحة من جهة اأخرى، ا�شتخدمت فيها كافة اأنواع االأ�شلحة الخفيفة والثقيلة.
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• ق�شت الالجئة الفل�شطينية »عبير عابدي« وجنينها الحامل به  يوم 9/ تموز – يوليو / 2016	
بعد اإ�شابتها ب�شظايا قذائف الهاون وال�شواريخ في حلب، حيث تم ا�شتهداف ال�شكن ال�شبابي 
في المدينة، والذي يلجاأ فيه عدد من العائالت النازحة من مخيم حندرات، كما اأ�شيب زوجها 

الالجئ »عبدو �شويد«، وال�شاب الفل�شطيني »اأحمد ال�شعدي« من اأبناء مخيم حندرات.
•اأما في منطقة الفرقان بحلب والتي طالها الق�شف، فقد اأ�شيب االأ�شتاذ »اأحمد علي جمعة« من  	
اأبناء مخيم حندرات وزوجته »�شناء علي« من مخيم النيرب وابنتهم »نور«، حيث تعر�ض 

جمعة وابنته نور لك�شر في القدم.
• تعر�ض مخيم مخيم حندرات لغارات جوية ا�شتهدفت اأماكن  يوم 1/ اآب _ اأغ�شط�ض / 2016	
متفرقة منه، تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة في محيط المخيم والمناطق المجاورة له 

ُا�شتخدمت فيها كافة اأنواع االأ�شلحة الخفيفة والثقيلة.
• تعر�ض مخيم حندرات لالجئين الفل�شطينيين، للق�شف بكافة  يوم 20 اأيلول  / �شبتمبر 2016	
اأنواع االأ�شلحة، فيما �شهدت البلدات والمناطق المحيطة به ا�شتباكات عنيفة تدور رحاها منذ 
اأيام بين مجموعات المعار�شة ال�شورية الم�شلحة من جهة، والجي�ض النظامي ومجموعة لواء 

القد�ض الموالية للجي�ض ال�شوري من جهة اأخرى.
من  • يوم 24 اأيلول  / �شبتمبر 2016 تمكنت قوات النظام ال�شوري ولواء القد�ض الموالي للنظام 	
التقدم في مخيم حندرات لالجئين الفل�شطينيين الواقع اإلى ال�شمال من مدينة حلب، وذلك بعد 
ق�شف عنيف تعر�ض له المخيم ومجموعات المعار�شة الم�شلحة، ما اأدى اإلى ان�شحابها و�شقوط 
�شحايا بين الطرفين ودمار كبير في منازل المخيم، فيما �شنت مجموعات المعار�شة ال�شورية 

الم�شلحة هجوماً م�شادًا في وقت متاأخر تمكنوا فيه من ا�شتعادة ال�شيطرة على المخيم.
• اأعلنت مجموعات المعار�شة الم�شلحة عن ا�شتعادة ال�شيطرة  يوم 25 اأيلول  / �شبتمبر 2016	
على مخيم حندرات لالجئين الفل�شطينيين في حلب ب�شكل كامل، وذلك بعد �شاعات من تقدم 

قوات النظام ال�شوري ولواء القد�ض داخل المخيم يوم 24 اأيلول  / �شبتمبر 2016.
• اأ�شيب الالجئ الفل�شطيني »محمد اإبراهيم دغيم« من اأبناء  يوم 28 اأيلول  / �شبتمبر 2016	
مخيم حندرات، اأحد عنا�شر مجموعة »لواء القد�ض« الموالية للنظام ال�شوري بعد تعر�شه 
الع�شكرية  العمليات  الم�شلحة، وذلك خالل  المعار�شة  نار كثيف من قبل مجموعات  الإطالق 

التي ي�شارك فيها »لواء القد�ض« اإلى جانب الجي�ض النظامي في حلب.
• / ت�شرين االأول -اأكتوبر، ا�شتعاد النظام ال�شوري ال�شيطرة على المخيم في مجريات  يوم 17	

العمليات القتالية التي قام بها لتحرير مدينة حلب.
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مخيم النيرب
ب�شبب  واالأمان  اال�شتقرار  عدم  من  حالة  حلب  في  الفل�شطينيين  لالجئين  النيرب  مخيم  �شهد 
توتر االأو�شاع االأمنية في المناطق المتاخمة له، فموقع مخيم النيرب المال�شق لمطار النيرب 
لطرفي ال�شراع في �شورية، وقد تعر�ض خالل الن�شف  ا�شتراتيجياً  الع�شكري جعل منه موقعاً 
المدنيين،  اإلى وقوع �شحايا في �شفوف  اأدى  النار مما  الثاني من عام 2016 للق�شف والإطالق 
وخا�شة اأن عددًا من اأبناء المخيم ي�شاركون في القتال الدائر �شد مجموعات المعار�شة الم�شلحة 

مما و�شع المخيم واأهله في حالة ا�شتهداف المجموعات الم�شلحة.
وحذر نا�شطون فل�شطينيون و�شوريون، مجموعة لواء القد�ض الموالية للنظام ال�شوري في حلب 
ال�شوري  النظام  قوات  بين  حلب  في  الدائرة  المواجهات  في  الفل�شطينيين  الالجئين  اإقحام  من 
ومجموعات المعار�شة الم�شلحة، واتهم النا�شطون واأهالي مخيم النيرب في حلب لواء القد�ض 
وقائده »محمد �شعيد"، بتجنيد الع�شرات من �شباب مخيم النيرب، واإر�شالهم بعيدًا عن المخيمات 
المعار�شة  مجموعات  �شد  ال�شوري  النظام  قوات  جانب  اإلى  القتال  جبهات  اإلى  الفل�شطينية 

الم�شلحة لموؤازرته تحت ذريعة حماية المخيمات.
اإلى ذلك عانى �شكان مخيم النيرب من الت�شديد االأمني الذي فر�شه الجي�ض النظامي ولواء القد�ض 

الموالي له، حيث �شّن حمالت دهم لمنازل اأبناء المخيم واعتقل العديد منهم.
من  فل�شطينيين  الجئين  خم�شة  ال�شوري  االأمن  اعتقل   2016 �شبتمبر   - اأيلول    /7 يوم  ففي 
الكامنة وراء  االأ�شباب  النيرب في حلب، بعد مداهمة واقتحام بيوتهم دون معرفة  اأبناء مخيم 

اعتقالهم.
»ن�شال  الفل�شطيني  الالجئ   2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   10 يوم  ال�شوري  النظام  اعتقل  كما 
عي�شى الناجي« )52 عاماً( من اأبناء مخيم النيرب لمدة ثالثة اأيام، وذلك بعد عودته من اإحدى 
م�شافي حلب، حيث اأجرى عملية جراحية هناك، وقد اعتقل عند اأحد حواجز النظام على طريق 

حلب - مخيم النيرب.
اإلى ذلك اأفرج االأمن ال�شوري يوم 11/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016 عن الالجئ الفل�شطيني ال�شاب 
»اإبراهيم حنينو« من اأبناء مخيم النيرب في حلب، وذلك بعد اعتقال دام ثالث �شنوات في �شجون 
النظام، علماً اأن الحنينو اأفرج عنه قبل �شنة اإال اأنه اعتقل وهو عائد اإلى المخيم من قبل عنا�شر 

النظام في مدينة حماة.
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	•الو�شع المعي�شي
الطرقات  قطع  نتيجة  والمعي�شية  االقت�شادية  اأو�شاعهم  تردي  من  النيرب  مخيم  اأهالي  ا�شتكى 
الوا�شلة بين مدينة حلب والمخيم، ب�شبب اال�شتباكات الم�شتمرة بين والجي�ض النظامي واللجان 
جهة  من  الم�شلحة  ال�شورية  المعار�شة  وقوات  جهة،  من  له  الموالين  القد�ض  ولواء  ال�شعبية 
اأخرى، حيث قطعت مجموعات المعار�شة الم�شلحة �شمال �شورية يوم 4 ت�شرين الثاني / نوفمبر 
2016 طريق حلب االأ�شا�شي »طريق اأثريا - خنا�شر« الذي يمد حلب ومخيم النيرب بالب�شائع 
والمواد المختلفة، وذلك بعد ا�شتباكات عنيفة بين الجي�ض النظامي والمجموعات الموالية له من 

جهة، ومجموعات المعار�شة الم�شلحة من جهة اأخرى.
فيما عبر اأبناء مخيم النيرب عن حالة القلق الكبيرة جراء قطع الطريق والخوف من وقف دخول 
الب�شائع، مما ينذر باأزمة جديدة من ارتفاع اأ�شعار المواد وانقطاع المحروقات وبع�ض المواد 
الغذائية، االأمر الذي �شيزيد من االأعباء المترتبة على الالجئين الفل�شطينيين في حلب ومخيم 
الفل�شطينية  للعائالت  المالية  الموارد  انعدام  من  يعانون  المخيم  �شكان  يزال  وال  هذا  النيرب، 
وانت�شار البطالة، وا�شتمرار انقطاع الكهرباء منذ اأ�شهر عن مخيمهم، عالوة على �شعوبة تاأمين 
للم�شوؤولين  الم�شتمرة  منا�شداتهم  من  الرغم  على  المخيم،  اأبناء  لغالبية  للتدفئة  المحروقات 

ب�شرورة تاأمينه، حيث يتجاوز �شعر الليتر الواحد من المازوت قرابة الـ )280( ليرة �شورية.
فيما ال تزال هجرة �شكان مخيم النيرب في حلب م�شتمرة باتجاه تركيا والدول االأوروبية نتيجة 
االأو�شاع االأمنية والمعي�شية، ولوحظ مغادرة عدد كبير من اأهالي المخيم اإلى تركيا، في محاولة 
ال�شباب والعائالت ينتظرون  الكثير من  اللجوء االأوروبي، ويوجد في تركيا  اإلى دول  للو�شول 

طرقاً تو�شلهم اإلى البر االأوروبي بطرق �شرعية وغير �شرعية.

	•اأبرز االأحداث
• اأ�شيب الطفالن »اأحمد هيثم عي�شى« والطفل »علي محمود خاليلي«  يوم 3 تموز/ يوليو 2016	
نارية  طلقات  �شظايا  اأو  هاون  قذيفة  ل�شظايا  تعر�شهما  بعد  بحلب،  النيرب  مخيم  اأبناء  من 

متفجرة.
• اأ�شيب الالجئ الفل�شطيني »محمود اأيوب« من اأبناء مخيم النيرب،  في يوم 4 تموز / يوليو 2016	

اأثناء قتاله مع لواء القد�ض الفل�شطيني الموالي للنظام ال�شوري في محيط مخيم حندرات.
• اأ�شيب الالجئ الفل�شطيني »فريد الريفي« من اأبناء مخيم النيرب  يوم 6 تموز / يوليو 2016	
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الموالي  القد�ض«  »لواء  مجموعة  مع  القتال  م�شاركته  خالل  حلب،  في  الفل�شطينيين  لالجئين 
للنظام ال�شوري في محيط مخيم حندرات، حيث اأُ�شيب ب�شظايا قذيفة هاون �شقطت قربه خالل 

معارك مخيم حندرات في تلة الم�شافة، واليزال يتلقى العالج في الم�شفى الع�شكري بحلب.
• اأ�شيب الالجئ الفل�شطيني »عبد غانم« من �شكان مخيم النيرب  في يوم 10 تموز / يوليو 2016	
لالجئين الفل�شطينيين في مدينة حلب، اإثر اال�شتباكات الدائرة في محيط مخيم حندرات بين 
الجي�ض النظامي ولواء القد�ض من جهة ومجموعات المعار�شة الم�شلحة من جهة اأخرى، وهو 

اأحد عنا�شر مجموعة »لواء القد�ض« الموالي للنظام ال�شوري.
• اأ�شيب عدد من اأبناء مخيم النيرب ب�شظايا ر�شا�ض متفجر  يوم 21/ تموز - يوليو / 2016	
اإقامتهم، الم�شابون هم »اأحمد عزام«، »بالل عزام«، »اأحمد �شعيد عزام«،  �شقط على مكان 
اليوم  والقدم وال�شدر والبطن، وبذات  باليد  كانت  اإ�شاباتهم  اأن  العلم  »محمود عزام«، مع 
انقطع »طريق الرامو�شة« الطريق الرابط بين مدينة حلب ومخيم النيرب، ب�شبب اال�شتباكات 
العنيفة المندلعة بين مجموعات المعار�شة الم�شلحة التابعة للمعار�شة ال�شورية من جهة، 
والجي�ض النظامي واللجان ال�شعبية ولواء القد�ض الموالين له، فيما اأعلن مقاتلو المعار�شة 
الم�شلحة اأنهم تمكنوا من ال�شيطرة على طريق الرامو�شة قرب منطقة االأفران ودوار الكراجات، 

ومنعت دخول االرتال الع�شكرية، و�شاحنات الب�شائع.
• »انقطع طريق الرامو�شة« الطريق الرابط بين مدينة حلب  يوم 2 / اآب – اأغ�شط�ض / 2016	
بين  المندلعة  العنيفة  اال�شتباكات  ب�شبب  تام،  ب�شكل  الفل�شطينيين  لالجئين  النيرب  ومخيم 
النظامي  والجي�ض  جهة،  من  ال�شورية  للمعار�شة  التابعة  الم�شلحة  المعار�شة  مجموعات 

واللجان ال�شعبية ولواء القد�ض الموالين له.
• تعر�ض مخيم النيرب ل�شقوط ثالث قذائف، �شقطت اثنتان  يوم 4 / اآب – اأغ�شط�ض / 2016	
منها على ال�شارع الرئي�شي، وقذيفة قرب المركز الثقافي دون اأن ت�شفر عن وقوع اإ�شابات بين 

المدنيين.
الفل�شطينيين في حلب،  النيرب لالجئين  • تعر�ض مخيم  – اأغ�شط�ض / 2016	 اآب  يوم 19 / 
لغارة جوية، حيث ا�شتهدفت الطائرات ال�شورية �شالة »روز لالأفراح« ما اأدى اإلى ق�شاء طفل 

ووالده، فيما انت�شرت حالة من الذعر في اأرجاء المخيم رافقها �شماع اأ�شوات اإطالق نار.
• تعر�ض مخيم النيرب في حلب لق�شف �شاروخي، حيث  يوم 7 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
�شقط اأحد ال�شواريخ على اأر�ض زراعية في المخيم واقت�شرت االأ�شرار على الماديات فقط، 
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بين  عنيفة  ليلية  ا�شتباكات  اندالع  للمخيم  المجاورة  المناطق  و  االأحياء  �شهدت  حين  في 
مجموعات المعار�شة ال�شورية الم�شلحة وقوات الجي�ض النظامي على جبهتي عزيزة وال�شيخ 

لطفي وال�شيخ �شعيد.
النيرب  مخيم  �شكان  اأحد  منزل  على  �شاروخ  �شقط   • 	2016 اأكتوبر  االأول/  ت�شرين   11 يوم 

لالجئين الفل�شطينيين في حلب، دون اأن ي�شفر عن وقوع اإ�شابات بين المدنيين.
، �شهد محيط مخيم النيرب لالجئين الفل�شطينيين في  • يوم 28 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
ال�شوري  والجي�ض  الم�شلحة  ال�شورية  المعار�شة  قوات  بين  عنيفة  ا�شتباكات  اندالع  حلب، 
النظامي، حيث �شمعت اأ�شوات انفجارات عنيفة في تلك االأماكن بالتزامن مع ا�شتهداف مع 

�شماع انفجارات عنيفة في مطار النيرب المجاور للمخيم.
• اأ�شيب عدد من اأطفال مخيم النيرب بحاالت اختناق  يوم 15 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
الذين  االأطفال  بين  ُعرف من  المخيم، حيث  ا�شتهدفت محيط  انفجار عدة قذائف  ناجمة عن 

اأ�شيبوا، الطفل اأحمد هوا�ض )12 عاماً(.
• تعر�ض مخيم النيرب للق�شف بثالث قذائف هاون، اأثناء  يوم 28 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
ت�شييع جثمان »محمد رافع« قائد عمليات مجموعة »لواء القد�ض« الموالية للنظام ال�شوري، 
الذي ق�شى يوم 27 / ت�شرين الثاني - نوفمبر / 2016 خالل المواجهات المتوا�شلة في حي 

بعيدين بمدينة حلب.
اإلى  اإدخالها  اأثناء  •حيث ا�شتهدفت اإحدى قذائف الهاون الثالث موكب جنازة »محمد رافع«  	
المقبرة التي تقع في قرية النيرب، بينما �شقطت القذيفة الثانية على اأحد منازل المدنيين في 
المخيم، ما اأدى اإلى اإ�شابة اأفراد العائلة بجروح خطيرة، اأما القذيفة الثالثة فا�شتهدفت جامع 

التوابين اقت�شرت اأ�شرارها على الماديات.
النيرب  مخيم  ال�شورية  المعار�شة  قوات  ا�شتهدفت   • 	2016 دي�شمبر  االأول/  كانون   6 يوم 
لالجئين الفل�شطينيين بحلب بعدد من قذائف الهاون، حيث طال الق�شف مدر�شة عكا، دون اأن 

ت�شفر عن وقوع اإ�شابات.

مخيم درعا
لالجئين  درعا  مخيم  با�شتهداف   2016 عام  من  الثاني  الن�شف  خالل  النظامي  الجي�ض  ا�شتمر 
المتاخمة له ب�شكل خا�ض، باالأ�شلحة  الفل�شطينيين جنوب �شورية ب�شكل عام، وجميع المناطق 
اإلحاق مزيٍد من االأ�شرار بالمنازل والممتلكات  اأدى  الخفيفة والثقيلة والبراميل المتفجرة، مما 
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داخل المخيم، واإلى دمار اأجزاء وا�شعة منه و�شلت اإلى اأكثر من 80 %، وذلك بح�شب ما نقلته 
م�شادر مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية من فيديوهات و�شور من داخل المخيم.

اإلى ذلك ما يزال النظام ال�شوري يفر�ض ح�شارًا خانقاً على مخيم درعا، ويقوم باعتقال جميع من 
يخرج منه، واقتيادهم اإلى اأفرعه االأمنية، فقد اعتقل االأمن ال�شوري يوم 1 ت�شرين االأول / اأكتوبر 

2016 الطفل الفل�شطيني »مجدي زريقي« )14 عاماً(.

	•الو�شع المعي�شي
ال زال �شكان مخيم درعا ي�شتكون من اأو�شاع اإن�شانية قا�شية جراء الح�شار الذي يفر�شه الجي�ض 
كبير  ب�شكل  القوار�ض  انت�شار  من  يعانون  كما  له،  المتاخمة  والمناطق  المخيم  على  النظامي 
)الجرذان - الفئران( في اأغلب البيوت المهجورة والمدمرة، نتيجة غياب عمال المرافق العامة 
وفرق العمل الخدماتية واالإغاثية، وكذلك توقف عمل االأونروا في المخيم وخا�شة المراكز الطبية، 
كما يعاني االأهالي منذ ا / ني�شان – اإبريل / 2014 من انقطاع المياه ب�شكل كلي عن جميع اأرجاء 
المخيم، االأمر الذي اأجبر االأهالي على ا�شتخدام االآبار االرتوازية لمحاولة تاأمين جزٍء من المياه 
الأبنائهم، وذلك بالرغم مما قد تحمله تلك المياه من ملوثات اإال اأنها الخيار الوحيد المتبقي لهم، 
اأو اأن ي�شطر الراحل منهم لل�شير لم�شافات طويلة من اأجل جلب مياه ال�شرب مما يعر�ض حياتهم 

للخطر ب�شبب انت�شار القنا�شة على المباني المطلة على �شوارع المخيم.
ورغم الق�شف والح�شار والت�شييق االأمني، اإال اأن ذلك لم يمنع اأهالي واأطفال مخيم درعا جنوب 
�شورية من اأن يت�شامنوا مع اأهلهم في مخيم خان ال�شيح، حيث وجه اأطفال المخيم والمتبقين فيه 
من االأهالي يوم 25 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016 ر�شائل عبروا خاللها عن ت�شامنهم مع مخيم خان 
ال�شيح، و�شعورهم بالخذالن واالألم لما يتعر�ض له المخيم من ا�شتمرار ق�شفه بالبراميل المتفجرة 
ي�شتهدف  والح�شار  الق�شف  اأن  معتبرين  عليه،  المفرو�ض  والح�شار  دولياً،  المحرمة  والقنابل 

المدنيين المتبقين فيه وذلك من اأجل اإفراغ المخيم من �شكانه وتدميره ومحوه ب�شكل كامل.
وفي الر�شائل ذاتها اأدان �شكان مخيم درعا �شمت منظمة التحرير والف�شائل الفل�شطينية ووكالة 
من  الخالي  ال�شيح  خان  مخيم  حماية  �شرورة  على  م�شددين  المخيم،  في  يجري  عما  االأونروا 

ال�شالح والم�شلحين، وفك الح�شار عنه ،اإدخال الدواء والغذاء والم�شاعدات االإن�شانية اإليه.
ال�شوريين من  الفل�شطينيين والنازحين  الالجئين  اأن مخيم درعا ي�شكنه مزيج �شكانّي من  يذكر 
وكان  المحافظة،  اأبناء  من  ال�شوريين  المواطنين  بع�ض  اإلى  اإ�شافة  المحتل،  ال�شوري  الجوالن 
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النازحين  من  األفاً   25 منهم  ن�شمة؛  األف   40 من  اأكثر  �شورية  في  االأحداث  اندالع  قبل  يقطنه 
ال�شوريين، ونحو 17 األفاً من الالجئين الفل�شطينيين فيما بقي فيه اليوم 265 عائلة.

	•اأبرز االأحداث
• ا�شتهدف الجي�ض النظامي بقذائف الهاون اأحياء درعا البلد  يوم 6/ تموز – يوليو / 2016	
في منازل  اأحدث خراباً  الفل�شطينيين، مما  المجاور لمخيم درعا لالجئين  ال�شد  وحي طريق 
االأهالي وحالة ذعر كبيرة بينهم وخا�شة االأطفال، فيما لم ترد اأّية اأنباء عن �شقوط �شحايا اأو 

اإ�شابات في �شفوف المدنيين.
• تعر�ض مخيم درعا لق�شف عنيف، حيث ا�شتهدف الجي�ض  يوم 15/ تموز – يوليو / 2016	
 5 �شقوط  ت�شجيل  وتم  الهال  �شوق  في  المتواجدة  الدبابات  بقذائف  المخيم  اأحياء  النظامي 
اأبناء  من  تبقى  من  اأ�شيب  فيما   ،)180( عيار  هاون  قذائف  �شقوط  ت�شجيل  تم  كما  قذائف، 

المخيم بحالة فزع نتيجة هذا الق�شف والذي اأحدث خراباً في منازل المدنيين.
• تعر�ض مخيم درعا لق�شف بالم�شادات االأر�شية ا�شتهدف  يوم 25/ تموز _ يوليو / 2016	

مناطق متفرقة منه، حيث اقت�شرت االأ�شرار على الماديات.
• ا�شتهدف الجي�ض النظامي بقذائف الهاون اأحياء مخيم درعا  يوم 28/ تموز – يوليو / 2016	
وحي طريق ال�شد المجاور للمخيم، فيما �شقط �شاروخ اأر�ض- اأر�ض من نوع »الفيل« على 
عن  اأنباء  اأّية  ترد  لم  فيما  االأهالي،  منازل  في  خراباً  اأحدث  مما  درعا،  مخيم  حارات  اإحدى 

�شقوط �شحايا اأو اإ�شابات في �شفوف المدنيين.
التي  الهاون  قذائف  من  بعدد  لق�شف  درعا  مخيم  تعّر�ض   • 	2016 اأغ�شط�ض/  اآب   /13 يوم 

ا�شتهدفت مناطق متفرقة من المخيم اقت�شرت اأ�شرارها على الماديات.
• ا�شتهدف الجي�ض النظامي بقذائف الهاون اأحياء مخيم درعا  يوم 16/ اآب – اأغ�شط�ض/ 2016	

وحي طريق ال�شد المجاور للمخيم.
• تعر�ض مخيم درعا لق�شف مدفعي ا�شتهدف مناطق متفرقة  يوم 21/ اآب – اأغ�شط�ض/ 2016	
اأحياء درعا البلد والتي تقطنها  اأ�شرارها على الماديات، كما تعر�شت  من المخيم اقت�شرت 
بع�ض العائالت الفل�شطينية لق�شف مدفعي عنيف اأودى بحياة ثالثة اأطفال من اأبناء المنطقة، 
الق�شف حي  ا�شتهدف  في حين  المنازل،  في  المدنيين وخراب  بين  واأثار حالة خوف وفزع 

طريق ال�شد المجاور لمخيم درعا.
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•اأودى الق�شف الذي ا�شتهدف مخيم درعا لالجئين الفل�شطينيين جنوب �شورية بحياة الطفلين  	
الخطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرون  خم�شة  واأ�شيب  قطاي�شة«،  و»ليمار  قطاي�شة«،  »محمد 

جراء ق�شف قوات النظام ال�شوري للمخيم با�شطوانة متفجرة.
الدبابات  قذائف  من  بعدد  لق�شف  درعا  مخيم  تعر�ض   • 	2106 اأغ�شط�ض/   – اآب   /29 يوم 
التابعة للنظام ال�شوري، حيث ا�شتهدفت مناطق متفرقة من المخيم اقت�شرت اأ�شرارها على 

الماديات.
• �شهد مخيم درعا اندالع ا�شتباكات هي االأعنف منذ �شهور،  يوم 1/ اأيلول  – �شبتمبر / 2016	
حيث �شنت قوات الجي�ض النظامي المتواجدة في المنطقة الجنوبية هجوماً عنيفاً على كتائب 
المعار�شة ال�شورية الم�شلحة بهدف اقتحام مخيم درعا، وتزامنت تلك اال�شتباكات مع ق�شف 
بالطيران الحربي والمدفعي ا�شتهدف المخيم والمناطق المحيطة به، مت�شببة بدمار هائل في 

الممتلكات.
• ا�شتهدفت قوات النظام ال�شوري مخيم درعا ب�شاروخ اأر�ض  يوم 2/ اأيلول  – �شبتمبر / 2016	
اأر�ض من نوع »الفيل«، ما اأدى اإلى ق�شاء زوجة ال�شاب هاني الخياط وابنته مالك، وهما من 
اأبناء الجوالن المحتل، كما اأدى الق�شف اإلى اإ�شابات في �شفوف الالجئين الفل�شطينيين بينهم 

اأطفال، اإ�شافة لت�شبب الق�شف بحالة من التوتر التي انت�شرت في �شفوف االأهالي.
ال�شوري مخيم درعا لالجئين  النظام  • ا�شتهدفت قوات  اأكتوبر 2016	 يوم 2 ت�شرين االأول / 
الفل�شطيني »ن�شيم قويدر« واإ�شابة  اإلى ق�شاء الطفل  اأدى  الهاون مما  الفل�شطينيين بقذائف 

عدد من اأبناء المخيم بجراح بع�شها خطيرة.
مناطق  ا�شتهدف  مدفعي  لق�شف  درعا  مخيم  تعر�ض   • 	2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   6 يوم 
البلد  درعا  اأحياء  تعر�شت  حين  في  الماديات،  على  اأ�شرارها  اقت�شرت  المخيم  من  متفرقة 
وحي طريق ال�شد - والتي يقطنها عدد من العائالت الفل�شطينية - لق�شف مدفعي و�شاروخي 

فيما األقت الطائرات ا�شطوانة متفجرة مما اأحدث خراباً في المنازل.
• تعر�ض مخيم درعا لق�شف بعدد من قذائف الهاون التي  يوم 17 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	

ا�شتهدفت مناطق متفرقة من المخيم اقت�شرت اأ�شرارها على الماديات.
• ق�شفت قوات النظام ال�شوري مخيم درعا ب�شاروخي  يوم 18 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
اأر�ض اأر�ض من نوع »فيل« وقذائف الهاون، فيما األقى الطيران الحربي ا�شطوانة متفجرة على 

المخيم، ما اأدى اإلى اإ�شابة 7 مدنيين بينهم ن�شاء واأطفال، ودمار كبير في منازل االأهالي.
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• ق�شفت قوات النظام ال�شوري بقذائف الهاون والدبابات  يوم 24 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016	
مخيم درعا، فيما اقت�شرت االأ�شرار على الماديات.

وعدد  غاز  با�شطوانة  للق�شف  درعا  مخيم  تعر�ض   • 	2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   25 يوم 
اإ�شابات بين  اأن ي�شفر ذلك عن وقوع  من قذائف الهاون، ا�شتهدفت مناطق متفرقة منه دون 

المدنيين.
، ق�شفت قوات النظام ال�شوري مخيم درعا با�شطوانة  • يوم 4 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
المال�شق  ال�شد  طريق  حي  ا�شتهدفت  كما  الماديات،  على  االأ�شرار  اقت�شرت  متفجرة  غاز 
للمخيم والذي تقطنه عائالت فل�شطينية با�شطوانة متفجرة اأخرى مما اأحدث خراباً في منازل 

المدنيين.
ال�شوري مخيم درعا لالجئين  النظام  • ق�شفت قوات  الثاني / نوفمبر 2016	 يوم 10 ت�شرين 
الفل�شطينيين جنوب �شورية با�شطوانات الغاز المتفجرة وعدد من قذائف الهاون، اقت�شرت 
اأ�شرارها على الماديات، كما ا�شتهدف الق�شف حي طريق ال�شد المال�شق للمخيم والذي تقطنه 

عائالت فل�شطينية، با�شطوانات غاز متفجرة اأحدثت خراباً في منازل المدنيين.
ال�شوري مخيم درعا لالجئين  النظام  • ق�شفت قوات  الثاني / نوفمبر 2016	 يوم 21 ت�شرين 
مناطق  ا�شتهدفت  الهاون،  وقذائف  الغاز  ا�شطوانات  من  بعدد  �شورية  جنوب  الفل�شطينيين 

متفرقة منه دون اأن ي�شفر ذلك عن وقوع اإ�شابات بين المدنيين.
ال�شوري مخيم درعا لالجئين  النظام  • ق�شفت قوات  الثاني / نوفمبر 2016	 يوم 22 ت�شرين 
الفل�شطينيين بعدد من ال�شواريخ من نوع اأر�ض – اأر�ض، دون اأن ي�شفر الق�شف عن وقوع 
اإ�شابات بين المدنيين، تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة بين قوات المعار�شة ال�شورية 

من جهة، والجي�ض النظامي من جهة اأخرى على اأطراف المخيم والبلدات المجاورة له.
• ق�شفت قوات النظام ال�شوري مخيم درعا با�شطوانات  يوم 24 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
ا�شتهدف  كما  الماديات،  على  اأ�شرارها  اقت�شرت  الخمي�ض،  اليوم  �شباح  المتفجرة،  الغاز 
الق�شف حي طريق ال�شد المال�شق للمخيم والذي تقطنه عائالت فل�شطينية، مما اأحدثت خراباً 

في منازل المدنيين.
جوية  غارة  ال�شوري  النظام  طائرات  اإحدى  �شنت   • 	2016 نوفمبر   / الثاني  ت�شرين   26 يوم 
ا�شتهدفت مخيم درعا لالجئين الفل�شطينيين جنوب �شورية اقت�شرت اأ�شرارها على الماديات، 
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كما ق�شفت قوات النظام حي طريق ال�شد المال�شق للمخيم والذي تقطنه عائالت فل�شطينية 
باأ�شطوانة متفجرة اأخرى مما اأحدث خراباً في منازل المدنيين.

• �شن الطيران الحربي التابع لقوات النظام ال�شوري  يوم 29 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	
الماديات،  على  اأ�شرارها  اقت�شرت  الفل�شطينيين،  لالجئين  درعا«  »مخيم  على  جوية  غارة 
كما ق�شفت قوات النظام حي طريق ال�شد المال�شق للمخيم والذي تقطنه عائالت فل�شطينية 

باأ�شطوانة متفجرة اأحدثت خراباً في منازل المدنيين.
• ا�شتهدفت قوات النظام ال�شوري بالمدفعية مخيم درعا  يوم 2 كانون االأول/ دي�شمبر 2016	
لالجئين الفل�شطينيين، مما اأحدث خراباً في المنازل، كما ا�شتهدفت قوات النظام حي طريق 
طراز  من  اأر�ض  اأر�ض  ب�شاروخ  فل�شطينية،  عائالت  تقطنه  والذي  للمخيم  المال�شق  ال�شد 

»فيل« مما اأحدث دمارًا كبيرًا في منازل المدنيين.
مناطق  ا�شتهدف  مدفعي  لق�شف  درعا  مخيم  تعر�ض   • 	2016 دي�شمبر   / االأول  كانون   4 يوم 
البلد وحي  اأحياء درعا  الماديات، كما تعر�شت  اأ�شرارها على  اقت�شرت  المخيم  متفرقة من 
األقت  كما  عنيف،  مدفعي  لق�شف  الفل�شطينية  العائالت  من  عدد  يقطنها  والتي  ال�شد  طريق 

الطائرات المنازل واأثار حالة خوف وفزع بين المدنيين.

مخيم الح�شينية
عانى اأبناء مخيم الح�شينية بريف دم�شق، خالل الن�شف الثاني من عام 2016 من الت�شديد االأمني 
الذي فر�شته حواجز النظام ال�شوري والمجموعات ال�شيعية الموالية لها في منطقة ال�شيدة زينب 
على حركة دخول وخروج االأهالي من واإلى مخيم الح�شينية، حيث قامت بتجديد بطاقات الدخول 
اإلى منطقة الح�شينية، وفر�شت على كل فرد في العائلة حمل بطاقة تحمل ا�شمه اإ�شافة الأ�شماء 

اأفراد العائلة؛ كما منعت الحواجز االأمنية الزيارات الأهل الح�شينية.
مخيم  مختار  ال�شوري  االأمن  عنا�شر  اعتقل   2016 اأكتوبر  االأول/  ت�شرين  �شهر  منت�شف  وفي 
اال�شتراكي،  العربي  البعث  حزب  ل�شعبة  ال�شابق  الم�شوؤول  ح�شين«  الحكيم  »عبد  الح�شينية 

واقتادته اإلى جهة غير معلومة ب�شبب اإعطائه �شند اإقامة المراأة مجهولة.
بريف  الفل�شطينيين  الح�شينية لالجئين  �شكان مخيم  يقارب من )40%( من  ما  اأن  الجدير ذكره 
دم�شق، لم يعودوا اإلى منازلهم حتى اليوم، وذلك ب�شبب تخوفهم من االعتقال من قبل حواجز 

الجي�ض النظامي التي تتحكم بمداخل ومخارج المخيم.
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	•الو�شع المعي�شي
ال�شحي  ال�شرف  م�شاكل  بحل  المخيم،  خدمات  عن  الم�شوؤولين  الح�شينية  مخيم  اأهالي  نا�شد 
الم�شوؤولة  المحافظات والبلديات  قيام  ب�شبب عدم  االأخيرة  االآونة  ب�شكل كبير في  تفاقمت  التي 
عن الح�شينية بواجباتها الخدماتية، فيما يعاني اأبناء المخيم من تراكم القمامة وركام المنازل 
المتهدمة بفعل الق�شف في عدة �شوارع من المخيم، االأمر الذي اأدى اإلى انت�شار اأعداد كبيرة من 
القوار�ض، في حاراته واأزقته، و�شكل تهديدًا كبيرًا لحياة االأهالي ون�شر االأمرا�ض بين ال�شكان 
وزاد من معاناتهم، فيما عزى الكثير من اأهالي المخيم، �شبب كثرة الجرذان اإلى تراكم القمامة 
في الطرقات، وركام المنازل المتهدمة بفعل الق�شف، وتاأخر البلدية والجهات المعنية باإزالتها، 

ما خلق بيئة »خ�شبة« النت�شار الجرذان-على حد تعبيرهم.
كما يعاني �شكان مخيم الح�شينية من االنقطاع الطويل للتيار الكهربائي والذي يمتد اإلى نحو 12 
�شاعة يومياً، ورغم ال�شكاوى الم�شتمرة التي قدمها اأهالي المخيم للجهات المعنية والمخت�شة اإال 
اأن تلك الم�شكلة لم تحل، فيما تذهب الوعود الخا�شة بتاأمين الكهرباء من قبل بلدية الح�شينية 
التمديد  الرياح، كما يعاني االأهالي كذلك من  اإدراج  ال�شوري  للنظام  الموالية  ال�شعبية  واللجان 
عدادات  وتركيب  الكهربائية  االأ�شالك  �شيانة  في  الوا�شح  والتق�شير  الكهرباء،  ل�شبكة  ال�شيء 

الكهرباء.

مخيم �شبينة
ال زال اأهالي مخيم �شبينة بريف دم�شق مهجرين عن منازلهم بعد المعارك العنيفة التي ح�شلت 
العام  نهاية  منذ  البلدة  على  ت�شيطر  كانت  التي  الم�شلحة  المعار�شة  وقوات  النظام  قوات  بين 

2012 اإلى اأن �شيطرت قوات النظام عليها بتاريخ 17/ت�شرين الثاني - نوفمبر/2013.
اإعادة  عن  الحديث  ظل  في  عودتهم  بقرب  لالأهالي  وعوده  باإطالق  ال�شوري  النظام  ا�شتمر  فيما 
تاأهيل البنية التحتية للبلدة، حيث اأ�شارت تقديرات �شهود العيان اإلى اأن اأكثر من 80% من المخيم 

مدمر تدميرًا �شبه كامل.
ومن جانبهم ترقب اأهالي مخيم ال�شبينة، قرارًا حكومياً خالل الن�شف الثاني من عام 2016 ينهي 
ماأ�شاة نزوحهم، ويق�شي بفتح الطرق اإلى المنطقة وعودتهم اإلى بيوتهم، وبداأ االأمل يعود اإليهم بعد 
اأن بداأت ور�شات التنظيف التابعة لمحافظتي ريف دم�شق والقنيطرة في بلدة ال�شبينة العمل في 
ال�شبينة لترحيل »ردم المنازل المدمرة« وفتح الطرقات بهدف اإعادة االأهالي اإلى البلدة، كما ن�شرت 

البلدية �شورًا قالت: اإنها من داخل البلدة اأثناء عملية اإزالة الدمار واإعادة تاأهيل الخدمات.
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االإدارة  وزير  من  كتاب  توجيه  تم  فقد  »االأونروا«  الدولية  الغوث  وكالة  اأعمال  يخ�ض  وفيما 
المحلية اإلى المدير العام للهيئة العامة لالجئين الفل�شطينيين العرب »علي م�شطفى« الذي كان 

من المفتر�ض اأن يتوا�شل مع وكالة الغوث الدولية من اأجل البدء باالأعمال المتعلقة بالوكالة.
لالأهالي  �شت�شمح  اإنها  االأمنية:  الجهات  قالت  فقد  ال�شبينة،  اإلى  االأهالي  عودة  بخ�شو�ض  اأما 

بالعودة بعد اإحراز تقدم باإعادة تاأهيل البنية التحتية لل�شبينة.
بيوتهم،  اإلى  عودتهم  قرار  بحرقة  يترقبون  االأهالي  »اأن  البلدة:  في  الم�شالحة«  »لجنة  وقالت 
واأن معظم االأهالي يرغبون في االإ�شراع بقرار العودة قبل افتتاح المدار�ض في اأيلول  – �شبتمبر 
تكلفة  وارتفاع  نزوحهم  مناطق  في  االإيجارات  غالء  من  ب�شدة  المهجرون  يعاني  حيث   2016
الب�شطاء وقد تكبدوا على مدى ثالث �شنوات  الموظفين والعمال  اأنهم من  المعي�شة وخ�شو�شاً 

خ�شائر كبيرة«.
المخت�شة  للجهات  �ُشّلمت  البلدة  اإلى  للعودة  �شجلت  التي  العائالت  قوائم  اأن  اللجنة  واأ�شافت 
وبلغت 9136 عائلة، تت�شمن 41211 مواطناً، موؤكدة اأنه من الممكن عودة االأهالي بالتوازي مع 

عمل ور�شات االإ�شالح واإعادة البنى التحتية من اأجل ك�شب الوقت.
ال�شورية  الحكومة  قبل  من  من�شياً  بات  باأنه  مخيمهم  النا�شطين  وبع�ض  االأهالي  و�شف  فيما 
مق�شود  ب�شكل  تتجاهل  الجهات  تلك  واأن  الفل�شطينية،  التحرير  ومنظمة  الفل�شطينية  والف�شائل 

معاناتهم واأزماتهم االقت�شادية الناجمة عن عدم العودة اإلى ممتلكاتهم ومخيمهم.

مخيم ال�شيدة زينب
 ،2016 عام  من  الثاني  الن�شف  خالل  زينب  ال�شيدة  مخيم  يعي�شه  الذي  الن�شبي  الهدوء  ا�شتمر 
با�شتثناء حادث �شقوط 4 قذائف هاون يوم 13 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016 في المحيط القريب 
وخا�شة  المخيم  اأبناء  بين  فزع  وحالة  المدنيين  اأحد  منزل  في  خراباً  اأحدثت  مما  المخيم،  من 
والت�شديد  واالآخر،  الحين  بين  المخيم  اأبناء  تطال  التي  االعتقال  حمالت  اإلى  اإ�شافة  االأطفال، 
�شّنت  حيث  ال�شوري،  للنظام  الموالية  واللجان  النظامي  الجي�ض  يفر�شه  الذي  الخانق  االأمني 
اأمنية �شورية يوم 29 ت�شرين االأول  ال�شوري يرافقها عنا�شر  للنظام  مجموعات �شيعية موالية 
/ اأكتوبر 2016 حملة اعتقاالت وا�شعة طالت اأكثر من 15 الجئاً   فل�شطينياً، اإال اأن خوف اأهالي 
المخيم على حياتهم منعهم من االإف�شاح عن اأ�شماء المعتقلين، حيث روج النظام وعنا�شر موالية 
له اأنها حملة تنظيف لمتعاطي المخدرات على الرغم اأن من تم اعتقالهم ال يتعاطون المخدرات 

ولي�ض لديهم اأّية ملفات اأمنية اأو جنائية، ومن بين المعتقلين �شاب مختل عقلياً.
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اأما من الجانب التعليمي افتتحت وكالة االأونروا وبتمويل من الحكومة اليابانية يوم 18 ت�شرين 
بريف دم�شق، وذلك  ال�شيدة زينب  بيت جبرين في مخيم  اأكتوبر 2016 مدر�شة دالتا/  االأول/ 
بعد اإعادة بنائها وتاأهيلها، حيث تعر�شت في وقت �شابق اإلى جانب موؤ�ش�شات عديدة في المخيم 
ال�شوري ومجموعات  النظام  قوات  بين  الق�شف  واأعمال  اال�شتباكات  نتيجة  والتخريب  للق�شف 

المعار�شة الم�شلحة.

مخيم خان دنون
فر�شت عنا�شر االأمن ال�شوري ومجموعاته الموالية خالل الن�شف الثاني من عام 2016 اجراءات 
اأمنية على اأبناء مخيم خان دنون بريف دم�شق دون معرفة اأ�شباب ذلك، فيما ا�شتكى ال�شكان من 
�شوء معاملة عنا�شر حاجز المخيم التابع للجان االأمنية الموالية للنظام ال�شوري، ووفقاً لالأهالي، 

فاإن عنا�شر الحاجز ي�شتمرون بم�شايقة االأهالي اأثناء مرورهم عبره.
كما يقومون بم�شادرة بع�ض حاجيات االأهالي، وم�شاومتهم على ال�شماح لهم بالمرور مقابل ذلك، 
اإ�شافة اإلى ممار�شات و�شفت بـ )غير اأخالقية(، كم�شايقة فتيات المخيم باالألفاظ والحركات غير 

االأخالقية ب�شكل متكرر.
اأكتوبر  االأول-  ت�شرين   /  24 يوم  ال�شوريين،  الفل�شطينيين  الالجئين  من  عدد  طالب  وبدورهم 
المعار�شة  ال�شوري ومجموعات  النظام  قوات  بين  الدائر  القتال  في  اأبنائهم  زّج  بعدم   2016 /
الم�شلحة، وذلك بعد توارد اأنباء عن لقاء �شّم ممثلين عن جي�ض التحرير الفل�شطيني ومجموعات 
فل�شطينية موالية للنظام ال�شوري وما ي�شمى لجان الدفاع الوطني وممثلين عن الحر�ض الثوري 
االإيراني بهدف اإر�شال تعزيزات ع�شكرية اإلى جبهة الديرخبية بعد �شقوط عدد كبير من القتلى 

للفرقة الرابعة - اإحدى الفرق التابعة للجي�ض ال�شوري- في المعارك الدائرة هناك.
الفل�شطينية  والف�شائل  الفل�شطيني  التحرير  وجي�ض  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  االأهالي  ودعا 
ال�شعبية  والجبهة  الن�شال  وجبهة  االنتفا�شة  وفتح  العامة  »القيادة  االجتماع  ح�شرت  التي 

والديمقراطية« الكف عن اإراقة دماء ال�شباب الفل�شطيني في معركة لي�شت معركتهم.
ياأتي ذلك و�شط تفاقم االأزمات المعي�شية المزرية التي يعي�شها اأبناء المخيم الذين ي�شتكون من 
نق�ض بالخدمات االأ�شا�شية من �شحة وطبابة وموا�شالت، ي�شاف اإليها �شعوبة تاأمين الماء وغالء 

في االأ�شعار، كما يعانون من اكتظاظ بال�شكان وخا�شة ممن نزحوا من مخيماتهم بعد ق�شفها.
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مخيم جرمانا
لم يطراأ اأي تغير على حال مخيم جرمانا الذي يعي�ض �شكانه حالة من اال�شتقرار خالل الن�شف 
الثاني من عام 2016، اإال اأن �شكانه ما زالوا ي�شتكون من عدم توّفر الخدمات االأ�شا�شية وخدمات 
البنى التحتية. كذلك يعاني المخيم من عدة اأزمات؛ كان اأبرزها0 ارتفاع اإيجار المنازل وازدياد 
مجاورة،  مناطق  من  النازحين  من  االآالف  ع�شرات  المخيم  ا�شتيعاب  اإلى  نظرًا  عليها،  الطلب 
فيه  تقّل  وقت  في  البطالة  ن�شب  ترتفع  كذلك  خانقة.  ظروف  في  العي�ض  ال�شكان  على  فر�ض  ما 
الم�شاعدات المقدمة من الهيئات الخيرية واالأونروا، والتي ي�شكو االأهالي اأنها ال تغّطي اإال الي�شير 

من تكاليف حياتهم.

مخيم العائدين ــ حم�ض
حالة من الهدوء �شهدها مخيم العائدين بحم�ض خالل الن�شف الثاني من عام 2016، عّكر �شفوها 
حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم به االأمن ال�شوري بين الحين واالآخر، فيما عانى اأبناء المخيم 
من تزايد ارتفاع االأ�شعار و�شح في جميع المواد الغذائية والمحروقات، ب�شبب ا�شتمرار الحرب 
ا�شتكى  كما  االأو�شط،  ال�شرق  �شورية ومنطقة  ت�شرب  التي  الجوية  االأحوال  و�شوء  �شورية  في 
االأهالي واأ�شحاب المحال التجارية من انقطاع التيار الكهربائي ل�شاعات طويلة ما يوؤدي ب�شكل 
في  �شعوبة  المخيم  اأبناء  يجد  كذلك  مادية،  خ�شائر  وتكبدهم  الغذائية  المواد  تلف  اإلى  م�شتمر 
تاأمين الغاز للطبخ والتدفئة نتيجة عدم توفره واأ�شعار المرتفعة، وانت�شار البطالة بينهم و�شعف 

الموارد المالية، مما دفع بع�ض االأهالي اإلى ا�شتخدام الحطب للتدفئة والطبخ.
اأما من الجانب الطبي ي�شكو اأبناء مخيم العائدين في حم�ض من تدهور و�شعهم ال�شحي، وعدم 
نيل حقهم بالطبابة المجانية التي تقدمها وكالة غوث الالجئين الفل�شطينيين »االأونروا«، وذلك 

بعد اإغالق الم�شتو�شف الوحيد التابع لالأونروا في المخيم.
وقال الدكتور »عا�شم ال�شهابي« اأحد اأبناء المخيم في ر�شالة وجهها للمعنيين: »اإن م�شتو�شف 
االأونروا مغلق ب�شكل ر�شمي منذ 4 اأ�شهر وب�شكل غير ر�شمي منذ 6 اأعوام، بذريعة م�شابقة لتعيين 

بديل موؤقت للعيادة«.
واأكد ال�شهابي: »اأن عيادات االأطباء الخا�شة منذ اأ�شهر تحولت اإلى عيادات خيرية، بينما عيادة 
الم�شتو�شف  بفتح  وطالب  االأ�شنان،  عيادات  اأ�شخم  من  وتعتبر  مجانية  االأونروا  م�شتو�شف 

وت�شكيل مجموعة من خم�ض اأطباء تتناوب عليه يومياً ومجاناً«.
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وكانت لجنة متابعة �شوؤون مخيم حم�ض قد اأر�شلت في وقت �شابق مذكرة اإلى مدير وكالة الغوث 
»االأونروا« مايكل كنجل�شي حول احتياجات الالجئين الفل�شطينيين في مخيم العائدين بحم�ض، 
وتمحورت المذكرة حول المفا�شل االأ�شا�شية للحياة اليومية لالجئ الفل�شطيني، و �شملت المجال 

االإغاثي والتعليمي وال�شحي والنظافة العامة كذلك المجال الوظيفي.

	•اعتقاالت واإفراج
وا�شلت االأجهزة االأمنية ال�شورية خالل الن�شف الثاني من عام 2016 �شيا�شة الت�شديد االأمني 
والدهم وتفتي�ض منازل اأهالي مخيم العائدين بحم�ض، وحمالت االعتقال التي طالت العديد من 
اأبناء المخيم، وت�شير اإح�شائيات مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية اأن )186( من اأبناء 

مخيم العائدين ال يزال االأمن ال�شوري يتكتم على م�شيرهم واأماكن اعتقالهم.
• اعتقل االأمن ال�شوري ثالثة الجئين فل�شطينيين في مخيم  ففي يوم 1/ تموز- يوليو / 2016	
العائدين لالجئين الفل�شطينيين في حم�ض واأفرج عن الجئ اآخر، هم مختار مخيم العائدين 
»�شرار اأ�شعد حديد ــ اأبو اأ�شعد«، وهو في نهاية العقد الخام�ض من العمر، من مدينة �شفد في 
فل�شطين، والالجئ »اإبراهيم مجد االأ�شدي«، وهو في نهاية العقد الثالث من العمر، من قرية 
عمقة في فل�شطين، والالجئ »ه�شام عطا ح�شون«، وهو في العقد الرابع من العمر، من قرية 
اأن اعتقال الالجئين الثالثة ناتج  اأهالي المخيم  عين الزيتون في فل�شطين. وبح�شب �شهادة 
عن �شراعات بين االأفرع االأمنية والمر�شحين لمن�شب المختار في المخيم، فيما اأفرج االأمن 
ال�شوري عن ال�شاب الفل�شطيني »عماد اأحمد �شاهين ــ اأبو �شاهين« وذلك بعد اعتقال دام اأكثر 

من ع�شرين يوماً.
بعد  كايد«  ال�شاب«اإبراهيم عادل  ال�شوري عن  االأمن  اأفرج   • يوليو/ 2016	 تموز/   4 يوم  اأما 
قرية  اأهالي  من  العمر،  من  الثالث  العقد  في  وهو  يوماً،  خم�شين  من  الأكثر  ا�شتمر  اعتقال 

ال�شف�شاف في فل�شطين.
مخيم  في  فل�شطينيين  الجئين  اأربعة  عن  ال�شوري  االأمن  اأفرج   • 	2016 يوليو   / تموز   6 يوم 
الالجئ  العائدين  مخيم  مختار  عن  اأُفرج  حيث  حم�ض،  في  الفل�شطينيين  لالجئين  العائدين 
الفل�شطيني »�شرار اأ�شعد حديد - اأبو اأ�شعد«، والالجئ »اإبراهيم مجد االأ�شدي«، والالجئ 
»ه�شام عطا ح�شون«، كما اأفرج االأمن ال�شوري عن الالجئ »معتز عبا�ض« وهو اأحد النازحين 

من مخيم اليرموك اإلى مخيم العائدين بعد ع�شرة اأيام من االعتقال.
، مداهمة ا�شتهدفت �شارع  • فيما نّفذ االأمن الع�شكري ال�شوري، يوم 16 تموز / يوليو / 2016	
ال�شاب  المحالت واعتقال  اأحد  بمداهمة  اأمنية  �شيارات  قامت عدة  المخيم، حيث  القد�ض في 
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»اأحمد محمد علي حميد« )اأبو عدي( في العقد الرابع من العمر واأب لطفل، ومن اأهالي قرية 
عين الزيتون في فل�شطين، فيما كانت قوات االأمن الع�شكري ال�شوري قد داهمت اأحد االأبنية 

في المخيم في وقت �شابق.
مخيم  • داهمت دوريات تابعة لجهاز االأمن الع�شكري ال�شوري يوم 17 تموز / يوليو / 2016 	
العائدين في حم�ض، واعتقلت ال�شاب »نزار محمد اللحام - اأبو محمد«، كما داهمت ملحمة »اأبو 
نزار اللحام« ومنزل العائلة الموؤلف من اأربع طوابق و تفتي�شها، لكن عملية البحث واالعتقال 

باءت بالف�شل، وال�شاب في العقد الرابع من العمر، من اأهالي مدينة عكا في فل�شطين.
• اعتقل االأمن ال�شوري في حم�ض اأربعة الجئين فل�شطينيين  يوم 17/ تموز- يوليو / 2016	
من مخيم العائدين لالجئين الفل�شطينيين واأفرج عن الجئ اآخر، حيث اعتقل« اأيمن خطاب« 
تم  وقد  الفل�شطينية،  لل�شلطة  التابع  الوقائي  االأمن  في  �شابق  �شابط  والخطاب  محمد،  اأبو 
اعتقاله للمرة الثانية من خالل عملية ا�شتدراجه اإلى حاجز مدخل المخيم الرئي�شي من جهة 
اأنه في بداية العقد ال�شاد�ض من العمر، من اأهالي قرية  الحي ال�شرقي )طريق ال�شام(، علماً 

عين الزيتون في فل�شطين.
• اعتقل كل من الالجئين »محمد زياد اأيوب« الملقب اأبو زياد،  يوم 24/ تموز- يوليو / 2016	
اأثناء تواجده في مقر الهجرة و الجوازات في حم�ض، وهو في بداية العقد الرابع من العمر، 
من اأهالي قرية الج�ض في فل�شطين، والالجئ »اأحمد محمود اأبو عرابي« على حاجز المدينة 

الجامعية وهو في بداية العقد الثالث من العمر، من اأهالي قرية �شبارين في فل�شطين.
محمود  الفل�شطيني«مهدي  الالجئ  ال�شوري  االأمن  اعتقل   • 	2016  / اأغ�شط�ض   - اآب   /2 يوم 
كهربائية  �شيانة  الإجراء  المخيم  في  االإنترنت  مقاهي  اأحد  اإلى  ا�شتدراجه  بعد  وذلك  طه«، 
للمحل، حيث تم اعتقاله من قبل عنا�شر جهاز االأمن الع�شكري كانوا بانتظاره داخل المحل. 
علماً اأن مهدي محمود طه هو من يعمل في مكتب طوارئ الكهرباء في المخيم، وهو في بداية 

العقد الثالث من العمر، من اأهالي قرية عين الزيتون في فل�شطين.
�شويت  ممن  اأي�شاً  وهو   ، • 	2016 اأغ�شط�ض/   – اآب   /6 يوم  �شمور«  محمد  »اأحمد  ال�شاب  اعتقال 

اأو�شاعهم قبل حوالي ثالثة اأعوام، في العقد الثالث من العمر، من اأهالي مدينة �شفد في فل�شطين.
، واأي�شاً  • – اأغ�شط�ض 2016	 اآب  اإلى ذلك تم اعتقال ال�شاب »فايز خالد �شمور« ظهر يوم 7/ 
هو ممن �شويت اأو�شاعهم قبل حوالي ثالثة اأعوام، وهو في العقد الثالث من العمر، من اأهالي 

مدينة �شفد في فل�شطين.
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•اعتقال ال�شاب »محمود محمد عو�ض« وذلك اأثناء عودته من عمله في معمل الزجاج بمدينة  	
�شويت  ممن  كان  اأنه  ويذكر   ،2016 اأغ�شط�ض   – اآب   /10 يوم  م�شاء  ال�شناعية«  »ح�شياء 
المقرات  جميع  ل�شالح  بالمخيم  الالجئين  موؤ�ش�شة  في  اأعوام  الثالثة  حوالي  منذ  اأو�شاعهم 
الع�شكرية وعلى كفالة الف�شائل الفل�شطينية العاملة في المخيم حينها، وهو في العقد الثالث 

من العمر، من اأهالي قرية الج�ض في فل�شطين.
• بمداهمة منزل »محمد �شاليمة« )اأبو  قام االأمن ال�شوري يوم 11/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016	
المجد( واعتقاله، وذلك بعد عودته من ال�شويد اإلى مخيم العائدين في حم�ض بحجة �شفره 
اإلى تركيا ومن ثم ال�شويد بطريقة غير �شرعية .يذكر اأن »�شاليمة« كان م�شوؤول فرقة في حزب 
البعث، ومدر�شا �شابقا في مدار�ض وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�شطينيين )االأونروا(، 
وهو في بداية العقد الثامن من العمر، من اأهالي قرية ال�شجرة في فل�شطين، وبعد نحو 9 اأيام 

من اعتقاله اأفرج االأمن ال�شوري عنه.
•اأقدم االأمن ال�شوري على اعتقال ثالثة الجئين فل�شطينيين من اأبناء مخيم العائدين بحم�ض  	
خالل االأيام االأخيرة الما�شية، بينهم مدر�ض �شابق في وكالة االأونروا وم�شوؤول فرقة في حزب 
البعث، عرف منهم: الالجئ الفل�شطيني«مدين �شبحي �شرحان« )اأبو محمد( الذي اعتقل يوم 
12/ اآب – اأغ�شط�ض /2016، من قبل عنا�شر حاجز طريق حم�ض طرطو�ض التابع للجي�ض 
مدينة  �شاحل  اإلى  بحم�ض  العائدين  من مخيم  ركاب  اإي�شال  اأثناء محاولته  وذلك  النظامي، 
اأنه من عنا�شر القيادة العامة وهو في العقد الخام�ض من العمر، من اأهالي  طرطو�ض، علماً 
قرية ال�شجرة في فل�شطين، والالجئ الفل�شطيني«موؤيد ريا�ض عو�ض« وهو في نهاية العقد 

الثالث من العمر، من اأهالي قرية ال�شجرة في فل�شطين.
• عن الالجئ الفل�شطيني »محمد عبد  اأفرج االأمن ال�شوري يوم 21/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016	
اللطيف - اأبو اأحمد« اأحد اأبناء مخيم العائدين لالجئين الفل�شطينيين في حم�ض، وذلك بعد 
اعتقال دام 55 يوماً بتهمة ت�شابه اأ�شماء مع اأحد المطلوبين للنظام ال�شوري، وهو في نهاية 

العقد الخام�ض من العمر ومن اأهالي مدينة �شفد في فل�شطين.
عن الالجئ الفل�شطيني »خالد محمد  • اأفرج االأمن ال�شوري يوم 31/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016	
محمود اإدري�ض« في العقد الثاني من العمر، ومن اأبناء مخيم العائدين في حم�ض، وذلك بعد 

اأن اأم�شى فترة اعتقال دامت حوالي )60( يوماً في �شجن عدرا.
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• عن »محمد زياد محمد اأيوب« )اأبو زياد(  فيما تم االإفراج يوم 31/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016	
وذلك بعد اعتقاله لحوالي )40( يوماً، حيث اأفرج عنه يوم، وهو من اأهالي قرية الج�ض في 

فل�شطين.
• عن »اأيمن خطاب«، وذلك بعد اعتقاله لمدة  كما تم االإفراج يوم 31/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016	

)40( يوماً في فرع فل�شطين بدم�شق، وهو من اأهالي قرية عين الزيتون في فل�شطين.
• عن الالجئ الفل�شطيني »مدين �شبحي  اأفرج االأمن ال�شوري يوم 28 اأيلول  / �شبتمبر 2016	
�شرحان« )اأبو محمد(، بعد اعتقال دام نحو �شهر و ن�شف ال�شهر، حيث اأقدم عنا�شر حاجز 
– اأغ�شط�ض من  اآب  طريق حم�ض طرطو�ض التابع للجي�ض النظامي، على اعتقاله يوم 12/ 
�شاحل  اإلى  بحم�ض  العائدين  مخيم  من  ركاب  اإي�شال  محاولته  اأثناء  وذلك  الما�شي،  ال�شهر 
اأنه من عنا�شر القيادة العامة وهو في العقد الخام�ض من العمر، من  مدينة طرطو�ض، علماً 

اأهالي قرية ال�شجرة في فل�شطين.
»اأحمد  الفل�شطيني  الالجئ  عن   • 	2016 اأكتوبر   / االأول  ت�شرين   1 يوم  ال�شوري  االأمن  اأفرج 
موفق قو�شاد« بعد اعتقال دام نحو عامين، يذكر اأن »قو�شاد« من اأبناء مخيم العائدين في 

حم�ض ومن �شكان حي ال�شما�ض.
• عن الالجئة الفل�شطينية »رامية  اأفرج االأمن ال�شوري يوم 3 ت�شرين الثاني / نوفمبر 2016	

خليل �شبحية« من اأبناء مخيم العائدين في حم�ض، بعد اعتقال دام الأكثر من عام.
ُي�شار اإلى اأن اأبناء مخيم العائدين في حم�ض يعانون من ت�شييقات كبيرة تمار�شها عنا�شر   
المفرزة التابعة لالأمن ال�شوري، حيث ُت�شنُّ بين الحين واالآخر حمالت اعتقال وتفتي�ض وتدقيق 
لهويات المارة، وفر�ض اأتاوات على اأبناء المخيم، االأمر الذي يدفع الكثير من االأهالي للهجرة 

خارج البالد.
• عن الالجئ الفل�شطيني »اأحمد  اأفرج االأمن ال�شوري يوم 12 كانون االأول / دي�شمبر 2016	
 – اآب  اأ�شهر من اعتقاله، حيث قام االأمن باعتقاله في يوم  6/  محمد �شمور« بعد حوالي 4 
اأغ�شط�ض / 2016 واقتاده اإلى جهة مجهولة، وهو من اأبناء مخيم العائدين في حم�ض، وهو 
ممن �شويت اأو�شاعهم قبل حوالي ثالثة اأعوام، في العقد الثالث من العمر، من اأهالي مدينة 

�شفد في فل�شطين.
• عن الالجئ الفل�شطيني »حمزة  اأفرج االأمن ال�شوري يوم 12 كانون االأول / دي�شمبر 2016	

اللحام« من اأبناء مخيم العائدين بحم�ض، وذلك بعد اعتقال دام الأكثر من اأ�شبوعين.
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مخيم العائدين ــ حماه
الن�شف  خالل  حماة  في  الفل�شطينيين  لالجئين  العائدين  مخيم  اأرجاء  الهدوء  من  حالة  �شادت 
الثاني من عام 2016، حيث يعد المخيم من المخيمات الهادئة ن�شبياً مقارنة مع باقي المخيمات 
الفل�شطينية التي �شهدت اأعمال ق�شف وح�شار م�شتمرة، اإال اأن ذلك لم يمنع البطالة من االنت�شار 
المخيم مما  التوتر االأمني في محيط  المخيم حيث فقد معظمهم عمله ب�شبب  في �شفوف �شباب 
االأو�شاع  تدهور  من  ي�شكون  حيث  االأهالي،  منها  يعاني  التي  االقت�شادية  االأزمات  من  �شاعف 
المعي�شية ب�شكل كبير، اإ�شافة اإلى تفاقم اأزمات الكهرباء والخبز وارتفاع اأ�شعار المواد االأولية 

ب�شكل كبير.
اإلى ذلك وثق فريق الر�شد والتوثيق في مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية اأ�شماء 51 
�شكان  يعاني  فيما  العائدين بحماة، اليزال م�شيرهم مجهواًل،  اأبناء مخيم  من  فل�شطينياً  معتقاًل 
المخيم الذين ي�شتقبلون عددًا كبيرًا من العائالت النازحة اإلى المخيم من مختلف المخيمات ومدن 
دم�شق وحلب واإدلب وريف حماة ودير الزور والرقة ودرعا والالذقية من الطوق االأمني الم�شدد 
الذي يفر�شه الجي�ض النظامي على مداخل ومخارج المخيم، ومن حمالت الدهم واالعتقال التي 

يقوم بها الجي�ض النظامي بين الحين واالآخر.

مخيم الرمل ــ الالذقية
بها  تقوم  التي  واالعتقال  الدهم  حمالت  ا�شتمرار  من  الالذقية  في  الرمل  مخيم  اأهالي  ا�شتكى 
االأجهزة االأمنية ال�شورية بين الحين واالآخر لمنازل المخيم و تزيد من معاناة �شكانه، كما يعاني 
�شباب المخيم من مالحقة االأجهزة االأمنية ال�شورية من اأجل الخدمة االإلزامية في جي�ض التحرير 
الفل�شطيني، مما ا�شطر العديد منهم للهروب خارج البالد، و يعي�ض اأهالي مخيم الرمل في الالذقية 
اأ�شعار  ارتفاع  من  االأهالي  ي�شتكي  االقت�شادية حيث  معاناتهم  ا�شتمرار  و�شط  الهدوء  من  حالة 

المواد التموينية، اإ�شافة اإلى غالء اإيجارات المنازل.
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ثانيًا ــ التجمعات الفلسطينية )تجمع المزيريب ــ قدسيا(
تجمع المزيريب

اأكثر من 8500  اأبناء المزيريب في جنوب �شورية، التي يقطنها  اأو�شاع معي�شية قا�شية عا�شها 
الجئ فل�شطيني، خالل الن�شف الثاني من عام 2016، ب�شبب ا�شتمرار تدهور االأو�شاع االأمنية، 
اأو�شاعهم المعي�شية  اأثر ذلك �شلباً على  وا�شتمرار ا�شتهداف قوات النظام ال�شوري للبلدة، مما 
تاأمين  قدرتهم على  بينهم وعدم  البطالة  وانت�شار  المالية  الموارد  انعدام  نتيجة  اأ�شاًل  المتردية 

الطعام لهم والأطفالهم.

	•اعتقال واإفراج
المزريب  تجمع  اأبناء  من  اأربعة   • 	2016 عام  من  الثاني  الن�شف  خالل  ال�شوري  االأمن  اعتقل 
بينهم طالبة جامعية، اأفرج عن ثالثة منهم الحقاً، حيث قام االأمن ال�شوري يوم 3/ تموز – 
والذي  عاماً،   35 ح�شين«  فهد  كامل  »اأمجد  الفل�شطينيين  الالجئين  باعتقال   2016  / يوليو 
اعتقل على اأحد الحواجز االأمنية في العا�شمة دم�شق، اأثناء اإ�شعافه الأحد الم�شافي، و»ب�شام 
خالد اأبو �شلة« ) 42 عاماً( والذي اعتقل على اأحد حواجز النظام في درعا جنوب �شورية، 
وهو من ع�شيرة القديرية، وبعد �شهر من اعتقالهما اأفرج االأمن ال�شوري عنهما يوم 6/ اآب – 

اأغ�شط�ض / 2016.
• الطالبة  فيما اعتقل عنا�شر حاجز النظام ال�شوري في درعا يوم 21 اأيلول  / �شبتمبر 2016	
الفل�شطينية ال�شورية “روند اأبو ال�شعود« )20 عاماً( من اأبناء بلدة المزيريب، اأثناء توجهها 
اإلى الجامعة دون اأن يعرف �شبب اعتقالها، وبعد اأكثر من ع�شرة اأيام على اعتقالها قام االأمن 

ال�شوري باالإفراج عنها يوم 2 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016.
• الالجئ  كما اعتقل عنا�شر حاجز النظام ال�شوري في درعا يوم 25 اأيلول  / �شبتمبر 2016	
اأن يعرف �شبب  اأبناء بلدة المزيريب، دون  الفل�شطيني ال�شوري »غ�شان عزت البريقي« من 

اعتقاله.
 • اأجل فل�شطيني �شورية 21	 ومن جانبه وثق فريق الر�شد والتوثيق في مجموعة العمل من 
منهم الجئة  ال�شوري  النظام  �شجون  في  بدرعا  المزيريب  اأبناء تجمع  من  فل�شطينياً  معتقاًل 

فل�شطينية واليزال م�شيرهم مجهواًل حتى اللحظة.
ي�شار اأن مجموعة العمل وثقت )346( �شحية من الالجئين الفل�شطينيين من اأبناء محافظة   

درعا منهم 31 من اأبناء تجمع المزيريب.
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	•اأبرز االأحداث
• تعر�شت بلدة المزيريب لق�شـف مدفعي بقذائف الهاون من  يوم 26/ اآب – اأغ�شط�ض / 2016	
جانب قوات النظام ال�شوري، مما اأحدث خراباً في منازل المدنيين واأثار حالة قلق وتوتر بين 

الالجئين الفل�شطينيين في البلدة.
لفوج  تابعة  لوك�ض  هاي  ب�شيارة  نا�شفة  عبوة  انفجار   • 	2016  / اأغ�شط�ض   – اآب   /29 يوم 
الر�شيف  النا�شفة على  العبوة  الم�شلحة، حيث زرعت  المعار�شة  اأحد مجموعات  المدفعية 

عند مدخل المزيريب، ما اأحدث اأ�شرارا مادية في ال�شيارة دون وقوع اإ�شابات.

تجمع قد�شيا
في ال�شهر العا�شر - ت�شرين االأول من عام 2016 تم توقيع اتفاق م�شالحة في قد�شيا بين قوات 
النظام ال�شوري من جهة، وقوات المعار�شة ال�شورية الم�شلحة من جهة اأخرى، ق�شت بان�شحاب 
االأخيرة من بلدة قد�شيا اإلى محافظة اإدلب �شمال �شورية وت�شليم اأ�شلحتهم الخفيفة والمتو�شطة 
التي بحوزتهم، وت�شوية اأو�شاع من يريد منهم و تاأمين خروج من ال يريد ت�شوية و�شعه ب�شالحه 

الفردي اأو بدون �شالح.
وكانت بلدة قد�شيا �شهدت خالل الثالثة اأ�شهر االأولى من المنت�شف الثاني لعام 2016 تدهورًا في 
البلدة بما فيهم حوالي 6000 عائلة فل�شطينية  ل�شكان  االأمني والمعي�شي واالقت�شادي  الو�شع 

نازحة اإليها.
• اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين قوات المعار�شة ال�شورية  ففي يوم 14/ تموز – يوليو / 2016	

الم�شلحة من جهة، والجي�ض النظامي واللجان ال�شعبية الموالية له من جهة اأخرى.
االأ�شلحة  فيها  ا�شتخدمت  عنيفة  ا�شتباكات  اندلعت   • 	2016  / – اأغ�شط�ض  اآب   /17 يوم  في 
النظامي  الجي�ض  بين  البلدة  حاجز  عند  اال�شتباكات  دارت  حيث  والثقيلة،  المتو�شطة 
ومجموعات من المعار�شة ال�شورية الم�شلحة، كذلك تعر�شت بلدة قد�شيا يوم 21 اأيلول  / 
�شبتمبر 2016 للق�شف بالمدافع الثقيلة وقذائف الهاون، ما اأدى اإلى �شقوط �شحية وجرح 
اأ�شفرت عن  البلدة،  اأطراف  ا�شتباكات عنيفة على  اندالع  ذلك مع  تزامن  المدنيين،  عدد من 

مقتل عدد من قوات النظام.
• موجة نزوح كبيرة منها من  فيما �شهدت بلدة قد�شيا بدم�شق يوم 29 اأيلول  / �شبتمبر 2016	
قبل �شكانها واأهالي مخيم اليرموك الذين قطنوا فيها بعد خروجهم من المخيم، وذلك ب�شبب 
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التي  العنيفة  واال�شتباكات  قد�شيا،  بلدة  له  تعر�شت  الذي  والق�شف  االأمني  التوتر  ت�شاعد 
ال�شورية،  للمعار�شة  التابعة  الم�شلحة  والمجموعات  ال�شوري  النظام  قوات  بين  اندلعت 
كما ا�شتهدف النظام ال�شوري يوم 30 اأيلول  / �شبتمبر 2016 بلدة قد�شيا بقذائف المدفعية 
والدبابات، تزامن ذلك مع �شماع اأ�شوات ا�شتباكات متو�شطة على اأطراف المدينة، مما اأدى 

اإلى حدوث خراب بمنازل المدنيين وا�شتعال عدد منها في منطقة »الخياطين«.

	•الو�شع المعي�شي
خ�شع المحا�شرون عموماً والالجئون الفل�شطينيون خ�شو�شاً في بلدة قد�شيا في مرحلة ما قبل 
عدة  تعر�شت  فقد  البلدة،  على  ال�شوري  النظام  فر�شه  خانق  لح�شار  الم�شالحة  اتفاق  توقيع 
مناطق بالبلدة للق�شف والقن�ض ومنع االأهالي من الخروج والدخول منها واإليها باالإ�شافة اإلى 
حمالت اعتقال واإغالق للطرقات الوا�شلة بين بلدة قد�شيا ومركز المدينة، ما انعك�ض �شلباً عليهم 
ودفع العديد من العائالت اإلى النزوح مجددًا من منطقة قد�شيا اإلى مناطق داخل مدينة دم�شق 

وريفها.
وقال الجئون لمجموعة العمل: اإن الو�شع المعي�شي في تدهور كبير ب�شبب الغياب التام لجميع 
المواد الغذائية وانقطاع �شبه كامل للكهرباء والماء ووقف الخدمات، وندرة رغيف الخبز الذي 
اأ�شبح حلمهم اليومي وهاج�شهم الوحيد لتاأمين لقمة العي�ض التي اأ�شبحت �شعبة المنال، واإن 

وجدت بع�ض المواد فاأ�شعارها مرتفعة.
فيما تنت�شر البطالة بينهم وتنعدم الموارد المالية الأغلب هذه العائالت التي ا�شطرت اإلى ا�شتئجار 
لبيوتهم  وفقدانهم  نكبتهم  فوق  ومادية  اقت�شادية  اأزمة  لهم  �شبب  ما  مرتفعة،  باأ�شعار  بيوت 

وممتلكاتهم في المخيمات الفل�شطينية.
اإلى ذلك طالبت مئات العائالت الفل�شطينية النازحة من مخيم اليرموك اإلى منطقة قد�شيا، ال�شفارة 
الفل�شطينية في دم�شق باإيجاد حل لماأ�شاتهم، من خالل العمل مع الجهات ال�شورية لفك الح�شار 

عن مخيم اليرموك واإدخال االأغذية والطعام واالأدوية اإليه، وعودتهم اإلى منازلهم وممتلكاتهم.
فيما وجهت تلك العائالت، نداًء نا�شدت فيه طرفي ال�شراع بفتح ممر اآمن لهم، كما طالبت كاًل من 
االأونروا ومنظمة التحرير والف�شائل الفل�شطينية بتحمل م�شوؤوليتها الكاملة تجاه اأبناء �شعبهم، 

والعمل على اإعادتهم اإلى مخيماتهم ومنازلهم.
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الالجئون الفل�سطينيون خارج �سورية
يعاني الالجئون الفل�شطينيون من �شورية اإلى دول اللجوء الجديد حالة من الال�شتقرار، وتعي�ض 
�شليمة  قانونية  مكانة  تاأمين  ي�شتطيعون  ال  حيث  ه�شة،  قانونية  اأو�شاع  في  العظمى  غالبيتهم 
الدول  في  �شيما  االأ�شا�شية  االجتماعية  والخدمات  المدني  الت�شجيل  اإجراءات  اإلى  كالو�شول 
العربية الم�شيفة لالجئين ، اأو ما يتعلق ب�شبل الو�شول اإلى اأوروبا وما يتبع ذلك من معامالت 

الح�شول على االإقامة ومن ثم لم ال�شمل .

فل�شطينيو �شورية في لبنان
تقدر اأعداد الفل�شطينيين الذين لجوؤوا من �شورية اإلى لبنان نتيجة االأزمة ال�شورية الممتدة منذ 
اأكثر من خم�ض �شنوات، وبح�شب اإح�شائيات اللجان ال�شعبية التابعة لمنظمة التحرير الفل�شطينية 
داخل وخارج المخيمات في ت�شرين االأول – اأكتوبر 2015 بحوالي 33،198 الجئاً   فل�شطينياً 
من �شورية بمعدل 11066 عائلة، في حين ت�شير اإح�شائيات االأونروا غير المعلنة والمبنية على 

اإح�شائية اأيلول ــ �شبتمبر 2016 اإلى وجود قرابة الـ 31 األف الجئ.
ويرد هذا االنخفا�ض في االأعداد لالجئين لفل�شطينيين في لبنان اإلى الهجرة الم�شتمرة لفل�شطينيي 
�شورية نتيجة عمليات لم �شمل العائالت �شمن ملفات اللجوء اإلى اأوروبا، اإ�شافة اإلى عودة بع�ض 
العائالت اإلى �شورية جراء تدهور االأو�شاع االقت�شادية وعدم القدرة على القيام باأعباء الحياة 
الموؤ�ش�شات  اأو  االأونروا  من  المقدمة  �شواء  االإغاثية  والتقلي�شات  البطالة  وانت�شار  لبنان  في 

والجمعيات االإغاثية، وانخفا�ض وتيرة العنف في بع�ض المناطق في �شورية.
مخيماً   12 داخل  تقيم  �شورية  من  الفل�شطينيين  الالجئين  عائالت  من   %55 فاإن  االأونروا،  وبح�شب 

رئي�شياً، في حين اأن 45% يقيمون خارج المخيمات داخل المدن اللبنانية والتجمعات الفل�شطينية )1(.

)1(.انظر.التقرير.الن�صف.ال�صن�ي.االأول.لعام.2016.فل�صطيني�.�ص�رية.بين.الترحال.والزوال..
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/1480024358-62016.pd
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مخطط بياني يظهر انخفا�ض اأعداد الالجئين من �شورية اإلى لبنان خالل الفترة الممتدة بين 2013 
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الأو�ساع العامة لفل�سطينيي �سورية في لبنان	•
لم ت�شهد فترة الر�شد الأو�شاع الالجئين الفل�شطينيين من �شورية اإلى لبنان الكثير من التغيرات 

على ال�شعيد ال�شحي اأو التعليمي اأو االإغاثي اأو القانوني، ويمكن اإيجازها كالتالي:

	•ال�شحة
في  الفل�شطينيين  الالجئين  اأمام  كبيرًا  عائقاً  ت�شكل  لبنان  في  للعالج  العالية  التكاليف  زالت  ما 
لبنان، �شيما اأن االأونروا ال تغطي �شوى جزء من التكلفة المتعلقة بالعمليات الجراحية الباردة، 
فاإن االأونروا تقوم بالتغطية المالية بح�شب تعرفة ق�شم ال�شحة في �شورية لذلك ي�شطر الالجئ 

اإلى دفع الفرق المادي الناتج عن اختالف قيمة اال�شت�شفاء ما بين لبنان و�شورية.
كما اأن هناك بع�ض االإجراءات الت�شخي�شية والعالجية ال تدخل �شمن التغطية المالية لالأونروا 

)كالقثطرة القلبية وتفتيت الح�شيات البولية ومعالجة االأ�شنان والحروق وغيرها(.
االأحمر  )الهالل  طريق  عن  ُتغّطى  كانت  الطبيعية  الوالدة  حاالت  فاإن  االأمومة  م�شتوى  وعلى 
االإماراتي اإلى م�شت�شفيات الهالل االأحمر الفل�شطيني(، اأما االأونروا فكانت كو�شيط في هذا االأمر 

اإذ تقوم بعملية تحويل حاالت الوالدة اإلى هذه الم�شت�شفيات.
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الخدمة منذ بداية 2016 ولم تعد  باإيقاف هذه  قام  االإماراتي قد  الهالل االأحمر  اأن  بالذكر  الجدير 
دون  القي�شرية  للوالدة  تحويالت  تمنح  فقط  اإنما  الطبيعية،  للوالدة  تكلفة  اأية  تغطي  االأونروا 
والدة  الإجراء  تحوياًل  العالية  الخطورة  ذوي  الن�شوة  بع�ض  تعطي  فقد  بذلك،  الدقيق  االلتزام 
قي�شرية، ولكّن الحقيقة هي والدة طبيعية بالتفاهم مع الم�شت�شفى واالأطباء الم�شرفين بالمناطق.

وفي ظل التراجع الم�شتمر للعملية االإغاثية في لبنان برمتها فاإن الع�شرات من المر�شى ا�شطروا 
للعودة اإلى �شورية للعالج رغم الخطورة العالية المترتبة على ذلك.

	•التعليم
التي يح�شل  التعليم  في نوعية وجودة  المخيمات تلعب دورًا مهماً  االأمنية داخل  االأو�شاع  اإن 

عليها الطالب الفل�شطيني في لبنان.
ففي ظل التوترات االأمنية التي ت�شهدها المخيمات فاإن اأول المت�شررين هم الطلبة في المدار�ض، 
حيث يتم تعطيل المدار�ض ب�شبب قطع الطرقات اأو االإ�شرابات مما يوؤدي اإلى عدم ح�شول الطالب 

على المنهاج كامال ً اإ�شافة اإلى عدم �شعوره باالأمان داخل الغرفة ال�شفية.
كما ال تزال المناهج المختلفة بين البلدين ت�شكل عبئاً على العائلة الفل�شطينية الالجئة من �شورية 
في لبنان من حيث حاجة الطالب اإلى الدعم الدرا�شي للتمكن من مواكبة المنهاج اللبناني، وهذا 
يعتبر تحدياَ اإ�شافياًّ اأمام االأهالي الراغبين باالرتقاء باأو�شاع اأبنائهم التعليمية، في حين تم ر�شد 
ع�شرات حاالت الت�شرب الدرا�شي لعجز االأهالي عن متابعة اأبنائهم في ظل الظروف االقت�شادية 

ال�شعبة التي يعانون منها.

	•قـــانـوني:
مازال المركز القانوني لالجئين الفل�شطينيين من �شورية في لبنان غير وا�شح، مما انعك�ض �شلباَ 
على مناحي حياتهم كافة، فقد اأ�شدر االأمن العام اللبناني يوم 19 اأيلول  / �شبتمبر 2016 قرارًا 
الفل�شطينيين  الالجئين  على   $200 يعادل  ما  اأي  لبنانية،  ليرة  األف   300 مبلغ  بفر�ض  يق�شي 
ال�شوريين مقابل تجديد اإقامتهم، وذلك لكل �شخ�ض بلغ عمر ال15 عاما، ولمدة �شتة اأ�شهر فقط، 
حيث تمدد ل�شتة اأ�شهر اأخرى مجانا بالن�شبة لكل من م�شى على وجوده في لبنان اأكثر من عام، 

بينما ُف�شح المجال لمن لم ُيتّم العام التجديد المجاني.
القدرة  ــ نظرا النعدام  ــ بح�شب تعبيرهم  الالجئين  العام حمال ثقيال على  االأمن  األقى قرار  لقد 

المادية لغالبيتهم في تجديد االإقامة وخا�شة العائالت كثيرة العدد.
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	•انتهاكــــات
الالجئين  بحق  االنتهاكات  من  المزيد  �شورية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  مجموعة  ر�شدت 
الفل�شطينيين من �شورية اإلى لبنان، والراغبين بالدخول اإلى لبنان في �شياق لّم ال�شمل اأو اإجراءات 

المقابالت الخا�شة بال�شفارات االأوروبية.
ففي يوم 3/ تموز- يوليو / 2016 قام عنا�شر االأمن العام اللبناني ب�شيدا جنوب لبنان باعتقال 
الجئة فل�شطينية �شورية مع طفليها، بحجة دخول االأرا�شي اللبنانية بطريقة غير �شرعية، فيما 
�شرح زوج المعتقلة لم�شادر مجموعة العمل في لبنان: »اأن زوجته تعر�ست للخديعة والن�سب من 
قبل اأحد ال�سائقين الذين يعملون على خط الم�سنع، م�سيرًا اإلى اأن ال�سائق قام بختم اأوراقها من الأمن 
الإقامة،  اأو�ساعها وتجديد  لت�سوية  العام  الأمن  اإلى  نظامية، وعندما ذهبوا  واأدخلها بطريقة  العام 
غير  بطريقة  لبنان  اإلى  والدخول  التزوير  بتهمة  واأطفالها  هي  باعتقالها  اللبناني  العام  الأمن  قام 

نظامية«.
ومن على الحدود ال�شورية اللبنانية منع االأمن العام اللبناني يوم 7/ اأيلول  - �شبتمبر/ 2016 
الطالبة الفل�شطينية ال�شورية«اآية تي�شير �شحادة« من دخول االأرا�شي اللبنانية، رغم اأنها خرجت 
من لبنان ب�شكل نظامي مع مجّمع الكنائ�ض في �شهر اأيار - مايو من العام الحالي، لتاأدية امتحان 
مما  قدمها  في  بمر�ض  اأ�شيبت  »ال�شحادة«  اأن  اإال  �شورية،  في  )البريفيه(  االإعدادية  ال�شهادة 
كي  الفرا�ض  في  اأ�شهر  ثالثة  البقاء  عليها  وكان  رجلها،  في  مف�شل  زرع  عملية  الإجراء  ا�شطرها 
ت�شتعيد �شحتها، وبعد اأن انق�شت فترة النقاهة قررت العودة للعي�ض مع عائلتها المهجرة اإلى 
لبنان منذ عام 2013 والمكونة من اأمها و�شقيقتيها، اإال اأنها عندما و�شلت اإلى الحدود اللبنانية 
ُمنعت من الدخول اإلى االأرا�شي اللبنانية رغم اأنها تحمل رقم البرقية التي خرجت بموجبها اإلى 
�شورية، وُطلب منها االنتظار رغم الو�شع ال�شحي ال�شعب، لحين تدّخل ال�شفارة الفل�شطينية في 

اليوم التالي وال�شماح لها بالدخول.
وفي 23/اأيلول  - �شبتمبر/2016 منع االأمن العام اللبناني على الحدود اللبنانية ال�شورية عائلة 
االألمانية،  ال�شفارة  في  ال�شمل  لّم  مقابلة  الإجراء  بيروت  اإلى  متوجهة  كانت  �شورية،  فل�شطينية 
�سباحًا  ال�سابعة  ال�ساعة  عند  اللبناني  المعبر  و�سلت  »اإنها  وابنها:  اأم  من  المكونة  العائلة  وقالت 
اأن برقية الدخول للأم لم ت�سل«،  اإدخال الأم بحجة  ال�سابط  وعند تقديم الأوراق اللزمة، رف�س 
واأ�شافت م.ج: »اأنها توا�سلت مع زوجها في األمانيا لعلج الم�سكلة، وبدوره ذهب اإلى دائرة المهاجرين 

»الأو�سلندر« واأكدوا له اأن المقابلة في ال�سفارة الألمانية في لبنان ت�سمل الأم والبن، وتمت مرا�سلة 
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ال�سفارة التي اأكدت اأنها اأر�سلت البرقية با�سم الأم والأبن، في حين اأكد �سابط الأمن العام اللبناني اأنه 
حاول الت�سال بال�سفارة الألمانية عدة مرات دون جدوى ول اأحد يجيب، واأن ال�سفارة تكذب عليه«.

وفي يوم 17 كانون االأول / دي�شمبر 2016 اعتقل االأمن العام اللبناني الالجئ الفل�شطيني ال�شوري 
»محمد الحاج اأحمد« في بيروت بحجة انتهاء اإقامته وعدم تجديدها وت�شوية اأو�شاعه القانونية.

	•اإغاثي:
ا�شتمر تراجع العمل االإغاثي المتعلق بالالجئين الفل�شطينيين من �شورية اإلى لبنان، مما جعلهم 
االإغاثية  والموؤ�ش�شات  الفل�شطينية  والف�شائل  االأونروا  تقدمها  التي  االإغاثية  الجهود  ي�شفون 
باأنها »ال تتنا�شب مع حجم المعاناة التي يتعر�شون لها«، وفي هذا ال�شياق اأبدت »�شيغريد كاغ« 
المن�شقة الخا�شة لالأمم المتحدة في لبنان قلقها حيال االأو�شاع المعي�شية ال�شعبة التي يعي�شها 
في  الدائرة  االأهلية  »الحرب  نتيجة  لبنان  في  المتواجدون  ال�شوريون  الفل�شطينيون  الالجئون 
�شورية«، واأكدت »كاغ« خالل موؤتمر �شحفي عقدته الجمعة 8 يوليو/تموز 2016 في نيويورك، 

اأن »17% من هوؤالء الالجئين باتوا يعي�شون تحت خط الفقر«.
المبا�شرة  وغير  المبا�شرة  واآثاره  بالبرد  المتعلقة  الم�شاكل  برزت  ال�شتاء  ف�شل  بداية  ومع 
الناجمة عن انخفا�ض درجات الحرارة واالأمطار والثلوج ما بين  الت�شدي لالأ�شرار  واإمكانيات 

تهّدٍم للجدران، وت�شّرٍب للمياه اإلى داخل المنازل، واالأمرا�ض التنف�شية والمفا�شل.
ا�شتالم  موعد  عن   2016  / – دي�شمبر  االول  كانون   /8 يوم  االأونروا  اأعلنت  ال�شدد  هذا  وفي 
اإلى  المهجرين  ال�شوريين  الفل�شطينيين  الالجئين  اإلى  المقدمة  لعام 2016،  ال�شتوية  الم�شاعدة 
هذه  فاإّن  االأونروا،  بيان  وبح�شب  القار�ض،  ال�شتاء  برد  مواجهة  على  م�شاعدتهم  بهدف  لبنان، 
اإلى الم�شاعدة النقدية الطارئة التي تغطي الم�شاعدة الغذائية وبدل االإيواء  الم�شاعدة ت�شاف 

لهذه العائالت.
واأ�شارت االأونروا في بيان و�شل ن�شخة منه لمرا�شل المجموعة في بيروت اإلى: »اأن الم�ساعدة 
ال�ستوية �ستوزع على العائلت الفل�سطينية ال�سورية ابتداء من يوم 13/ كانون الأول الجاري، منوهة 
اإلى اأنه �سيتم �سرف مبلغ 588 $ على الأ�سر التي تعي�س في مناطق يزيد ارتفاعها عن �سطح البحر على 
500 م، حيث �سيتم �سرف 147 $ �سهريًا خلل فترة اأربعة اأ�سهر، اأما الأ�سر التي تعي�س في مناطق ل 
يتجاوز ارتفاعها عن �سطح البحر 500 م ف�سيتم �سرف مبلغ قدره 400$ توزع على اأربعة اأ�سهر بمقدار 

100$ �سهريًا«.
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بالمقابل �شهد الن�شف الثاني من عام 2016 توزيع طرود غذائية ولحوم االأ�شاحي من قبل بع�ض 
والوقفية  واالإ�شالح  والفرقان  كالقد�ض  اللبنانية  االأرا�شي  على  المنت�شرة  االإغاثية  الموؤ�ش�شات 
االإر�شاد  جمعية  مع  بالتعاون  الفل�شطيني  ال�شعب  الإغاثة  الخيرية  الهيئة  وزعت  فقد  وغيرها، 
واال�شالح في لبنان، )400( ح�شة غذائية لالجئين الفل�شطينيين النازحين من �شورية اإلى لبنان 
في منطقة وادي الزينة/اإقليم الخروب، وذلك في اإطار الم�شاريع االإغاثية التي تنفذها الخيرية 
للعمل  الفرقان  / 2016 وزعت جمعية  اأغ�شط�ض   - اأب   / ت�شررًا. وفي 10  االأ�شد  المناطق  في 
وال�شورية  ال�شورية  الفل�شطينية  العائالت  بع�ض  على  والغذائية  العينية  م�شاعداتها  الخيري 

المهجرة اإلى مخيم عين الحلوة بمدينة �شيدا جنوب لبنان.
وبمنا�شبة عيد االأ�شحى المبارك وزعت لحوم االأ�شاحي على غالبية العائالت الفل�شطينية الالجئة 

في لبنان بما فيها العائالت الالجئة من �شورية.
لعام  االأ�شاحي  م�شروع  �شورية  فل�شطينيي  عمال  تجمع  نّفذ   2016/ �شبتمبر  19/اأيلول-  وفي 
2016، على منت�شبي التجمع، وبح�شب اأحد اأع�شاء التجمع اأن التوزيع جاء بدعم وتمويل من 

تجمع عمال اأوربا فرع األمانيا وموؤ�ش�شة االأيادي الرحيمة الخيرية، فرع األمانيا.

	•االأونــــروا
تباين �شلوك االأونروا بخ�شو�ض اال�شتجابة الأزمة الالجئين الفل�شطينيين من �شورية اإلى لبنان، 
فكانت الم�شاعدات بين �شعود وهبوط ففي ال�شهر العا�شر من عام 2014 قامت االأونروا بقطع 
م�شحاً  اأجرت  بعدما  عائلة   1100 حوالي  عن   ) الغذائية  والم�شاعدة  االإيواء  )بدل  الم�شاعدات 
اجتماعياً للعائالت الالجئة من �شورية بحجة عدم ا�شتحقاق الم�شاعدة، وفي اأيار- مايو  2015 
اأعلنت االأونروا عن حزمة تقلي�شات على م�شتوى التعليم وال�شحة والم�شاعدات، القت غ�شباً 
وا�شتنكارًا �شعبياً وف�شائلياً اأخذ �شكل اعت�شامات واحتجاجات �شلمية واإغالق لمراكز االأونروا 
في لبنان، مما دفع االأونروا للحوار مع الالجئين االأمر الذي نتج عنه التو�شل اإلى بع�ض التفاهمات 
والتي اأدت اإلى اإعادة الم�شاعدات للعائالت التي تم قطعها عنها �شابقا بعد اإجراء اإح�شاء للعائالت 

الالجئة من �شورية اإلى لبنان في تموز- يوليو  2016.
ولكن ثمة عقبات واجهت الالجئين الفل�شطينيين من �شورية خالل الن�شف الثاني من عام 2016 

تجلى بع�شها في:
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•	PRS برنامج الـ
ظهرت م�شكلة الموظفين على برنامج prs الذي اأوجدته االأونروا للتعامل مع الالجئين الفل�شطينيين 
على كافة الم�شتويات التعليمية وال�شحية والخدمية ب�شكل فاقع للعيان خالل الن�شف الثاني من 
الفل�شطينيين  للطالب  الدمج  بعملية  االأونروا  قامت  بعدما  التعليم  في مجال  عام 2016 خا�شة 
اإلى لبنان مع الطالب الفل�شطينيين اللبنانيين، وتعيين معلمين جدد، بعد  القادمين من �شورية 
الجهد  لهم  كان  الذين  المعلمين  غالبية  م�شتبعدة  �شكلية،  ومقابالت  خطية  امتحانات  اأجرت  اأن 

االأ�شا�شي في انطالق هذا البرنامج ونجاحه، وتحمل ظروف انطالقه ال�شعبة.
كما اأثار المعلمون والعاملون ال�شحيون لدى االأونرا القادمون من �شورية ق�شية تعاطي االأونروا 
معهم �شمن المعايير التي تتعامل بها مع موظف االأونروا في �شورية من حيث الراتب والتغطية 
المالية الحتياجاتهم رغم الفروق الوا�شعة بين البلدين من حيث القيمة ال�شرائية للمواد والكلفة 
وبين  بينهم  الفارق  جعل  مما  والمال  والكهرباء  المنازل  اأجرة  خدمات  على  للح�شول  العالية 

نظرائهم من موظفي االأونروا على �شاحة لبنان كبيرًا جدًا.

	•االإح�شاء
بياناتهم  ت�شجيل  اإعادة  اإلى  لبنان  في  الموجودة  ال�شورية  الفل�شطينية  العائالت  االأونروا  دعت 
اأفراد  جميع  ح�شور  ب�شرورة  وطالبت   2016 تموز-يوليو   29-25 من  الممتدة  الفترة  خالل 

العائلة �شخ�شياً اإلى مراكز االأونروا وا�شطحاب االأوراق الثبوتية معهم)1(.

الموقف ال�سعبي من عملية الإح�ساء ♦ 
الإعادة  االأونروا  و�شعتها  التي  ال�شروط  لبنان  في  ال�شوريون  الفل�شطينيون  الالجئون  رف�ض 
ت�شجيل البيانات و�شرت حالة من الغ�شب وال�شخط بينهم ب�شبب ال�شروط التي و�شعتها االأونروا 
لتحديث تلك البيانات، وا�شفين تلك ال�شروط التي طلبت بموجبها االأونروا ح�شور جميع اأفراد 
العائلة �شخ�شياً اإلى مراكز االإح�شاء التابعة لها، وا�شطحابها م�شتندًا يثبت االإقامة في �شورية 
لالأطفال،  مدر�شية  �شهادة  اإيجار،  عقد  هاتف،  كهرباء،  اإي�شاالت  مثل   2011 مار�ض   - اآذار  قبل 

باالإ�شافة اإلى الوثائق ال�شخ�شية االأخرى بالتعجيزية.

)1(.بطاقة.اله�ية.ال�صخ�صية،.ج�از.�صفر،.اخراج.قيد.�صادر.عن.المديرية.العامة.لدائرة.االأح�ال.ال�صخ�صية.في.�ص�ريا،.

ختم.تاأ�صيرة.دخ�ل.اإلى.لبنان.من.الدوائر.الر�صمية.المخت�صة،.دفتر.العائلة.من.الدوائر.الر�صمية.في.�ص�ريا،.م�صتند.
يثبت.االإقامة.في.�ص�ريا.قبل.اآذار.2011.مثل.اي�صاالت.كهرباء.هاتف،.عقد.ايجار،.�صهادة.مدر�صية.لالأطفال.
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التع�شفي  االأونروا  قرار  لرف�ض  االأونروا  مكاتب  اأمام  المخيمات  كافة  في  االعت�شام  اإلى  ودعوا 
من  طاقاتهم  فوق  وتحملهم  لالجئين  مهينة  ال�شروط  هذه  اعتبروا  حيث  تعبيرهم-  -بح�شب 
اأو  المجحفة  ال�شروط  بالتراجع عن هذه  االأونروا  االأوراق، وطالبوا  نقل وتجميع هذه  تكاليف 
تعديلها، وعدم ذهاب الالجئ الفل�شطيني اإلى مكاتب االأونروا والطلب من االأونروا الذهاب اإلى 

بيوت الالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين.

التاأخر بتقديم الم�ساعدات ♦ 
بعد اإجراء عملية االإح�شاء الذي اأعلنت عنه االأونروا في تموز – يوليو الما�شي، اأعلنت االأونروا 
اأيلول -  �شهر  تقديم م�شتحقات  تاأجيل  فيها  تبلغهم  �شورية  فل�شطينيي  اإلى  اأر�شلتها  عبر ر�شائل 
�شبتمبر )بدل اإيواء، وبدل الطعام( ا�شتثنائياً مع م�شتحقات ت�شرين االأول - اأكتوبر  في منت�شف 
الذين  الالجئين  حفيظة  اأثار  مما  االآلي،  ال�شراف  بطاقات  تجديد  ب�شبب  االأول،  ت�شرين  �شهر 
اعت�شموا اأمام مكاتب االأونروا رف�شا لقرار التاأجيل على اعتبار اأن هذه الم�شاعدة ت�شكل الم�شدر 
�شورية  فل�شطينيو  نّظم   2016 �شبتمبر  اأيلول/   21 االأربعاء  يوم  ففي  لديهم،  للدخل  الرئي�شي 

اعت�شاماً اأمام مكتب وكالة االأونروا في منطقة البقاع.

	• ال�شليب االأحمر الدولي... م�شاعدات اإ�شافية وانتقائية في االختيار
العائالت  بع�ض  اإلى   $1000 قدرها  مالية  م�شاعدة  تقديم  عن  الدولي  االأحمر  ال�شليب  اأعلن 

الفل�شطينية ال�شورية االأ�شد حاجة تدفع لهم لمدة اأربعة اأ�شهر.
اعتراها  ولكن  بالجيدة  الخطوة  هذه  لبنان  اإلى  �شورية  من  الفل�شطينيون  الالجئون  واعتبر 
29/اأيلول   يوم  اعت�شامات  عدة  بتنفيذ  فقاموا  الم�شاعدة  من  الم�شتفيدة  للعائالت  انتقاء  �شوء 
الفل�شطينيين  الالجئين  من  فل�شطينية وعدد  اأهلية  ولجان  قوى  فيها  �شاركت  �شبتمبر/2016   -
ال�شوريين في لبنان، اأمام مركز اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر الدولي في مخيم عين الحلوة، 
احتجاجاً على االختيار الع�شوائي من قبل اإدارة ال�شليب االأحمر للعائالت االأكثر حاجة وا�شتثناء 

معظم العائالت الفل�شطينية المهجرة من �شورية اإلى لبنان.
على  والت�شييق  المح�شوبيات  ورف�ض  االإح�شاء  بهذا  و�شمولهم  باإن�شافهم  المعت�شمون  وطالب 
المهجرين«  على  للت�شييق  و»ال  للمح�شوبيات«  »ال  �شعارات  ورفعوا  ال�شوريين،  الفل�شطينيين 
و»من حقنا اأن نعي�ض بكرامة"، مت�شائلين عن اآلية اختيار العائالت المحتاجة من النازحين التي 

تعي�ض اأو�شاعاً مزرية.
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واأكد المعت�شمون في المذكرة التي �شلموها اإلى مدير مركز ال�شليب االأحمر الدولي اإعادة النظر 
في الم�شاعدات وجعلها ت�شمل جميع تلك العائالت المهجرة من �شورية.

	•عمل اأهلـــــــي
تابع الالجئون الفل�شطينيون من �شورية اإلى لبنان تقديم البرامج واالأن�شطة الخا�شة لفل�شطينيي 
�شورية من خالل االأطر االأهلية التي تم تاأ�شي�شها خالل ال�شنوات الما�شية من اللجوء وبالم�شاركة 
مع موؤ�ش�شات المجتمع االأهلي الفل�شطيني في لبنان، ور�شدت مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي 

�شورية خالل الن�شف الثاني من عام 2016 العديد من االأن�شطة، من اأبرزها:
• �شاركت »لجنة فل�شطنيي �شورية« في لبنان بور�شة عمل اأقيمت  14 / تموز- يوليو / 2016	
في »جمعية النبع« بمخيم عين الحلوة بمدينة �شيدا جنوب لبنان حول حماية اأطفال المخيم، 
ناق�ض المجتمعون في الور�شة بع�ض الق�شايا المتعلقة بالم�شاكل التي يعاني منها اأطفال مخيم 
عين الحلوة، واالأطفال الفل�شطينيون المهجرون من �شورية اإلى المخيم، كما تطرقوا للحديث 

عن الم�شاكل االجتماعية وال�شحية واالأخالقية و�شبل واآليات معالجتها.
• كرمت »وقفية القبلة االأولى لتحفيظ القراآن الكريم« الطفلة »منى  31 / تموز- يوليو / 2016	
مح�شن عبد الرحمن« )ت�شع �شنوات( من فل�شطينيي �شورية المهجرين اإلى مخيم البداوي، 
»البريل«  بلغة  الوالدة، بجائزة عبارة عن )البتوب( خا�ض  منذ  الب�شر  نعمة  فقدت  والتي 
الخا�شة بالمكفوفين، لحفظها ثالثة اأجزاء من القراآن الكريم، وذلك خالل حفل ختام الم�شابقة 

التي اأقامتها وقفية القبلة االأولى لتحفيظ القراآن الكريم في بلدية �شيدا جنوب لبنان.
الثاني  ال�شنوي  موؤتمره  �شورية  فل�شطينيي  عمال  تجمع  عقد   • 	2016  / اأغ�شط�ض  اآب-   /7
تحت عنوان »العمال بين الواقع واآفاق الم�شتقبل« في مدينة �شيدا اللبنانية، وذلك برعاية 
»التجمع الدولي للموؤ�ش�شات والروابط المهنية الفل�شطينية”، حيث عّبر العمال الفل�شطينيون 
فيه عن موا�شلة حراكهم الداعم لق�شيتهم االأم فل�شطين، وتقديم ما في و�شعهم لخدمة اأهلهم 
األم اللجوء وما ترافق معه من  الالجئين الفل�شطينيين من �شورية في لبنان، وذلك لتخفيف 

نكبات لحقت بالفل�شطينيين ال�شوريين.
من  المهجرة  االإر�شادية«  الك�شفية  »الق�شطل  مجموعة  اأقامت   • 	2016  / اأغ�شط�ض  اآب-   /12
ك�شفياً  مع�شكرًا  �شورية«  من  الفل�شطينيين  المهجرين  متابعة  »لجنة  مع  بالتعاون  �شورية 
اأغ�شط�ض /2016، حيث  اآب-  اإقليم »الخروب« منطقة »�شبلين« في لبنان بين 4 و 8/  في 
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اأقيم خالل المع�شكر بع�ض العرو�ض الفنية والك�شفية من االأ�شبال والزهرات الم�شاركات في 
المع�شكر  هذا  باإنجاح  �شاهم  لمن  وتقدير  �شكر  �شهادات  ُوزعت  الحفل  نهايه  وفي  المع�شكر، 

و�شهادات للم�شاركين.
•اأطلق مركز اآفاق التعليمي في وادي الزينة، بالتعاون مع االإغاثة االإ�شالمية، م�شروع »احِم طفاًل..  	
االأن�شطة  من  العديد  الم�شروع  و�شم  �شورية  من  الوافدين  لالأطفال  النف�شي  للدعم  وطناً«،  ابِن 

المتنوعة من ريا�شة ور�شم واأ�شغال يدوية وم�شرح، اإ�شافة الى وجبة طعام اأ�شبوعية.
• تلميذًا من الالجئين الفل�شطينيين القادمين  16/ اآب- اأغ�شط�ض / 2016 بم�شاركة اأكثر من 60	
من �شورية والمقيمين في لبنان، انطلق يوم 15/ اآب – اأغ�شط�ض مخيم تعليم اللغة االإنكليزية 
المعلمين  المخيم وفد من  �شارك في  فل�شطين«،  لبنان تحت عنوان: »نتعلم الأجل  االأول في 
الفل�شطينيين  المعلمين  اإلى عدد من  اإ�شافة  اأوروبا  المولودين في  المتطوعين  الفل�شطينيين 

المقيمين في لبنان.
لحق  »ثابت«  منظمة  تقيم  م�شروعي«  »مبادرة  برنامج  و�شمن   • 	2016 اأغ�شط�ض  اآب-   18
العودة بالتعاون مع AKCT لال�شت�شارات والتدريب دورة تدريبية بعنوان: »امتلك مفاتيح 
النجاح في الحياة«، ت�شتهدف فئة ال�شباب من الالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين واللبنانيين، 

في قاعة فندق بارك اأوتيل – �شتورا / البقاع.
الن�شائية  البرامج  نفذت مجموعة من متطوعي معهد   • 	2016 / نوفمبر   - الثاني  ت�شرين   /3
لبنان  في  �شورية  فل�شطينيي  لجنة  مع  وبالتن�شيق  الحلوة  عين  مخيم  في  لالأونروا  التابع 
م�شروع الحالقة المجانية لطالب مدر�شة ال�شموع، حيث �شمل م�شروع الحالقة الذي ا�شتمر 

اأربعة اأيام طالب المدر�شة من ال�شف االأول حتى ال�شف الرابع.

	•حوادث
• باحتجاز  قامت م�شفى لبيب اأبو ظهر بمدينة �شيدا جنوب لبنان يوم 26 تموز- يوليو 2016	
جثمان الالجئ الفل�شطيني »خالد نا�شر اأبو جيدا« الذي توفي متاأثرًا بجراحه بعد تعر�شه 
لبنان، م�شترطة على  بمدينة �شيدا جنوب  المية ومية  اإحدى حارات مخيم  نار في  الإطالق 
ذويه ت�شديد مبلغ )21 مليون ليرة لبنانية( ما يعادل )14( األف دوالر وذلك لقاء ليلة ق�شاها 

اأبو جيدا في العناية الم�شددة بالم�شفى قبل وفاته.
•ق�شت الطفلة الفل�شطينية ال�شورية »مريم عرجاوي« من اأبناء مخيم خان ال�شيح، اأثر حادث  	

�شير بالقرب من مخيم الجليل بعلبك يوم 15- ت�شرين االأول اأكتوبر 2016.
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اأثناء  �شير  لحادث  اليرموك  مخيم  ابن  عاماً(   • 	31( مو�شى  اأحمد  الفل�شطيني  الالجئ  تعر�ض 
الخروب،  باإقليم  مزبود  منطقة  في  المركزي  الم�شفى  اإلى  اإ�شعافه  وتم  نارية،  دراجة  قيادة 
وهناك تلقى العالج لمدة اأربعة اأيام، اإال اأّن العائلة ا�شطرت بعد ذلك لنقل ولدها اإلى م�شفى 
الهم�شري في مدينة �شيدا ب�شبب التكلفة الباهظة لعالجه في الم�شفى المركزي وعدم قدرة 
العائلة على ت�شديد نفقات عالجه، وفي 7 كانون االأول – دي�شمبر 2016 اأطلقت والدته نداء 
منا�شدة للتكفل بعالج ولدها بعد اأن تدهورت حالته ال�شحية وعجزت عن عالجه ب�شبب الكلفة 
لتاأمين  حملة  االأوروبية  الوفاء  حملة  اأطلقت  ذاته  ال�شهر  من  العا�شر  وفي  للعالج،  الباهظة 

تكاليف عالجه البالغة 3500$ وتم ذلك.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى األردن

الجئاً     )18000( بحوالي   2015 نهاية  االأردن  اإلى  �شورية  من  الالجئين  اأعداد  االأونروا  تقدر 
فل�شطينياً ي�شكل االأطفال تحت �شن 18 عاما 41 % منهم.

اإال اأن الواقع ي�شير اإلى اأن االأعداد اأكثر من ذلك فهناك من دخلوا الى االأردن على اأنهم �شوريون 
نظرًا لمنع االأردن من دخول الفل�شطينيين الالجئين من �شورية اإليها ر�شمياً.

	•ال�شمات العامة لالجئين الفل�شطينيين من �شورية اإلى االأردن
 $ • تقدم االأونروا م�شاعدات نقدية ل 80 % من الالجئين اأي بحدود 14000 الجئ ما يعادل 40	

لل�شخ�ض بال�شهر.
• مدر�شة  1800 طالبا وطالبة يتلقون تعليمهم في مدار�ض االأونروا، يتوزعون على حوالي 141	

تابعة لالأونروا في االأردن.
•اليتمكن جميع الالجئين من الح�شول على الخدمة ال�شحية الوطنية لذا يلجاأ معظم الالجئين  	
لتلقي العالج في عيادات االأونروا ومراكزها ال�شحية، كما تقوم االأونروا بتغطية التحويالت 

اإلى الم�شت�شفيات الحكومية.
• % من الالجئين الفل�شطينيين من �شورية اإلى االأردن تعولهم امراأة. 	25

يواجهون  كما  االأمن  انعدام  من  حالة  �شورية  من  القادمون  الفل�شطينيون  الالجئون  •يعاني  	
الخدمات  اإلى  الو�شول  و�شبل  المواليد  كت�شجيل  المدنية  العمليات  �شعيد  على  �شعوبة 

الحكومية، وهم يتعر�شون لخطر دائم باأن يتم اإعادتهم ق�شرًا اإلى �شورية.
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	•اإغالق �شايبر �شتي
من  الفل�شطينيين  الالجئين  ملف  م�شتوى  على  االأردن  في   2016 عام  من  الثاني  الن�شف  �شهد 
– دي�شمبر 2016  االأول  كانون  يوم 11/  االأردنية  ال�شلطات  اأغلقت  �شورية تطورًا الفتاً، حيث 
مخيم »�شايبر �شيتي« الذي كان ياأوي حوالي )175( عائلة فل�شطينية �شورية، وقامت بنقلهم اإلى 

مخيم حدائق الملك عبد اهلل في مدينة الرمثا)1(.
نقل  تم  اأنه  االأردن،  في  المتحدة  لالأمم  التابعة  الالجئين  ل�شوؤون  ال�شامية  المفو�شية  وبح�شب 
الالجئين منه اإلى مخيم حدائق الملك عبد اهلل في مدينة الرمثا، باعتباره منطقة اأكبر لالجئين، 
بعد اإجراء اأعمال �شيانة لجميع المرافق الالزمة ال�شتيعاب الجئي مخيم ال�شايبر«. وذلك باتفاق 

م�شترك بين ال�شلطات االأردنية والمفو�شية.

الالجئون الفلسطينيون من سورية الى مصر

يقدر عدد الالجئين الفل�شطينيين من �شورية اإلى م�شر بحوالي 4000 الجئاً   ح�شب اأرقام االأونروا، 
وتقوم المفو�شية باالإ�شراف على االأو�شاع العامة لالجئين بالتن�شيق مع مكتب التن�شيق التابع 

لالأونروا في م�شر.
وي�شتكي فل�شطينيو �شورية في م�شر من �شعف التمثيل الر�شمي لهم، حيث اأكد العديد من الالجئين 
اأجل فل�شطينيي �شورية تق�شير ال�شفارة الفل�شطينية في القاهرة، ومنظمة  لمجموعة العمل من 

التحرير الفل�شطينية، والموؤ�ش�شات الدولية في معالجة م�شكالتهم المعي�شية والقانونية.

	•االأو�شاع القانونية واالإن�شانية
ما زالت ال�شلطات الم�شرية ترف�ض منح فل�شطينيي �شورية اإقامات داخل م�شر، بالرغم من مرور 
�شنوات على وجودهم فيها، حيث تمتنع الجهات الم�شوؤولة عن اإ�شدار االإقامات، منحهم اأّية اإقامة 

بالرغم من توفير الالجئين الفل�شطينيين جميع متطلبات االإقامة في م�شر.

الإقامة. . كان.مخ�ص�صا.ً م�صددة. اأمنية. بحرا�صة. ب�صياج.ومعزز. عبارة.عن.مجمع.�صناعي.محاط. �صتي. �صايبر. )1(.مخيم.

نتيجة. �صن�ات. منذ. اإغالقه. يتم. اأن. قبل. اربد. مدينة. ال�صناعية.في. المدينة. يعمل�ن.في.م�صانع. كان�ا. اآ�صي�يين. عمال.

الإي�اء. �صاحبه. من. بتبرع. المكان. هذا. فتح. وتم. ال�صكن،. م�صت�ى. �ص�ء. على. احتجاجًا. للعمال. المتتالية. االإ�صرابات.

كبير. اأمني. ت�صديد. من. فيه. الالجئ�ن. عانى. بالمعتقل،.حيث. اأ�صبه. ه�. �ص�رية،. من. القادمين. الفل�صطينيين. الالجئين.

الالجئين. اأعداد. خف�ض. اإلى. اأدت. معاناتهم،. على. االإعالمي. والتعتيم. المهينة. والمعاملة. االإن�صانية. باالأو�صاع. و�ص�ء.
الفل�صطينيين.ال�ص�ريين.المت�اجدين.فيه..
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	•االأو�شاع المعي�شية
اإلى م�شر من �شعوبات كبيرة في تاأمين فر�ض عمل  يعاني الالجئون الفل�شطينيون من �شورية 
منا�شبة، ب�شبب االأو�شاع االقت�شادية ال�شيئة في م�شر من جهة، وعدم قدرة الالجئين على العمل 

ب�شكل نظامي لفقدانهم االإقامة ال�شرعية في م�شر.

	•فل�شطينيو �شورية في م�شر واأداء فري�شة الحج
رف�شت ال�شفارة ال�شعودية بالقاهرة اإعطاء الالجئين الفل�شطينيين من �شورية في م�شر تاأ�شيرة دخول 

)فيزا( الأداء فري�شة الحج للعام 1437 هـ/ 2016م مبا�شرة، ب�شبب وجود تعليمات تمنع ذلك.
م�شر  في  المعار�ض  ال�شوري  االئتالف  تعتبر  ال�شعودية  العربية  فالمملكة  الم�شادر  وبح�شب 
اأن الفل�شطيني  هو الم�شوؤول عن ملف الحج بالن�شبة لل�شوريين والفل�شطينيين ال�شوريين بحكم 
المنبثقة عن  العليا  الحج  فلجنة  �شورية، وبالتالي  المدنية على  اأحواله  بكل  ال�شوري مح�شوب 
ال�شعودية  العربية  المملكة  الموقعة مع وزارة الحج في  ال�شوري وبموجب االتفاقية  االئتالف 
هي المعنية بمهام تي�شير اإجراءات الحج واإعداد الترتيبات الالزمة لخدمة ورعاية حجاج بيت 
اهلل الحرام من رعايا الجمهورية العربية ال�شورية، وت�شمل هذه المهام عمليات الت�شجيل وتقديم 
الطلبات، واإ�شدار التاأ�شيرات الالزمة والنظامية عبر �شفارات المملكة العربية ال�شعودية، وفْتح 
مكاتب لها في لبنان وتركيا وم�شر واالأردن واالأرا�شي ال�شورية تحت نفوذ المعار�شة، ومتابعة 

عمليات النقل واالإ�شكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة والم�شاعر المقد�شة.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى تركيا

اليزال الو�شع العام لالجئين الفل�شطينيين الذي لجوؤوا اإلى تركيا غام�شا نوعا ما، رغم الوعود 
التي اأطلقتها الجهات الر�شمية التركية بالعمل على التخفيف من معاناة فل�شطينيي �شورية الذين 

ا�شطرتهم الحرب للجوء اإلى تركيا.
كذلك لم ي�شهد الن�شف الثاني من عام 2016 زيادة في اأعداد الالجئين المقدرة ما بين )5000-

7000( الجئا، موزعين على العا�شمة ا�شتنبول ومحافظات الو�شط والجنوب التركي)1(.

)1(.التقرير.الن�صف.ال�صن�ي.االول.2016.فل�صطيني�.�ص�رية.بين.الترحال.والزوال.على.ال�صبكة.العنكب�تية..
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/148002435862016-.pdf.
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	•الت�شدد في منح التاأ�شيرات والدخول اإلى تركيا
للدخول  تاأ�شيرات  الفل�شطينيين من �شورية  الالجئين  التركية تت�شدد في منح  ال�شطات  ما زالت 
اإليها ب�شكل �شرعي اإال في حدود �شيقة جدا جدا، وكذلك ت�شهد الحدود ال�شورية التركية انت�شارا 
اأمنيا كبيرا من قبل ال�شلطات التركية يكاد ي�شتحيل العبور االآمن اإلى االأرا�شي التركية من خالله، 
حيث قام الجي�ض التركي باإن�شاء اأبراج مراقبة ذكية تقوم بر�شد اأي ج�شم متحرك، اإ�شافة اإلى 
لكل ج�شم متحرك يقترب م�شافة 300  التركية واالإنجليزية والعربية  باللغات  اإطالق تحذيرات 

متر من الحدود.
الحدود  على  عالقة  �شورية  فل�شطينية  عائلة   20 حوالي  اأطلقت   2016 يوليو  24/تموز-  ففي 
ال�شورية التركية منذ كانون الثاني- يناير 2016 تقريباً في منطقة اإعزاز، منا�شدة عبر مجموعة 
وال�شفارة  واالإن�شانية  الدولية  المنظمات  فيها  نا�شدت  �شورية،  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل 
االأرا�شي  اإلى  للدخول  م�شاعدتهم  اأجل  من  التدخل  لالجئين  العامة  والمفو�شية  الفل�شطينية 
التركية، بعدما ف�شلت محاوالت دخولهم االأرا�شي التركية نتيجة انت�شار الجي�ض التركي والقلق 
ال�شخ�ض  دخول  تكلفة  و�شلت  لذلك،حيث  العالية  المالية  والكلفة  التهريب  لعملية  الم�شاحب 
الواحد اإلى تركيا 700 $، وهم ال يملكون منه �شيئاً، كما اأنهم ال ي�شتطيعون العودة اإلى داخل 
�شورية خوفاً من اعتقالهم من قبل حواجز االأمن ال�شوري والمجموعات الموالية له، االأمر الذي 
دفع معظم العائالت الفل�شطينية اإلى البقاء على الحدود، يبيتون في العراء بين اأ�شجار الزيتون، 

في ظروف �شحية ونف�شية �شعبة.
كما ر�شدت مجموعة العمل يوم 3/كانون االأول ــ دي�شمبر /2016 اإ�شابة الالجئة الفل�شطينية 
اإلى التركية بعد  اأحمد عقلة« خالل محاولتها العبور من االأرا�شي ال�شورية  ال�شورية »خديجة 
اأن اأطلق حر�ض الحدود التركي النار نحوها، مما اأدى اإلى �شقوطها من منطقة مرتفعة في منطقة 
خربة الجوز الحدودية اأ�شيبت خاللها بك�شر في ظهرها، وتم نقلها الى م�شفى ج�شر ال�شغور داخل 

�شورية، وهي من �شكان مخيم اليرموك المحا�شر جنوب العا�شمة دم�شق)1(.

ان. �صبق. فقد. تركيا. الى. الدخ�ل. من. الفل�صطيني�ن. الالجئ�ن. فيها. يمنع. التي. االأولى. المرة. لي�صت. انها. الى. ي�صار. .)1(

تعر�ض.العديد.مكنهم.الطالق.النار.على.الحدود.كما.في.حالة.عماد.عزوز.وزوجته.ي�م.2016/2/14،.وحالة.ال�صاب.

با�صل.عزام.الذي.رحل.من.مطار.اتات�رك.الى.الدخل.ال�ص�ري.حيث.ق�صى.بالق�صف.الج�ي.على.مدينة.ادلب.ي�م.9.
اآب.2016.
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	•معاملة مزاجية داخل المطارات
طرقاً   2016 اأغ�شط�ض   – اآب  �شهر  خالل  �شورية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  مجموعة  ر�شدت 
عبر  اأوروبا  اإلى  المغادرة  ال�شورية  الفل�شطينية  االأ�شر  مع  التركية  ال�شلطات  لتعامل  متفاوتة 
اإبداء االأ�شباب  المطارات التركية، حيث �ُشجلت العديد من الحاالت التي تم تاأخير �شفرها دون 
بالرغم من حمل اأفرادها االإذن بمغادرة البالد وال�شادر عن ال�شلطات التركية، فيما �شجلت اأكثر 
من ثالث حاالت ممن توجب عليهم دفع غرامات قاربت من )1000$( على العائلة الواحدة، في 
حين تم منع بع�شها من دخول تركيا لمدة )5( �شنوات، بالرغم من ح�شولهم على اإذن المغادرة، 
فيما تمكنت عائالت اأخرى من ال�شفر دون اأّية م�شاكل تذكر، وذلك بالرغم من دخولهم اإلى االأرا�شي 

التركية ب�شكل غير نظامي.
)اأتاتورك(  مطاري  في  التركية  ال�شلطات  اأن  العمل  لمجموعة  الالجئين  من  العديد  اأكد  كما 
و)�شبيحة( قد تعاملوا ب�شكل مزاجي معهم، حيث اأن ال�شابط الم�شوؤول هو من يفر�ض الغرامة 
اأو االإعفاء اأو المنع والغرامة معاً، وذلك دون اأي تو�شيح، حيث �شمح لبع�ض العائالت بالمغادرة 
 )5( لمدة  دخول  منع  اآخرين  وعلى  الغرامات  االآخر  بع�شها  على  فر�ض  فيما  م�شاكل  اأية  دون 

�شنوات، بالرغم من الت�شابه التام لالأو�شاع القانونية لتلك االأ�شر.
وفي 17 ت�شرين االأول – اأكتوبر 2016 احتجزت ال�شلطات التركية عائلة فل�شطينية �شورية كانت 
متجهة من مدينة بيروت اإلى الدنمارك عبر مطار اإ�شطنبول ب�شبب عدم امتالكها »فيز ترانزيت"، 
عائلة  اأوقفت  اأنها  كما  تركيا،  في  الدنماركية  ال�شفارة  تدخل  بعد  عنها  واأفرجت  عادت  اأنها  اإال 

فل�شطينية �شورية كانت متجهة اإلى ال�شودان.

	•موؤتمر »فل�سطينيي تركيا وق�سايا الوطن«
– �شبتمبر/2016 فعاليات موؤتمر »فل�شطينيي تركيا وق�شايا الوطن”،  اأيلول   انطلقت يوم 4/ 
وبح�شور اأع�شاء من البرلمان التركي والعديد من ال�شخ�شيات الفل�شطينية وبم�شاركة الع�شرات 
الفقرات  من  العديد  الموؤتمر  وتخلل  تركيا،  في  الفل�شطينية  واالأهلية  الر�شمية  الموؤ�ش�شات  من 

وور�ض العمل.
حيث تم مناق�شة معاناة »فل�شطينيي �شورية في تركيا« خ�شو�شاً فيما يتعلق باالإقامات والو�شع 
القانوني واالإغاثي، و�شبل حل االإ�شكاالت التي يعاني منها الالجئون هناك، والتاأكيد على الجانب 

التركي ب�شرورة العمل على حل تلك االإ�شكاالت.
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لل�شور وعر�شاً ت�شجيلياً الأحد االأعمال الدرامية التي تتناول ق�شة  كما ت�شمن الموؤتمر معر�شاً 
مهاجرين من �شورية عبر البحر المتو�شط، وما تعر�شوا له من م�شاعب ومعاناة.

– اأكتوبر 2016 قام وفد من رئا�شة »موؤتمر فل�شطينيي تركيا« بمتابعة  وفي 26 ت�شرين االأول 
ملف فل�شطينيي �شورية في تركيا خالل زيارته لمجل�ض النواب التركي في اأنقرة، خ�شو�شاً فيما 
هناك،  الالجئون  منها  يعاني  التي  االإ�شكاالت  حل  و�شبل  القانوني،  والو�شع  باالإقامات  يتعلق 
ملف  مناق�شة  تم  كما  االإ�شكاالت،  تلك  حل  على  العمل  ب�شرورة  التركي  الجانب  على  والتاأكيد 
طالب فل�شطينيي �شورية في تركيا، وما يعانونه من معوقات وم�شكالت متعددة، اأبرزها االأمور 
تقوم  اأن  ُينتظُر  والتي  عديدة،  �شعوبات  يواجهون  الذين  الجامعيون  الطلبة  ال�شيما  التعليمية 

وزارة التعليم العالي بحل ق�شاياهم.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى أوروبا

حالة من الركود يعي�شها الالجئون الفل�شطينيون ال�شوريون في اأوروبا خالل الن�شف الثاني من 
با�شتثناء  البر،  اأو  البحر  الالجئين عبر  لو�شول  التام  ال�شبه  التوقف  مع  عام 2016، خ�شو�شاً 
و�شول المئات منهم عبر معامالت »لّم ال�شمل« التي قدمها ذويهم الذين و�شلوا خالل ال�شنوات 

الما�شية.
فعلى ما يبدو اأن قيام اأوروبا بت�شديد اإجراءاتها الحدودية لمنع و�شول الالجئين اإلى اأرا�شيها 
منذ مطلع العام 2016، باالإ�شافة اإلى االتفاقية االأوروبية – التركية قد نجحت بالحد من و�شول 

اآالف الالجئين اإلى اأوروبا.

	•اأعداد الالجئين الفل�شطينيين من �شورية اإلى اأوروبا
يواجه اإح�شاء اأعداد الالجئين الفل�شطينيين المهجرين من �شورية اإلى اأوروبا �شعوبات تقنية 
باإ�شدار  الهجرة  اإح�شائيات حكومية ودوائر  مراكز  االأوروبية من  الجهات  تاأّخر  اأهمها  كبيرة، 
تقاريرها الدورية، وتوقف بع�شها االآخر عن ن�شر تقاريرها الف�شلية كما هو الحال مع المفو�شية 
ال�شامية ل�شوؤون الالجئين UNHCR، فيما ال تقوم اأي جهة ر�شمية فل�شطينية بمتابعة اإح�شاء 

عدد الالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين في اأوروبا.
اأوروبا قد  ال�شوريين في  الفل�شطينيين  اأن عدد الالجئين  اأعلنت  اأن مجموعة العمل كانت قد  اإال 
بلغ حتى يونيو /حزيران 2016 نحو )79206(، وذلك بناء على تقديرات غير ر�شمية ومقاطعة 
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بع�ض االإح�شائيات ال�شادرة عن جهات دولية ور�شمية اأوروبية.
وعن طريقة الو�شول اإلى تلك االإح�شائيات اعتمد باحثو المجموعة على منهجية »تثقيل الرقم 
االإح�شائي« للفل�شطيني ال�شوري في اأوربا، والتي ت�شاعد با�شتخال�ض الرقم االأقرب اإلى ال�شحة 
لعدد فل�شطينيي �شورية من االإح�شائيات االأوربية، حيث ال تقدم اإح�شائيات منف�شلة لهم كما هو 
الحال مع باقي الالجئين من الجن�شيات االأخرى، في حين ُت�شّنف اإح�شائيات المفو�شية ال�شامية 
ل�شوؤون الالجئين UNHCR معظمهم �شمن ت�شنيف »بدون وطن )Stateless(، وهذه الفئة 
ال ت�شم الالجئين الفل�شطينيين من �شورية فح�شب بل ت�شم العديد من الفئات االأخرى من الجئين 

اأكراد و�شوماليين وقادمين من بع�ض دول الخليج العربي، وهو ما تقدر ن�شبته بـ %16)1(.
البحث  يتطلب  اأوروبا  اإلى  الذين و�شلوا  ال�شوريين  الفل�شطينيين  الالجئين  البحث عن عدد  اإن 
في بيانات دوائر الهجرة واالإح�شاء االأوروبية ذات ال�شلة، اإ�شافًة اإلى بيانات المفو�شية العليا 

.)UNHCR( ل�شوؤون الالجئين التابعة لالأمم المتحدة

 / يونيو  وحتى   •	2011 من  للفترة  اأوروبا  في  �شورية  فل�شطينيي  اإح�شائيات 
حزيران 2016:

بعد االطالع على التقارير الن�شف ال�شنوية ال�شادرة عن المفو�شية ال�شامية ل�شوؤون الالجئين 
وال�شادرة في الفترة ما بين )2011-2016(، وبعد ا�شتثناء الن�شبة التي اأ�شرنا اإليها �شابقاً من 

فئة بدون وطن، فاإننا ن�شل اإلى االأرقام التالية:
2014 2013 2012 2011 العام

13902 9620 3513 2465 عدد الالجئين
اأما فيما يتعلق باإح�شائيات عام 2015، فهي وب�شبب اال�شطرابات الكبيرة واالأعداد المتفاوتة 
التي دخلت اأوروبا، ولم تنته بعد من اإجراءات اللجوء فاإنه من الممكن اعتماد اإح�شائيات الوكالة 
االأوروبية الإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول االأع�شاء في االتحاد االأوروبي 
اإلى اأن اأعداد الالجئين القادمين من  )فرونتك�ض(، والتي اأ�شارت خالل تقريرها الربعي الثاني؛ 
�شورية اإلى اأوروبا قد ارتفع ثالثة اأ�شعاف تقريباً، وقيا�شاً على ذلك يمكن تقدير ن�شبة م�شابهة 
وتوؤكد  الجئاً.   )41.706( من  يقترب  قد  ما  وهو  �شورية،  من  القادمين  للفل�شطينيين  بالن�شبة 
باأعداد فل�شطينيي  اأو غيره فيما يتعلق  التقرير  التي توردها في هذا  اأن االأرقام  مجموعة العمل 

�شورية في اأوروبا هي اأرقام تقديرية وغير مح�شومة من الجهات الر�شمية االأوروبية.

)1(.منهجية.تثقيل.الرقم.االح�صائي.للفل�صطيني.ال�ص�ري.في.اأوروبا.للباحث.االقت�صادي.محمد.ي��صف.
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اإ�شدار تقاريرها  في الن�شف االأول من العام )2016( لوحظ توقف معظم الجهات الدولية عن 
الإدارة  االأوروبية  والوكالة  الالجئين،  مفو�شية  وخ�شو�شاً  المو�شوع  بهذا  المتعلقة  الدورية 
التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول االأع�شاء في االتحاد االأوروبي )فرونتك�ض(، اإال 
اأنه واإن اأخذنا بعين االعتبار ا�شتمرار و�شول الالجئين قبل توقيع االتفاق »التركي االأوروبي« 
بخ�شو�ض الالجئين، ف�شيكون العدد ل�شهري )يناير - كانون الثاني(، )�شباط – فبراير( بنف�ض 
العدد المقدر في العام )2015(، وبالتالي فاإن العدد التقريبي يقدر بـ )8000( الجئ فل�شطيني 
توقيع  بعيد  ال�شوريين  الفل�شطينيين  الالجئين  لو�شول  تام  �شبه  �ُشّجل توقف  �شوري، في حين 
االتفاق )التركي/ االأوروبي( مطلع �شهر اآذار – مار�ض  )2016(، وقد ال تتجاوز اأعداد من و�شل 
البحرية  التركية ب�شبط حدودها  ال�شلطات  باأعلى تقدير، وذلك ب�شبب نجاح  �شوى ب�شع مئات 
من جهة، وت�شديد االإجراءات من قبل هنغاريا وبلغاريا ومقدونيا لحرا�شة حدودها البرية، مما 
يجعل العدد االإجمالي لالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين الذين و�شلوا اإلى اأوروبا في الفترة ما 
بين 2011- 2016، ي�شل تقريباً اإلى )79206( الجئاً، مع التاأكيد على اأن االإح�شائيات في الفترة 

)2015-2016( هي تقديرية وقد تم الو�شول اإليها وفق ما تم �شرحه في الفقرة ال�شابقة.

جدول تف�شيلي باإح�شائيات اأعداد الالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين في اأوروبا
2016 2015 2014 2013 2012 2011
8.000 41.706 13902 9620 3513 2465
79206 العدد االإجمالي

ومتابعات  تقديرات  على  بناء  وذلك  اأدنى  كحد  األفاً   )85( الحالي  العدد  يتجاوز  اأن  يتوقع  فيما 
الأعداد العوائل واالأفراد الوا�شلين اإلى اأوروبا عبر اإجراءات لم ال�شمل خالل الن�شف الثاني من 

عام 2016.

	•الو�شع القانوني لفل�شطينيي �شورية في اأوروبا:
اإلى وقف بع�ض  التي و�شلت  المتتالية  والتغييرات  اللجوء)1(،  باإجراءات  الت�شديد  ت�شتمر حالة 

الدول االأوروبية منح المدة الق�شوى لالإقامة )5( �شنوات غالباً مع الالجئين من �شورية.

)1(.انظر.التقرير.الن�صف.ال�صن�ي.االول.2016.فل�صطيني�.�ص�رية.بين.الترحال.والزوال-.على.ال�صبكة.العنكب�تية..
http://actionpal.org.uk/ar/pdf/148002435862016-.pdf
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ال�شويد
اأعلنت دائرة الهجرة ال�شويدية عن تطبيقها لقانون الهجرة الجديد – الذي يعتبر االأكثر ت�شددًا 
في تاريخ ال�شويد تجاه المهاجرين، حيث اأ�شبحت تعطي اإقامات موؤقتة مدتها ثالث �شنوات قابلة 
للتجديد اأو حماية اإن�شانية مدتها )13( �شهرًا باالإ�شافة اإلى �شروط غاية في ال�شعوبة ال يمكن 

لالجئ تحقيقها للح�شول على االإقامة الدائمة.
من  العديد  ونفذوا  الجديد،  القانون  على  وال�شوريين  الفل�شطينيين  الالجئين  من  المئات  احتج 
االعت�شامات في �شاحة »مينتوريت« اأمام مقر البرلمان ال�شويدي احتجاجاً على قانون الهجرة 

الجديد.
– دي�شمبر  االأول  كانون   1 يوم  �شورية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  م�شادر مجموعة  اأفادت  كما 
اأن ال�شلطات ال�شويدية رف�شت منح )12( عائلة فل�شطينية �شورية كانت تقيم في بلدان   2016
الخليج العربي ) المملكة العربية ال�شعودية و االإمارات العربية المتحدة( حق اللجوء، وعند 
اال�شتئناف جاءت قرارات رف�ض اأخرى، ملحق بها قرارات الترحيل اإلى الدول التي كانوا مقيمين 
الالجئين  ا�شتقبال  الدول  تلك  برف�ض  ال�شويدية  الهجرة  لدى م�شلحة  الم�شبق  العلم  فيها، رغم 

حملة الوثائق الفل�شطينية ال�شورية بدون وجود عقد عمل.

الدنمارك:
والتهديد  العمل  كاالإجبار على  بالالجئين،  تتعلق  قرارات  الدنماركية مجموعة  الحكومة  اأخذت 
التالميذ  العطل وعزل  واإلغاء  العائالت  �شمل  لّم  اإجراءات  االإعانة االقت�شادية، وت�شديد  بخ�شم 
من جن�شيات مختلفة عن الطالب الدنماركيين، مما جعل الالجئين يعت�شمون �شد هذه القرارات 
ففي 15 اأيلول  –�شبتمبر 2016 �شهدت مدينة »اآرهو�ض« ثاني اأكبر مدينة في الدنمارك اعت�شاماً 

حا�شدًا �شارك فيه عدد من الالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين.

األمانيا
ال�شوريين والفل�شطينيين،  الفرعية« لالجئين  االألمانية تطبيق قانون »الحماية  ال�شلطات  قررت 
والية  في  العليا  االإدارية  المحكمة  عن  �شدر   2016 –نوفمبر/  الثاني  ت�شرين   23 يوم  ففي 
»�شلي�شفيغ هول�شتاين - Schleswig-Holstein« االألمانية، قراٌر يفيد باأن »الالجئين ال�شوريين 
الكاملة  الحماية  توفير  ال�شروري  موؤقتة، ولي�ض من  ثانوية -  ُيمنحوا حماية  اأن  في  الحق  لهم 

لهم – و�شع الالجئ«.
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حيث اأن و�شع الحماية الوؤقتة في األمانيا ُيمنح لمدة �شنة فقط بداًل من ثالث �شنوات، وتكون قابلة 
لّم �شمل االأ�شرة في حالة  اأن  اأ�شا�شه، كما  اإذا ا�شتمر ال�شبب الذي ُمنحت الحماية على  للتجديد 
الحماية الموؤقتة ال ُيمنح ب�شكل مبا�شر اأو من غير �شروط، وهو ما �شيعني اأن الالجئين ال�شوريين 
على  موؤ�شرات  وجود  عدم  ظل  في  الطويل  المدى  على  اال�شتقرار  عدم  من  حالة  في  �شيعي�شون 

تح�شن م�شهود في بلدهم.
فر�َض القرار الجديد على الالجئين توكيل محاميين مخت�شين بق�شايا اللجوء للطعن به، وبح�شب 
�شحيفة »دي فلت« االألمانية في عددها المن�شور بتاريخ 15/ كانون - االأول- دي�شمبر /2016  
اأغلبهم  األف طعن،   36 يقارب  ما  اإلى  االتحادية و�شل  الحكومة  المقدمة �شد  الطعون  عدد  فاإن 
من الالجئين ال�شوريين، والذين ح�شلوا على �شفة الحماية الموؤقتة، وُقّدرت ن�شبة نجاح هذه 
الطعون بـ 89 في المئة، حيث اأ�شارت ال�شحيفة اإلى اأن الـ )4718( محاكمة الخا�شة بالطعون 
و التي اأجريت من اإجمالي الطعون المقدمة والتي تم الحكم بها، قد ربح الالجئون منها )4167( 
حالة، ح�شب ميثاق جنيف لالجئين، وهذا يعادل ن�شبة 88% من الطعون المقدمة لدى الجميع، 

وبن�شبة 89% لالجئين ال�شوريين.

	•فل�شطينيو �شورية في اأوروبا، نجاحات جديدة وم�شاركات فاعلة:
القادمين  الفل�شطينيين  لالجئين  المدني  الحراك  ا�شتمرار   2016 العام  من  الثاني  الن�شف  �شهد 
من �شورية. حيث �شاهم عدد ملحوظ منهم في ن�شاطات تطوعية متنوعة. فقد �شارك الع�شرات 
وهولندا  وال�شويد  األمانيا  في  اأقيمت  التي  الفل�شطينية  الفعاليات  في  الفل�شطيني  ال�شباب  من 
وبلجيكا والنم�شا، حيث �شهدت االأ�شهر الثالثة االأخيرة العديد من االأن�شطة والمعار�ض والوقفات 

الت�شامنية مع اأهالي القد�ض وقطاع غزة ومخيمات �شورية.
كما برز دور فل�شطينيي �شورية في العمل الحقوقي حيث �شارك باحثون من مجموعة العمل في 
بريطانيا و�شوي�شرا وال�شويد بالعديد من االأن�شطة الحقوقية والثقافية كان اأبرزها م�شاركة ممثل 
مركز العودة والمدير التنفيذي لمجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية في اأعمال الدورتين 
الالجئين  لمعاناة  عر�شاً  قدم  حيث  المتحدة  لالأمم  التابع  االإن�شان  حقوق  لمجل�ض   )32.33(

الفل�شطينيين خالل الحرب في �شورية.
كما �شاركت مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية في الندوة التي اأقيمت على هام�ض اأعمال 
مجل�ض حقوق االإن�شان 32 المنعقدة في مدينة جنيف، وذلك بتنظيم من مركز العودة الفل�شطيني 
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حيث  ال�شلة،  ذات  والموؤ�ش�شات  للدول  الدبلوما�شية  البعثات  من  عدد  من  ح�شور  وبم�شاركة 
اأجل  العمل من  »اأحمد ح�شين« من�شق مجموعة  ال�شيد  فيها كل من  التي تحدث  الندوة  تناولت 
فل�شطينيي �شورية، و النا�شط نور�ض علي، وبيتر �شتيفانيني الباحث في مركز العودة الفل�شطيني 
اأزمة الالجئين الفل�شطينيين في  �شورية، وما يعانونه من ح�شار وانتهاكات واعتقاالت وتهجير 
وا�شطرارهم  �شورية  فل�شطينيي  تجربة  على  ال�شوء  ت�شليط  تم  كما  مزرية،  اإن�شانية  واأو�شاع 
لركوب قوارب الموت نتيجة ا�شتمرار ال�شراع الدائر في �شورية منذ خم�ض �شنوات، وكذلك تطرق 
ال�شوري، والذي  الفل�شطيني  تاأثير انعدام الجن�شية بالن�شبة لالجئ  اإلى  الندوة  المتحدثون في 

يعامل باأنه بال وطن.
كما عقد مركز العودة الفل�شطيني في لندن وبم�شاركة مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية؛ 
الق�شري،  واالإخفاء  التعذيب  و�شحايا  ال�شوريين  الفل�شطينيين  المعتقلين  حول  حقوقية  ندوة 
المتحدة والمنعقد  التابع لالأمم  الـ 33 لمجل�ض حقوق االإن�شان  الدورة  اأعمال  وذلك على هام�ض 
في جنيف، حيث قدمت فيها المجموعة عر�شاً مكثفاً لالإح�شائيات واالأبحاث والتقارير التوثيقة 
اأو�شاع فل�شطينيي �شورية وما تعر�شوا له من انتهاكات داخل  لمجموعة العمل، والتي تتناول 
وخارج �شورية، باالإ�شافة اإلى عر�ض اآخر الإح�شائياٍت حول ال�شحايا والمعتقلين الفل�شطينيين 

ال�شوريين خا�شة �شحايا التعذيب منهم.
وفي هولندا �شارك الع�شرات من الالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين يوم 7 اأيلول  – �شبتمبر 2016 
بفعاليات الحملة المناه�شة لزيارة رئي�ض وزراء الكيان ال�شهيوني نتنياهو اإلى المملكة الهولندية، 
وذلك �شمن جهود م�شتركة يقوم بها عدد من الموؤ�ش�شات الفل�شطينية في هولندا. حيث اعت�شم 
اأبناء الجالية الفل�شطينية في هولندا والمت�شامنين مع ق�شية فل�شطين اأمام البرلمان الهولندي، 

تاأكيدا على رف�شهم لزيارة رئي�ض حكومة االحتالل اإلى هولندا.
 / – اأكتوبر  االأول  ت�شرين  يوم 22  الدانمركي«  الخيري  »الهالل  بادرت جمعية  الدنمارك  وفي 
2016 بافتتاح باب التبرع ل�شالح مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�شطينيين بريف دم�شق، واأكد 

القائمون على الحملة اأن اأطفال مخيم خان ال�شيح يطلقون �شرخة اإغاثة لكل �شمير حي.
وفي ال�سويد نظم البيت الثقافي الفل�شطيني في مدينة »هل�شنبوري« ال�شويدية يوم 13 ت�شرين 
الفل�شطينيين  لالجئين  ال�شيح  خان  مخيم  مع  �شامتة  ت�شامنية  وقفة  – نوفمبر/2016  الثاني 
بريف دم�شق، ا�شتنكارًا لما تعر�ض له المخيم من ق�شف وح�شار على يد قوات النظام ال�شوري 

ومجموعاته الموالية.
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	•ق�ش�ض نجاح
الجوائز  من  لعدد  �شورية  فل�شطينيي  من  العديد  تحقيق   2016 عام  من  الثاني  الن�شف  �شهد 

والمراكز الريا�شية والثقافية والعلمية منها:
•ح�شول الالجئ الفل�شطيني ال�شوري« عا�شم ح�شام الدين طالب« على المرتبة االأولى ببطولة  	
الفل�شطيني  الطفل  وتحقيق  الرابعة،  للمرة  البطولة  وذهبية  للكارتيه،  ال�شويدية  المملكة 
ال�شوري »اأو�ض منت�شر تر�شحاني« من اأبناء مخيم النيرب، المركز االأول بم�شابقة �شطرنج 

اأقيمت في ال�شويد.
• عاماً( والتي و�شلت اإلى ال�شويد منذ  تمكنت ال�شابة الفل�شطينية ال�شورية »ربا �شموط« )26	
اأقل من ثالثة اأعوام، من االلتحاق بكلية ال�شيدلة بجامعة مالمو ال�شويدية، متغلبة على عقبات 
تعديل ال�شهادات ودرا�شة اللغة وبع�ض المواد العلمية المكملة، وذلك في وقت قيا�شي، حيث 

�شتبداأ في االأيام القادمة اأول اأيامها على مقاعد الدرا�شة الجامعية في ال�شويد.
مع  بالتعاون  • اليوناني 	 كات�شيكا�ض  مخيم  في  الموعد«  ال�شوري«م�شعب  الفل�شطيني  اأن�شاأ 
موؤقتة  اأخرى مدر�شة  ال�شوريين ومتطوعين من جن�شيات  الفل�شطينيين  المهاجرين  عدد من 
لالأطفال والكبار لتعليم مجموعة من المواد التعليمية واللغات كالريا�شيات واللغة االإنكليزية 

واالأ�شبانية واالألمانية والتدرب على الكمبيوتر والتاريخ والعلوم.
( في م�شابقة للريا�شيات باألمانيا و�شقيقه ي�شبح  • طالٌب فل�شطيني �شوري يحقق المرتبة )13	

مترجماً في مدر�شته.

	•خام�سًا ــ عثرات على طريق اللجوء
خفتت حدة اللجوء والهجرة باتجاه ال�شمال االأوروبي بعدما اأغلقت معظم الدول حدودها وعقدت 
االتفاقيات للحد من تدفق الالجئين، ولكن ثمة محاوالت اإ�شافية مازالت تجري بهدف تح�شيل 
االأمان المفقود بالن�شبة لع�شرات االآالف في �شورية، والخروج من دائرة المالحقة القانونية التي 

يتعر�شون لها في الدول المحيطة ب�شورية كلبنان واالأردن وم�شر وغيرها.
وكالعادة فلي�ض بال�شهل الو�شول اإلى الهدف النهائي لالجئين، وثمة عثرات واإخفاقات تعر�ض لها 
المئات منهم على هذا الطريق، وقد ر�شدت مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية العديد من 

هذه الحاالت نذكر منها :
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تون�ض
يوم 7 اآب – اأغ�شط�ض 2016 نا�شدت عائلة فل�شطينية �شورية محتجزة لدى ال�شلطات التون�شية 
الحقوقية  الجهات  جميع  �شورية  فل�شطينيي  اأجل  من  العمل  مجموعة  عبر  قرطاج،  مطار  في 
الإيقاف  التدخل  تون�ض  في  الفل�شطينية  وال�شفارة  والف�شائل  التحرير  ومنظمة  والفل�شطينية 

ترحيلها من مطار قرطارج.
اأفراد  قادمة من مطار بيروت، وتتكون من ثالثة  العائلة في طريقها نحو موريتانيا  حيث كانت 
بيروت  مطار  من  �شرعي  ب�شكل  خرجوا  باأنهم  العلم  مع  عمره،  من  العام  يتجاوز  لم  طفل  بينهم 

متوجهين اإلى موريتانيا عبر خطوط ال�شركة التون�شية للطيران.
ال�شورية  الفل�شطينية  العائلة  بترحيل  التون�شية  ال�شلطات  قامت  نف�شه  ال�شهر  من  العا�شر  وفي 
التي كانت محتجزة في مطار قرطاج، وقد اأكد اأحد اأفراد العائلة في ات�شال هاتفي مع مجموعة 
العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية اأن اأمن المطار اأرغمهم على ركوب الطائرة المتوجهة اإلى لبنان، 

وعاملهم معاملة غير اإن�شانية وغير الئقة.
التون�شية  ال�شلطات  اأعادته  الذي  ال�شوري  الفل�شطيني  الالجئ  و�شح  جرى  ما  تفا�شيل  وحول 
والذي رف�ض ذكر ا�شمه »اأن مكتب �شركة الطيران التون�شية وافق لنا رغم علمه باأنني فل�شطيني 
االأ�شا�ض  هذا  وعلى  اأغ�شط�ض/2016،  7/تموز-  بتاريخ  وطفلي  ولزوجتي  لي  وحجز  �شوري، 
ا�شتغرقت  رحلة  بعد  ونزلنا  قرطاج  لمطار  التون�شية  الطائرة  وركبنا  بيروت  مطار  من  خرجنا 
ما يقارب �شاعتين ون�شف، وتوجهنا اإلى �شاحه العبور وقدمنا جوازات �شفرنا مع التذاكر اإلى 
الموظف لكنه رف�ض اأن يتمم اإجراءات ال�شفر كوننا نملك وثيقه �شورية ووثيقة لبنانية، مردفاً اأننا 
حاولنا اإقناعه باأن هذه الوثائق وثائق فل�شطينية �شورية ولبنانية، اإال اأنه رف�ض اال�شتماع اإلينا، 
وقال لي اأنت وابنك ممنوعان من ال�شفر اإلى موريتانيا، في حين �شمح لزوجتي بال�شفر، ف�شاألته 
لالأرا�شي  �شوري  فل�شطيني  اأو  �شوري  اأي  نقل  بعدم  اإ�شعارًا  لديهم  باأن  فاأجاب  المنع  �شبب  عن 

الموريتانية عبر �شركات الطيران التون�شي«.
واأ�شاف: »طالبنا باأن ندخل االأرا�شي التون�شية بما اأن �شركة الطيران التون�شية قد اأخطاأت بحقنا، 
اأ�شوة ب�شلوك ال�شركات االأوروبية االأخرى التي تخير الم�شافر بين دخول بالدهم اأو التعوي�ض 
تداركاً لهذا الخطاأ، لكن المعاملة في تون�ض ات�شفت بالوعيد والتهديد والمعاملة غير االإن�شانية، 
اأكثر عن  ا�شتف�شر  اأن  اأردت  للنقا�ض، فعندما  قابل  لبنان غير  اإلى  بالقوة  بترحيلنا  وكان قرارهم 

االأمر كانت االإجابة اأنتم مرحلون وبانتظار طائرتكم ال تتكلموا وابقوا في زاويتكم«.
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اليونان
كبير  ياأ�ض  يخالطها  بوؤ�ض  اليونانية حياة  الجزر  في  �شورية  الفل�شطينيون من  الالجئون  يعي�ض 
جراء ما يواجهونه من معاناة على كافة الم�شتويات االإن�شانية والمعي�شية واالجتماعية، ويترافق 
مع و�شع قانوني معقد وخا�شة بعد تاريخ 18 مار�ض/ اآذار 2016، في ظل غياب الأي جهة تمثلهم 

وتتابع �شوؤونهم مع ال�شلطات اليونانية.

	•اإح�شائيات تقدر عدد فل�شطيني �شورية في اليونان
رغم غياب اأية اإح�شائية ر�شمية لعدد الالجئين الفل�شطينيين من �شورية في اليونان اإال اأن عددهم 
يقدر بحوالي )400( الجٍئ غالبيتهم يتواجدون في جزر »ل�شبو�ض - متليني - خيو�ض - ليرو�ض 
بع�شهم  الالجئين  مخيمات  على  يتوزعون  وم�شنون،  ون�شاء  واأطفال  عائالت  بينهم  – كو�ض« 
ي�شكن في خيم واالآخر في �شاالت كبيرة، معظمهم من اأبناء مخيمات اليرموك ودرعا والعائدين 
دول  اإحدى  في  �شملهم  يلّم  اأن  اأمل  على  عائلته  من  ق�شماً  ترك  بع�شهم  �شورية،  في  والح�شينية 

اللجوء االأوروبية.

فلسطينيو سورية في اليونان واالتفاق »األوروبي – التركي«

اآذار  �شهر  خالل  بروك�شل  في  ُوّقع  والذي  وتركيا  االأوروبي  االتحاد  بين  الر�شمي  االتفاق  بعد 
الما�شي والذي ن�ّض على اإعادة جميع المهاجرين الجدد الذين ي�شلون اإلى اليونان اعتبارًا من 
20 مار�ض/ اآذار اإلى تركيا زاد الو�شع تعقيدًا، اإال اأن الالجئين الفل�شطينيين من �شورية وبح�شب 
ال  »االتفاق  فاإن  اليونانية  الجزر  في  وعلقت  وزعت  مطبوعة  ن�شرات  حملتها  يونانية  تاأكيدات 
ي�شمل الفل�شطينيين ال�شوريين الأنهم م�شنفون دون وطن« االأمر الذي لم ُيطّبق حتى االآن ولم يتم 
تنفيذ اأي اإجراء اآخر مما جعل و�شعهم غام�شاً وم�شطرباً، خ�شو�شاً اأن ال�شلطات اليونانية اأخذت 

تدر�ُض وت�شدر قرارات تخ�ّض جميع الالجئين من الجن�شيات االأخرى.

	•اأو�شاع غير اإن�شانية ومعاناة م�شتمرة
حيث  الوا�شح،  غير  القانوني  بالجانب  اليونان  في  الفل�شطينيين  الالجئين  معاناة  تنح�شر  ال 
ن�شرت مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية في اأوقات �شابقة العديد من االأخبار وال�شور 
التي توثق معاناة الالجئين الفل�شطينيين ال�شوريين في اليونان، خ�شو�شاً فيما يتعلق بالو�شع 

المعي�شي والطبي.
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وهو االأمر الذي اأكدته تقارير �شحفية متعددة، منها ما تناولته ال�شحفية الفل�شطينية ال�شورية 
ال�شلطات  ارتكبتها  التي  الج�شيمة  االنتهاكات  اإلى  اأ�شارت  والتي  �شابق،  وقت  في  فاعور«  »اأمل 
اليونانية،  »كيو�ض«  جزيرة  في  وال�شوريين  ال�شوريين  الفل�شطينيين  الالجئين  بحق  اليونانية 
م�شيرة اإلى اأن ال�شلطات اليونانية عاملت الالجئين في مراكز االإيواء معاملة غير اإن�شانية و�شلت 

اإلى حد ال�شرب وال�شتم واالإهانة واالإذالل.
كانت  عندما  الالجئين  �شد  ارتكبت  التي  االنتهاكات  من  العديد  وثقت  اأنها  »فاعور«  واأكدت 
الجئات  على  الما�شي  – يوليو  تموز  منت�شف  في  اليوناني  البولي�ض  اعتداء  منها  اليونان،  في 
بعد  والن�شاء،  االأطفال  وبكاء  عويل  و�شط  اأر�شاً  واإ�شقاطهم  بال�شرب  �شوريات  فل�شطينيات 
محاولة مجموعة من الن�شاء مخاطبة البولي�ض اليوناني للتعجيل باإجراءات اللجوء، وتذكر هول 
الحادثة، عندما ت�شقط الن�شاء على االأر�ض ويعلو بكاء االأطفال، كما اأ�شارت اإلى انت�شار ظاهرة 
ت�شبيه  حد  ي�شل  والذي  اليوناني،  البولي�ض  بين  والر�شوة  الالجئين  بحق  العن�شري،  التمييز 

الالجئ باأب�شع ال�شفات.

	•واقع طبي ومعا�شي مزٍر:
اليونانية  الجزر  في  ال�شوريين  الفل�شطينيين  الالجئين  من  عدد  اأكد  فقد  الطبي  الجانب  في  اأما 
لمجموعة العمل اأنهم يعانوا اإهمااًل طبياً كبيرًا، وال�شلطات اليونانية تعالج الالجئين الفل�شطينيين 
ال�شوريين بعد وقت وجهد كبير في م�شافيها العامة، والتي تعاني من خدمات �شيئة وت�شخي�ض 
غير  ب�شكل  معهم  يتعاملون  باتوا  الذين  االأطباء  بع�ض  عن�شرية  اإلى  اإ�شافة  غالباً،  مغلوط 

اإن�شاني.
كما يعاني الالجئون من اأو�شاع معي�شية غاية في الق�شوة، وعدم توافر �شروط النظافة والخدمات 
االأ�شا�شية في اأماكن تواجدهم، حيث اإن معظم الم�شاكن هي م�شاكن موؤقتة اأو خيام، في ظل انت�شار 

كبير للح�شرات والزواحف ال�شامة كالعقارب واالأفاعي، وهي اأ�شبه بمعتقالت.

	•مخاوف من تنامي العن�شرية �شدهم
يعي�شن فل�شطينيو �شورية في الجزر اليونانية حالة خوف وقلق م�شتمر من حمالت تقودها عنا�شر 
الثاني -نوفمبر  ت�شرين  �شهر  نهاية  في  الالجئين، حيث ر�شد  لوجود  معار�شة  يمينية  متطرفة 
بعد  »خيو�ض«  جزيرة  في  لالجئين  »�شودا«  مخيم  في  النار  العن�شريين  بع�ض  اإ�شرام   2016
اأن األقوا زجاجات حارقة على الخيم، ما اأجبر نحو )150( �شخ�شاً بينهم عدد من الفل�شطينيين 
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ال�شوريين على الفرار، واتهمت ال�شرطة اليونانية حينها مهاجرين ا�شتخدموا األعاباً نارية.
تعر�ض  اإلى  اليونانية  الجزر  من  العمل  لمجموعة  و�شلت  التي  الر�شائل  من  العديد  ت�شير  كما 
الالجئين الفل�شطينيين من �شورية لالإهانة وال�شرب باالأ�شلحة البي�شاء على يد فئات مهاجرة، 
ففي يوم 15 كانون االأول – دي�شمبر اعتدى مهاجرون من اأفغان�شتان في جزيرة »كيو�ض« اليونانية 
على عدد من الفل�شطينيين غالبيتهم من �شورية، مما اأدى اإلى اإ�شابة 7 اأ�شخا�ض، واأفادت م�شادر 
مجموعة العمل في الجزر اليونانية اأن المهاجرين االأفغان هددوا الالجئين الفل�شطينيين بالقتل 
اإذا ما �شوهدوا فيها، وقال اأحد الالجئين »اإننا ننام في العراء بالقرب من مركز حكومي خوفاً على 
حياتنا« واأ�شاف »اإن ما حدث كان على مراأى وم�شمع ال�شرطة اليونانية، واأنهم طالبوا ال�شلطات 
المحلية بنقلهم من المخيمات التي يكثر فيها المهاجرون االأفغان وتاأمين حماية لهم لكن اإلى االآن 

لم يحركوا �شاكناً«.

	•منا�شدات متكررة ومتجددة
اأطلق العديد من الالجئين منا�شدات متكررة للمنظمات الدولية واالإن�شانية وال�شفارة الفل�شطينية 
حد  وو�شع  اليونانية،  الجزر  في  ماأ�شاتهم  الإنهاء  والتدخل  الإنقاذهم  بالتحرك  التحرير  ومنظمة 

لتجاوزات المهاجرين وال�شرطة اليونانية ونقلهم اإلى دول اللجوء االأوروبية.
ففي 19 تموز - اأغ�شط�ض نا�شدت عائلة الطفل الفل�شطيني ال�شوري »جواد عبويني« الموؤ�ش�شات 
الفل�شطينية واالأوروبية الر�شمية واالأهلية التدخل لو�شع حد لمعاناة طفلها المري�ض العالق في 
لمخاطر  بعد تعر�شهم  اليونان  اإلى  والدته  الطفل مع  اليونان، حيث و�شل  في  اللجوء  مخيمات 

كبيرة ومعاناة �شحية كبيرة انطالقاً من �شورية فلبنان فتركيا واأخيرًا اليونان.

	•الت�سيك
اعتقلت �شرطة جمهورية الت�شيك و�شط اأوروبا يوم 11اأيلول /�شبتمبر 2016 الالجئة الفل�شطينية 
ال�شورية »منال محمد اأمين الدباغ« اأثناء رحلة �شفرها بالقطار بين النم�شا واألمانيا، ونقل فريق 
»انتهاكات �شد الالجئين الفل�شطينيين حول العالم« قول اأحد اأقارب الالجئة منال، اأنها اعتقلت 
اأثناء رحلتها بالقطار من جمهورية النم�شا في طريقها لزيارة ابنتها المقيمة باألمانيا، حيث اأوقفها 

الكنترول )البولي�ض( الت�شيكي، واحتجزها في المنطقة الواقعة �شمن حدوده بين البلدين.
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 ال�سحايا والمعتقلون
وثقت مجموعة العمل من اأجل فل�شطينيي �شورية �شقوط )3414( �شحية فل�شطينية داخل �شورية 
تعر�شهم  اأو  اأوروبا  اإلى  الو�شول  محاوالت  نتيجة  �شورية  وخارج  الحربية،  االأعمال  نتيجة 
لحوادث قاتلة في مناطق لجوئهم الجديدة منذ بدء االأحداث الدامية في �شورية ولغاية كانون 

االأول – دي�شمبر 2016.

	•ال�شحايا
اأجل فل�شطينيي �شورية �شقوط المزيد من ال�شحايا  ر�شد ق�شم التوثيق في مجموعة العمل من 
ال�شورية وبلدان  الفل�شطينيين في �شورية الأ�شباب مختلفة وفي مناطق متعددة من الجغرافية 

اللجوء الجديدة.
فقد تم توثيق )138( �شحية جديدة خالل الن�شف الثاني من عام 2016 بانخفا�ض عن الن�شف 
االأول بـ )35( �شحية حيث بلغ عدد ال�شحايا فيه اإلى )173(، مما يرفع اإجمالي ال�شحايا خالل 

الـ 2016 اإلى )311( �شحية.
مخطط بياني يو�شح توزع ال�شحايا على ن�شفي عام 2016

وت�شير البيانات كذلك اإلى التراجع باأعداد ال�شحايا عن �شنة 2015 بمعدل )169( �شحية حيث 
وثقت المجموعة �شقوط 480 الجئاً   فل�شطينيا �شوريا خالل عام 2015.
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مخطط بياني يقارن بين ال�شحايا عامي 2015- 2016 من حيث العدد

ع�شكري ( توزع ال�شحايا ح�شب ال�شفة ) مدني – 	•
و�شحت البيانات الموثقة لدى مجموعة العمل انخفا�ض اأعداد ال�شحايا المدنيين خالل الن�شف 
الثاني عن الن�شف االأول من عام 2016 حيث بلغت ن�شبة ال�شحايا المدنيين 66% من االإجمالي 
العام لل�شحايا حتى نهاية حزيران – يونيو اأي بمعدل )115( مدنيا، في حين انخف�شت اإلى 41 

% في نهاية كانون االأول – دي�شمبر ما يعادل )56( مدنيا.
بالمقابل ارتفعت اأعداد ال�شحايا من الع�شكريين في الن�شف الثاني اإلى 59 % من االإجمالي العام 
لل�شحايا حيث كانت خالل الن�شف االأول 34 %، بينما بلغ عدد ال�شحايا من الع�شكريين )82( 
من  االنخراط  م�شتوى  ازدياد  اإلى  ي�شير  مما  االأول،  الن�شف  في  ع�شكريا   )58( مقابل  ع�شكريا 

الع�شكريين الفل�شطينيين في المعارك التي �شهدتها �شورية خالل الن�شف الثاني من عام 2016.
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توزع ال�شحايا ح�شب ال�شفة )مدني – ع�شكري خالل عام 2016	• (

	•توزع ال�شحايا ح�شب الجن�ض وال�شرائح العمرية
ن�شاء  لل�شحايا حيث �شقطت )6(  العام  االإجمالي  الـ 4% من  يقارب  ما  الن�شاء واالأطفال  �شّكلت 

مقابل )132( رجال ً، فيما ق�شى )6( اأطفال مقابل )132( بالغا خالل الفترة المدرو�شة.
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	•توزع ال�شحايا ح�شب الجن�ض

	•توزع ال�شحايا ح�شب العمر

العمر العدد الن�شبة
بالغ 132 %95.65
طفل 6 %4.35

المجموع 138 %100.00

	•التوزع الزماني لل�شحايا
يعتبر �شهر اأيلول  االأكثر دموية خالل الن�شف الثاني من عام 2016 حيث �شقط فيه )43( الجئاً   
 )27( مقتل  ر�شد  تم  حيث  يوليو  ــ  تموز  �شهر  تاله  �شورية،  من  متفرقة  مناطق  في  فل�شطينياً 

الجئاً.
جدول يبين توزع ال�شحايا على اأ�شهر الن�شف الثاني من عام 2016

العدد تاريخ الوفاة
27 تموز- يوليو
12 اآب – اأغ�شط�ض
43 اأيلول  – �شبتمبر
24 ت�شرين االأول – اأكتوبر
17 ت�شرين الثاني – نوفمبر
15 كانون االأول – دي�شمبر

138 المجموع

الجن�ض العدد الن�شبة
الرجال 132 %95.65
الن�شاء 6 %4.35

المجموع 138 %100.00
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مخططان يبينان توزع ال�شحايا على اأ�شهر الن�شف الثاني من عام 2016

	•التوزع المكاني لل�شحايا
�شجل �شقوط )135( الجئاً   فل�شطينياً داخل االأرا�شي ال�شورية، فيما ق�شى ثالثة فل�شطينيين 
الجئين من �شورية اإلى لبنان، فقد توفي الطفل »محمد طنجي« في م�شت�شفى �شيدا الحكومي بعد 
المبلغ الالزم  دخوله مرحلة غيبوبة تامة ونقله للعناية المركزة ب�شبب عجز عائلته عن توفير 
للعالج، بينما لقي الالجئ »خالد اأبو جيدا« )26 عاماً( م�شرعه اغتياال ًبعد اإطالق الر�شا�ض عليه 
في مخيم المية ومية الواقع بالقرب من مدينة �شيدا، وكذلك ق�شى الالجئ »اأحمد وليد محظية« 

بطلق ناري طائ�ض في مدينة بيروت.
الفل�شطينية )40( الجئاً   توزعوا على مخيم خان  المخيمات  فقد ق�شى داخل  اأما في �شورية، 
ال�شيح الذي �شهد ت�شاعدًا في االأعمال الحربية واال�شتهداف المبا�شر حيث �شقط فيه )25( الجئاً   
تاله مخيم اليرموك )7( الجئين، ثم مخيمي درعا وحندرات، في حين قتل في اأماكن اأخرى من 
�شورية )95( فل�شطينيا، حيث �شجلت محافظة ريف دم�شق �شقوط عدد كبير ن�شبيا من ال�شحايا 
فقد بلغ )63( الجئا، بينما �شجلت محافظة حلب �شقوط )15 ( الجئاً   ومحافظة دم�شق )12(، 

بينما قتل )20( الجئاً   في اأماكن مختلفة لم يتم تحديدها ب�شكل دقيق.
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 التوزع الزماني للضحايا 
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جدول يو�شح توزع ال�شحايا على المخيمات الرئي�شة في �شورية خالل الن�شف الثاني 2016
الن�شبة العدد مكان الوفاة

%62.50 25 ريف دم�شق - مخيم خان ال�شيح
%17.50 7 دم�شق - مخيم اليرموك
%10.00 4 درعا – المخيم
%10.00 4 حلب - مخيم حندرات

%100.00 40 المجموع

مخطط بياني يو�شح توزع ال�شحايا على المخيمات الرئي�شة في �شورية خالل الن�شف الثاني 2016

جدول يبين توزع ال�شحايا الفل�شطينيين في �شورية ح�شب المحافظات الرئي�شة

العدد مكان الوفاة
63 ريف دم�شق
20 غير معروف
15 حلب
12 دم�شق
9 دير الزور
8 درعا
4 حم�ض
2 اإدلب
1 الالذقية
1 القنيطرة

135 المجموع
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مخطط بياني يوضح توزع الضحايا على المخيمات الرئيسة في سورية 
 ٢٠١٦خالل النصف الثاني 

 

 المحافظات الرئيسةجدول يبين توزع الضحايا الفلسطينيين في سورية حسب 

 العدد مكان الوفاة
 63 ريف دمشق
 20 غير معروف

 15 حلب
 12 دمشق
 9 دير الزور

 8 درعا
 4 حمص
 2 إدلب

 1 الالذقية
 1 القنيطرة

 ١٣٥ المجموع
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مخطط بياني يبين توزع ال�شحايا الفل�شطينيين في �شورية ح�شب المحافظات الرئي�شة

	•توزع ال�شحايا ح�شب �شبب الوفاة
ق�شى نتيجة ا�شتمرار المعارك في �شورية خالل الن�شف الثاني )73( الجئاً   فل�شطينيا ب�شبب 
– بينما ق�شى نتيجة الق�شف الجوي  – الر�شا�ض الحي  اال�شتباكات واالإ�شابة بالطلق الناري 
االإعالن عن وفاة  المدفعية )39( الجئا، في حين تم  المتفجرة وقذائف  ال�شاروخي والبراميل 

)10( الجئين فل�شطينيين في المعتقالت ال�شورية بعد التعر�ض للتعذيب حتى الموت.
كما ت�شبب الح�شار المفرو�ض على مخيم اليرموك بمقتل )3( الجئين جدد نتيجة نق�ض الغذاء 

والرعاية الطبية، مما رفع الح�شيلة العامة ل�شحايا الجوع والح�شار اإلى 190 الجئاً.
جدول يبين توزع ال�شحايا ح�شب �شبب الوفاة خالل الن�شف الثاني من عام 2016

الن�شبة العدد كيفية الوفاة
%52.90 73 طلق ناري
%28.26 39 ق�شف
%7.25 10 تحت التعذيب
%2.90 4 ر�شا�ض قنا�ض
%2.17 3 نق�ض رعاية �شحية
%2.17 3 خطف ثم قتل
%2.17 3 �شحايا الح�شار
%0.72 1 مجهول
%0.72 1 اإغتيال
%0.72 1 تفجير

%100.00 138 المجموع
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  الوفاةسبب توزع الضحايا حسب 
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 ٢٠١٦خالل النصف الثاني من عام  سبب الوفاةحايا حسب جدول يبين توزع الض
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مخطط يبين توزع ال�شحايا ح�شب �شبب الوفاة خالل الن�شف الثاني من عام 2016

	•المعتقلون
ا�شتمرت االعتقاالت بحق الالجئين الفل�شطينيين بوتيرة اأكبر عن الن�شف االأول من عام 2016 
حيث تم ر�شد )48( حالة اعتقال في مناطق متعددة من �شورية، حيث اعتقل من اأبناء مخيم خان 
ال�شيح في ريف دم�شق )13( الجئاً   فل�شطينيا، بينما تم ر�شد اعتقال )11 ( الجئاً   فل�شطينيا من 

اأبناء مخيم العائدين في حم�ض.
جدول يبين توزع المعتقلين على المخيمات والمدن ال�شورية

الن�شبة العدد مكان االعتقال
%1.17 13 ريف دم�شق - مخيم خان ال�شيح
%0.99 11 حم�ض - مخيم العائدين
%0.63 7 غير معروف
%0.45 5 حلب - مخيم النيرب
%0.36 4 درعا - المزيريب
%0.36 4 دم�شق - مخيم اليرموك
%0.09 1 ريف دم�شق - المع�شمية
%0.09 1 درعا - مخيم درعا
%0.09 1 ريف دم�شق - مخيم الح�شينية
%0.09 1 ريف دم�شق - مخيم ال�شبينة
%4.33 48 المجموع

وت�شير الوقائع الى اأن االأمن ال�شوري نفذ حمالت اعتقال بحق كل الفئات وال�شرائح العمرية، فقد 
تم اعتقال الم�شنة »اأّم عمر عم�شة )75 عاماً(«، من اأهالي مخيم اليرموك يوم 27/اأيلول  – �شبتمبر 
اإبداء ال�شبب  اأثناء مرورها من حاجز القدم التابع للنظام ال�شوري بريف دم�شق، دون   2016/
الكامن وراء اعتقالها، وكذلك قام باعتقال الطالبة الجامعية »روند اأبو ال�شعود )20 عاماً(« من 
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 %100.00 138 المجموع

 

 ٢٠١٦خالل النصف الثاني من عام  سبب الوفاةمخطط يبين توزع الضحايا حسب 
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اأبناء بلدة المزيريب لمدة ع�شرة اأيام، اأثناء توجهها اإلى الجامعة دون اأن يعرف �شبب اعتقالها.
اعتقلت  فقد  الفل�شطينيين،  الالجئين  العديد من  باعتقال  ال�شورية  المعار�شة  قيام  تم ر�شد  كما 
عنا�شر لواء »�شام الر�شول« الالجئ في�شل الخالد يوم 9 اأيلول  – �شبتمبر 2016 في منطقة ريف 
دم�شق من اأمام حاجز يلدا - وهو مدير م�شفى فل�شطين، وم�شوؤول الهالل االأحمر الفل�شطيني في 

المنطقة الجنوبية- لعدة اأيام، من دون ورود تفا�شيل حول اأ�شباب االعتقال.
كذلك اعتقل تنظيم داع�ض لمدة �شهر تقريبا مجموعة من اأبناء مخيم خان ال�شيح )عمر �شليمان – 
خالد �شليمان – عمار عزيز – خالد ح�شين( في منطقة »رجم البقر« في ريف محافظة ال�شويداء 

ال�شمالي ال�شرقي جنوب �شورية، خالل محاولتهم ال�شفر اإلى تركيا عبر البادية ال�شورية.
قائمة باأ�شماء المعتقلين خالل الن�شف الثاني 2016

عنوان ال�شكن المدينة مكان االعتقال تاريخ االعتقال اال�شم الرقم

درعا - المزيريب دم�شق غير معروف 2016/2/7 اأمجد كامل فهد ح�شين 1

درعا - المزيريب درعا غير معروف 2016/2/7 ب�شام خالد اأبو �شله 2

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض مخيم العائدين حم�ض 2016/16/7
 اأحمد محمد علي علي

حميد
3

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض مخيم العائدين حم�ض 2016/17/7 اأيمن خطاب 4

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض الهجرة والجوازات 2016/24/7 محمد زياد اأيوب 5

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض المدينة الجامعية 2016/24/7
  اأحمد محمود

اأبو عرابي
6

دم�شق - مخيم اليرموك
 ريف

دم�شق
ببيال 2016/2/8 ع�شام بيطاري 7

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض مخيم العائدين حم�ض 2016/2/8 مهدي محمود طه 8

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض مخيم العائدين حم�ض 2016/6/8 اأحمد محمد �شمور 9

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض مخيم العائدين حم�ض 2016/7/8 فايز خالد �شمور 10

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض ح�شياء ال�شناعية 2016/10/8 محمود محمد عو�ض 11

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض مخيم العائدين حم�ض 2016/11/8 محمد �شاليمة 12

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض طريق حم�ض طرطو�ض 2016/12/8 مدين �شبحي �شرحان 13
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عنوان ال�شكن المدينة مكان االعتقال تاريخ االعتقال اال�شم الرقم

حم�ض - مخيم العائدين حم�ض مخيم العائدين حم�ض 2016/12/8 موؤيد ريا�ض عو�ض 14

حلب - مخيم النيرب حلب مخيم النيرب 2016/6/9 عبد حرب 15

حلب - مخيم النيرب حلب مخيم النيرب 2016/6/9 نديم اأبو ح�شان 16

حلب - مخيم النيرب حلب مخيم النيرب 2016/6/9 اأحمد �شطارة 17

حلب - مخيم النيرب حلب مخيم النيرب 2016/6/9 اإياد جوهر 18

دم�شق - مخيم اليرموك
 ريف

دم�شق
بيت �شحم 2016/11/9 محمد قا�شم 19

درعا – المزيريب درعا غير معروف 2016/21/9 روند اأبو ال�شعود 20

درعا – المزيريب درعا غير معروف 2016/25/9 غ�شان عزت البريقي 21

دم�شق - مخيم اليرموك
 ريف

دم�شق
غير معروف 2016/27/9 اأم عمر عم�شة 22

درعا - مخيم درعا درعا غير معروف 2016/1/10 مجدي زريقي 23
 ريف دم�شق –

المع�شمية
 غير

معروف
غير معروف 2016/1/10 محمود الزيبق 24

حلب - مخيم النيرب حلب غير معروف 2016/10/10 ن�شال عي�شى الناجي 25

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

زاكية 2016/12/10 اأحمد حيدر علي 26

 - ريف دم�شق
مخيم خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

زاكية 2016/12/10 اأبو �شدام الحجي 27

 - ريف دم�شق
مخيم الح�شينية

 غير
معروف

غير معروف 2016/16/10 عبد الحكيم ح�شين 28

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

جديدة عرطوز 2016/24/10 اأحمد محمد علي 29

غير معروف دم�شق فرع المنطقة 227 2016/1/11 مروان مرعي محمود 30

غير معروف دم�شق فرع المنطقة 227 2016/1/11
 اإبراهيم محمود

محمود
31

غير معروف دم�شق فرع المنطقة 227 2016/1/11 اإيهاب عري�شة 32

غير معروف دم�شق فرع المنطقة 227 2016/1/11 رامي عطية جمعة 33
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عنوان ال�شكن المدينة مكان االعتقال تاريخ االعتقال اال�شم الرقم

غير معروف دم�شق فرع المنطقة 227 2016/1/11 مو�شى جمعة 34

غير معروف دم�شق فرع المنطقة 227 2016/1/11 محمد جمعة 35

غير معروف دم�شق فرع المنطقة 227 2016/1/11 عامر عامر 36

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

جديدة عرطوز 2016/15/11 عبد محمد عو�ض عيد 37

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

 الحدود ال�شورية
اللبنانية

2016/26/11 عبد قا�شم ظاهر 38

دم�شق - مخيم اليرموك دم�شق فرع فل�شطين 2016/1/12 عبد الحليم عبد الرحمن 39

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

مخيم خان ال�شيح 2016/3/12 حمزة الم�شلح 40

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

مخيم خان ال�شيح 2016/24/12 فار�ض عي�شات 41

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

مخيم خان ال�شيح 2016/24/12 محمد عبد اهلل عر�شان 42

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

مخيم خان ال�شيح 2016/25/12 �شادي الهندي 43

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

مخيم خان ال�شيح 2016/25/12 خالد الهندي 44

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

مخيم خان ال�شيح 2016/25/12 حمودة الهندي 45

 ريف دم�شق - مخيم
ال�شبينة

 غير
معروف

غير معروف 2016/28/12 حممود اأحمد حاج اأحمد 46

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

مخيم خان ال�شيح 2016/30/12 طارق خليفة 47

 ريف دم�شق - مخيم
خان ال�شيح

 ريف
دم�شق

مخيم خان ال�شيح 2016/30/12 محمد خير نوفل 48

	•�شحايا التعذيب حتى الموت
تم االإعالن خالل الن�شف الثاني من عام 2016 عن المزيد من المعتقلين الذين ق�شوا تحت التعذيب 
في �شجون ومعتقالت النظام ال�شوري، حيث اأعلن عن )10( �شحايا جدد مما رفع ح�شيلة من قتل 
التعذيب  االإجمالي ل�شحايا  فل�شطينيا والعدد  اإلى 26 الجئاً    ال�شجون خالل عام 2016  داخل 

حتى الموت واالختفاء الق�شري اإلى 457 �شحية.
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قائمة باأ�شماء �شحايا التعذيب حتى الموت خالل الن�شف الثاني من عام 2016
معلومات اأخرى الت�شنيف تاريخ الحادثة ا�شم ال�شحية الرقم

من �شكان مخيم خان دنون ق�شى تحت التعذيب في �شجون 
ولم  العام،  ون�شف  عاماً  دام  اعتقال  بعد  ال�شوري  النظام 

يت�شن لمجموعة العمل التحقق من م�شادر اأخرى.
مدني 2016/16/7 عماد فار�ض 1

من اأبناء مخيم خان دنون ق�شى تحت التعذيب في �شجون 
النظام ال�شوري، وذلك بعد اعتقال دام الأكثر من عامين.

مدني 2016/25/7
 �شادي ح�شن

هالل
2

ق�شى تحت التعذيب في �شجون النظام ال�شوري بعد اعتقال 
اليرموك  اأبناء مخيم  اأحد  دام الأكثر من )3 �شنوات(، وهو 
اأحد  على  �شنوات  ثالثة  قبل  اعتقل  الفل�شطينيين،  لالجئين 
حواجز بلدة جرمانا بـ دم�شق اأثناء عودته في اإجازة خالل 
خدمته الع�شكرية في جي�ض التحرير الفل�شطيني لزيارة اأهله 

بعد انتهاء دورته الع�شكرية في مع�شكر م�شياف.

ع�شكري 2016/1/8
 محمد زياد

فوراني
3

تحت  ق�شى  الفل�شطينيين  لالجئين  درعا  مخيم  �شكان  من 
التعذيب في �شجون النظام ال�شوري.

مدني 2016/25/8
 عمر جمعة

رديف
4

من �شكان مخيم اليرموك لالجئين الفل�شطينيين ق�شى تحت 
التعذيب في �شجون النظام ال�شوري.

مدني 2016/6/9
 �شليمان م�شطفى

القو�شي
5

�شجون  في  التعذيب  تحت  ق�شى  )ال�شيدلي(  اأي�شاً  ملقب 
النظام ال�شوري بعد اعتقال دام الأكثر من 5 اأعوام، وهو من 

اأبناء مخيم درعا.
مدني 2016/11/9

 محمد قا�شم
�شعيد

6

لالجئين  اليرموك  مخيم  �شكان  من  عاماً   )35( العمر 
النظام  �شجون  في  التعذيب  تحت  ق�شى  الفل�شطينيين 
ذوي  وبح�شب  العام،  حوالي  دام  اعتقال  بعد  ال�شوري، 
 2015 عام  من  الثامن  ال�شهر  في  اعتقاله  تم  اأنه  ال�شحية 

اأثناء �شفره اإلى مدينة الح�شكة.

مدني 2016/26/9
علي  فوؤاد 
من�شور

7

ق�شى  حلب،  في  النيرب  مخيم  اأبناء  من  عاماً   )49( العمر 
بعد  وذلك  ال�شوري،  النظام  �شجون  في  التعذيب  تحت 
اعتقاله منذ عام بتهمة م�شاعدة المدنيين بال�شفر اإلى تركيا.

مدني 2016/24/10 �شالح ربيع 8

مواليد )1994( من اأبناء منطقة الهامة بريف دم�شق ق�شى 
بعد  وذلك  ال�شوري،  النظام  �شجون  في  التعذيب  تحت 
اعتقل  االأ�شدي  اأن  علماً  �شنوات،  ثالث  لحوالي  دام  اعتقال 

عام 2013 اأثناء توجهه اإلى لبنان.

مدني 2016/28/11 كرم االأ�شدي 9

حلب  في  الفل�شطينيين  لالجئين  النيرب  مخيم  اأبناء  من 
ق�شى تحت التعذيب في �شجون النظام ال�شوري، وذلك بعد 

مرور حوالي العام من اعتقاله.
مدني 2016/27/12

اأبو  مي�شرة 
رحمة

10
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	•االإفراج
�شهد الن�شف الثاني من عام 2016 االإفراج عن )40( الجئاً   فل�شطينياً من �شجون النظام ال�شوري 
والمعار�شة ال�شورية، منهم من تم توقيفه خالل نف�ض الفترة كما هو الحال مع اأيمن خطاب على 
�شبيل المثال ال الح�شر، ومنهم من اعتقل في فترات �شابقة مثل الالجئ اإبراهيم حنينو من اأبناء 
مخيم النيرب في حلب، الذي اأفرج عنه بعد اعتقال دام لثالث �شنوات في �شجون النظام، علماً اأن 
الحنينو اأفرج عنه قبل �شنة اإال اأنه اعتقل وهو عائد اإلى المخيم من قبل عنا�شر النظام في مدينة 

حماة.
قائمة باأ�شماء المفرج عنهم خالل الن�شف الثاني من 2016

مالحظات مكان ال�شكن تاريخ االإفراج اال�شم الرقم

اأفرج عنه بعد اعتقال ا�شتمر الأكثر من خم�شين يوماً. مخيم حم�ض 2016/4/7 اإبراهيم عادل كايد 1

مختار مخيم العائدين لالجئين الفل�شطينيين ملقب 
»اأبو اأ�شعد«.

مخيم حم�ض 2016/6/7 �شرار اأ�شعد حديد 2

االأمنية  االأفرع  بين  �شراعات  بعد  اعتقاله  تم 
والمتر�شحين لمن�شب المختار في المخيم.

مخيم حم�ض 2016/6/7
 اإبراهيم مجد

االأ�شدي
3

االأمنية  االأفرع  بين  �شراعات  بعد  اعتقاله  تم 
والمتر�شحين لمن�شب المختار في المخيم.

مخيم حم�ض 2016/6/7 ه�شام عطا ح�شون 4

اأحد النازحين من مخيم اليرموك اإلى مخيم العائدين 
اأفرج عنه بعد ع�شرة اأيام من االعتقال.

مخيم حم�ض 2016/6/7 معتز عبا�ض 5

اأفرج االأمن ال�شوري عنه بعد اعتقاله قرابة ال�شهر.
 درعا -

المزيريب
2016/6/8 اأمجد كامل الخروبي 6

اأفرج االأمن ال�شوري عنه بعد اعتقال دام الأكثر من 
�شهر ون�شف.

 درعا -
المزيريب

2016/6/8 ب�شام خالد اأبو �شله 7

اأفرج االأمن ال�شوري عنه بعد اعتقال دام )8( اأ�شهر.
 مخيم خان

ال�شيح
2016/9/8 اأحمد الخطيب 8

اأكثر من  دام  اعتقال  بعد  ال�شوري عنه  االأمن  اأفرج 
)18( �شهرًا.

 مخيم خان
ال�شيح

2016/9/8 عبد اهلل �شند 9

بعد  عنه  اأفرج  حلب،  في  النيرب  مخيم  اأبناء  من 
اعتقال دام ثالث �شنوات في �شجون النظام، علماً اأن 
الحنينو اأفرج عنه قبل �شنة اإال اأنه اعتقل وهو عائد 

اإلى المخيم من قبل عنا�شر النظام في مدينة حماة.

 حلب -
 مخيم

النيرب
2016/11/8 اإبراهيم حنينو 10
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مالحظات مكان ال�شكن تاريخ االإفراج اال�شم الرقم

معتقل منذ اأكثر من عامين ملقب اأبو عمر من اأبناء 
مخيم درعا لالجئين جنوب �شورية.

مخيم درعا 2016/19/8 علي الترعاني 11

معتقل منذ اأكثر من عامين ملقب اأبو العال من اأبناء 
مخيم درعا لالجئين جنوب �شورية.

مخيم درعا 2016/19/8 ب�شام عبد الرحمن 12

اأيام من اعتقاله، حيث داهم  اأفرج عنه بعد نحو 9 
االأمن ال�شوري يوم 11/ 8 / 2016 منزله في مخيم 
اإلى  �شفره  بحجة  اعتقاله  وتم  بحم�ض،  العائدين 

تركيا ومن ثم ال�شويد بطريقة غير �شرعية.

مخيم حم�ض 2016/20/8 محمد �شاليمة 13

ت�شابه  بتهمة  يوماً   55 دام  اعتقال  بعد  عنه  اأفرج 
اأ�شماء مع اأحد المطلوبين للنظام ال�شوري، وهو في 

نهاية العقد الخام�ض من العمر.
مخيم حم�ض 2016/21/8 محمد عبد اللطيف 14

اأفرج عنه بعد اعتقاله لحوالي )40( يوماً. مخيم حم�ض 2016/29/8 محمد زياد محمد اأيوب 15

من اأبناء مخيم العائدين في حم�ض، اأفرج عنه بعد 
اأن اأم�شى فترة اعتقال دامت حوالي )60( يوماً في 

�شجن عدرا.
مخيم حم�ض 2016/30/8

 خالد محمد محمود
اإدري�ض

16

فرع  في  يوماً   )40( لمدة  اعتقاله  بعد  عنه  اأفرج 
فل�شطين بدم�شق.

مخيم حم�ض 2016/30/8 اأيمن خطاب 17

في  البراق(  كتائب   - اليرموك  )اأبناء  حركة  قائد 
مخيم اليرموك، اأفرج بعد اعتقال دام لمدة 35 يوماً.

 مخيم
اليرموك

2016/5/9 ع�شام بيطاري 18

اأفرج عنه بعد اعتقال دام نحو �شهر ون�شف ال�شهر، 
وكان اعتقل اأثناء اإي�شال ركاب من مخيم العائدين 
من  اأنه  علماً  طرطو�ض،  مدينة  �شاحل  اإلى  بحم�ض 

عنا�شر القيادة العامة.

مخيم حم�ض 2016/28/9
 مدين �شبحي

�شرحان
19

اأن  يذكر  عامين،  نحو  دام  اعتقال  بعد  عنه  اأفرج 
»قو�شاد« من اأبناء مخيم العائدين في حم�ض ومن 

�شكان حي ال�شما�ض.
مخيم حم�ض 2016/1/10 اأحمد موفق قو�شاد 20

اأفرج عنها بعد اعتقالها بـ 10 اأيام اأثناء توجهها اإلى 
الجامعة دون اأن يعرف �شبب اعتقالها.

 درعا -
المزيريب

2016/2/10 روند اأبو ال�شعود 21

اأحد كوادر الهيئة الوطنية االأهلية الفل�شطينية، وذلك 
بعد اأن اعتقلته عنا�شر اأمنية �شورية من اأمام حاجز 

بيت �شحم جنوب العا�شمة دم�شق قبل نحو �شهرين.

 مخيم
اليرموك

2016/13/10 محمد قا�شم 22
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من  اأيام  ع�شرة  بعد  عنه  اأفرج  عاماً(   52( العمر 
اعتقاله من قبل اأحد حواجز النظام في طريق حلب 
اإحدى م�شافي  النيرب، وذلك بعد عودته من  مخيم 

حلب، حيث اأجرى عملية جراحية هناك.

 حلب -
 مخيم

النيرب
2016/13/10

 ن�شال عي�شى
الناجي

23

قبل عنا�شر  اعتقاله، من  اأفرج عنه بعد يومين من 
منطقة  في  ال�شوري  للنظام  التابع  الزيتي  حاجز 
زاكية يوم 13 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016، دون 

معرفة االأ�شباب الكامنة وراء اعتقاله.

 مخيم خان
ال�شيح

2016/15/10 اأبو �شدام الحجي 24

قبل عنا�شر  اعتقاله، من  اأفرج عنه بعد يومين من 
منطقة  في  ال�شوري  للنظام  التابع  الزيتي  حاجز 
زاكية يوم 13 ت�شرين االأول / اأكتوبر 2016، دون 

معرفة االأ�شباب الكامنة وراء اعتقاله.

خان  مخيم 
ال�شيح

2016/26/10 اأحمد حيدر علي 25

من اأبناء مخيم العائدين في حم�ض، اأفرج عنها بعد 
اعتقال دام الأكثر من عام.

مخيم حم�ض 2016/3/11 رامية خليل �شبحية 26

اأفرج عنه بعد اعتقال ا�شتمر لعدة اأ�شهر.
خان  مخيم 

دنون
2016/7/11 حكمت اإ�شماعيل 27

اإحدى  الر�شول«  »�شام  لواء  عنا�شر  عنه  اأفرجت 
منطقة  في  الم�شلحة  المعار�شة  قوات  مجموعات 
وم�شوؤول  فل�شطين  م�شفى  مدير  وهو  دم�شق،  ريف 
الجنوبية،  المنطقة  في  الفل�شطيني  االأحمر  الهالل 
يلدا، من  اأمام حاجز  اعتقاله من  اأيام من  بعد عدة 

دون ورود تفا�شيل حول اأ�شباب االعتقال.

 مخيم
اليرموك

2016/9/11 في�شل الخالد 28

من  عاماً(   38( وعمره  عنه،  ال�شوري  االأمن  اأفرج 
من  الأكثر  دام  اعتقال  بعد  المزيريب،  بلدة  اأبناء 

�شهر.

 - درعا 
المزيريب

2016/13/11 محمد ح�شن عوده 29

اأطلق تنظيم الدولة - داع�ض �شراحه وهو من اأبناء 
مخيم خان ال�شيح بعد اعتقال دام اأكثر من �شهر في 
ال�شويداء  محافظة  ريف  في  البقر«  »رجم  منطقة 
ال�شمالي خالل محاولته ال�شفر اإلى تركيا عبر البادية 

ال�شورية.

خان  مخيم 
ال�شيح

2016/21/11 عمر �شليمان 30
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اأطلق تنظيم الدولة - داع�ض �شراحه وهو من اأبناء 
مخيم خان ال�شيح بعد اعتقال دام اأكثر من �شهر في 
ال�شويداء  محافظة  ريف  في  البقر«  »رجم  منطقة 
عبر  تركيا  اإلى  ال�شفر  محاولته  خالل  ال�شمالي، 

البادية ال�شورية.

خان  مخيم 
ال�شيح

2016/21/11 خالد �شليمان 31

اأطلق تنظيم الدولة - داع�ض �شراحه وهو من اأبناء مخيم 
منطقة  في  �شهر  من  اأكثر  دام  اعتقال  بعد  ال�شيح  خان 
»رجم البقر« في ريف محافظة ال�شويداء ال�شمالي خالل 

محاولته ال�شفر اإلى تركيا عبر البادية ال�شورية.

خان  مخيم 
ال�شيح

2016/21/11 عمار عزيز 32

اأطلق تنظيم الدولة - داع�ض �شراحه وهو من اأبناء مخيم 
منطقة  في  �شهر  من  اأكثر  دام  اعتقال  بعد  ال�شيح  خان 
»رجم البقر« في ريف محافظة ال�شويداء ال�شمالي خالل 

محاولته ال�شفر اإلى تركيا عبر البادية ال�شورية.

خان  مخيم 
ال�شيح

2016/21/11 خالد ح�شين 33

حيث  اعتقاله،  من  اأ�شهر   4 حوالي  بعد  عنه  اأفرج 
واقتاده   6/8/2016 يوم  في  باعتقاله  االأمن  قام 
العائدين  مخيم  اأبناء  من  وهو  مجهولة،  جهة  اإلى 
في حم�ض، وهو ممن �شويت اأو�شاعهم قبل حوالي 

ثالثة اأعوام.

مخيم حم�ض 2016/12/12 اأحمد محمد �شمور 34

اأفرج االأمن ال�شوري عنه بعد اعتقال دام الأكثر من 
اأ�شبوعين.

مخيم حم�ض 2016/13/12 حمزة اللحام 35

الأكثر  دام  اعتقال  بعد  عنه  ال�شوري  االأمن  اأفرج 
الثاني -  اعتقل يوم 15 ت�شرين  من 36 يوماً حيث 
نوفمبر 2016 من قبل عنا�شر حاجز جديدة عرطوز 

في ريف دم�شق التابع للنظام ال�شوري.

ة يد  جد
عرطوز

2016/21/12
عو�ض محمد   عبد 
عيد

36

اأطلق االأمن ال�شوري �شراحه وهو اأحد اأبناء مخيم 
النيرب، بعد اعتقاله منذ قرابة 20 يوماً في دم�شق، 
علماً اأنه اأحد عنا�شر مجموعة لواء القد�ض الموالي 

للنظام ال�شوري.

 حلب - مخيم
النيرب

2016/25/12 اأحمد معاري 37

بين  الم�شالحة  اتفاق  عقب  اعتقاله  بعد  عنه  اأفرج 
المعار�شة والنظام ال�شوري.

خان  مخيم 
ال�شيح

2016/31/12 �شادي الهندي 38

بين  الم�شالحة  اتفاق  عقب  اعتقاله  بعد  عنه  اأفرج 
المعار�شة والنظام ال�شوري.

خان  مخيم 
ال�شيح

2016/31/12
اهلل عبد   محمد 
عر�شان

39

بين  الم�شالحة  اتفاق  عقب  اعتقاله  بعد  عنه  اأفرج 
المعار�شة والنظام ال�شوري.

خان  مخيم 
ال�شيح

2016/31/12 حمزة الم�شلح 40
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الخال�ســـة
بّين العر�ض ال�شابق لالأو�شاع العامة لفل�شطينيي �شورية ه�شا�شة الواقع الذي اآلت اإليه اأمورهم، 
فعلى م�شتوى الداخل ال�شوري ما زالت المخيمات والتجمعات الفل�شطينية تتعر�ض لالنتهاكات 

الج�شيمة من قبل طرفي ال�شراع، مما زاد في اأعداد ال�شحايا والمعتقلين والمفقودين.
كما �شاحب هذا الواقع فقدان الحماية القانونية والج�شدية لالجئين في ظل �شمت ر�شمي دولي 

واإقليمي ووطني، مما جعلهم عر�شة للمزيد من التهجير.
وكذلك ات�شفت االأو�شاع القانونية في دول اللجوء الجديدة باله�شا�شة وعدم اال�شتقرار، من حيث 
اإقامة  تاأرجح  اأو  العربية،  الدول  في  ال�شوري  الفل�شطيني  لالجئ  القانوني  المركز  و�شوح  عدم 
بلّم  تتعلق  تبعات  من  ذلك  على  يترتب  وما  والدائمة  الموؤقتة  بين  االأوروبية  الدول  في  الالجئ 

ال�شمل وحرية التنقل وفر�ض الح�شول على عمل.
اإلى منا�شدات  اإلى حقن الدم الفل�شطيني واالإن�شات  لذا يتوجب على اأ�شحاب القرار الم�شارعة 
كل  على  ال�شغط  وممار�شة  �شورية،  في  ال�شراع  عن  مخيماتهم  تحييد  اإلى  الداعية  الالجئين 
ال�شوريين  الفل�شطينيين  الالجئين  واأمن  �شالمة  ي�شمن  بما  الالزم  الحياد  لتحقيق  االأطراف 

وي�شون كرامتهم.



 




