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تقديــم
ال تزال الأزمة ال�سورية يف ت�صاعد ،وما زال الفل�سطينيون الالجئون هناك منذ  67عاماً يدفعون
�ضريبة هذه احلرب امل�ستعرة التي �أتت على مق َّدرات ال�شعب ال�سوري والفل�سطيني معاً.
لقد طاولت رحى احلرب املخيمات والتجمعات املوزعة يف املدن ال�سورية ،و�سقط منهم
( )3089الجئاً فل�سطينياً ،غالبيتهم العظمى �سقطت على امتداد الأرا�ضي ال�سورية� ،إما نتيج ًة
لال�شتباكات� ،أو الق�صف ب�شتى �أنواعه� ،أو حتت التعذيب يف املعتقالت وال�سجون ال�سورية.
وتو ّثق جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،باعتبارها م�ؤ�س�سة حقوقية �إعالمية
تتابع ال�ش�أن الفل�سطيني ال�سوري ،االنتهاكات والأحداث التي �أ�صابت الالجئني الفل�سطينيني
ال�سوريني من خالل عملية الر�صد واملتابعة عرب �شبكة مرا�سلني ميدانيني وجمموعة من
الباحثني واملهتمني بال�ش�أن الفل�سطيني ،لكتابة مرحلة مهمة من مراحل اللجوء الفل�سطيني،
و�إعداد الوثائق الالزمة للدفاع عن حقوق الالجئني يف املحافل املحلية والإقليمية والدولية.
يف هذا التقرير يجد الباحث واملهتم تفا�صيل دقيقة مرت بها املخيمات والتجمعات الفل�سطينية
داخل �سورية وفق منهجية �صورت الواقع املعي�شي وامليداين والإن�ساين وال�صحي لالجئني
الفل�سطينيني يف �سورية ،بالإ�ضافة �إىل �أبرز الأحداث اليومية التي مت ّر فيها تلك الأماكن
والأ�شخا�ص من ق�صف وتدمري واعتقاالت.
ويتطرق التقرير كذلك �إىل الأو�ضاع العامة لالجئني الفل�سطينيني املهجرين خارج �سورية،
�سواء يف دول اجلوار �أو يف الدول التي هاجروا �إليها �أو التي علقوا فيها �أثناء حماوالتهم
للو�صول �إىل �أوروبا.
ي�شار �إىل �أن التقرير احلايل ير�صد �أهم �أحداث الن�صف الثاين من عام  ،2015و�أنه �سبق هذا
الإ�صدار ثالثة تقارير وثقت �أحداث الن�صف الأول والثاين من عام  ،2014والن�صف الأول من
عام  ،2015بالإ�ضافة �إىل «تقرير حالة» والعديد من التقارير اخلا�صة التي تناولت ق�ضايا
بعينها ذات �صلة بال�ش�أن الفل�سطيني ال�سوري.
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الفصل األول:

املشهد العام الفلسطيين السوري داخل سورية
ال تزال �سورية �ساحة �صراع ،وال يزال ال�شعب ال�سوري والفل�سطيني الالجئ �إليها يعاين
ويالت هذا ال�صراع الذي قلب احلياة هناك ر�أ�ساً على عقب ،و�أحدث تبدالت كارثية على
كافة امل�ستويات االجتماعية واالقت�صادية والقانونية والثقافية ،وجعل املجتمع الفل�سطيني
ال�سوري بحالة من الالا�ستقرار وال�ضياع .فمن نزوح� ،إىل نزوح� ،إىل جلوء ،ف�أ�ضحى كمن يدور
يف حلقة مفرغة مكوناتها الفقر والت�شرد واملوت على الطرقات �أو يف �أقبية ال�سجون� ،أو جوعاً
�أوكمد ًا.

املؤشرات العامة حلياة الالجئني الفلسطينيني يف سورية

•امل�ؤ�شرات ال�سكانية
�أ�شارت �إح�صائيات الأونروا �إىل وجود ما يقارب نحو � 540ألف الجئ فل�سطيني م�سجل
ح�سب �إح�صائيات  2012قبيل دخول الأزمة ال�سورية �إىل املخيمات والتجمعات الف�سطينية،
وتقدر الأونروا �أعداد النازحني عن منازلهم داخل �سورية بقرابة 270.000الجئ فل�سطيني
�أ�صبحوا مهجرين داخلياً ،ي�سكن نحو 8.100الجئ فل�سطيني منهم يف 18مركز ًا للإيواء،
ُفتحت يف املن�ش�آت التابعة للأونروا يف �سورية ،بالإ�ضافة �إىل �أكرث من  3.500الجئ فل�سطيني
يجري �إيوا�ؤهم يف  13مرفقاً غري تابع للأونروا يف دم�شق وحلب والالذقية.
وت�شري الت�صريحات الر�سمية للأونروا �إىل �أن عدد الالجئني املقيمني يف �سورية الذين بحاجة
ملحة قد ارتفع �إىل �440,000شخ�ص.
�إىل م�ساعدة ّ
كذلك تبينّ �إح�صائيات الأونروا �أن ع�شرات الآالف من الالجئني الفل�سطينيني ا�ضطروا للجوء
�إىل خارج �سورية بفعل تدهور الو�ضع الأمني واملعي�شي املتوا�صل منذ �آذار  ،2011وقد و�صل
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�إىل لبنان نحو � 45ألف الجئ فل�سطيني ،فيما و�صل �إىل الأردن  15500الجئ ،و�إىل م�صر 6000
الجئ ،فيما ُق ّدر عدد من و�صل �إىل �أوروبا ب�أكرث من � 36ألف الجئ(((.

•�أرقام ذات داللة
بينت �إح�صائيات الأونروا نهاية كانون الثاين /يناير � ،2012أي بعيد ن�شوب الأزمة ال�سورية،
وجود نحو � 119ألف الجئ فل�سطيني يف جتمعات مدينة دم�شق وريفها ،و  18,858الجئاً
يف مدينة درعا وبلداتها ،بالإ�ضافة �إىل وجود قرابة � 22ألف الجئ يف مدن الو�سط وال�ساحل
وال�شمال ال�سوري ،ي�سكنون خارج املخيمات الفل�سطينية.
تطرح هذه الأرقام ت�سا�ؤالت عميقة عن م�صري ه�ؤالء الالجئني وتوزعهم اجلديد والأو�ضاع
الإن�سانية والإغاثية لهم ،يف ظل غياب م�ؤ�س�سات الإغاثة الفل�سطينية واقت�صار توزيعات
بع�ض امل�ؤ�س�سات على ال�سوريني فقط حتت حجة وجود الأونروا التي هي بالأ�صل عاجزة عن
الو�صول �إىل املناطق التي ت�شهد ا�شتباكات وعمليات ع�سكرية كبلدات دوما واملليحة وجوبر
يف الغوطة ال�شرقية ،والقابون �شرق مدينة دم�شق.
الالجئون الفل�سطينيون يف جتمعات مدينة دم�شق وريفها

التجمع
القيمرية
التكية وركن الدين
الأليان�س
امليدان
املزة
دمر
جوبر
القابون
دوما
املليحة
املجموع العام

عدد العائالت
8.090
3.075
4.670
1.991
3.423
1.657
4.096
1.224
1.697
906
30.829

عدد الأفراد
31.588
10.726
17.196
7.980
11.893
7.050
15.858
5.339
7.227
4.039
118.896

ٍ
مجاف للحقيقة ،نظر ًا �إلى ازدياد وتيرة اللجوء والهجرة خالل ال�صيف الما�ضي وعدم وجود �إح�صائيات
( )1هذا الرقم
ر�سمية جديدة� ،سواء من الأونروا �أو من المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين حول الأعداد التي و�صلت �إلى �أوروبا من
الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين ،بالإ�ضافة �إلى ت�صنيف الالجئين بعديمي الجن�سية.
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الالجئون الفل�سطينيون يف جتمعات مدينة درعا وبلداتها

عدد العائالت
892
326
2.892
4110

التجمع
مدينة درعا
جلني
قرى درعا
املجموع العام

عدد الأفراد
3.692
1.624
13.542
18,858

الالجئون الفل�سطينيون يف مدينتي حم�ص وحماه وبلداتهما

عدد العائالت
2.041
213
2.254

التجمع
مدينة حم�ص
مدينة حماه
املجموع العام

عدد الأفراد
7.979
743
8.722

الالجئون الفل�سطينيون يف مدينة الالذقية وريفها

التجمع
مدينة الالذقية
ريف الالذقية
املجموع العام

عدد العائالت
476
332

عدد الأفراد
1.716
1.338

808

3.054

الالجئون الفل�سطينيون يف مدينة حلب وريفها ال�شمايل

التجمع
مدينة حلب
ريف حلب ال�شمايل
املجموع العام

عدد العائالت
2.174
383
2.557

عدد الأفراد
8.721
1.635
10.356

• تعقيدات ال�سكن وا�ستئجار املنازل
يعاين النازحون من الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية من غالء �إيجارات املنازل والتعقيدات
الأمنية املتعلقة بها وال�شروط التي و�ضعتها اجلهات احلكومية �أمامهم ،حيث تفر�ض القوانني
على امل�ست�أجر �أو ًال احل�صول على ورقة �سجل عديل (ال حكم عليه) له ولكل �أبنائه فوق �سن
الثامنة ع�شرة ،ومن ثم احل�صول على موافقة �أمنية من اجلهات املخت�صة حتى ي�ستطيع
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ال�سكن .ويف حال عدم ا�ستكمال هذه الإجراءات ،يكون جميع �أفراد العائلة عر�ضة لالعتقال �أو
التوقيف عند �أي عملية دهم للمنطقة التي ي�سكنون فيها.

• قوانني جديدة
�أ�صدرت رئا�سة جمل�س الوزراء يف �سورية تعميماً طلبت فيه من جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات و�سائر اجلهات العامة عدم قبول طلب اال�ستقالة املقدمة من العامل الفل�سطيني،
�إال �إذا كان قائماً على ر�أ�س عمله ،و�أن يتعهد العامل الذي يطلب �إجازة خا�صة بال �أجر لق�ضائها
خارج �أرا�ضي اجلمهورية العربية ال�سورية بعدم توكيل الغري لتقدمي ا�ستقالته(((.

•امل�ؤ�شرات االقت�صادية
تعاين الأ�سر الفل�سطينية يف �سورية من حالة الفقر ال�شديد التي و�صلت �إليها البالد وانهيار االقت�صاد
ال�سوري الناجم عن الأزمة ال�سورية .لقد �أدى انهيار اللرية ال�سورية �أمام الدوالر الأمريكي �إىل
هبوط القيمة ال�شرائية لراتب املوظف .فقبيل الأزمة ال�سورية ،كان متو�سط راتب املوظف $ 300
�أمام �سعر �صرف الدوالر  47لرية �سورية� .أما الآن ،ف�أف�ضل الرواتب ال تتجاوز � $ 100أمام �سعر
ال�صرف احلايل املراوح ما بني  400-390لرية �سورية للدوالر الواحد.
ورافقت حالة النزوح والتهجري لالجئني الفل�سطينيني من خميماتهم �إىل ال�ضواحي الآمنة
ن�سبياً داخل �سورية� ،إىل ارتفاع �أ�سعار �إيجارات املنازل الناجت من زيادة الطلب على املنازل
والعر�ض املحدود ،ما جعل �أ�صحابها يتحكمون بالأ�سعار دون رقيب �أو ح�سيب ،ما ا�ضطر
العائالت �إىل ال�سكن اجلماعي بغية تقا�سم الإيجار بني الآباء والأبناء والإخوة.
لقد �أدت الأزمة �إىل تدمري البنية االقت�صادية لل�شعب ال�سوري واالنخفا�ض احلاد يف م�ستويات
اال�ستثمار وهجرة ر�ؤو�س الأموال ،وت�ضرر بالدرجة الأوىل العمال لدى القطاع اخلا�ص الذي
�أغلق �أبوابه �أمام العاملني نتيجة وجودها يف مناطق نزاع بني طريف ال�صراع.
باملقابل ،توقف العديد من امل�شاريع ال�صغرية عن العمل ،ل�ضعف الطلب على ال�سلع ،نتيجة
( )1الجمهورية العربية ال�سورية /رئا�سة مجل�س الوزراء /الرق ــم.15 /646 :
تعميم /يطلب �إلى جميع الوزارات والم�ؤ�س�سات وال�شركات و�سائر الجهات العامة عدم قبول طلب اال�ستقالة
المقدم من العامل الفل�سطيني الجن�سية �إال �إذا كان قائم ًا على ر�أ�س عمله ،و�أن يتعهد العامل الفل�سطيني الذي
يطلب �إجازة خا�صة بال �أجر لق�ضائها خارج �أرا�ضي الجمهورية العربية ال�سورية بعدم توكيل الغير لتقديم
ا�ستقالته �أو تمديد �إجازته ،وب�أن ال يتم ذلك �إال من قبله �شخ�صي ًا.
لالطالع والتقيد والتنفيذ /دم�شق في  2015/11/18م  -رئي�س مجل�س الوزراء /الدكتور وائل الحلقي.
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قلة املوارد لدى ال�سكان ،ما جعل �أ�صحابها ين�ضمون �إىل قافلة العاطلني من العمل(((.
وكنتيجة مبا�شرة ملا �سبق� ،أ�صبحت الن�سبة الكربى من الالجئني تعتمد بالدرجة الأوىل على
الإعانات التي تقدمها الأونروا وامل�ؤ�س�سات الإغاثية.

•م�ؤ�شرات انتهاكات حقوق الإن�سان
وثقت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط (� )3089ضحية فل�سطينية داخل
�سورية نتيجة الأعمال احلربية وخارج �سورية نتيجة حماوالت الو�صول �إىل �أوروبا.
فقد �سقط (� )1704ضحايا داخل املخيمات الفل�سطينية يف �سورية ،فيما ق�ضى ( )1315فل�سطينياً
خارج املخيمات يف خمتلف املدن ال�سورية ،بالإ�ضافة �إىل (� )70آخرين ق�ضوا خارج �سورية.
ووثقت املجموعة اعتقال الآالف من الالجئني الفل�سطينيني ،ما زال قرابة  1018معتق ًال منهم
جمهويل امل�صري.

• ح�صار وتهجري ا�ستهداف
ال تزال قوات النظام ال�سورية واللجان الع�سكرية التابعة للف�صائل الفل�سطينية وقوات الدفاع
الوطني يف �سورية تفر�ض ح�صار ًا خانقاً على خميم الريموك منذ منت�صف متوز  ،2013يف ظل
فقدان �شبه تام للمقومات الأ�سا�سية للحياة راح �ضحيته  184الجئاً نتيجة اجلوع ونق�ص
(� )1أ�شار التقرير ال�صادر عن المركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات والأونروا والمكتب القطري لبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي في �سورية ،ال�صادر في �آذار /مار�س  2015بعنوان "االغتراب والعنف"� ،إلى الم�ؤ�شرات
االجتماعية واالقت�صادية الآتية:

•ارتفاع معدل البطالة من  %14,9في � 2011إلى  %57,7نهاية .2014
•وجود  3,72ماليين �شخ�ص عاطلين من العمل ،منهم  2,96مليون فقدوا عملهم خالل الأزمة ،الأمر الذي �أدى �إلى
فقدان الم�صدر الرئي�سي لدخل  12,22مليون �شخ�ص.
•ا�ستمرار معدالت الفقر بالتفاقم المدمر خالل عام � ،2014إذ �أ�صبح �أربعة �أ�شخا�ص من كل خم�سة ،فقراء.
ال�سكان تقريب ًا ( )%64,7يعي�شون في حالة الفقر ال�شديد� ،إذ ال ي�ستطيعون توفير الحد الأدنى من حاجاتهم
•� ّإن ثلثي ّ
الأ�سا�سية ،الغذائية وغير الغذائية.
ال�سكان يعي�شون في حالة من الفقر المدقع� ،أي �إنهم ال ي�ستطيعون توفير
•مع تنامي انت�شار الفقر ،بات  %30من ّ
حاجاتهم الغذائية الأ�سا�سية.
للمزيد انظر في التقرير ن�صف ال�سنوي الأول « 2015فل�سطينيو �سورية يوميات دامية و�صراخ غير م�سموع» ـ مجموعة
العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �ص  8ـ على موقع المجموعة على ال�شبكة العنكبوتية:

_http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/diary_of_abloody_and_screaming
inaudible.pdf
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العناية الطبية .فاملخيم يعي�ش يف حالة ظالم دام�س نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ قرابة
 980يوماً ،ف�ض ًال عن انقطاع مياه ال�شرب منذ �أيلول .2014
ويعاين �سكان خميم �سبينة من حالة تهجري ق�سري ،رغم خل ّو املخيم من العنا�صر امل�سلحة،
ووقوعه حتت ال�سيطرة التامة لقوات النظام ال�سوري منذ ت�شرين الثاين /نوفمرب .2013
باملقابل ،يتوزع �سكان خميم حندرات لالجئني الفل�سطينيني يف مناطق خمتلفة من مدينة حلب
والالذقية وريفهما ،نتيجة �سيطرة املعار�ضة ال�سورية عليه منذ �أكرث من  975يوماً.
�أما خميم درعا ،فيعاين من انقطاع للمياه منذ ما يقارب  620يوماً ودمار نحو  %70من مبانيه
ونزوح معظم �سكانه عنه باجتاه قرى حمافظة درعا وبلداتها.
�أما خميم خان ال�شيح ،فيعاين من ح�صار جزئي وا�ستهداف و�إغالق للطرق الرئي�سية املو�صلة
�إليه ،با�ستثناء طريق خان ال�شيح – زاكية الذي يتعر�ض بدوره للق�صف املتناوب ووقوع
�ضحايا من �سكان املخيم �أثناء العبور.

• اعتقال و�إخفاء ق�سري
و ّثق فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية اختفاء ()1025
الجئاً فل�سطينياً داخل املعتقالت وال�سجون ال�سورية� ،أُوقفت غالبيتهم على منافذ املخيمات
واحلواجز املنت�شرة داخل املدن ،وجرى توقيفهم دون حماكمات يف �أماكن جمهولة ،بالإ�ضافة
�إىل ( )337مفقود ًا وخمطوفاً.
كذلك وثقت املجموعة ( )428حالة وفاة نتيجة التعذيب حتى املوت يف �سجون النظام،
وتعر�ض املئات من �أبناء الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية للتوقيف امل�ؤقت.

• تهريب الب�شر
�سهلت قوات النظام وقوات املعار�ضة امل�سلحة ال�سورية املنت�شرة على طول الطريق الربي
بني دم�شق واحلدود الرتكية خروج الآالف من ال�سوريني والفل�سطينني باجتاه تركيا ،مقابل
مبلغ من املال يراوح بني ( )$1500 -1000عرب ع�صابات متخ�ص�صة بتهريب الب�شر ،غالباً
ما تبت ّز الالجئني �أو تن�صب عليهم.
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• العنف �ضد املر�أة والفتيات
تعر�ضت املر�أة الفل�سطينية يف �سورية لالعتقال �أو اخلطف �أو املوت �أو الإعاقة ،نتيجة �أعمال
العنف الدائرة يف �سورية منذ اندالع املواجهات يف مار�س� /آذار  2011بني �أطراف الأزمة
ال�سورية ،يف جتاوز وا�ضح ملا ن�صت عليه ال�شرائع ال�سماوية والو�ضعية التي حرمت قتل
النف�س الب�شرية ب�شكل عام �أو تعري�ضها للأذى.
لقد وثقت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط (� )414ضحية من الن�ساء
الفل�سطينيات منذ بداية املواجهات يف �سورية على امتداد الرقعة اجلغرافية للأرا�ضي
ال�سورية� ،أي ما يعادل نحو  %13من �إجمايل ال�ضحايا الذين �سقطوا خالل فرتة امتداد ال�صراع
ولغاية كانون الأول /دي�سمرب .2015
اجلدير بالذكر �أن الواقع ي�شري �إىل �أن �أعداد الن�ساء اللواتي تعر�ضن لالنتهاكات �أكرب بكثري ،ملا
يكتنف ذلك من تكتم لدى الأهايل نتيجة العادات والتقاليد ال�سائدة لدى بع�ض �شرائح املجتمع
الفل�سطيني ،كاخلوف من تلوث ال�سمعة �أو «الف�ضيحة».
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الفصل الثاني:

الالجئون الفلسطينيون يف املخيمات
والتجمعات الفلسطينية

تفاوتت �أو�ضاع املخيمات والتجمعات الفل�سطينية يف �سورية من حيث احل�صار �أو الالح�صار،
بينما ت�ساوت من حيث ال�ضنك والفقر وتدهور الأو�ضاع املعي�شية والأمنية فيها .فعلى �سبيل
املثال ،ا�ستمر احل�صار التام ملخيم الريموك ،واجلزئي ملخيم خان ال�شيح .و�شهد خميم
احل�سينية انفراجاً ب�سيطاً من جهة �إعادة جزء من �سكانه �إليه ،وكذلك خميم خان دنون ،نظر ًا
�إىل عقد م�صاحلة بني بلدات اجلوار والنظام ال�سوري .بينما ا�ستمر منع �سكان خميم �سبينة
من الرجوع �إليه ،رغم خل ّوه من امل�سلحني .وكذلك ال يزال خميم حندرات خالياً من �سكانه
ب�سبب �سيطرة املعار�ضة ال�سورية.

أو ًال ــ املخيمات الفلسطينية

•خميم الريموك
ما زال خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني يخ�ضع حل�صار مطبق منذ منت�صف متوز/
ولدواع
يوليو  ،2013حيث مُينع �سكانه من دخوله �أو اخلروج منه� ،إال يف حدود �ضيقة جد ًا
ٍ
�إن�سانية .كذلك ال ُي�س َمح بدخول امل�ساعدات الإن�سانية �إىل داخل املخيم ،بل ُيكتفى بالو�صول �إىل
�ساحة الريجة الواقعة يف الن�صف الأول من املخيم على مقربة من حواجز النظام التي �شهدت
اعتقاالت عديدة لأبناء املخيم القادمني لت�س ّلم امل�ساعدات.
لقد جتاوزت �أعداد ال�ضحايا من �أبناء خميم الريموك � 1200ضحية 186 ،منها نتيجة اجلوع
ونق�ص الرعاية الطبية وتف�شي الأمرا�ض الإنتانية والأوبئة.
ويف مطلع ني�سان� /أبريل املن�صرم ،ا�ستوىل تنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» وجبهة الن�صرة
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دام بينه وبني كتائب �أكناف بيت املقد�س ،جنم عنه
على معظم �أرجاء خميم الريموك ،بعد
ٍ
�صراع ٍ
نزوح املزيد من �سكان املخيم �إىل بلدات بيت �سحم ويلدا وببيال املجاورة للمخيم ،هرباً من بط�ش
«داع�ش» و«الن�صرة» وت�شديد احل�صار على املخيم ،بحجة وجود التنظيمني ال�سابقني فيه.
لقد مار�ست املاكينة الإعالمية للكتائب امل�سيطرة على املخيم تعتيماً �إعالمياً ،ومنعت النا�شطني
الإعالميني من ت�سريب �أية �أخبار ت�صف امل�شهد داخل املخيم ،بل عمدت �إىل �إ�صدار التقارير
وبث ال�صور التي ت�شري �إىل حت�سن الو�ضع الإن�ساين هناك ،وكذلك ّ
ّ
بث الأفالم التي يظهر فيها
املحا�صرون بحالة من االرتياح والقبول بالو�ضع اجلديد ،وكَيل االتهامات وحتميل م�س�ؤولية
َ
التدهور ال�سابق يف الأو�ضاع الإن�سانية لف�صيل معني دون غريه .

�إخراج املخيم من قائمة املناطق املحا�صرة
فوجئ املراقبون حلالة الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية عموماً ،ويف خميم الريموك على
وجه اخل�صو�ص ،بالقرار ال�صادر عن مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة،
بتاريخ  23حزيران /يونيو  ،2015الذي ُيخرج خميم الريموك من قائمة املناطق املحا�صرة
يف �سورية ،وما يرتتب عليه من �شطب للمحا�صرين فيه من �إح�صائياتها اخلا�صة ب�أعداد
ٍ
انتكا�سة لكل املحاوالت الرامية �إىل �إخراج
املدنيني املحا�صرين يف �سورية ،وما ي�شكله من
ٍ
وتثبيت للأو�ضاع احلالية من ح�صار
املخيم من احلالة التي يقبع حتتها منذ �أكرث من عامني
للمدنيني من �أهله فيه ،وا�ستمرار حلالة النزوح والت�شرد التي يعاين منها الالجئون النازحون
نتيجة تعاظم �أعمال العنف وما رافقها من ق�صف وتدمري ملعظم �أحياء املخيم ،ويتعار�ض مع
ت�صريحات �سابقة للأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،الذي و�صف املخيم ب�أنه �أ�صبح
«حلقة من جهنم ،و�أن �سكانه بحاجة �إىل احلماية وال ميكن التخلي عنهم» ،و�أن «داع�ش»
ارتكبت جرائم �ضد الإن�سانية».
فاحل�صار ال يزال مفرو�ضاً على خميم الريموك منذ منت�صف متوز /يوليو  2013حتى تاريخ �إعداد
هذا التقرير ،ما يجعل قرار مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف الأمم املتحدة ،برفعه من قائمة
املناطق املحا�صرة بنا ًء على قدرة �أهايل الريموك على الو�صول �إىل املناطق املجاورة (يلدا ،ببيال،
بيت �سحم) ــ ح�سب ما جاء يف القرار ــ مبنياً على معلومات غري دقيقة وفهم مغلوط(((.
( )1ح�صار اليرموك لم ينته بعد ـ �إبراهيم العلي ـ مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية على ال�شبكة العنكبوتية:

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/yarmouk%20siege%20is%20not%20
over%20yet.pdf
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(((

ا�ستمرار م�سل�سل االغتياالت

توا�صلت عمليات اغتيال ال�شخ�صيات وقادة املجموعات امل�سلحة يف خميم الريموك ،حيث
ُ�سجل اغتيال �شخ�صني ،هما «�أبو معاذ ال�شرعان» ،م�س�ؤول امللف الإغاثي يف هيئة فل�سطني
اخلريية ،الذي اغتيل يوم  12متوز /يوليو  2015بر�صا�ص ملثمني جمهولني عقب خروجه
من �صالة الرتاويح من جامع عبد القادر احل�سيني يف املخيم ،حيث ُنقل على الفور �إىل بلدة
يلدا املجاورة للمخيم لتلقي العالج فيها� ،إال �أنه فارق احلياة ب�سبب �إ�صابته اخلطرة ،وعدم
توافر امل�ستلزمات الطبية ال�ضرورية لعالجه.
ويف يوم  27ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015اغتال جمهولون �أمني �سر الهيئة الوطنية الفل�سطينية،
م�س�ؤول اجلبهة الدميقراطية يف خميم الريموك «�أبو �أحمد هواري» ،وذلك بعدما تلقى عدة
طلقات ر�صا�صية يف �شارع املغاربة باملخيم املحا�صر.
كذلك اغتيل يوم  12ت�شرين الثاين /نوفمرب � 2015أمري جبهة الن�صرة احلايل يف خميم الريموك،
«�أبو يو�سف الدرعاوي» احلوراين ،بوا�سطة عبوة نا�سفة ا�ستهدفته قرب ملحمة املليون يف
املخيم املحا�صر.
يف ذات ال�سياق ،نقلت م�صادر �إعالمية يف  2015/11/23عن م�صدر مق َّرب من تنظيم الدولة
داخل خميم الريموك املحا�صر جنوب �سورية ،رف�ض الك�شف عن هويته «�أن �أحد �أمراء جبهة
الن�صرة ،املعروف ب�أبو علي ال�صعيدي ،اعرتف بعدما قب�ض التنظيم عليه بتنفيذه �سل�سلة
اغتياالت بحق �شخ�صيات بارزة يف خميم الريموك ،بالتعاون مع �أبو خ�ضر م�س�ؤول الن�صرة
الطامح �إىل ال�سيطرة على خميم الريموك ،بح�سب ما ُنقل عنه».

�سلوك «داع�ش» داخل الريموك
ات�سم �سلوك تنظيم الدولة اال�سالمية «داع�ش» داخل خميم الريموك بالال�إن�ساين ،حيث مار�س
بحق املدنيني انتهاكات ج�سيمة ُر�صد �أبرزها:
ففي يوم  2متوز /يوليو 2015 ،بثت عدة ح�سابات على مواقع التوا�صل االجتماعي ،حم�سوبة
على تنظيم الدولة – داع�ش ،ت�سجي ًال م�صور ًا �أ�صدرته ما تُ�سمى «والية دم�شق» بعنوان:
«قطف العمالء» ،يحوي ت�صوير ًا لإعدام تنظيم الدولة لعدد من الأ�شخا�ص بحجج خمتلفة،
ويظهر بالت�سجيل الالجئ «نعيم يون�س بهن�ساوي» من مواليد عام  1972من خميم ال�سبينة،
( )1مخيم اليرموك الحقيقة الكاملة – �إبراهيم العلي – مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية على ال�شبكة
العنكبوتيةhttp://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/yarmouk_truth_ar.pdf :

17

الذي �أُعدم ب�سبب انتمائه �إىل كتائب �أكناف بيت املقد�س ،وذلك بح�سب الت�سجيل .فيما يظهر يف
نهاية الت�سجيل عنا�صر من تنظيم «داع�ش» يذبحون ويقطعون ر� َأ�سي اثنني من املتهمني ،فيما
�أُعدم �آخرون ب�إطالق الر�صا�ص على ر�ؤو�سهم.
�إىل ذلك �أعدم تنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» يوم � 3آب� /أغ�سط�س  2015النا�شط الإغاثي
«�إياد �أيوب» من �أبناء خميم الريموك رمياً بالر�صا�ص ،وذلك بعد اعتقاله لنحو �شهرين يف
�أثناء حماولته اخلروج من املخيم �إىل منطقة يلدا ،فيما مل يت�سنّ ملجموعة العمل الت�أكد من
�صحة اخلرب من م�صادر �أخرى.
ويف يوم  9متوز /يوليو  2015طم�ست جمموعة من عنا�صر تنظيم الدولة ــ داع�ش �صور
الرئي�س الفل�سطيني «يا�سر عرفات» يف خميم الريموك باللون الأ�سود ،م�شرية �إىل � ّأن تلك
ال�صور تدعو �إىل الكفر.
ووفقاً للأهايل ،ف�إن تنظيم الدولة يرى � ّأن �صور القيادات الفل�سطينية �صور تدعو �إىل الكفر،
كذلك مينع التنظيم رفع �أعالم فل�سطني ،معترب ًا �أنها متثل رايات غري �إ�سالمية.
كذلك اعتقل تنظيم الدولة «داع�ش» يوم  22متوز /يوليو  2015ال�شابني الفل�سطينيني
«م�صطفى عمر البا�ش» و«ل�ؤي ب�سام البا�ش» ،ويف اليوم التايل �س ّلمهما ملركز ال�شكاوى يف خميم
الريموك ،الذي �أطلق �سراحهما بعد ذلك ،وغادرا خميم الريموك باجتاه منطقة يلدا.
ويف � 11أيلول� /سبتمرب  2015ا�ستوىل تنظيم الدولة «داع�ش» على �سيارة �إ�سعاف تابعة
للهيئة اخلريية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني يف خميم الريموك املحا�صر ،ونقلها �إىل مقره
الرئي�سي يف منطقة احلجر الأ�سود املتاخمة للمخيم ،وتدخلت جبهة الن�صرة من �أجل �إعادة
�سيارة الإ�سعاف �إىل املخيم� ،إال �أن «داع�ش» رف�ضت تلك الو�ساطة ،ور�أت �أن ال�سيارة تابعة
حلركة اجلهاد الإ�سالمي ،ومن حقها ال�سطو عليها .يذكر �أن �سيارة الإ�سعاف التي �سرقها تنظيم
"داع�ش" هي ال�سيارة الوحيدة يف املخيم التي ت�ستخدم يف �إ�سعاف اجلرحى وامل�صابني خالل
الق�صف على املخيم ،ويف نقلهم �إىل املركز الطبي يف الريموك و�إىل امل�شفى امليداين يف يلدا.

مبادرات ومنا�شدات رفع احل�صار
انتهى احلديث عن �أي مبادرة لفك احل�صار عن خميم الريموك �أو التفاو�ض مع تنظيم داع�ش
الذي �أعلن �صراحة عدم خروجه من املخيم ،بل ع ّده بوابة الحتالل دم�شق وال�سيطرة عليها .لكن
يف يوم � 2آب� /أغ�سط�س � ،2015ص ّرح خالد عبد املجيد� ،أمني �سر حتالف الف�صائل الفل�سطينية
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املقرب من النظام ال�سوري ،بوجود ات�صاالت «غري مبا�شرة» بني تنظيمي «داع�ش» و«جبهة
الن�صرة» والنظام ال�سوري .جاء ذلك يف خالل مقابلة �صحفية �أجراها عبد املجيد مع موقع
«الغد» يف عمان ،و�أ�ضاف�« :إن منظمة التحرير دخلت على خط الو�ساطة بني الطرفني ،يف
الوقت الذي �أجرت فيه� ،أي�ضاً ،مفاو�ضات هذا ال�شهر مع التنظيمني لبحث ان�سحابهما من
خميم الريموك» ،و�أو�ضح �أن «داع�ش» و«الن�صرة» طلبا «ان�سحاب  1100مقاتل م�سلح من
املنطقة اجلنوبية ،التي ت�ضم الريموك واحلجر الأ�سود والت�ضامن� ،شرط �إبقاء �أ�سلحتهم
معهم ،مع ت�سوية �أو�ضاع �أعداد �أخرى منهم �سيبقون بنا ًء على �إمتام م�صاحلة» .وبينّ �أن
«النظام ال�سوري وافق على ان�سحاب املجموعات امل�سلحة من دون �سالح ،وبالتايل رف�ض
رحيلهم ب�سالحهم» ،و�أ�شار �إىل �أن« :املنظمة �أر�سلت ،خالل �شهر �آب  ،2015مندوبني عنها
للحوار والتفاو�ض مع «داع�ش»� ،إال �أنها مل حتقق �أي نتيجة ،حيث ا�ستمر التنظيم يف �شنّ
الهجوم على املخيم” .وزاد قائ ًال �إن «حتالف قوى الف�صائل عقد عدة اجتماعات لتقومي ما
جرى من ات�صاالت ،وخل�ص �إىل عدم جناعة ا�ستمرارها» ،ما ي�شكل «موطن اخلالف مع بع�ض
الف�صائل التي تنظر �إىل خط املفاو�ضات �سبي ًال وحيد ًا ملعاجلة �أزمة الريموك ،بينما ي�شكل
فر�صة كافية للم�سلحني اللتقاط الأنفا�س قبل �شنّ هجوم جديد».
�إىل ذلك ،توا�صلت امل�ساعي لتحييد الريموك وفك احل�صار عنه .ففي يوم � 2أيلول� /سبتمرب
 2015دخل �إىل خميم الريموك املحا�صر ع�ضوا جلنة التفاو�ض «عدنان �إبراهيم» و«حممد
عليان» ،واجتمعا مع ممثلني عن جبهة الن�صرة�« ،أبو ح�سن جبهة» و«�أبو علي ال�صعيدي»،
وعن جلنة احلوار يف املخيم�« ،أبو �أحمد هواري» ،م�س�ؤول الهيئة الوطنية الأهلية الفل�سطينية،
وبا�سل �أيوب ،م�س�ؤول مكتب خميم الريموك الإغاثي ،و�أبو املجد طه ،ممثل حركة فتح داخل
املخيم ،وذلك بهدف تذليل النقاط العالقة من �أجل �إمتام اتفاق حتييد املخيم ،ولكنه مل يثمر
�أي نتائج على �أر�ض الواقع.
بدوره ،بحث وفد من منظمة التحرير الفل�سطينية يوم � 4أيلول� /سبتمرب  2015برئا�سة ع�ضو
اللجنة التنفيذية للمنظمة �أحمد جمدالين ،مع كبار امل�س�ؤولني ال�سوريني خالل زيارة لدم�شق،
�أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف �سورية ،وتطورات الأو�ضاع يف فل�سطني واملنطقة .وقال
جمدالين�« :إن ق�ضية املخيمات الفل�سطينية يف �سورية كانت يف مقدمة موا�ضيع البحث مع
امل�س�ؤولني ال�سوريني» ،و�أ�ضاف« :بحثنا مع الوزيرة ال�سورية ا�ستمرار اجلهود املتعلقة
بتوفري ممكنات البقاء لأبناء �شعبنا ،وخا�صة الدعم الإغاثي والإن�ساين والطبي� ،سواء لأبناء
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�شعبنا الباقني داخل خميم الريموك �أو يف املناطق املجاورة التي نزحوا �إليها �أو الذين ا�ضطروا
�إىل النزوح خارج التجمعات الفل�سطينية املختلفة».
ونظم �أهايل الريموك يوم � 7آب� /أغ�سط�س  ،2015اعت�صاماً �أمام بناء مركز دعم ال�شباب يف
�شارع املدار�س ،طالبوا فيه امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية والفل�سطينية ومنظمة التحرير
والأونروا ،بالتدخل لفك احل�صار عن املخيم و�إدخال الأدوية وامل�ساعدات الغذائية �إليه،
ودعوا �إىل حتييد املخيم عن ال�صراع الدائر يف �سورية ،مع ت�أكيد بقائهم يف خميم الريموك
ومت�سكهم بحق العودة �إىل بيوتهم يف فل�سطني.
ويف �أول �أيام عيد الأ�ضحى املبارك� 24 ،أيلول� /سبتمرب  ،2015خرج املئات من �أهايل خميمي
الريموك يف م�سريات جابت �شوارع املخيم ،حيث طالب الأهايل الذين رفعوا رايات فل�سطني،
برفع احل�صار امل�شدد عن خميم الريموك ،مرددين الهتافات الوطنية.
�أما يف � 28أيلول� /سبتمرب  ،2015فرف�ض �أبناء خميم الريموك املحا�صر قرار �أمري جبهة
الن�صرة �أبو خ�ضر ،القا�ضي مبنع �أطفال املخيم من الذهاب �إىل بلدة يلدا للم�شاركة يف مهرجان
العيد ،الذي تنظمه اجلمعيات الفل�سطينية يف البلدة مببادرة منهم لإدخال ال�سرور �إىل قلوب
الأطفال املهجرين من املخيم ،ومل تتمكن جبهة الن�صرة من منع الأهايل من الذهاب مع �أطفالهم
بعدما �أ�صروا على ذلك .يذكر �أن جبهة الن�صرة حتاول فر�ض �أجنداتها على �أبناء املخيم
املحا�صر بعدما �سيطرت عليه مع «داع�ش» .
ويف يوم  29ت�شرين الثاين /نوفمرب � ،2015شارك الع�شرات من �أبناء خميم الريموك يف
اعت�صام احتجاجي طالبوا فيه اجلي�ش ال�سوري وجمموعات القيادة العامة برفع احل�صار
امل�شدد املفرو�ض على املخيم ،والذي �أدى �إىل حدوث كارثة �إن�سانية فيه ب�سبب نفاد جميع
املواد الغذائية وا�ﻷ دوية واملحروقات منه ،فيما عبرّ املعت�صمون عن ا�ستيائهم مما �س ّموه
جتاهل منظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية مل�صري من بقي من �سكانه يف داخله.

طريق خميم الريموك ــ يلدا بني الفتح والإغالق
�سادت يف الن�صف الثاين من عام  2015حالة من التوتر بني «تنظيم الدولة» وجمموعات
املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة يف منطقة يلدا املتاخمة للمخيم ،ب�سبب التفجريات واالغتياالت
التي ينفذها تنظيم داع�ش �ضد عنا�صر املجموعات امل�سلحة املح�سوبة على املعار�ضة
ال�سورية ،ما جنم عنها �إقدام جي�ش الإ�سالم على �إعدام خم�سة عنا�صر ،من بينهم فل�سطينيان،
بتهمة انتمائهم �إىل داع�ش .كذلك �أغلق عنا�صر احلاجز التابع للمعار�ضة ال�سورية الطريق
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الوحيد بني املخيم ويلدا عدة مرات ب�سبب ذاك التوتر .فقد منعت املجموعات امل�سلحة التابعة
للمعار�ضة ال�سورية يف بلدة يلدا ،يوم  15متوز /يوليو  2015دخول املواد الغذائية �إىل خميم
الريموك ،حيث جاء هذا القرار بعد مقتل ثالثة من مقاتلي لواء �شام الر�سول على يد عن�صر من
داع�ش وفراره �إىل الريموك ،فيما ُ�شكِّل حتالف بني الكتائب الع�سكرية يف جنوب دم�شق لقتال
داع�ش يف خميم الريموك واحلجر الأ�سود والت�ضامن والقدم.
�أما يف  29متوز /يوليو  ،2015ف�أغلق حاجز يلدا التابع ملجموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة
الطريق الوا�صل بني خميم الريموك ومنطقة يلدا� ،أمام حركة الأهايل بني املنطقتني ،وذلك بعد
خالفات بني داع�ش والن�صرة يف خميم الريموك وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة يف يلدا .هذا
وقد �صدر بيان عن جمل�س �شورى البلدات (يلدا – ببيال – بيت �سحم) �أكد �إغالق جميع الطرق
بني جميع هذه البلدات من جهة ،وبني خميم الريموك واحلجر الأ�سود من جهة �أخرى� ،إال
طريقاً واحد ًا ،هو طريق �إن�ساين فقط ،حيث �أ�شار البيان �إىل �أن هذا الطريق �سيخ�ضع لتدقيق
�أمني كبري وتفتي�ش للرجال والن�ساء ،ومينع دخول عنا�صر الف�صائل الع�سكرية ،مهما كان
انتما�ؤها� ،إال بعد اخل�ضوع للتفتي�ش .و�أو�ضح جمل�س ال�شورى �أن هذه الإجراءات جاءت
نتيجة ما تعر�ض له �أهل البلدات الثالث يف الآونة الأخرية من اغتيال وا�ستهداف باملفخخات
والألغام من قبل الغالة واخلوارج بح�سب و�صف البيان ،وكان �آخرها اغتيال الأئمة يف يلدا.
كذلك �شدد البيان على �أن �أي عن�صر تابع لداع�ش �أو جبهة الن�صرة ُيكت�شف يف تلك البلدات
�سيقتل فور ًا.
ويف حماولة لتطويق الأزمة ،زار وفد من وجهاء خميم الريموك ورئي�س املجل�س املدين فوزي
حميد ،منطقة يلدا حلل �إ�شكالية �إغالق الطريق الذي ُيعترب املنفذ الوحيد لدخول املواد
وامل�ساعدات الغذائية لأبناء املخيم املحا�صرين� ،إال �أن جمموعات املعار�ضة امل�سلحة تتهم
داع�ش والن�صرة يف خميم الريموك واحلجر الأ�سود باغتيال العديد من عنا�صرها وعدد من
النا�شطني يف يلدا.
و�شهد خميم الريموك يوم � 5أيلول� /سبتمرب  2015عمليات قن�ص متبادلة بني جمموعات
تابعة للمعار�ضة يف بلدة يلدا من جهة ،وجمموعات الن�صرة وداع�ش من جهة ثانية� ،أ�صيب
على �إثرها الالجئ الفل�سطيني «ماهر ال�شهابي» يف خميم الريموك بر�صا�ص قنا�ص ،فيما ُ�سجلت
�إ�صابتان داخل بلدة يلدا ،تال ذلك �إغالق املعرب الذي يربط بني الريموك ويلدا املجاورة.
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و�أ�صدر عدد من جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،املوجودة يف بلدة يلدا املجاورة
ملخيم الريموك ،يوم � 8أيلول� /سبتمرب  2015بياناً �أعلنت فيه �إغالق طريق (يلدا  -خميم
حلي القدم  -بح�سب البيان
الريموك) ،وذلك ملعاقبة تنظيم الدولة – داع�ش على اقتحامه ّ
 فيما �أعادت قوات املعار�ضة الحقاً فتح حاجز يلدا �أمام دخول �أهايل الريموك وخروجهم،بعد زيارة قام بها وفد من مكتب امل�ؤ�س�سات والهيئات العاملة يف املخيم �إىل منطقة يلدا ،التقى
خاللها بوجهاء البلدة ،حيث اتُّفق على �ضرورة ف�صل احلالة املدنية عن �أي �صراع ع�سكري
دائر يف املنطقة.
باملقابل ،طالب نا�شطون يف يلدا وخميم الريموك جمموعات املعار�ضة بتحييد �أهايل املخيم
عن �أي خالف �أو قتال يف ما بينها ،م�ؤكدين �أن املت�ضرر الأول من احل�صار هو املدنيون ،ولي�س
داع�ش �أو جبهة الن�صرة ،م�ؤكدين يف الوقت ذاته �أن داع�ش والن�صرة ميتلكان العديد من
خمازن الطعام ،لهم ولعنا�صرهما فقط ،و�أن �أهايل املخيم ال ي�ستفيدون من تلك املخازن ،حيث
يعتمدون اعتماد ًا كام ًال على امل�ساعدات التي توزع عليهم يف بلدة يلدا املجاورة.
كذلك نفذت الفعاليات املدنية ومن بقي من �أبناء خميم الريموك اعت�صاماً �أمام مركز دعم
ال�شباب يف �شارع املدار�س حتت عنوان (يلدا  -ببيال  -بيت �سحم ...هل جزاء الإح�سان �إال
الإح�سان) ،وذلك رد ًا على االعتداءات املتكررة بحق �أهايل الريموك ،ورف�ضاً ال�ستمرار �إغالق
الطريق الوحيد الوا�صل بني املخيم واملناطق املجاورة له من قبل قوات املعار�ضة ال�سورية
امل�سلحة يف منطقة يلدا ،حيث �إن الطريق الوا�صل بني املخيم ويلدا كانت املجموعات امل�سلحة
قد �أغلقته عدة مرات.
كذلك �أغلق القائمون على حاجز يلدا التابع ملجموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة الطريق
الوا�صل بني خميم الريموك ومنطقة يلدا� ،أمام حركة الأهايل بني املنطقتني ،يوم  4ت�شرين
الأول� /أكتوبر  ،2015وذلك بعد مقتل �أربعة من مقاتلي جي�ش الإ�سالم بتفجري عبوة
نا�سفة زرعها تنظيم داع�ش يف منطقة يلدا ،فيما نقل مرا�سل جمموعة العمل نب�أ �إعدام جي�ش
الإ�سالم يف جنوب دم�شق الالجئني الفل�سطينيني «�أحمد �أبو عمار» و«�أحمد ح�سام هنيـة»
( 21عاماً) ،وهما من �أبناء خميم الريموك ،وثالثة �أ�شخا�ص �آخرين ،بتهمة انتمائهم �إىل تنظيم
الدولة «داع�ش» ،فيما �أ�صدر دار الق�ضاء بجنوب دم�شق بياناً ترب�أ فيه من القائمني على هذه
اجلرمية ،وطالب جي�ش الإ�سالم بت�سليم كل من قام بهذا الفعل امل�شني �إىل �سجن دار الق�ضاء
ملحا�سبتهم ،ح�سب بيان دار الق�ضاء .وي�أتي ذلك انتقاماً من تنظيم الدولة على خلفية التفجري

22

الذي ا�ستهدف �سيارة تابعة لــ«جي�ش الإ�سالم» قرب جامع ال�صابرين يف يلدا ،والذي �أدى �إىل
مقتل �أربعة من م�سلحي جي�ش الإ�سالم.
ويف  27ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015حذرت جمموعات املعار�ضة امل�سلحة يف منطقة يلدا
�أبناء خميم الريموك املحا�صر من التجوال يف وقت حمدد ،وذلك لتجهيزها عم ًال ع�سكرياً �ضد
تنظيم الدولة يف املخيم ومنطقة احلجر الأ�سود .جاء ذلك خالل ورقة ُوزعت على �أهايل خميم
الريموك املحا�صرين من قبل غرفة عمليات جنوب دم�شق ،وطالبتهم بالتزام بيوتهم من بعد
�صالة الع�شاء وحتى �صالة الفجر ،متهيد ًا ل�ضربات تقوم بها املجموعات امل�سلحة يف يلدا �ضد
تنظيم الدولة داع�ش ،ح�سب و�صف غرفة العمليات .و�أ�ضافت �أنها تُخلي م�س�ؤوليتها عن كل
مدين يتعر�ض للإ�صابة يف هذه الفرتة.
ويف ال�سياق عينه ،وزعت غرفة عمليات املجموعات امل�سلحة التابعة للمعار�ضة ال�سورية يف
منطقة يلدا يوم  2ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015من�شور ًا على �أهايل خميم الريموك ،حددت
فيه �أوقات دخول الأهايل وخروجهم من املخيم �إىل يلدا ،و�أ�شار املن�شور �إىل �أن معرب خميم
الريموك ـ يلدا �سيفتح من ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً حتى ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء ،فيما �أ�شارت
املجموعات امل�سلحة �إىل �أن �أي حترك خارج هذه الأوقات ُي َع ّد هدفاً لها ،و�أنها لي�ست م�س�ؤولة
عن �سالمة �أي فرد خارج هذه الأوقات.
كذلك �أغلق القائمون على حاجز يلدا التابع ملجموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة الطريق
الوا�صل بني خميم الريموك ومنطقة يلدا� ،أمام حركة الأهايل بني املنطقتني ،يوم /11 /12
 ،2015وذلك بعد التوتر الأمني الذي �شهده خميم الريموك .
من جهة �أخرى� ،أ�صيب الالجئ الفل�سطيني و�سيم �شرعان ،من �أبناء خميم الريموك ،يوم /16
ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015بر�صا�ص قنا�ص يف منطقة يلدا ،حيث �أ�صيب بطلق ناري بالر�أ�س
�أطلقها قنا�ص من جبهة الن�صرة يف املنطقة الفا�صلة بني بلدة يلدا املجاورة للمخيم.
ويف يوم  1كانون الأول /دي�سمرب � 2015أُغلق طريق يلدا ذهاباً و�إياباً �إىل خميم الريموك ،بعد
تفجري عبوة نا�سفة يف �شارع العروبة الوا�صل بني خميم الريموك وبلدة يلدا ،وذلك بالقرب
من حاجز تابع ملجموعات املعار�ضة يف يلدا� ،إ�ضافة �إىل ق�ضاء �أحد عنا�صرها على يد تنظيم
الدولة يف حي الزين .و�صرح �أحد م�س�ؤويل احلاجز ب�أن تنظيم الدولة م�س�ؤول عن التفجري و�أنه
يعمل جاهد ًا لإغالق كافة الطرق على الأهايل داخل خميم الريموك.
ويوم  4كانون الأول /دي�سمرب  2015عقد وفد ُمكلف من قبل مكتب الهيئات وامل�ؤ�س�سات
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املدنية العاملة داخل مخُ يم الريموك خالل زيارته لبلدة يلدا املجاورة للمخيم ،عدة لقاءات
مع مجَ ل�س �شورى بلدات يلدا وببيال وبيت �سحمَ ،بحث يف خاللها العديد من النقاط التي تتعلق
مبعرب (يلدا  -خميم الريموك) ،حيث اتفق الطرفان على �ضرورة العمل لإبقاء هذا املمر مدنياً
�إن�سانياً وحتييده عن ال�صراع الع�سكري الدائر.
ويف �ضوء تلك املُ�شاورات ،اتُّفق على عدد من النقاط ،من بينها ال�سماح بدخول اخلبز وتوزيعه
على ُم�ستحقيه من العائالت داخل املخيم ،بالإ�ضافة �إىل دخول الكادر التعليمي املُقيم يف مخُ يم
الريموك لإعطاء الدرو�س يف مدار�س يلدا وت�أمني عودته �إليه بعد ذلك.

انعكا�سات انقطاع املياه
ت�ستمر معاناة �أهايل خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني جنوب دم�شق بالتفاقم نتيجة
ا�ستمرار انقطاع املياه والكهرباء عن املخيم ،ما دفع الأهايل �إىل املخاطرة بحياتهم والذهاب
�إىل املناطق املجاورة للمخيم �سري ًا على الأقدام لتوفري مياه ال�شرب لعائالتهم و�أطفالهم .ويف
حادثة تد ّل على ذلك ،ق�ضى يوم � 21أيلول� /سبتمرب  2015الالجئ الفل�سطيني «عبد اهلل �أحمد
عبد اهلل» ( 52عاماً) ،و�أُ�صيب �أربعة �أ�شخا�ص ،بينهم �أب وابنه ،جراء �سقوط قذيفة خالل
حي الت�ضامن املال�صق ملخيم الريموك.
تعبئتهم املاء من نقطة لتوزيع مياه ال�شرب يف ّ
وكانت قوات اجلي�ش والأمن ال�سوري قد �أوقفت تغذية املخيم عرب �شبكة املياه القادمة من
املناطق املجاورة منذ يوم � 9أيلول  ،2014الأمر الذي دفع امل�ؤ�س�سات الإغاثية التي كانت
تعمل داخل املخيم �إىل ا�ست�صالح وت�شغيل بع�ض الآبار الإرتوازية ،فعمدت �إىل �إ�صالح
امل�ضخات ال�ستخدامها يف ا�ستخراج املياه ،و�أُن�شئ عدد من نقاط تخزين املياه يف �أرجاء
املخيم ،وخا�صة يف املناطق البعيدة عن م�صادر املياه املتاحة.
ويف ال�سياق ،نظمت دائرة ال�شباب واملتطوعني وجمعية الك�شاف واملر�شدات الفل�سطينية
يف خميم الريموك يوم � 24آب� /أغ�سط�س  2015حملة تعقيم املياه ملدة � 3أيام ،وي�أتي ذلك
عقب توثيق حاالت مر�ضية ب�سبب تلوث مياه ال�شرب يف املخيم .و ُي�شار �إىل �أن اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر ووكالة الغوث ( )UNمتكنتا من �إدخال مواد التعقيم �إىل خميم الريموك بعد
موافقة الأمن ال�سوري� ،إال �أنه ال يزال ي�ستمر مبنع �إدخال العقاقري وامل�ستلزمات الطبية.
�أما من الناحية الطبية ،فقد تو�صلت التحاليل املخربية التي �أجراها املجمع الطبي اخلريي
يف خميم الريموك لع ّينات من مياه الآبار التي ي�ستخدمها الأهايل يف املخيم� ،إىل نتيجة �أن املاء
امل�ستخدم يف املخيم غري �صالح لل�شرب ،وهو ي�صلح فقط لال�ستخدام اخلارجي.
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وقد ّ
و�ضحت نتائج التحليل وجود مادة الكال�سيوم مبقدار  9.2مغ/دل (ميلي غرام على
الدي�سي ليرت) ،وال�صودمي  142مغ /دل ،والبوتا�سيوم  5.2مغ /دل ،ما يد ّل على ارتفاع
تركيز �شوارد الكال�سيوم ،ووجود بنى بلورية (بلورات مو�شورية ال�شكل) ،وظهور وحيدات
خلية (كي�سات زحارية  )Entamoeba Cystsومظهر عكر.
وقد �أكد نا�شطون انت�شار العديد من الأمرا�ض بني �أبناء املخيم ،خا�صة الأمرا�ض املتعلقة
بالكلى ،العتمادهم على الآبار االرتوازية بنحو �شبه كامل ـ بالرغم من معرفة الأهايل ب�أنها
ملوثة بالأتربة والروا�سب ـ ال�ضطرارهم �إىل �شربها.

الواقع التعليمي
يعاين الو�ضع التعليمي يف خميم الريموك �أزمة حقيقية ،يف ظل ممار�سات تنظيم داع�ش وفر�ض
�أجنداته اخلا�صة على الأهايل املحا�صرين ،وا�ستمرار ح�صار اجلي�ش النظامي والقيادة العامة
املفرو�ض على املخيم ،وقطع املاء والكهرباء ،ومنع عودة الأهايل �إليه� .إال �أن �أبناءه �أ�صروا
على متابعة العملية التعليمية فيه ،من خالل �إن�شاء مراكز ومدار�س تعليمية بديلة ،حيث
�شهد الريموك خروج ودخول العديد من الطالب املحا�صرين فيه لتقدمي امتحانات ال�شهادة
الإعدادية والثانوية .ففي  25متوز /يوليو � 2015شهد خميم الريموك خروج جمموعة من
طالب ال�شهادة الثانوية من املخيم لت�أدية االمتحانات الر�سمية للدورة التكميلية لل�شهادة
الثانوية ،حيث تولت الهيئة الوطنية داخل املخيم �إمتام الرتتيبات لذلك.
�أما يف � 31آب� /أغ�سط�س  2015فخرجت جمموعة من الطالب املحا�صرين داخله لت�أدية امتحان
�سرب املعلومات والعودة �إليه ،حيث تولت الهيئة الوطنية داخل املخيم �إمتام الرتتيبات
لذلك.
و�شهد الريموك يوم � 14أيلول� /سبتمرب  2015خروج جمموعة من الطالب املحا�صرين داخله
والناجحني يف ال�شهادة الثانوية للت�سجيل يف مفا�ضلة القبول اجلامعي للعام الدرا�سي 2015
–  .2016ويف �سياق مت�صل ،زارت هيئة الإغاثة العاملية بالتعاون مع الهيئة اخلريية يوم
بحي الأمني الدم�شقي،
� 22أيلول� /سبتمرب  2015مدر�ستي �سعيد العا�ص يف منطقة الأليان�س ّ
حي العفيف بدم�شق ،وقدمت للطالب الأغطية ال�شتوية واحلقائب
وعبد القادر احل�سيني يف ّ
املدر�سية .و�أكدت الهيئتان ح�صول  150طالباً وطالبة من �أبناء خميم الريموك يف املدر�ستني
على احلقائب والأغطية ال�شتوية.
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من جانب �آخر ،وزعت �إدارة مدر�سة اجلرمق البديلة يف خميم الريموك يوم  5ت�شرين الأول/
�أكتوبر  2015اللوازم املدر�سية مع كمية من الأدوية عرب الأونروا والهالل الأحمر الفل�سطيني
واللجنة الوطنية لإغاثة الفل�سطينيني يف �سورية ،على طالب املدر�سة ذكور ًا و�إناثاً.
يف غ�ضون ذلك ،منع تنظيم الدولة «داع�ش» و«جبهة الن�صرة» يف خميم الريموك املحا�صر،
يوم االثنني  ،2015/11/9الطالب الناجحني يف ال�شهادة الثانوية من اخلروج عرب قطاع
البلدية لاللتحاق بجامعاتهم ،وافتعل عنا�صر التنظيم ا�شتباكات مع قوات النظام وجمموعاته
املوالية يف تلك املنطقة ،ما منع من �إمتام عملية اخلروج.
ونا�شد �أهايل املخيم الأطراف املعنية م�ساعدتهم على التحاق �أبنائهم باجلامعات ،حر�صاً
على ا�ستكمال درا�ستهم وحتقيق طموحاتهم .كذلك طالبت عدة م�ؤ�س�سات فل�سطينية عاملة يف
املناطق املجاورة للمخيم اجلهات امل�سلحة وامل�سيطرة حالياً على خميم الريموك ،بال�سماح
للطالب املقيمني يف املخيم باخلروج من املنطقة ملتابعة درا�ستهم اجلامعية ،والتوقف عن
�سيا�سة الرتهيب بقوة ال�سالح ،وح ّملت هذه اجلماعات امل�س�ؤولية الكاملة عن توقف اخلدمات
التعليمية وكذلك الإغاثية داخل خميم الريموك.
�أما يف  4كانون الأول /دي�سمرب  ،2015ف�أقامت هيئة فل�سطني اخلريية ن�شاطاً ترفيهياً للأطفال
املحا�صرين داخل خميم الريموك ،الن�شاط الذي �أقيم يف رو�ضة الأمل ،وهي الرو�ضة الوحيدة
العاملة داخل املخيم ،تخلله عر�ض م�سرحي للعرائ�س وغناء مع الأطفال وتكرمي لأطفال
الرو�ضة البالغ عددهم  250طفلأ.
�إىل ذلك ،ر�صدت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية عدد ًا من املعوقات التي واجهت
العملية التعليمية داخل خميم الريموك ،و�أثرت بها �سلباً و�أ�ضعفت العمل التعليمي و�أوقفته يف
بع�ض الأوقات .من �أهم هذه ال�صعوبات ،ا�ستمرار احل�صار املفرو�ض على الريموك ،وانقطاع
الكهرباء واملاء لفرتات زمنية طويلة ،ما حدا الأهايل �إىل البحث عن امل�أكل وامل�شرب ،و�ضرورة
توفري م�صدر رزق للأطفال ،فيما خرج جزء من الأطفال يبحثون عن �أعمال ت�س ّد رمقهم ،ولو ب�شيء
من احل�شائ�ش .ومل يقت�صر احلراك على الطالب ،فقد ع ّلق معلمو مدر�سة «اجلرمق» دوامهم
نتيجة بحثهم عن طعام لهم ولأطفالهم� .أما ال�سبب الآخر يف توقف التعليم يف املخيم ،فهو تعر�ضه
للق�صف بال�صواريخ والرباميل املتفجرة و�سقوط قذائف الهاون و�أعمال القن�ص ،ما جعل الأهايل
يتخوفون من �إر�سال �أبنائهم �إىل املدار�س� .إىل ذلك ،كان ملوقف الأونروا وعدم اعرتافها وراعيتها
حلركة التعليم ونتائج الطلبة داخل املخيم الأثر الكبري يف توقف التعليم يف الريموك.
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الواقع ال�صحي
عانى من بقي من �أهايل خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني يف دم�شق خالل الن�صف الثاين
من عام  ،2015الذين ُيق َّدر عددهم مبا بني (� )3إىل (� )5آالف مدين من نق�ص حاد يف اخلدمات
الطبية ،وذلك ب�سبب ا�ستمرار احل�صار امل�شدد الذي يفر�ضه اجلي�ش النظامي وجمموعات
اجلبهة ال�شعبية ــ القيادة العامة من جهة ،وتعر�ض م�شايف املخيم الرئي�سية للق�صف ،ما �أدى
�إىل وقوع �أ�ضرار كبرية فيها �أدت �إىل توقفها عن العمل.
وفاقمت �سيطرة تنظيم داع�ش على املخيم منذ مطلع �أبريل املا�ضي تلك الأو�ضاع ،حيث �أجرب
التنظيم معظم اجلهات الإغاثية داخل املخيم على اخلروج منه نحو بلدة يلدا ،وذلك بعد
اغتيال التنظيم العديد من النا�شطني.
�إىل ذلك تف�شت العديد من الأمرا�ض التي قد ت�صل �إىل حد املوت ،مثل مر�ضي (الريقان)
و(التيفوئيد) بني �أبناء خميم الريموك .ففي  24متوز /يوليو  2015قالت م�صادر طبية�« :إن
َ
مبر�ضي «الريقان» و«التيفوئيد» بني الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن قد
�أعداد حاالت الإ�صابة
ارتفعت �أخري ًا يف الريموك ،ب�سبب �سوء التغذية ونق�ص الرعاية ال�صحية والنظافة العامة،
ونا�شد عدد من الكوادر الطبية و�أبناء خميم الريموك يوم  25متوز /يوليو  2015املنظمات
الإن�سانية الدولية ومنظمة التحرير الفل�سطينية والف�صائل الفل�سطينية ،العمل على �إدخال
العقاقري الطبية اخلا�صة مبر�ض احلمى التيفية (التيفوئيد) والريقان �إىل املخيم جنوب
العا�صمة دم�شق».
ي�أتي ذلك بعد �أن �سجلت الكوادر الطبية ارتفاعاً يف معدالت الإ�صابة بهذا املر�ض يف مناطق
جنوب دم�شق املحا�صرة عموماً وخميم الريموك خ�صو�صاً ،وو�صولها اىل معدالت وبائية
تهدد حياة الأهايل يف املنطقة.
ويف �سياق مت�صل ،نا�شد «مركز الإنقاذ الطبي اجلراحي يف خميم الريموك» يوم � 13آب/
�أغ�سط�س  2015الهيئات الطبية وامل�ؤ�س�سات واحتادات الأطباء حت ّمل م�س�ؤولياتها جتاه
املدنيني املحا�صرين يف خميم الريموك .فقد بد�أت حاالت الوفيات ب�سبب نق�ص الأدوية ونق�ص
الرعاية ال�صحية ،وعدم توافر الإمكانات املنا�سبة.
و�أعلن مدير املركز الدكتور «ريا�ض �إدري�س» ،على �صفحة التوا�صل االجتماعي اخلا�صة
باملركز�« :أن املركز عجز عن �إجراء بع�ض العمليات الإ�سعافية ب�سبب نق�ص �أدوية التخدير،
و�أكد �أن املنطقة تواجه �أوبئة �صحية مثل احلمى التيفية والتهاب الكبد الوبائي وغريهما،
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�إ�ضافة �إىل عجزنا عن توفري الأدوية الالزمة للأمرا�ض املزمنة مثل ال�سكري وال�ضغط» .ووجه
الدكتور ريا�ض ندا ًء عاج ًال و�إنذار ًا لتدارك الو�ضع احلايل و�إنقاذ �آالف املدنيني املحا�صرين يف
خميم الريموك.
ووثق «املركز الطبي يف خميم الريموك» �إح�صائيات لأكرث الأمرا�ض الوبائية �شيوعاً ،التي
�شخ�صت خالل الأ�شهر الأربعة الأخرية من � 2015/4 /8إىل  ،2015/8/8وهي موثقة
بالأ�سماء :
التهاب الكبد الإنتاين ( )Aالريقان  69حالة ،واحلمى التيفية  -التفوئيد  94حاالت ،وااللتهابات
التنف�سية العلوية  160حالة ،وااللتهابات اله�ضمية  94حالة ،واحلمى املالطية  5حاالت.
يف غ�ضون ذلك ،و�ضمن فعاليات «�أنقذوا خميم الريموك املحا�صر»ُ ،عقد يوم � 18آب/
�أغ�سط�س  2015يف مركز دعم ال�شباب مبخيم الريموك م�ؤمتر �صحايف للأطباء العاملني داخل
املخيم املحا�صر .حتدث الأطباء يف امل�ؤمتر عن احلالة الطبية وال�صحية املزرية يف املخيم،
وال�صعوبات التي تعرت�ض عملهم ملعاجلة �أبناء املخيم .و�أتى هذا امل�ؤمتر �ضمن احلملة التي
�أطلقتها الهيئات وامل�ؤ�س�سات الأهلية والوطنية العاملة داخل خميم الريموك بعنوان « َث ُق َل
الداء وال دواء».
وكانت الهيئات الطبية يف خميم الريموك قد �أطلقت منا�شدة جلميع املعنيني ،لتح ّمل
م�س�ؤولياتهم جتاه املدنيني املحا�صرين يف خميم الريموك ،وذلك بعد ت�سجيل حاالت وفاة
جديدة ب�سبب نق�ص الأدوية والرعاية ال�صحية ،وعدم توافر الإمكانات املنا�سبة.
من جانب �آخر ،نظم الكادر الطبي التابع للهالل الأحمر الفل�سطيني يف � 25آب� /أغ�سط�س 2015
اعت�صاماً �أمام م�شفى فل�سطني يف خميم الريموك ،ملطالبة وكالة «الأونروا» وال�صليب الأحمر
الدويل والهالل الأحمر ال�سوري واملنظمات الطبية والإن�سانية ب�إدخال الأدوية وامل�ستلزمات
الطبية �إىل املخيم ،وذلك ب�سبب تدهور الو�ضع ال�صحي يف املخيم ،وما يعانيه من نق�ص �شديد
يف الأدوية ،وانت�شار العديد من الأمرا�ض املزمنة ومر�ض التيفوئيد والريقان يف �أو�ساط �سكان
الريموك.
ويف � 30آب� /أغ�سط�س  2015جدد الهالل الأحمر الفل�سطيني داخل املخيم مطالبته «وكالة
الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) ،وال�صليب الأحمر الدويل
واملنظمات الطبية والإن�سانية يف العامل ،مبمار�سة ال�ضغط على احلكومة ال�سورية من �أجل
�إدخال الأدوية وامل�ستلزمات الطبية �إىل خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني جنوب دم�شق،
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ب�سبب تدهور الو�ضع ال�صحي يف املخيم وما يعانيه من نق�ص �شديد يف الأدوية ،وانت�شار
العديد من الأمرا�ض املزمنة ومر�ض التيفوئيد والريقان يف �أو�ساط �سكان الريموك».
ونظم الكادر الطبي التابع للهالل الأحمر الفل�سطيني يوم � 1أيلول� /سبتمرب  2015اعت�صاماً
�أمام م�شفى البا�سل يف خميم الريموك ،ملطالبة وكالة (الأونروا) وال�صليب الأحمر الدويل
والهالل الأحمر ال�سوري واملنظمات الطبية والإن�سانية ب�إدخال الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
�إىل املخيم ،وذلك ب�سبب تدهور الو�ضع ال�صحي يف املخيم ،وما يعانيه من نق�ص �شديد يف
الأدوية وانت�شار العديد من الأمرا�ض املزمنة ومر�ض التيفوئيد والريقان ،وارتفاع �أعدادها
يف �أو�ساط �سكان الريموك.
و�أدخلت جلنة التفاو�ض اخلا�صة بتحييد خميم الريموك يوم � 4أيلول� /سبتمرب  2015كمية
من الأدوية اخلا�صة ب�أمرا�ض التيفوئيد والريقان والإنتانات التنف�سية العلوية �إىل داخل
املخيم املحا�صر ،وذلك عرب مدخل املخيم الرئي�سي ،و�س ّلمتها للكادر الطبي التابع للهالل
الأحمر الفل�سطيني العامل يف م�شفى فل�سطني.
ويف � 5أيلول� /سبتمرب � 2015أكدت الهيئة الطبية يف جنوب دم�شق �أنها وثقت ثالث حاالت
خالل هذا العام لأج ّنة م�شوهة يف املنطقة اجلنوبية ،كان �آخرها �أحد الأجنة من خميم الريموك
لالجئني الفل�سطينيني بدم�شق .و�أ�ضافت الهيئة �أنها وثقت خالل ال�شهر املا�ضي ( )10حاالت
�إ�سقاط �أج ّنة يف املنطقة اجلنوبية ،فيما تُعزى الأ�سباب �إىل عدد من العوامل ،على ر�أ�سها �سوء
التغذية واخلوف من الق�صف والرباميل املتفجرة.
و�أعلنت وكالة غوث الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) بدورها ،يوم � 4أيلول� /سبتمرب 2015
�أنها �أن�ش�أت نقطة �صحية متنقلة يف بلدة يلدا املجاورة ملخيم الريموك ،بهدف تقدمي الرعاية
ال�صحية لنازحي املخيم و�أهايل البلدة ،م�شرية �إىل �أنها قدمت يف يومها الأول العالج لـ330
مري�ضاً ،و�صادفت ت�سع حاالت ي�شتبه يف �إ�صابتها بالتيفوئيد وحالة واحدة من اجلرب.
هذا وقد ُ�سجل يوم � 7أيلول� /سبتمرب  2015يف خميم الريموك �إ�صابة العديد من الأ�شخا�ص
بحاالت �إغماء واختناق و�ضيق يف التنف�س ،نتيجة العا�صفة الرملية التي �ضربت �سورية ومناطق
متفرقة منها ،وقال �أحد الكوادر الطبية «�إن م�شفى فل�سطني �أ�سعف نحو خم�سني م�صاباً بحاالت
اختناق و�إغماء و�ضيق يف التنف�س جراء ا�ستن�شاق الهواء املح َّمل بحبيبات الرمل الناجم عن
العا�صفة الرملية التي �ضربت مناطق وا�سعة من �سورية ،ومن �ضمنها املخيم».
�إىل ذلك ،ا�ستوىل عنا�صر تنظيم الدولة «داع�ش» يوم � 11أيلول� /سبتمرب  2015على �سيارة
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�إ�سعاف تابعة للهيئة اخلريية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني يف خميم الريموك املحا�صر ،ونقلوها
�إىل املق ّر الرئي�سي للتنظيم يف منطقة احلجر الأ�سود املتاخمة للمخيم .و�أفادت امل�صادر الإعالمية
ب�أن جبهة الن�صرة تدخلت لإعادة �سيارة الإ�سعاف �إىل املخيم� ،إال �أن "داع�ش"رف�ضت تلك
الو�ساطة ،واعتربت �أن ال�سيارة تابعة حلركة اجلهاد الإ�سالمي ،ومن حقها ال�سطو عليها.
يذكر �أن �سيارة الإ�سعاف التي �سرقها عنا�صر تنظيم «داع�ش» هي ال�سيارة الوحيدة يف املخيم
التي تُ�ستخ َدم يف �إ�سعاف اجلرحى وامل�صابني خالل الق�صف على املخيم ونقلهم �إىل املركز
الطبي يف الريموك و�إىل امل�شفى امليداين يف يلدا.
ونا�شد عدد من الكوادر الطبية و�أبناء خميم الريموك يوم � 23أيلول� /سبتمرب  2015كافة
اجلهات املعنية والأونروا والهالل الأحمر �إدخال العقاقري الطبية اخلا�صة مبر�ض احلمى
التيفية (التيفوئيد) والريقان �إىل املخيم ،ب�سبب نفاد الدواء الذي �أُدخل يوم � 4أيلول� /سبتمرب
من طريق جلنة التفاو�ض ،وا�ستمرار انت�شار الأمرا�ض بني الأهايل ،حمذرين من مغبة التباط�ؤ
يف �إدخال الدواء والعقاقري الالزمة ،خوفاً من ا�ستفحالها بني �أبناء املخيم املحا�صر.
يف غ�ضون ذلك� ،أدخل الق�سم الطبي التابع لوكالة الأونروا ،واللجنة الوطنية لإغاثة
الفل�سطينيني يف �سورية ،وجمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني يوم  2ت�شرين الأول� /أكتوبر
 2015كمية قليلة من الأدوية اخلا�صة ب�أمرا�ض التيفوئيد والريقان والإنتانات التنف�سية
العلوية �إىل داخل خميم الريموك املحا�صر ،وذلك عرب مدخل املخيم الرئي�سي ،و�س ّلمتها للكادر
الطبي التابع للهالل الأحمر الفل�سطيني العامل يف م�شفى فل�سطني.
�أما يف  21ت�شرين الأول /اكتوبر  ،2015فقام الهالل الأحمر الفل�سطيني داخل خميم الريموك
بحملة �صحية ووقائية داخل مدار�س املخيم وريا�ض الأطفال ،لتحري بع�ض احلاالت املر�ضية
وتوزيع املتممات الغذائية على الأطفال الذين يعانون �سوء التغذية� .إال �أن نتائجها كانت
�سلبية ،ال كما كان متوقعاً بح�سب �أبناء املخيم ،وذلك نتيجة التفاوت الكبري بني عدد �إ�صابات
الأطفال وكمية الدواء التي �أُدخلت من خارج املخيم.
و�أعلنت هيئة طبية يف خميم الريموك يوم  2015/10/22نفاد املواد الطبية والأدوية من
املخيم املحا�صر ب�شكل كامل ،منذر ًة بتوقف خدمات الإ�سعاف الأويل خالل �أقل من �أ�سبوع.
حيث �أكد «مركز الإنقاذ الطبي» يف خميم الريموك عرب بيان و�صفه بـ«املهم» ،نفاد جميع
امل�ستهلكات الطبية والأدوية الإ�سعافية والتخديرية ،م�شري ًا �إىل نفاد املحروقات الالزمة
لت�شغيل املولدات ،حمذر ًا من توقف العمل الإ�سعايف خالل �أقل من �أ�سبوع.

30

كذلك نا�شد من بقي من الكوادر الطبية يف خميم الريموك يوم � 2015/10/26إدخال الوقود
وم�شتقاته �إىل املحا�صرين يف املخيم ،وذلك بعد ارتفاع �إ�صابات احلروق بني �أبناء املخيم
ووفاة عدد منهم حرقاً ب�سبب �صناعة البنزين ،حيث �أُجرب الكثري من �أبناء املخيم على توفري
البنزين وا�ستخراجه من خالل تقطري البال�ستيك بعد �إحراقه مبزيج من ال�سجاد والفر�ش
والإ�سفنج وغريها ،على الرغم من الأخطار الكبرية التي حتيط بعملية اال�ستخراج.
ومن الأخطار املبا�شرة التي ت�ؤدي �إليها هذه العملية ،انفجار الغاز الناجم عن التقطري ،وما
جنم عنه من حروق كان بع�ضها من الدرجة الثالثة ،و�أدى �إىل الوفاة ،ح�سب �أحد الكوادر
الطبية.
و�أ�ضاف �أحد الأطباء قائ ًال�« :إن املواد الأخرى الناجتة ،ك�أول �أك�سيد الكربون ،وثاين �أك�سيد
الكربيت والهيدروكربونات العطرة وبع�ض احلبيبات ال�صغرية ،ت�ؤدي �إىل ت�أثريات عاجلة
يف اجلهاز التنف�سي ،من نق�ص الأك�سجة والربو والتهاب الق�صبات ،وغريها من الأمرا�ض
التح�س�سية ،ف�ض ًال عن الت�أثريات الآجلة ،وعلى ر�أ�سها �سرطان الرئة» .وكانت هيئات طبية يف
خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني بدم�شق قد �أعلنت نفاد املواد الطبية والأدوية من املخيم
املحا�صر ،منذر ًة بتوقف خدمات الإ�سعاف الأويل خالل �أقل من �أ�سبوع� ،إ�ضافة �إىل حاجتها
للوقود لت�شغيل املولدات ،ال�شريان الوحيد للمراكز الطبية ،ولعملها يف معاجلة الأهايل .فيما
حذرت الكوادر الطبية يف خميم الريموك يوم  9ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015من انت�شار «داء
ال َك َلب» ،وذلك بعد وفاة الطفل «ن�ضال مراد» قبل يومني ،بعد تعر�ضه لع�ضة كلب م�سعور،
ودعت �إىل وجوب �أخذ احليطة من الكالب من خالل تلقيحها وجتنب احليوانات الناقلة للمر�ض
�أو التخل�ص منها .وجتدر الإ�شارة �إىل وجود عدد من «الكالب» امل�صابة واحلاملة للفريو�سات
يف املخيم املحا�صر ،التي تقتات على اجلثث يف عدة �أحياء من احلجر الأ�سود واملخيم.
هذا وقد �أخرج فريق الإ�سعاف يف اللجنة الوطنية لإغاثة الفل�سطينيني يف �سورية داخل خميم
الريموك ،بالتعاون مع فريق الهالل الأحمر الفل�سطيني يوم � 2015/11/19سيدتني ،هما
نبيلة خليل خطاب (مواليد  ،)1966م�صابة بنزف دماغي �س ّبب لها �شل ًال يف ال�شق الأي�سر،
وامل�س ّنة و�صفية عو�ض مفلح (مواليد  ،)1942وذلك لتلقي العالج يف م�شفى يافا بدم�شق.
�أُ�صيبت طفلة يف الرابعة من عمرها يوم  21ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015باجلفاف نتيجة
الإ�صابة بالإ�سهال ونق�ص الأدوية يف خميم الريموك ،حيث �أُ�سعفت يف مركز الإنقاذ الطبي
اجلراحي يف املخيم ،و ُق ِّدم لها ما توافر من عالجات.
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ويف  ،2015/11/26بد�أت حملة لقاحات �ضد �شلل الأطفال يف م�شفى فل�سطني باملخيم املحا�صر،
ومن املقرر �أنها �ست�ستمر لت�شمل نحو �ألف طفل دون اخلام�سة من عمره ،وذلك بعد �أن �سمحت
قوات الأمن واجلي�ش ال�سوري لوكالة الأونروا ب�إدخال كمية من لقاحات �ضد �شلل الأطفال،
التي قدمت بدورها اللقاحات �إىل جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني يف املخيم.
و�سمحت حواجز اجلي�ش النظامي وجمموعات اجلبهة ال�شعبية – القيادة العامة ،يوم 29
ت�شرين الثاين /نوفمرب  ،2015للم�سن الفل�سطيني «مطلق موعد» باخلروج من خميم الريموك
املحا�صر ،وذلك لتلقي العالج يف �أحد م�ست�شفيات دم�شق.
ونظم عدد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات املدنية الباقية يف خميم الريموك يوم  8كانون الأول /دي�سمرب
 2015اعت�صاماً �أمام مكتب الأونروا يف �شارع املدار�س ،للمطالبة بفك احل�صار عن املخيم .وجدد
املعت�صمون منا�شدتهم لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا)،
وال�صليب الأحمر الدويل واملنظمات الطبية والإن�سانية يف العامل ،ملمار�سة ال�ضغط على احلكومة
ال�سورية من �أجل �إدخال الأدوية وامل�ستلزمات الطبية �إىل خميم الريموك ،ب�سبب تدهور الو�ضع
ال�صحي يف املخيم ،وما يعانيه الأهايل من نق�ص �شديد يف الأدوية ،وانت�شار العديد من الأمرا�ض
املزمنة ،ومر�ض التيفوئيد والريقان يف �أو�ساط �سكان الريموك.

الواقع الإغاثي
ا�ستمر ح�صار املخيم ومنع �إدخال املحروقات واملواد الغذائية الأ�سا�سية كالرز وال�سكر
والطحني واخل�ضار وحليب الأطفال �إليه ،و�أ�صبح مطلوباً من ال�سكان املدنيني الذهاب لت�س ّلم
امل�ساعدات من املناطق املجاورة (يلدا ــ ببيال ــ بيت �سحم) التي ت�شهد م�صاحلات مع النظام،
ما �ساعد على ن�شوء �شريحة منتفعة من جتار احلروب من طريف النزاع عملت على ا�ستغالل
حاجة النا�س والتحكم بالأ�سعار ،يف ظل انعدام القدرة ال�شرائية لل�سكان ،ب�سبب فقدانهم
فر�ص العمل ،ف�ض ًال عن �صرف مدخراتهم.
كذلك فاقم من معاناة الالجئني داخل املخيم ان�سحاب معظم الهيئات الإغاثية من العمل داخل
املخيم ،ب�سبب تهديد تنظيم الدولة «داع�ش» للنا�شطني ،وتوقف �إدخال امل�ساعدات �إىل املخيم
نهائياً ،مبا يف ذلك م�ساعدات الأونروا ،بعد دخول «داع�ش» يف الأول من ني�سان� /أبريل 2015
و�سيطرته على نحو  %70منه ،واقت�صار عمل بع�ضها على مناطق النزوح اجلديد املجاورة
لأهايل املخيم يف يلدا وببيال وبيت �سحم ومراكز الإيواء .وقال املتحدث با�سم الأونروا،
كري�س غوني�س ،يف ت�صريح له يوم � 19آب� /أغ�سط�س  2015بعد زيارة املناطق التي جل�أ
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�إليها �سكان الريموك «�إن الأونروا و�صلت �إىل مدنيني من خميم الريموك يف دم�شق للمرة الأوىل
منذ  8حزيران» ،ودعا «�إىل ال�سماح للوكالة بدخول خميم الريموك ،نظر ًا �إىل احلاجة امللحة
لو�صول امل�ساعدات الإن�سانية ،و�إن �أولوية الأونروا هي �إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية �إىل
املدنيني داخل الريموك».
ورغم املنا�شدات ،توا�صل العمل الإغاثي لأهايل الريموك يف مناطق يلدا وبيت �سحم وببيال
بنحو �أكرب ن�سبياً مع حجم العمل الإغاثي داخل املخيم الذي تراجع بو�ضوح ،ب�سبب الت�ضييق
الذي مار�سه تنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» على الهيئات واجلمعيات الإغاثية يف خميم
الريموك ،والذي �أدى �إىل توقف عمل معظم تلك الهيئات الإغاثية داخل املخيم ،وذلك خوفاً
على حياة نا�شطيها الذين هددهم التنظيم بالقتل واالعتقال.
�إال �أن تلك الهيئات واجلمعيات الإغاثية تابعت عملها� ،سواء داخل املخيم �أو يف املناطق
املجاورة كمنطقة يلدا وبيت �سحم وببيال التي نزح �إليها نحو  2000عائلة فل�سطينية ،حيث
وزع ق�سم الدرا�سات االجتماعية يف هيئة فل�سطني اخلريية يوم  12متوز /يوليو  2015معونات
مالية على كبار ال�سن من �أهايل خميم الريموك� ،شملت �أهايل املخيم املوجودين داخله والنازحني
�إىل بلدة يلدا .فيما �أطلقت هيئة الإغاثة العاملية ،بالتعاون من الهيئة اخلريية لإغاثة ال�شعب
الفل�سطيني يوم  19متوز /يوليو  2015م�شروع «ب�سمة عيد» ،وذلك من خالل توزيع الألعاب
والهدايا على �أطفال خميم الريموك املوجودين يف بلدة يلدا املجاورة للمخيم.
يف غ�ضون ذلك ،ا�ستمرت هيئة فل�سطني اخلريية ،بالرغم من �إغالق كافة مكاتبها داخل خميم
الريموك ،بتقدمي خدماتها لأهايل خميم الريموك .فقد عمل ق�سم الدرا�سات االجتماعية يف الهيئة
على تقدمي كفالة للأيتام واملعونة املالية لكبار ال�سن وامل�صابني من �أهايل خميم الريموك� ،سواء
النازحون �إىل املناطق املجاورة� ،أو املوجودون داخل املخيم.
�إىل ذلك ،عمدت عدة م�ؤ�س�سات وهيئات عاملة داخل خميم الريموك �إىل جتميع القمامة وترحيلها
مكب ا�ستحدثه مكتب خدمات املخيم.
من �شوارع املخيم وحاراته �إىل ّ
كذلك قدمت م�ؤ�س�سة ثمار اخلريية املياه وامل�ساعدات الغذائية يوم  2015/8/12لأهايل
خميم الريموك املحا�صرين والنازحني �إىل مناطق يلدا ،ببيال ،وبيت �سحم املجاورة للمخيم.
فيما �أنهت حملة «الوفاء» الأوروبية زيارتها الثالثة ع�شرة لداخل الأرا�ضي ال�سورية ،حيث
جنحت يف توزيع ما يقارب  2000طرد غذائي على �أهل �سكان خميم الريموك املنكوب.
ووزعت الهيئة العامة لالجئني الفل�سطينيني يوم � 18آب� /أغ�سط�س  2015على �أبناء خميم
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الريموك واملوجودين يف بلدات يلدا وببيال وبيت �سحم يف ريف دم�شق ،بع�ض الأدوية وحبوب
الكلور ،وت�ضمنت امل�ساعدات م�ضادات حيوية وحملو ًال ملحياً و � 200ألف حبة كلور لتعقيم
املياه� ،إىل جانب تقدمي فريق طبي العالج والدواء للمر�ضى.
�إىل ذلك� ،أدخلت م�ؤ�س�سة جفرا يوم � 21أيلول� /سبتمرب  2015دفعة جديدة من امل�ساعدات
الإن�سانية �ضمن حملتها (من �أجل الريموك  ،)6التي ُوز َِّعت على �أبناء الريموك النازحني
�إىل بلدات (يلدا ،ببيال ،بيت �سحم) ،حيث ت�ضمنت تلك امل�ساعدات �سل ًال غذائية و�صحية،
بالإ�ضافة �إىل حبوب لتعقيم املياه.
من جانب �آخر ،تقدم �صيدلية هيئة فل�سطني اخلريية الو�صفات الطبية لأهايل خميم الريموك،
حيث ُي�ص َرف يومياً نحو  90و�صفة طبية جماناً ،وتوا�صل الهيئة تعبئة املياه لأهايل خميم
الريموك النازحني �إىل بلدتي يلدا وببيال.
من جانب �آخر ،بد�أت منظمة التحرير وم�ؤ�س�سة جفرا يوم � 22أيلول� /سبتمرب  2015بتوزيع دفعة
جديدة من امل�ساعدات الإن�سانية على �أهايل خميم الريموك الذين نزحوا �إىل بلدات «يلدا ،ببيال،
بيت �سحم» ،وت�ضمنت امل�ساعدات �سل ًال غذائية و�صحية ،بالإ�ضافة �إىل حبوب لتعقيم املياه.
كذلك وزعت م�ؤ�س�سة جفرا يوم � 30أيلول� /سبتمرب  2015دفعة جديدة من امل�ساعدات
الإن�سانية على �أهايل خميم الريموك الذين نزحوا �إىل بلدات «يلدا ،ببيال ،بيت �سحم» ،وقالت
امل�ؤ�س�سة �إنها وزعت �أكرث من  1000ح�صة غذائية �أُدخلت عرب معرب بيت �سحم.
ووزعت هيئات �إغاثية يوم  2015/10/24م�ساعداتها الغذائية العاجلة على عدد من العائالت
الفل�سطينية النازحة من خميم الريموك �إىل بلدة يلدا املجاورة ملخيم الريموك لالجئني
الفل�سطينيني يف دم�شق .حيث وزعت هيئتا جفرا ونور الإغاثيتني عدد ًا من الطرود الغذائية،
على العائالت الفل�سطينية التي نزحت عن خميم الريموك .فيما �أطلقت الهيئة اخلريية لإغاثة
ال�شعب الفل�سطيني يوم  9ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015م�شروع «دفيني» ،وذلك بهدف جمع
تربعات لتوفري احلطب للمحا�صرين يف خميم الريموك.
ووزعت هيئة فل�سطني اخلريية� ،ضمن امل�شروع ال�سنوي« ،احلقيبة املدر�سية» ،حقائب
مدر�سية و�أكيا�س قرطا�سية على طالب خميم الريموك النازحني يف مناطق يلدا وببيال وبيت
�سحم ،وقالت الهيئة �إنه ا�ستفاد من م�شروعها اخلريي ( )750طالباً يف مدر�سة القد�س البديلة،
التي ت�شرف هيئة فل�سطني اخلريية على عملها.
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�إىل ذلك ،وزعت م�ؤ�س�سة جفرا للإغاثة والتنمية� ،ضمن حملة «من �أجل الريموك  »7م�ساعداتها
الغذائية على �أهايل خميم الريموك النازحني �إىل بلدات «يلدا ،ببيال ،بيت �سحم» ،حيث ت�ضمنت
تلك امل�ساعدات �سل ًال غذائية و�صحية ،بالإ�ضافة �إىل حبوب لتعقيم املياه.

الواقع امليداين
ا�ستمرت اال�شتباكات والأعمال القتالية (ق�صف ،قن�ص ،ا�شتباكات� ،إعدام ،اغتيال) من جانب
قوات النظام ال�سوري واللجان املوالية له من جهة ،وم�سلحي املعار�ضة ال�سورية ،من
«داع�ش و«الن�صرة» وغريهما من جهة �أخرى ،و�سقوط ال�ضحايا من طريف ال�صراع واملدنيني
املحا�صرين داخل املخيم .
ا�ستهدف (خميم الريموك) يوم  5متوز /يوليو  2015بعدد من القذائف وال�صواريخ ،حيث
طاول الق�صف �شارع لوبية والريموك ،ما �أدى �إىل احرتاق منزل اقت�صرت الأ�ضرار فيه على
املاديات .وترافق ذلك مع اندالع مواجهات بني املجموعات الفل�سطينية امل�سلحة من جهة،
وتنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» و«جبهة الن�صرة» من جهة �أخرى ،حيث تركزت يف حميط
�ساحة الريجة.
ُ�سجل يوم  6متوز /يوليو � 2015سقوط عدد من القذائف على �أماكن متفرقة من خميم
الريموك ،اقت�صرت �أ�ضرارها على املاديات.
�شهد خميم الريموك يوم  7متوز /يوليو  2015اندالع ا�شتباكات عنيفة بني املجموعات
الفل�سطينية امل�سلحة من جهة ،وتنظيم الدولة «داع�ش» وجبهة الن�صرة من جهة �أخرى،
حيث تركزت املواجهات يف منطقة املحكمة� ،ساحة الريجة� ،شارع عني غزال ومنطقة ثانوية
الريموك ،وترافق ذلك مع ق�صف املخيم بعدد من قذائف الهاون ،جنم عنه �سقوط �ضحية
ووقوع عدد من الإ�صابات بني املدنيني.
تعر�ض خميم الريموك يوم  8متوز /يوليو  2015للق�صف بال�صواريخ وقذائف الهاون ،حيث
ُ�س ِّجل �سقوط �صاروخني على �شارع حيفا ،وعدة �صواريخ على �شارع الريموك الرئي�سي ،ما �س ّبب
دمار ًا كبري ًا يف مكان �سقوطهما .وتزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة بني اجلي�ش النظامي
واملجموعات املوالية له ،و«داع�ش» وجبهة الن�صرة على عدة حماور قتالية يف املخيم.
تعر�ض خميم الريموك يوم  9متوز /يوليو  2015لق�صف بقذائف الهاون ا�ستهدف مناطق
متفرقة منه ،م�سبباً وقوع �أ�ضرار مادية .وترافق ذلك مع اندالع ا�شتباكات بني جبهة الن�صرة
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وتنظيم داع�ش من جهة ،واجلي�ش النظامي وجمموعات الف�صائل املوالية له من جهة �أخرى.
ُ�سجل يوم  10متوز /يوليو � 2015سقوط عدد من قذائف الهاون على خميم الريموك ا�ستهدفت
مناطق متفرقة منه ،م�سبب ًة وقوع �أ�ضرار مادية.
تعر�ض خميم الريموك يوم  13متوز /يوليو  2015للق�صف و�سقوط عدد من القذائف على
�أماكن متفرقة منه ،ما �س ّبب �سقوط �ضحية ،هو الطفل «�سمري �سعيد عدرا» ،ووقوع عدد من
اجلرحى يف �صفوف املدنيني.
�ألقى الطريان املروحي يوم  15متوز /يوليو  2015عدد ًا من الرباميل املتفجرة على خميم
الريموك� ،أوقعت عدد من اجلرحى يف �صفوف املدنيني ،وخلفت �أي�ضاً �أ�ضرار ًا مادية كبرية
باملنازل واملمتلكات.
�سقطت يوم  21متوز /يوليو  2015قذيفة هاون بجانب م�شفى حالوة يف خميم الريموك
لالجئني الفل�سطينيني ،دون �أن توقع �إ�صابات ،فيما �أفاد �شهود عيان ب� ّأن رائحة كريهة انبعثت
بعد �سقوط القذيفة ،مل ي�ستطع املارة حت ّملها.
توا�صلت املعارك واال�شتباكات العنيفة يف خميم الريموك يوم  22متوز /يوليو  2015بني
تنظيم «داع�ش» وجبهة الن�صرة من جانب ،واجلي�ش النظامي والف�صائل الفل�سطينية املوالية
له من جانب �آخر ،حيث تركزت على عدة حماور قتالية ،كان �أعنفها على حمور ثانوية الريموك
القريب من بلدية الريموك.
تعر�ض خميم الريموك يوم  27متوز /يوليو  2015لق�صف �صاروخي ،ما خلف دمار ًا مبنازل
الأهايل ،وترافق ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة دارت بني اجلي�ش النظامي واملجموعات
املوالية له من جهة ،وجبهة الن�صرة من جهة �أخرى.
�أغلق حاجز يلدا التابع ملجموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة يوم  29متوز /يوليو 2015
الطريق الوا�صل بني خميم الريموك ومنطقة يلدا �أمام حركة الأهايل بني املنطقتني ،وذلك بعد
خالفات بني «داع�ش» وجبهة الن�صرة يف خميم الريموك وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة يف يلدا.
�شهد (خميم الريموك) يوم � 3آب� /أغ�سط�س � 2015سقوط �صاروخ يف حميط �ساحة الريجة ،فيما
دارت ا�شتباكات عنيفة بني اجلي�ش النظامي وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة داخل املخيم.
تعر�ض خميم الريموك لق�صف عنيف بقذائف الهاون يوم � 5آب� /أغ�سط�س  ،2015حيث �سقطت
على مناطق متفرقة منه ،ما �س ّبب �أ�ضرار ًا مادية كبرية يف منازل املدنيني.
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�شهد خميم الريموك يوم � 7آب�/أغ�سط�س  ،2015اندالع ا�شتباكات متقطعة بني اجلي�ش
النظامي وجمموعات اجلبهة ال�شعبية ــ القيادة العامة من جهة ،وجمموعات حم�سوبة على
تنظيمي جبهة الن�صرة و«داع�ش» من جهة �أخرى ،حيث دارت تلك اال�شتباكات على عدة
حماور بالقرب من ثانوية الريموك.
تعر�ض خميم الريموك يوم � 9آب� /أغ�سط�س  2015للق�صف و�سقوط عدد من القذائف على
مناطق متفرقة منه ،مل توقع �إ�صابات.
اندلعت ا�شتباكات عنيفة على عدة حماور قتالية يف خميم الريموك يوم � 10آب� /أغ�سط�س
 2015بني اجلي�ش ال�سوري واملجموعات املوالية له من جهة ،وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة
من جهة �أخرى.
تعر�ض خميم الريموك يوم � 16آب� /أغ�سط�س  2015لق�صف ليلي و�سقوط عدد من القذائف
على مناطق متفرقة منه ،اقت�صرت �أ�ضرارها على املاديات.
تعر�ض خميم الريموك يوم � 28آب� /أغ�سط�س  2015للق�صف و�سقوط عدد من القذائف على
�أماكن متفرقة منه .تزامن ذلك مع حتليق للطريان احلربي واندالع مواجهات متقطعة بني
املجموعات الفل�سطينية امل�سلحة من جهة ،وتنظيم الدولة وجبهة الن�صرة من جهة �أخرى.
ُ�سجل يوم � 30آب� /أغ�سط�س � 2015سقوط عدد من القذائف طاولت حميط �شارع لوبية و�شارع
حيفا ،ما �أدى �إىل �إ�صابة امر�أة ب�شظية يف الر�أ�سُ ،نقلت على �أثرها �إىل امل�شفى لتلقي العالج.
�شهد خميم الريموك يوم � 31آب� /أغ�سط�س  2015اندالع ا�شتباكات عنيفة بني املجموعات
الفل�سطينية امل�سلحة من جهة ،وتنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» وجبهة الن�صرة من جهة
�أخرى ،حيث تركزت املواجهات يف منطقة املحكمة و�ساحة الريجة ،وترافق ذلك مع ق�صف
املخيم بعدد من القذائف ال�صاروخية ا�ستهدفت حميط املدينة الريا�ضية ،واقت�صرت �أ�ضرارها
على املاديات.
�شهد خميم الريموك يوم � 5أيلول� /سبتمرب  2015عمليات قن�ص متبادلة بني جمموعات تابعة
للمعار�ضة يف بلدة يلدا من جهة ،وجمموعات الن�صرة وداع�ش من جهة ثانية� ،أُ�صيب على
�إثرها الالجئ الفل�سطيني «ماهر ال�شهابي» يف خميم الريموك بر�صا�ص قنا�ص ،فيما ُ�سجلت
�إ�صابتان داخل بلدة يلدا .تال ذلك �إغالق املعرب الذي يربط بني الريموك ويلدا املجاورة.
تعر�ضت مناطق متفرقة من خميم الريموك يوم � 6أيلول� /سبتمرب  2015لق�صف عنيف بع�شرات
قذائف الهاون التي ا�ستهدفت مناطق متفرقة منه ،ما �أدى �إىل وقوع عدد من الإ�صابات التي
�أُ ِ
�سع َفت �إىل �أحد امل�شايف امليدانية.
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اندلعت يوم � 10أيلول� /سبتمرب  2015ا�شتباكات عنيفة على عدة حماور قتالية يف الريموك،
تركزت على حموري بداية املخيم و�شارع فل�سطني ،بني تنظيم الدولة وجبهة الن�صرة من
جهة ،واجلي�ش النظامي والف�صائل الفل�سطينية املوالية له من جهة �أخرى .وتزامن ذلك مع
�سقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة من املخيم ،دون وقوع �إ�صابات.
�شهد خميم الريموك يوم � 13أيلول� /سبتمرب � 2015سقوط عدد من قذائف الهاون على مناطق
متفرقة منه ،دون �أن توقع �إ�صابات بني املدنيني.
�شهد خميم الريموك يوم � 16أيلول� /سبتمرب  2015اندالع ا�شتباكات عنيفة بني املجموعات
الفل�سطينية امل�سلحة من جهة ،وتنظيم الدولة «داع�ش» وجبهة الن�صرة من جهة �أخرى،
حيث تركزت املواجهات يف منطقة املحكمة و�ساحة الريجة ،و�شارع عني غزال ،ومنطقة
ثانوية الريموك .و�أفادت الأنباء الواردة من خميم الريموك عن �إقدام جبهة الن�صرة على
�إعدام «حميدة جالد» ،وهي �أم لأربعة �أطفال.
ودارت ا�شتباكات بني اجلي�ش ال�سوري وجمموعاته املوالية وجبهة الن�صرة على حمور �أول
خميم الريموك ،يوم � 23أيلول� /سبتمرب .2015
�شهد خميم الريموك يوم � 26أيلول� /سبتمرب � 2015سقوط عدد من قذائف الهاون على مناطق
متفرقة منه ،حيث طاول الق�صف حميط �ساحة الريجة و�شارع لوبية ،دون �أن يوقع �إ�صابات
بني املدنيني.
تعر�ض خميم الريموك يوم  5ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015للق�صف بالرباميل املتفجرة ،حيث
حي التقدم ،ما �أحدث حالة من الهلع بني
ا�ستهدفت مدر�سة القد�س التابعة لوكالة الأونروا يف ّ
�أبناء املخيم ودمار ًا يف مكان �سقوطها.
�أعدم جي�ش الإ�سالم� ،أحد جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ،يف بلدة يلدا يوم  5ت�شرين
الأول� /أكتوبر  2015ال�شاب الفل�سطيني ال�سوري «�أحمد ح�سام هنيـة» ( 21عاماً) ،وهو من
�سكان خميم الريموك ،وذلك عقب اقتحام عنا�صر املجموعة ل�سجن دار الق�ضاء واقتيادهم خلم�سة
�شبان حمكومني «�سجناً» منذ �أربعة �أ�شهر النتمائهم �إىل خلية اغتياالت تابعة لـ«داع�ش».
�شهد خميم الريموك يوم  6ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015موجة جديدة من الق�صف بالرباميل
وعرف من املناطق
املتفجرة ،حيث �سقطت  9براميل متفجرة يف �أماكن متفرقة من املخيمُ .
�شارع الريموك الرئي�سي بالقرب من فالفل طيبة ،و�شارع الـ  15غربي �شارع الريموك ،ما �أدى
�إىل وفاة الالجئ الفل�سطيني «تامر حممد» و�سقوط عدة جرحى.
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ق�ضى الالجئ الفل�سطيني «�سعيد �شريتح» (من �أبناء املخيم) يوم  7ت�شرين الأول� /أكتوبر
 2015نتيجة تعر�ضه لر�صا�صة قنا�ص �أثناء وجوده يف �شارع فل�سطني.
اندلعت يف خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني يوم  13ت�شرين الأول� /سبتمرب 2015
ا�شتباكات متقطعة بني اجلي�ش النظامي والف�صائل الفل�سطينية املوالية له من جهة ،وتنظيم
«داع�ش» وجبهة الن�صرة من جهة �أخرى ،على حموري �شارع فل�سطني و�ساحة الريجة.
وتزامن ذلك مع تعر�ض املخيم للق�صف و�سقوط عدد من القذائف عليه ،دون وقوع �إ�صابات.
�شهد خميم الريموك يوم  14ت�شرين الأول� /سبتمرب  2015اندالع ا�شتباكات عنيفة بني املجموعات
الفل�سطينية امل�سلحة من جهة ،وتنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» وجبهة الن�صرة من جهة
�أخرى ،حيث تركزت املواجهات يف منطقة املحكمة و�ساحة الريجة .وترافق ذلك مع ق�صف املخيم
بعدد من قذائف الهاون والأ�سلحة الر�شا�شة ،ما �أدى �إىل وقوع �إ�صابات بني املدنيني.
تعر�ض خميم الريموك يوم  15ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015للق�صف بقذائف الهاون ،ما �أثار
حالة خوف وهلع بني الأهايل املحا�صرين ،و�س ّبب �أ�ضرار ًا مادية يف منازل �أبناء املخيم.
دارت ا�شتباكات عنيفة يوم  17ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015عند حماور خميم الريموك
بالأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة ،بالتزامن مع �سقوط ما يقارب  6قذائف يف �أماكن متفرقة من
املخيم ،ما �س ّبب دمار ًا يف املنازل.
تعر�ض خميم الريموك يوم  21ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015لق�صف مدفعي طاول �أماكن
متفرقة منه ،دون �أن يوقع �إ�صابات بني املدنيني .تزامن ذلك مع اندالع مواجهات على حماوره
القتالية بني اجلي�ش ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية املوالية له ،وتنظيم الدولة «داع�ش»
وجبهة الن�صرة من جهة �أخرى.
تعر�ض خميم الريموك يوم  30ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015للق�صف ،حيث ا�ستهدف عدد من
القذائف حارة املغاربة ،دون �أن توقع �إ�صابات بني املدنيني.
�شهد خميم الريموك يوم  4ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015ا�شتباكات متقطعة بني املجموعات
الفل�سطينية امل�سلحة من جهة ،وتنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» وجبهة الن�صرة من جهة
�أخرى ،دون �أن ت�ؤدي �إىل تقدم ملحوظ لكال الطرفني.
اغتيل يوم  12ت�شرين الثاين /نوفمرب � 2015أمري جبهة الن�صرة احلايل يف خميم الريموك
«�أبو يو�سف الدرعاوي» احلوراين ،بوا�سطة عبوة نا�سفة ا�ستهدفته قرب ملحمة املليون يف
املخيم املحا�صر.
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ق�ضى الالجئ الفل�سطيني «ليث �شهابي» ( 20عاماً) ،وهو من �أبناء خميم الريموك يوم 12
ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015جراء �إطالق النار عليه من قبل «�أبو علي حممد ال�صعيدي»،
وهو �أحد قادة جبهة الن�صرة يف خميم الريموك ،فيما مل تت�سنّ معرفة الأ�سباب احلقيقية
الكامنة وراء هذه احلادثة.
ق�صف اجلي�ش النظامييوم  25ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015خميم الريموك بعدد من قذائف
الهاون والأ�سلحة الر�شا�شة ،مل توقع �إ�صابات ،فيما اندلعت ا�شتباكات عنيفة بني املجموعات
الفل�سطينية امل�سلحة من جهة ،وتنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» وجبهة الن�صرة من جهة
�أخرى ،حيث تركزت املواجهات يف منطقة املحكمة و�ساحة الريجة ،وترافق ذلك مع ق�صف
املخيم بعدد من قذائف الهاون والأ�سلحة الر�شا�شة ،مع عدم وقوع �إ�صابات.
تعر�ض خميم الريموك يوم  3كانون الأول /دي�سمرب  2015ل�سقوط عدة قذائف هاون دون
وقوع �إ�صابات تذكر ،وتزامن ذلك مع �أ�صوات انفجارات وا�شتباكات عنيفة وقعت بني اجلي�ش
النظامي واملجموعات املوالية من جهة ،وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة ،على ر�أ�سها جبهة
الن�صرة ،من جهة �أخرى ،يف منطقة �أول املخيم.
اندلعت ا�شتباكات عنيفة يف خميم الريموك يوم  6كانون الأول /دي�سمرب  2015بني كتائب
�أكناف بيت املقد�س وجماعة الأن�صار املبايعة لتنظيم «داع�ش» .وبح�سب ما �أفاد به م�صدر
ع�سكري تابع لأكناف بيت املقد�س ،ت�صدى عنا�صر الأكناف ملحاولة ت�سلل من قبل جماعة
الأن�صار �إىل نقطة امل�شفى القريبة من دوار فل�سطني .وقد �أكد امل�صدر الع�سكري �سيطرة �أكناف
بيت املقد�س على منطقة جديدة يف حميط امل�شفى ،و�أ�شار �أي�ضاً �إىل �أن اال�شتباكات �أوقعت
عدد ًا من ال�ضحايا واجلرحى بني الطرفنيُ ،عرف منهم «عبد �صيام» ،وهو �أحد عنا�صر كتائب
�أكناف بيت املقد�س.
�شهد خميم الريموك يوم  14كانون الأول /دي�سمرب  2015ا�شتباكات متقطعة بني املجموعات
الفل�سطينية امل�سلحة من جهة ،وتنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» وجبهة الن�صرة من جهة
�أخرى ،حيث تركزت املواجهات يف منطقة املحكمة و�ساحة الريجة .وترافق ذلك مع ق�صف
املخيم بعدد من قذائف الهاون والأ�سلحة الر�شا�شة ،ومل تقع �إ�صابات.
اندلع حريق داخل �أحد املحا ّل التجارية يف �شارع املدار�س يف خميم الريموك يوم  15كانون
الأول /دي�سمرب  ،2015فيما مل تُع َرف الأ�سباب احلقيقية الكامنة وراء ن�شوبه.
�شهد يوم  16كانون الأول /دي�سمرب  ،2015موجة من الأنباء املت�ضاربة املتعلقة بتنفيذ
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اتفاق و�صف بالغام�ض بني النظام ال�سوري وتنظيم «داع�ش» جنوب دم�شق ،حيث تناقلت
العديد من امل�صادر الإعالمية نب�أ عقد اتفاق بني النظام ال�سوري وتنظيم الدولة «داع�ش»،
يق�ضي بخروج الأخري من كافة املناطق يف جنوب العا�صمة ال�سورية دم�شق ،مبا فيها خميم
الريموكُ .يذكَر �أنه �أمام تلك الأنباء املت�ضاربة ،مل ي�صدر �أي بيان �أو ت�صريح ر�سمي� ،سواء
من «داع�ش» �أو النظام ،ي�شرح ماهية االتفاق �أو البنود التي يتكون منها� ،أو ما �ست�ؤول �إليه
الأمور بعد خروج تنظيم «داع�ش» من املنطقة.
يوم  26كانون الأول /دي�سمرب  ،2015انفجرت عبوة نا�سفة بالقرب من مقر اجلبهة
الدميقراطية عند دوار فل�سطني يف خميم الريموك بدم�شق .ووفقاً لتلك امل�صادر� ،أدى االنفجار
�إىل وقوع �إ�صابتني يف �صفوف عنا�صر جبهة الن�صرة ،حيث اتهمت الن�صرة جماعة «الأن�صار»
املقربة من تنظيم «داع�ش» بامل�س�ؤولية عن تلك احلادثة.
يوم  31كانون الأول /دي�سمرب  2015دارت ا�شتباكات عنيفة بني اجلي�ش النظامي ال�سوري
واملجموعات الفل�سطينية املوالية له من جهة ،وجبهة الن�صرة من جهة �أخرى على حمور
�شارع فل�سطني و�شارع الريموك ،وذلك بعد قيام جمموعات الن�صرة بالهجوم على كمائن
املجموعات الفل�سطينية املوالية للنظام يف حميط بلدية الريموك ،بالتزامن مع ق�صف عنيف
ا�ستهدف حماور القتال.

وقفات ت�ضامنية
رغم الأمل واجلراح وامل�أ�ساة التي يعي�شها �سكان خميم الريموك جراء ال�صراع الدائر يف
�سورية وتداعياته ال�سلبية عليهم� ،إال �أن ذلك مل مينعهم من الت�ضامن مع �شعبهم الفل�سطيني،
�سواء �أكان يف داخل الأرا�ضي املحتلة� ،أم يف لبنان ،حيث نظم �أطفال خميم الريموك يوم � 2آب/
�أغ�سط�س  2015وقفة ت�ضامنية مع �أطفال فل�سطني ،ا�ستنكار ًا للجرمية الب�شعة التي �أودت
بحياة الطفل الر�ضيع الفل�سطيني علي دواب�شة ،حيث رفع الأطفال فيها الفتات �أدانت ا�ستمرار
جرائم االعتداء على الأطفال ،وطالبوا املجتمع الدويل بالتحرك العاجل لو�ضع حد لالنتهاكات
ال�صهيونية بحق �أبناء ال�شعب الفل�سطيني.
�أما يف � 25آب� /أغ�سط�س  ،2015فقد نفذ �أهايل خميم الريموك اعت�صامات ت�ضامنية مع �أهايل
خميم عني احللوة يف لبنان ،حيث طالب املت�ضامنون بوقف اال�شتباكات ونزف الدم الذي يراق
يف املخيم ،كذلك نا�شدوا الف�صائل الفل�سطينية التدخل لإعادة الأمن والأمان للمخيم ،و�إعادة
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�سكانه الذين نزحوا منه �إليه� .إىل ذلك ،رفع املت�ضامنون الفتات كُتبت عليها ال�شعارات الأتية:
«الريموك – خان ال�شيح – نهر البارد – عني احللوة خميمات �شاهدة على نكبة فل�سطني
وتخاذل الأمة»« ،عني احللوة عم تدمع – عني احللوة الريموك معاكي للموت»« ،الأطراف
املتحاربة يف عني احللوة خذوا من نهر البارد عربة».
ونظم �أهايل خميم الريموك يوم � 15أيلول� /سبتمرب  2015م�سرية ت�ضامنية ن�صر ًة للم�سجد
الأق�صى املبارك ،جابت �شوارع املخيم ،ندد املتظاهرون يف خاللها بال�صمت الدويل والعربي
والإ�سالمي جتاه االنتهاكات امل�ستمرة التي يتعر�ض لها امل�سجد الأق�صى واملقد�سات الإ�سالمية
يف فل�سطني املحتلة وحماوالت تهويده وال�سعي �إىل تق�سيمه وفر�ض ال�سيطرة عليه.
ونظمت الهيئات وامل�ؤ�س�سات الفل�سطينية و�أهايل خميم الريموك النازحني �إىل ببيال وبيت �سحم
مهرجاناً جماهريياً يوم � 19أيلول� /سبتمرب  2015ن�صر ًة للم�سجد الأق�صى املبارك ،حيث �شهد
املهرجان ح�شد ًا من �أهايل خميم الريموك واملنطقة ،عبرّ وا فيه عن غ�ضبهم ،وانتقدوا ال�صمت
املطبق للأمة العربية والإ�سالمية حيال ما يجري من انتهاكات بحق الأق�صى واملقد�سيني.
ويف ال�سياق ،نظم �أبناء خميم الريموك النازحني �إىل بلدة ببيال املجاورة للمخيم م�سرية ن�صرة
للأق�صى ،وذلك بعد �صالة اجلمعة  9ت�شرين الأول� /أكتوبر � ،2015شارك فيها �أهايل البلدة
والأهايل النازحني من خميم الريموك ،مرددين الهتافات املنا�صرة للم�سجد الأق�صى.
كذلك وجهت ن�ساء خميم الريموك املحا�صر يوم  12ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015ر�سائل
ت�ضامنية للثائرات واملرابطات يف فل�سطني املحتلة ،وذلك خالل الوقفة الت�ضامنية يف املخيم
ن�صر ًة للم�سجد الأق�صى املبارك ،وت�ضامناً مع املرابطني واملرابطات يف بيت املقد�س وكافة
�أرجاء فل�سطني .ويف  16ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015نظم الالجئون داخل املخيم مهرجاناً
�شعبياً حتت عنوان «االنتفا�ضة الثالثة نحو اال�ستقالل والعودة» ،وذلك ن�صر ًة لأهلهم يف
الأرا�ضي املحتلة وال ُقد�س ال�شريف ،حيث جت ّمع الع�شرات يف مركز دعم ال�شباب يف املخيم،
رافعني الالفتات املت�ضامنة مع �أهايل القد�س.
يوم  2015/12/18نظمت م�ؤ�س�سة جفرا للإغاثة والتنمية وامل�ؤ�س�سات الإغاثية والفعاليات
املدنية داخل بلدة يلدا املجاورة ملخيم الريموك ،اعت�صاماً حتت عنوان «يوم الريموك الأ�سود»،
وذلك �إحيا ًء للذكرى الثالثة لنكبة خميم الريموك وجمزرة م�سجد عبد القادر احل�سيني التي
قام بها طريان اجلي�ش ال�سوري قبل ثالثة �أعوام والتي �أدت �إىل �سقوط الع�شرات من ال�ضحايا
واجلرحى وت�شريد �أهايل خميم الريموك.

42

•خميم خان ال�شيح
تعر�ض خميم خان ال�شيح لالجئني الفل�سطينيني يف ريف دم�شق ،يف خالل الن�صف الثاين من
عام  2015ملوجة عنيفة من الق�صف بالرباميل املتفجرة ،والق�صف ال�صاروخي واملدفعي .هذا
وت َُع ّد بلدة خان ال�شيح يف ريف دم�شق من �أكرث البلدات التي ق�صفت بالرباميل املتفجرة(((.

الو�ضع املعي�شي
يعاين �سكان خميم خان ال�شيح من �أزمات �إن�سانية حقيقية نتيجة ت�صاعد املواجهات الع�سكرية
بني جمموعات اجلي�ش احلر واجلي�ش النظامي يف املناطق املحيطة به ،ما جعله يف دائرة النار
وال�صراع الدموي املحموم يف �سورية.
وت�أثر املخيم �سلباً نتيجة ا�ستمرار انقطاع جميع الطرقات الوا�صلة بينه وبني املناطق املجاورة
له ،با�ستثناء طريق زاكية ــ خان ال�شيح الذي ي�ضطر الأهايل �إىل �سلوكه ،رغم املخاطر التي تواجههم
عند اندالع ا�شتباكات بني اجلي�ش النظامي وجمموعات من اجلي�ش احلر بني احلني والآخر.
ويقطع اجلي�ش النظامي الطريق الوحيد الوا�صل �إىل املخيم ،وي�شدد �إجراءاته الأمنية ،ما
�أدى �إىل فقدان معظم املواد التموينية ال�ضرورية يف املخيم ،وارتفاع الأ�سعار.
وت�شري التقارير امليدانية ملجموعة العمل من داخل خميم خان ال�شيح لالجئني الفل�سطينيني،
�إىل � ّأن عدد ًا كبري ًا من �سكان خميم خان ال�شيح عاطلون من العمل ويعتمدون على امل�ساعدات
املحدودة غري املنتظمة ،باعتبار املخيم منطقة �شبه حما�صرة� .أما اخلبز واخل�ضار
واملحروقات من الغاز واملازوت والبنزين ،فمتوافرة يف ال�سوق ال�سوداء ،وت َ
ُدخل �إىل املخيم
من طريق بلدة زاكية املجاورة للمخيم ،ولكن ب�سعر مرتفع جد ًا.

الواقع الإغاثي
من اجلانب الإغاثي ،ا�ستمرت بع�ض الهيئات واجلمعيات الإغاثية يف تقدمي خدماتها لأبناء
خميم خان ال�شيح ،كهيئة فل�سطني اخلريية وم�ؤ�س�سة جفرا للإغاثة والتنمية ،وجمموعة همة
ال�شبابية ،حيث قامت هيئة فل�سطني اخلريية يوم  4متوز /يوليو  2015مب�شروع توزيع ح�ص�ص
غذائية ،وق�سائم �شرائية على �سكان خميم خان ال�شيح .ووفقاً للهيئة� ،شمل التوزيع جميع �سكان
( )1خان ال�شيح مخيم تحت النار ـ �إبراهيم العلي ـ مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ـ على ال�شبكة
العنكبوتية:

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/khan_al_sheih_camp.pdf
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املخيم من �أهايل املخيم والعائالت التي نزحت �إليه من املخيمات والبلدات الأخرى.
كذلك اختتمت هيئة فل�سطني اخلريية م�شاريعها الرم�ضانية التي تركزت على توزيع وجبات
الإفطار على الع�شرات من العائالت الفل�سطينية يف خميم خان ال�شيح طوال �أيام �شهر رم�ضان،
بالإ�ضافة �إىل توزيع العديد من احل�ص�ص الغذائية على �أهايل املخيم� .إىل ذلك� ،أطلقت الهيئة
يوم  18متوز /يوليو  2015م�شروع «فرحة العيد» ،وذلك عرب توزيع م�ساعدات مالية على
�أطفال املخيم والعائالت النازحة بالتزامن مع �أول �أيام عيد الفطر املبارك.
�أما يوم � 26أيلول� /سبتمرب  2015فقد �أنهت «هيئة فل�سطني اخلريية» م�شروعها «لكل النا�س»،
الذي وزعت يف خالله  2700ح�صة من حلوم �أ�ضاحي العيد على كافة �أبناء خميم خان ال�شيح
واملهجرين �إليه.
ونظمت جمموعة «ه ّمة» ال�شبابية ،يوم  19متوز/يوليو  2015العديد من الأن�شطة الرتفيهية
لأطفال خميم خان ال�شيح ،حيث ت�ضمنت الأن�شطة عرو�ضاً ترفيهية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض
الألعاب التي تهدف �إىل التخفيف من معاناة �أطفال املخيم وال�ضغوطات النف�سية التي
يتعر�ضون لها ب�سبب الق�صف واال�ستهداف املتكرر ملخيمهم وحميطه.
وا�ستمر ق�سم اخلدمات التابع مل�ؤ�س�سة جفرا بتعبئة املياه لأهايل خميم خان ال�شيح بريف دم�شق،
وذلك يف حماولة للتخفيف من معاناة �أهايل املخيم ،كذلك نظم الفريق نف�سه حملة لر�ش املبيدات
احل�شرية يف �شوارع املخيم ملكافحة احل�شرات التي تنقل الأمرا�ض وتنت�شر يف ف�صل ال�صيف.
وتابعت م�ؤ�س�سة جفرا للإغاثة والتنمية ال�شبابية يوم � 18أيلول� /سبتمرب  2015ا�ست�صالح
و�إعادة ترميم �آبار املياه الإرتوازية التابعة مل�ؤ�س�سة الالجئني الفل�سطينيني يف خميم خان
ال�شيح بريف دم�شق ،وتعمل امل�ؤ�س�سة �أي�ضاً على �إعادة ت�أهيل �شبكة املياه املحلية يف املخيم،
يف ظل عدم توافر املياه والنق�ص يف تلبية احتياجات الأهايل.

الواقع ال�صحي
يعاين �أبناء خميم خان ال�شيح لالجئني الفل�سطينيني يف ريف دم�شق من �ضعف الإمكانات
الطبية ومن تدنٍّ حا ّد يف اخلدمات الطبية التي تقدم للأهايل .فاملتوافر منها ال يغطي كل
العائالت القاطنة يف املخيم التي يبلغ عددها  2000عائلة� .إىل ذلك ،قال مرا�سل جمموعة العمل
يف املخيم« :يوجد م�ستو�صفان �صحيان� ،أحدهما تابع للوكالة «الأونروا» ،والآخر للحكومة
ال�سورية ،وكالهما يفتقران �إىل املعدات والأدوية والأطباء� .أما ال�صيدليات ،فهناك خم�س فقط
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يف املخيم تخدم كل العائالت ،حيث تفتقد هذه ال�صيدليات معظم الأدوية ،بالإ�ضافة �إىل ارتفاع
�أ�سعارها ب�سبب الزيادة على �أ�سعار الأدوية من قبل النظام ال�سوري بن�سبة .%50
كذلك ال يوجد يف املخيم �أي طبيب �إال طبيب �أ�سنان واحد فقط ،وطبيبة ن�سائية تعالج كافة
احلاالت» «كما يفتقد املخيم لوجود نقاط طبية �أو م�شفى ميداين للحاالت الطارئة حيث
يلج�أ ال�سكان �إىل اخلروج خارج املخيم للمعاجلة ،علماً �أن النظام ال�سوري اعتقل الالجئ
الفل�سطيني اجلريح «حممد خالد �ضاهر» عند خروجه من املخيم للعالج جراء �إ�صابته بنزيف
وخلع يف الكتف وك�سر يف مف�صل يده و�إ�صابتني يف رجليه بعد تعر�ض املخيم للق�صف بالرباميل
املتفجرة ،لتفرج عنه الأجهزة الأمنية ال�سورية يوم  10كانون الأول /دي�سمرب .2015

الواقع امليداين
	•تعر�ض خميم خان ال�شيح وحميطه الغربي يوم  /1متوز /يوليو  2015للق�صف بالرباميل
املتفجرة وقذائف الهاون ،حيث �ش ّنت طائرات امليغ ال�سورية غارتني على املناطق
املجاورة للمخيم ،ما �س ّبب حالة رعب لدى �أبناء املخيم ،وخا�صة الأطفال.
	•�أما يف  2متوز /يوليو  ،2015ف�سقطت قذيفة هاون على �أحد منازل املخيم يف احلارات
املقابلة لق�سم ال�شرطة ،واقت�صرت الأ�ضرار على املاديات .وترافق ذلك مع ا�شتباكات
عنيفة دارت على حمور �أوتو�سرتاد ال�سالم ،و�سط ق�صف مدفعي ا�ستهدف املحيط ال�شرقي
للمخيم ،وقد تزامن ذلك مع �إطالق اجلي�ش النظامي للقنابل ال�ضوئية يف حميط املخيم.
	•ويف  5متوز /يوليو  2015تعر�ض حميط خميم خان ال�شيح لق�صف ليلي عنيف ،ا�ستهدف
حي «ال�سكيك» املجاور للمخيم� ،أدى �إىل ق�ضاء ثالثة �شبان هم :الالجئ الفل�سطيني «ح�سني
ّ
جنم» ،ال�شاب «تامر ال�شرع» وال�شاب «ه�شام �أبو رامي».
	•ا�ستهدف اجلي�ش النظامي ال�سوري يوم  6متوز /يوليو  2015م�سجد الهدى يف خميم خان
ال�شيح بقذيفة هاون اقت�صرت �أ�ضرارها على املاديات .وبح�سب �شهادة �أحد �أبناء املخيم،
كان امل�سجد فارغاً من امل�صلني ،و�أ�ضاف � ّأن القذيفة لو �سقطت يف وقت جت ّمع امل�صلني يف
امل�سجد ،لوقع الكثري من ال�ضحايا واجلرحى.
	•�سقط عدد من القذائف يوم  8متوز /يوليو  2015داخل خميم خان ال�شيح ،و�إحدى
القذائف �سقطت يف ال�شارع العام على منزل تعود ملكيته لآل عر�سان ،و�أخرى على منزل
يف حارة ال�سمكية ،وثالث �سقطت على �أحد املحا ّل مقابل �صيدلية رافع على ال�شارع العام،
واقت�صرت الأ�ضرار على املاديات
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	• تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم  12متوز /يوليو  2015ل�سقوط عدد من القذائف ،ا�ستهدفت
ال�شارع الرئي�سي منه دون �أن توقع �إ�صابات بني املدنيني.
	•خم�سة جرحى على الأقل ،بينهم � ٌّأم وثالثة �أطفال �أُ�صيبوا يوم  15متوز /يوليو 2015
جراء الق�صف الذي تعر�ض له خميم خان ال�شيح ،والذي تركز على منطقة �سوق اخل�ضار،
فيما �س ّبب الق�صف الذي طاول منطقة �سوق اخل�ضار يف �شارع املدار�س وحارة اخلوالدة
�أ�ضرار ًا مادية كبريةُ .ي�شار �إىل �أن طفلة تبلغ من العمر ع�شر �سنوات من بني امل�صابني
ا�ضطر الطاقم الطبي �إىل برت �ساقها ب�سبب �إ�صابتها البليغة وعدم توافر امل�ستلزمات الطبية
والإ�سعافية ملعاجلتها.
	•تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم  27متوز /يوليو  2015ل�سقوط قذيفة هاون ا�ستهدفت �أحد
منازل املخيم ،فيما �أفاد مرا�سلنا عن وقوع �إ�صابات يف �صفوف الأهايل.
	•ا�ستهدف اجلي�ش ال�سوري يوم � 1آب� /أغ�سط�س  2015بالر�شا�شات الثقيلة طريق زاكية
خان ال�شيح ،وهو الطريق الوحيد الذي يربط خميم خان ال�شيح باملناطق املحيطة ،مع
ا�ستمرار انقطاع جميع الطرق ،وهو ال�شريان الوحيد الذي يغذي �أبناء املخيم.
	•تعر�ضت املنازل الواقعة على �أطراف خميم خان ال�شيح يوم � 19آب� /أغ�سط�س 2015
لق�صف مدفعي اقت�صرت �أ�ضراره على املاديات ،وتزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات و�صفت
بالعنيفة بني قوات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة واجلي�ش النظامي على حمور درو�شا
املجاور للمخيم.
	•ا�ستُهدف خميم خان ال�شيح يوم � 20آب� /أغ�سط�س  2015بقذيفة هاون �سقطت عند مدر�سة
بئر ال�سبع الأوىل� ،أوقعت جريحاً و�أ�ضرار ًا مادية يف املكان.
	•ويف � 22آب� /أغ�سط�س  2015تعر�ضت �أطراف خميم خان ال�شيح واملزارع املجاورة له
لق�صف ليلي بالرباميل املتفجرة وقذائف الهاون ،حيث �ألقت الطائرات ال�سورية �أربعة
براميل متفجرة على �أطراف املخيم� ،سقط اثنان منها على �شارع الر�ضا ،ما �أدى �إىل �إ�صابة
خم�سة مدنيني� .أما الربميالن الآخران ،فقد ا�ستهدفا �شارع الثانوية املختلطة ،حيث
اقت�صرت �أ�ضرارهما على املاديات ،فيما تعر�ض املخيم وحميطه بعد �سقوط الرباميل
املتفجرة لق�صف عنيف بقذائف الهاون ،الأمر الذي �أجرب الأهايل يف منطقة الثانوية
املختلطة على ترك منازلهم والنزوح �إىل داخل املخيم.
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	•تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم � 23آب� /أغ�سط�س  2015لق�صف باملدفعية الثقيلة ،حيث
ا�ستُهدف حميط جامع الهدى والطريق العام وحميط م�شفى ال�سالم واحلارة ال�شرقية يف
املخيم ،ما �أوقع �أ�ضرار ًا كبرية يف املباين واملمتلكات.
	•تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم � 24آب� /أغ�سط�س  2015للق�صف بالرباميل املتفجرة ،حيث
�ألقت الطائرات ال�سورية ثالثة براميل متفجرة على �آخر �شارع الر�ضا ،ما �أحدث حالة من
الهلع بني �أبناء املخيم ودمار ًا يف املكان .وتزامن ذلك مع ا�شتباكات متقطعة يف منطقة
درو�شا املحاذية للمخيم.
	•ويف � 26آب� /أغ�سط�س  2015ا�ستهدفت قوات اجلي�ش ال�سوري منازل املدنيني يف خميم خان
ال�شيح ،حيث ُ�سجل �سقوط قذيفتي هاون على �شارع املدار�س ،ما �أحدث حالة خوف وهلع
بني الأهايل وخراباً يف املنازل .كذلك ا�ستهدف الق�صف حمور ن�ستلة بربميلني متفجرين،
وتعر�ضت املزارع املحيطة باملخيم لق�صف عنيف باملدفعية الثقيلة.
	•تعر�ض �شارع ال�سعيد يف خميم خان ال�شيح يوم � 28آب� /أغ�سط�س  2015ل�سقوط قذيفة
هاون �أدت �إىل وقوع �أ�ضرار مادية يف املكان.
	•�ألقت الطائرات احلربية يوم � 14أيلول� /سبتمرب � 2015أربعة براميل متفجرة على �أطراف
خميم خان ال�شيح واملناطق واملزارع املتاخمة له.
	•ا�ستهدف اجلي�ش النظامي يوم � 18أيلول� /سبتمرب  2015طريق (زاكية – خان ال�شيح)
بالر�شا�شات الثقيلة.
	•�ألقت الطائرات ال�سورية �أربعة براميل متفجرة يف حميط خميم خان ال�شيح ال�شرقي ،يوم
� 22أيلول� /سبتمرب  .2015وا�ستهدفت مدفعية النظام ال�سوري منطقة اخلان يف املحيط
الغربي للمخيم بقذيفة دبابة ،فيما ا�ستهدفت جمموعات املعار�ضة امل�سلحة قوات النظام
املتمركزة على �أوتو�سرتاد ال�سالم ،ما �أحدث حالة هلع بني �أبناء املخيم ،خوفاً من �أن
يطاولهم الق�صف ،و�أن يكونوا �ضحية النتقام قوات النظام.
	•ا�ستهدفت املروحيات ال�سورية يوم  8ت�شرين الأول� /أكتوبر � 2015أطراف خميم خان
ال�شيح ،بربميلني متفجرين ا�ستهدفا �أحد املنازل املال�صقة للمخيم ،ما �أدى �إىل دماره كام ًال،
و�أوقع الق�صف �أربع �إ�صابات من �سكان املخيم.
	•�ألقت الطائرات ال�سورية �أربعة براميل متفجرة يوم  9ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015على
�أطراف خميم خان ال�شيح وحميط الإ�سكان املكتظ بال�سكان من �أهايل املخيم ،واقت�صرت
�أ�ضرارها على املاديات.
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احلي ال�شرقي من خميم خان ال�شيح يوم  11ت�شرين الأول� /سبتمرب 2015
	•ا�ستُهدف
ّ
بربميلني متفجرين على الأقل ،ما �أدى �إىل ق�ضاء «�إبراهيم م�صطفى ح�سن» ،فيما ُجرح
خم�سة �آخرون على الأقل ،و�أدى الق�صف �إىل ح�صول دمار هائل يف املمتلكات والأبنية،
كذلك �أدى �إىل انقطاع الكابل املغذي ل�شبكة االت�صاالت يف املخيم نتيجة �أ�ضرار حلقته �إثر
�سقوط الرباميل ،ما �أدى �إىل انقطاع �شبكة الهاتف الأر�ضي و�شبكة .ADSL
	•ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري املوجودة على تلة الكابو�سية بقذائف املدفعية احلارات
الغربية ملخيم خان ال�شيح يوم  13ت�شرين الأول� /سبتمرب  ،2015حيث �أفاد مرا�سل
جمموعة العمل يف املخيم ب�أن قذيفتني �أ�صابتا م�سجد الهدى و�سط املخيم ،ما �س ّبب �أ�ضرار ًا
مادية حلقت مبئذنة امل�سجد ،فيما �ضربت قذيفة �أخرى بيت �أحد املدنيني يف املخيم و�س ّببت
�أ�ضرار ًا مادية.
	•ارتكبت قوات اجلي�ش ال�سوري النظامي يوم  14ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015جمزرة
�أودت بحياة  3من �أبناء خميم خان ال�شيح ،وذلك بعد ا�ستهداف ال�سيارة التي تقلهم
بقذيفة دبابة �أُطلقت من موقع اجلي�ش ال�سوري يف تلة الكابو�سية ،بينما ت�ضاربت الأنباء
عن �ضحية رابعة جمهولة الهوية ،وهم« :نا�صر �أبو قطن» وزوجته «فداء دروي�ش»
و«�أحمد �سامل �أبو �سامل» ،فيما تعر�ضت الأحياء الغربية والو�سطى منه لق�صف مدفعي.
	•ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري املوجودة على تلة الكابو�سية بقذائف املدفعية خميم
خان ال�شيح يوم  /30ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2015حيث �أفاد مرا�سل جمموعة العمل
يف املخيم ب�أن قذيفتني �أ�صابتا منزل الالجئ الفل�سطيني «�أبو علي حرور» ،ومنزل �أحد
النازحني �إىل املخيم ،ما �سبب �أ�ضرار ًا مادية يف مكان �سقوطهما.
	•تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم  1ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015للق�صف و�سقوط عدد من
قذائف الهاون على احلارة ال�شرقية منه ،اقت�صرت �أ�ضرارها على املاديات.
	•ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري ب�سالح ال�شيلكا يوم  2ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015منازل
�أهايل الق�سم ال�شرقي ملخيم خان ال�شيح ،حيث تعر�ض منزل «�إبراهيم �سعود» لطلقات
�سالح امل�ضاد للطائرات املعروف بـ «ال�شيلكا» ،ومل تقع �إ�صابات بني املدنيني.
	•تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم  12ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015للق�صف و�سقوط ثالث
قذائف هاون على احلارة ال�شرقية منه ،اقت�صرت �أ�ضرارها على املاديات� .إىل ذلك� ،أُ�صيب
�سكان املخيم بحالة من الذعر والتوتر ،نتيجة ا�ستهداف املزارع القريبة من املخيم ب�سالح
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امل�ضاد للطائرات «ال�شيلكا» ،فيما �أ�صابت طلقاتها منازل �أبناء املخيم ،وانفجر البع�ض
منها فوق �أ�سطح املنازل.
	•�أُ�صيب عدد من �أبناء خميم خان ال�شيح يوم  21ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015جراء
�سقوط ثالث قذائف هاون على الأقل ،على اجلزء الغربي من املخيم .ووفقاً لنا�شطني،
�أُطلقت القذائف من موقع اجلي�ش ال�سوري يف «تلة الكابو�سية» ،وقد تزامن ذلك مع غارات
للطريان احلربي ا�ستهدفت حميط املخيم ،بينها غارة هزّت بفعلها منازل املدنيني و�سقطت
يف «مزرعة النوفايل» .كذلك �ألقى الطريان املروحي برمي ًال متفجر ًا يف حميط �شارع الزهور،
ما �أحدث حالة فزع وخوف بني �أبناء املخيم ،وخا�صة الن�ساء والأطفال.
	•ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري يوم  2كانون الأول /دي�سمرب  2015ب�سالح امل�ضاد
للطائرات ال�شيلكا منازل الأهايل يف خميم خان ال�شيح بريف دم�شق ،فيما تعر�ض املحيط
الغربي للمخيم للق�صف و�سقوط عدد من القذائف اقت�صرت �أ�ضرارها على املاديات.
	•تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم  4كانون الأول /دي�سمرب  2015لق�صف بربميل متفجر �سقط
على ال�شارع العام للمخيم مقابل مدر�سة اجلليل لقيادة ال�سيارات ،دون �أن يوقع �إ�صابات
بني املدنيني.
	•ا�ستهدف اجلي�ش ال�سوري النظامي يوم  12كانون الأول /دي�سمرب  2015املنفذ الوحيد
ملخيم خان ال�شيح (طريق زاكية – خان ال�شيح) بالر�شا�شات الثقيلة ،ومل تقع �إ�صابات.
	•ا�ستهدف اجلي�ش ال�سوري النظامي يوم  15كانون الأول /دي�سمرب  2015املنفذ الوحيد
ملخيم خان ال�شيح لالجئني الفل�سطينيني يف ريف دم�شق (طريق زاكية – خان ال�شيح)
بالر�شا�شات الثقيلة ،فيما مل ترد �أنباء عن وقوع �إ�صابات.
	•تعر�ضت املناطق املحيطة مبخيم خان ال�شيح لق�صف مدفعي ا�ستهدف حميط �أوتو�سرتاد
ال�سالم جهة منطقة احل�سينية ،كذلك ا�ستهدف الق�صف �شارع الإ�سكان ومنازل املدنيني ،ما
املهجرين جراء �إ�صابته ب�شظايا القذائف.
�أدى �إىل ق�ضاء �أحد املدنيني َّ
	•تعر�ض �شارع الزهور يف خميم خان ال�شيح يوم  24كانون الأول /دي�سمرب  2015للق�صف
بقذائف املدفعية ،ما �أدى �إىل وقوع �ضحيتني على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل عدد من الإ�صابات.
	•تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم  24كانون الأول /دي�سمرب  2015للق�صف و�سقوط عدد
من القذائف .يف غ�ضون ذلك� ،سقطت قذيفتان يف احلارة ال�شرقية للمخيم ،دون �أن توقعا
�إ�صابات يف �صفوف الأهايل .وتزامن ذلك مع انفجار عدد من طلقات ال�شيلكا داخل احلارات
ال�شرقية للمخيم.
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	•تعر�ض خميم خان ال�شيح يوم  29كانون الأول /دي�سمرب  2015للق�صف و�سقوط عدد
من قذائف الهاون على منازل �أهايل املخيم ،ما �أدى �إىل �سقوط عدد من اجلرحى يف �صفوف
املدنيني.

اعتقاالت و�إفراج
	•يف � 14أيلول� /سبتمرب  2015اختطفت جمموعة حم�سوبة على املعار�ضة ال�سورية يف خميم
خان ال�شيح بريف دم�شق تطلق على نف�سها ا�سم «لواء الفاحتني»� ،شخ�صني من �أبناء
خميم خان ال�شيح ،هما حممود الرملي وثابت فاعور ،وذلك يف �أثناء خروجهما من �صالة
اجلمعة ،حيث وجهت �إليهما تهمة التعامل مع النظام ال�سوري .وبح�سب ما نقل مرا�سل
جمموعة العمل من داخل املخيم� ،أفرج عنا�صر لواء الفاحتني ،بعد يومني من اختطاف
ال�شابني ،عن حممود الرملي ورموه يف �أحد �شوارع املخيم ،وهو يف حالة �إعياء �شديد نتيجة
التعذيب ال�شديد الذي تعر�ض له ،فيما �أبلغ العنا�صر �أهل ثابت فاعور (�سوري اجلن�سية
من �أبناء اجلوالن) نب�أ وفاته �إثر �إ�صابته بنوبة قلبية ب�سبب التعذيب.
	•يف �سياق خمتلف� ،أ�صدرت ما تُ�سمى «املحكمة ال�شرعية» التابعة للمعار�ضة ال�سورية
امل�سلحة يف الغوطة الغربية قرار ًا يوم � 30أيلول� /سبتمرب ُ 2015يلزم جمموعة «لواء
الفاحتني»� ،إحدى جمموعات املعار�ضة امل�سلحة بدفع دية ال�شاب «ثابت فاعور»� ،أحد
�أبناء خميم خان ال�شيح ،وذلك بعد ثبوت براءة ال�شاب من التعاون مع النظام ال�سوري،
بح�سب ما جاء يف قرار املحكمة.
	•اعتقل الأمن ال�سوري ثالثة من �أبناء خميم خان ال�شيح ،يوم � 16أيلول� /سبتمرب ،2015
هم «جمال �سعود» وابنه «خالد جمال �سعود» ،حيث اعتقلهما عنا�صر حاجز ال�سومرية
التابع للنظام ال�سوري يف منطقة املزة بدم�شق ،فيما اعتقل «�سامل عبد اهلل اخلالدي»
من منطقة �سوق احلميدية يف دم�شق ،علماً ب�أن اثنني من �أوالده ،هما «مالك ومن�صور»
معتقالن منذ نحو ثمانية �أ�شهر.
	•اعتقلت قوات الأمن ال�سوري يوم  10ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015الالجئ الفل�سطيني
املهند�س «رامي حممد فهد» ،وهو من �أبناء خميم خان ال�شيح ،وذلك خالل �سفره �إىل تركيا
يف ريف حلب.
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	•�أفرجت قوات الأمن ال�سوري يوم  19ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015عن الالجئ الفل�سطيني
«�أحمد خالد طحيمر» ،من �أبناء خميم خان ال�شيح ،وذلك بعد اعتقال دام لأكرث من �شهرين،
علماً ب�أنه اعتقل هو وابنه من مطار القام�شلي.
	•اعتقلت قوات الأمن ال�سوري الالجئة الفل�سطينية «�سعود �صربي م�صلح» يوم  29ت�شرين
الأول� /أكتوبر  2015عند حاجز كوكب ،وهي عائدة �إىل منزلها يف خميم خان ال�شيح.
ُي�شار �إىل �أن ال�سيدة �سعود كانت يف العا�صمة دم�شق جللب م�ساعدة الأونروا املالية
املمنوحة لالجئني الفل�سطينيني ،وعند عودتها �أقدم �أحد عنا�صر �أمن النظام املوجود على
احلاجز على تفتي�ش حقيبتها ،وهو يعلم �أن الن�ساء العائدات �إىل املخيم يخرجن جللب
م�ساعدة الأونروا ،وعندما فت�ش الع�سكري يف حقيبة املعتقلة �سعود ومل يجد مبلغاً مالياً،
قال لها عن�صر الأمن�« :أَخرجي كل ما تخبئينه يف �صدرك» ،ف�أجابت املعتقلة ب�أنه ال يوجد
�شيء ،وبعدها قام باعتقالها.
	•اعتقلت قوات الأمن ال�سوري يوم  16ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015الالجئ الفل�سطيني
«وديع ال�شاكو�ش» من م�سكنه يف منطقة جديدة عرطوز بريف دم�شق ،واقتيد �إىل جهة
جمهولة ،وهو من �أبناء خميم خان ال�شيح لالجئني الفل�سطينيني يف ريف دم�شق.
	•�أفرج الأمن ال�سوري يوم  2كانون الأول /دي�سمرب  2015عن الالجئ الفل�سطيني «يو�سف
ح�سن م�صلح» امللقب بـ«�أبو مي�شيل» ،بعد اعتقال دام �أكرث من � 10أ�شهر ،وهو من �أبناء
خميم خان ال�شيح.
	• ُفقد الالجئ الفل�سطيني «ماهر �أحمد» ،وهو مواليد  1978ومن �أبناء خميم خان ال�شيح،
يوم  2كانون الأول /دي�سمرب يف دم�شق ،يف �أثناء عمله على �شاحنته (نوع كيا).
	•اعتقل الأمن ال�سوري يوم  4كانون الأول /دي�سمرب  2015املمر�ض «عالء حممد �سعيد»،
وهو من �أبناء خميم خان ال�شيح ،وذلك من مكان �سكنه يف بلدة الك�سوة.
	•اجلدير بالذكر �أن «عالء» يعمل ممر�ضاً يف م�شفى البا�سل ،وله �شقيق ق�ضى حتت التعذيب،
وذلك بعد اعتقال دام ملدة ع�شرة �أ�شهر.
	•�إىل ذلك� ،أفرج الأمن ال�سوري يوم  4كانون الأول /دي�سمرب  2015عن الالجئ الفل�سطيني
«�أمني ح�سني حمد» ،وهو من �أبناء خميم خان ال�شيح ،بعد اعتقال دام �أكرث من �ستة �أ�شهر.
علماً ب� ّأن حمد كان قد �أم�ضى نحو �ستة �أ�شهر خمتطفاً لدى اللجان ال�شعبية املوالية للنظام
ال�سوري يف بلدة قطنا عام  ،2013عندما اختُطفت حافلة (�سريفي�س) كان بداخلها عدد من
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�أبناء خميم خان ال�شيح ،على خلفية �أ�سر قوات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة ل�ضابط من
قوات اجلي�ش النظامي.
	•�أفرجت الأجهزة الأمنية ال�سورية يوم  10كانون الأول /دي�سمرب  2015عن الالجئ
الفل�سطيني اجلريح «حممد خالد �ضاهر» ،بعد اعتقاله لأكرث من خم�سة �أ�شهر ،وذلك بعد
�أن اعتقلته قوات الأمن ال�سوري على حاجز كوكب يف �أثناء خروجه من خميم خان ال�شيح
للعالج من جراح �أ�صيب بها بعد تعر�ض املخيم للق�صف بالرباميل املتفجرة ،فقد كان يعاين
من نزف وخلع يف الكتف وك�سر يف مف�صل يده و�إ�صابتني يف رجليه.
	•�أفرج الأمن ال�سوري يوم  30كانون الأول /دي�سمرب  2015عن الالجئ الفل�سطيني «حممد
�صالح �صالح �شاكو�ش» (�أبو �صالح) ،وهو من �أبناء خميم خان ال�شيح ،وذلك بعد اعتقاله
خلم�سة �أ�شهر ق�ضاها يف الأفرع الأمنية مبدينة دم�شق ،وهي املرة الثانية التي ُيع َت َقل،
حيث ق�ضى قرابة �سنة ون�صف �سنة يف اعتقاله الأول.

•خميم درعا
�شهد خميم درعا لالجئني الفل�سطينيني يف الن�صف الثاين من عام  2015توتر ًا �أمنياً كبري ًا،
ب�سبب �إعالن ف�صائل اجلبهة اجلنوبية يف املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة �إطالق معركة عا�صفة
اجلنوب يوم  25حزيران /يونيو  ،2015بهدف ال�سيطرة على املناطق التي ال تزال حتت
�سيطرة القوات احلكومية يف حمافظة درعا ،ما ع ّر�ض املنطقة برمتها لق�صف �شبه يومي
و�سقوط الرباميل املتفجرة نتيجة ا�شتداد املعارك يف مدينة درعا واجلوار� ،أدى �إىل دمار نحو
( )%70من املخيم.

الواقع املعي�شي
يعي�ش من بقي من �أهايل خميم درعا معاناة حقيقية ترتافق مع حمالت الق�صف امل�ستمرة
بالطائرات وقذائف الهاون .فلل�شهر التا�سع على التوايل ،ال يزال �سكان املخيم يعانون من
انقطاع املياه كلياً عن جميع �أرجاء املخيم ،الأمر الذي �أجرب الأهايل على ا�ستخدام الآبار
الأرتوازية ،يف حماولة لتوفري جزء من املياه لأبنائهم ،وذلك بالرغم مما قد حتمله تلك املياه
من ملوثات� ،إال �أنها اخليار الوحيد الباقي لهم� ،أو لل�سري م�سافات طويلة من �أجل جلب مياه
ال�شرب ،ما يعر�ض حياتهم للخطر ب�سبب انت�شار القنا�صة على املباين املطلة على �شوارع
املخيم.
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�إىل ذلك ،يعاين الأهايل من �صعوبات كبرية يف ا�ستخراج املياه ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي
�شح الوقود الالزم لعمل املولدات الكهربائية لتوفري الطاقة
املتوا�صل عن املخيم� ،إ�ضافة �إىل ّ
ملحركات ال�سحب ،ما دفع بع�ض الأهايل �إىل ا�ستخدام امل�ضخات اليدوية للتغلب على تلك
امل�شكلة ،فيما ترافق ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي لفرتات طويلة ،حيث ازداد عدد �ساعات
التقنني يف التيار الكهربائي لت�صل �إىل � 20ساعة يومياً ،و�أحياناً يكون االنقطاع لأيام متوا�صلة،
بالإ�ضافة �إىل توقف خدمات الهاتف ال�سلكي والال�سلكي بنحو كامل منذ �أكرث من عام ،وكذلك
توقف عمل املرافق العامة وفرق العمل اخلدماتية والإغاثية ،ما �أدى �إىل انت�شار القوار�ض
(اجلرذان  -الفئران) يف �أغلب البيوت املهجورة واملدمرة ،وكذلك توقف عمل الأونروا يف
املخيم ،وخا�صة املراكز الطبية.

الواقع ال�صحي
ال يتوافر يف خميم درعا �أي م�شفى �أو مركز طبي ،بالإ�ضافة �إىل نق�ص حاد يف الأدوية واملواد
واملعدات الطبية الالزمة للإ�سعافات الأولية ،ي�ضاف �إليها عدم توافر �سيارات �إ�سعاف لنقل
اجلرحى لتلقي العالج خارج املخيم .كذلك يعوق قنا�ص ُة اجلي�ش النظامي و�صول �سيارات
الإ�سعاف �إليه ،و�إن جنح الأهايل ب�إخراج �أحد املر�ضى �إىل خارج املخيم ،ف�إن الأردن يرف�ض
دخول �أي الجئ فل�سطيني من �سورية ،ولو كان م�صاباً .ويف ال�سياق عينه ،فيما اتهم عدد من
النا�شطني و�أبناء خميم درعا يوم  25متوز /يوليو  2015اجلي�ش الأردين مبنع دخول جرحى
املخيم و�إ�سعافهم ،ومنهم الأطفال والن�ساء ،وقال �شهود عيان �إنه بعد ق�صف اجلي�ش النظامي
ملخيم درعا الذي �سقط فيه عدد من �أبنائه بني قتيل وجريح� ،أُ�سعف اجلرحى �إىل اجلانب
الأردين ،وعند الو�صول �إىل ال�ساتر الرتابي الفا�صل بني احلدود ال�سورية الأردنية ،منعهم
اجلي�ش الأردين من دخول الأرا�ضي الأردنية.

الواقع امليداين
	•�ألقت الطائرات ال�سورية يوم  6متوز /يوليو  2015برمي ًال متفجر ًا على خميم درعا،
�أوقع عدد ًا من الإ�صابات بني املدنيني ،وترافق ذلك مع ق�صف عنيف للمناطق والبلدات
املتاخمة له ،حيث �أكد مرا�سل جمموعة العمل �أن الطريان املروحي �ألقى نحو خم�سة ع�شر
برمي ًال متفجر ًا على �أحياء خمتلفة بالقرب من خميم درعا ،يف خالل �أقل من �ساعة ،و�أ�شار
املرا�سل �إىل �أن املنطقة اجلنوبية تتعر�ض لق�صف الطائرات ال�سورية منذ �أن �أعلنت ف�صائل
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اجلبهة اجلنوبية يف املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة �إطالق معركة عا�صفة اجلنوب يوم 25
حزيران /يونيو املن�صرم ،بهدف ال�سيطرة على املناطق التي ال تزال حتت �سيطرة القوات
احلكومية يف حمافظة درعا.
	•�ألقى الطريان املروحي يوم  12متوز /يوليو  2015عدة براميل متفجرة على البلدات
واملناطق املحيطة مبخيم درعا ،دون �أن ترد �أي معلومات عن وقوع �إ�صابات.
	•ق�صفت الطائرات احلربية يوم  13متوز /يوليو  2015خميم درعا بعدد من الرباميل
املتفجرة ،ما �أحدث دمار ًا هائ ًال يف الأبنية واملمتلكات ،فيما ا�ستهدف الق�صف جامع
احل�سني ومقربة �شهداء املخيم ،ما �أوقع عدد ًا من الإ�صابات بني املدنيني.
	•تعر�ض خميم درعا يوم  16متوز /يوليو  2015لدمار هائل يف الأبنية واملمتلكات ،وذلك
�إثر الق�صف بالرباميل املتفجرة والقنابل العنقودية التي ا�ستهدفت املخيم ،حيث �ألقى
الطريان ال�سوري برميلني متفجرين وقنابل عنقودية على املخيم ،ما �أدى �إىل �سقوط عدد
من اجلرحى من �أبناء املخيم و�أحدث دمار ًا يف املنازل.
وحي طريق ال�سد املجاور للمخيم يوم  20متوز /يوليو
	•ق�صف اجلي�ش النظامي خميم درعا ّ
 2015ب�صواريخ الغراد ،ما �أدى �إىل �سقوط عدد من ال�ضحايا واجلرحى بني املدنيني ،فيما
�أحدث الق�صف دمار ًا كبري ًا باملنازل.
	•تعر�ض خميم درعا يوم  23متوز /يوليو  2015لق�صف عنيف �أدى �إىل وقوع �أربع �ضحايا
على الأقل ،معظمهم �أطفال ،بالإ�ضافة �إىل عدد من اجلرحى ودمار كبري يف املمتلكات.
ال�ضحايا الذين جرى التعرف �إليهم هم� :سماهر نور�س مهاو�ش ،والطفل حمزة خالد
امل�صري ،والطفلة �آية خالد امل�صري ،والطفلة �أ�سماء حممد الزلفي.
	•تعر�ض خميم درعا يوم  31متوز /يوليو  2015لق�صف عنيف ا�ستخدمت فيه ال�صواريخ
وقذائف الهاون ،حيث ا�ستهدف املخيم ب�صاروخني من نوع الفيل ،وتزامن ذلك مع �سقوط
عدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة منه ،ما �أوقع �إ�صابات و�أ�ضرار ًا مادية كبرية.
	•تعر�ض خميم درعا يوم � 11آب� /أغ�سط�س  2015لق�صف مدفعي و�سقوط عدد من القذائف
على �أماكن متفرقة منه ،ما �أدى �إىل وقوع العديد من اجلرحى يف �صفوف املدنيني ،و�أحدث
دمار ًا يف املنازل.
وحي طريق ال�سد املال�صق للمخيم ق�صفاً عنيفاً يوم � 13آب� /أغ�سط�س
	•�شهد خميم درعا ّ
 ،2015حيث �سجلت  12غارة �ش ّنها الطريان احلربي ال�سوري على املنطقتني ،ما خ ّلف
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�أ�ضرار ًا مادية مبنازل الأهايل ،وتزامن ذلك مع اندالع مواجهات عنيفة على �أطراف خميم
درعا بني اجلي�ش النظامي وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة.
	•تعر�ض خميم درعا يوم � 14آب� /أغ�سط�س  2015للق�صف بربميلني متفجرين �أوقعا �ضحايا
وعدد ًا من اجلرحى بني املدنيني ،فيما �شنّ الطريان احلربي غارتني جويتني على املخيم
�أحدثتا دمار ًا كبري ًا يف املنازل واملمتلكات.
	•ا�شتباكات عنيفة اندلعت على �أطراف خميم درعا جنوب �سورية يوم  15كانون الأول/
دي�سمرب  2015بني ف�صائل املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة وقوات النظام ،وترافق ذلك مع
ق�صف عنيف باملدفعية الثقيلة وبقذائف الدبابات على �أحياء درعا البلد.
	•اعتقال و�إفراج
	•اعتقل عنا�صر الأمن ال�سوري يف منطقة اللجاة ،يوم � 22آب� /أغ�سط�س  2015الالجئ
«علي البيطاري» ،من �سكان قرية طف�س ،وذلك �أثناء توجهه �إىل ال�شمال ال�سوري.
	•�أفرج تنظيم الدولة «داع�ش» يوم � 17أيلول� /سبتمرب  2015عن جمموعة من الالجئني
الفل�سطينيني من �أبناء خميم درعا ،وذلك بعد احتجازهم لأكرث من �أ�سبوعني(((.

•خميم النريب
�أزمات معي�شية خانقة عا�شها �أبناء خميم النريب لالجئني الفل�سطينيني يف حلب خالل الن�صف
الثاين من عام  ،2015وذلك نتيجة ا�ستمرار �أحداث احلرب يف �سورية عموماً ،وتدهور الو�ضع
الأمني يف املناطق املحيطة به ،وم�شاركة بع�ض �أبنائه يف القتال �إىل جانب اجلي�ش ال�سوري ،ما
جعله عر�ضة للق�صف و�سقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة منه �أدت �إىل ت�سجيل عدد
من ال�ضحايا واجلرحى من �أبناء املخيم.
وت�ضاعف �أعداد العائالت الفل�سطينية التي غادرت خميم النريب لالجئني الفل�سطينيني
�إىل تركيا بهدف الهجرة غري ال�شرعية والو�صول �إىل دول اللجوء الأوروبي ،نتيجة تدهور
)� )1إن الخوف من االعتقال على �أيدي عنا�صر النظام ال�سوري وحواجزه المقامة ،دفع الع�شرات من العائالت والأفراد
من الالجئين الفل�سطينيين في درعا والجنوب ال�سوري �إلى �سلوك طرق بعيدة عن �سيطرة النظام كطريق البادية ال�سورية،
على الرغم من خطورة تلك الطرق ووعورتها وتكلفة تهريب الفرد العالية عبر هذا الطريق� ،إال �أن بع�ض العائالت والأفراد
مالحقة من الأجهزة الأمنية ال�سورية �إما للخدمة الإلزامية في جي�ش التحرير الفل�سطيني� ،أو �أن �أحد �أفراد تلك العائلة م�شارك
في قتال الجي�ش ال�سوري .لذلك �أجبرت على اختيار طرق بديلة بعيدة عن انظار النظام ال�سوري ،علم ًا ب�أن عنا�صر النظام
ال�سوري يعتقلون كل الجئ فل�سطيني يحاول ال�سفر نحو مناطق �سيطرة المعار�ضة ال�سورية في �شمال البالد بغية الو�صول
�إلى تركيا.
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الأو�ضاع الأمنية واملعي�شية ،وب�سبب مالحقة الأجهزة الأمنية ال�سورية وجمموعاتها
املوالية ــ جمموعة لواء القد�س ــ لل�شباب الفل�سطيني لإجبارهم على االلتحاق بجي�ش التحرير
الفل�سطيني ،والت�شديد الأمني على حركة ال�شباب يف املخيم وخارجه ،واعتقال الأجهزة
الأمنية للكثري منهم.
و�أدى �إغالق الطريق الذي مي ّد حلب وخميم النريب بالب�ضائع واملواد املختلفة �إىل ارتفاع
�أ�سعار املواد واملحروقات يف املخيم وفقدان بع�ضها.
وي�شتكي �س .كان املخيم من ا�ستمرار انقطاع الكهرباء لفرتات زمنية طويلة جراء ال�صراع
الدائر يف املحطة احلرارية ومنطقة الزربة بني اجلي�ش ال�سوري وجمموعات املعار�ضة
امل�سلحة .كذلك عانى �أبناء املخيم من انقطاع املياه ،ما ا�ضطرهم �إىل االعتماد على مياه الآبار،
الأمر الذي زاد من التكاليف التي �أرهقت العائالت� ،إ�ضافة �إىل انت�شار البطالة و�ضعف املوارد
املالية.

الواقع ال�صحي
يعاين �سكان خميم النريب يف حلب من هجرة �أبنائه ،وخا�صة الأطباء والطواقم الطبية
العاملة من كافة االخت�صا�صات ،حيث بلغ عدد الأطباء الذين هاجروا من املخيم منذ بداية
الأحداث يف �سورية بح�سب ما �أفاد به مرا�سل جمموعة العمل  17طبيباً ،فيما �أ�شار املرا�سل
�إىل �أن عدد الأطباء املوجودين يف املخيم حالياً خم�سة �أطباء مع عدد من املمر�ضني ،جميعهم
يعملون يف م�شفى فل�سطني ،وهو امل�شفى الوحيد داخل املخيم الذي ُيجري عمليات جراحية
ويق ّدم خدماته الطبية لأهل املخيم والبلدات املجاورة� ،إال �أن ذلك امل�شفى يعاين من عدم وجود
ترخي�ص ر�سمي ،ما جعله عر�ضة للإغالق �أكرث من مرةُ .يذكَر �أن م�شفى فل�سطني كان خمت�صاً
بعمليات التوليد فقط� ،إال �أن الأو�ضاع يف �سورية وخميم النريب و ُب ْعد املدينة عن املخيم
ا�ضطر �إدارة امل�شفى �إىل التعاقد مع عدد من الأطباء من مدينة حلب للقيام بعمليات جراحية
ب�سيطة فيه.
�أما بالن�سبة �إىل املراكز الطبية يف املخيم ،فهناك مركز طبي للأونروا داخل املخيم ال يقدم �سوى
اخلدمات الطبية الب�سيطة ،فيما ُح ِّول املركز الثقايف يف بداية الأحداث يف �سورية �إىل م�ستو�صف
وج ِّهز بغرفة عمليات
طبي بجهود بع�ض املتربعني من منظمات فل�سطينية وعدد من الأهايلُ ،
وبع�ض التجهيزات الطبية� ،إال �أنه ال يزال يفتقر �إىل الدعم الطبي من قبل مديرية ال�صحة يف
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�سورية .ولعل حوادث الت�سمم التي �أ�صابت عدد ًا كبري ًا من �أبناء املخيم يوم  27متوز /يوليو
 ،2015وعدم اكت�شاف امل�سبب الرئي�سي لها ،يدالن على الأزمة يف املجال ال�صحي التي يعاين
منها خميم النريب.

الواقع امليداين
	•�أ�صيب �أربعة الجئني من �أبناء خميم النريب يف حلب ،يوم  4متوز /يوليو ،2015
خالل م�شاركتهم يف القتال �إىل جانب اجلي�ش النظامي ال�سوري �ضد جمموعات املعار�ضة
امل�سلحة يف منطقة الزهراء بحلب ،والالجئون هم�« :ساهر الدربي»« ،حممود م�شعور»،
«عبد الرحمن داية» و«حممد نزار داوود».
	•يوم � 1آب� /أغ�سط�س � 2015أُ�صيبت ال�شابة الفل�سطينية «�آية ماجد» ( 21عاماً) ،وهي من
�أبناء خميم النريب بحلب ،يف منطقة العامرية يف �أثناء عودتها من مدينة حلب ،التي ت�شهد
ا�شتباكات وحاالت قن�ص بني احلني والآخر بني اجلي�ش ال�سوري وجمموعات املعار�ضة
ال�سورية ،وهي منطقة موازية جل�سر الرامو�سة الذي ُي َع ّد طريقاً لأهايل املخيم.
	•يوم � 5آب� /أغ�سط�س � 2015أُ�صيب الالجئ الفل�سطيني «�إبراهيم ال�سيتان» ،وهو من �أبناء
خميم النريب ب�شظايا قذيفة �سقطت على منطقة ال�سبيل يف حلبُ ،نقل على �أثرها للعالج يف
م�شفى املدينة.
	•يوم � 9آب� /أغ�سط�س � 2015أُ�صيبت كل من الطفلتني «جنا وجودي رافع رافع» ،وهما من
�أبناء خميم النريب ،جراء �سقوط قذيفة هاون على منزلهما يف مدينة حلب.
	•يوم � 15آب� /أغ�سط�س � 2015سقطت قذيفة هاون قرب منزل الالجئ الفل�سطيني «حممود
ملحم» يف منطقة الأعظمية مبدينة حلب ،ما �أدى �إىل ح�صول �أ�ضرار مادية يف املنزل.
حي احلمدانية يف مدينة حلب الذي ي�سكن فيه عدد
	•يوم � 17آب� /أغ�سط�س � 2015شهد ّ
من العائالت الفل�سطينية �سقوط عدة قذائف ،حيث �أُ�صيب الأهايل بحالة هلع جراء ذلك،
واخلوف من تكرار الق�صف و�سقوط �ضحايا ،بينما جنا عدد من الالجئني الفل�سطينيني من
احلي الذي طاولته قذائف الهاون.
الق�صف يف �أثناء مرورهم يف �أحد �شوارع ّ
	• يوم � 15أيلول� /سبتمرب � 2015سقطت طائرة مروحية تابعة للنظام ال�سوري على �أطراف
خميم النريب يف حلب ،ما �أدى �إىل وقوع �إ�صابات بني املدنينيُ ،عرف منهم امل�سن «�أبو ل�ؤي
�شريح» وطفل يف اخلام�سة ع�شرة من عمره نقل �إىل املركز الثقايف يف املخيم لتلقي العالج.
كذلك حلقت �أ�ضرار مادية ببع�ض منازل الأهايل القريبة من مكان �سقوط الطائرة.
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	•يوم  8ت�شرين الأول� /أكتوبر � 2015ش ّنت جمموعة املدعو «حممد رافع» املوالية للنظام
ال�سوري يف خميم النريب هجوماً على جمموعة «عدنان ال�سيد» ،وهو من جمموعة موالية
�أخرى داخل املخيم ،ب�سبب خالف بني املجموعتني على ال ِّر�شى املدفوعة لهم من �أجل
ال�سماح و�إي�صال كل من يرغب يف الهجرة �إىل خارج املخيم والو�صول �إىل تركيا ،لكون الأمن
ال�سوري يحظر على الفل�سطيني ال�سفر �إىل ال�شمال ال�سوري ،ومنه �إىل تركيا ،واعتدوا عليه
بال�ضرب ،ما �أدى �إىل نقل الأخري �إىل امل�شفى.
	•يوم  19ت�شرين الأول� /أكتوبر � ،2015أُغلق الطريق الوحيد الذي يربط خميم النريب
بحلب ،نتيجة اال�شتباكات التي اندلعت يف منطقة الرامو�سة والعامرية ،وما تبعها من
عمليات ق�صف وقن�ص للطريق ،ما �أدى �إىل احتجاز عدد من �أهايل املخيم يف تلك املنطقة.
	•يوم  20ت�شرين الأول� /أكتوبر � 2015أُ�صيب الالجئ الفل�سطيني «خالد ناجي الناجي»
( 47عاماً)� ،إثر �سقوط قذيفة على الطريق الوا�صل بني مدينة حلب وخميم النريب ،وذلك
يف �أثناء عودته �إىل املخيم.
	•يوم  16ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015ق�ضى الالجئ الفل�سطيني «�أحمد �شاهني» يف
اال�شتباكات التي دارت بني اجلي�ش النظامي وجمموعة لواء القد�س املوالية للنظام
ال�سوري وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة يف منطقة الفاميلي هاو�س غرب مدينة حلب.
كذلك �أُ�صيب الالجئ الفل�سطيني «حممد �سمارة» بطلق ناري يف ذراعه خالل م�شاركته يف
اال�شتباكات ،وهما من العنا�صر املقاتلني يف �صفوف جمموعة لواء القد�س يف خميم النريب
لالجئني الفل�سطينيني يف حلب.
	•يوم  30ت�شرين الثاين /نوفمرب � 2015أُ�صيبت كل من الطالبتني «مرح قدورة» و«وفاء
حي املوكامبو
حمدان» ،وهما من �أبناء خميم النريب ،ب�شظايا قذائف هاون ا�ستهدفت ّ
اخلا�ضع ل�سيطرة النظام ال�سوري يف حلب ،وهما من طالب جامعة حلب.

اعتقاالت و�إفراج
ت�صاعدت يف الن�صف الثاين من عام  2015وترية حمالت الدهم واملالحقات وتفتي�ش منازل �سكان
خميم النريب يف حلب ،والت�شديد الأمني على حركة ال�شباب يف املخيم وخارجه ،واالعتقاالت
امل�ستمرة بحقهم من قبل الأجهزة الأمنية ال�سورية وجمموعاتها املوالية  -جمموعة لواء
القد�س ،لإجبارهم على االلتحاق بجي�ش التحرير الفل�سطيني ،ما دفعهم للهجرة �إىل املناطق
املجاورة �أو اللجوء �إىل تركيا.
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	•يوم  18متوز /يوليو  2015اعتقلت قوات الأمن ال�سوري الالجئ الفل�سطيني «ب�شار
الدربي» ( 35عاماً) من �أبناء خميم النريب ،وذلك يف �أثناء وجوده يف مدينة حلب .علماً
ب�أنه يعمل �سائق حافلة (ميكروبا�ص) على خط حلب  -خميم النريب ،و�أفرجت عنه يوم
 21متوز /يوليو .2015
	•�أفرجت قوات الأمن ال�سوري عن الالجئ «فرا�س احلاج يحيى» ،وهو يف العقد الرابع من
العمر ،ومن �أهايل مدينة �صفد يف فل�سطني يوم � 1آب� /أغ�سط�س من �سجن عدرا يف ريف
دم�شق ،وذلك بعد اعتقال دام لأكرث من �أربعة �أ�شهر.
	•يوم � 16آب� /أغ�سط�س � 2015أفرج الأمن ال�سوري عن ال�شاب �أدهم الناجي ( 17عاماً)،
وهو من �أبناء خميم النريب ،بعد اعتقاله يف �أثناء عودته من عمله يف مدينة حلب لعدة
�أيام .اجلدير بالذكر �أن ال�شاب �أدهم الناجي يعاين من م�شاكل يف ال�سمع والنطق.
	•يوم � 20آب� /أغ�سط�س  2015اعتقلت جبهة الن�صرة يف ال�شمال ال�سوري فل�سطينيني
يعمالن مع اللجان ال�شعبية املوالية للنظام ال�سوري يف حلب  -ح�سب ادعائها  -هما
«حممد �أ�سعد» و«حمودة حوراين» ،وهما من �أبناء خميم النريب لالجئني الفل�سطينيني يف
حلب ،حيث �أعلنت الن�صرة نيتها تقدميهما �إىل املحكمة ال�شرعية التابعة لها� ،إال �أنها عادت
و�أفرجت عنهما يوم  25من ال�شهر ذاته.
	•كذلك اعتقل عنا�صر الأمن ال�سوري الالجئ «خالد عزام» ،وهو يف العقد ال�ساد�س من العمر،
ومن �أبناء خميم النريب يف حلب ،وذلك يف �أثناء عودته �إىل املخيم �آتياً من الالذقية.
	•يوم � 22آب� /أغ�سط�س  ،2015اعتقل الأمن ال�سوري الالجئ الفل�سطيني «حممد نا�صر
ج ّمال» ( 25عاماً) ،وهو من �أبناء خميم النريب يف حلب ،وذلك من �أمام حمله التجاري
داخل املخيم.
	•يوم � 25آب� /أغ�سط�س  2015اعتقل الأمن ال�سوري الالجئ الفل�سطيني «�أدهم دكور» ،وهو
من �أبناء خميم النريب يف حلب ،من منزله دون معرفة الأ�سباب الكامنة وراء اعتقاله� ،إال
�أنها افرجت عنه بعد خم�سة �أيام.
	•يوم � 28آب� /أغ�سط�س  2015اعتقل عنا�صر من الأمن ال�سوري الالجئ «عبد اهلل �سحتوت»،
�أحد عنا�صر لواء القد�س الذي يقاتل �إىل جانب اجلي�ش ال�سوري النظاميُ .ي�شار �إىل �أن
«�سحتوت» من �أبناء خميم النريب ،واعتُقل على طريق حم�ص حلب.
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	•يوم � 30آب� /أغ�سط�س  2015اعتقل الأمن ال�سوري يف حلب ال�شاب يا�سر عبد الرحيم،
وهو من �أبناء خميم النريب ،و�أحد عنا�صر لواء القد�س الفل�سطيني املوايل للنظام.
	•ويف � 30آب� /أغ�سط�س � 2015أفرجت قوات الأمن ال�سوري عن «فرا�س الناجي» ،وهو من
�أبناء خميم النريب يف حلب ،وقد اعتُقل يف �أثناء عودته �إىل املخيم ب�سبب رف�ضه �إعطاء
عنا�صر احلاجز التابع للجي�ش النظامي يف حلب بع�ضاً من الب�ضاعة التي كان يقلها يف
�سيارته.
	•�أفرج الأمن ال�سوري يوم � 31آب� /أغ�سط�س  2015عن ثالثة الجئني من �أبناء خميم
النريب بعد �أيام من اعتقالهم على �أحد احلواجز التابعة للأمن ال�سوري ،وهم« :يا�سر
عبد الرحيم»« ،عبد اهلل �سحتوت» و«�أبو علي رافع» ،وهم عنا�صر حم�سوبون على ما
ي�سمى جمموعة «لواء القد�س»� ،إحدى املجموعات املوالية للنظام ال�سوري وتقاتل على
عدة جبهات �إىل جانب اجلي�ش ال�سوري.
	•�أفرجت الأجهزة الأمنية ال�سورية يوم � 7أيلول� /سبتمرب  2015عن الالجئ الفل�سطيني
«�شحادة ميعاري» ،وهو من �أبناء خميم النريب ،وذلك بعد اعتقال دام �أكرث من �ستة
�أ�شهرُ .يذكَر �أن �شحادة كان �أحد عنا�صر اللجان ال�شعبية يف بداية ت�سليح تلك املجموعات
حلماية املخيم ،ثم اعتزل العمل منها بحجة انحرافها عن الهدف من ت�شكيلها ،وهو حماية
املخيم ،وغدت تخرج للقتال �إىل جانب النظام �ضد جمموعات املعار�ضة.
	•يف غ�ضون ذلك ،احتجز عنا�صر من جمموعة «�أحرار ال�شام» يوم � 9أيلول� /سبتمرب 2015
ال�شاب الفل�سطيني «مهدي حممد الناجي» ( 18عاماً) ،وهو من �أبناء خميم النريب ،وذلك
بعد توقيفه يف بلدة �سرمني بريف �إدلب ،يف �أثناء توجهه �إىل تركيا .ويف � 10أيلول� /سبتمرب
�أُطلق �سراحه.
	•�أفرجت الأجهزة الأمنية ال�سورية يوم � 30أيلول� /سبتمرب  2015عن الالجئ الفل�سطيني
«خالد عزام» ،وهو يف العقد اخلام�س ،ومن �أبناء خميم النريب ،وذلك بعد اعتقال دام
لأكرث من �شهرين ون�صف.
	•اعتقل الأمن ال�سوري يوم  22ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015الع�شرات من الالجئني
الفل�سطينيني يف �شمال �سورية ،وذلك يف �أثناء حماولتهم الو�صول �إىل تركيا ،يف خالل فرتة
عيد الأ�ضحى املا�ضي.
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	•ووفقاً للمعلومات ،هناك عدد من العائالت التي اعتقلت ب�أكملها من والدين و�أطفالهما ،حيث
بلغ عدد املعتقلني نحو ( )70فرد ًا ،بينهم ن�ساء و�أطفال .و�أكدت امل�صادر نقل املعتقلني �إىل
�سجن الأمن الع�سكري يف حماه ،قبل �أن ُين َقلوا �إىل معتقل الفيحاء يف دم�شق.
	•اعتقلت قوات الأمن ال�سوري يوم  5كانون الأول /دي�سمرب  2015الالجئ الفل�سطيني
«حممد الدربي» ( 38عاماً) ،وهو من �أبناء خميم النريب ،وذلك بعد اقتحام عنا�صر
الأمن الع�سكري ال�سوري ومعهم �إحدى املجموعات املوالية للنظام منزله ،واقتياده �إىل
جهة جمهولة .ومل ُيعرف �سبب االعتقال .ويوم  13كانون الأول /دي�سمرب� ،أفرج الأمن
ال�سوري عن الالجئ «حممد ف�ؤاد الدربي» ،وذلك بعد اعتقاله لنحو �أ�سبوع.

•خميم العائدين ــ حم�ص

(((

تنامت يف الن�صف الثاين من عام  2015هجرة �سكان خميم العائدين يف حم�ص باجتاه تركيا
والدول الأوروبية ،نتيجة الأو�ضاع الأمنية واملعي�شية ،حيث لوحظ خالل الفرتة الأخرية
مغادرة عدد كبري من �أهايل املخيم �إىل تركيا ،يف حماولة للو�صول �إىل دول اللجوء الأوروبي.
فيما يوجد يف تركيا الكثري من ال�شباب والعائالت ينتظرون طرقاً تو�صلهم �إىل الرب الأوروبي
بطرق �شرعية وغري �شرعية .وتعود �أ�سباب تنامي ظاهرة الهجرة �إىل املالحقات الأمنية
ال�سورية من قبل الأجهزة الأمنية واملجموعات املوالية لها لل�شباب الفل�سطيني يف خميم
العائدين ،لإجبارهم على االلتحاق بجي�ش التحرير الفل�سطيني ،والت�شديد الأمني على حركة
ال�شباب يف املخيم وخارجه ،واالعتقاالت امل�ستمرة بحقهم.

التغريات العمرانية
بد�أت قوات الأمن ال�سوري بالت�ضييق �شيئاً ف�شيئاً على �سكان املخيم بعد الظهور امل�سلح،
وجعلت الدخول �إىل املخيم واخلروج منه من املدخل الرئي�سي فقط .كذلك و�ضعت �سواتر
ترابية وحواجز �إ�سمنتية بني املخيم وال�شما�س ،وم ّدت �أ�سالكاً �شائكة بني املخيم وطريق
ال�شام ،ل�س ّد جميع الطرق الفرعية امل�ؤدية �إىل املخيم.
( )1للمزيد من المعلومات يمكنكم االطالع على التقرير :العائدين ـ حم�ص مخيم رهن االعتقال ـ �إبراهيم العلي ـ
مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية على ال�شبكة العنكبوتية:
http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/acamp_under_arrest.pdf
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	•ويف  21حزيران /يونيو  ،2015قامت ال�سلطات املخت�صة ببناء وتركيب �سور حديدي
يف�صل بني �أحياء خميم العائدين يف حم�ص والكتلة اجلامعية وال�سكن اجلامعي من اجلهة
وحي وادي الذهب يف املنطقة ال�شرقية،
وحي عكرمة ّ
الغربية ،و�أحياء �ضاحية الوليد ّ
وذلك على طول طريق ال�شام ابتدا ًء من دوار تدمر ،وحتى دوار التمثال على مفرق اجل�سر
و�شارع احل�ضارة دون �أي ممرات خدمية بني اجلانبني ،ف�أ�صبح املخيم حماطاً بـ:
	•�سور �إ�سمنتي بارتفاع � 3أمتار و�أ�سالك �شائكة فوقه بارتفاع  1مرت.
	•�سور حديدي يف�صل �أوتو�سرتاد طريق ال�شام بني الذهاب والإياب بارتفاع � 3أمتار ،مغلق
من دوار تدمر جنوباً حتى دوار التمثال �شما ًال.
	•�إغالق املفارق لل�شوارع ببناء جدران بارتفاع � 3أمتار.
	•حفر خندق وخلفه �ساتر ترابي بارتفاع  1.5مرت.
	•نقاط مراقبة كامريات �إلكرتونية و�أماكن للقنا�صة فوق الكتل اجلامعية وخزان املاء �شما ًال
وال�سكن اجلامعي جنوباً.
�أ ّثر ال�سور احلديدي بعملية التوا�صل بني �أهايل املخيم و�أقاربهم يف املناطق املجاورة ،و�أ�صبح
على الأهايل �أن يذهبوا �إىل اجلنوب عرب دوار تدمر للعودة �إىل طريق ال�شام ،ما ي�ضاعف تكاليف
املوا�صالت ،وخا�صة على الطالب واملوظفني ،والأهايل الذين لديهم مراجعات مع م�ستو�صف
الأونروا وم�شفى بي�سان.
كذلك انعك�س بناء ال�سور �سلباً على �أ�صحاب املحا ّل التجارية يف الأحياء ال�شرقية ،الذين حال
ال�سور بينهم وبني زبائنهم من اجلهة الغربية.
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خمطط يبينّ التغريات العمرانية التي طر�أت على خميم العائدين

املظاهر العامة للأو�ضاع داخل املخيم
بالرغم من حر�ص الأهايل ال�شديد على حتييد املخيم� ،إال �أن قائمة طويلة من املمنوعات من قبل
املفرزة الأمنية ُفر�ضت على الأهايل داخل املخيم و�أُلزموا بها .نذكر منها:
	•ينع �إدخال �أو �إخراج مواد الأثاث املنزيل اجلديدة وامل�ستعملة� ،إال من خالل �أ�شخا�ص
مُ
حم�سوبني على النظام� ،أو ُت َّت َبع �إجراءات وموافقات طويلة ومعقدة.
	•ينع �إدخال مواد البناء والإعمار �إال من خالل اتباع �إجراءات وموافقات طويلة ومعقدة
مُ
بحاجة �إىل بيان ملكية ،مع العلم ب� ّأن �أغلب بيوت املخيم هي بناء عائلي طابقي ،وال توجد
تنازالت �أو ملكيات بني الأب والأبناء.
	•ينع �إعالن املتوفى خارج �سورية مبكربات اجلامع كالعادة ،و�إقامة العزاء العلني،
مُ
باعتبار � ّأن املتوفى خائن لوطنه.
	•ينع �إعالن وفاة � ّأي �شخ�ص �إال بعد املوافقة من مديرية الأوقاف يف مدينة حم�ص التي
مُ
تعترب املخيم خارج اخت�صا�صها ،وتر ّد الأمر �إىل املفرزة الأمنية داخل املخيم التي تر ّد
بدورها �إىل الهيئة العامة لالجئني الفل�سطينيني التي تتن�صل من م�س�ؤوليتها عن هذا الأمر
�أي�ضاً.
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	•ينع �إعالن وفاة �أي امر�أة مبكربات اجلامع� ،سوا ٌء �أكانت داخل املخيم �أم خارجه من غري
مُ
�سبب وا�ضح.
	•تمُ نع املظاهر املرتافقة عادة مع الأفراح كالزفة للعري�س والتزمري وال�سيارات� ...إلخ.
	•ينع جتاوز الوقت املحدد للأعرا�س داخل �صاالت الأفراح للن�ساء ،وهو من ال�ساد�سة
مُ
حتى التا�سعة م�سا ًء.
	•يجب تقدمي ك�شف يومي م�سائي �إىل املفرزة الأمنية لكل املر�ضى واملراجعني الذين دخلوا
م�شفى بي�سان.
	•ينع الت�أجري �أو ال�سكن �أو اال�ست�ضافة يف املخيم لكل من �أهايل مدن وبلدات «تدمر �أو
مُ
القريتني �أو مهني» مهما كانت �صلة القرابة والن�سب ،باعتبارهم خونة �سلموا مناطقهم.
	•ينع الت�صرف ب�أمالك املهاجرين من �أبناء املخيم من قبل ذويهم ،حتى لو ق ّدموا بذلك
مُ
وكالة م�صدقة �أ�صو ًال من ال�سفارة ال�سورية يف الدول التي هاجروا �إليها.

الواقع املعي�شي
ترافق التدهور الأمني الذي ت�شهده مدينة حم�ص مع تدين امل�ستوى املعي�شي لل�سكان عام ًة ولالجئني
الفل�سطينيني داخل خميم العائدين خا�صة ،نتيجة الإجراءات التي و�صفتها احلكومة ال�سورية
بالتدابري الأمنية ،ابتدا ًء من �إغالق الطرق �أمام ال�سيارات والتوقيف واملداهمات واالعتقاالت
الع�شوائية التي طاولت غالبية �سكان املخيم ،ما فاقم معاناتهم وا�ضطُ ر معظمهم �إىل بيع منازلهم
ب�أبخ�س الأثمان واملغادرة نحو املجهول يف �أ�صقاع الأر�ض الأربعة.
و�شح املواد الغذائية وانت�شار
فعلى ال�صعيد االقت�صادي يعاين �أبناء املخيم من فقر احلال ّ
البطالة ،وت�ضاعف �أ�سعار املواد الغذائية والألب�سة والأدوية نتيجة منع حواجز النظام
من دخول املواد �إىل املخيم ،بالإ�ضافة �إىل الت�ضييق املتعمد على �أ�صحاب املحا ّل التجارية
والعربات اجلوالة �أو الثابتة يف �شوارع املخيم ،حيث �أكد مرا�سل جمموعة العمل من �أجل
فل�سطينيي �سورية �أن «عنا�صر الأمن ال�سوري ب ّلغوا �أ�صحاب العربات «الب�سطات» بوجوب
�إزالتها من و�سط �شارع القد�س يف املخيم» ،ما �أ�سهم يف تراجع حركة البيع وال�شراء داخل
املخيم.
كذلك ي�شتكي �أبناء املخيم من انقطاع التيار الكهربائي لفرتات زمنية طويلة جتاوزت �أحياناً
(� 12ساعة/اليوم) ،ما �أدى �إىل تلف وف�ساد املواد الغذائية التي يحتاج حفظها للتربيد.
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ويفتقد �سكان املخيم مادة البنزين واملازوت وغاز الطهو ب�سبب منع حواجز اجلي�ش النظامي
�إدخالها �إىل املخيم ،ما رفع �أ�سعارها بنحو جنوين .فقد و�صل �سعر ليرت مادة املازوت �إىل ما بني
( )250 - 220لرية �سورية� .أما �سعر �أ�سطوانة الغاز ،فراوح ما بني ( 3500ـ  )5000لرية
�سورية ،ما ا�ضطر الأهايل �إىل اللجوء �إىل احلطب للتدفئة والطبخ ،بالرغم من غالء �سعره �أي�ضاً.
�أما من اجلانب الإغاثي ،فقد وا�صلت امل�ؤ�س�سات اخلريية النا�شطة يف املخيم ،كهيئة فل�سطني
اخلريية والهيئة اخلريية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني والهالل الأحمر ال�سوري واجلمعية
اخلريية الفل�سطينية ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني «الأونروا» ،توزيع
م�ساعدات غذائية على �أبناء املخيم ،وعلى العائالت النازحة من ال�سوريني والفل�سطينيني
النازحني �إىل املخيم.
ويف خطوة الفتة ،قامت وكالة «الأونروا» يف �أثناء توزيع الدفعة الرابعة من امل�ساعدات
على �أهايل املخيم باقتطاع �أ�سماء املوقوفني واملعتقلني وامل�سافرين عن ذويهم وحرمانهم
امل�ساعدات.

الواقع التعليمي
ي�ؤمن �أهايل املخيم ب�ضرورة التع ّلم ويع ّدونه هدفاً رئي�سياً لديهم ،وتق َّدر ن�سبة املتعلمني يف
خميم العائدين حتى املرحلة الإعدادية  %95من عدد ال�سكان ،وتوجد يف خميم العائدين
�ست مدار�س للأونروا ،هي عبارة عن �إعداديتني (ال�شجرة والرملة) و�أربع مدار�س ابتدائية
ّ
(اجل�ش ،الر�أ�س الأحمر ،دير الأ�سد والربوة) ،بالإ�ضافة �إىل ثالث رو�ضات :رو�ضة العودة
التابعة للأونروا ،رو�ضة زهور اليا�سني التابعة حلركة حما�س ،ورو�ضة براعم الأق�صى
التابعة الحتاد املعلمني� .أما املرحلة الثانوية واملعاهد واجلامعات ،فهي ح�صر ًا يف املدار�س
التابعة للحكومة ال�سورية.
يف العام الدرا�سي � 2016/2015شهد التعليم تراجعاً حاد ًا نتيجة العديد من العوامل ،كهجرة
�أهل اخلربة من املعلمني الناجمة عن تدهور الأو�ضاع الأمنية يف املخيم والرغبة يف البحث
عن الأمن والأمان بعدما تزايدت �أعمال التفيي�ش واالعتقال واالبتزاز على الكنية واجلن�سية
وينحز �إىل طرف على ح�ساب طرف �آخر ،ما
واملذهب ،وال�ضغط النف�سي على من مل ينخرط َ
ا�ضطرهم �إىل الفرار ،رغم االمتيازات التي كانوا يتمتعون بها من رواتب عالية تدفعها لهم
الأونروا.
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باملقابل� ،شغل هذا الفراغ معلمون ال ميتلكون الكفاءة �أو اخلربة الالزمتني للقيام بالعملية
التعليمية .فقد ا�ستُخدم املتخرجون اجلدد من طالب اجلامعات دون �إخ�ضاعهم للدورات
الت�أهيلية الالزمة لإعداد املدر�سني و�إتقان الو�سائل التعليمية والطرق التدري�سية و�إدارة
ال�صف وتقنيات التعليم احلديثة ،ما ا�ضطر الطالب �إىل االلتحاق باملعاهد اخلا�صة للتقوية،
وهذا يزيد العبء املادي على الأهايل.
كذلك ُدجمت املدار�س وا�ستُغني عن واحدة منها مع موظفيها نتيجة الت�سرب الدرا�سي والنزوح
والهجرة ،حتى �أ�صبح عدد طالب بع�ض ال�صفوف ال يتجاوز  17طالباً ،خا�صة �صفوف الثالث
الإعدادي «التا�سع».

الواقع ال�صحي
مع امتداد �أمد ال�صراع وتع ّذر و�صول الالجئني الفل�سطينيني �إىل املراكز �أو امل�ست�شفيات
احلكومية ،ملا ي�شكل ذلك من خطورة عالية يف �أثناء التنقل ،اعتمد ال�سكان يف العالج على
مركزين �أ�سا�سيني لل�صحة داخل املخيم تُق َّدم فيهما اخلدمات ال�صحية املجانية (الأونروا) �أو
ب�أ�سعار رمزية (جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني) ،بالإ�ضافة �إىل م�صادر ثانوية �أخرى تعتمد
على عيادات الأطباء اخلا�صة ب�أجور معقولة �أي�ضاً ،مقارن ًة ب�أجور الو�سط املحيط ،لكن لي�س
با�ستطاعة اجلميع الرتدد عليها.

الواقع امليداين

	•تعر�ضت �أطراف خميم العائدين يف حم�ص يوم � 11آب� /أغ�سط�س  2015للق�صف ،حيث
(حي عكرمة وطريق ال�شام) قذيفتا هاون ،ما �أدى �إىل
احلي ال�شرقي للمخيم ّ
�سقط على ّ
�سقوط �ضحية وعدة جرحى ،حيث غالبية �سكان هذا احلي من الالجئني الفل�سطينيني.
	•وقال مرا�سل جمموعة العمل �إن القذيفة الأوىل �سقطت بالقرب من «جامع �أ�سامة بن زيد»،
و�أ�صابت �سيارة «بيك �آب» مقابل مفرق املخيم مبا�شر ًة ،ما �أدى �إىل ق�ضاء ال�سائق الذي
ال يزال جمهول الهوية ب�سبب تفحم ج ّثته بنحو كامل ،ونقل جثمانه مع جريحني �أ�صيبا
جراء القذيفة �إىل م�شفى بي�سان يف املخيم� .أما القذيفة الثانية ،ف�سقطت على م�سافة قريبة
من الأوىل ،لكن من اجلهة ال�شمالية.
	•يوم � 20أيلول� /سبتمرب � ،2015أُ�صيب الطفل الفل�سطيني وليد مهند �سامل ،وهو من �أبناء
املخيم ،بر�صا�صة يف ر�أ�سه ،وذلك عقب �إطالق قوات النظام ال�سوري املتمركزة يف ال�سكن
اجلامعي النار على اجلهة اجلنوبية من املخيم.
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اعتقال و�إفراج
	•متيز خميم العائدين – حم�ص عن غريه من املخيمات الفل�سطينية يف �سورية ب�أنه الأكرث
تعر�ضاً حلمالت االعتقاالت والتوقيفات التي طاولت معظم �أبنائه ،حيث �سجل اعتقال
الن�سبة الأكرب بني املخيمات ،مقارن ًة بعدد �سكانه وم�ساحته .فقد �أح�صى فريق الر�صد
والتوثيق يف جمموعة العمل اعتقال �أكرث من ( )200الجئ فل�سطيني ،وتفاوتت مدة
توقيف البع�ض ما بني �ساعات و�أيام و�أ�سابيع ،بينما ما زال نحو ( )133منهم قابعني يف
ال�سجون.
	•وتظهر ال�شواهد الآتية بع�ض احلوادث التي تعر�ض فيها �أبناء املخيم حلمالت الدهم
واالعتقال والإفراج خالل الن�صف الثاين من عام :2015
	•اعتقلت الأجهزة الأمنية ال�سورية يف مدينة حم�ص ال�شاب الفل�سطيني «م�صعب �أحمد
خليفة» ،يوم  ،2015/7/12وذلك عند معرب «املدينة اجلامعية» يف اجلهة اجلنوبية
ملخيم العائدين ،وهو يف العقد الثالث من العمر و�أب لطفلني ،ومن �أهايل مدينة �صفد يف
فل�سطني.
	•�أفرجت قوات الأمن ال�سوري عن الالجئ الفل�سطيني «حممد ظاهر» بعد اعتقال دام �أكرث
من عامني ون�صف ،وكان قد اعتقل حينها عند ما ُيع َرف بحاجز  ،68وانت�شر خالل فرتة
اعتقاله خرب عن وفاته يف ال�سجون ال�سورية.
	•�إىل ذلك ،اعتقلت الأجهزة الأمنية ال�سورية الج َئني فل�سطين َّيني من �أبناء خميم العائدين يف
حم�ص ،هما :ال�شاب «عبادة ح�سني ف�ضة» ،واعتُقل يف يوم  2015/7/12يف �أثناء تنقله
لل�سفر ،وذلك يف كراجات مدينة حماه  -الزربة ،وهو يف العقد الثالث من العمر ،ومن �أهايل
قرية الب�صة يف فل�سطني .واعتقلت �أي�ضاً ال�شاب «بالل خالد زيدان» ،يوم 2015/7/10
يف كراجات مدينة حماه  -الزربة ،وهو يف العقد الثالث من العمر ،ومن �أهايل قرية طرية
حيفا يف فل�سطني.
	•�أفرج الأمن ال�سوري عن الالجئ الفل�سطيني «حامد عطا اهلل خطاب» ،وهو من �أبناء
خميم العائدين يف حم�ص يوم  ،2015/7/13بعد اعتقاله قرابة �شهر ،وهو يف نهاية العقد
اخلام�س من العمر ،ومن �أهايل قرية عني الزيتون يف فل�سطني.
	•ويف  28متوز /يوليو  2015اعتقل الأمن ال�سوري ثالث �أخوات فل�سطينيات مع �أطفالهن،
والجئة يف ال�ستني من عمرها ،من �أبناء خميم العائدين يف حم�ص ،وذلك يف خالل �سفرهنّ
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باجتاه قرية الزربة القريبة من الأرا�ضي الرتكية ،وقد اعتقلهنّ عنا�صر احلاجز بعد
مدينة حماه باجتاه قرية الزربة ،وهنّ  :الالجئة الفل�سطينية «مي�ساء ح�سن اخليال»
وطفالها ،وهي يف نهاية العقد الثالث من العمر ،والالجئة الفل�سطينية «�إ�سراء ح�سن
اخليال» وطفلها ،وهي يف منت�صف العقد الثالث من العمر ،والالجئة الفل�سطينية «ت�سنيم
ح�سن اخليال» ،وهي يف بداية العقد الثالث من العمر ،والعائلة تعود �إىل قرية طرية حيفا
يف فل�سطني ،والالجئة الفل�سطينية امل�سنة «�صفية حممد قا�سم (�أم عالء)» ،وهي يف العقد
ال�ساد�س من العمر ،من �أهايل مدينة النا�صرة يف فل�سطني.
	•واعتقل الأمن ال�سوري الالجئ الفل�سطيني «وليد زكريا خليل احللبي» ،وهو من �أبناء
خميم العائدين يف حم�ص ،يوم � 4آب� /أغ�سط�س من مكان عمله يف منطقة ح�سياء .ي�شار �إىل
�أنه يف نهاية العقد الثالث من العمر ،ومن �أهايل مدينة عكا يف فل�سطني.
	•منع الأمن ال�سوري ذوي الالجئ الفل�سطيني «عمار عمر التوبة» الذي تويف يوم 2015/8/8
على احلدود الرتكية ال�سورية �إثر تعر�ضه لنوبة قلبية مفاجئة ،من �إقامة جمل�س عزاء له،
علماً ب�أنه يف منت�صف العقد الثالث من العمر ،وهو من �أهايل قرية �صفرية يف فل�سطني.
	•اعتقلت قوات الأمن ال�سوري الالجئ الفل�سطيني «�أمين حممد خطاب» ،وهو من �أبناء
خميم العائدين يف حم�ص ،يوم � 6آب� /أغ�سط�س ،وذلك بعد اقتحام منزله وحمله التجاري،
فيما مل تت�سنّ ملرا�سلنا معرفة �أ�سباب اعتقاله ،وهو يف بداية العقد ال�ساد�س من العمر،
ومن �أهايل قرية عني الزيتون يف فل�سطني.
	•و�أقدم عنا�صر حاجز الربج يف منطقة البح�صة بدم�شق ،التابع للجي�ش ال�سوري ،على
اعتقال الالجئ الفل�سطيني «طارق ح�سان �صالح �شطارة» ،من �أبناء خميم العائدين يف
حم�ص ،وذلك يف �أثناء عودته من عمله ،علماً ب�أنه يف بداية العقد الثالث من العمر ،ومن
�أهايل قرية تر�شيحا يف فل�سطني.
	•يوم � 9آب� /أغ�سط�س اعتقل الأمن ال�سيا�سي «حممود دروي�ش �شلون» ،وهو يف العقد
الرابع من العمر ،ومن �أهايل مدينة عكا يف فل�سطني ،وذلك بعد دهم منزله يف خميم العائدين
بحم�ص .كذلك �أفرجت الأجهزة الأمنية ال�سورية عن الالجئ «حممد �إ�سماعيل عمر» (�أبو
عمر) ،وهو من �أبناء خميم العائدين ،من �سجن حم�ص املركزي بعد اعتقال دام قرابة 3
�أ�شهر ،وهو يف العقد اخلام�س من العمر ،ومن �أهايل قرية ال�شجرة يف فل�سطني .و�أفرجت
�أي�ضاً عن الالجئ «�أمين حممد خطاب» (�أبو حممد) ،وهو من �أبناء خميم العائدين ،بعد
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اعتقال دام خم�سة �أيام ،وهو يف بداية العقد ال�ساد�س من العمر ،ومن �أهايل قرية عني
الزيتون يف فل�سطني .و ُي�شار �إىل �أنه برتبة مقدم يف الأمن الوقائي التابع لل�سلطة الفل�سطينية
يف رام اهلل.
	•واعتقل الأمن ال�سوري الالجئ الفل�سطيني «بالل ال�شعبي» ،وهو من �أبناء خميم العائدين
يف حم�ص يوم � 10آب� /أغ�سط�س  ،2015وذلك من دائرة الهجرة واجلوازات يف حم�ص،
وهو يف بداية العقد الثالث من العمر ،ومن �أهايل قرية الزيتون يف فل�سطني.
	•�أفرج الأمن ال�سوري عن «ابت�سام يون�س بكر» التي �سبق �أن اعتقلها يوم � 12آب� /أغ�سط�س
من كاراج حم�ص – حلب ،يف �أثناء �سفرها هي ووالدتها �إىل حلبُ .ي�شار �إىل �أنها من
�أبناء خميم العائدين يف حم�ص ،ويف العقد الثالث من العمر ،ومن �أهايل قرية ال�شجرة يف
فل�سطني.
	•يف � 18آب� /أغ�سط�س � 2015أفرج الأمن ال�سوري عن الجئني فل�سطينيني من �أبناء خميم
العائدين يف حم�ص ،هما «طارق ح�سان �صالح �شطارة» ،الذي اعتقله يوم � 6آب� /أغ�سط�س
عنا�صر حاجز الربج يف منطقة البح�صة بدم�شق التابع للجي�ش ال�سوري ،وذلك يف �أثناء
عودته من عمله ،علماً ب�أنه يف بداية العقد الثالث من العمر ،ومن �أهايل قرية تر�شيحا يف
فل�سطني.
	•دهم الأمن ال�سوري بع�ض منازل خميم العائدين يف حم�ص يوم � 22آب� /أغ�سط�س ،2015
واعتقل ثالثة �أ�شخا�ص بعد دهم بيت الالجئ الفل�سطيني «حممد جهاد اخلطيب» غربي
م�شفى بي�سان� .إ�ضافة �إىل ذلكُ ،دهم منزل «�إياد �أحمد الكردي» يف منت�صف �شارع «يافا».
	•اعتقلت قوات الأمن ال�سوري يوم � 31آب� /أغ�سط�س  2015ال�شاب الفل�سطيني «عالء
دروي�ش» �صباح يوم  2015/8/28يف خميم العائدين بحم�ص ،حيث اعتقله عنا�صر من
فرع الأمن ال�سيا�سي واقتادوه �إىل جهة جمهولة ،وهو يف نهاية العقد الثالث من العمر ،ومن
�أهايل مدينة �صفد يف فل�سطني.
	•�أفرجت قوات الأمن ال�سوري عن ال�شاب الفل�سطيني «وليد زكريا خليل احللبي» ،من �أبناء
خميم العائدين يف حم�ص ،بعد اعتقال دام  22يوماً .وكان قد اعتُقل لت�شابه يف الأ�سماء،
وهو يف نهاية العقد الثالث من العمر ،من مدينة عكا يف فل�سطني.
	•كذلك اعتقلت قوات الأمن ال�سوري يوم  2015/9/10ك ًال من الالجئني الفل�سطينيني
«حممد عرابي» ،وهو يف العقد الثالث من العمر ،ومن �أهايل مدينة عكا يف فل�سطني ،والالجئ
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«ه�شام حممد قطو�س» ،يف �أثناء �سفرهما �إىل تركيا عرب مدينة حماه ،وهو يف العقد اخلام�س
من العمر ،ومن �أهايل مدينة عكا يف فل�سطني.
	• ُفقد كل من ال�شقيقني «رائد ح�سني دربا�س» (يف العقد الرابع من العمر) ،و«�أكرم ح�سني
دربا�س» (يف العقد الثاين من العمر) ،من �أبناء خميم العائدين يف حم�ص يوم ،2015/9/15
يف �أثناء �سفرهما �إىل خارج �سورية ،بهدف الهجرة �إىل �أوروبا ،وحتى اللحظة مل ترد �أي
معلومات �أو �أنباء عنهما ،علماً ب�أنهما من �أهايل قرية طرية حيفا يف فل�سطني.
	•و�أفرج الأمن ال�سوري عن الالجئ «عالء دروي�ش» الذي اعتُقل يوم (،)2015/9/17
بالإ�ضافة �إىل الإفراج عن الالجئ «خالد جمال زيد» امللقب ب�أبو جمال ،وذلك بعد اعتقال
دام لأربعة �أ�شهر ،حيث اعتقل يف �أثناء �سفره �إىل لبنان لإجراء مقابلة ّ
مل �شمل يف �إحدى
ال�سفارات الأوروبية.
	•�أفرج الأمن ال�سوري يوم  20ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015عن م�س�ؤول فرع حم�ص
للمتطوعني يف جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني «خالد زيد» (�أبو جمال) ،وذلك بعد اعتقال
دام نحو �سبعة �أ�شهر .وكانت قوات الأمن ال�سوري قد اعتقلته على احلدود ال�سورية
اللبنانية ،ومل تُع َرف �أ�سباب االعتقال ،وهو �أحد �أهم العاملني يف املجال التطوعي مبخيم
العائدين يف حم�ص.
	•دهم الأمن ال�سوري يوم  2015/10/18منزل عائلة «ال�شعيبي» الكائن يف �شارع يافا،
بحجة البحث عن خمب�أ للأ�سلحة داخل املنزل .كذلك ُدهم منزل عائلة «العو�ض» الكائن يف
�آخر �شارع القد�س ،يف ذات اليوم بحجة م�شابهة.
	•و ُدهم منزل الالجئ «حممد اجلمعة» ،يوم  2015/10/21الكائن و�سط �شارع يافا ،وذلك
بحثاً عن �أحد �أفراد العائلة.
	•�إىل ذلكُ ،دهم منزل «ب�سام خمي�س عليوة» الكائن يف �شارع يافا ،يف اليوم ذاته ،وذلك بحثاً
عن �أحد �أفراد العائلة.
	•كذلك �أُفرج عن الالجئ «حممد عثمان» يوم  2015/10/28من �سجن عدرا يف دم�شق ،بعد
مدة �إعتقال دامت �أكرث من �شهر ون�صف ،وهو يف العقد الثالث من العمر ،ومن �أهايل مدينة
�صفد يف فل�سطني.
	•�إىل ذلك� ،أفرج الأمن ال�سوري عن الالجئ الفل�سطيني «خالد حممود �شطارة» (�أبو
حممد) ،وهو يف العقد الثالث من العمر ،والالجئ «حممد حممود �شطارة» (�أبو خالد)،
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وهو يف العقد اخلام�س من العمر ،يوم  2015/11/1من �سجن حمكمة الفيحاء اخلا�صة
بامل�سافرين �إىل تركيا ،وذلك بعد اعتقالهما لأكرث من �شهر ون�صف ،وهما من �أهايل قرية
تر�شيحا يف فل�سطني.
	•ويف  2ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015دهم الأمن ال�سوري بيوت وحما ّل عائلة «�آل احلاج
يحيى» الفل�سطينية يف خميم العائدين بحم�ص ،وذلك للبحث عن الالجئ الفل�سطيني «معتز
احلاج يحيى» (�أبو �إياد) ،وهو يف بداية العقد اخلام�س من العمر ،بح�سب ما �صرحوا به يف
�أثناء االقتحام .لكن عملية البحث مل ت�ؤ ِّد �إىل اعتقاله ،ب�سبب فراره �إىل خارج �سورية.
	•يوم  2015/11/5منع عنا�صر مفرزة الأمن ال�سوري يف املخيم ذوي ال�شاب الذي تويف
بحادث يف تركيا «حممد همام عو�ض» من �إعالن وفاته و�إقامة جمل�س عزاء لفقيدهم ،بحجة
�أنه كان مطلوباً للأمن ال�سوري .وذلك ي�أتي �ضمن �سل�سلة من الت�ضييقات التي ميار�سها
عنا�صر الأجهزة الأمنية ال�سورية على املخيم و�أبنائه.
	•اعتقل الأمن ال�سوري يوم  14ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015الالجئ الفل�سطيني «راتب
�إ�سماعيل عمر» (�أبو �سامر) وزوجته ،وذلك بعد دهم عنا�صر الأمن منزلهما والتفتي�ش
فيه ويف حديقة املنزل ،وهو يف نهاية العقد ال�ساد�س من العمر ،ومن �أهايل قرية ال�شجرة،
وزوجته من �أهايل قرية طرية حيفا يف فل�سطني.
	•�أفرج الأمن ال�سوري يوم  16ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015عن الالجئ الفل�سطيني «حممد
�إ�سماعيل العمر» ،وذلك بعد اعتقال دام نحو �ستة �أ�شهر.
	•�أفرج الأمن ال�سوري يوم  18ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015عن الالجئ الفل�سطيني «راتب
�إ�سماعيل العمر» ،من ابناء خميم العائدين يف حم�ص ،وذلك بعد اعتقال دام نحو �أ�سبوع.
اعتُقل «وائل خليل حممد ب�سيوين» ،وذلك يوم  11كانون الأول /دي�سمرب  ،2015وذلك عند
حاجز ال�سكن اجلامعي ،وهو يف العقد الرابع من العمر ،ومن �أبناء مدينة حيفا يف فل�سطني.
	•�أفرج الأمن ال�سوري عن الالجئ الفل�سطيني «طارق ح�سن ب�سيوين» يوم  21كانون الأول/
دي�سمرب  2015بعد اعتقال دام نحو � 6أ�شهر ،وهو من �أبناء خميم العائدين يف حم�ص.
	•�أفرج الأمن ال�سوري يوم  25كانون الأول /دي�سمرب  2015عن الالجئ «طارق ح�سن
حممد ب�سيوين» ،وهو يف العقد الثالث من العمر ،وذلك بعد اعتقال دام نحو �ستة �أ�شهر،
حيث اعتقل «طارق» بعد رف�ضه القتال على جبهة تدمر �إىل جانب النظام ال�سوري ،علماً
ب�أنه من املقربني من اللجان ال�شعبية املح�سوبة على النظام داخل املخيم ،فيما �أُفرج عن
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كل من الالجئني «ب�شار �إبراهيم فار�س» ،وهو يف العقد الرابع من العمر ،والالجئ «كمال
حممود» ،وهو يف العقد اخلام�س من العمر ،وذلك بعد اعتقالهما مطلع �شهر �أيلول� /سبتمر،
وقد �أُفرج عنهما من �أحد الأفرع الأمنية يف دم�شق.
	•اعتقل الأمن ال�سوري يوم  25كانون الأول /دي�سمرب �« 2015أمين املحمود» ،وهو من
�أبناء خميم الريموك و�سكان خميم العائدين يف حم�ص ،و�أحد املقربني من اللجان ال�شعبية
يف املخيم .كذلك اعتُقل ال�شاب «حممد �أحمد حممود �شطارة» ،املجند يف جي�ش التحرير
الفل�سطيني ،على �أحد حواجز مدينة حماه ،بالرغم من حمله لإجازة ر�سمية من اجلي�ش،
وهو يف العقد الثاين من العمر ،ومن �أبناء قرية تر�شيحا يف فل�سطني.

•خميم احل�سينية
احلدث الأبرز الذي �شهده خميم احل�سينية لالجئني الفل�سطينيني يف ريف دم�شق خالل الن�صف
الثاين من عام  2015هو عودة �سكانه �إليه ،حيث �شهد املخيم يوم � 16آب� /أغ�سط�س  2015بدء
عودة بع�ض العائالت الفل�سطينية ،بعد املنع الذي مار�سه اجلي�ش النظامي على �سكانه النازحني
عنه منذ  655يوماً ،وذلك بعد ا�ضطرارهم �إىل النزوح عنه نتيجة اال�شتباكات العنيفة التي دارت
بني اجلي�ش النظامي وجمموعات حم�سوبة على املعار�ضة امل�سلحة ،والتي انتهت بفر�ض اجلي�ش
النظامي �سيطرته الكاملة على املخيم� ،إال �أنه منع الأهايل الذين ا�ضطروا �إىل ترك منازلهم من
العودة �إليها طوال تلك الفرتة(((.

الواقع امليداين
�إىل ذلك� ،أفاد نا�شطون ملجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية� ،أن من �سمحت لهم حواجز
اجلي�ش النظامي بالعودة �إىل خميم احل�سينية ،هم فقط عائالت املح�سوبني عليه من عنا�صر يف
اللجان الأمنية ،واحلزبيني ،فيما ُر�صد اعتقال قوات من اجلي�ش ال�سوري النظامي بع�ض �شبان
خميم احل�سينية يف �أثناء حماولتهم العودة �إىل خميمهم ،حيث اعتقل عنا�صر حاجز احل�سينية
التابع للجي�ش النظامي ك ًال من الالجئتني الفل�سطينيتني «مريفت قبالوي» ،ابنة احلاج �أبو
ه�شام قبالوي ،وفتاة �أخرى مل تت�سنّ معرفة ا�سمها .كذلك منع عنا�صر احلاجز العديد من
عائالت املخيم يف خالل الفرتة املا�ضية من العودة �إليه ،و�أبلغوهم �أن جميع ممتلكاتهم حتت
( )1مخيمات بال الجئين ـ مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ـ على ال�شبكة العنكبوتية:

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/camps%20without%20refugee-ar%20.pdf.
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ت�صرف احلاجز .ومن هذه العائالت عائلة �أبو ه�شام قبالوي �أحد وجهاء احل�سينية املعروف
بانتمائه ال�سابق �إىل حركة فتح ،وقد اعتقله الأمن ال�سوري يوم � 26آب� /أغ�سط�س  2015يف
�أثناء عودته �إىل املخيم ،علماً ب�أن ابنه «ه�شام قبالوي» م�س�ؤول فتح االنتفا�ضة يف احل�سينية
ق�ضى حتت التعذيب يف ال�سجون ال�سورية ،بتهمة معاجلة جرحى يف م�ستو�صف تديره فتح
االنتفا�ضة يف املخيم .كذلك منعت قوات النظام عائلة الالجئ الفل�سطيني «عويد احل�سن» من
العودة �إىل منزلهم ،واعتقلت �أحد �أبنائه.
�أما يوم � 28آب� /أغ�سط�س  ،2015فاعتقل عنا�صر حاجز احل�سينية التابع للأمن ال�سوري
امل�سن «�أبو ه�شام القبالوي» ( 80عاماً) ،يف �أثناء عودته �إىل خميم احل�سينية يف ريف دم�شق،
الأمر الذي �س ّبب حالة من القلق لدى بع�ض �أبناء املخيم الذين باتوا يتوج�سون من العودة �إىل
منازلهم خوفاً من االعتقال.
كذلك عمدت تلك القوات �إىل تفجري بيوت العديد من منازل النا�شطني الإغاثيني والإعالميني
داخل املخيم ،منها منزل امل�س�ؤول ال�سابق حلركة حما�س يف املخيم (حممود زغموت) ،الذي
ُفجر منزله يوم � 26آب� /أغ�سط�س  ،2015الأمر الذي �أدى �إىل دمار املنزل بنحو كامل ،هذا
�إ�ضافة �إىل تدمري مئذنتي جامع القد�س وجامع ال�صحابي «زاهر الأ�شجعي».
ويف يوم � 29أيلول� /سبتمرب  2015وجه �أهايل خميم احل�سينية عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي� ،شكوى للمعنيني يطالبون فيها الدولة ال�سورية بالتدخل لدى مفرزة الأمن ال�سوري
املوجودة يف خميمهم ،وذلك بعد القرارات املجحفة والظاملة التي �أطلقتها املفرزة وم�س�ؤولها
الأمني يف املنطقة والتي من �ش�أنها تقييد حركة �أبناء املخيم والتحكم يف معي�شتهم ،ومنها« :كل
عائلة كان �أحد افرادها م�سلحاً تُط َرد من املنطقة وت�صا َدر �أمالكها للحاجز» ،و«كل عائلة مفقود
رب �أ�سرتها تُط َرد خارج املنطقة وت�صا َدر �أمالكها» ،و«ال ُي�س َمح للم�ست�أجر بالعودة �إىل املنزل الذي
ي�ست�أجره �ضمن املنطقة» ،و«ال ُي�س َمح للمحالت التجارية التي كانت م�ست�أجرة ب�إعادة فتحها»،
و« ُي�س َمح بفتح حمالت من قبل مالكها ،لكن ب�شرط �شراء الب�ضاعة من التجار الذين و�ضعهم رئي�س
احلاجز يف املنطقة ،للتحكم بالأ�سعار ومينع �إدخال الب�ضاعة من خارج املنطقة».

الواقع التعليمي
�أما يف اجلانب التعليمي ،فقد افتتحت مدار�س خميم احل�سينية �أبوابها يوم � 12أيلول� /سبتمرب
 2015بعد ثالث �سنوات من الإغالق ،حيث �سجلت جمموعة من املديرين واملعلمني �أ�سماء
الطالب الراغبني يف العودة �إىل مدار�س احل�سينية ممن عادوا �إىل املخيم.
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و�أعلنت املدار�س � ّأن با�ستطاعة كل مواطن بعد عودته �إىل املخيم ت�سجيل �أوالده مبا�شرة دون
�إح�ضار وثائق انتقال من مدار�سهم ،و�ستنقل مدار�س الأونروا يف احل�سينية وثائق االنتقال
والأ�ضابري من مدار�س الأونروا التي جاء منها الطالب جماعياً.

الواقع الإغاثي
وزعت حملة املرحمة يوم  31ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015م�ساعداتها الغذائية على �أهايل
خميم احل�سينية يف ريف دم�شق ،حيث وزعت بالتعاون مع الهيئة اخلريية لإغاثة ال�شعب
الفل�سطيني نحو (� )1000سلة غذائية ونحو ( )500علبة حليب �أطفال .فيما قامت الهيئة
اخلريية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني يوم  1ت�شرين الثاين /نوفمرب  ،2015بتمويل من هيئة
الإغاثة العاملية ،ب�إزالة الركام والأتربة من �شوارع خميم احل�سينية يف ريف دم�شق ،وذلك
�ضمن م�شروع �إعادة ت�أهيل منازل املخيم وم�ساجده ،حيث �أُعيد ترميم امل�ساجد ،بالإ�ضافة �إىل
تركيب نوافذ زجاجية ملعظم منازل املخيم املت�ضررة.

•خميم خان دنون
حالة من االرتياح �سادت يف الن�صف الثاين من عام  2015بني �أبناء خميم خان دنون يف ريف
دم�شق بعد توقيع هدنة بني اجلي�ش ال�سوري وجمموعات املعار�ضة امل�سلحة يف قرية الطيبة
املجاورة للمخيم ،وبعدما كان املخيم منطقة ا�شتباك وعر�ضة ل�سقوط القذائف .فقد ُفتح
الطريق بني املخيم والقرية املغلق منذ �أكرث من عام ،و ُرفعت ال�سواتر الرتابية و�شهد املخيم
عودة بع�ض الأهايل �إىل القرية التي كانت حتت �سيطرة جمموعات املعار�ضة امل�سلحة.

الو�ضع املعي�شي
يعي�ش �سكان خميم خان دنون �أو�ضاعاً اقت�صادية مزرية نتيجة نق�ص اخلدمات الأ�سا�سية
فيه ،حيث يعانون �أزمة يف احل�صول على رغيف اخلبز ،وذلك جراء تقلي�ص كميات الطحني
ومادة املازوت املقدمة �إىل �أفران املخيم ،ما ا�ضطر الأهايل �إىل التجمع يومياً ل�ساعات طويلة
�أمام الأفران ،للح�صول على ربطة خبز .هذا اخلبز الذي ُي َع ّد قوتهم اليومي ،ا�شتكى �أبناء
خميم خان دنون يف الآونة الأخرية من �سوء جودته ،ومن وجود ح�شرات داخله مثل الدود.
هذا وقد طالب الأهايل احلكومة ال�سورية واجلهات املعنية بتوفري مادة اخلبز «لأنها �ضرورة
لهم وال ميكن اال�ستغناء عنها �أو اال�ستعا�ضة عنها مبادة �أخرى» ،كذلك طالبوا بزيادة
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خم�ص�صات �أفران املخيم من مادة الطحني ،وحما�سبة �أ�صحاب الأفران الذين ال يهمهم �سوى
الربح املادي.
وعانى �سكان خميم خان دنون �أي�ضاً من �أزمة خانقة يف مادة املازوت ،و�أخرى يف الغاز املنزيل،
�إ�ضافة �إىل انقطاع التيار الكهربائي ل�ساعات وفرتات زمنية طويلة ت�صل �إىل �أكرث من � 16ساعة
يف اليوم.
�إىل ذلك ،يعاين �أبناء املخيم من عدم و�صول املاء �إىل بيوتهم ،حيث ي�ضطرون �إىل �شراء املاء
عرب ال�صهاريج ،ما ي�ضاعف من معاناتهم االقت�صادية ،على �أن ُيز َّود يف الأيام القادمة املخيم
واحلارات التي ال ت�صلها املياه بـ� 6صهاريج ت�أتي يومياً �إىل املخيم ب�أمر من وزارة الري،
و�سيكون التوزيع جمانياً �أو ب�سعر رمزي.
وا�شتكى �أهايل خميم خان دنون من م�شكلة املوا�صالت ،حيث ال ي�ستطيع �أبناء املخيم من
املوظفني والعمال والطالب الو�صول �إىل �أعمالهم و�أ�شغالهم ومدار�سهم وجامعاتهم يف الوقت
املحدد ،نظر ًا �إىل عدم وجود حافالت ،ما ي�ضطرهم �إىل اخلروج من منازلهم عند ال�ساعة
اخلام�سة �صباحاً للو�صول عند الثامنة.

الواقع امليداين
ما زال �أهايل خميم خان دنون ي�شتكون من ممار�سات وم�ضايقات عنا�صر حاجز اللجان
ال�شعبية املوالية للنظام ال�سوري �أول املخيم ،حيث و�صف �أحد الأهايل تلك امل�ضايقات (بغري
الأخالقية) ،و�أكد �أن عنا�صر احلاجز يقومون مب�ضايقة فتيات املخيم بالألفاظ واحلركات غري
الأخالقية بنحو متكرر ،بالإ�ضافة �إىل قيامهم ب�سرقة ممتلكات الأهايل وفر�ض �إتاوات عليهم يف
كثري من الأحيان.
ففي  20متوز /يوليو � 2015أقدم �شاب من �أبناء خميم خان دنون املوالني للنظام ال�سوري
على طعن �أحد عنا�صر احلاجز التابع للجي�ش النظامي �أول املخيم ،وذلك ب�سبب م�شادة
كالمية ن�شبت بني ال�شاب و�أحد عنا�صر اجلي�ش النظامي ،وتطور الأمر �إىل ا�شتباك بالأيدي
وال�سكاكني ،و�شنّ على �إثر احلادثة عنا�صر املفرزة والأمن حملة للبحث عن ال�شاب واعتقاله،
�إال �أنه توارى عن الأنظار.
ويف � 7آب� /أغ�سط�س � 2015شهد خميم خان دنون �شجار ًا حاد ًا دار بني عدة �شباب من املخيم
وعنا�صر احلاجز التابع للجي�ش النظامي ،وذلك �إثر حتر�ش �أحد عنا�صر احلاجز بفتاة من
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املخيم ،حيث دافع ال�شباب عن الفتاة وانهالوا بال�ضرب على ذلك العن�صر ،قبل �أن ُيلقي
عنا�صر احلاجز القب�ض عليهم ،ويلقوا عليهم مادة الديزل (املازوت) وهددوهم بحرقهم
�أحياء� ،إال �أن تدخل عدد من وجهاء املخيم حال دون ذلك ،حيث �أُطلق �سراح ال�شباب بعد
حالة من التوتر �سادت املخيم.

الواقع التعليمي
يف اجلانب التعليمي ي�شكو �أبناء خميم خان دنون من ال�ضغط الكبري يف عدد الطلبة يف مدار�س
املخيم ،وعدم قدرتها على ا�ستيفاء ح�ص�ص الطالب التعليمية بنحو كامل.
حيث ُقللت عدد �ساعات دوام طلبة املخيم �إىل ثالث �ساعات فقط ،ي�أخذ فيها الطالب جميع
مقرراته ،ولثالث فرتات درا�سية يف اليوم الواحد ،ما ي�سبب �ضغطاً كبري ًا على الأهايل
والطالب.
وقال ذوو الطلبة�« :إن على الهيئة العامة لالجئني الفل�سطينيني والأونروا تو�سيع املدار�س
�أو افتتاح �أبنية جديدة ،وتوفري كوادر تدري�سية �إ�ضافية ي�ستطيع من خاللها طلبة املخيم
�إمتام درا�ستهم وا�ستيفاء درو�سهم بنحو كامل».

الواقع الإغاثي
تع ّم حالة من اال�ستياء والتذمر بني �أبناء خميم خان دنون ب�سبب �إهمال الأونروا واجلهات
احلكومية ال�سورية والف�صائل الفل�سطينية املوالية للنظام ،للمخيم وتقدمي اخلدمات
الأ�سا�سية له ،حيث يعاين الأهايل من فراغ �إغاثي وا�ضح يف ظل الظروف االقت�صادية ال�صعبة
التي يعي�شونها ،وذلك جراء عدم وجود جمعيات خريية �أو جلان عمل �أهلي داخل املخيم
نتيجة الت�ضييق الأمني من قبل قوات النظام عليها وحملة االعتقاالت التي طاولت العديد من
النا�شطني الإغاثيني فيها ،ما دفع هذه اللجان �إىل �إغالق �أبوابها حفاظاً على �أرواح نا�شطيها� .إىل
ذلك ،ال يزال �سكان املخيم الذي ُي َع ّد الأ�شد فقر ًا بني املخيمات الفل�سطينية يف �سورية يعتمدون
على امل�ساعدات املالية والإغاثية التي تقدمها وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
(الأونروا) بني الفينة والأخرى.
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•خميم جرمانا
�شهد خميم جرمانا يف الن�صف الثاين من عام � 2015إجراءات �أمنية م�شددة ،حيث عمدت
حواجز اجلي�ش النظامي �إىل التدقيق ال�شديد يف حركة الأهايل ودخولهم �إىل بلدة جرمانا ،هذا
�إ�ضافة �إىل حمالت الدهم واالعتقال التي تنفذها قوات الأمن بني الفينة والأخرى ،حيث اقتحم
عنا�صر من قوات الأمن ال�سوري يوم  18متوز /يوليو  2015منزل عائلة �آل دربا�س ،واعتقلت
ك ًال من :ال�شاب بالل دربا�س ( 45عاماً) ،وزوجته جمدولني متيم ( 37عاماً) ،وال�شابة نارميان
متيم ( 22عاماً) ،دون معرفة �سبب االعتقال �أو مكانه.
كذلك ال يزال �سكان املخيم يعانون من عدم توافر اخلدمات الأ�سا�سية وخدمات البنى التحتية،
يف ظل �أزمات اقت�صادية �ضاغطة� ،أبرزها ارتفاع �إيجار املنازل وازدياد الطلب عليها ،وارتفاع
ن�سبة البطالة وقلة امل�ساعدات املقدمة من الهيئات اخلريية والأونروا .
يذكر �أن خميم جرمانا ي�ستقبل قرابة  5000عائلة نازحة من �أبناء املخيمات امل�شتعلة ،وخا�صة
من �أبناء خميم الريموك واحل�سينية وال�سيدة زينب و�سبينة والذيابية.

•خميم العائدين – حماه
ت�سود خمي َم العائدين يف حماه ،مبن فيه من �أعداد كبرية من العائالت النازحة من خمتلف
املخيمات ومدن دم�شق وحلب و�إدلب وريف حماه ودير الزور والرقة ودرعا والالذقية من
املخيمات الفل�سطينية ،حالة من الهدوء الن�سبي.
يف اجلانب املعي�شي ،ي�شكو الأهايل من انت�شار البطالة يف �صفوفهم ب�سبب الو�ضع الأمني
املتوتر الذي �ألقى بظالله على �أبناء املخيم الذين فقد معظمهم عمله و�أ�صبح يعتمد بنحو كامل
على امل�ساعدات الإغاثية التي تُوزَّع بني احلني والآخر.

الواقع امليداين
يعاين �سكان خميم العائدين – حماه من الطوق الأمني امل�ش َّدد الذي يفر�ضه اجلي�ش النظامي
على مداخل املخيم وخمارجه ،ومن حمالت الدهم واالعتقال التي ينفذها اجلي�ش النظامي بني
احلني والآخر .فقد �أقدم عنا�صر حاجز (كازية الدولة) التابع للنظام ال�سوري ،يوم � 22آب/
�أغ�سط�س  2015على اعتقال امل�سنة الفل�سطينية «�إم العبد فار�س»� ،أثناء عودتها من خميم
العائدين يف حم�ص �إىل خميم العائدين يف حماه ،حي مكان �سكنها .اجلدير بالذكر �أنها يف العقد
ال�سابع من العمر ،ومن �أهايل قرية ال�شجرة يف فل�سطني.
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ويف � 19أيلول� /سبتمرب  2015اعتقل عنا�صر حاجز الفرن القريب من �ساحة العا�صي الالجئ
الفل�سطيني «كمال حممود املحمود» ،علماً ب�أنه يعمل �سائق حافلة (�سرفي�س) ،وهو من �سكان
خميم الريموك ،وقد نزح �إىل خميم العائدين يف حم�ص ،ويف العقد الرابع من العمر ،ومن �أهايل
عرب �صبيح يف فل�سطني.

الواقع ال�صحي
انطلقت يوم  21ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015يف خميم العائدين بحماه حملة تلقيح ال�صغار
دون �سن اخلام�سة �ضد �شلل الأطفال ،فيما ذكر مرا�سل جمموعة العمل �أن احلملة التي بد�أت
يوم  /10/18و�ست�ستمر �إىل يوم  22من ال�شهر نف�سه� ،شملت �أطفال املخيم واملقيمني يف مراكز
الإيواء.

•خميم الرمل «الالذقية»
ي�شتكي �سكان خميم الرمل من ا�ستمرار حمالت الدهم واالعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية
ال�سورية بني احلني والآخر ملنازل املخيم ،رغم الهدوء الن�سبي الذي ي�شهده ب�سبب موقعه
يف مدينة الالذقية التي ي�سيطر عليها النظام �سيطرة كاملة ،ويعاين �شباب املخيم من مالحقة
الأجهزة الأمنية ال�سورية من �أجل اخلدمة الإلزامية يف جي�ش التحرير الفل�سطيني ،ما ا�ضطر
العديد من عائالت املخيم و�شبابه �إىل النزوح عنه وال�سفر �إىل تركيا.
ويف اجلانب املعي�شي ،يعاين �سكان املخيم �أزمات معي�شية �صعبة نتيجة ا�ستمرار ال�صراع
الدائر يف �سورية.

•خميم حندرات
ال يزال خميم حندرات واملناطق املجاورة له تتعر�ض للق�صف ،واندالع ا�شتباكات عنيفة بني
جمموعات املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة من جهة واجلي�ش النظامي وجمموعة لواء القد�س
املوالية للجي�ش ال�سوري من جهة �أخرى ،حيث ي�سعى اجلي�ش النظامي �إىل فر�ض �سيطرته
على املخيم الذي ي�شكل نقطة ا�سرتاتيجية بالن�سبة �إليه ،وت�سعى جمموعات املعار�ضة �إىل
التقدم باجتاه بلدة حندرات و�سجن حلب املركزي.
يف اجلانب املعي�شي يعاين �سكانه الذين نزحوا عنه منذ  27ني�سان� /أبريل � 2013إىل املناطق
املجاورة و�إىل حلب من �أزمة اقت�صادية خانقة نتيجة ا�ستمرار تهجريهم من بيوتهم والبطالة
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وغالء الأ�سعار ،يف ظل عدم توافر املوارد املالية وفقر احلال ،ما دفع البع�ض �إىل العمل مع ما
ي�سمى «لواء القد�س» امل�ساند للجي�ش ال�سوري والدخول يف احلرب الدائرة �أو الهجرة �إىل دول
اجلوار والدول الأوروبية.

•خميم �سبينة
مل يطر�أ �أي تطور جديد خالل الن�صف الأول من عام  2015على �أو�ضاع خميم ال�سبينة ،حيث
ا�ستمر اجلي�ش النظامي وبع�ض املجموعات الفل�سطينية املوالية له يف منع �سكان املخيم من
العودة �إىل منازلهم ،فيما نقلت وكالة معاً الإخبارية يوم  11كانون الأول /دي�سمرب  2015نب�أ
اتفاق مدير الدائرة ال�سيا�سية ملنظمة التحرير ال�سفري �أنور عبد الهادي ،مع رئي�س الوزراء
ال�سوري وائل احللقي ،على الإ�سراع بعودة الالجئني الفل�سطينيني املهجرين من خميم
�سبينة ،بعد فر�ض �سيطرة النظام ال�سوري عليه .وبح�سب وكالة معاً ،ف�إن اجلانبني بحثا
�أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف املخيمات ،و�سبل تخفيف معاناتهم.
وطالب نا�شطو خميم ال�سبينة و�أهاليه ووجها�ؤه ،بدورهم ،بالعودة �إىل خميمهم ،وذلك بعد
�سماح النظام ال�سوري بعودة بع�ض العائالت الفل�سطينية من �أهايل خميم احل�سينية �إليه،
فيما ح ّمل عدد من النا�شطني من �أبناء خميم ال�سبينة احلكومة ال�سورية والف�صائل الفل�سطينية
املوالية لها ،م�س�ؤولية ا�ستمرار م�أ�ساتهم ومعاناتهم ،وذلك نتيجة ا�ستمرار منعهم من العودة
�إىل ممتلكاتهم ومنازلهم التي �أُجربوا على تركها ب�سبب اال�شتباكات العنيفة التي اندلعت بني
اجلي�ش النظامي وجمموعات من املعار�ضة امل�سلحة ،والتي انتهت ب�سيطرة اجلي�ش النظامي
على املخيم �سيطرة كاملة ،منذ .2013/11/7
كذلك طالب النا�شطون ال�سلطات ال�سورية بالعمل على �إ�صالح البنى التحتية يف املخيم وتوفري
اخلدمات الأ�سا�سية ،متهيد ًا لعودة �سكان املخيم �إىل منازلهم.

•خميم قرب ال�ست «ال�سيدة زينب»
ُي َع ّد خميم ال�سيدة زينب يف ريف دم�شق ،الواقع حتت �سيطرة اجلي�ش ال�سوري واللجان
ال�شعبية املوالية له ،من املخيمات الفل�سطينية الهادئة ن�سبياً.
�إال �أنه يف  6ت�شرين الأول� /أكتوبر  2015حا�صرت املجموعات امل�سلحة املوالية للنظام
ال�سوري املخيم و�أغلقت الطرقات امل�ؤدية �إليه بعد ن�شوب �شجار بني �شاب من املخيم و�أحد
املقربني من تلك املجموعات يف منطقة ال�سيدة زينب ،الذي �أطلق بدوره النار على ال�شاب
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و�أ�صابه �إ�صابة خطرة ،ما دفع �أحد �إخوة ال�شاب امل�صاب �إىل �إطالق النار على دورية تابعة
لإحدى املجموعات امل�سلحة املوالية وقتله عن�صرين من عنا�صرها ،ما جعل تلك املجموعات
امل�سلحة حت�شد عنا�صرها القتحام خميم ال�سيدة زينب بهدف اعتقال املطلوب لديها.
�أما يف اجلانب املعي�شي ،فيعاين �سكانه من �أزمات اقت�صادية زادت من التكاليف املرهقة على
العائلة الفل�سطينية ،مع �ضعف الإمكانات واملوارد املالية وانت�شار البطالة ،ما دفع البع�ض �إىل
ال�سفر خارجاً �أو العمل �ضمن اللجان ال�شعبية املوالية للجي�ش ال�سوري.

•خميم الرمدان
�شهدت املناطق املتاخمة ملخيم الرمدان الذي يقع يف اجلنوب ال�شرقي ملدينة دم�شق مب�سافة ما
يقارب  50كم ،ويبعد عن مدينة ال�ضمري م�سافة  9كم تقريباً ،يف الن�صف الثاين من عام ،2015
توتر ًا �أمنياً كبري ًا انعك�س على �سكانه الذين ي�شتكون من عدم اال�ستقرار والأمن والأمان ،جراء
ا�ستمرار اال�شتباكات والق�صف املتبادل بني اجلي�ش النظامي من جهة ،وجمموعات املعار�ضة
ال�سورية من جهة �أخرى .كذلك يعاين �أهايل املخيم من �أزمات معي�شية خانقة� ،أهمها انت�شار
البطالة وعدم توافر املواد الغذائية والأدوية واملحروقات وغالء الأ�سعار.

ثاني ًا ــ التجمعات الفلسطينية

•جتمع املزيريب
تقع بلدة املزيريب على بعد �أحد ع�شر كيلومرت ًا �إىل ال�شمال الغربي من مدينة درعا جنوب
�سورية .يقطنها نحو ثمانية �آالف وخم�سمئة الجئ فل�سطيني ،ج ُّلهم من �شمال فل�سطني،
وت�ست�ضيف البلدة املئات من العوائل النازحة من خميم درعا ،وفيها �أربع مدار�س وم�ستو�صف
للأونروا.

الواقع املعي�شي
يعاين �أهايل بلدة املزيريب من �أو�ضاع معي�شية قا�سية ،حيث ي�شتكون من انت�شار البطالة بينهم
وغالء �أ�سعار املواد الغذائية واملحروقات ،وا�ستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالت�صاالت
لأيام وفرتات زمنية طويلة.
وي�شتكي �أبناء جت ّمع املزيريب �أي�ضاً من �سل�سلة من الإهانات والإذالل على �أيدي موظفي الأونروا
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من جهة ،وحواجز اجلي�ش والأمن ال�سوري من جهة �أخرى� ،إ�ضافة �إىل �سوء �أحوالهم االقت�صادية
والطبية .وقال �أحد �أبناء املزيريب ملجموعة العمل�« :إن مكتب الأونروا �سيئ الإدارة و�سيئ
املعاملة مع الأهايل ،حيث ُيعامل الالجئون الفل�سطينيون بنوع من الت�سلط والفوقية».

الواقع الإغاثي
ي�شكو الالجئون الفل�سطينيون «من �ضعف امل�ساعدات املقدمة لهم من طريف النزاع يف �سورية،
حيث �صدر قرار من حمافظة درعا يق�ضي بعدم تقدمي �أي م�ساعدة عينية للفل�سطينيني يف
درعا ،وباملقابل تعامل جمموعات املعار�ضة الفل�سطينيني على �أنهم درجة ثانية ولي�س لهم حق
يف �أي �شيء» ،بح�سب �شهادة �أحد �أبناء التج ّمع الذي قال � ّإن «امل�ساعدات الغذائية هي الأقل
قيمة وكمية بالن�سبة �إىل امل�ساعدات التي يح�صل عليها الأخوة ال�سوريون».
من ناحية �أخرى ،و�ضمن م�شروع (دفء ال�شتاء) ،وزعت هيئة فل�سطني اخلريية بالتعاون
مع جمعية طريق احلياة والندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي يوم  18كانون �ألأول /دي�سمرب
 2015مادة جفت الزيتون على العائالت الفل�سطينية النازحة يف جنوب �سورية ،حيث �شمل
التوزيع مناطق وبلدات املزيريب ،جلني وتل �شهاب ،وذلك ال�ستخدامها كو�سيلة للتدفئةُ .يذكر
�أن جفت الزيتون هو كل ما يبقى من حبات الزيتون بعد ع�صرها ،من بذور الزيتون والأغ�صان
والأوراق التي تبقى بعد ذلك ،وهو من املواد القابلة لال�شتعال ب�سرعة ،وي�ساعد على ن�شر
التدفئة يف املكان ،يف حال ا�ستخدامه يف مدافئ احلطب� ،أو يف مواقد النار «الفريبلي�س» ،التي
بات ال�سوريون ي�ستخدمونها ب�سبب احل�صار وغالء الأ�سعار وعدم توافر املحروقات جراء
ا�ستمرار احلرب الدائرة يف �سورية.

الواقع امليداين
�شهدت بلدة املزيريب يف الن�صف الثاين من عام  ،2015حالة عدم الأمان والالا�ستقرار ،بعد
�أن �أعلنت ف�صائل اجلبهة اجلنوبية يف املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة �إطالق معركة عا�صفة
اجلنوب يوم  25حزيران /يونيو  ،2015بهدف ال�سيطرة على املناطق التي ال تزال حتت
�سيطرة القوات احلكومية يف حمافظة درعا ،ما ع ّر�ض البلدة للق�صف و�سقوط القذائف
والرباميل املتفجرة عليها ،الأمر الذي �أودى بحياة العديد من الالجئني الفل�سطينيني ،حيث
وثقت جمموعة العمل منهم � 325ضحية ق�ضوا يف حمافظة درعا منذ بدء �أحداث احلرب.
ففي  7متوز /يونيو  2015انفجرت عبوة نا�سفة كانت قد زُرعت يف �أحد املحا ّل التجارية على
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دوار «ال�سرافي�س» يف بلدة املزيريب ،اقت�صرت �أ�ضرارها على املاديات ،فيما ح ّمل العديد من
�أبناء املزيريب النظام ال�سوري و�أعوانه امل�س�ؤولية عن االنفجار.
كذلك انفجرت عبوة نا�سفة فجر يوم  16متوز /يوليو � 2015أمام �أحد منازل البلدة .ووفق
نا�شطني ،فقد زرع جمهولون العبوة يف �سيارة تعود لأحد املدنيني ،فيما مل ترد الأنباء عن
�إ�صابات بني �أبناء املزيريب.
�أما يف  20متوز /يوليو  ،2015فتعر�ضت منطقة الري الوا�صلة بني بلدتي املزيريب واليادودة
للق�صف بالرباميل املتفجرة ،ما �أدى �إىل �سقوط �ضحايا وجرحى من �أبناء املنطقة.
ويف � 10آب� /أغ�سط�س  2015ق�ضى ثالثة الجئني فل�سطينيني :هم« :حممود حميد نا�صيف
املي�ساوي» (� 67سنة) ،زوجته «عذراء دويعر املي�ساوي» (58عاماً) ،وال�شابة «خالدة كمال
�إبراهيم ال�صبيحي» ( 18عاماً) ،جراء ق�صف بلدة مزيريب بال�صواريخ ،و�أوقع الق�صف عدد ًا
كبري ًا من اجلرحى بني املدنينيُ ،عرف منهم الطفلة «�إيالف عمار نا�صيف» (� 5أعوام)« ،عمار
نا�صيف» ( 42عاماً)« ،فاطمة بكر» ( 17عاماً)« ،نهيل اجلرب» ( 30عاما)�« ،إنعام قطي�ش»
( 55عاماً)« ،حممد جمال عبد اللطيف» ( 18عاماً) ،و«حامد حامد» (� 45سنة) ،فيما �ألقت
الطائرات احلربية ال�سورية يوم � 14آب� /أغ�سط�س  2015برميلني متفجرين على بلدة
املزيريب ،ما �أدى �إىل دمار هائل يف املباين واملمتلكات.
كذلك ق�ضت الطفلة الفل�سطينية �إيالف عمار نا�صيف (� 3سنوات) ،ووالدتها عائ�شة ال�شريف
( 35عاماً) يوم � 15آب� /أغ�سط�س � 2015إثر �إ�صابتهما بالق�صف الذي ا�ستهدف بلدة
املزيريب .وق�ضى ال�شاب الفل�سطيني �سامر يحيى ال�ساري ( 40عاماً) يف الق�صف يوم � 10آب/
�أغ�سط�س.
وا�ستهدفت الطائرات ال�سورية يوم � 29آب� /أغ�سط�س  2015بلدة املزيريب بربميلني
متفجرين� ،سقط على �إثرهما �ضحيتان جمهولتا الهوية ،لعدم التعرف �إليهما ب�سبب ت�شوههما،
فيما �أُ�صيب الع�شرات وت�ضررت منازل الأهايل بفعل الق�صف.
وتعر�ضت البلدة يوم � 2أيلول� /سبتمرب  2015للق�صف بعدد من قذائف الهاون ،ما �أحدث
دمار ًا وخراباً يف منازل املدنيني.
كذلك �أُ�صيب الالجئ الفل�سطيني «ح�سني حممد منيزل» ( 23عاماً) يوم  5ت�شرين الأول/
�أكتوبر  2015يف �ساقه ب�شظايا قذائف اجلي�ش ال�سوري ،يف خالل م�شاركته بال�صراع الدائر يف
�سورية ،وهو من ع�شرية ال�صبيح ومن �أبناء جت ّمع املزيريب يف حمافظة درعا.
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خطف واعتقاالت
ُ�سجل يف الن�صف الثاين من عام  2015عدد من حاالت اخلطف واالعتقال لأبناء جت ّمع املزيريب،
حيث اعتقلت قوات الأمن ال�سوري يوم � 20آب� /أغ�سط�س  2015جمموعة من �أبناء جت ّمع
املزيريب لالجئني الفل�سطينيني ،يف منطقة اللجاة بني حمافظتي درعا وال�سويداء جنوب
�سورية ،على م�سافة  50كيلومرت ًا جنوب دم�شق ،عرف منهم ال�شاب «خالد حم�سن اخلروبي»
و«عبد الر�ؤوف فايز» ،فيما يتكتم الأهايل عن �أبنائهم املعتقلني خوفاً على حياتهم.
وعلى �صعيد خمتلف ،اختطفت جمموعة م�سلحة جمهولة يوم  2015/9/11مدير املنطقة
اجلنوبية يف وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) ،الأ�ستاذ «جمال
الزواوي» ( 57عاماً)� ،أحد �أبناء جت ّمع املزيريب ،يف �أثناء عودته من عمله يف بلدة داعل �إىل
بلدة املزيريب ،علماً ب�أن الزواوي هو مدر�س لغة �إنكليزية ،و�أفرجت عنه يوم � 14أيلول/
�سبتمرب ُ .2015ي�شار �إىل �أن الزواوي مل ُيدلِ ب�أي معلومات عن �سبب اختطافه� ،أو مطالب
املختطفني ومعاملتهم له ،وقال �إن اختطافه هو عبارة عن ر�سالة موجهة من املجموعات
امل�سلحة �إىل بع�ض العاملني يف املنطقة اجلنوبية.
يوم  6ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2015اعتقلت اللجان ال�شعبية التابعة لقوات الأمن ال�سوري
الالجئ الفل�سطيني «خالد جمال زواوي» ( 30عاماً) ،وهو من �أبناء جت ّمع املزيريب لالجئني
الفل�سطينيني ،يف منطقة اللجاة بني حمافظتي درعا وال�سويداء جنوب �سورية ،يف �أثناء �سفره
�إىل تركيا.
�أما يوم  9كانون الأول /دي�سمرب  ،2015ف�أفرج الأمن ال�سوري عن الالجئ الفل�سطيني «حممد
خالد ح�سني» ( 40عاماً) ،وهو من �أبناء بلدة املزيريب ،وذلك بعد اعتقال دام �أكرث من ثالثة
�أ�شهر.

•قد�سيا
معاناة م�ستمرة يعي�شها ما يقارب � 6000آالف عائلة فل�سطينية نزحت من خميم الريموك
واملخيمات الأخرى �إىل منطقة قد�سيا يف ريف دم�شق ،جراء التدهور الأمني الذي ت�شهده
منطقة قد�سيا بني قوات املعار�ضة ال�سورية واجلي�ش النظامي بني احلني والآخر .ففي حادثة
تدل على ذاك التوتر وعدم اال�ستقرار� ،أغلقت ال�سلطات ال�سورية يوم  23متوز /يوليو 2015
الطريق امل�ؤدي �إىل منطقة «قد�سيا» يف ريف دم�شق ،وذلك بعد خطف جمموعة من املعار�ضة
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ال�سورية امل�سلحة لأحد عنا�صر الأمن ال�سوري دخل املنطقة باخلط�أ ،ومنعت دخول املواد
الغذائية واملحروقات والطحني �إىل البلدة ،ما انعك�س �سلباً على �آالف الالجئني الفل�سطينيني
املهجرين من خميماتهم ،ودفع العديد من العائالت �إىل النزوح جمدد ًا من منطقة قد�سيا �إىل
َّ
مناطق داخل مدينة دم�شق وريفها.
باملقابل ،جرى التو�صل يوم � 2أيلول� /سبتمرب � 2015إىل م�صاحلة يف بلدة قد�سيا يف ريف
دم�شق بني �أهايل البلدة واجلهات املخت�صة يف ال�سلطة ال�سورية ،حيث اتُّفق فيها على �إنهاء
املظاهر امل�سلحة وعودة الأمن والأمان �إىل املنطقة .وبنا ًء عليه� ،أُدخلت كميات من مادة
الطحني واخل�ضار والغاز �إىل البلدة ،وفتح الطريق جزئياً.

الواقع املعي�شي
تعاين الأ�رس الفل�سطينية من �أو�ضاع وظروف معي�شية قا�سية نتيجة غالء الأ�سعار وعدم وجود دخل
مادي لأغلب هذه العائالت التي ا�ضطرت �إىل �أن ت�ست�أجر بيوت ًا ب�أ�سعار مرتفعة ،ما �سبب لها �أزمة
اقت�صادية ومادية فوق نكبتها وفقدانها لبيوتها وممتلكاتها يف املخيمات الفل�سطينية.

الواقع الإغاثي
قدمت هيئة الإغاثة العاملية وحملة املرحمة بالتعاون مع الهيئة اخلريية يوم  2متوز /يوليو 2015
( )1000وجبة �إفطار �صائم لعائالت الأيتام وذوي االحتياجات اخلا�صة والعائالت الفقرية يف مركز
اخلريية يف منطقة قد�سيا بريف دم�شق ،وقدمت م�ؤ�س�سة «كنا و�سنبقى» �ضمن مبادرة ك�رسة خبز،
بالتعاون مع الهيئة اخلريية ( )260وجبة �إفطار لعائالت يف منطقة الزاهرة بدم�شق.

•الغوطة ال�شرقية
تعاين املئات من العائالت الفل�سطينية التي نزحت عن خميماتها ب�سبب الق�صف واحل�صار �إىل
مناطق الدخانية والكبا�س ودويلعة �شرقي العا�صمة دم�شق ،من �أزمات اقت�صادية متفاقمة،
ب�سبب انت�شار البطالة بينهم ،وعدم وجود مكان يلج�ؤون �إليه ،خا�صة يف ظل االرتفاع الكبري
يف �إيجارات املنازل� ،إ�ضافة �إىل ال�شروط الكثرية التي يفر�ضها �أ�صحاب املنازل يف تلك املنازل
على الأهايل .وطالب الأهايل وكالة الأونروا ومنظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية بتح ّمل
م�س�ؤولياتها جتاههم ،والعمل على �إعادتهم �إىل خميماتهم التي نزحوا عنها مثل احل�سينية
وال�سبينة وخميم الريموك.
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ثالث ًا ــ الضحايـا
وثقت جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط (� )3089ضحية فل�سطينية داخل �سورية نتيجة
الأعمال احلربية ،وخارج �سورية نتيجة حماوالت الو�صول �إىل �أوروبا.

�سقط (� )1704ضحايا داخل املخيمات الفل�سطينية يف �سورية ،فيما ق�ضى ( )1315فل�سطينياً
خارج املخيمات يف خمتلف املدن ال�سورية ،بالإ�ضافة �إىل (� )70آخرين ق�ضوا خارج �سورية.

�ضحايا الن�صف الثاين من عام 2015

�شهد عدد ال�ضحايا من الالجئني الفل�سطينيني خالل الن�صف الثاين من  2015تناق�ص ًا عن معدالته يف
الن�صف الأول من العام ذاته والن�صف الثاين من عام .2014
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توزع ال�ضحايا ح�سب اجلن�س وال�شرائح العمرية
كذلك �سجل بني ال�ضحايا �سقوط � 27أنثى مقابل � 150ضحية من الذكور ،و�شكّل الأطفال من املجموع
العام لل�ضحايا  19طف ًال.

التوزع الزماين لل�ضحايا
كان �شهر �آب� /أغ�سط�س الأعنف بني �أ�شهر الن�صف الثاين من عام  ،2015حيث �شهد �سقوط 49
الجئ ًا ،بزيادة (� )9ضحايا عن �شهر متوز /يوليو ،حيث �سجل �سقوط � 40ضحية .بينما تراجعت
�أعداد ال�ضحايا خالل �أيلول� /سبتمرب حيث �سقط � 30ضحية ،وكذلك يف الربع الأخري من العام،
حيث �سقط يف ت�رشين الأول /اكتوبر � 27ضحية ،ويف ت�رشين الثاين � 10ضحايا ،ويف كانون الأول
� 21ضحية.
خمطط بياين يو�ضح �سقوط ال�ضحايا خالل الن�صف الثاين من 2015
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التوزع املكاين لل�ضحايا
وثّق فريق الر�صد والتوثيق يف جمموعة العمل �سقوط ( )177الجئ ًا يف الفرتة املمتدة بني متوز/
يوليو 2015ونهاية كانون الأول /دي�سمرب  ،2015موزعة بني داخل �سورية وخارجها مبعدل 163
الجئ ًا داخل املدن واملخيمات ال�سورية و 14الجئ ًا يف دول اللجوء اجلديد.
خمطط يبني توزع ال�ضحايا داخل �سورية وخارجها خالل الن�صف الثاين 2015

توزع ال�ضحايا على املخيمات واملحافظات الرئي�سية يف �سورية
ُر�صد �سقوط (� )36ضحية من �أبناء خميم الريموك ،بينما ق�ضى يف خميم درعا ( )7الجئني،
ويف بلدة املزيريب ( )7الجئني �أي�ضاً ،فيما ق�ضى ( )5الجئني من �أبناء خميم خان ال�شيح.
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�أما على �صعيد املحافظات الرئي�سية ككل ،فقد �سجل �سقوط (� )46ضحية يف حمافظة دم�شق،
و ( )41الجئاً يف حمافظة ريف دم�شق� .أما حمافظة درعا ،فقد �سجلت �سقوط (� )23ضحية،
بينما �سقط يف حمافظة حلب ( )11الجئاً.
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توزع ال�ضحايا ح�سب ال�سبب

تباينت األسباب التي أدت إلى سقوط هذا العدد من الضحايا خالل الفترة المرصودة في
التقرير ،إال أن االشتباكات كانت السبب األبرز حيث قضى ( )65الجئا ً نتيجة اإلصابة بالطلق
الناري ،فيما س ّبب القصف سقوط ( )41الجئاً ،بينما سقط نتيجة التعذيب حتى الموت داخل
معتقالت النظام السوري ( )24الجئاً ،وسقط نتيجة استمرار حصار مخيم اليرموك ( )7الجئين
فلسطينيين.

جدول يبني توزع ال�ضحايا نتيجة �سبب الوفاة خالل الن�صف الثاين من 2015

التوظيف اخلاطئ للدم الفل�سطيني
كذلك بينت الإح�صائيات �أن نحو  %37.30من ال�ضحايا الفل�سطينيني خالل الن�صف الثاين من عام
 2015كانوا من الع�سكريني ،حيث �سقط (� )66ضحية فل�سطينية يف �أثناء املعارك الدائرة بني النظام
وقوات املعار�ضة امل�سلحة ال�سورية بن�سبة (� )59ضحية �إىل جانب النظام و(� )8ضحايا �إىل جانب
املعار�ضة.
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خمطط بياين يو�ضح �أعداد ال�ضحايا من الفل�سطينيني الع�سكريني خالل الن�صف الثاين من 2015
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الفصل الثالث:

الالجئون الفلسطينيون من سورية
ال يزال املنع وال�ص ّد �سيد املوقف حيال دخول الالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل معظم
الدول العربية والإ�سالمية ،فلي�س لالجئ الفل�سطيني ال�سوري الدخول �إىل لبنان �أو الأردن �أو
م�صر �أو غريها من البلدان �إال يف حدود �ضيقة جد ًا.
ويعاين الالجئون يف دول اللجوء اجلديد من م�شكالت يف الإقامة والعمل والتنقل ،ما �أ�سهم �إىل
ح ٍ ّد كبري بارتفاع من�سوب الهجرة غري النظامية �إىل �أوروبا ،رغم املخاطر العالية املرتتبة على
ذلك.
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الالجئون الفلسطينيون من سورية إىل لبنان
يق َّدر عدد الالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل لبنان ،ح�سب �إح�صاءات الأونروا نهاية 2014
بنحو � 44.5ألف الجئ ،مبا يعادل  12720عائلة تتوزع على املناطق اخلم�س يف املدن اللبنانية
داخل املخيمات وخارجها .وبح�سب الأونروا ،ف�إن  %50.17من عائالت الالجئني الفل�سطينيني
من �سورية تقيم داخل املخيم� ،أي ما يقارب ( )6381عائلة ،يف حني �أن � ،%49.83أي نحو
 6338عائلة منها تقيم خارج املخيمات(((.

احتجاجات واعت�صامات
مع دخول قرار الأونروا القا�ضي بقطع م�ساعدات بدل الإيواء عن الالجئني الفل�سطينيني
ال�سوريني املهجرين �إىل لبنان ،ح ِّيز التنفيذ ،ا�ستمرت عمليات االحتجاج واالعت�صامات �ضد
هذا القرار .فقد نفذ الالجئون الفل�سطينيون ال�سوريون يف لبنان يوم  15متوز /يوليو 2015
اعت�صاماً �أمام مكتب مدير الأونروا يف مدينة �صور ،جنوب لبنان ،نددوا يف خالله بالقرارات.
ويف  27من ال�شهر نف�سه اعت�صم املئات من �أبناء املخيمات الفل�سطينية اللبنانية وال�سورية
املهجرة �إىل لبنان .فقد �شهدت خميمات الربج ال�شمايل والر�شيدية والب�ص يف مدينة �صور
َّ
بجنوب لبنان وخميما البداوي ونهر البارد يف طرابل�س ب�شمال لبنان ،وجتمعات الالجئني يف
البقاع اللبناين ،اعت�صامات �أمام مكاتب مديري املناطق يف الأونروا ،نددوا يف خاللها بالقرارات
التي اتخذتها الأونروا �أخري ًا ،القا�ضية بتقلي�ص خدماتها يف مناطق عملها اخلم�س .كذلك
طالب املعت�صمون هيئة الأمم املتحدة بال�ضغط على الدول املانحة من �أجل الإيفاء بالتزاماتها
املالية جتاه الأونروا.
ويف الثاين والثالث ع�شر من �آب� /أغ�سط�س� ،شارك الالجئون الفل�سطينيون من �سورية يف
لبنان باالعت�صام �أمام املركز الرئي�سي لوكالة الأونروا يف مدينة طرابل�س ب�شمال لبنان ،وذلك
احتجاجاً على تقلي�ص الأونروا خلدماتها لالجئني الفل�سطينيني يف مناطقها اخلم�س ،ورف�ضاً
ل�سيا�سة الأونروا ال�ساعية �إىل ت�أجيل العام الدرا�سي وقطع الرواتب عن املوظفني.
( )1فل�سطينيو �سورية  -يوميات دامية و�صراخ غير م�سموع – �إعداد مجموعة من الباحثين – مجموعة العمل من
�أجل فل�سطينيي �سورية على ال�شبكة العنكبوتية:

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/diary_of_abloody_and_screaming_inaudible.pdf
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و�شدد املعت�صمون على �أن �إغالق املدار�س �سيتبعه �إغالق ملراكز التدريب املهني ،وبالتايل هذه
اخلطوات �ستق�ضي على �آمال وم�ستقبل جيل ب�أكمله من �أبناء الالجئني الفل�سطينيني الذين
ُيع َّول عليهم يف م�سرية العودة والتحرير ،م�شريين �إىل �أن هذا الت�صرف والقرار ُي َع ّدان من
اخلطوط احلمر التي ال ميكن جتاوزها و�إمرارها والتهاون فيها.

تداعيات تقلي�صات الأونروا على فل�سطينيي �سورية يف لبنان
فاقم قرار الأونروا يف وقف امل�ساعدات الغذائية وبدل الإيواء بنحو نهائي لق�سم من عائالت
الالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل لبنان ،وتقلي�صها للق�سم الآخر من معاناتها ،و�أدى القرار
دور ًا �سلبياً يف دفع الالجئني �إىل اتخاذ قرارات �صعبة على كافة امل�ستويات.

�أو ًال  -فل�سطينيو �سورية يف لبنان :م�ؤ�شرات هامة
قيا�س الأ�سرة الفل�سطينية القادمة من �سورية من جمموع العائالت
يتباين قيا�س الأ�سرة الفل�سطينية ح�سب عدد �أفرادها حيث �شكلت ن�سبة الأ�سر ذات الأفراد من
( %50.33 )3-1من العدد االجمايل للعائالت� ،أي مبعدل  6400عائلة ،فيما �شكلت الأ�سرة
ذات الأفراد من (� ،%43.58 )6-4أي مبعدل  5543عائلة� .أما الأ�سر امل�ؤلفة من �أكرث من ()7
�أفراد ،فقد بلغت � ،%6.09أي ما يقارب  775عائلة.

�أعمار الالجئني الفل�سطينيني من �سورية
� 5 - 0سنوات = � %13.88أي ما يعادل  6175طف ًال.
�إن هذه ال�شريحة العمرية من عمر الطفولة املبكرة حتتاج �إىل دعم ورعاية خا�صة ،وخ�صو�صاً
الأطفال الذين يعتمدون على التغذية اال�صطناعية ،فهم بحاجة �إىل حليب �أطفال وح ّفا�ضات
وتغذية.
� 17- 6سنة = � ،%25.88أي ما يعادل  11516طف ًال.
هذه ال�شريحة ت َُع ّد يف �سنّ التعليم الأ�سا�سي ـ احللقة الأوىل والثانية ،وهي بحاجة �إىل نفقات
خا�صة تتعلق بالتعليم والنقل والدعم بكافة �أ�شكاله.
�أما �أعمار � 18+سنة ،فقد بلغت ن�سبتها � ،%60.23أي ما يعادل � 26771شخ�صاً .هذه ال�شريحة
جاهزة لدخول �سوق العمل ،لكنها غري قادرة على ذلك ب�سبب ارتفاع ن�سبة البطالة والأو�ضاع
القانونية التي حتيط بالالجئني من كل جانب.
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العائالت الفل�سطينية ح�سب املعيل
 %26.40من العائالت تقوم على �إعالتها امر�أة� ،أي ما يعادل  3360عائلة.
هذه العائالت تكون الزوجة فيها امل�س�ؤولة عن رعاية �أمر الأ�سرة وتدبريه ،بحكم وفاة
الزوج �أو فقدانه �أو االنف�صال الأ�سري ،يف حني �أن هناك  %73.6من العائالت يقوم على
�إعالتها رجل.

الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إىل لبنان ح�سب جهة القدوم
قالت الأونروا �إن  %91.46من الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني يف لبنان جل�أوا من مناطق
دم�شق وخميماتها ،وي�شكل الالجئون من خميم الريموك  %49.48منهم� ،أي هناك نحو 5800
عائلة ال ت�ستطيع العودة خالل املدى املنظور ،يف ظل �سيطرة داع�ش على خميم الريموك.
�أما الالجئون من بقية املناطق ال�سورية (الو�سط ــ ال�شمال ــ اجلنوب) ،ف�شكلوا .%8.54

ثانياً – الت�أثريات املبا�شرة للتقلي�صات:
•على ال�صعيد املعي�شي والإن�ساين لالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل لبنان
تقيم غالبية الالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل لبنان يف منازل م�ست�أجرة داخل املخيمات
وخارجها ،ب�أ�سعار تتفاوت ما بني  400 - 200دوالر داخل املخيمات و 700 - 500دوالر
�ضمن املدن.
وتقيم بع�ض العائالت يف مراكز للإيواء تابعة للم�ؤ�س�سات اخلريية والأهلية يف بع�ض
املخيمات واملدن اللبنانية ،كما هو احلال يف مركز الغوث الإن�ساين للتنمية يف البقاع يف خميم
اجلليل ،ومراكز �إيواء جم ّمع البدر ورو�ضة البهاء داخل خميم عني احللوة ،وهي يف معظمها
تفتقر �إىل احلد الأدنى من متطلبات احلياة القومية من بنى حتتية وخدمات �أ�سا�سية.
�إن �إيقاف م�ساعدة بدل الإيواء �أعادت الالجئني �إىل املربع الأول الذي وجدوا �أنف�سهم فيه.
فقد عاودت العائالت النازحة من �سورية �إىل لبنان م�ضطرة �إىل طرق �أبواب مراكز الإيواء
من جديد �أو التجمع معاً يف منزل واحد لتقا�سم الأجرة .فبع�ض العائالت يتكد�س �أفرادها
البالغ عددهم قرابة  14فرد ًا يف غرفة واحدة ،ما فاقم من معاناتها و�أدى �إىل ظهور خالفات
حادة �ضمن الأ�سرة الواحدة .فقد بينت الدرا�سة التي ح�صلت عليها جلنة فل�سطينيي
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�سورية يف لبنان من خالل جولتها امليدانية يف خميمات بريوت �أن نحو  200عائلة
جتمعت من جديد مبعدل عائلتني �إىل ثالث عائالت يف البيت الواحد بهدف تقا�سم الإيجار.

•عمالة الن�ساء والأطفال
لقد ت�أثرت احلاالت امل�صنفة �ضمن حاالت الع�سر ال�شديد �أكرث من غريها بقرارات الأونروا
بتقلي�ص امل�ساعدات� ،إذ ُط ِّبق القرار على كافة ال�شرائح ،ومل ُت�ؤخذ يف االعتبار الفئات املهم�شة
�أو ال�ضعيفة من ذوي االحتياجات اخلا�صة �أو كبار ال�سن �أو �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة �أو
العائالت التي تقوم على �إعالتها امر�أة لعدم وجود الزوج �أو املعيل لتلك الأ�سر ،ما زاد من
ظواهر مل يكن ي�ألفها املجتمع الفل�سطيني ال�سوري من �أمرا�ض اجتماعية ،كالت�سول �أو البحث
يف حاويات القمامة� ،أو العمل يف خدمة البيوت.
لقد ُر�صدت ع�شرات الن�ساء اللواتي يعملن خادمات يف املنازل �أو عامالت يف جممع النفايات يف
مدينة �صيدا بني الن�ساء الفل�سطينيات الالجئات من �سورية ممن يقمن يف خميم عني احللوة،
وكذلك جمموعة ال ب�أ�س بها من الفتيات اللواتي يعملن يف الأ�سواق التجارية ب�أجور متدنية ال
تتجاوز ( )$ 6و�ساعات عمل طويلة تتجاوز �أحياناً � 10ساعات.
�أما على �صعيد عمالة الأطفال ،فعلى �سبيل املثال تكتظ �سوق اخل�ضار يف خميم عني احللوة
 كع ّينة بحثية – بالأطفال املت�سربني من املدار�س ويعملون يف حما ّل اخل�ضار والألب�سة� ،أولدى �أ�صحاب احلرف واملهن داخل املخيم.

•الت�سرب الدرا�سي
برزت للعيان ظاهرة الت�سرب الدرا�سي بني �أطفال الالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل لبنان.
ففي العام الدرا�سي احلايل تخ ّلف عن االلتحاق باملدار�س عندما ا�ضطرت بع�ض الأ�سر �إىل
اال�ستغناء عن تعليم �أبنائها لال�ستعانة بهم يف رفع مدخول الأ�سرة لتغطية النفقات العالية ،يف
ظل قطع امل�ساعدات عموماً وم�ساعدات االونروا املتعلقة ببدل الإيواء خ�صو�صاً.
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،بلغ عدد الطالب امل�سجلني يف �إحدى مدار�س الأونروا يف خميم
عني احللوة ملرحلة التعليم الأ�سا�سي (احللقة الأوىل والثانية) للعام الدرا�سي 2016/2015
من الالجئني املقيمني �أو الالجئني من �سورية  496طالباً� ،إال �أن العدد الفعلي الذي التحق
منهم و�صل �إىل  342طالباً ،فيما كان عدد الطالب من ال�شريحة نف�سها للعام الدرا�سي  2014ــ
 604 ،2015طالب.
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•ازدياد حاالت الهجرة غري ال�شرعية
�أدت التقلي�صات والت�ضييقات دور ًا ملحوظاً يف ازدياد حركة الهجرة غري ال�شرعية من املنافذ
البحرية يف لبنان ،وتعر�ض الع�شرات من الالجئني الفل�سطينيني لالعتقال والتوقيف لدى
الأجهزة الأمنية اللبنانية ،فيما ا�ستطاع املئات الو�صول �إىل تركيا من طريق طرابل�س عرب
قوارب املوت� ،أو من خالل �سلوك طريق الرب الذي مي ّر من الأرا�ضي ال�سورية التي تتقا�سمها
اجلهات املت�صارعة يف �سورية ،ما ع ّر�ض العديد منهم لالعتقال لدى �أجهزة الأمن الر�سمية
ال�سورية �أو املعار�ضة ال�سورية� ،أو االبتزار والت�شليح من قبل املهربني وجتار الب�شر.
ففي � 10آب� /أغ�سط�س  ،2015اعتقل اجلي�ش اللبناين  20فرد ًا من عدة �أ�سر فل�سطينية �سورية
وفل�سطينية لبنانية يف �أثناء عودتهم من مدينة طرابل�س �إىل مدينة �صور ،بعدما تعر�ضوا
لعملية ن�صب يف اثناء حماولتهم الهجرة عرب البحر �إىل تركيا ،ومن هناك �إىل اليونان ،ومن ث ّم
�إىل �أوروبا.
يف � 30أيلول� /سبتمرب � ،2015أوقفت �شعبة املعلومات ( )40فل�سطينياً �سوريني يف �أثناء
حماولتهم الو�صول �إىل �أوروبا عرب ميناء طرابل�س يف �شمال لبنان .ويف  22ت�شرين الأول/
�أكتوبر � ،2015أوقف اجلي�ش اللبناين مركباً ُيق ّل مهاجرين �إىل خارج لبنان .وبح�سب امل�صادر،
كان املركب ُيق ّل (� )53شخ�صاً ،من بينهم ( )8لبنانيني و( )28فل�سطينياً و(� )14سورياً و()3
�آخرون ،وذلك يف �أثناء حماولة تهريبهم �إىل خارج لبنان بطريقة غري �شرعية.
لقد ا�ضطرت العائالت �إىل املجازفة ب�إر�سال �أحد �أفرادها عرب الطرق ال�سابقة ليكون يف امل�ستقبل
مبثابة املخل�ص لها من املعاناة التي تعي�شها .ففي خميم عني احللوة يف �صيدا�ُ ،سجل وجود نحو
 253عائلة تعولها املر�أة ب�سبب هجرة الزوج ،وكذلك نحو  270عائلة يف خميمات بريوت.

•الهجرة املعاك�سة �إىل �سورية رغم املخاطر ال�شديدة التي تعرتيها
ا�ضطرت الظروف الع�شرات من العائالت للعودة �إىل �سورية ،رغم اخلطورة العالية التي
ت�شكلها عليها .فبتاريخ  24ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2015اعتقلت «املخابرات اجلوية»� ،أحد
�أفرع الأمن ال�سوري ،عائلة فل�سطينية �سورية مك َّونة من الوالدين وطفليهما ،وذلك يف �أثناء
عودتهم من لبنان �إىل �سورية ،وهم:
الأب «خالد علي املحمود» ( 31عاماً) ،والأم «وهيبة حميي الدين �أبو جامو�س» والطفالن
«ناديا» (� 6سنوات) ،و«مالك» (�سنتان).
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وكانت العائلة امل�شهورة بلقب «ال�صفدي» ،من عرب الزبيد ،قد جل�أت من �سورية �إىل لبنان،
و�سكنت يف منطقة الربك�سات يف خميم عني احللوة لالجئني الفل�سطينيني يف جنوب لبنان ،ثم
توجهت �إىل �سورية و�أرادت الدخول بطريقة �شرعية مثلما خرجت منها� ،إال �أن عنا�صر الأمن
ال�سوري على معرب العري�ضة الوا�صل بني البلدين احتجزوا العائلة.
�أدت قرارات وقف م�ساعدات بدل الإيواء ،ح�سب البيانات التي ح�صلت عليها جلنة فل�سطينيي
�سورية يف منطقة البقاع �إىل عودة نحو  12عائلة فل�سطينية �سورية كانت ت�سكن يف منطقة �سعد
نايل وتعلبايا �إىل �سورية لعجزها عن دفع �أجرة املنازل امل�ست�أجرة.

•التوجه �إىل الف�صائل والتنظيمات امل�سلحة مبختلف توجهاتها
�إن انعدام فر�ص العمل والبطالة املرتفعة ن�سبياً يف الو�سط الفل�سطيني اللبناين وال�سوري
�أديا �إىل توجه جزء كبري من ال�شباب �إىل الف�صائل الفل�سطينية واللبنانية مبختلف �ألوانها
وتوجهاتها ،نظر ًا �إىل ما تقدمه من رواتب �شهرية ت�سهم �إىل ح ٍّد ما يف ترميم النق�ص الذي �سببته
القرارات الأخرية للأونروا .ومن ناحية �أخرى ،مهدت تلك القرارات النحراف بع�ض ال�شباب
باجتاه املخدرات تعاطياً وترويجاً ،مقابل احل�صول على املال ،ما �شكل تهديد ًا مبا�شر ًا
للمجتمع الفل�سطيني وال�سري به النت�شار الرذيلة �أو التطرف.
فاقمت التقلي�صات املتدرجة للأونروا الأو�ضاع الإن�سانية واملعي�شية لالجئني الفل�سطينيني يف
لبنان ،وازدادت حدة الأزمات التي يتعر�ضون لها ب�سبب النزوح واللجوء املتكرر ،و�أ�صبحت
تهدد بوقوع كوارث على كافة امل�ستويات احلياتية لالجئني ،االجتماعية وال�صحية والبيئية
والتعليمية ،وتف�شي الأمرا�ض االجتماعية الناجمة عن ارتفاع ن�سبة الفقر( ،الت�سول ــ التطرف
ــ االمتهان) ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار نزف الهجرة غري ال�شرعية للخال�ص من الأو�ضاع التي �آلت
�إليها �أحوالهم ،وكذلك الهجرة العك�سية باجتاه �سورية ،رغم املخاطر املرتفعة املهددة حلياتهم.

•الواقع الإغاثي
ي�شتكي الالجئون الفل�سطينيون ال�سوريون يف لبنان من تراجع العمل الإغاثي جتاههم عموماً،
با�ستثناء بع�ض التقدميات املو�سمية (�شهر م�ضان ،عيد الأ�ضحى )...التي ال ت�شمل اجلميع ،يف ظل
توقف م�ساعدات الأونروا اخلا�صة ببدل الإيواء عن كافة الالجئني بال ا�ستثناء .ويعزو القائمون
على العمل الإغاثي هذا الرتاجع �إىل �ضعف املوارد والتربعات املقدمة لالجئني من اجلهات الداعمة.
يف ظل هذا ال�ضعف الإغاثي �شهدت الفرتة املا�ضية بع�ض التوزيعات اخلجولة .فعلى �سبيل املثال،
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ال احل�صر� ،أجرى وفد من حملة الوفاء الأوروبية يوم  14متوز /يوليو 2015زيارات ميدانية
وتفقدية يف لبنان لالجئني يف املخيمات ومراكز الإيواء يف مناطق البقاع الأو�سط والغربيُ ،ق ِّد َمت
خاللها برامج ترفيهية للأطفال ،بالإ�ضافة �إىل توزيع الطرود الغذائية على عدد من الأهايل.
ومبنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى املباركُ ،وز َِّعت حلوم الأ�ضاحي على الالجئني الفل�سطينيني يف
املدن واملخيمات اللبنانية.
وبتاريخ  19ت�شرين الأول /اكتوبر  ،2015با�شرت الهيئة اخلريية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
« »mercyاملاليزية حملتها الإغاثية «الأخوة» ،بتقدمي  600حرام �شتوي و � 200سلة غذائية
املهجرة من �سورية ،والقاطنة يف خميم عني
و� 200سلة �صحية �إىل العائالت الفل�سطينية َّ
احللوة يف �صيدا .وقد �أكدت الهيئتان �أن «الأعباء ازدادت على امل�ؤ�س�سات اخلريية يف لبنان
ب�سبب تخلي «وكالة الأونروا» عن واجباتها جتاه الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني».
كذلك وزعت اللجان ال�شعبية التابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية مبلغ  $ 50على الالجئني
امل�سجلني لديها يف املخيمات واملدن اللبنانية.
ومع دخول ف�صل ال�شتاء ،وزعت حملة الوفاء الأوروبية يوم اخلمي�س  26ت�شرين الثاين/
مهجرة يف منطقة
نوفمرب مادة املازوت ( 20ليرت ًا) على نحو  400عائلة فل�سطينية �سورية َّ
يف البقاع الغربي وبعلبك ،وذلك �ضمن �سل�سلة قوافل حملة الوفاء الأوروبية لإغاثة الالجئني
قبل ال�شتاء .ويف  29من ال�شهر نف�سه ،ق ّدم وفد احلملة الطرود الغذائية واملالب�س والبطانيات
للعائالت الفل�سطينية ال�سورية القاطنة يف خميم عني احللوة بجنوب لبنان.
كذلك وزعت ٌّ
كل من جمعية الفرقان يف خميم عني احللوة ،والإ�صالح يف مدينة �صيدا� ،سالت
غذائية على مئات العائالت امل�سجلة لديها.

•الواقع القانوين
ما زالت حالة الالا�ستقرار القانوين((( التي تت�صف فيها الأو�ضاع العامة لالجئني الفل�سطينيني
من �سورية �إىل لبنان هي ال�سائدة ،حيث يرزح الالجئون حتت رحمة القرارات الالدورية
ال�صادرة عن الأمن العام اللبناين بني الفينة والأخرى .فيوم � 5آب� /أغ�سط�س  ،2015دعت
( )1للمزيد انظر تقرير حالة حول �أو�ضاع فل�سطينيي �سورية – مركز العودة الفل�سطيني -لندن -مجموعة العمل
من �أجل فل�سطينييي �سورية وجمعية فيدار – �شباط  – 2014الو�ضع القانوني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية
�إلى لبنان – �ص . 95
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املديرية العامة للأمن العام اللبناين كافة الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني وال�سوريني �إىل
ت�سوية �أو�ضاعهم القانونية على املنافذ احلدودية وت�سديد الر�سوم املرتتبة عليهم .هذا وقد
�صدر بيان عن املديرية العامة للأمن العام ،على موقعها الإلكرتوين ،جاء فيه�« :إن املديرية
العامة للأمن العام تُعلم جميع الرعايا ال�سوريني والفل�سطينيني الالجئني من �سورية ،الذين
دخلوا �إىل لبنان قبل تاريخ  2015/01/05وتخطت فرتة �إقامتهم املدة القانونية املمنوحة
لهم لغاية �أربع �سنوات من تاريخ دخولهم الأرا�ضي اللبنانية والراغبني يف املغادرة ،التقدم
ح�صر ًا من الدوائر واملراكز احلدودية لت�سوية �أو�ضاعهم وت�سديد الر�سوم املتوجبة».
علماً ب�أن الأمن العام اللبناين كان يطلب من املغادرين ت�سوية �أو�ضاعهم لدى املديرية العامة
للأمن العام يف بريوت واحل�صول على مغادرة قبل � 48ساعة من يوم ال�سفر.
تخ�ص
و�أ�صدر الأمن العام اللبناين بتاريخ  24ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2015قرارات جديدة ّ
الالجئني الفل�سطينيني القادمني من �سورية ،والالجئني ال�سوريني ،ون�شر تلك القرارات عرب
موقعه الإلكرتوين الر�سمي حتت عنوان "الرعايا ال�سوريون والفل�سطينيون /ت�سوية �أو�ضاع
الرعايا ال�سوريني والفل�سطينيني" ،حيث �شمل الالجئني الفل�سطينيني القادمني من �سورية
بعدة نقاط ،هي:
	•ت�سوية �أو�ضاع الرعايا الفل�سطينيني الالجئني يف �سورية واملقيمني حالياً يف لبنان منذ ما
قبل الأحداث ال�سورية ،للمغادرة دون و�ضع �إ�شارة منع دخول بحقهم.
	•ومي َّدد العمل بتجديد �إقامات الفل�سطينيني الالجئني يف �سورية لغاية 2015/11/30
جماناً دون ا�ستدراك الر�سوم حتى لو تع ّدت مدة �إقامتهم ال�سنة .و�أكد القرار � ّأن «على كل
الجئ فل�سطيني �سوري دخل �إىل لبنان قبل تاريخ  2015/01/05وتخطت فرتة �إقامتهم
املدة القانونية املمنوحة لهم لغاية �أربع �سنوات من تاريخ دخولهم الأرا�ضي اللبنانية
والراغبني يف املغادرة ،التقدم ح�صر ًا من الدوائر واملراكز احلدودية لت�سوية �أو�ضاعهم
وت�سديد الر�سوم املتوجبة» ،و�أ�ضاف القرار عدة نقاط تخ�ص الرعايا ال�سوريني.
	•لوحظ بو�ضوح ت�ضارب الآليات حول تطبيق هذا القرار بني منطقة و�أخرى من لبنان.
ف�أحياناً ي�صدر قرار بتجديد الإقامات ملدة �شهرين �أو ثالثة �أ�شهر ،ويتقدم الالجئ
الفل�سطيني للح�صول على الإقامة فت�ستمر الإجراءات �أحياناً �شهر ًا �أو �شهرين ،وعندما
يت�سلمها يجد �أن املدة املمنوحة له قد �شارفت على االنتهاء.
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•انتهاكات حقوق الإن�سان
يف اخلام�س من �أيلول �سبتمرب� ،2015 /أكدت املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان (حقوق)
يف نداء ع ّدته مبثابة �إخبار للنيابة العامية التمييزية يف لبنان ،تقاطع عدد من املعلومات
والروايات وال�شكاوى عن ا�ستغالل ع�صابات �سلب م�سلحة وحمرتفة حلالة ا�ست�ضعاف
الالجئني من �سورية (�سوريون وفل�سطينيون) ،و�سلبهم وهم يف طريقهم لل�سفر �أو لإجناز
معامالت ر�سمية ،بعدما ي�ستقلون حافالت النقل ال�صغرية (الفانات) ،م�شرية �إىل �أن �أ�سباب
تنامي تلك الظاهرة تتعلق بخوف الالجئني من �سورية ،وخ�صو�صاً الالجئني الفل�سطينيني،
من االحتجاز �إذا ما تقدموا ب�شكوى �أمام املخافر ب�سبب عدم �إعطائهم /جتديد �إقاماتهم من
قبل الأمن العام .بالإ�ضافة �إىل خوف الالجئني من احتمال معرفة ع�صابات ال�سلب بتقدميهم
�شكاوى و�إيذائهم ،خ�صو�صاً عندما جتري عمليات ال�سلب يف املنطقة الواقعة بني دوار ال�سفارة
الكويتية وال�ضاحية اجلنوبية ،لأنهم �سي�ضطرون �إىل تقدمي ال�شكوى يف املخفر املوجود داخل
ال�ضاحية اجلنوبية.
منوهة ب�أن عدم ت�سوية �أو�ضاع الالجئني من �سورية عموماً ،والالجئني الفل�سطينيني من
�سورية خ�صو�صاً ،جلهة �إعطائهم حق الإقامة كالجئني من منطقة حرب ،وفق ما ين�ص عليه
القانون الدويل الإن�ساين ،يجعلهم يف و�ضع ا�ست�ضعاف وعر�ضة لال�ستغالل واخلوف الدائم
وي�ؤدي بالتايل �إىل ا�ستنكافهم عن التوجه �إىل اجلهات اللبنانية الر�سمية ذات االخت�صا�ص:
ق�ضائية و� /أو �أمنية ،ما ي�ساعد هذه الع�صابات يف الإفالت من العقاب.
وت�شدد املنظمة احلقوقية على خ�شيتها من �أن تكون هناك حاالت حتر�ش وا�ستغالل جن�سي
واغت�صاب ،تتعر�ض له الفتيات والن�سوة من تلك الع�صابات ،م�ؤكدة �أن من يتعر�ضن لل�سلب
من الفتيات والن�ساء ي�ستنكفن عن تقدمي �شكاوى �أمام اجلهات الر�سمية �أو �أمام املنظمات
احلقوقية واملدنية ،ال خلوفهن فقط من ال�سالبني �أن يعرفوا ب�أمر �شكواهم ،بل ب�سبب التقاليد
والعادات االجتماعية ،وخج ًال من احلديث ع ّما يتعر�ضن له.
يف �سياق �آخر ،ال تزال ال�سلطات اللبنانية متنع دخول الالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل
�أرا�ضيها� ،إال يف حدود �ضيقة جد ًا .ففي  20ت�شرين الأول� /أكتوبر � ،2015سمحت ال�سلطات
اللبنانية لالجئة الفل�سطينية ال�سورية الطالبة «�ضحى عليان» ( 18عاماً) بدخول الأرا�ضي
اللبنانية بعد انتظار دام نحو � 18ساعة عند نقطة امل�صنع ،بعد عودتها من تقدمي امتحان �سرب
املعلومات لل�شهادة الثانوية العامة «بكالوريا» يف دم�شق ،بعد بذل جهود كبرية لإدخالها،
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رغم �أن الأمن العام مهر على �أوراقها الثبوتية منعاً من الدخول �إىل لبنان ملدة � 5سنوات.
واعتقلت ال�سلطات اللبنانية خالل �شهر �أيلول  10الجئني فل�سطينيني �سوريني بتهمة انتهاء
رحلت ال�سلطات يوم االثنني  8ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015ال�شقيقني
�إقامتهم .كذلك ّ
الفل�سطينيني ال�سوريني «طارق وعزو اخلطيب» �إىل �سورية ،بعد و�صولهما �إىل مطار رفيق
احلريري يف بريوت قادمني من تركيا ،التي قامت بدورها برتحيلهما من منطقة الرتانزيت �إىل
لبنان ،حيث كانا متجهني �إىل العا�صمة املاليزية كواالملبور.
ويف  13ت�شرين الثاين /نوفمرب  ،2015منعت ال�سلطات اللبنانية عائلة فل�سطينية من الدخول
�إىل لبنان ،رغم وجود موعد يف ال�سفارة الهولندية لإمتام �إجراءات ّ
مل ال�شملُ .يذكَر �أن العائلة
امل�ؤلفة من امر�أة وطفلني رف�ضت العودة �إىل �سورية ،واعت�صمت يف منطقة امل�صنع بني
احلدود ال�سورية اللبنانية ،فيما �أكد نا�شطون �أن ال�سلطات اللبنانية كانت قد وافقت يف وقت
مت�أخر على دخول الأم.

•ا�شتباكات ونزوح ومنا�شدات
يف اخلام�س من متوز /يوليو  2015اندلعت ا�شتباكات يف خميم الر�شيدية لالجئني الفل�سطينيني
جنوب لبنان� ،أوقعت قتي ًال وعدة جرحى من �أبناء املخيم ،وهددت وجود نحو  260عائلة
فل�سطينية �سورية ،بالإ�ضافة �إىل عائالت الالجئني املقيمني داخل املخيم.
�أدت اال�شتباكات العنيفة التي اندلعت بني حركة فتح وجند ال�شام يوم ال�سبت � 23آب/
�أغ�سط�س يف خميم عني احللوة لالجئني الفل�سطينيني قرب مدينة �صيدا اللبنانية ،والتي
ا�ستمرت لعدة �أيام� ،إىل انت�شار حالة من التوتر بني �أهايل املخيم عامة وفل�سطينيي �سورية
املهجرين �إىل خميم عني احللوة ،والبالغ تعدادهم نحو  1400عائلة خ�صو�صاً .و�شهد خميم
َّ
عني احللوة حركة نزوح كبرية من �سكانه ومن العائالت الفل�سطينية ال�سورية �إىل خارج
املخيم خوفاً على حياة �أطفالهم وحياتهم �إىل مدينة �صيدا واجلوار ،و�أقاموا يف مراكز �إيواء
م�ؤقتة كبلدية �صيدا و�صالة احلنان والعديد من امل�ساجد.
�أدت اال�شتباكات التي ا�ستمرت لعدة �أيام �إىل �سقوط ع�رشات ال�ضحايا بني قتيل وجريح ،و ُعرف من
اجلرحى الالجئ الفل�سطيني ال�سوري عز الدين هايل حمادة ،من �أبناء خميم ال�سبينة.

•الالجئ الفل�سطيني ال�سوري يف خميم عني احللوة احللقة الأ�ضعف
�ض ّم خميم عني احللوة ،وهو التج ّمع الأكرب لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،بداي ًة ما يقارب
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مهجرة من �سورية ،توزعت على �أحيائه املتباينة ب�ألوانها ال�سيا�سية
 2400عائلة فل�سطينية َّ
وتق�سيماتها الف�صائلية دون علم منها �أو �إرادة م�سبقة ،فوجد البع�ض نف�سه يف املناطق التي
تقع حتت �سيطرة «الإ�سالميني املت�شددين» ،والبع�ض الآخر يف مناطق نفوذ حركة فتح
املنق�سمة �أ�ص ًال بني جماعات تتبع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية و�أخرى ملناوئيه وغريهما.
يف بداية اللجوء ،لوحظ وجود حالة ا�ستقطاب لل�شباب الفل�سطيني ال�سوري من قبل حركة
فتح ،خ�صو�صاً �أولئك الذين جل�أوا دون عائالتهم ،حيث ا�ست ِ
ُوعبوا �ضمن برامج التدريب
واحلرا�سة مقابل الإطعام وتوفري مكان للنوم ومبلغ زهيد من املال ال يتجاوز  .$ 200ويف
هذا ال�سياق� ،أفاد �أحد الالجئني بـ«�أنه خ�ضع لدورة تدريبية ع�سكرية برفقة � 50شاباً من
فل�سطينيي �سورية يف �أحد تلك املع�سكرات داخل خميم عني احللوة».
باملقابل ،طبقت مراكز الإيواء اخلا�صة «بالإ�سالميني املت�شددين» نظاماً ُو�صف باملحافظ جد ًا
من ناحية منع االختالط والتدخني والتزام اللبا�س ال�شرعي للن�ساء ،ومنع الت�صوير للأن�شطة
املطبقة داخل املراكز �إال يف حدود �ضيقة جد ًا ،مبا ال يظهر الوجوه �أو الأ�شخا�ص.
حاول الالجئ الفل�سطيني ال�سوري التعاي�ش مع البيئة اجلديدة مبا يخدم وجوده امل�ؤقت ريثما
تنق�ضي حمنته يف �سورية والعودة �إىل خميماته هناك .لكن ت�سارع الأحداث يف خميم عني احللوة،
وحالة الالا�ستقرار التي ي�شهدها املخيم ،والو�ضع القانوين املت�أرجح واملعي�شي املرتدي ،جعلت
منه احللقة الأ�ضعف لي�صبح بعد ذلك عر�ضة لالتهام واالعتقال و�إل�صاق التهم.
ففي الأحداث التي �شهدها خميم عني احللوة يف الع�شر الأخري من �شهر �آب� /أغ�سط�س ،2015
�سلمت حركة فتح داخل خميم عني احللوة الالجئ الفل�سطيني ال�سوري علي �شر�شرة ملخابرات
اجلي�ش اللبناين بعدما ن�صبت له كميناً �أمام منزله – ح�سب رواية الأهل – بتهمة ا�شرتاكه يف
القتال �إىل جانب جند ال�شام يف معركتها مع حركة فتح .علماً ب�أن عائلة املتهم �ساقت من الأدلة
والقرائن ما يكفي لتربئته من هذه التهمة ،و�أح�ضرت من ال�شركة التي يعمل فيها علي كتاباً
يثبت وجوده على ر�أ�س عمله خالل تلك الفرتة.
يف ال�سياق ذاته� ،أُ�صيب الالجئ الفل�سطيني مازن منري �صالح ،يف �أثناء حماولة خروجه من
حي الطوارئ ،بطلق ناري يف �صدره �أدى �إىل وفاته بعد
املخيم وقت اندالع اال�شتباكات يف ّ
معاناة ا�ستمرت ت�سعة �أيام يف م�شفى لبيب �أبو �ضهر يف �صيدا .لكن املفاجئ بالأمر �أن امل�شفى
احتجز اجلثمان حتى ت�سديد الفاتورة البالغة � 45ألف دوالر �أمريكي ،وعندما حاول الأهل
التوا�صل مع الف�صائل املتقاتلة داخل املخيم للم�ساعدة يف ت�سجية جثمان ولدهم ،تنكر له
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وح ِّذ َر من التدخل �أو
اجلميع .بل �أكرث من ذلك� ،أُل�صقت به تهمة القتال �إىل جانب جند ال�شامُ ،
وتع�سر ًا يف النطق ،ما جعل الفعاليات
التو�سط لأجله .علماً ب�أن لدى الفقيد مازن �إعاقة �سمعية
ّ
وامل�ؤ�س�سات ت�ستنكف عن تقدمي م�ساعدة يف �سبيل ذلك � ،اّإل ال�صليب الأحمر(((().
حركت الت�صرفات ال�سابقة جتاه الالجئني الفل�سطينيني من �سورية يف خميم عني احللوة ،مع
ما رافقها من حتري�ض �إعالمي ،م�شاعر القلق واخلوف لدى العائالت التي وجدت نف�سها بال
حول وال قوة وال جهة راعية.

•مت�ضامنون مع القد�س
ت�ضامن فل�سطينيو �سورية يف لبنان مع انتفا�ضة القد�س �ضمن الأن�شطة والفعاليات العامة
وامل�شرتكة التي نفذتها الفعاليات الأهلية والف�صائلية يف لبنان كما يف اللقاء الت�ضامني مع
القد�س يف بريوت و�صيدا و�صور والوقفات الت�ضامنية يف طرابل�س والبقاع .و�شارك الع�شرات
املهجرين الفل�سطينيني ال�سوريني يف لبنان يوم  25ت�شرين الثاين /نوفمرب  2015يف ال�سهرة
من َّ
الفل�سطينية التي �أقامتها كل من جلنة فل�سطينيي �سورية يف لبنان ودار العودة للدرا�سات
والن�شر بعنوان «لعيونك يا قد�س» ،وذلك على م�سرح بلدية �صيدا جنوب لبنان ،وذلك ت�ضامناً
مع �أهايل القد�س ،وتنديد ًا مبا يتعر�ض له امل�سجد الأق�صى من اعتداءات.

•عمل �أهلي
وا�صلت اللجان الأهلية اخلا�صة بفل�سطينيي �سورية يف لبنان واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املهتمة
ب�ش�ؤون الالجئني القيام بالفعاليات والدورات التي من �ش�أنها التخفيف عنهم �أو ت�أهيلهم �أو
تدريبهم ،يف حماولة منها جلعل الالجئ يت�أقلم مع الظروف اجلديدة ،وتهيئة املناخ لتحفيزه
على الدخول �إىل �سوق العمل �إن توافرت الفر�ص لذلك.
يف اخلام�س ع�شر من متوز �أقامت جلنة فل�سطينيي �سورية يف لبنان ،حتت عنوان «ب�سمة
املهجرين من �سورية واملقيمني يف خميم
العيد» ،يوماً ترفيهياً لأطفال الالجئني الفل�سطينيني َّ
الب�ص مبنطقة �صور جنوب لبنان ،وذلك بغية زرع الب�سمة على وجوه الأطفال الذين يعانون
من امل�آ�سي والآالم.
ويف � 9آب� /أغ�سط�سّ ،
نظم جت ّمع معلمي فل�سطينيي �سورية وجلنة فل�سطينيي �سورية يف
لبنان ،برعاية �صندوق رعاية الطالب � -صراط يف �صيدا بجنوب لبنان ،حف ًال تكرميياً للطالب
(� )1أُفرج في ما بعد عن الجثمان ،بعد تكفّل عدد من الف�صائل وال�شخ�صيات والم�شفى بالتكاليف.
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والطالبات الفل�سطينيني ال�سوريني الناجحني يف ال�شهادتني الأ�سا�سية والثانوية للمنهاج
املهجرين يف مركز
ال�سوري واللبناين ،و�أُقيم حفل م�شابه رعته حركة فتح وجلنة متابعة َّ
معروف �سعد مبدينة �صيدا.
ونفذت جلنة فل�سطينيي �سورية يف لبنان خالل �شهر ت�شرين الأول وت�شرين الثاين �سل�سلة
دورات تدريبية جمانية يف (الت�صميم الإعالين بربنامج الفوتو�شوب) لـ  40الجئاً فل�سطينياً
�سورياً ،بهدف تطوير مواهبهم وتنميتها.
ويف يوم الأحد  25ت�شرين الأول (�أكتوبر) عقد «جت ّمع معلمي فل�سطينيي �سورية» م�ؤمتره
الت�أ�سي�سي ،حتت رعاية التج ّمع الدويل للم�ؤ�س�سات والروابط املهنية الفل�سطينية ،الهادف
�إىل دعم املعلم الفل�سطيني ب�شتى املجاالت يف مواجهة التحديات ،ملا لذلك من انعكا�س على
املجتمع وتطوره.
يف �سياق اخلدمة املجتمعية ،ن ّفذ جت ّمع عمال فل�سطينيي �سورية يوم  11ت�شرين الثاين /نوفمرب،
بالتعاون مع حملة الوفاء الأوروبية ،م�شروع �إنارة  14بيتاً من بيوت الالجئني الفل�سطينيني
من �سورية يف منطقة البقاع� ،شمال لبنان .
ي�أتي تنفيذ هذا امل�شروع ا�ستكما ًال ملراحل �سابقة قام بها التج ّمع بالتعاون مع جلنة فل�سطينيي
املهجرة يف خميمات لبنان ومراكز الإيواء ،وذلك
�سورية يف لبنان ،لإنارة بيوت العائالت َّ
للتخفيف من معاناتهم ،نتيجة الظروف االقت�صادية املزرية التي يعي�شونها ،ونظر ًا �إىل
ا�ستمرار انقطاع التيار الكهربائي.
ويف �سياق التثقيف ال�صحي ملواجهة ما ميكن �أن يطر�أ يف املنزل �أو البيئة املحيطة ،قامت جلنة
فل�سطينيي �سورية يف لبنان ،بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الطبية العاملة خالل �شهري ت�شرين
الثاين وكانون الأول ،بتنفيذ العديد من دورات الإ�سعافات الأولية التي �شملت درو�ساً يف
مبادئ الإ�سعاف الأويل ،االختناق� ،ضيق التنف�س ،اجلروح والك�سور .وبلغ عدد امل�شاركني
يف الدورة التي نظمتها اللجنة يف خميم البداوي ،بالتعاون مع مركز العناية الطبي ،نحو 40
املهجرين �إىل لبنان ،فيما ا�ستفادت  30امر�أة من دورة �شبيهة
متدرباً من فل�سطينيي �سورية َّ
�أقامتها اللجنة يف منطقة البقاع بالتعاون مع جمعية ال�شفاء.
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الالجئون الفلسطينيون يف األردن
بلغ عدد الالجئني القادمني من �سورية �إىل الأردن  15500الجئ فل�سطيني ح�سب �إح�صائيات
الأونروا ،لكن العدد غري املعلن عنه �أكرب من ذلك ،حيث تُق َّدر �أعداد من دخلوا بطرق غري
�شرعية وبوثائق �سورية مزورة بحدود  15000الجئ ،بع�ضهم م�سجل لدى املفو�ضية بنو
غري معلن ر�سمياً ،حيث يتظاهرون ب�أنهم الجئون �سوريون ،خوفاً من قيام ال�سلطات االردنية
برتحيل من يتبني �أنه الجئ فل�سطيني و�إعادته.
ويعي�ش معظم الالجئني داخل املدن الأردنية ،ويعاين �أكرثهم من الفقر املدقع ،ويتوزعون
على مدن� :إربد ،الزرقاء ،عمان ،املفرق ،خميم الزعرتي� ،سايرب �ستي بن�سب متفاوتة .وتقدم
الأونروا لالجئني خدمات ال�صحة والتعليم ،فيما ال يتلقى الالجئون امل�سجلون لدى الأونروا
�سوى دعم مايل متقطع كل �ستة �أ�شهر للم�ستحقني ح�سب تقدير الأنروا ،بينما يتلقى امل�سجلون
لدى املفو�ضية ،على �أنهم �سوريون ،الرعاية الالزمة من املفو�ضية ،وبع�ضهم جنح يف احل�صول
على توطني يف دولة ثالثة.
واجلدير بالذكر �أن حالة حملة الوثائق من الفل�سطينيني املتزوجني ب�أردنيات من �أكرث ال�شرائح
تعر�ضاً حلرمانها احلقوق املدنية يف الأردن ،نظر ًا �إىل اعتبارات دميوغرافية و�سيا�سية ،وهو ما
�ألقى بظالله على حالة املئات من فل�سطينيي �سورية الذين ا�ضطرتهم احلرب �إىل عبور احلدود
مع الأردن كالجئني ،حيث يحتجز ه�ؤالء يف خميمات حدودية� ،أ�شهرها �سايرب �ستي يف �شمال
اململكة ،يف ظروف غري �إن�سانية .كذلك متنع ال�سلطات الأردنية �أبناء الأردنيات املتزوجات
بفل�سطيني �سوري من دخول البالد ،ولو كان ر�ضيعاً ،وهو ما وثقته املجموعة يف عدد من
التقارير ال�سابقة(((.

�سايرب �ستي امل�آ�ساة امل�ستمرة
جم ّمع �سكني ا�ستُخدم مقر ًا لإقامة عمال �آ�سيويني كانوا يعملون يف م�صانع املدينة ال�صناعية
مبدينة �إربد قبل �أن ُيغ َلق منذ �سنوات نتيجة الإ�ضرابات املتتالية للعمال احتجاجاً على �سوء
م�ستوى ال�سكن ،حيث ُفتح الحقاً بتربع من �صاحبه لإيواء الالجئني الفل�سطينيني الآتني من
( )1فل�سطينيو �سورية بين �أمل الرجوع ومرارة الواقع  -تقرير توثيقي ير�صد تطور الأحداث المتعلقة بفل�سطينيي
�سورية في خالل الفترة (كانون الثاني /يناير ولغاية حزيران /يونيو � )2014إعداد الباحث �إبراهيم العلي� ،ص .53
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�سورية ،ليتحول بعد ذلك �إىل ما هو �أ�شبه باملعتقل املحاط ب�سياج طويل واملعزز بحرا�سة
�أمنية م�شددة ،ويخ�ضع لإ�شراف عدة �أجهزة �أمنية �أردنية.
�أدى �سوء الأو�ضاع الإن�سانية املزرية ،والت�ش ّدد الأمني ،واملعاملة غري الإن�سانية واملهينة،
والتعتيم الإعالمي على معاناة الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني� ،إىل خف�ض �أعدادهم يف خميم
�سايرب �ستي ،حيث ُ�سجل هروب �أكرث من  10عائالت من املخيم الذي ي�ؤوي نحو  175عائلة
فل�سطينية ف ّرت من جحيم احلرب يف �سورية.
يتوزع الالجئون يف املجمع على  142وحدة �سكنية يف خم�س طبقات ،فيما ُي�ستق َبل الزوار يف
قطعة �أر�ض تبعد  50مرت ًا ،وهي امل�سافة التي ي�سمح فيها لالجئ باالبتعاد عن �سكنه.
ويعاين �ساكنو هذا املكان من ظروف معي�شية �سيئة .فالأ�سرة لها غرفة واحدة ،ومتو�سط
�أفرادها خم�سة ،وجميع غرف الطابق لها مطبخ وحمام واحد ي�ستخدمهما جميع الأفراد.

انتهاكات حقوق الالجئني
رحل الأمن الأردين يوم ال�سابع من �آب� /أغ�سط�س  ،2015الالجئ الفل�سطيني ال�سوري
ّ
«م�صطفى مرار»� ،إىل ماليزيا بعد اعتقاله لثالثني يوماً ،وذلك بعد دهم منزله يف الأردن دون
ا�صطحاب عائلته.
ويف �سياق متابعة حالة الالجئ «م�صطفى مرار» يف ماليزيا ،فقد جل�أ �إىل املفو�ضية وال�صليب
الأحمر وال�سفارة الفل�سطينية خالل الفرتة املمتدة من تاريخ ترحيله لغاية اخلام�س ع�شر
من كانون الأول /دي�سمرب  ،2015ومل ي�ساعده �أحد ،ما دفعه �إىل حماولة االنتحار على باب
ال�صليب الأحمر بعد �سكب البنزين وحماولة �إحراق نف�سه ،حتى حترك ال�صليب الأحمر
و�أنقذه ،ووعدوه بحل م�شكلته خالل �أ�سبوعني.
ونتيجة الت�ضييق على الالجئني� ،شهد املج ّمع حاالت هروب بني الالجئني الفل�سطينيني
الفارين من �سورية .فقد متكنت عائلة فل�سطينية �سورية مكونة من �أم و 4بنات و� 3أوالد حتت
ال�سن القانوين ،من الهروب ،وب ّينت م�صادر ت�سجيل حالتي هروب :واحدة ل�شخ�ص يدعى
�صالح دلول ( 16عاماً) ،وهو من خميم احل�سينية التابع لريف دم�شق ،و�آخر يدعى �أكرم (27
عاماً) ،وهو الجئ فل�سطيني من مدينة درعا بجنوب �سورية.
وكانت الجئة فل�سطينية ت�سكن وزوجها ال�سوري وطفلتها التي تبلغ من العمر �سنة واحدة يف
خميم �سايرب �ستي قد حاولت االنتحار يف متوز /يوليو  2015للمرة الثانية ،وهي حامل ،من
دون معرفة الأ�سباب.
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رحلت ال�سلطات الأردنية يف الأول من �شهر متوز /يوليو  2015عائلتني فل�سطينيتني
كذلك ّ
�سوريتني من خميم الريموك كانتا تقيمان يف جممع �سايرب �ستي ،بح�سب ما �أفاد «مركز التوثيق
والر�صد الفل�سطيني (واثق) خميم درعا» ،وهما (عائلة الالجئ الفل�سطيني �أمين عدرا ،املكونة
من الأب والأم وخم�سة �أبناء ،وعائلة الالجئ الفل�سطيني �أمني عدرا� ،أخو �أمين ،املكونة من
الأب والأم وولديه).
وبح�سب رواية «�أمين عدرا» ،يف البداية دهم عدد من عنا�صر الأمن العام الأردين املخيم بعدما
جا�ؤوا من خارجه ،و�صادروا �أجهزة الهواتف وك�سروا خطوط االت�صاالت التي كانت معنا،
و�أبلغونا ب� ّأن علينا جتهيز �أنف�سنا خالل  10دقائق فقط للخروج من املخيم.
وي�ضيف �أمين« :بعدما اقتادونا �إىل منطقة مربع ال�سرحان بجوار احلدود الأردنية ال�سورية،
ورحلونا �إىل �سورية .كذلك قام الأمن الأردين بت�سميعنا عبارات ،منها:
�أعادوا �إلينا هواتفنا ّ
الدور جاي للكل».
وتفيد م�صادر جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية بـ«�أن �أعداد الالجئني داخل �سايرب
�ستي قد تقل�صت ب�سبب حاالت الرتحيل الق�سري لبع�ض العائالت ،والتوطني لعدد �آخر يف
فرن�سا و�سوي�سرا وفنلندا ،والدفعة القادمة �ستكون �إىل الربازيل ،وهي �أكرب دفعة ،يبقى
بعدها  20عائلة من حملة الوثيقة واجلن�سية الأردنية� ،أي فل�سطيني �أردين �سوري».

قالوا يف �سايرب �ستي:
	•و�صف �أحد الالجئني معاملة ال�سلطات الأردنية بـ«املهينة».
	•�أ�ضاف �آخر�« :إننا نعا َمل كم�شبوهني منذ حلظة و�صولنا �إىل الأرا�ضي الأردنية ،على الرغم
من �أن البع�ض يحمل جواز ًا �أردنياً� ،إال �أن م�شكلتنا الوحيدة هي �أننا فل�سطينيون».
يرحلون الالجئني الفل�سطينيني مرة واحدة ،خوفاً من الر�أي العام وحترك املنظمات
	•«هم ال ِّ
الإن�سانية التي توجد يف املخيم».
	•«�إننا يف �سايرب �ستي ممنوعون من زيارة �أقاربنا ،وممنوع علينا اخلروج نهائياً وك�أننا يف
معتقل غوانتنامو».
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الالجئون الفلسطينيون يف غزة
يبلغ عدد العائالت الالجئة من �سورية �إىل غزة نحو  240عــائلة ،وي�شتكي الفل�سطينيون ال�سوريون يف غزة
من تهمي�ش حكــومي ملطالبهم ،وعــدم �إيــفاء حكــومة الوفاق والوكالة بالتزاماتها جتاه الالجئني ،ويعانون
ظروف ًا معي�شية قا�سية و�صعبة ،بعد توقف امل�ساعدات املقدمة �إليهم عقب ت�شكيل حكومة الوفاق.
واتهم عدد من النا�شطني احلكومة بتجاهل مـطــالب الالجئني العائدين �إىل قطاع غزة يف العمل وال�سكن
ودفع الرواتب املت�أخرة وبدل ال�سكن والتعليم والت�أمني ال�صحي وعدم االعرتاف بهم ،بالإ�ضافة �إىل
�أن العدوان الأخري على غزة زاد من م�أ�ساتهم ،حيث ُدمرت البيوت وت�رضرت ،وغدت املدار�س مركز
�إيواء الكثري منهم.
وعبرّ �أحد الالجئني عن �سخطهم من انقطاع الرواتب :بقوله« :رواتبنا مقطوعة ،وال حجة وا�ضحة ،وال
�أحد يتابع ق�ضيتنا ،ال من بعيد وال من قريب ،و�سقطنا من جديد بني فكَّي حكومات ووزارات وموظفني،
وك ٌّل يلقي بنا للآخر متعل ًال ب�صعوبة الو�ضع» .وت�ساءل« :كيف ميكن النا�س �أن يعي�شوا بال راتب م�سخ
ح�س �إن�ساين و�أي �ضمري؟» .فيما وجد البع�ض منهم نف�سه م�ضطر ًا
قدره � 800شيكل (نحو ّ � )$ 130أي ّ
�إىل بيع ما ميلك من مقتنيات ،والبحث عن �أي عمل لي�س ّد رمق الأطفال ب�شيء من الطعام.
كذلك عبرّ ممثلو الالجئني الفل�سطينيني القادمني من �سورية والعراق واليمن وليبيا يف قطاع غزة،
عن ا�ستيائهم و�صدمتهم من قرار حكومة رام اهلل ،بعدم منحهم تراخي�ص لت�شكيل جمعية تتكلم
با�سم الالجئني الفل�سطينيني النازحني �إىل قطاع غزة ،بعد تقدمهم لوزارة الداخلية للح�صول على
الرتاخي�ص الالزمة لذلك ،فجاء ر ّد الوزارة بالرف�ض ،بذريعة �أنهم لي�سوا مواطنني� ،أي ال يحملون
بطاقة الهوية ،مبوجب رقم وطني ،فيما منحتهم داخلية غزة الرتخي�ص للجمعية حتت ا�سم جمعية
حقي اخلريية للإغاثة والتنمية.
ويف ال�سياق ذاته ،قررت وكالة الأونروا دفع م�ساعدة �سكن عن �شهري متوز و�آب لالجئني الفل�سطينيني
القادمني من �سورية �إىل غزة.
ويف � 15أيلول� /سبتمرب  ،2015نفذ الالجئون من �سورية اعت�صام ًا طالبوا فيه ب�رصف الرواتب
املقررة لهم ،ووعدهم املعنيون بذلك� ،إال �أن ذلك مل يح�صل حتى الآن ،بح�سب قول بع�ض الالجئني.
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البـرازيــل
فرت عائالت فل�سطينية ب�أكملها من جحيم احلرب يف �سورية �إىل خمتلف �أ�صقاع الأر�ض ،منها َمن
ّ
اختار الربازيل ل�سهولة احل�صول على ت�أ�شرية دخول �إليها من �أي �سفارة برازيلية يف بلدان العامل،
ول ُي�رس الإجراءات وعدم غالء �أ�سعار تذاكر ال�سفر �إليها ،ولأنها ُت�شكل بوابة وحمطة على طريق
الهجرة �إىل �أوروبا.
جل�أ فل�سطينيو �سورية �إىل عدة مدن برازيلية ،قطن معظمهم يف مدينة �ساو باولو� ،أكرب مدن الربازيل،
وذلك ب�سبب وجود عدد كبري من الالجئني فيها ،ولأنها مركز جتاري واقت�صادي مهم� .إال �أنهم
واجهوا �أزمات وم�شكالت اقت�صادية ومعي�شية عديدة ،منها عدم تقدمي احلكومة الربازيلية �أي ميزات
�أو م�ساعدات �إغاثية �أو مادية لالجئني لديها ،كبطاقات ال�سفر وال�سكن والعمل والتدريب املهني
ودرو�س اللغة ،بل متنحهم بطاقة �إقامة م�ؤقتة ملدة عامني ،فيما ي�شتكي الالجئون من �صعوبة يف
االندماج باملجتمع الربازيلي ،نظر ًا �إىل وجود اختالف يف العادات والتقاليد ،وكذلك يعانون غالء
�أ�سعار البيوت ،وعدم وجود مردود مادي جيد.
ال توجد �أرقام �أو �إح�صائيات موثقة لعدد الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني يف الربازيل ،وذلك بالرغم
من وجود ال�سفارة الفل�سطينية واالحتاد العام للم�ؤ�س�سات الفل�سطينية� ،إال �أن اللجنة الوطنية
مل�ساعدة الالجئني � Conareأعلنت �أن عدد الالجئني الذين و�صلوا �إىل الربازيل حتى نهاية 2014
من �سورية بلغ ما يقارب  1794الجئ ًا ،دون التمييز بني الفل�سطينيني �أو ال�سوريني منهم.
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الالجئون الفلسطينيون من سورية إىل تركيا
قدرت �إح�صائيات جلنة فل�سطينيي تركيا �أعداد الالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل تركيا
ع�شية  31كانون الثاين /دي�سمرب  2015بحدود ( 5000ــ  )7000الجئ.
وت َُع ّد تركيا بلد ممر لالجئني من طريق البحر باجتاه اجلزر اليونانية ال�ستكمال الطريق
باجتاه دول االحتاد الأوروبي.
ويتوزع نحو  %62.2من الالجئني الفل�سطينيني على حمافظات جنوب تركيا ،فيما يقطن يف
حمافظة �إ�سطنبول  ،%22.2فيما يتوزع على حمافظات الو�سط (الأنا�ضول) .%11.6
جدول يبني توزع فل�سطينيي �سورية يف تركيا (كافة املحافظات)

توزع فل�سطينيي �سورية يف تركيا (كافة املحافظات)
%22.2
�إ�سطنبول
%15.0
كل�س
%13.7
مر�سني
%13.0
�أنطاكيا
%9.6
غازي عنتاب
%4.6
�أورفا
%4.0
العثمانية
%3.1
بور�صة
%2.9
�أ�ضنة
%2.5
�أنقرة
%2.0
قونية
%1.7
�أنطاليا
%1.7
مرع�ش
%1.7
�أزمري
%1.6
�أزميت
%0.6
يلوا
%0.0
بامتان
%0.0
ديار بكر
%0.0
مالطيا
%100.0
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خمطط يبني توزع فل�سطينيي �سورية يف تركيا (كافة املحافظات)

توزع فل�سطينيي �سورية يف تركيا (كافة املحافظات)

 25
 �

.0%

�سورية يفتركيا
توزع فل�سطينيي
(كافة املحافظات)

20 .0%
15 .0%
10 .0%
5.0%
0.0%
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توزع الالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل تركيا داخل حمافظة �إ�سطنبول

املنطقة
�إي�سنيورت
الفاحت
�إ�سطنبول الآ�سيوية
زينت بورنو
با�شاك �شهري
باغجلر
�سلطان غازي
بويوك ت�شكمجة
�أفجالر
�شي�شلي
بريم با�شا
حممود بيه
�إي�سنلر
�إ�سطنبول
تاكريداغ
كوت�شوك ت�شكمجة
�أرنا�ؤوط كوي
بيوغلو
غونغوران
�أيوب
كاغط هانة
بيلك دوزو

االفراد
265
162
75
71
61
50
46
41
40
39
30
23
19
16
15
14
13
9
8
5
0
0

العوائل
69
37
18
14
15
13
12
9
9
10
8
7
5
4
2
3
2
2
2
2
0
0

الن�سبة
%26.4
%16.2
%7.5
%7.1
%6.1
%5.0
%4.6
%4.1
%4.0
%3.9
%3.0
%2.3
%1.9
%1.6
%1.5
%1.4
%1.3
%0.9
%0.8
%0.5
%0.0
%0.0

1002

243

%100.0
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توزع فل�سطينيي �سورية يف حمافظات الأنا�ضول و�سط تركيا

توزع فل�سطينيي �سورية يف حمافظات الأنا�ضول و�سط تركيا
%14.2
�أزميت
%14.6
�أزمري
%21.5
�أنقرة
%27.0
بور�صة
%17.2
قونية
%0.0
مالطيا
%5.6
يلوا
%100.0
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توزع فل�سطينيي �سورية يف حمافظات جنوب تركيا

توزع فل�سطينيي �سورية يف حمافظات جنوب تركيا
%6.0
%4.3
%19.6
%2.6
%7.0
%0.0
%0.0
%14.5
%22.6
%20.7
%2.6
%100.0

العثمانية
�أ�ضنة
�أنطاكيا
�أنطاليا
�أورفا
بامتان
ديار بكر
غازي عنتاب
كل�س
مر�سني
مرع�ش
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الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إىل تركيا من حيث جهة القدوم
�أح�صت جلنة فل�سطينيي تركيا  4150الجئاً فل�سطينياً من �أ�صل العدد التقديري املتوقع (5000
ــ  ،)7000وبينت الإح�صائيات �أن  %41.6من الالجئني ،من مدينة دم�شق وخميماتها ،حيث
�شكل الالجئون من خميم الريموك فقط نحو  ،%30.4تال ذلك مدينة حلب وخميماتها مبعدل
 ،%22.7فيما �شكل القادمون من ريف دم�شق .%12.8
فل�سطينيو �سورية يف تركيا ح�سب املوطن الأ�صلي (حمافظات)

الن�سبة
%41.6
%22.7
%12.8
%7.0
%5.9
%4.7
%4.1
%0.5
%0.3
%0.3
%0.0
%100.0

املحافظة
دم�شق
حلب
ريف دم�شق
درعا
غري معروف
الالذقية
حم�ص
حماة
احل�سكة
�إدلب
القنيطرة
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فل�سطينيو �سورية يف تركيا ح�سب جهة القدوم (خميمات وجتمعات)

ف

%30.4
%11.5
%9.1
%6.3
%6.0
%5.9
%5.3
%4.1
%2.9
%2.7
%2.6
%2.1
%1.8
%1.4
%1.2
%1.2
%1.2
%0.6
%0.5
%0.5
%0.5
%0.3
%0.3
%0.3
%100.0

خميم الريموك
مدينة حلب
مدينة دم�شق
خميم درعا
خميم النريب
غري معروف
خميم حندرات
حم�ص وخميمها
خميم الرمل
دوما
خميم �سبينة
احلجر الأ�سود
مدينة الالذقية
خميم ال�سيدة زينب
الغوطة ال�شرقية
خميم خان ال�شيح
خميم احل�سينية
املزيريب
حجرية
الك�سوة
حماه وخميمها
الديابية
احل�سكة
�إدلب
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الواقع القانوين
ثمة تغيري طفيف يف الو�ضع القانوين لالجئني الفل�سطينيني من �سورية �إىل تركيا((( ح�صل خالل
الن�صف الثاين من عام  ،2015حيث �أ�صدرت دائرة حماية الالجئني التابعة لإدارة الهجرة
التابعة لوزارة الداخلية الرتكية يوم � 6آب� /أغ�سط�س  ،2015قرار ًا ين�ص على م�ساواة
الالجئ الفل�سطيني ال�سوري بالالجئ ال�سوري من حيث احل�صول على بطاقات جلوء �ضمن
قانون الأجانب واحلماية امل�ؤقتة ،ما يتيح لالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني املوجودين يف
تركيا اال�ستفادة من كافة اخلدمات التي تقدمها احلكومة الرتكية لالجئني ال�سوريني يف تركيا
من طبابة وغريها.
و�أ�شار القرار �إىل �أن عدد ًا قلي ًال من الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني ،وعددهم نحو ()351
الجئاً ،ع ّرفوا عن �أنف�سهم لدائرة احلماية على �أنهم فل�سطينيون �سوريون �أو عدميو اجلن�سية،
واملتوقع �أن العدد �أكرب من ذلك بكثري .وي�ضيف القرار �أنه بعد الرتدد يف كيفية معاملة دائرة
احلماية لالجئني الفل�سطينيني من �سورية ،اتُّفق على معاملة الالجئني الفل�سطينيني القادمني
من �سورية معاملة الالجئني ال�سوريني .فيما مل يتطرق القرار �إىل �أي نقطة تتعلق بال�سماح
لالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني �إىل تركيا ،حيث تفر�ض احلكومة الرتكية ت�أ�شرية دخول على
الالجئني الفل�سطينيني.
( )1فل�سطينيو �سورية يوميات دامية و�صراخ غير م�سموع – التقرير الن�صفي الأول  2015على ال�شبكة
العنكبوتية:

_http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/diary_of_abloody_and_screaming
inaudible.pdf.
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الواقع ال�صحي
تق ِّدم املن�ش�آت ال�صحية الرتكية خدماتها جماناً لالجئني احلا�صلني على بطاقة «�آفاد» ،ويكون
التعامل معهم يف امل�ست�شفيات واملرافق ال�صحية الرتكية مثل التعامل مع ال�سوري ،لكن
امل�شكلة تكمن يف �صعوبة التوا�صل الكالمي ،نظر ًا �إىل اختالف اللغة ،لذلك ي�ضطر ال�شخ�ص �إىل
ا�صطحاب مرتجم يف امل�شايف احلكومية ،وهو ذو تكلفة مرتفعة عموماً من جهة ،وعدم القدرة
على ت�أمني الدواء من جهة �أخرى.
الواقع التعليمي

يحتاج الطالب اجلامعي الفل�سطيني ال�سوري �إىل اجتياز امتحان (يو�س) ،وهو اختبار وطني
ُي َع ّد �شرطاً �أ�سا�سياً النت�ساب �أي طالب �أجنبي �إىل اجلامعات الرتكية� ،إ�ضافة �إىل اجتيار اختبار
اللغة الرتكية الذي يتطلب درا�سة ملدة عام كامل تقريباً ،وكلتا ال�شهادتني تتطلب االلتحاق
باملراكز التعليمية املخ�ص�صة لهذا الغر�ض ،و�أق�ساطها مرتفعة عموماً.
وتطلب معظم اجلامعات من الطالب جواز �سفر و�إقامة للت�سجيل يف �صفوفها� ،إال �أن توافر
اجلامعات اخلا�صة فتح باب الت�سجيل حلملة بطاقة �آفاد ،حيث بادرت بع�ض اجلمعيات
اخلريية �إىل حت ّمل تكاليف الدرا�سة ،ف�أ�صبح من املمكن للطالب احل�صول على منحة درا�سية،
ولكن ب�أعداد حمدودة.
ويف ما يتعلق مبرحلة التعليم الأ�سا�سيُ ،ي�ضطر الالجئ �إىل دفع تكلفة احل�صول على خدمات
التعليم يف املدار�س ال�سورية ،ب�سبب وجود ر�سوم ت�سجيل وثمن كتب و�أجرة با�ص املدر�سة
وغريها ،ما يرهق العائالت التي لديها �أكرث من طالب ،ويجعل �أبناءها عر�ضة للت�سرب الدرا�سي.
كذلك ،ال تتعامل املدار�س الرتكية مع حملة بطاقة «�آفاد» يف ميع �أنحاء تركيا .ففي اجلنوب
ُيق َبل ح َملة البطاقة ،بينما يف �إ�سطنبول ُيق َبلون بدرجة �أقل ،فهناك مدار�س رف�ضت �أن تتعامل
بها ،وتطلب يف معظم الأحيان وجود �إقامة قانونية لت�سجيل الأطفال يف �صفوفها ،لذلك يلج�أ
الفل�سطيني ال�سوري �إىل املدار�س ال�سورية التابعة لالئتالف املعار�ض ،وهي ذات م�ستوى
تعليمي متدنٍّ عموماً ،ف�ض ًال عن �أن غالء �أق�ساطها ن�سبي.

الواقع املعي�شي والإغاثي
يعاين الالجئون الفل�سطينيون يف تركيا من غياب كامل للم�ساعدات املقدمة من خالل اجلهات
الر�سمية كالأونروا واملفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني ،وال يح�صلون على امل�ساعدات �إال
عرب التوا�صل ال�شخ�صي مع اجلمعيات اخلريية الرتكية �أو بع�ض اجلمعيات ال�سورية ،علماً
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موجه �إىل ال�سوريني فقط ،وهناك جمعيات
ب�أن اجلمعيات ال�سورية عموماً ن�شاطها يف الغالب ّ
حمدودة جد ًا ت�ساعد الفل�سطينيني خ�صو�صاً ،مثل اجلمعية الرتكية للت�ضامن مع فل�سطني
(فيدار) ،وبع�ض البلديات الرتكية بنحو حمدود.
وتت�سم تركيا بغالء املعي�شة ،مقارن ًة مب�ستوى املعي�شة للقادمني من �سورية ،لذلك هناك
فجوة عميقة بينهما .كذلك �إن التدفق ال�ضخم لل�سوريني �إىل تركيا �أدى �إىل موجة ارتفاع يف
الأ�سعار و�إيجارات املنازل ،الأمر الذي فاقم املعاناة كثري ًا وجعل العديد من العوائل تعي�ش
على الفتات وتبحث عن فر�صة عمل ب�أبخ�س الأثمان لت�أمني اخلبز فقط� ،أو ت�ضطر �إىل حرمان
الأطفال التعليم ،بهدف ت�شغيلهم� ،أو لعدم القدرة على ت�سديد تكاليف الدرا�سة ،ف�ض ًال عن
عدم قدرة العديد من العوائل على ا�ستئجار منازل لل�سكن ،ما دفعهم �إىل ال�سكن الت�شاركي مع
عوائل �أخرى� ،أو ال�سكن يف حمال جتارية �أو �أقبية ال ت�صلح لل�سكن الب�شري.

�أبرز حمطات العمل االغاثي
	•يوم  2015/7/2وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا م�ساعدات مالية وغذائية على
العائالت الفل�سطينية يف مدينة �أزمري ال�ساحلية ،واطلعت على �أو�ضاعهم ،حيث ُق ِّدر عدد
العائالت ح�سب �إح�صاء اللجنة مبا يقارب  40عائلة.
	•كذلك وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية عدد ًا من ال�سلل الغذائية املقدمة من حملة الوفاء
الأوروبية وهيئة علماء فل�سطني يف اخلارج على العائالت الفل�سطينية املوجودة يف مدينة
ديار بكر جنوب البالد ،فيما قدمت اللجنة م�ساعداتها املالية لنحو 160عائلة فل�سطينية
يف مدينة كيلي�س.
	•ويف �شمال البالد مبدينة �أزميت ،زارت اللجنة ما يقارب ( )21عائلة فل�سطينية ،واطلعت
على �أو�ضاعها املعي�شية ال�صعبة ،وقدمت لها �سل ًال غذائية� .أ ّما يف مدينتي بور�صة ويالوا
�شمال غرب البالد ،فاطلعت اللجنة على �أو�ضاع العائالت الفل�سطينية هناك ،ووزعت
�أي�ضاً �سل ًال غذائية على قرابة ( )20عائلة.
	•يف  2015/7/4نفذت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا م�شروع �سالل اخلري الرم�ضانية،
املق َّدم من الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي يف مدينة الريحانية الرتكية ،وقد ا�ستفادت
من امل�شروع � 70أ�سرة فل�سطينية من �سورية موجودة يف مدينة الريحانية.
	•يف  2015/7/6وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا ــ فرع �إ�سطنبول ،م�ساعدات
غذائية على عدد من العائالت الفل�سطينية التي تعي�ش يف الق�سم الآ�سيوي من �إ�سطنبول.
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كذلك وزعت اللجنة يف الق�سم الأوروبي (� )29سلة غذائية على العائالت الفل�سطينية يف
�ضواحي �إ�سطنبول الأوروبية «�أوك ميدان ،باغجلر ،ال�سلطان غازي ،وكرازيل».
	•يف  2015/7/12وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا ،بالتعاون مع اجلمعية الرتكية
للت�ضامن مع فل�سطني (فيدار) عدد ًا من ال�سلل العذائية والق�سائم ال�شرائية على الالجئني
الفل�سطينيني القادمني من �سورية ،يف مدينة �إ�سطنبول.
	•يف  2015/7/13مبنا�سبة قدوم عيد الفطر ،وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا
ب�إ�سطنبول مالب�س و�ألعاب العيد ،على ( )225طف ًال من الالجئني الفل�سطينيني القادمني
من �سورية ،و�شمل التوزيع مناطق �سكنهم يف «ال�سلطان �أيوب ،ال�سلطان غازي ،كرازيل،
الفاحت� ،إ�سنيورت ،بيليكدوزو� ،أفجالر وكومرب غازي».
	•يف  2015/7/13وزعت الهيئة العامة لالجئني الفل�سطينيني يف تركيا م�ساعدات غذائية
�شملت  67عائلة فل�سطينية �سورية ،وعدد ًا من العوائل ال�سورية يف مدينة غازي عينتاب
الرتكية �ضمن حملتها الإغاثية “خريك ب�سمة �أمل لغريك».
	•يف  2015/7/14وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا مالب�س العيد للأطفال دون �سن
الـ  14يف مدينة كيلي�س الرتكية ،مق َّدم ًة من جمعية الأق�صى ال�شريف املاليزية والهيئة
اخلريية الإ�سالمية العاملية الكويتية.
	•يف  2015/7/16وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا ،بالتعاون مع هيئة الإغاثة
العاملية ،عدد ًا من احل�ص�ص الغذائية واملعونات املادية على العائالت الفل�سطينية ال�سورية
املوجودة يف مدينة غازي عنتاب الرتكية .كذلك وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا
حلوماً وم�ساعدة مالية على كافة العائالت الفل�سطينية املوجودة يف مدينة كيلي�س الرتكية.
	•يف  2015/8/1وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا بع�ض امل�ساعدات املالية على
العائالت الفل�سطينية املوجودة يف مدينة غازي عنتاب الرتكية ،التي يقدر عددها بنحو
( )86عائلة.
	•يف  2015/8/3وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا م�ساعداتها املالية على عائالت الالجئني
الفل�سطينيني ال�سوريني املوجودين يف مدينة كل�س الرتكية ،والبالغ عددهم  153عائلة.
	•يف  ،2015/9/22لر�سم الب�سمة على الأطفال مع قدوم عيد الأ�ضحى املبارك ،جلنة
فل�سطينيي �سورية يف تركيا توزع مالب�س العيد على �أطفال الالجئني الفل�سطينيني الفارين
من ويالت احلرب ال�سورية وا�ستقروا يف والية كيلي�س الرتكية.
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	•يف  2015/9/23وزعت جلنة فل�سطينيي �سورية يف تركيا مالب�س العيد املقدمة من م�ؤ�س�سة
ال�سراء على الأطفال الفل�سطينيني وال�سوريني املهجرين يف تركيا ،وذلك بهدف ر�سم الفرحة
على وجوه الأطفال مع قدوم عيد الأ�ضحى املبارك والتخفيف من معاناتهم و�آالمهمُ .ي�شار
�إىل �أن توزيع املالب�س �شمل ك ًال من �أنطاكية والريحانية وا�سكندرون وكرخان يف تركيا.
	•يف  2015/11/22وزعت جلنة فل�سطينيي تركيا بع�ض امل�ساعدات املالية والعينية على
عدد من العائالت الفل�سطينية ال�سورية يف مدينة الريحانية .وبح�سب اللجنةُ ،وزِّعت
امل�ساعدات على العائالت املوجودة يف املدينة ،و ُيق َّدر عددها بنحو ( )40عائلة.
	•نفذت حملة الوفاء الأوروبية على مدار ثالثة �أيام ( 21ــ  22ــ  ) 23كانون الأول /دي�سمرب
 ،2015حملة (معاً ل�شتاء دافئ)� ،شملت ثالث مناطق يف اجلنوب الرتكي ،هي :نيزب،
كهرمان مرع�ش و�شاريل �أورفا ،حيث قدم احلملة �سلة غذائية و�أكيا�س الفحم التي ت�ستخدم
يف التدفئة �إىل العائالت الفل�سطينية النازحة من �سورية �إىل تركيا.

انتهاكات
	•�أطلقت قوات حر�س احلدود الرتكية يوم  5متوز /يوليو  2015النار على جمموعة من
الالجئني الفل�سطينيني يف �أثناء حماولتهم دخول الأرا�ضي الرتكية ،و�أ�صابت �أحدهم
بجراح متو�سطة.
	•يوم ال�سبت املوافق لـ  12متوز /يوليو  ،2015ا�ستطاع عدد من �أهايل خميم الريموك
وخميم خان ال�شيح دخول الأرا�ضي الرتكية� ،إال �أن ال�سلطات الرتكية احتجزتهم يف ظروف
ورحلتهم �إىل احلدود ال�سورية دون وجود �أي
�صعبة وغري �إن�سانية �إىل �صباح اليوم التايلّ ،
مربر الحتجازهم �أو ترحيلهم ،رغم �أن معظمهم من الن�ساء والأطفال.
	•يف  14متوز /يوليو  ،2015تعر�ض �أحد الالجئني الفل�سطينيني لالعتداء بال�ضرب من
قبل حر�س احلدود الرتكي ،عند حماولته دخول الأرا�ضي الرتكية عدة مرات ،ما �أدى �إىل
�إ�صابته بك�سر يف يده ،كذلك تظهر على يده الأخرى �آثار �إطفاء ال�سجائر.
	•وثقت جمموعة العمل وفاة الالجئة رغـد حممد �صالح عبود ،من �سكان خميم الريموك (17
عاماً) يوم � 10آب� /أغ�سط�س  2015بر�صا�ص اجلي�ش الرتكي يف خالل حماولتها عبور احلدود
ال�سورية الرتكية من منطقة خربة اجلوز يف ريف �إدلب القريبة من الأرا�ضي الرتكية.
	•�أكد نا�شطون ملجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية يوم  29ت�شرين الثاين /نوفمرب
� ،2015أن ال�سلطات الرتكية يف مطار �أتاتورك يف �إ�سطنبول حتتجز الالجئ «با�سل حممود
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عزام» ،وهو ع�سكري من�شق عن جي�ش التحرير الفل�سطيني .ووفقاً للنا�شطني ،متنع
ال�سلطات الرتكية الع�سكري املن�شق من دخول �أرا�ضيها ،و�سط خماوف من ترحيله �إىل
لبنان الذي قد ي�س ّلمه للأمن ال�سوري .فيما نا�شد النا�شطون جميع امل�ؤ�س�سات والف�صائل
الر�سمية الفل�سطينية والدولية العمل على عدم ترحيل الالجئ املن�شق �إىل لبنان وطالبوا
ال�سلطات الرتكية بال�سماح له بدخول �أرا�ضيها ،لأن �أي �إجراء خمالف لذلك قد يعر�ض
حياة الالجئ للخطر.

منا�شدات
	•�أ�صدرت جمموعة من النا�شطني احلقوقيني حتت ا�سم فريق «توثيق انتهاكات بحق
الفل�سطينيني حول العامل» يوم  23متوز /يوليو  2015بياناً �صحفياً طالب فيه العديد من
اجلهات الر�سمية واحلقوقية الرتكية والفل�سطينية العمل على �إنهاء معاناة فل�سطينيي
�سورية املهجرين �إىل تركيا.
	•حيث طالب البيان الرئا�سة واحلكومة الرتكية «بالعمل على تنظيم دخول وو�صول
الالجئني الفل�سطينيني الهاربني من جحيم احلرب ال�سورية �إىل الأرا�ضي الرتكية� ،سواء
من �سورية �أو من جميع الدول الأخرى عرب ت�أ�شريات دخول ر�سمية حلمايتهم دون خماطر
الهرب عرب احلدود» ،كذلك طالب البيان «مبحا�سبة مطلقي النار عند احلدود».
	•نا�شدت عائلة فل�سطينية �سورية يوم � 11آب� /أغ�سط�س  2015املنظمات الإن�سانية
وال�سفارة الفل�سطينية وال�سويدية� ،إطالق �سراحها من �سجن مدينة �أنطاكيا الرتكية،
والعائلة مكونة من � 4أفراد ،هم :الأب «�سليمان عمر حامد» وزوجته «�أماين لطفي عطية»
وطفالهما «ريناد» و«عمر» .وكانت العائلة قد اعتُقلت خالل عبورها الأرا�ضي الرتكية
بطريقة غري �شرعية ،للو�صول �إىل ال�سفارة ال�سويدية لإجراء مقابلة ّ
مل ال�شمل مع ابنتهم
يف ال�سويد.
	•وقال الأب �سليمان يف ر�سالة �صوتية عرب الهاتف �إنهم« :م�سجونون يف ظروف م�أ�سوية
و�صعبة يف �سجن حتت الأر�ض ،حيث ال يوجد مكان للجلو�س ب�سبب العدد الكبري من
امل�سجونني ،واحلمامات �سيئة والطعام وال�شراب» ،و�أ�ضاف �أن طفله يعاين من مر�ض يف
عينيه ،وبحاجة �إىل عملية عاجلة ،وزوجته يف حالة �إغماء م�ستمر« ،وال �أحد يفهم علينا،
ونتيجة لذلك �أ�ضربت عن الطعام � 7أيام ،و�أخذوين �إىل امل�شفى ،لكن دون نتيجة تذكر،
وعادوا و�ألقوين يف ال�سجن».
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	•نا�شد ذوو الالجئ الفل�سطيني يا�سني حممد مفلح يوم � 12أيلول� /سبتمرب  2015ال�سلطات
الرتكية الإفراج عن ابنهم املحتجز يف �سجن �أزمري منذ نحو �أ�سبوع .ووفقاً لر�سالة وردت
�إىل «جمموعة العمل» من والد الالجئ املحتجز ،ف�إن ابنه معتقل دون �أ�سباب وا�ضحة،
علماً ب�أنه يحمل كافة الوثائق التي تثبت �أنه فل�سطيني �سوري� .إىل ذلك ،نا�شدت عائلة
ال�شاب ال�سفارة الفل�سطينية التدخل الفوري للإفراج عن ابنها املعتقل.
	•ي�شار �إىل �أنه �أُطلق �سراح مفلح يوم � 17أيلول� /سبتمرب  2015من �سجن �أزمري بعد توجيه
كتاب من الهيئة العامة ل�ش�ؤون الالجئني يف �سورية واحلكومة ال�سورية امل�ؤقتة بعد
تقاع�س ال�سفارة الفل�سطينية عن التدخل ،بحجة �أنه مل ي�صل �أي كتاب من ق�سم ال�شرطة
�ﻹ ثبات �شخ�صية املذكور.
	•�شهدت مدينة �أزمري ال�ساحلية ،يوم � 14أيلول� /سبتمرب  2015اعت�صاماً جماهريياً لالجئني
الفل�سطينيني وال�سوريني الهاربني من احلرب يف �سورية� ،ضمن حملة (عابرون ال �أكرث).
	•وكانت احلملة قد بد�أت يوم ال�سبت  ،2015/9/12حيث طالب الالجئون ب�إيجاد ممر
�إن�ساين بري �آمن من تركيا �إىل اليونان ،بد ًال من املخاطرة باللجوء �إىل البحر وتعر�ضهم
للموت غرقاً كما حدث مع املئات منهم ،وكذلك عمليات الن�صب من قبل املهربني جتار
الب�شر .ووجه املعت�صمون ر�سالة قالوا فيها« :لننقذ الالجئني من خمالب الغرق ،لننقذهم
من خمالب جتار الب�شر».

حراك ر�سمي وم�ؤ�س�ساتي
	•�أطلع املدير التنفيذي ملجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،الأ�ستاذ �أحمد ح�سني،
يوم  9متوز /يوليو  2015ال�سفري د .فايد م�صطفى على �أو�ضاع الالجئني الفل�سطينيني يف
�سورية و�أحوال املخيمات الفل�سطينية وما �آلت �إليه خالل احلرب من دمار للمنازل والبنى
التحتية وا�ستهداف للإن�سان الفل�سطيني ،حيث نتج منه ت�شريد �أعداد كبرية من الالجئني
داخل �سورية ،وتهجري عدد كبري �إىل دول �أخرى ،يف مقدمتها تركيا.
	•و�شرح ح�سني معاناة الالجئني الفل�سطينيني من �سورية ،وطالب ال�سفارة الفل�سطينية
بالعمل على حت�سني �أو�ضاع فل�سطينيي �سورية املهجرين �إىل تركيا ،وذلك عرب ت�سهيل
الإجراءات وتوفري بدائل قانونية لهم ،خا�صة �أن معظمهم ا�ضطر �إىل دخول البالد بطريقة
غري �شرعية هرباً من احلرب يف �سورية ،وعلى ر�أ�س هذه الت�سهيالت ي�أتي منح جواز �سفر
ال�سلطة الفل�سطينية وال�سعي لت�أمني ت�سويات لدى احلكومة الرتكية للمخالفني ل�شروط
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الإقامة .و�أكد �سعادة ال�سفري � ّأن املو�ضوع ُطرح ك�أولوية يف لقائه مع الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان ،يف خالل تقدمي �أوراق اعتماده حديثاً ،وكذلك مع وزير اخلارجية الرتكي،
ووعد ببذل املزيد من اجلهود م�ستقب ًال.
	•زار ال�سفري الفل�سطيني يف تركيا د .فايد م�صطفى يوم  13متوز /يوليو  2015مدينة
كيلي�س الرتكية والتقى بعدد من العائالت الفل�سطينية وا�ستمع �إىل معاناتهم ووعد بحلول
م�ستقبلية .وح�ضر هذا اللقاء رئي�س هيئة الإغاثة الإن�سانية  ihhبولنت يلدم ،ورئي�س
البلدية و�شخ�صيات تركية.
	•طلبت الهيئة العامة ل�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني التابعة للحكومة ال�سورية امل�ؤقتة
التابعة للمعار�ضة ال�سورية ،من فل�سطينيي �سورية يوم  24متوز /يوليو  2015التوقف
عن �سلوك ما �سمته «منافذ التهريب الربية» يف املنطقتني الأمنيتني اللتني اتخذتهما
ال�سلطات الرتكية يف والية كل�س احلدودية.
	•ووفقاً للإعالن الذي ن�شرته الهيئة على �صفحتها الر�سمية على موقع التوا�صل االجتماعي
«في�سبوك» ،على الالجئني عدم �سلوك تلك املنافذ يف الفرتة ما بني  23ــ  28من ال�شهر
اجلاري ،وذلك لعدم تعر�ض حياة الالجئني للخطر.
	•زار وفد من اجلمعية الرتكية للت�ضامن مع فل�سطني (فيدار) يوم � 12أيلول� /سبتمرب
 ،2015مكتب �شعبة �إ�سطنبول يف حزب العدالة والتنمية ،وذلك للتهنئة بفوز احلزب يف
االنتخابات الرتكية الأخرية .يف خالل الزيارة بحث رئي�س اجلمعية الرتكية للت�ضامن مع
فل�سطني (فيدار) ،حممد م�شين�ش ،العديد من النقاط ،من بينها الو�ضع القانوين لالجئني
الفل�سطينيني القادمني من �سورية �إىل تركيا ،وما يعانونه يف خالل رحلة الو�صول �إىل
تركيا.
	•�أعلنت ال�سلطات الرتكية� ،صباح يوم  1ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2015حظر تنقل الالجئني
من �سورية بني والياتها ،ب ّر ًا وجو ًا ،دون احل�صول على �إذن ر�سمي من ال�سلطات الرتكية.
ووفقاً مل�صادر �إعالمية ،يجب على ال�سوريني يف تركيا ،وفق القرار اجلديد ،التوجه �إىل
�إدارة الهجرة يف الواليات التي يقيمون فيها ،قبل ال�سفر بر ًا وجو ًا بني املدن الرتكية،
من �أجل احل�صول على «�إذن �سفر» م�سبق ،مع العلم �أنه �سترُ َف�ض �أية حالة �سفر دون
احل�صول على ورقة الإذن الآنف الذكر .ووفقاً مل�صادر �إعالمية� ،أكد م�صدر يف ق�سم
العالقات العامة يف االئتالف الوطني املعار�ض �أن اخلارجية الرتكية �أبلغت االئتالف
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بالقرار اجلديد ر�سمياً .و�أ�ضاف امل�صدر �أن القرار الرتكي اجلديد «م�ؤقت» ،ي�ستمر خالل
فرتة االنتخابات وبعدها بقليل ،م�شري ًا �إىل �أن هدف القرار هو «�ضبط املو�ضوع الأمني يف
البالد» ،وفق قوله.
	•�أكد الأ�ستاذ «حممد م�شين�ش» رئي�س اجلمعية الرتكية للت�ضامن مع فل�سطني (فيدار) ،خالل
لقاء جمعه مع ال�سفري الفل�سطيني يف تركيا الدكتور «فايد م�صطفى» ،يف مقر اجلمعية يوم
 15ت�شرين الأول� /أكتوبر � ،2015ضرورة تنظيم الو�ضع القانوين لالجئني الفل�سطينيني
القادمني من �سورية �إىل تركيا ،وحت�سني �أو�ضاعهم الإن�سانية والقانونية .ودعا م�شين�ش
�إىل ت�ضافر اجلهود يف ما يخدم �أبناء فل�سطني يف تركيا ،والتن�سيق مع اجلهات الر�سمية
الرتكية لل�سماح لالجئني الفل�سطينيني باحل�صول على ت�أ�شرية دخول نظامية بد ًال من
املخاطرة ب�أنف�سهم من خالل التهريب ،وت�سهيل �إجراءات احل�صول على جوازات �سفر
�سلطة لالجئني ،و�أن تكون جمانية .ال�سفري الفل�سطيني �أكد من جانبه �أهمية متابعة معاناة
الالجئني الفل�سطينيني يف تركيا ،و�أنه زار الالجئني يف اجلنوب الرتكي ،كذلك �أ�صدروا
 500جواز �سفر �سلطة لالجئني مع �إعفائهم من الر�سوم املالية .وحتدث ال�سفري عن لقائه
بالرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،عار�ضاً معه ملفات الو�ضع الفل�سطيني يف تركيا من
خمتلف اجلوانب .ويف ختام اللقاء �شدد اجلانبان على �ضرورة التوا�صل والتعاون يف ما
يخدم الالجئني الفل�سطينيني يف تركيا على �أف�ضل وجه.
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الالجئون الفلسطينيون يف أوروبا
ت�شري �إح�صائيات املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني بتاريخ  21كانون الأول/
دي�سمرب �إىل �أن �أعداد من عربوا البحر املتو�سط تبلغ نحو � 972.500شخ�ص ،وفق �أرقام
املفو�ضية .ف�ض ًال عن ذلك ،ت�شري تقديرات املنظمة الدولية للهجرة �إىل �أن �أكرث من � 34ألف
�شخ�ص عربوا بر ًا من تركيا �إىل بلغاريا واليونان ،و�أن واحد ًا من بني كل �شخ�صني من �أولئك
الذين عربوا البحر املتو�سط هذا العام ــ �أي ن�صف مليون �شخ�ص ــ من ال�سوريني الفا ّرين من
احلرب يف بالدهم(((.
ولوحظت ظاهرة �إر�سال الأطفال �إىل �أوروبا كخطوة يلج�أ �إليها الأهايل ،يف ظل عجز الأ�سرة
عن اخلروج بنو كامل ،نظر ًا �إىل ارتفاع تكاليف الهجرة ،ما يجعلهم عر�ضة للمخاطر .و�أظهر
الق�صر الذين
التقرير احلكومي الذي ن�شرته �صحيفة فرانكفورتر الأملانية ت�سايتونغ� ،أن �أعداد َّ
جل�أوا �إىل �أملانيا بال مرافق ودون �أي فرد من �أ�سرهم تزايدت �إىل �أكرث من ال�ضعف منذ نهاية
�آب� /أغ�سط�س املا�ضي .و�أ�شار التقرير �إىل �أن هذه الأعداد ارتفعت من � 25ألف الجئ يف 31
�آب� /أغ�سط�س املا�ضي �إىل خم�سني �ألفاً بنهاية ت�شرين الأول� /أكتوبر املا�ضي(((.
حماوالت تقنني تدفق الالجئني �إىل دول االحتاد الأوروبي

ازداد تدفق الالجئني باجتاه �أوروبا خالل �صيف  2015بنوح ملحوظ ،نتيجة تفاقم الأو�ضاع
الإن�سانية يف دول الالجئني ،وا�ستمرار الأعمال الع�سكرية والعنف ،ما �أجرب مئات الألوف على
ترك �أوطانها للبحث عن املكان الآمن.
وللح ّد من الآثار املرتتبة على و�صول هذه الأعداد ال�ضخمة من الالجئني ،تداعت دول االحتاد
الأوروبي التخاذ خطوات من �ش�أنها تقنني ذلك ،وتوزيع الالجئني على دول االحتاد .ففي 22
�أيلول� /سبتمرب  ،2015عقد وزراء داخلية االحتاد الأوروبي اجتماعاً متخ�ض عنه« :بعد
م�شاورات �صعبة قرر وزراء داخلية االحتاد الأوروبي خالل اجتماعهم اليوم توزيع 120
�ألف الجئ على الدول الأوروبية وفق نظام احل�ص�ص .ي�أتي ذلك بعد ازدياد تدفق الالجئني
( )1موقع المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين على ال�شبكة العنكبوتية:

http://www.unhcr.org/1m-arrivals

( )2انظر:
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�إىل دول االحتاد الأوروبي ،وتعر�ض املجر النتقادات وا�سعة لطريقة تعاملها «الوح�شية» مع
الالجئني العابرين حلدودها».
كذلك توافق قادة �إحدى ع�رشة دولة �أوروبية يوم  27ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015على اتفاقية
حلل م�شكلة تدفق الالجئني من خالل نهج جماعي من �ش�أنه ا�ستعادة اال�ستقرار يف �إدارة الهجرة يف
املنطقة ،وتخفيف ال�ضغط على الدول الأكرث ت�رضر ًا التي فاقت قدرتها اال�ستيعابية ،وكذلك احلد من
التدفق مبا ي�ضمن االحرتام الكامل لقانون االحتاد الأوروبي.
واتفق املجتمعون على االمتناع عن اتخاذ قرارات "�أحادية اجلانب" يف �أزمة الهجرة التي من �ش�أنها
�أن ت�ؤثر �سلب ًا يف الآخرين ،وطالبوا بالتنفيذ ال�رسيع للإجراءات التنفيذية املتمثلة يف التبادل الدائم
للمعلومات والتعاون الفعال واحلد من التحركات الثانوية ودعم الالجئني وتوفري امل�أوى والراحة
و�إدارة تدفقات الهجرة مع ًا و�إدارة احلدود ومعاجلة التهريب واالجتار بالب�رش وتبادل املعلومات عن
حقوق الالجئني واملهاجرين والتزاماتهم ومراقبة تنفيذ هذه االلتزامات(((.
( )1ن�ص بيان االتفاقية الذي قامت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية بترجمته كام ًال �إلى اللغة العربية:
بدعوة من رئي�س المفو�ضية الأوروبية ،اتفق كل من :ر�ؤ�ساء دول �أو حكومات �ألبانيا ،النم�سا ،بلغاريا ،كرواتيا،
جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة� ،ألمانيا ،اليونان ،المجر ،رومانيا� ،صربيا� ،سلوفينيا ،وبوجود رئي�س 
البرلمان الأوروبي ،ورئي�س المجل�س الأوروبي ،والرئا�سة الحالية والقادمة لمجل�س االتحاد الأوروبي ،و�أي�ض ًا
المفو�ض ال�سامي للأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين ) (UNHCRعلى البيان الآتي:
«التدفق غير الم�سبوق لالجئين والمهاجرين على طول الطريق ما بين �شرق المتو�سط وغرب البلقان ي�شكل
تحدي ًا ال يمكن حله من طريق الإجراءات الوطنية وحدها.
نهج جماعي حازم عبر الحدود ،ت�سوده الروح الأوروبية ،وقائم على الت�ضامن،
ولكن يمكن �أن يحل فقط من خالل ٍ
والم�س�ؤولية ،والتعاون الواقعي/البراغماتي بين ال�سلطات الوطنية والإقليمية والمحلية.
يمكن الإجراءات الأحادية الجانب �أن ت�ؤدي �إلى �سل�سلة من ردود الأفعال ،لذلك يتعين على البلدان المت�أثرة �أن يتحاور بع�ضها
مع بع�ض ،ويتعين على دول الجوار �أي�ض ًا التعاون في ما بينها على طول الطريق ،و�أي�ض ًا التعاون مع دول المنبع كتركيا،
باعتبارها دولة م�ست�ضيفة لأكبر عدد من الالجئين .هذا هو الطريق الوحيد الذي من �ش�أنه ا�ستعادة اال�ستقرار في �إدارة
الهجرة في المنطقة ،وتخفيف ال�ضغط على الدول الأكثر ت�ضرر ًا التي فاقت قدرتها اال�ستيعابية ،وكذلك الحد من التدفق.
جميع الدول لديها م�س�ؤوليات والتزامات بموجب القانون الدولي ،وال �سيما اتفاقية جينيف ،ويجب على الدول �أع�ضاء
االتحاد الأوروبي ،االحترام الكامل لقانون االتحاد الأوروبي.
يتعين معاملة الالجئين بطريقة �إن�سانية على امتداد الطريق الغربي للبلقان لتجنب حدوث م�أ�ساة �إن�سانية في �أوروبا� .أما
المهاجرون ممن ال يحتاجون �إلى الحماية الدولية ،فيتعين �إرجاعهم على وجه ال�سرعة �إلى بالدهم الأ�صلية.
نحن نرحب با�ستعداد المفو�ضية الأوروبية ،والمفو�ض ال�سامي لالتحاد الأوروبي ل�ش�ؤون الالجئين ،والوكالة الأوروبية
للمراقبة على الحدود الخارجية «فرونتك�س» ،والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء ) ،(EASOلتقديم الدعم لنا ،وفق ًا لطبيعة
دور كل منهم ،من خالل التنفيذ ال�سريع للإجراءات التنفيذية التالية اعتبار ًا من االثنين:
التبادل الدائم للمعلومات والتعاون الفعال
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 1ـ �سنقوم بتر�شيح نقاط ات�صال من �ش�أنها رفع التقارير لنا ب�شكل مبا�شر لت�سهيل تبادل المعلومات والتن�سيق� .سنقوم
بتر�شيح هذه النقاط خالل � 24ساعة لل�سماح بالتبادالت اليومية والتن�سيق لنبد�أ على الفور تحقيق االنتقال التدريجي،
المنظم والم�سيطر عليه للأ�شخا�ص على طول طريق غرب البلقان.
2ــ  �سنتعاون مع المفو�ضية الأوروبية لال�ستفادة من جميع الأدوات المتاحة على الم�ستوى الأوروبي والدولي ،بما في
ذلك الم�ساعدة المالية ،بنا ًء على تقديرات االحتياجات الم�شتركة التي �سيتم طرحها خالل � 24ساعة .ينبغي تركيز الجهود
الآنية في نطاق توفير الم�أوى والدعم الم�ؤقت لجميع الوافدين ،و�أي�ض ًا تنظيم الإرجاع ال�سريع والفعال للمهاجرين الذين
لي�سوا بحاجة �إلى حماية دولية.
الحد من التحركات الثانوية
       3ـ في ظل الظروف الراهنة ،ف�إننا �سوف نثني الالجئين �أو المهاجرين عن ال�سفر �إلى حدود دولة �أخرى من دول المنطقة.
�سيا�سة توجيه/تمرير الالجئين بدون �إبالغ الدول المجاورة غير مقبولة .وهذا ينطبق على جميع البلدان الواقعة على
طول الطريق.
دعم الالجئين وتوفير الم�أوى والراحة
 4ـ نحن نلتزم زيادة قدرة بلداننا لتوفير الم�أوى الم�ؤقت ،والراحة ،والغذاء ،وال�صحة ،والمياه وال�صرف ال�صحي لجميع
�أ�صحاب الحاجة .وفي حال تعذُّر القيام بذلك ،ف�إننا نلتزم تقديم احتياجاتنا ب�شكل وا�ضح �إلى المفو�ضية الأوروبية،
وعند الحاجة ،العمل على تفعيل �آلية الحماية المدنية لالتحاد الأوروبي .وبعد ذلك ينبغي العمل على �ضمان �إقامة م�ؤقتة
الئقة على امتداد طريق غرب البلقان .نحن نلتزم تبادل المعلومات على الفور حول قدرتنا على توفير الم�أوى ل�ضمان
اال�ستخدام المن�سق الم�شترك الأمثل عند الحاجة.
 5ـ نحن نرحب بعزم اليونان على زيادة قدرة اال�ستقبال �إلى  30.000مكان بحلول نهاية العام الحالي ،ونلتزم تقديم الدعم
لليونان والمفو�ضية لتقديم �إعانات الإيجار وبرامج الأ�سرة الم�ضيفة لـ  20.000عائلة �إ�ضافية .نتوقع تقديم الدعم المالي
لليونان والمفو�ضية العليا لالتحاد الأوروبي ل�ش�ؤون الالجئين.
وهذا هو �شرط م�سبق مهم ل�ضمان عمل نظام النقل الطارئ.
 6ـ �سنعمل مع المفو�ضية العليا لالجئين التي التزمت دعم جهودنا في تح�سين قدراتنا� .إن زيادة القدرة اال�ستيعابية بنحو
� 50.000ست�سمح ب�إدارة �أف�ضل وقدرة �أعلى على التنب�ؤ بحجم التدفق� .إننا نطالب بتعزيز دعم المفو�ضية على الفور،
وخا�صة في ما يتعلق بالقدرة على ا�ستقبال الدعم الإن�ساني وتقديمه� .سنعمل على تبادل المعلومات مع المكتب الأوروبي
لدعم اللجوء في هذا ال�صدد.
 7ـ �سن�شارك في االت�صاالت الت�شغيلية الفورية مع الم�ؤ�س�سات المالية الدولية مثل بنك اال�ستثمار الأوروبي والبنك
الأوروبي للتنمية والإعمار ،وبنك التنمية التابع لمجل�س �أوروبا التي هي على ا�ستعداد لتقديم الدعم المالي لتوفير الم�أوى
للدول الراغبة في اال�ستفادة من هذه الموارد .نحن نلتزم بالعمل مع هذه الم�ؤ�س�سات المالية الدولية للتحرك بطريقة
من�سقة.اي�ضا نرحب با�ستعداد المفو�ضية الأوروبية �إلى الدعوة لعقد اجتماع التن�سيق مع هذه الم�ؤ�س�سات المالية الدولية
في غ�ضون �أ�سبوع.
	�إدارة تدفقات الهجرة مع ًا
 8ـ �سن�ضمن القدرة الكاملة لت�سجيل الوافدين مع اال�ستفادة الق�صوى من البيانات ال�شخ�صية ،وال �سيما ب�صمات
الأ�صابع .هذا �أمر حيوي ،خا�صة عند نقطة الدخول الأولى �إلى االتحاد الأوروبي .الت�سجيل ال يحل محل التزام الدول
الأع�ضاء في االتحاد الأوروبي في الت�سجيل الإلزامي وفق ًا لقواعد نظام اللجوء الأوروبي الم�شترك لالتحاد الأوروبي.
 9ـ �سنعمل على التبادل الفوري للمعلومات عبر نقاط االت�صال حول حجم التدفقات وحركتها من خالل بلداننا ،وال �سيما
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عدد الالجئين والمهاجرين المنتمين �إلى الفئات ال�ضعيفة ،وعند الطلب تقديم المعلومات حول جميع الالجئين القادمين
والمهاجرين �إلى �أرا�ضينا.
 10ـ �سنعمل مع وكاالت االتحاد الأوروبي ،وال �سيما الوكالة الأوروبية للمراقبة على الحدود الخارجية "فرونتك�س"،
والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء ) ،(EASOلتنفيذ هذا التبادل للمعلومات بنحو �سريع؛ هذه الوكاالت مدعوة �إلى تقديم
الم�ساعدة التقنية في هذا الم�سعى وتقديم الم�شورة ب�ش�أن المعلومات التي يجري تبادلها على وتيرة التبادل.
11ـ �سنلتزم تكثيف جهودنا الوطنية والمن�سقة للعمل ب�سرعة على �إعادة المهاجرين الذين لي�سوا بحاجة �إلى حماية دولية
مع االحترام الكامل لكرامتهم وحقوق الإن�سان .وهذا �أمر مهم على وجه الخ�صو�ص عند نقطة الدخول الأولى �إلى االتحاد
الأوروبي� .إن الوكالة الأوروبية للمراقبة على الحدود الخارجية «فرونتك�س» ،والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء) (EASO
مدعوون لتقديم الم�ساعدة التقنية.
 12ـ �سنعمل مع المفو�ضية الأوروبية وفرونتك�س على تكثيف التعاون العملي لإعادة القبول مع بلدان ثالثة� .س ُيكثَّف
التعاون مع �أفغان�ستان وبنغالدي�ش وباك�ستان ،وال �سيما في ما يتعلق بالعائدين� .إننا ندعو �إلى التنفيذ الكامل التفاقيات
�إعادة القبول الحالية .ونحن ندعو المفو�ضية الأوروبية لبدء العمل على اتفاقات �إعادة القبول مع الدول المعنية والتي
لي�ست �ضمن تلك االتفاقيات حتى الآن.
	�إدارة الحدود
 13ـ نلتزم زيادة جهودنا على الفور لإدارة وا�ستعادة ال�سيطرة على حدودنا وزيادة تن�سيق �أعمالنا المتعلقة ب�إدارة
الحدود .هذا �سي�شمل دعمنا القوي للتدابير التالية ليري تحديدها واالتفاق عليها في الم�ؤ�س�سات ذات ال�صلة وفق ًا
للإجراءات المالئمة:
•  العمل ب�شكل وثيق مع تركيا ال�ستكمال وتنفيذ خطة العمل بين االتحاد الأوروبي وتركيا.
•اال�ستفادة الكاملة من �إمكانات اتفاق �إعادة القبول بين االتحاد الأوروبي وتركيا وت�أ�شيرة تحرير خريطة الطريق.
•رفع م�ستوى العملية الم�شتركة لبحر بو�سايدون في اليونان ،خا�صة في ح�ضور فرونتك�س في بحر �إيجة ،والعمل ب�شكل
كبير على تعزيز دعم فرونتك�س لليونان في ت�سجيل و�أن�شطة �أخذ ب�صمات الأ�صابع.
•تعزيز دعم فرونتك�س على الحدود بين بلغاريا وتركيا.
•�إجراءات ثنائية فورية تتعلق بالحدود لبناء الثقة ،وال �سيما تعزيز التعاون عبر الحدود بين اليونان وجمهورية مقدونيا
اليوغو�سالفية ال�سابقة.
•�ستعمل اليونان ،والجمهورية اليوغو�سالفية ال�سابقة لمقدونيا و�ألبانيا ،على تعزيز �إدارة الحدود البرية الخارجية .يجب
على فرونتك�س م�ساعدة اليونان في ت�سجيل الالجئين والمهاجرين الذين لم يتم ت�سجيلهم في البلد.
•الم�شاركة المتزايدة للمفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين على الحدود بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية
ال�سابقة.
•العمل جنب ًا �إلى جنب مع فرونتك�س لمراقبة المعابر الحدودية ودعم عملية الت�سجيل عند نقاط عبور الحدود الكرواتية
ال�صربية.
•تقوية �شبكة تحليل المخاطر الخا�صة بفرونتك�س غربي البلقان مع تكثيف التقارير من جميع الم�شاركين.
•  انت�شار  400من �ضباط ال�شرطة والمعدات الأ�سا�سية في �سلوفينيا في غ�ضون �أ�سبوع من خالل الدعم الثنائي.
• حيثما كان ذلك منا�سب ًا ،ف�إن البلدان �ستعمل على اال�ستفادة من فريق التدخل ال�سريع للحدود� ،آلية ) (RABITالتي ينبغي
�أن تكون مجهزة ح�سب الأ�صول.
14ـ نعيد ت�أكيد مبد�أ �أنه يمكن بلد ًا ما �أن يرف�ض دخول رعايا البلدان الثالثة ،الذين ال ي�ؤكدون رغبتهم في التقدم للح�صول
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كذلك تو�صلت تركيا واالحتاد الأوروبي نهاية ت�رشين الثاين /نوفمرب املا�ضي �إىل اتفاق يهدف �إىل
احلد من تدفق املهاجرين �إىل �أوروبا .ويت�ضمن تعهد االحتاد الأوروبي تقدمي  3.3مليارات دوالر
للم�ساعدة يف حت�سني ظروف الالجئني يف تركيا ،مقابل اتخاذ الأخرية �إجراءات حت ّد من ت�سلل
املهاجرين �إىل الأرا�ضي الأوروبية(((.
	•الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إىل �أوروبا – �إح�صائيات و�أرقام
�إن البحث عن عدد الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني الذين و�صلوا �إىل �أوروبا يتطلب جهد ًا لي�س 
بالقليل ،خ�صو�ص ًا مع غياب امل�صادر الر�سمية الفل�سطينية ،حيث ُت َع ّد جمموعة العمل من �أجل
فل�سطينيي �سورية امل�صدر الأول يف ما يتعلق بتلك الإح�صائيات ،التي يتطلب احل�صول عليها البحث
يف �أر�شيف �إح�صائيات االحتاد الأوروبي ،واملفو�ضية العامة للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،والعمل
عليها يف حماولة للح�صول على العدد الأقرب للدقة لفل�سطينيي �سورية ،حيث ُي�ص َّنفون �ضمن فئة
»  «Statelessالتتي ت�ضم �أعداد ًا �أخرى من الالجئني الأكراد والكويتيني البدون وال�صوماليني،
والذين تقدر ن�سبتهم بنحو .(((%16
على حماية دولية عند ح�ضورهم �إلى المعابر الحدودية (بما يتما�شى مع قانون االتحاد الأوروبي الدولي لالجئين الذين
يخ�ضعون لفح�ص م�سبق لالختيار المنا�سب وعدم الإعادة الق�سرية).
معالجة التهريب واالتجار

15ـ نلتزم تعزيز التعاون الق�ضائي وال�شرطي وتكثيف الإجراءات لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالب�شر،
وندعو يوروبول ،فرونتك�س والإنتربول لدعم العمليات الوا�سعة على طول طريق البلقان الغربي لمكافحة تهريب
الب�شر.

معلومات عن حقوق والتزامات الالجئين والمهاجرين

16ـ من �أجل تثبيط الرحالت المحفوفة بالمخاطر واللجوء للمهربين ،نلتزم اال�ستفادة من جميع و�سائل االت�صال
المتاحة لتوعية الالجئين والمهاجرين حول القوانين القائمة ،ف�ض ًال عن حقوقهم والتزاماتهم ،خا�صة في ما
يتعلق بالنتائج المترتبة على رف�ض �أن يكون م�سج ًال ،م�أخوذ الب�صمات ورف�ض طلب الحماية �أينما كانوا .ندعو
المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين لدعم ال�سلطات الوطنية بهذا ال�ش�أن.
المراقبة

 -17نحن ندعو المفو�ضية الأوروبية لمراقبة تنفيذ هذه االلتزامات �أ�سبوعي ًا ،بالتن�سيق مع نقاط االت�صال
الوطنية.
( )1انفوغرافيك خريطة �أعداد المهاجرين �إلى �أوروبا – موقع �سكاي نيوز – عربي
.http://www.skynewsarabia.com/web/article6

( )2منهجية تثقيل الرقم الإح�صائي للفل�سطيني ال�سوري في �أوروبا للباحث االقت�صادي محمد يو�سف.
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	•�إح�صائيات فل�سطينيي �سورية يف �أوروبا للفرتة من  2011وحتى :2015
بعد ا�ستثناء الفئة التي �أ�شرنا �إليها �سابقاً من الإح�صائيات ال�صادرة عن املفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني  ،UNHCRف�إننا ن�صل �إىل الإح�صائيات الآتية:
( )2465الجئاً فل�سطينياً من �سورية قد و�صلوا �إىل �أوروبا خالل عام .2011
( )3513الجئاً فل�سطينياً من �سورية قد و�صلوا �إىل �أوروبا خالل عام .2012
( )9620الجئاً فل�سطينياً من �سورية قد و�صلوا �إىل �أوروبا خالل عام .2013
( )13902الجئ فل�سطيني من �سورية قد و�صلوا �إىل �أوروبا خالل عام .2014
	•�أما يف ما يتعلق ب�إح�صائيات عام  ،2015فب�سبب اال�ضطرابات الكبرية والأعداد املتفاوتة
التي دخلت �أوروبا ومل تنت ِه بعد من �إجراءات اللجوء ،ميكننا �أن ن�أخذها وفق �إح�صائيات
الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي يف احلدود اخلارجية للدول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبي «فرونتك�س» التي �أ�شارت خالل تقريرها الربعي الثاين �إىل �أن �أعداد
الالجئني القادمني من �سورية �إىل �أوروبا قد ارتفع ثالثة �أ�ضعاف تقريباً ،فبالإمكان تقدير
�أن عدد فل�سطينيي �سورية الذين و�صلوا و�سي�صلون حتى نهاية عام  ،2015هو ()41.706
الجئ ،وهو عدد تقريبي وتقديري:
	•ما يجعل العدد الإجمايل لالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني الذين و�صلوا �إىل �أوروبا يف
الفرتة  2011ــ  ،2015ي�صل �إىل ( ،)71.206مع الت�أكيد �أن الرقم تقديري.
جدول تف�صيلي ب�إح�صائيات �أعداد الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني يف �أوروبا

2011
2465

2012
3513

2013
9620

العدد الإجمايل

2014
13902

2015
41.706
71206

الواقع القانوين والإن�ساين
الو�ضع القانوين لفل�سطينيي �سورية يف �أوروبا
�شهدت ال�ستة �أ�شهر الأخرية من عام  ،2015ت�شديد ًا يف �إجراءات اللجوء ،وتغريات متتالية
طاولت �إقدام بع�ض الدول الأوروبية على �إيقاف منح الإقامات الدائمة لالجئني من �سورية ،كما
فعلت مملكة ال�سويد التي �أ�صبحت تعطي �إقامات م�ؤقتة مدتها ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
�أما الدمنارك ،ف�شددت �سيا�ساتها املالية جتاه الالجئني ،حيث خف�ضت امل�ساعدات املخ�ص�صة
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لهم ،فيما يري احلديث عن جتريد الالجئني اجلدد من ممتلكاتهم الثمينة ،لإ�ضافة قيمتها يف ما
بعد �إىل ميزانية دائرة الهجرة.
وعلى اجلانب الآخر ،ا�ستقبلت �أملانيا الآالف من الالجئني ،متغا�ضية عن ب�صماتهم يف الدول
الأوروبية الأخرى ،حيث علقت اتفاقية دبلن م�ؤقتاً ،لتعود �إىل تفعيلها يف وقت الحق� .أما هولندا،
ف�أ�صدرت قرار ًا ي�سمح بل ّم ال�شمل للأبناء ممن عمرهم فوق ( ،)18عاماً �شرط �أن يكونوا عازبني.
وبالعموم ،ما زالت معظم الدول الأوروبية م�ستمرة مبنح حق اللجوء الإن�ساين لفل�سطينيي
�سورية ،يف حال طلبهم اللجوء فيها.
الو�ضع املعي�شي لفل�سطينيي �سورية يف �أوروبا

بنحو عام ،الأو�ضاع املعي�شية يف جميع البلدان الأوروبية مت�شابهة نوعاً ما ،حيث يح�صل
الالجئ الذي ُقبل يف �أوروبا على �سكن كرمي ،وراتب يكفي حلياة كرمية له ولأ�سرته ،مع
اختالف ب�سيط يف امل�ستوى املعي�شي بني هذا البلد وذاك .وي�ؤدي الو�ضع االقت�صادي و�سيا�سة
احلكومة دور ًا كبري ًا يف ا�ستقرار الالجئني ورفاهيتهم.
�أما يف خالل فرتة انتظار املوافقة على طلب اللجوء يف البلدان الأوروبية ،فقد يعاين العديد من
الالجئني من م�شكالت متعددة� ،أبرزها:
	•فرتات االنتظار الطويلة التي يق�ضيها العديد من الالجئني بانتظار �صدور �إقاماتهم ،حيث
تطول لفرتات قد ت�صل �إىل �أكرث من عام.
	•ت�أخر ّ
مل ال�شمل حيث ي�ستغرق يف بع�ض البلدان مدة قد ت�صل �إىل �أكرث من عام ون�صف عام،
ما يجعل الأهل والالجئ يف �أو�ضاع نف�سية �سيئة ،خا�صة يف حال وجود الأهل يف مناطق
خطرة� ،إ�ضافة �إىل الأعباء االقت�صادية املرتتبة على ذلك.
	•�صعوبة و�صول العائالت املوجودة يف �سورية �إىل ال�سفارات الأوروبية املوجودة يف لبنان
�أو تركيا ،وذلك ب�سبب منع تركيا لدخولهم وت�شديد لبنان لذلك �أي�ضاً.
	•عدم وجود جهة متثيلية وا�ضحة لهم تتابع م�شاكلهم و�إجراءاتهم وتع ّرفهم بطبيعة
املجتمعات التي يعي�شون فيها.
	•م�شكلة اللغة ،و�صعوبة احل�صول على املنزل ،وذلك ب�سبب توافد الالجئني ب�أعداد كبرية
على بع�ض البلدان الأوروبية.
	•غالء املوا�صالت ،و�ضعف التوا�صل بني الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني ،وذلك ب�سبب
تباعد امل�سافات.
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فل�سطينيو �سورية يف �أوروبا ...جناحات جديدة وم�شاركات فاعلة
�شهد الن�صف الثاين من عام  2015تو�سعاً يف دور فل�سطينيي �سورية على �ساحة العمل الأهلي
يف �أوروبا .ولعل �أبرز الأحداث التي حدثت ،م�شاركة الع�شرات من �شباب فل�سطينيي �سورية
يف �إطالق «جت ّمع �شباب فل�سطينيي �أوروبا» ،الذي �أُعلن يف خالل م�ؤمتر مو�سع �شمل جميع
الأقطار الأوروبية ،حيث عقد م�ؤمتره الأول يف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر .بالإ�ضافة �إىل
م�شاركة الع�شرات من ال�شباب الفل�سطيني يف الفعاليات الوطنية التي �أُقيمت يف �أملانيا وال�سويد
وهولندا وبريطانيا وبلجيكا والنم�سا ،حيث �شهدت الأ�شهر الثالثة الأخرية العديد من الأن�شطة
واملعار�ض والوقفات الت�ضامنية مع �أهايل القد�س جتاه ما يتعر�ضون له من اعتداءات من قبل
قوات االحتالل الإ�سرائيلي.
�إىل ذلك� ،شهدت الأ�شهر ال�ستة الأخرية بروز دور فل�سطينيي �سورية يف العمل الإغاثي ،ولعل
�أبرزها ما قام به ال�شباب الفل�سطيني ال�سوري يف ال�سويد الذين �شاركوا يف ا�ستقبال �أفواج
الالجئني اجلدد الذين و�صلوا �إىل مدينة ماملو ال�سويدية .ي�ضاف �إىل ذلك ان�ضمام العديد من
الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني �إىل فريق عمل البيت الفل�سطيني يف هولندا ،الذي قام يف
الفرتات الأخرية بالعديد من الزيارات ملراكز اللجوء التي ت�ستقبل القادمني اجلدد من �سورية،
حيث قدموا لهم الن�صائح والإر�شادات ال�ضرورية لت�سهيل حياتهم اجلديدة يف هولندا.
كذلك �شهدت الأ�شهر الأخرية �إطالق العديد من امل�ؤ�س�سات الأوروبية العاملة لفل�سطني على
امتداد القارة الأوروبية ،وتركز انطالق تلك امل�ؤ�س�سات يف ال�سويد و�أملانيا بالدرجة الأوىل.
�إىل ذلك� ،شارك العديد من ال�شباب الفل�سطيني ال�سوري يف م�ؤمترات ولقاءات دولية ،بالإ�ضافة
�إىل امل�شاركة بالعديد من امل�سابقات واملهرجانات املحلية يف �أوروبا ،حيث ح�صلوا على العديد
من اجلوائز ومراكز متقدمة خالل م�شاركتهم .و�شهدت نهاية العام املا�ضي �إطالق �أول �صحيفة
عربية يف �أملانيا .ويف ما ي�أتي قائمة بجزء من �أ�سماء فل�سطينيي �سورية الذين ت�ألقوا يف خالل
�سنوات جلوئهم الأوىل �إىل �أوروبا:
	•النا�شط «فار�س ال�شهابي» :نقل معاناة الفل�سطينيني ال�سوريني يف كلمة �ألقاها مب�ؤمتر
دعم الأونروا يف نيويورك مطلع �شهر حزيران ،حيث نقل معاناة الالجئني الفل�سطينيني
يف �سورية ويف خميم الريموك واملخيمات الفل�سطينية الأخرى املن�سية ،التي تتعر�ض
للق�صف والدمار واحل�صار وغياب كامل للخدمات ،بالإ�ضافة �إىل املخاطر التي واجهت
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وتواجه املئات من الالجئني الذين �أُجربوا على ركوب قوارب املوت عرب املتو�سط.
وهاجم ال�شهابي يف خالل كلمته ممثل االحتالل ،قائ ًال له« :من الوقاحة اجللو�س بيننا،
واال�ستماع �إىل �آالم �شعب �أنتم �سببتموها ،هل ت�ستمتعون بذلك؟ �أعتقد �أن مكانكم لي�س
بيننا ،بني ممثلي الدول التي حترتم حقوق الإن�سان ،مكانكم يف حمكمة الإرهاب وقوائم
الإرهاب بجانب بوكو حرام وداع�ش».
	•ال�شاعر وال�صحفي «رامي العا�شق»� :أ�صدر �أول �صحيفة عربية مطبوعة يف �أملانيا ،وقد
حملت ا�سم «�أبواب» ،وهي �صحيفة �إخبارية و�سيا�سية واجتماعية ،وتهتم �أي�ضاً بتقدمي
املعلومات للوافد اجلديد �إىل �أملانيا ،من خالل ترجمة بع�ض القوانني وبع�ض بنود الد�ستور،
�إ�ضافة �إىل �إطالعه على موا�ضيع الدرا�سة يف �أملانيا ،مبا فيها دورات اللغة.
	•املو�سيقي «�أيهم �أحمد» :ح�صل على جائزة بيتهوفن حلقوق الإن�سان وال�سالم يف بون
الأملانية ،لعزفه مو�سيقى �ضد احلرب يف خميم الريموك لالجئني الفل�سطينيني يف دم�شق.
وفاز �أيهم بهذا اللقب عندما عزف �أمام الآالف يف خالل حفل كبري يف ميونيخُ ،خ ّ�ص�ص
مل�ساعدة الالجئني.
	•الريا�ضي «طارق زواهري» :من �أبناء خميم العائدين يف حم�ص ،حيث ُر ِ ّ�شح للم�شاركة
يف �إحدى �أهم و�أكرب البطوالت الريا�ضية يف ال�سويد ،حيث �سي�شارك عن فئة «الكيك
بوك�سينع» والفنون القتالية املختلطة.
	•ال�شاب «�أجمد ح�سن» :من �أبناء خميم الريموك ،وقد ُك ِّرم يف خالل مهرجان ماملو للأفالم
الق�صرية ،وذلك على م�شاركته بفيلم من ت�أليفه و�إخراجه بعنوان «ق�صة كتاب».
ه�ؤالء ال�شباب ،وغريهم الع�شرات من �أبناء فل�سطينيي �سورية ،باتوا ي�شكلون حالة �إبداع
وجناح جديدة يف �أوروبا ،متغلبني على ال�صعوبات واخل�سائر الكبرية التي فقدوها يف خالل
�سنوات احلرب واللجوء اخلم�س التي عا�شوها وعانوا فيها ،مثبتني حالة الإبداع التي رافقت
الالجئني الفل�سطينيني �أينما حلوا و ُوجدوا.
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عثرات على طرق اهلجرة
يتعر�ض الالجئون الفل�سطينيون من �سورية يف �أثناء حماولة و�صولهم �إىل �أوروبا ملخاطر ج ّمة ،تبد�أ
بابتزاز القائمني على احلواجز داخل الأرا�ضي ال�سورية� ،أو ن�صب املهربني� ،أو التعر�ض للتوقيف
يف دول املرور.
ويف هذا ال�سياق ،قال املتحدث با�سم املنظمة الدولية للهجرة يف جنيف ،جويل ميلمان�« ::إن التدفق
القوي يف دي�سمرب قد برهن على �أنه مميت للغاية ،خا�صة يف �رشق املتو�سط حيث بلغ عدد القتلى
�سبعمئة و�ستة �أ�شخا�ص هذا العام .ومنذ ال�ساد�س ع�رش من �أكتوبر بلغ عدد القتلى نحو �أربعمئة
وع�رشين �شخ�ص ًا ،ما يعني �سبعة قتلى يف اليوم خالل �شهرين»(((().
وبح�سب �أعمال الر�صد والتوثيق التي قام بها فريق الق�سم يف جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي
�سوريةُ ،ر�صدت ع�رشات العرثات واالنتهاكات التي تعر�ض  لها الالجئون الفل�سطينيون من �سورية
على طريق الهجرة �إىل �أوروبا يف خمتلف مراحل هجرتهم �إليهاُ ،يذكَر منها على �سبيل املثال:

•عرثات قبل اخلروج
�سورية ...والو�صول املحتمل
ا�ستمرت الهجرة �إىل تركيا عرب الأرا�ضي ال�سورية ،ومنها �إىل اليونان عرب قوارب املوت باجتاه
�أوروبا ،بحث ًا عن اال�ستقرار والأمان� .إال �أن الطريق من �سورية �إىل تركيا كان حمفوف ًا مبخاطر عالية
جد ًا ،تفاوتت بني االعتقال حين ًا واملوت �أحيان ًا.
وبح�سب ما وثقته «جمموعة العمل» ،فقد ق�ضت الالجئة رغـد حممد �صالح عبود ،من �سكان خميم الريموك
( 17عام ًا) ،يوم � 10آب� /أغ�سط�س   2015بر�صا�ص اجلي�ش  الرتكي يف خالل حماولتها عبور احلدود
ال�سورية الرتكية من منطقة خربة اجلوز يف ريف �إدلب القريبة من الأرا�ضي الرتكية.

كذلك ،ق�ضت ال�سيدة ميادة يو�سف نوراج ( )35عام ًا يوم � 31آب� /أغ�سط�س  ،2015يف �أثناء �سفرها
�إىل تركيا ،حيث �أرجع الأطباء �سبب الوفاة �إىل احت�شاء ع�ضلة القلب .و ُوجد الالجئ ل�ؤي حممد
مهاو�ش ( 40عام ًا) يوم � 18أيلول� /سبتمرب  ،2015وهو من �أبناء خميم ال�سيدة زينب يف دم�شق،
( )1الأخبار والإعالم �إذاعة الأمم المتحدة

http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/187258/#.VoS1kLYrLIV.
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متوفى يف م�سجد مبنطقة باب الهوا على احلدود مع تركيا ،يف �أثناء حماولة و�صوله �إىل هناك.
ً
باملقابل ،ر�صدت جمموعة العمل اعتقال ما يقارب  24الجئ ًا فل�سطينيي ًا على طريق الهجرة �إىل تركيا،
بينهم الن�ساء والأطفال وال�شباب ،حيث �أُوقفوا على احلواجز املمتدة على طول الطريق ،بعد االعتداء
عليهم بال�رضب وتوجيه ال�شتائم والإهانات.
جدول يبني املعتقلني على طريق الهجرة داخل الأرا�ضي ال�سورية خالل الن�صف الثاين من عام 2015
الرقم

اال�سم

تاريخ االعتقال

املدينة

تفا�صيل

1

مرمي اخلطيب

2015/1/7

ريف
دم�شق

اعتقلتها قوات الأمن على حاجز القطيفة
يف ريف دم�شق يف �أثناء حماولة الدخول
�إىل الأرا�ضي الرتكية

2

�إباء
ال�شرقاوي

2015/1/7

ريف
دم�شق

اعتقلتها قوات الأمن على حاجز القطيفة
يف ريف دم�شق يف �أثناء حماولة الدخول
�إىل الأرا�ضي الرتكية

3

فل�سطني
الفاخوري

2015/11/7

ريف
دم�شق

اعتقلتها قوات النظام ال�سوري على حاجز
القطيفة .العمر  18عاماً ،وهي من �سكان
مدينة زملكا يف ريف دم�شق

4

عبادة ح�سني
ف�ضة

2015/12/7

حماه

اعتُقل يف �أثناء تنقله لل�سفر ،وذلك يف
كراجات مدينة حماه  -الزربة

5

�إبراهيم
�ساري

2015/27/7

اعتقلته اللجان ال�شعبية التابعة للنظام
ال�سويداء ال�سوري يف منطقة ال�سويداء ،وهو من �أبناء
جت ّمع املزيريب ،يف �أثناء �سفره �إىل تركيا

6

ق�صي �أبو �شلة

2015/27/7

اعتقلته اللجان ال�شعبية التابعة للنظام
ال�سويداء ال�سوري يف منطقة ال�سويداء ،وهو من �أبناء
جت ّمع املزيريب ،يف �أثناء �سفره �إىل تركيا

7

مي�ساء ح�سن
اخليال

2015/28/7

حماه

اعتقلها الأمن ال�سوري مع طفليها ،يف
خالل �سفرهم باجتاه قرية الزربة القريبة
من الأرا�ضي الرتكية

8

�إ�سراء ح�سن
اخليال

2015/28/7

حماه

اعتقلها الأمن ال�سوري مع طفليها ،يف
خالل �سفرهم باجتاه قرية الزربة القريبة
من الأرا�ضي الرتكية
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الرقم

اال�سم

تاريخ االعتقال

املدينة

تفا�صيل

9

ت�سنيم ح�سن
اخليال

2015/28/7

حماه

اعتقلها الأمن ال�سوري مع طفليها ،يف
خالل �سفرهم باجتاه قرية الزربة القريبة
من الأرا�ضي الرتكية

10

�صفية حممد
قا�سم

2015/28/7

حماه

ملقبة بـ (�أم عالء) ،وقد اعتقلها الأمن
ال�سوري يف خالل �سفرها باجتاه قرية
الزربة القريبة من الأرا�ضي الرتكية

11

ابت�سام يون�س
بكر

2015/12/8

حم�ص

12

زياد عماد �أبو
بكر

2015/14/8

حماه

13

حممد عماد
�أبو بكر

2015/14/8

حماه

اعتقله عنا�صر حاجز مدينة حماه التابع
للجي�ش ال�سوري ،يف �أثناء حماولته
اللجوء �إىل تركيا ،وهو من �سكان
خميم الريموك

14

خالد حم�سن
اخلروبي

2015/20/8

درعا

اعتقلته قوات الأمن ال�سوري ،وهو
من �أبناء جت ّمع املزيريب لالجئني
الفل�سطينيني ،وذلك يف منطقة اللجاة
بني حمافظتي درعا وال�سويداء جنوب
�سورية ،يف �أثناء �سفره �إىل تركيا

15

عبد الر�ؤوف
فايز

2015/20/8

درعا

اعتقلته قوات الأمن ال�سوري ،وهو
من �أبناء جت ّمع املزيريب لالجئني
الفل�سطينيني ،وذلك يف منطقة اللجاة
بني حمافظتي درعا وال�سويداء جنوب
�سورية ،يف �أثناء �سفره �إىل تركيا

16

علي البيطاري

2015/22/8

درعا

من �سكان قرية طف�س ،اعتُقل يف �أثناء
توجهه �إىل ال�شمال ال�سوري
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اعتقلها الأمن ال�سوري من كاراج حم�ص ــ
حلب ،يف �أثناء �سفرها هي ووالدتها
�إىل حلب
اعتقله عنا�صر حاجز مدينة حماه التابع
للجي�ش ال�سوري ،وذلك يف �أثناء حماولته
اللجوء �إىل تركيا ،وهو من �سكان
خميم الريموك

الرقم

اال�سم
مهدي حممد
الناجي

18

حممد عرابي

2015/10/9

19

ه�شام حممد
قطو�س

2015/10/9

حماه

20

�أحمد غيث

2015/17/9

الالذقية

21

�أحمد حممد
�أبو قاقا

2015/17/9

من مواليد  .1970اعتقله النظام ال�سوري
يف �أثناء دخوله الأرا�ضي ال�سورية على
طرطو�س حاجز العري�ضة قادماً من لبنان ،ومتوجهاً
�إىل تركيا

17

تاريخ االعتقال

املدينة

تفا�صيل

2015/9/9

�إدلب

احتجزته �إحدى جمموعات املعار�ضة
ال�سورية يف �أثناء توجهه �إىل تركيا

حماه

اعتقلته قوات الأمن ال�سوري يف �أثناء
�سفره �إىل تركيا عرب مدينة حماه
اعتقلته قوات الأمن ال�سوري يف �أثناء
�سفره �إىل تركيا عرب مدينة حماه
اعتقلته حواجز اجلي�ش النظامي يف مدينة
الالذقية هو وزوجته وطفليه ،وذلك بعد
�سفرهم من لبنان �إىل �سورية متجهني نحو
تركيا

22

خالد جمال
زواوي

2015/6/10

درعا

اعتقلته اللجان ال�شعبية التابعة لقوات
الأمن ال�سوري يف منطقة اللجاة بني
حمافظتي درعا وال�سويداء جنوب
�سورية ،يف �أثناء �سفره �إىل تركيا ،وهو
من �أبناء جت ّمع املزيريب لالجئني
الفل�سطينيني

23

�أحمد خالد
طحيمر

2015/7/10

احل�سكة

اعتقلته الأجهزة الأمنية ال�سورية مع ابنه
"حممد" البالغ من العمر �سبع �سنوات من
مطار القام�شلي ،وذلك يف خالل حماولتهما
الو�صول �إىل تركيا

24

رامي حممد
فهد

2015/15/10

حلب

اعتقلته قوات الأمن ال�سوري يف ريف
حلب ،وهو مهند�س من �أبناء خميم خان
ال�شيح ،وذلك خالل �سفره نحو تركيا
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•عرثات بعد اخلروج
مقدونيا
اعتقلت ال�سلطات املقدونية يف ال�شهر ال�سابع الالجئ الفل�سطيني «�سامي خالد دياب» ،بتهمة
دخول �أرا�ضيها بطريقة غري �شرعية .وكانت جمموعة العمل قد ذكرت �أن الالجئ «دياب» قد
ُفقد يف مقدونيا يوم العا�شر من �أيار� /أبريل  ،2015وذلك يف �أثناء حماولته ال�سفر �إىل �أوروبا.

�سلوفاكيا
اعتقلت ال�سلطات ال�سلوفاكية الالجئ الفل�سطيني»فادي قا�سم» وعائلته يف خالل حماولتهم
عبور البالد �إىل دول ال�شمال الأوروبي يوم  1متوز /يوليو  ،2015و�أفرجت عنهم بتاريخ 21
�آب� /أغ�سط�س.
ويف بداية �أيلول� /سبتمرب� ،أطلق عدد من النا�شطني نداء ا�ستغاثة للمنظمات الدولية وال�صليب
الأحمر الدويل ومنظمة التحرير ،للتدخل من �أجل الإفراج عن �أكرث من  80الجئاً فل�سطينياً
�سورياً حمتجزين يف �سجون �سلوفاكيا ،بتهمة دخول �أرا�ضيها بطريقة غري نظامية ،وقد ُعرف
منهم بح�سب ما ن�شرته �صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي املعنية بنقل �أخبار الالجئني
الفل�سطينيني ال�سوريني �أ�سماء  63الجئاً هم :نفي�سة عبد اهلل (مواليد  ،)1943عائ�شة ال�سهلي
(مواليد  ،)1948نهى ال�سهلي (مواليد  ،)1993حازم ال�سهلي (مواليد  ،)1979رجاء النبهان
(مواليد  ،)1985عائ�شة ال�سهلي (العمر �شهرين) ،وائل ب�صل (مواليد  ،)1973يا�سمني ال�سهلي
(مواليد � ،)1983سايل ب�صل (العمر � 3أ�شهر) ،عالء ب�صل (مواليد � ،)2014سيدرا ب�صل
(مواليد � ،)2009أن�س �أحمد (مواليد  ،)1982مرام حجو (مواليد  ،)1985علي �أحمد (مواليد
 ،)2013حممد �أحمد (مواليد  ،)2005مها �أحمد (مواليد  ،)2003عادل م�صطفى (مواليد
 ،)1969ن�سرين �شاهني (مواليد  ،)1983حممد م�صطفى (مواليد  ،)2008فرهد م�صطفى
(مواليد  ،)2004م�صطفى م�صطفى (مواليد  ،)2003فاتن �أبو عجاج (مواليد � ،)1985سعيد
�أبو عجاج (مواليد  ،)2007جومرت يو�سف ،جيهان الأحمد  ،الطفل جاد الأحمد (عمره �أربعة
�أيام)� ،أحمد حمجوب (مواليد  ،)1972حربيه حمجوب (مواليد  ،)1974فار�س حمجوب
(مواليد  ،)1971الطفلة مرمي حمجوب (مواليد  ،)2015الطفل مو�سى حمجوب (مواليد
 ،)2014الطفلة ماريا حمجوب (مواليد  ،)2011الطفل �إبراهيم حمجوب (مواليد ،)2010
الطفل عي�سى حمجوب (مواليد  ،)2008الطفل يعقوب حمجوب (مواليد  ،)2007الطفل �إ�سحق
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حمجوب (مواليد  ،)2003الطفل �أحمد حمجوب (مواليد  ،)2000براءة حمجوب (مواليد
 ،)1994خالد قا�سم (مواليد  ،)1961عليا مره (مواليد  ،)1993الطفل �شادي خالد قا�سم
(مواليد  ،)2011فهمي ك�شلوا (مواليد  ،)1961عليا مره (مواليد  ،)1992الطفلة جنا ك�شلوا
مواليد  ،2014نارميان البو�ش مواليد  ،1985الطفل يزن زهراوي مواليد  ،2011الطفلة �آية
زهراوي مواليد  ،2008الطفلة خديجه زهراوي مواليد � ،2004أن�س الرتك� ،سليمان العبيد،
�إبراهيم جعفر ،عمار �سكاف ،علي ال�صباغ ،فهد الكليب ،معاذ املعيدي ،رامي جوجوا� ،سمري
كالجو� ،سامر حممد ،با�سل �شنكل ،خالد �شنكل� ،سمري حممد احل�سني ،عدي احل�سني ،وحممد
�صالح.

هنغاريا
�أقدمت ال�سلطات الهنغارية على اعتقال عدد من الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني بتاريخ
 21متوز /يوليو  ،2015يف �أثناء حماولتهم ال�سفر �إىل �إحدى الدول الأوروبية عرب �أرا�ضيها
بتهمة الهجرة غري ال�شرعية .وبح�سب �إفادة والد �أحد املعتقلني ملجموعة العمل ،قامت �إدارة
ال�سجن يف هنغاريا برتويع الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني املعتقلني ،من �أجل انتزاع ب�صمة
اللجوء ق�سر ًا منهم.
ويف نهاية �شهر �آب� /أغ�سط�سُ ،فقد الالجئ الفل�سطيني «حممد ملحم»� ،أحد �أبناء خميم
العائدين يف حم�ص بهنغاريا وهو يف طريقه �إىل �أملانيا بهدف الهجرة �إليها.
يف � 6أيلول� /سبتمرب ،احتجزت ال�سلطات الهنغارية جمموعة من العائالت الفل�سطينية
وال�سورية على احلدود مع �صربيا ،و�أبلغتهم ال�سلطات الهنغارية ب�أنهم �سيرُ َّحلون �إىل خميم
لالجئني و�ستُنتزَع ب�صماتهم يف خطوة لإجبارهم على تقدمي اللجوء يف هنغاريا.

�أملانيا
نفذت جمموعة من النا�شطني ال�سوريني والفل�سطينيني يوم  10متوز /يوليو وقفة احتجاجية يف
العا�صمة الأملانية برلني حتت عنوان «نعم لإ�سقاط دبلن � »3أمام ممثلية املفو�ضية الأوروبية
يف العا�صمة برلني ( ،)Unter den Linden 78, 10117 Berlinوذلك لإيقاف عمليات الرتحيل
ملن �أُخذت ب�صمته يف دول املرور الأوروبي ،ومل�ساندة حق الالجئني يف تقرير م�صريهم.
يف ال�شهر العا�شر و�صل الالجئ الفل�سطيني اجلريح «�أحمد عمر» �إىل مدينة ميونخ الأملانية،
انطلق «�أحمد» امل�صاب ب�شلل يف الطرفني ال�سفليني نتيجة الق�صف على خميم الريموك �إىل
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تركيا ،ليدخلها بطريقة غري نظامية عرب الطريق الربي  ،ومكث فيها عدة �شهور ثم انطلق �إىل
اليونان وعلق مع املئات من الالجئني يف �سلوفينيا� .إىل �أن جنح بالو�صول �إىل �أملانيا مب�ساعدة
العديد من النا�شطني الأوروبيني ،ليتلقى العالج يف مركز  Helios klinikukيف مدينة
ميونخ جنوب �أملانيا.

تركيا
�أطلقت ال�سلطات الرتكية بتاريخ  5متوز /يوليو  2015النار على جمموعة من الالجئني
الفل�سطينيني يف �أثناء حماولتهم دخول الأرا�ضي الرتكية ،و�أُ�صيب يف خاللها �شاب بجراح
متو�سطة.
ويف  17ت�شرين الثاين /نوفمربُ ،فقد الالجئ الفل�سطيني «خالد حالوة»� ،أحد �أبناء خميم
خان دنون على احلدود الرتكية ،فيما �أطلق حينها عدد من نا�شطي خميم خان دنون وبع�ض
�صفحات الفي�س بوك املعنية بنقل �أخبار خميم خان دنون حملة للبحث عن ابن خميمهم،
جاءت عرب و�سم (ها�شتاغ) ابن خميمنا #خالد_حالوة يف تركيا ويف �شمال �سوريا�#..ساندونا_
مبعلوماتكم».
و�س ِّجل احتجاز اجلي�ش  الرتكي يوم  12متوز /يوليو  2015جمموعة من العائالت الفل�سطينية
ُ
حاولت عبور احلدود يف ظروف �صعبة وغري �إن�سانية �إىل �صباح اليوم التايل ،حيث جرى ترحيلهم.
يف  14متوز /يوليو ،تعر�ض �أحد الالجئني الفل�سطينيني لالعتداء بال�ضرب من قبل حر�س
احلدود الرتكي ،وذلك عند حماولته دخول الأرا�ضي الرتكية عدة مرات ،ما �أدى �إىل �إ�صابته
بك�سر يف يده ،وتظهر على يده الأخرى �آثار �إطفاء ال�سجائر.
يف يوم  25متوز /يوليو� ،أنقذ خفر ال�سواحل الرتكية قارباً مطاطياً كان على متنه نحو ()56
الجئاً معظمهم من الفل�سطينيني ،وذلك بعد �أن اعرت�ضهم عنا�صر من خفر ال�سواحل اليونانية،
قاموا بتخريب القارب قبل �أن يرتكوهم يف عر�ض البحر ،الأمر الذي ع ّر�ض حياتهم للخطر.
يف منت�صف �شهر �آب� /أغ�سط�س ،وقع الع�شرات من الالجئني الفل�سطينيني وال�سوريني �ضحايا
جل�شع �أحد جتار الب�شر املوجودين يف مدينة مر�سني الرتكية ،حيث �أفاد الأهايل ملرا�سل
املجموعة يف تركيا بـ«�أنهم وقعوا ل�ضحايا �أحد املهربني ،الذي �أخذ مبالغ كبرية مقابل �أن
يو�صلهم �إىل ال�شواطئ الإيطالية ،الأمر الذي مل ينفذه املهرب .فعو�ضاً عن �أن يو�صلهم املهرب
�إىل �إيطاليا ،عاد بهم �إىل ال�شواطئ الرتكية بعد رحلة دامت ثالثة �أيام» .ووفق �أحد الالجئني
«ف�إن القارب انطلق من منطقة «كارا دوفار» يف مر�سني ،وعلى متنه (� )50سورياً وفل�سطينياً،
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بينهم ن�ساء و�أطفال ،وطاف املهرب املعروف با�سم «�أبو حممد» بالقارب ملدة ثالثة �أيام يف
البحر ،قبل �أن يعود به �إىل �ساحل (يني �شهري) ويقول لل�سوريني على متنه �إنهم و�صلوا �إىل
�إيطاليا».
ويف �شهر �آب� /أغ�سط�س ،نا�شدت عائلة فل�سطينية �سورية املنظمات الإن�سانية وال�سفارة
الفل�سطينية وال�سويدية امل�ساعدة يف �إطالق �سراحها من �سجن مدينة �أنطاكيا الرتكية،
والعائلة مكونة من � 4أفراد ،هم :الأب «�سليمان عمر حامد» وزوجته «�أماين لطفي عطية»،
وطفالهما «ريناد» و«عمر» ،وكانت العائلة قد اعتُقلت يف خالل عبورها الأرا�ضي الرتكية
بطريقة غري �شرعية ،للو�صول �إىل ال�سفارة ال�سويدية لإجراء مقابلة ّ
مل ال�شمل مع ابنتهم
يف ال�سويد .وقال الأب �سليمان يف ر�سالة �صوتية عرب الهاتف �إنهم «م�سجونون يف ظروف
م�أ�سوية و�صعبة يف �سجن حتت الأر�ض ،حيث ال يوجد مكان للجلو�س ب�سبب العدد الكبري
من امل�سجونني ،واحلمامات �سيئة والطعام وال�شراب» .و�أ�ضاف �سليمان �أن طفله «يعاين من
مر�ض يف عينيه وبحاجة �إىل عملية عاجلة ،وزوجته يف حالة �إغماء م�ستمر ،وال �أحد يفهم علينا،
ونتيجة لذلك �أ�ضربت عن الطعام � 7أيام و�أخذوين �إىل امل�شفى ،لكن دون نتيجة تذكر ،وعادوا
و�ألقوين يف ال�سجن» .وبعد تلك احلالة امل�أ�سوية ،طالب �سليمان «�إعادته �إىل �سورية حتت
القنابل وال�صواريخ ،فذلك �أرحم من ال�سجن» .ويف ختام املنا�شدة ،طالبت العائلة الفل�سطينية
كل املعنيني بالتدخل لإطالق �سراحها من املعتقل.
ويف � 9آب�/أغ�سط�س ،ق�ضت الالجئة الفل�سطينية «رغـد عبود» ( 17عاماً) ،و�أُ�صيب والدها
والع�شرات من الالجئني الفل�سطينيني وال�سوريني ،يف خالل حماولة عبورهم احلدود ال�سورية
الرتكية هرباً من �أتون احلرب امل�ستعرة يف �سورية .جاء ذلك بعدما حاولت العائالت عبور
احلدود من منطقة خربة اجلوز يف ريف �إدلب القريبة من الأرا�ضي الرتكية ،لكن اجلي�ش
الرتكي (اجلندرمة) اعتقل الع�شرات منهم ،واعتدى عليهم بال�ضرب ،فيما الذت جمموعة
من الالجئني بالفرار ،و�أُطلق النار عليهم .وق ّدر بع�ض الالجئني عدد اجلرحى بـ ،10واعتُقل
الع�شرات على احلدود يف ظروف �إن�سانية �صعبة.
يف نهاية �شهر �آب�/أغ�سط�س ،ق�ضت الالجئة الفل�سطينية «ميادة يو�سف نوراج» على احلدود
الرتكية ،وذلك يف �أثناء �سفرها �إىل تركيا فرار ًا من جحيم احلرب يف �سورية ،حيث �أرجع
الأطباء �سبب الوفاة �إىل احت�شاء ع�ضلة القلب.
ويف � 18أيلول� /سبتمرب ،ق�ضى الالجئ الفل�سطيني ال�سوري «ل�ؤي حممد مهاو�ش» ،وهو من
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�أبناء جت ّمع ال�سيدة زينب يف دم�شق ،وذلك يف خالل حماولته عبور احلدود ال�سورية الرتكية،
هرباً من �أتون احلرب امل�ستعرة يف �سورية.

اليونان
يف  15ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2015نا�شد الالجئ الفل�سطيني ال�سوري «فرا�س داوود» ،امل�صاب
مبر�ض احل�صبة الأملانية الذي �أفقده القدرة على الر�ؤية بنحو طبيعي ،اجلهات واملنظمات
الإن�سانية واحلقوقية الأوروبية والفل�سطينية ،وعلى ر�أ�سها منظمة �أطباء بال حدود ،العمل
على م�ساعدته يف االنتقال من اليونان �إىل ال�شمال الأوروبي ،وذلك لعالج عينيه.

ماليزيا
يف � 8أيلول� /سبتمرب  2015احتجزت ال�سلطات املاليزية النا�شط «�إبراهيم �أبو خرج» يف مطار
كواالملبور ومنعته من دخول �أرا�ضيها ،بعدما غادرها ،حماو ًال اللجوء �إىل �أوروبا قبل �أن تقب�ض
عليه ال�شرطة الكمبودية وتعيده �إىل ماليزيا .وكان �أبو خرج قد �أطلق العديد من النداءات
واملنا�شدات لأ�صحاب القرار يف منظمة التحرير الفل�سطينية ومنظمات حقوق الإن�سان والأمم
املتحدة ،للعمل على �إطالق �سراحه من �سجن مطار كوالملبور ،و�ضرورة �إيجاد حل �سريع
مل�شكلته قبل ترحيله �إىل �سورية ،ملا ي�شكله ذلك من خطر على حياته .ويف  13ت�شرين الثاين/
نوفمرب � ،2015أفرجت ال�سلطات املاليزية عن «�أبو خرج» ،بعدما تدخلت املفو�ضية العامة
رحل �إىل كندا.
لهيئة الأمم املتحدة حل ّل ق�ضيته ،على �أن ُي َّ

�إيطاليا
يف  22متوز /يوليو � ،2015أنقذت �إحدى البوارج الإيرلندية  370مهاجر ًا من الالجئني
الفل�سطينيني وال�سوريني وجن�سيات �أخرى ،كانوا على منت �أحد «قوارب املوت» املتجهة من
ليبيا �إىل �إيطاليا ،ومن بني الالجئني  75امر�أة و  15طف ًال ،بالإ�ضافة �إىل والدة �إحدى الن�ساء
على منت البارجة الإيرلندية ،و�أُنزلوا يف ميناء  Palermoالإيطايل.
ويوم � 1آب� /أغ�سط�س � ،2015أعلن خفر ال�سواحل الإيطايل �أنه انت�شل نحو خم�س جثث
لالجئني غرقوا يف البحر يف �أثناء توجههم �إىل �إيطاليا .و�أكد خفر ال�سواحل �أنه �أنقذ ما
يقارب  1800مهاجر كانوا على منت قارب مطاطي كبري ،من بينهم فل�سطينيون �سوريون
و�سوريون.
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ليبيا
يف � 5آب� /أغ�سط�س  2015ق�ضى ثالثة الجئني فل�سطينيني من �أبناء خميم العائدين يف حم�ص
هم« :علي حميد» وزوجتاه« ،زادة ال�شيخ خليل» ،و«زهرة الهندي» ،غرقاً قبالة ال�سواحل
الليبية ،يف �أثناء حماولتهم الهجرة �إىل الدول الأوروبية.
ويف � 20آب� /أغ�سط�س  ،2015ق�ضى الطفل «�أ�سامة دياب املجذوب» غرقاً يف البحر املتو�سط،
وذلك يف �أثناء حماولته الو�صول �إىل �أوروبا.
يف � 29آب� /أغ�سط�س  2015ق�ضى ثالثة �أطفال غرقاً من عائلة امليعاري� ،إحدى العائالت
الفل�سطينية ال�سورية يف خميم النريب بحلب ،هم�« :سالم»« ،مالك» و«بالل» ،وهم �أبناء
الالجئ الفل�سطيني �أحمد �صالح ميعاري ،جراء غرق القارب الذي انقلب قبالة ال�شواطئ
الليبية.

م�صر
ُر ِّح َلت عائلة فل�سطينية م�ؤلفة من � 4أفراد يوم � 9آب� /أغ�سط�س ممن كانوا حمتجزين يف �سجن
كرموز مب�صر(((.
رحلت ال�سلطات امل�صرية � 10أ�شخا�ص من املحتجزين يف �سجن
ويف نهاية �شهر �آب� /أغ�سط�س ّ
كرموز �إىل ال�سويد.
رحلت ال�سلطات امل�صرية املجموعة الأخرية من
يف �أواخر �شهر ت�شرين الأول /اكتوبرّ ،
الالجئني الفل�سطينيني ال�سوريني املحتجزين يف �سجن كرموز �إىل فرن�سا ،وذلك بعد مرور 362
يوماً من االحتجاز بتهمة الهجرة غري ال�شرعية.

والمحتجزين
( )1بعد موافقة ال�سلطات الألمانية على ا�ستقبالهم ،بد�أت ال�سلطات الم�صرية بترحيل الالجئين الفل�سطينيين
َ
المرحلين �إلى �ألمانيا  ،42بينهم الن�ساء والأطفال ،على
لديها في �سجن كرموز منذ ت�شرين الثاني /نوفمبر  ،2014ويبلغ عدد ّ
ترحل مجموعتان من المفرج عنهم �إلى كل من ال�سويد وفرن�سا.
�أن ّ
يذكر �أن ال�سلطات الم�صرية اعتقلت  56الجئ ًا فل�سطيني ًا من �سورية ،وذلك بعد �أن احتجزتهم في �أثناء محاولتهم الو�صول
�إلى �إيطاليا انطالق ًا من ال�شواطئ التركية ،حيث وقعوا �ضحية لعملية ن�صب من قبل المهربين الذين تركوهم على �إحدى
الجزر قبالة ال�شواطئ الم�صرية .وخا�ض الالجئون الفل�سطينيون وال�سوريون خالل فترة احتجازهم في �سجن كرموز بمدينة
الإ�سكندرية الم�صرية �إ�ضراب ًا مفتوح ًا عن الطعام ،حتى تُحقَّق مطالبهم ،بينما تعر�ضت ال�سلطات الم�صرية النتقادات العديد
من الم�ؤ�س�سات والهيئات الحقوقية والإن�سانية من �أجل �إطالق �سراحهم.
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