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هذا التقرير 

مع �قتر�ب �نتهاء �لعام �ل�سابع للثورة �ل�سورية ال يز�ل �لدم �لفل�سطيني ين�ساب بال مبرر �أو ثمن 
حتى بلغ مد�ه �لـ )3629( �سحية موثقة لدى مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية منذ بد�ية 
�الأعمال �لقتالية في �سورية في �آذ�ر - مار�س 2011  حتى نهاية كانون �الأول – دي�سمبر2017 . 

و�آالت  �ل�سورية  و�لبو�دي  و�لقرى  �لحو��سر  في  �لم�ست�سري  �ل�سالح و�القتتال   ت�ستنزفه فو�سى 
�لقتل و�لتعذيب د�خل �ل�سجون و�لمعتقالت دون �أي ر�دع �أو �سعور بالم�سوؤولية من �أطر�ف �ل�سر�ع 

تجاه من لجاأ �إلى هذه �لرقعة من �الأر�س ق�سرً� بفعل �الحتالل الأر�سه منذ قر�بة �ل�سبعين عاماً.  
�أق�سى  �أبائهم و�أجد�دهم من جديد بل ب�سكل  فالالجئون �لفل�سطينيون في �سورية يعي�سون نكبة 

و�أفظع، فهم كل يوم في ظرف قاهر من ح�سار �إلى نزوح �لى نزوح �إلى لجوء �إلى لجوء.... . 
فمنهم �لمحا�سر في مخيم �ليرموك و�لغوطة �ل�سرقية ومنهم �لمهدد بالقن�س �أو �لق�سف في درعا 
بمخيماتها وتجمعاتها ومنهم من يخ�سى �العتقال على كل �لحو�جز و�لمفارق ومنهم من ياأّن تحت 
وطاأة �لفقر و�لحرمان، ومنهم من يعي�سون على �أمل تحقيق �لوعود بالعودة �إلى مخيماتهم دون 

�سروط. 
ق�سو�  الجئاً   )12( منهم   2017 عام  خالل  فل�سطينيين  �سحايا   )205( �سقوط  �لتقرير  ُيظهر 
تحت �لتعذيب في �سجون �لنظام �ل�سوري من مجمل �لمعتقلين �لـ )1644( ليرتفع عدد �سحايا 
�لتعذيب و�الختفاء �لق�سري طو�ل �الأزمة �ل�سورية �إلى )475( �سحية، كما وثق �لتقرير �عتقال 

)28( الجئاً فل�سطينياً بمقابل �الإفر�ج عن )25( معتقاًل تم توقيفهم لفتر�ت مختلفة.  
في هذ� �لتقرير يجد �لباحث و�لمهتم تفا�سيل دقيقة مرت بها �لمخيمات و�لتجمعات �لفل�سطينية 
لالجئين  و�ل�سحي  و�الإن�ساني  و�لميد�ني  �لمعي�سي  �لو�قع  �سورية وفق منهجية �سورت  د�خل 
�الأماكن  تلك  فيها  تمّر  �لتي  �ليومية  �الأحد�ث  �أبرز  �إلى  باالإ�سافة  �سورية،  في  �لفل�سطينيين 

و�الأ�سخا�س من ق�سف وتدمير و�عتقاالت. 
ويتطرق �لتقرير كذلك �إلى �الأو�ساع �لعامة لالجئين �لفل�سطينيين �لمهجرين خارج �سورية، �سو�ء في 
دول �لجو�ر �أم في �لدول �لتي هاجرو� �إليها �أو �لتي علقو� فيها �أثناء محاوالتهم للو�سول �إلى �أوروبا. 
تتابع  �إعالمية  باعتبارها موؤ�س�سة حقوقية  �أجل فل�سطينيي �سورية،  �لعمل من  وتوّثق مجموعة 
�ل�ساأن �لفل�سطيني �ل�سوري، �النتهاكات و�الأحد�ث �لتي �أ�سابت �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين 
من خالل عملية �لر�سد و�لمتابعة عبر �سبكة مر��سلين ميد�نيين ومجموعة من �لباحثين و�لمهتمين 
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بال�ساأن �لفل�سطيني، لكتابة مرحلة مهمة من مر�حل �للجوء �لفل�سطيني، و�إعد�د �لوثائق �لالزمة 
للدفاع عن حقوق �لالجئين في �لمحافل �لمحلية و�الإقليمية و�لدولية.   

ي�سار �إلى �أنه �سبق هذ� �لتقرير �لذي ير�سد �أهم �أحد�ث �لعام 2017، �إ�سد�ر�ستة تقارير توثيقية 
وثقت لالأعو�م 2016/2015/2014  باالإ�سافة �إلى »تقرير حالة« و�لعديد من �لتقارير �لخا�سة 

�لتي تناولت ق�سايا بعينها ذ�ت �سلة بال�ساأن �لفل�سطيني �ل�سوري. 
لالطالع على �لتقارير �ل�سابقة : 

Ö  .فل�سطينيو �سورية بين �أمل �لرجوع و مر�رة �لوقع
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/jantojune2014situationreprotc.pdf

Ö  .فل�سطينيو �سورية اليز�ل �لجرح ينزف
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/2014situationreport2woundstillbleeding.pdf

Ö .فل�سطينيو �سورية يوميات د�مية و�سر�خ غير م�سموع
 http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/diary_of_abloody_and_screaming_inaudible.pdf

Ö .فل�سطينيو �سورية ..الجئون على دروب �لحياة
 http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/20156.pdf

Ö .فل�سطينيو �سورية بين �لترحال و�لزو�ل
 http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/148002435862016-.pdf

Ö .فل�سطينيو �سورية و�الأبو�ب �لمغلقة
 http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/closeddoors.pdf

Ö .تقرير حالة حول �أو�ساع �لالجئين �لفل�سطينيين من �سورية
 http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/sitreport.pdf 
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نظرة عامة 

ماز�لت �لحرب في �سورية م�ستعرة و�إن خفتت في ناحية نتيجة �لم�سالحات �أو �النت�سار�ت �لتي 
حققها �أحد طرفي �ل�سر�ع هناك، بيد  �أن مناطقاً �أخرى ت�سهد عنفاً و�قتتااًل �أّديا �إلى �سقوط �لمزيد 

من �ل�سحايا بين قتيل وجريح. 
في  �سو�ء  �سورية   من  �لفل�سطينيين  بالالجئين  �لمتعلق  وهو  �لتقرير  يناق�سه  �لذي  �ل�سق  وفي 
�لمخيمات و�لتجمعات �لفل�سطينية د�خل �سورية �أو خارجها فقد تباينت �الأو�ساع �لعامة لالجئين 
بين مّد وجزر فعلى �ل�سعيد �لد�خلي �سهدت �لمخيمات �لفل�سطينية في �ل�سمال �ل�سوري )مخيم 
�أعمال �لقتال في مدينة حلب  – مخيم حندر�ت( نوعاً من �لهدوء �لن�سبي ب�سبب توقف  �لنيرب 
و�سيطرة قو�ت �لنظام �ل�سوري على �لمدينة، و�سهد مخيم حندر�ت عودة ب�سيطة لبع�س �سكانه 

و�إعادة ترميٍم لبع�س �لمد�ر�س و �لمن�ساآت �لتابعة لالأونرو� فيه. 
هاج�ساً  ت�سكل  �الأمنية  و�لممار�سات  �القت�سادية  �الأو�ساع  ز�لت  فما  و�ل�ساحل  �لو�سط  في  �أما 
بالكامل  عليها  ت�سرف  مغلقة  كينتونات  بمثابة  �أ�سبحت  �لتي  �لمناطق  تلك  في  لالجئين  مرعباً  

�الأجهزة �الأمنية و�للجان �لمرتبطة فيها. 
على �سعيد مخيمات دم�سق وريفها فقد �سهد مخيم �سبينة عودة جزئية ومتدرجة لق�سم من �ل�سكان 
�لنازحين عنه منذ نوفمبر – ت�سرين �لثاني 2013 و�سمن �سروط و�آليات و�سعها �لنظام ك�سرط 
للعودة، فيما �سيطر �لنظام على مخيمات جرمانا وقبر �ل�ست ) �ل�سيدة زينب( و�لح�سينية وخان 
�ل�سيح وخان دنون غير �أن �الأو�ساع �القت�سادية و�الإن�سانية التز�ل ت�سهد �لعديد من �النتكا�سات.
�أما في مخيم �ليرموك فقد �سهد عام 2017 �لمزيد من �ال�ستباكات و�لق�سف و�القتتال �لد�خلي 
وح�سارً� لبع�س �الأحياء د�خل �لمخيم من قبل �لمتقاتلين لفر�س �ل�سيطرة خ�سو�سا ما ي�سمى  
�القتحام و�لح�سار  �إلى محاوالت  باالإ�سافة  �سابقاً،   �لن�سرة  �ل�سام«  »د�ع�س« و»هيئة تحرير 

�لخارجي �لمفرو�س عليه من قبل قو�ت �لنظام �ل�سوري و�للجان �الأمنية �لمرتبطة فيه.
وفي �لجنوب �ل�سوري فما ز�ل مخيمي درعا ودرعا �لطو�رئ يتعر�سان للق�سف و�لتدمير بالرغم 

من وجود بع�س �الأهالي د�خلهما  ورف�سهم �لنزوح. 



10

كذلك لم يكن �لحال في �لتجمعات �لفل�سطينية  باالأف�سل فقد ��ستمرت �لمعاناة بالت�ساعد خا�سة 
في ظل غياب �لم�ساعد�ت �أو �لجهات �لر�سمية �لم�سرفة على �لالجئين عن تلك �لمناطق كما في 

ريف �إدلب �أو ريف درعا. 
�أما على �سعيد حرية �لتنقل و�لحركة تو��سل �لدول �لمحيطة ب�سورية حظرها دخول �لالجئين 
�لفل�سطينيين �ل�سوريين �إلى �أر��سيها، بالرغم من �سوء �الأو�ساع �الأمنية و�لمخاطر �لعالية على 

حياة �لالجئين �لفارين من �لحرب. 
�أي  تحت  ر�سمياً  �أر��سيها  �إلى  �ل�سوري  �لفل�سطيني  دخول  تمنع  �الأردنية  �ل�سلطات  ز�لت  فما 
�سبب، فيما ت�سع �ل�سلطات �للبنانية �سروطاً ي�سفها �لالجئون بالتعجيزية لل�سماح لهم بالدخول 
�إلى �أر��سيها، �أما تركيا فقد �أوقفت �سفارتها �إ�سد�ر تاأ�سير�ت دخول �لالجئين �لفل�سطينيين من 
�سورية �إلى �أر��سيها، وذلك منذ �أكثر من عامين، با�ستثناء من يملكون �إقامات في دول �لخليج في 

حدود �سيقة. 
�إلى ن�سف ما كانت  �أعد�د �لمهاجرين وطالبي �للجوء عام 2017   وعلى �سعيد �لهجرة فقد �نخف�ست 
عليه عام 2016  �إذ و�سل �إلى �أوروبا في عام 2017  قر�بة 181.543 حو�لي 85.662 منهم قدمو� من 
�سورية ب�سبب �لنز�عات �لتي ت�سهدها �لبلد، بينما بلغ عدد من و�سل �إليها في نهاية عام 2015 وبد�ية 
�إلى مجموع  �أن ن�سبة �لغرقى  �إال  �ألف �سوري.  �أكثر من 300  �ألف بينهم  �أكثر من مليون و 200   2016
�لو��سلين �إلى �أوروبا عبر �لمتو�سط عام 2017  كانت �الأعلى �إذ بـلغت ن�سبة �لغرقى  1.76%، فيما لم 

تتجاوز ن�سبتهم 1.38% عام 2016 )1(. 

)1( المر�سد الأورومتو�سطي لحقوق الإن�سان .
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اأواًل ـ الالجئون الفل�سطينيون داخل �سورية 

	 المخيمات والتجمعات الفل�سطينية
للموقع  وكان  وجزر،  مٍدّ  بين  �سورية  في  �لفل�سطينية  و�لتجمعات  �لمخيمات  �أو�ساع  تفاوتت 
�لجغر�في �لعامل �الأ�سا�سي �لموؤثر في �زدياد معاناة بع�سها �أو �نخفا�س معاناة بع�سها �الآخر، 

نظرً� لما �سهدته �الأزمة �ل�سورية من حر�ك �سيا�سي وتغير�ت ميد�نية على �الأر�س.  

المخيمات  ♦
مخيم �ليرموك: 

��ستباكات  و�ندالع  للق�سف    2017 عام  خالل  �لفل�سطينيين  لالجئين  �ليرموك  مخيم  تعر�س 
�إال �أن  متقطعة بين »تنظيم د�ع�س« وجبهة �لن�سرة من جهة، و�لجي�س �لنظامي من جهة �أخرى. 
�الأمور �أخذت منحًى ت�سعيدياً، عندما قرر تنظيم �لدولة »د�ع�س« �ل�سيطرة على كامل مخيم �ليرموك 
و�إخر�ج عنا�سر جبهة �لن�سرة منه، بعد �أن ��ستّد �لخالف بينهما على خلفية �التفاق �لذي �أبرمه 

»د�ع�س« مع �لنظام �ل�سوري، و�لقا�سي بخروجه من منطقة �لحجر �الأ�سود ومخيم �ليرموك. 
�لنظام  قبل  من   ،2013 تموز/يوليو  منت�سف  منذ  لح�سار  يخ�سع  �ليرموك  مخيم  بقي  ذلك،  �إلى 
�ل�سوري و�لف�سائل �لفل�سطينية �لمو�لية له، و��ستمر منع �سكانه من �لدخول �أو �لخروج �إليه، و�إدخال 

�لم�ساعد�ت �الإن�سانية �إلى د�خل �لمخيم و�الكتفاء بالو�سول �إلى بلدة يلد� �لمجاورة للمخيم. 

• د�ع�ش ��ستمر�ر �ل�سيطرة وت�سييق �لخناق  	
�لفل�سطينيين  لالجئين  �ليرموك  مخيم  من   %  60 حو�لي  على  ي�سيطر  »د�ع�س«  تنظيم  يز�ل  ال 
�نتهاكاته  بارتكاب  ��ستمر  كما   ،2015 �أبريل  �سهر  بد�ية  منذ  دم�سق  �ل�سورية  �لعا�سمة  جنوب 
عام  خالل  �لتنظيم  عمد  فقد  د�خله،  �سكانه  من  �لمتبقين  على  �لخناق  وت�سييق  �الإن�سانية  غير 
2017 �إلى ممار�سة �نتهاكات عديدة بحق �لمدنيين في �ليرموك و�سل �إلى حد ال يطاق معه �لبقاء 
بالحريات  يتدخلون  د�ع�س  عنا�سر  بات  حيث  �ليرموك،  �سكان  �أحد  قول  »بح�سب  �لمخيم،  في 
�إلى حد �ل�ستم و�ل�سرب و�ل�سر�خ في وجوه �لرجال  �ل�سخ�سية باأ�سلوب م�سيء لالأهالي ي�سل 
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و�لن�ساء«، كما فر�سو� ح�سارً� خانقاً على منطقة غرب �ليرموك �لخا�سعة ل�سيطرة هيئة تحرير 
�لم�ساعد�ت  و�ساّلت  �ل�سرب  وماء  �لخبز  �إدخال  من  �الأهالي  ومنعو�  �سابقاً(  )�لن�سرة  �ل�سام 

�لغذ�ئية �إلى منازلهم.
يفر�س  م�سلح  ف�سيل  �أو  لتنظيم  تابع  قطاع  وكل  قطاعات،  لعدة  �ليرموك  مخيم  ُق�ّسم  ميد�نياً 
�سيطرته و�أحكامه على تلك �لقطاعات، ويقيم فيها حو�جز و�سو�تر تر�بية،  حيث �أقام »د�ع�س« 
حاجزين في �سارع لويبة م�سنوعين من خز�نات حديد مملوءة بالتر�ب، و�أقام حاجزً� �آخر في 
�ساحة �أبو ح�سي�س، و حاجزً� في نهاية �سارع حيفا تقاطع �سارع �لمد�ر�س، بينما تم رفع �سجاد 

�لبيوت على �سور حديقة عبد �لقادر �لح�سيني.
وعمد �لتنظيم �إلى رفع عدة �سو�تر تر�بية على �متد�د �سارع )30(، كما ن�سب حاجزً� في منطقة 

�لمدينة �لريا�سية، و�آخر �أمام محل �أبي �إ�سكندر �لو��سل �إلى �سارع �لعروبة.

• �نتهاكات و�عتقاالت و�إعد�مات 	
��ستكى �سكان مخيم �ليرموك من �لممار�سات �لتع�سفية  و�لقمعية �لتي يمار�سها »د�ع�س« بحقهم، 
�أجند�ته  فر�س  �لمتكررة  عام 2015، ومحاوالته  من  �أبريل  �سهر  في  �لمخيم  على  �سيطرته  منذ 
من  �ليرموك  �سكان  وتخويف  ترهيب  �إلى  �لتنظيم  عمد  فقد  �لمحا�سرين،  �الأهالي  على  �لخا�سة 
�أهالي  من  عدد  بحّق  �الإعد�م  �أحكام  وتنفيذ  و�لروؤو�س  �الأيدي  وقطع  �عتقال  حمالت  �سّن  خالل 
�لتنظيم  �أ�سدر  كما  �أخرى،  �لتخابر مع جهات  �أو  �الإ�سالمية  لل�سريعة  �لمخيم، بحجة مخالفتهم 
قر�رً� بمنع زيارة �لقبور، و�سّيق �لخناق على �لطالب و�لكو�در �لتدري�سية ومنعهم من متابعة 

تح�سيلهم �لعلمي خارج �لمخيم، وقام باإغالق �لمد�ر�س �لر�سمية وح�سرها بمد�ر�س تابعة له. 
باالإ�سافة لما �سبق فقد فر�س �لتنظيم قيودً� جديدة تق�سي بعدم �إخر�ج مادة �لحطب من مخيم 
�ليرموك �إلى �لمناطق �لمجاورة �إال بعد ت�سريح م�سبق، من ما ُي�سّمى بـ»�لمحكمة �لعامة« �لتابعة 

للتنظيم، وحدد �لقر�ر بموجبه �لكمّية �لمر�د �إخر�جها بـ )25( كلغ.
في حين �أ�سدر �لتنظيم قر�رً� يحظر فيه رفع �لعلم �لفل�سطيني ومعاقبة كل من يخالف قر�ر�ت 

�لتنظيم، حيث �فتر�س �لتنظيم �أحد �الإعالم �لفل�سطينية على �الأر�س ليدو�س عليه عنا�سره.
لر�سد  »د�ع�سيات«  ن�ساء  من  مكونة  دوريات  باإطالق  »د�ع�س«  تنظيم  قام  ذلك  غ�سون  في   

�لمخالفات �ل�سرعية �لن�سائية في مخيم �ليرموك و�عتقال »�لمخالفات«.
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في حين توّعد تنظيم د�ع�س باعتقال ومالحقة كل من ُيقدم على حلق ذقنه �أو تخفيف لحيته من 
�أبناء �لمخيم �لذين قامو� بتخفيف لحاهم  �أبناء مخيم �ليرموك، بعد �أن �أوقف �لتنظيم عددً� من 

وهددهم باالعتقال و�لمالحقة في حال تكر�ر �الأمر.

• �أبرز �النتهاكات 	
Ö  ،ففي يوم 13 �سباط / فبر�ير 2017 �عتقل تنظيم �لدولة رجاًل و�مر�أة، من �أبناء مخّيم �ليرموك

بتهمة عقد قر�نهما خارج محكمة »د�ع�س« �ل�سرعّية، رغم تنفيذ عقد زو�جهما وفق �الأ�سول 
�إلى  باالإ�سافة  للجلد 18 جلدة،  �لزوج  ما عّر�س  �ساهدين،  لدى محاٍم وبح�سور  �ل�سرعّية، 
�لحب�س، وحلق �سعر �لزوجة بالكامل، بعد جلدها. من جانبها �أكدت م�سادر من د�خل �ليرموك 
�أن تنظيم �لدولة �أبطل عدة عقود زو�ج تم �إبر�مها في �لمحاكم �ل�سرعّية، �لتابعة لبلد�ت جنوب 
عن  �ل�سادرة  �الأو�مر  �أن  �إلى  �لم�سادر  تلك  و�أ�سارت  �سحم،  وبيت  وببيال  يلد�  مثل  دم�سق  
»د�ع�س« تق�سي بفر�س عقوبة على من يعقد زو�جه لدى محاكم �لحكومة �لتي ي�سفها �لتنظيم 
بمحاكم �لردة، وي�سّر على �أن محاكمه �ل�سرعية هي من تقوم بتنظيم عقود �لزو�ج، م�سيرة �إلى 

�أن »هناك عزوفاً عن مر�جعة هذه �لمحاكم من قبل �ل�سباب في مخيم �ليرموك«.
Ö  في يوم 13 �سباط / فبر�ير 2017 �أعدم �لتنظيم �لالجئ �لفل�سطيني »محمد عطية« �لمعروف 

بـ »حمودة جزيرة« في مخيم �ليرموك، بتهمة �لتخابر مع مجموعة »�أكناف بيت �لمقد�س«، 
وذلك بعدما وجد في هاتفه �لمحمول محادثات بينه وبين بع�س عنا�سر �الأكناف. 

Ö  فيما د�هم عنا�سر �لتنظيم يوم �الأحد 19 �سباط/ فبر�ير 2017، مكتباً تابعاً لوكالة غوث 
وت�سغيل �لالجئين �لفل�سطينيين �الأونرو� في مخيم �ليرموك، ونهبو� محتوياته من �أجهزة 
كمبيوتر، ومجاهر مخبرية، و�آالت ت�سوير وطابعات و�أجهزة �إ�سقاط، وقام عنا�سر �لتنظيم 
�لم�سوؤول  ي�سمى  عما  �سادرة  �لمكتب،  محتويات  بم�سادرة  �سرعي«  »تكليف  ورقة  باإبر�ز 

�ل�سرعي لدى د�ع�س، تعبتر جميع �لموجود�ت »غنائم« للتنظيم.
Ö  ،وفي يوم 2 – �آذ�ر / مار�س 2017  �أقدم �لتنظيم على �إعد�م �أربعة الجئين، هم :محمد ن�سار

و�سخ�س من عائلة عليان، و�آخر من عائلة �لتايه والجئين �آخرين من عنا�سر »هيئة تحرير 
�ل�سام« د�خل �لمخيم.

Ö  يوم 7  �آذ�ر / مار�س 2017  ن�سر تنظيم �لدولة - د�ع�س، �سورً� الإعد�م �ل�ساب �لفل�سطيني
�ل�سام«  تحرير  »هيئة  مع  �لتخابر  بتهمة  �ليرموك،  مخيم  �لعروبة  حي  في  �لتايه«  »محمد 

و�أظهرت �إحدى �ل�سور ج�سد �ل�سحية مف�سواًل عن �لر�أ�س.
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Ö  لطريق� على  �لمقام  حاجزه  »د�ع�س«  �لدولة  تنظيم  �أغلق   2017 �أبريل   / ني�سان   2 يوم 
طالب  �لتنظيم  عنا�سر  ومنع  مجهولة،  الأ�سباب  يلد�  وبلدة  �ليرموك  مخيم  بين  �لو��سل 

�لمد�ر�س و�لمدنيين �لمحا�سرين د�خل �لمخيم من �لعبور منه.
Ö  يوم 4 ني�سان / �أبريل 2017  �أ�سدر تنظيم �لدولة »د�ع�س« �أمًر� باإجبار �لمدنيين في مخيم

�ليرموك على �لخروج من م�ساكنهم �لو�قعة في محيط جامع عبد �لقادر �لح�سيني، و�سارع 
حيفا ) جاد�ت �سفورية (، بحجة �أنها تقع �سمن مربع ع�سكري تابع له، ي�سار �إلى �أن �لتنظيم 
�أكثر من مرة باإخر�ج �لمدنيين من بيوتهم، حيث تم �إخالء عائالت من �سارع  »د�ع�س« قام 
�لحجة  لنف�س  و�لمد�ر�س    ،15 �لـ   و�سارعي  �ل�سهد�ء  قطاع  من  �لقريبة  و�لجاد�ت  حيفا، 

و�الأ�سباب �لو�هية. 
Ö  يوم 2/ 7/ 2017  قام عنا�سر »تنظيم د�ع�س« باالعتد�ء على �لقبور في مقبرة مخيم �ليرموك

�لجديدة )مقبرة �لتقدم(، وذلك بهدمهم ل�سو�هد �لقبور بحجة قيامهم بـ »تطبيق �ل�سرع«.
Ö  ،يوم 5/ 7/ 2017 �أفرج تنظيم �لدولة »د�ع�س« عن ثالثة مدنيين من �أبناء مخيم �ليرموك

بعد �أن �عتقلهم قبل يوم ب�سبب حيازتهم مادة �لتبغ.  
Ö  يوم 21 – تموز/ يوليو 2017 ن�سر تنظيم »د�ع�س« �سورً� لما قال �إنه تنفيذ حكم �الإعد�م

بحق �لفتى �لفل�سطيني »محمد عليان«، وكان �لتنظيم قد �عتقل �لفتى »محمد عليان« بتهمة 
ُتعادي  �لتي  �سابقاً(  )�لن�سرة  �ل�سام«  تحرير  »هيئة  �سيطرة  مناطق  �إلى  �لطعام  �إدخال 

»د�ع�س« في �لمخيم.
Ö  يوم 6 ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 2017 �عتقل تنظيم »د�ع�س« جنوب دم�سق عددً� من �لمدنيين

�لعائدين من بلدة يلد� �إلى مخيم �ليرموك ب تفتي�سهم بتهمة حيازتهم على �ل�سجائر.  

• »د�ع�ش« ما بين �نق�سامات وخالفات وفر�ر وت�سويات: 	
ت�ساعدت حدة �لتوتر�ت و�لخالفات بين قادة تنظيم »د�ع�س« خالل عام 2017، �إثر �ل�سر�ع �لذي 
ن�سب بينهم على ت�سلم �لقيادة  و�الإمارة في جنوب دم�سق، وكذلك بعد �إبر�م �تفاق مع �لنظام 
�ل�سوري يق�سي بان�سحاب عنا�سر �لتنظيم من مخيم �ليرموك �إلى حي �لحجر �الأ�سود، مما يعني 
لدى �لبع�س �إف�ساح �لمجال للنظام لدخول �لمخيم و�ل�سيطرة عليه، �الأمر �لذي �أدى �إلى �ن�سقاق 
�أمر�ء وهروب �آخرين فيما ن�ّسق عدد من �لقادة مع قو�ت �لنظام وخرجو� �إلى مناطق تو�جدهم 
في دير �لزور، فيما لم يتم ح�سم �الأمر بالن�سبة للعنا�سر �لذين �سيبقون لمو�جهة م�سيرهم بعد 

خروج كافة �لقياديين من �لمنطقة.
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و�سّن تنظيم د�ع�س د�خل �لمخيم حمالت �عتقال لعنا�سره بعد تو�رد �أنباء عن عزل �أمير �لتنظيم 
ه�سام  »�أبو  �لمدعو  دم�سق  جنوبي  في  و�أميره  �لتنظيم  وكان  �لخابوري«،  ه�سام  »�أبو  �لمدعو 
�لخابوري« قامو� باعتقال �لمدعو »�أبو عثمان �لّرقاوي« �أحد عنا�سر �لتنظيم بعد �لدعاية �لتي 
�نت�سرت �أّن �لّرقاوي �سي�ستلم �الإمارة بداًل عن �لخابوري، حيث رّجح مر�قبون �أن يكون �لّرقاوي 

نف�سه م�سدر �الإ�ساعة.
وما ز�د �ل�سرخ و�النق�سام د�خل �لتنظيم �لقر�ر�ت �لتي �تخذت بتعيين �أمر�ء من عنا�سر �لحجر 
مخيم  في  له  �لمبايعة  �لفل�سطينية  �لعنا�سر  و��ستثناء  بينهم  و�لقر�ر  �ل�سلطة  و�حتكار  �الأ�سود 

�ليرموك وتجريدهم من �أي من�سب �أو �سالحيات.
وقالت م�سادر خا�سة لـ مجموعة �لعمل، �إن »قياد�ت عنا�سر د�ع�س تعي�س حالة من �لخالفات 
�لحادة و�النق�سامات �لد�خلية و�سلت حّد �ال�ستنفار  بعد �لتر�سيحات و�لقر�ر�ت �لجديدة �لتي 

�تخذها قادة تنظيم د�ع�س في �لحجر �الأ�سود«.
دم�سق  جنوب  في  �سيطرته  مناطق  من  �أمر�ئه  من  �لعديد  خروج   2017 عام  �لتنظيم  �سهد  كما 
)مخيم �ليرموك – �لحجر �الأ�سود( هم: »ر�تب طيارة« )�أبو �أحمد( �أمير �الإعالميين �ل�سابق في 
بين  �لفا�سل  �ليرموك  مخيم  في  �ل�سهد�ء  قطاع  من  خرج  حيث  دم�سق،  جنوب  »د�ع�س«  تنظيم 
غير  وجهة  �إلى  ثانية،  جهة  من  �لمو�لية  �لفل�سطينية  و�لميلي�سيات  و�لنظام  جهة،  من  �لتنظيم 
معروفة، عبر �تفاق مع قو�ت �لنظام �ل�سوري، وفي يوم 11- ت�سرين �الأول/ �أكتوبر 2017 خرج 
7 عنا�سر من تنظيم �لدولة »د�ع�س« من منطقة �لحجر �الأ�سود جنوب دم�سق بالتن�سيق مع قو�ت 
�لنظام �ل�سوري، فيما خرج �أربعة �آخرون من �أقارب �الأمير �ل�سابق للتنظيم �أبو ه�سام �لخابوري 
يوم �الأحد 6/ 12/ 2017  من �لحاجز نف�سه، وثالثُة عنا�سر من �لتنظيم خرجو� من �لمعبر ذ�ته 

يوم �لجمعة 13/ 12/ 2017، لم ُتعرف �لجهة �لتي خرجو� �إليها. 
وفي يوم  14كانون �الأول/  دي�سمبر 2017 خرج 8 عنا�سر من �أقارب »�أبو ه�سام �لخابوري« �أمير 
�لتنظيم �ل�سابق، حيث عرف منهم »�سد�م«، »�لعربي«، »�أبو �لبر�ء«، »�أبو كا�سم حمد«، و»عزو 
�بن �أخ �لخابوري«من منطقة �لحجر �الأ�سود جنوب دم�سق بالتن�سيق مع قو�ت �لنظام �ل�سوري.

�أما في يوم 16 كانون �الأول/ دي�سمبر 2017 �عتقل تنظيم �لدولة »د�ع�س« ثمانية عنا�سر من 
�لتنظيم خالل محاولتهم �لخروج من جنوب دم�سق عبر حاجز معمل بردى �لفا�سل بين منطقة 

�لحجر �الأ�سود وبلدة �سبينة بالتن�سيق مع قو�ت �لنظام �ل�سوري.
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• وظائف و�أ�سماء �الأفرع �الأمنية �لتابعة لـ »د�ع�ش« جنوب دم�سق:	
�أجل فل�سطينيي �سورية قيام تنظيم د�ع�س د�خل �ليرموك بت�سكيل  ر�سدت  مجموعة �لعمل من 
جهاٍز �أمني في حي �لحجر �الأ�سود �لذي يدير �لتنظيم عملياته من خالله جنوب دم�سق، ووفقاً لما 
تمكنت �لمجموعة في مخيم �ليرموك من �لو�سول �إليه، فاإن �لتنظيم ي�ستخدم م�سميات قريبة �إلى 

حد ما للم�سميات �لتي ي�ستخدمها �لنظام �ل�سوري الأفرعه �الأمنية.
و ُيطلق »د�ع�س« ��سم �لمقر »4« على مقره �الأمني في حي �لحجر �الأ�سود، وهو بمثابة �لمخافر 
�ل�سرعية«،  للحدود  »�لمخالفين  �الأفر�د وتوقيف  بين  �لنز�عات  �ل�سرطية، حيث يعمل على حل 
فيما �أطلق �لتنظيم على  �لمقر �لذي يخت�س بالق�سايا و�لموقوفين على خلفية �أمنية بالمقر »3« 

وهو بمثابة �سعبة ��ستخبار�ت ومقره قرب ناحية �لحجر �الأ�سود )مبنى �لنقابة(.
تنظيم  ي�سجن  �لمقر »0«، حيث  �أو  »�الأحمر«  بالمقر  يعرف  ما  و�أخطرها  هو  �لمقر�ت  �أكبر  �أما 
�لتنظيم   عنا�سر  ويجبر  تنفيذه،  موعد  ينتظرون  و�لذين  باالإعد�م  �لمحكومين  فيه  »د�ع�س« 
حي  �إلى  �لموؤدي  �الأ�سود  �لحجر  �سارع  منت�سف  في  يقع  �لذي  »�الأحمر«  �لمقر  في  �لموقوفين 

�لثورة على �رتد�ء �لبدلة �لحمر�ء تمهيدً� لتنفيذ حكم �الإعد�م بهم.

• هيئة تحرير �ل�سام » �لن�سرة �سابقًا« 	
�ليرموك،  مخيم  من  �ل�سام«  تحرير  »هيئة  عنا�سر  لخروج  جرت  �لتي  �لمحاوالت  جميع  رغم 
�لقا�سي  وحلفائه،  �ل�سوري  و�لنظام  �ل�سورّية،  �لمعار�سة  بين  جرى  �لذي  �التفاق  بموجب 
باإخالء بلدتي �لفوعة وكفرّيا �لمو�ليتين للنظام في �ل�سمال �ل�سوري، مقابل �إخالء بلدتي �لزبد�ني 
نتيجة  بالف�سل،  باءت  جميعها  �أن  �إال  �إدلب،  �سمال  �إلى  �لم�سّلحين  من  �ليرموك  ومخيم  وم�سايا 

تدهور �الأو�ساع �الأمنية في تلك �لمنطقة . 
�إال �أن �لنظام �سمح خالل عام 2017 بخروج  �لعديد من مقاتلي »هيئة تحرير �ل�سام – �لن�سرة 
 –  3 يوم  ففي  �الأربع،  �لمدن  �تفاق  بموجب  �إدلب  �إلى  �ليرموك  مخيم  من  عائالتهم  مع  �سابقاً« 
حزير�ن / يونيو 2017 �سمحت حو�جز �لجي�س �لنظامي بخروج �أحد مقاتلي »هيئة تحرير �ل�سام 
– �لن�سرة �سابقاً« مع عائلته من منطقة �لقدم باتجاه مدينة �إدلب، وجاء ذلك تحت �إ�سر�ف �لهالل 
�الأحمر �ل�سوري، وذلك مقابل خروج �أربعة جرحى مع 12 مر�فقاً لهم من بلدتي كفريا و�لفوعة 

باتجاه مدينة حلب.
�أما يوم 22 – حزير�ن / يونيو 2017  تم �إخر�ج حالتين مر�سيتين لهيئة تحرير �ل�سام – �لن�سرة 
�سابقاً، من مخيم �ليرموك �لمحا�سر، مقابل �إخر�ج حالتين من بلد�ت �لفوعة وكفريا �سمال �سورية.
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في  �سابقاً«  – �لن�سرة  �ل�سام  تحرير  »هيئة  عنا�سر  عدد  �أن  للنظام  تابعة  جهات  �أ�سارت  فيما 
مناطق �سيطرتها في مخيم �ليرموك يبلغ قر�بة )130( عن�سرً�، من �لمقرر �إخالوؤهم من �لمخيم 

باتجاه �ل�سمال �ل�سوري �سمن �تفاق �لبلد�ت �الأربع مع �لنظام.
�إلى ذلك �ندلعت ��ستباكات عنيفة بين هيئة تحرير �ل�سام وتنظيم »د�ع�س« نتيجة محاولة �الأخير 
فر�س �سيطرته على منطقة غرب �ليرموك �لتي ت�سيطر عليها هيئة تحرير �ل�سام، �إال �أن �لو�سع 
بقي على ما هو عليه، من جانبه قام تنظيم »د�ع�س« باإطباق �لح�سار على �لمدنيين �لمتو�جدين 
في �لمناطق �لو�قعة تحت �سيطرة فتح �ل�سام، ومنع �إدخال �لطعام و�لمو�د �لغذ�ئية �إليها، ومنع 
دخول �أو خروج �أي �سخ�س منها و�إليها، �إال �سمن �سو�بط �أمنّية من �لتنظيم تحت ذريعة �أنها 

منطقة ع�سكرية، وذلك بهدف دفع عنا�سر هيئة تحرير �ل�سام لال�ست�سالم. 

• مبادر�ت و�تفاق لالن�سحاب من �ليرموك 	
�تفاقات و��ستعد�د�ت عديدة تم �لت�سريح عنها  في عام 2017  تمهيدً� لخروج تنظيم »د�ع�س« 
بعيد  وذلك  �ليرموك،  مخيم  من  و�الن�سحاب  �سابقاً«  »�لن�سرة  �ل�سام  تحرير  هيئة  وعنا�سر 
�إدلب �سمن �تفاق �لبلد�ت �الأربع بين �لنظام  خروج جرحى �لن�سرة من �لمخيم باتجاه مدينة 

و�لمعار�سة، وتعميم قيادة د�ع�س لعنا�سره جنوب دم�سق بتجهيز �أنف�سهم للخروج.
فقد �أعلن وزير �لدولة ل�سوؤون �لم�سالحة �لوطنية علي حيدر، في بيان وزعه �لمكتب �ل�سحفي 
�لمبادرة  من  وفد  مع   2017 يوليو  – تموز/   31 �الإثنين  يوم  عقده  �لذي  �للقاء  عقب  للوز�رة 
�أنور عبد  �لفل�سطينية  �لتحرير  �سفير منظمة  بم�ساركة  �ليرموك  للم�سالحات في مخيم  �ل�سعبية 
�لهادي في مقر �لوز�رة بدم�سق، �أن �الأجو�ء و�لظروف في �لمنطقة �لجنوبية لدم�سق وبخا�سة 
�لحجر �الأ�سود ومخيم �ليرموك لالجئين �لفل�سطينيين �أ�سبحت نا�سجة من قبل �لحكومة �ل�سورية 
للذهاب نحو معالجة �ساملة بما ت�سمن معالجة كلية لملفات هذه �لمناطق وبما ي�ساهم في عودة 

�آمنة للمو�طنين، وذلك بح�سب �لبيان. 
من جانبه �أعلن م�ست�سار وز�رة �لدولة ل�سوؤون �لم�سالحة �لوطنية �أحمد منير �أحمد عن ت�سكيل 
تم  �أنه  �إلى  منوهاً  �لم�سالحات،  و�إجر�ء  �ليرموك  مخيم  �إلى  �لدخول  مهمتها  للم�سالحة  لجنة 
�التفاق معها على �ل�سعي للتو�سل �إلى �تفاق كامل وخروج �لمظاهر �لم�سلحة وعودة �لحياة �إلى 
�ليرموك وموؤ�س�سات �لدولة من دون خ�سائر، و�أ�ساف: »توجد خطة لخروج �لم�سلحين و�التفاق 
معهم، و�سيكون هناك تو��سل معهم ب�سكل مبا�سر، وبالتحديد مع �أبناء �لمخيم من حملة �ل�سالح«.
طالل  �لعامة  �لقيادة   - فل�سطين  لتحرير  �ل�سعبية  للجبهة  �لم�ساعد  �لعام  �الأمين  ك�سف  بدوره 
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�ل�سمال  �إلى  دم�سق  جنوب  �ليرموك  مخيم  من  د�ع�س  تنظيم  الإخر�ج  جرت  »جهود«  عن  ناجي 
�ل�سوري قبل نهاية عام 2017.

و�أكد �لناجي على هام�س �جتماع للقيادة �لمركزية لتحالف قوى �لمقاومة �لفل�سطينية �لذي عقد 
و�لف�سائل  �ل�سورية  �لمخت�سة  �لجهات  �أن   ،2017 نوفمبر  �لثاني/  ت�سرين   28 يوم  دم�سق  في 
�أجل معالجة ملف منطقة جنوب دم�سق قبل  �لدولة يعملون من  �لمعنيين في  �لفل�سطينية وكل 
نهاية عام 2017، و�أن م�سلحي تنظيمي »د�ع�س« و»جبهة �لن�سرة« جاهزون لت�سوية �أو�ساعهم، 

و�أن �لترتيبات �لتي تجري �الآن هي تحديد �لتوقيت �لمنا�سب لهذه �لت�سوية.
و�عتبر رئي�س �لد�ئرة �ل�سيا�سية لمنظمة �لتحرير �لفل�سطينية في �سورية �ل�سفير �أنور عبد �لهادي 
يوم 28 �أيلول/ �سبتمبر 2017 �أن �لعد �لعك�سي الإنهاء �أزمة مخيم �ليرموك قد بد�أ بالفعل، منوهاً 
�إلى �أن هناك بع�س �الأفكار، و�لو�سائل �لتي �سيتم �لعمل بها الإخر�ج �الإرهابيين و�لم�سلحين من 

مخيم �ليرموك وكل منطقة جنوب دم�سق على حد تعبيره.
قبل  حّله  �سيتم  �لجنوبي  �لعا�سمة  ريف  ملف  �أن  �إبر�هيم،  عالء  دم�سق  ريف  محافظ  �أكد  فيما 
�نتهاء �لعام 2017 �لجاري، في حين تم تاأجيل تنفيذ �تفاق حي �لقدم �لقا�سي بخروج �لم�سلحين 
�أنه »�سي�سدر قريباً  �لر�ف�سين للم�سالحة �إلى �سمال �لبالد و�لذي كان مقررً� �لبدء به، مو�سحاً 

�سيء ما« فيما يتعلق باتفاق بلد�ت يلد� وببيال وبيت �سحم �لو�قعة في ريف دم�سق �لجنوبي.
وذكر �إبر�هيم، �أن �الأمور »ت�سير حالياً« فيما يتعلق باالتفاق »وهو مرتبط بمو�سوع �لقدم ومدينة 
�لحجر �الأ�سود �لتي ي�سيطر عليها تنظيم د�ع�س، م�سيرً� �إلى �أن م�سلحي تلك �لبلد�ت موجودون 
»في مو�جهة �لدو�ع�س في �لحجر �الأ�سود و�إذ� �نتهى وجود �لتنظيم في �لحجر �الأ�سود ف�سينتهي 

مو�سوع تلك �لبلد�ت«.
من جانبه، ر�أى �أمين �سر ف�سائل تحالف �لمقاومة �لفل�سطينية في �سورية خالد عبد �لمجيد �أن ملف 
مخيم �ليرموك مرتبط �إلى حد ما بالو�سع في �لغوطة �ل�سرقية لدم�سق، م�سيرً� �إلى �أن »منطقة 
جنوب دم�سق جرت �تفاقات �سابقة حولها مع �لم�سلحين في �لمخيم و�لحجر �الأ�سود و�لمناطق 
�لذي  �لت�سعيد  رغم  �الأمر  ق�سمين وهذ�  �إلى  د�ع�س  �نق�سم  �الأخيرة  �لفترة  في  و�أنه  �لمجاورة، 
جرى قبل ذلك »قبل عملية �الن�سقاق« كان نابعاً من �سل�سلة من �الت�ساالت �لتي �أبدى خاللها عدد 
كبير من م�سلحي �لتنظيم ومن قبلهم م�سلحي  »�لن�سرة« بت�سوية �أو�ساعهم و��ستعد�د �لبع�س 
منهم للخروج من �لمنطقة، حيث قدمو� قو�ئم بخ�سو�س ذلك«« منوهاً �إلى �أن مجموعات د�ع�س 
�لموجودة في �لحجر �الأ�سود وم�سلحي �لن�سرة في مخيم �ليرموك جاهزة لت�سوية �الأو�ساع، و�أن 
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م�سلحي »د�ع�س و�لن�سرة« بدوؤو� يتجهزون للرحيل من �لمخيم و�أن �تفاق �لت�سوية �سيتم تنفيذه 
على مرحلتين تت�سمنان خروج م�سلحي جبهة �لن�سرة وتنظيم د�ع�س باتجاه �لرقة و�إدلب، وذلك 
بعد تقديم �لجماعات �لم�سلحة قو�ئم باأ�سماء �لم�سلحين �لر�غبين بالخروج تجاه �سرق �سورية 

و�لر�غبين بت�سوية �أو�ساعهم د�خل �لمخيم«.
�إلى ذلك �أخرج �لنظام خالل عام 2017 �لعديد من مقاتلي »هيئة تحرير �ل�سام – �لن�سرة �سابقاً« 
حو�جز  �سمحت  حيث  �الأربع،  �لمدن  �تفاق  بموجب  �إدلب  �إلى  �ليرموك  مخيم  من  عائالتهم  مع 
�لجي�س �لنظامي بخروج حو�لي 25 مقاتاًل من »هيئة تحرير �ل�سام – �لن�سرة �سابقاً« مع عائالتهم  
من منطقة �لقدم باتجاه مدينة �إدلب، وجاء ذلك تحت �إ�سر�ف �لهالل �الأحمر �ل�سوري، وذلك مقابل 

خروج �أربعة جرحى مع 12 مر�فقاً لهم من بلدتي كفريا و�لفوعة باتجاه مدينة حلب.
ب �لحذر في �نتظار معرفة م�سير �لمنطقة �لجنوبية  من جانبهم عا�س �لفل�سطينيون حالة من �لترقُّ
للعا�سمة دم�سق عموماً ومخيم �ليرموك خ�سو�ساً، فيما عّبر نا�سطون عن خ�سيتهم من �أن تو�سع 
خيارين  �أمام  و�أبناءهم  �الأهالي  �سي�سع  �لجنوبية  �لمنطقة  في  �لمو�لية  ومجموعاته  �لنظام 
�أحالهما مّر، �إما �النخر�ط في مجموعاته �لمو�لية و�إجبارهم على �لقتال في �سفوف �لنظام، �أو 

�لتهجير من �لمنطقة خوفاً من مالحقة �الأمن �ل�سوري وحمالت �لتجنيد �الإجباري و�الحتياط.

• �تفاق �لقاهرة لخف�ش �لت�سعيد جنوب دم�سق 	
 –  12 �لخمي�س  يوم  �ل�سوري  �الإ�سالم  جي�س  في  �ل�سيا�سية  �لهيئة  م�سوؤول  علو�س  محمد  �أعلن 
ت�سرين �الأول / �أكتوبر في �جتماع عقد في �لقاهرة برعاية م�سرية، عن �إبر�م �تفاق جديد لخف�س 

�لت�سعيد في منطقة جنوب دم�سق.
و�أو�سح �أن �لدعوة، �لتي تلقاها من �لقيادة �لم�سرية، جاءت لالتفاق مع �لجانب �لرو�سي على 
تم  �أنه  موؤكدً�  دم�سق،  جنوب  �لقدم  حي  ومنطقة  �ل�سرقية  �لغوطة  منطقة  في  �لت�سعيد  وقف 

�لتو�سل �إلى �تفاق باإعالن مبدئي لوقف �إطالق �لنار وخف�س �لت�سعيد.
وقال �لعلو�س: �إن �التفاق �لذي وّقع عليه كل من »جي�س �الإ�سالم« و»جي�س �الأبابيل« و»�أكناف 
بيت �لمقد�س« برعاية م�سرية و�سمانة رو�سية ت�سمن وقف �إطالق �لنار في جنوب دم�سق، وفتح 
�أي ف�سيل  �أمام  �لمجال  �لتاأكيد على فتح  �لمنطقة، مع  ل�سكان  �لق�سري  �لتهجير  �لمعابر ورف�س 

لالن�سمام لالتفاق.
ـ   من جانبها كانت ف�سائل �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة جنوب دم�سق في بلد�ت )يلد� - بيت �سحمـ 
رف�سها  فيه  �أكدت  �سحفياً  بياناً   ،2017 �أيلول  ــ   13 �الأربعاء  يوم  �أ�سدرت  قد  و�لقدم(،  ببيال، 
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الأي �تفاقات من �ساأنها تهجير �سكان بلد�ت جنوب دم�سق ق�سرً�، فيما  َنّظَم �أهالي جنوب دم�سق 
مظاهرة جابت �سو�رع �لبلد�ت �لثالث )يلد�، ببيال، بيت �سحم( �أعربو� خاللها عن رف�سهم للتهجير 
و�لميلي�سيات  �ل�سوري  �لنظام  يخدم  طائفي  �أ�سا�س  على  �ل�سكانية  �لتركيبة  وتغيير  �لق�سري 

�لطائفية �لمو�لية له.
من جانبها ن�سرت ف�سائل »جي�س �الإ�سالم« و»�أكناف بيت �لمقد�س« و»جي�س �الأبابيل« �إعالناً ت�سمن 
تفا�سيل �ن�سمامها التفاق خف�س �لتوتر في جنوب دم�سق، حيث دعت �لف�سائل رو�سيا بو�سفها 
�لدولة �ل�سامنة �إلى �اللتز�م بوقف �الأعمال �لقتالية، كما �أعلنت �لف�سائل �لموقعة عن ��ستعد�دها 

للدخول بعملية �لتفاو�س ب�ساأن �لت�سوية �ل�سيا�سية �لتي تهدف �إلى �إيجاد حل �سامل لالأزمة.
كما طالبت �لف�سائل �لموقعة رو�سيا بالعمل على ��ستخد�م نفوذها ال�ستمر�ر عمل �لمعابر في ببيال 

و�لقدم الأغر��س �إن�سانية في جنوب دم�سق و��ستمر�ر دخول �لمو�د �لغذ�ئية و�لطبية.
و�أكدت �لف�سائل في �إعالنها �أنها ترف�س �لتهجير �لق�سري ل�سكان منطقة جنوب دم�سق �إلى مناطق 

�أخرى في �سورية.
جهة،  من  �ل�سوري  �لنظام  بين  جرت  �لتي  و�لمفاو�سات  �لمبادر�ت  تلك  �أن  بالذكر  �لجدير 
منه  �لم�سلحين  �ليرموك وخروج  بمخيم  �القتتال  لوقف  �أخرى  �لم�سلحة من جهة  و�لمجموعات 

باءت بالف�سل دون معرفة �لطرف �لحقيقي �لمت�سبب بذلك. 

• �لجانب �لطبي 	
�سهد مخيم �ليرموك لالجئين �لفل�سطينيين بدم�سق خالل عام 2017 تدهورً� مت�سارعاً في �لو�سع �ل�سحي، 

حيث �أ�سيب �لع�سر�ت من �أبناء �لمخيم باأمر��س متعددة يتعلق معظمها باأمر��س �لكبد و�لكلية.
�لطبية  �لمو�د  نفاد  ب�سبب  �لعمل  عن  متوقفة  �لمخيم  وم�سافي  م�ستو�سفات  جميع  تز�ل  ال  فيما 
وعدم تو�جد �لكو�در �لطبية �لمتخ�س�سة، با�ستثناء م�سفى فل�سطين �لذي يقدم بع�س �لخدمات 
�لطبية �الأولية، وذلك ب�سبب ��ستمر�ر حو�جز �لجي�س �لنظامي ومجموعات �لجبهة �ل�سعبية – 
�لقيادة �لعامة م�ستمرة بفر�س ح�سارها �لم�سدد على نحو )3-5( �آالف مدني منذ منت�سف عام 
2013 و�لذي ر�ح �سحيته �أكثر من )200( الجئا ق�سو� ب�سبب نق�س �لتغذية و�لرعاية �لطبية، 
�أبريل  �ليرموك منذ مطلع  من جهة، و�سيطرة تنظيم »د�ع�س« على م�ساحات و��سعة من مخيم 

2015 من جهة �أخرى.
و�سهدت مناطق �سيطرة هيئة تحرير �ل�سام »�لن�سرة �سابقاً« غربي مخيم �ليرموك �نت�سار مر�س 
�لحمى �لتيفية )�لتيفوئيد( و�ليرقان ب�سكل كبير بين �الأطفال و�لم�سنين نتيجة �لح�سار �لمزدوج 
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�لمفرو�س على �الأهالي في تلك �لمنطقة من قبل �لنظام �ل�سوري و�لف�سائل �لفل�سطينية �لمو�لية 
تفتقر  �لملوثة و�لتي  �الآبار  �أخرى، و�سرب مياه  �لدولة »د�ع�س« من جهة  له من جهة، وتنظيم 
للمعايير �ل�سحية، منوهة �إلى �أن �لكو�در �لطبية �سجلت بع�س �لحاالت �لم�سابة بهذ� �لمر�س في 

مناطق جنوب دم�سق �لمحا�سرة عموماً ومخيم �ليرموك خ�سو�ساً.
بحاجة  فل�سطيني  مري�س  �أكثر من )189(  �أن  �إلى  �ليرموك  في مخيم  ميد�نية  و�أ�سارت م�سادر 

ما�سة للعالج خارج �أماكن تو�جدهم في مخيم �ليرموك و�لبلد�ت �لمجاورة له.
وبح�سب �لم�سادر فاإنه من بين �لمر�سى )31( م�ساب بمر�س �ل�سرطان بحاجة للعالج �لفوري 
م�ساب   )20( و  �لقلب،  باأمر��س  م�سابين  لالجئين  حالة   )78( �إلى  �إ�سافة  �لد�ئمة،  و�لمر�قبة 
باأمر��س �لفقر�ت و�لك�سور، و)18( حالة لم�سابين باأمر��س �لكبد و�لكلى، و )14( حالة لم�سابين 

بال�سرع، و )8( حاالت ربو، و)11( حالة �سلل في �الأطر�ف بحاجة للمتابعة �لد�ئمة.
يلد�  بلدة  في  �لميد�ني  �لم�سفى  �لدعم عن  باإيقاف  �لمعار�س  �ل�سوري  �الئتالف  قام  �ل�سياق  في 
و�لنقطة �لطبية في بلدة ببيال �للذ�ن يتبعان مبا�سرة �إلى �لهيئة �لطبية �لعامة في جنوب دم�سق، 
و�لمنطقة  �ليرموك  مخيم  في  �لمتو�جدة  �لفل�سطينية  �لعائالت  على  �قت�سادي  عبء  �أ�ساف  ما 

�لجنوبية �لتي تعاني �أ�سا�ساً من �أو�ساع �قت�سادية غاية في �لق�سوة.
من جهة �أخرى عانى �أ�سحاب �لحاالت �لمر�سية �لحرجة من عدم تو�فر �لعالج في مخيم �ليرموك، 
ومنع حو�جز �لجي�س �لنظامي ومجموعات �لجبهة �ل�سعبية – �لقيادة �لعامة �لمدنيين من �لخروج 
�لطفل  �إخر�ج  �لنظام  رف�س    2017 مار�س  �آذ�ر/   19 يوم  ففي  دم�سق،  م�سافي  في  �لعالج  لتلقي 
�لفل�سطيني �لم�ساب »حمزة ح�سن« من جنوب دم�سق لتلقي �لعالج في �لعا�سمة على �لرغم من 

�سوء حالته �ل�سحية، حيث تعر�س �لطفل للده�س مع عدة �أ�سخا�س في بلدة بيت �سحم.
وبعد رف�س �لنظام ��سطرت عائلة �لطفل �لفل�سطيني للتوجه �إلى �إحدى لجان �لم�سالحة جنوب 

دم�سق من �أجل �لتو�سط لدى �لنظام للخروج من �لمنطقة لعالج �لطفل في م�سافي دم�سق.
بدورها لجنة �لم�سالحة في بيت �سحم تو�سطت لدى �لنظام وتمت �لمو�فقة على �إخر�ج �لطفل 

�لفل�سطيني �لم�ساب �إلى دم�سق عبر حاجز ببيال – �سيدي مقد�د.
»تي�سير  دم�سق  جنوب  في  جفر�  لموؤ�س�سة  �لتابعة  �لبديلة  فل�سطين  مدر�سة  في  �الأ�ستاذ  وكان 
رحال«، قد �أ�سيب في ر�أ�سه بطلقة قنا�س بالقرب من مقبرة �ل�سهد�ء في مخيم �ليرموك، خالل 
توجهه �إلى حي �لقدم للقاء �أحد �أع�ساء لجنة �لم�سالحة في �لحي، �سعياً الإخر�ج �لطفل �لفل�سطيني 

»حمزة ح�سن«.
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في يوم 17 حزير�ن/  يونيو 2017 تم قطع �أجز�ء من قدم �أحد �لمر�سى  �إثر تفاقم حالته �ل�سحية، 
�لخروج  من  �لنظام  حو�جز  منعته  فيما  �أي�سر،  فخذي  �سريان  �ن�سد�د  من  �لمري�س  عانى  حيث 
لتلقي �لعالج بحجة عدم وجود مو�فقة من قبل فرع فل�سطين، بالرغم من خروجه مرة و�حدة 
�سابقاً الإجر�ء عملية في قدمه عن طريق �سفارة فل�سطين في دم�سق، �إال �أنه وبعد عودته منع من 

�لخروج ال�ستكمال �لعالج.
�أبو  »�إياد  �لمري�س  �لفل�سطيني  و�لالجئ  �لنا�سطون  �أطلقها  عديدة،   منا�سد�ت  وبعد  ذلك  �إلى 
�أبو حمد�ن من جنوب دم�سق لتلقي �لعالج في م�سافي  حمد�ن«، �سمح �لنظام �ل�سوري بخروج 

�لعا�سمة دم�سق.
وكان »�إياد« �لبالغ من �لعمر 40 عاماً م�ساباً بمر�س �ن�سد�د �ل�سر�يين في قدمه وي�ستلزم خروجه 

للعالج، ومر�جعة �لطبيب �لمخت�س كل خم�سة �أيام في �لعا�سمة.
كما �سمحت  قو�ت �لنظام بمرور �لطفل »عمار بهلول« لتلقي �لعالج �لعاجل في م�ست�سفيات دم�سق، 

حيث تعر�س �لطفل لحالة ت�سمم خطيرة �إثر تناوله مادة �سامة ت�ستخدم كمبيد للح�سر�ت.
في حين �تهم نا�سطون �لنظام �ل�سوري باأنه يمار�س �سيا�سة عن�سرية بحق �لالجئين �لفل�سطينيين، 
حيث ي�سمح لغيرهم بالخروج للعالج في م�سافي �لعا�سمة و�لدخول و�لخروج �إلى بلد�ت جنوب 

دم�سق.
من جانبها نا�سدت مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية جميع �الأطر�ف بالعمل على تاأمين 
�لعالج �لالزم و�ل�سماح لهم بالو�سول �إلى �لم�ست�سفيات، كما طالبت �لمجموعة �لحكومة �ل�سورية 
�لعالج  لتلقي  له  �لمجاورة  و�لبلد�ت  �ليرموك  مخيم  من  بالخروج  �لمر�سية  للحاالت  بال�سماح 

و�لمتابعة �ل�سحية د�خل م�سافي �لعا�سمة دم�سق.
ووجهت �لمجموعة ند�ء�ت �إلى وكالة »�الأونرو�« بتحمل م�سوؤولياتها تجاه �لالجئين �لفل�سطينيين 

�ل�سوريين خا�سة �لمر�سى منهم و�لعمل على �أن يتم تاأمين �لعالج �لعاجل لهم.

• �لجانب �لتعليمي 	
تدهورت �لعملية �لتعليمية نتيجة �لقر�ر�ت �لمجحفة �لتي �تخذتها د�ع�س، خالل عام 2017 و�لتي 
مخيم  د�خل  وطالبة  طالب   )1500( حو�لي  على  �سلباً  و�نعك�ست  �لمدر�سين  على  �لخناق  �سيقت 
�ليرموك، فقد �أ�سدر �لتنظيم يوم 3/ �آب – �أغ�سط�س / 2016 قر�رً� يق�سي باإغالق كافة �لمد�ر�س 
د�خل مخيم �ليرموك، ومنع �لكادر �لتدري�سي من ممار�سة عملهم �إال عن طريق �لتنظيم، وجاء ذلك 
�لقر�ر بعد �أن ��ستدعى تنظيم �لدولة جميع �لمدر�سين في �ليرموك و�أبلغهم بجملة من �لقر�ر�ت �لتي 
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تتعلق بالعملية �لتعليمية لل�سنة �لدر��سية  2016 _ 2017، كما طالب د�ع�س من �لمدر�سين �لذين 
يريدون �لعمل ب�سفة م�ستخدم مدني وبدون �أي �رتباط مع �لتنظيم، �أن يبادرو� لت�سجيل �أ�سمائهم 

خالل فترة �أ�سبوع من تاريخ �الإعالن وبر�تب �سهري )25000( ليرة �سورية ما يعادل )$50(.
كما هّدد �لطالب و�لمعلمين في مخيم �ليرموك �اللتحاق بمد�ر�س خارج �إد�رته، وحّمل م�سوؤولية 
عدم ت�سجيل �لطالب �لمقيمين د�خل �لمخيم في مد�ر�س �لتنظيم لالأهالي، متوعدً� كل من يخالف 

قر�ر�ته بالمحا�سبة و�لعقوبة �أو �لرحيل عن �لمخيم.
حدة  ز�دت  �أنها  �إال  ذ�تها،  �لممار�سات  ��ستمرت   2017 لعام  �لجديد  �لدر��سي  �لعام  بد�ية  وفي 
على �سعيد �لت�سييق على �لمدر�سين و�لطالب و�لتدقيق على مفرد�ت �لمنهاج �لمدر�سي �لحكومي 
وو�سفه بـ )�لكافر(، فقد منع تنظيم �لدولة –د�ع�س  يوم 19 �أيلول / دي�سمبر 2016 �لذي ي�سادف 
�أول �أيام �فتتاح �لمد�ر�س في �سورية، فتح �لمد�ر�س للطلبة في �لمخيم، وح�سرها بمدر�سة و�حدة 
للذكور قرب م�سجد �إبر�هيم �لخليل في حي �لعروبة جنوب �لمخيم، ومدر�سة و�حدة لالإناث في 

منطقة �لحجر �الأ�سود معقل �لتنظيم جنوب �لمخيم، و�أقرَّ مناهج جديدة من �إعد�ده.
مخيم  في  �لقاطنين  و�لمعلمين  �لطلبة  بمنع  ق�سى  قر�رً�   �إ�سد�ر  على  د�ع�س  تنظيم  �أقدم  كما 
�ليرموك من �لخروج �إلى بلدة يلد� ال�ستكمال در��ستهم، �إال �أنه عاد و�ألغى �لقر�ر في وقت الحق 
بعد تدخل �أهالي ووجهاء �لمخيم، �إال �أنه مار�س عملية �لترهيب و�ل�سغط على �لطالب من خالل 
�لطالب  �ليرموك، في حين منع جميع   - يلد�  بالعبور عبر حاجز  �لطالب  لالأهالي دون  �ل�سماح 
بمختلف �أعمارهم من �لعبور، �أتى ذلك و�سط �سيا�سة ممنهجة �تبعها �لتنظيم �سد طالب �لمخيم، 
م�ستخدماً حججاً و�هية في محاولة تبرير �أفعاله غير �الإن�سانية، فقد �سهد �لمخيم قيام عنا�سر 
�لمد�ر�س  در��ستهم في  �لذين يذهبون ال�ستكمال  �لمخيم  �إجر�ء�تهم �سد طالب  بت�سديد  �لتنظيم 
�لكتب  من  �لعديد  م�سادرة  على  عنا�سره  عمل  حيث  للمخيم،  �لمجاورة  �لبلد�ت  في  �لبديلة 

و�لمو�د �لدر��سية من �لطالب. 
و�لكو�در  �لطالب  �لدولة �سد  تنظم  �رتكبها  �لتي  �ل�سارخة  و�نتهاكاته  �لممنهجة  �سيا�سته  و�سمن 
و�لمن�ساآت �لتعليمية، د�هم  عنا�سر تنظيم �لدولة - د�ع�س في مخيم �ليرموك، يوم �الأحد 19 �سباط/ 
فبر�ير 2017، مكتباً تابعاً لوكالة غوث وت�سغيل �لالجئين �لفل�سطينيين �الأونرو�، ونهبو� محتوياته، 

وهي عبارة عن �أجهزة كمبيوتر، ومجاهر مخبرية، و�آالت ت�سوير وطابعات و�أجهزة �إ�سقاط.
وقام عنا�سر �لتنظيم باإبر�ز ورقة »تكليف �سرعي« بم�سادرة محتويات �لمكتب، �سادرة عن ما 

ي�سمى �لم�سوؤول �ل�سرعي لدى د�ع�س، تعتبر جميع �لموجود�ت »غنائم« للتنظيم.
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ونوه �لنا�سطون �أن �لمكتب �لمنهوب، كان في عهدة �لمكتب �الإغاثي الأهالي مخّيم �ليرموك، وكان 
ي�ستخدم الأغر��س خدماتّية لالأهالي، حّتى تاريخ �سيطرة »د�ع�س« على �لمخّيم.

�أيار / مايو 2017  مدر�سة لالأطفال بين عمر 12  �لدولة د�ع�س يوم 18   �أن�ساأ  تنظيم  في حين 
و  14 عاماً، ودعا �أهالي �لمخيم �إلى �إر�سال �أطفالهم لالنت�ساب للمدر�سة �لتي �أطلق عليها �لتنظيم 

»�لمدر�سة �ل�سرعّية �لع�سكرّية لالأ�سبال« 
من جانبهم �أبناء مخيم �ليرموك ر�أو� في �العالن �أنه يهدف �إلى تجنيد �طفالهم للقتال و�لزج بهم 
في معارك �لتنظيم �لتي ت�ستنزف �أبناء �لمخيم و�لمناطق �الأخرى، محذرين من ��ستجابة �لبع�س 

تحت �سغط �لح�سار و�نعد�م �لمو�رد �لمالية �لتي ي�ستغلها �لتنظيم جنوب دم�سق.

• �عت�سامات ومنا�سد�ت 	
وقفات �حتجاجية وند�ء�ت ومنا�سد�ت عديدة �أطلقها �أهالي وطالب مخيم �ليرموك �لمحا�سرين 
للطالب  �ل�سماح  �أجل  من  �لمتحدة  و�الأمم  �الأونرو�  ووكالة  �لمت�سارعة  �الأطر�ف  لكافة  د�خله، 
نا�سطون  نا�سد   2017 �سبتمبر   �أيلول،   18 يوم  ففي  �متحاناتهم،  لتاأدية  �لمخيم  من  بالخروج 
على  �لعمل  دم�سق،  جنوب  �لتعليم  بملف  و�لمعنيين  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  فل�سطينيون 
�لعا�سمة  لتقديم �متحاناتهم في  �لجامعات  �الإعد�دية و�لثانوية وطالب  �ل�سهادة  �إخر�ج طالب 

�ل�سورية دم�سق. 
وفي يوم 29 ت�سرين �الأول/�أكتوبر 2017 نظم طالب مدر�سة �لجرمق �لبديلة في بلدة يلد� جنوب 
�لتعلم وحق رفقائهم �لمحا�سرين في مخيم  دم�سق وقفة �حتجاجية، طالبو� خاللها بحقهم في 
�ليرموك و�لذي يمنع �غالق معبر �لمخيم من ��ستكمال تعليمهم، كما طالبو�  بعدم ربط �لملفات 

�الإن�سانية بالملفات �لع�سكرية.
رفع �لطالب خالل وقفتهم �الحتجاجية �لتي �سارك فيها �لكادر �لتدري�سي �سعار�ت والفتات توؤكد 
حقهم في �لتعليم دون رعب �أو خوف، وعبرت �لالفتات �أي�ساً عن �أهمية �لتعليم عند �لطفل ومن 

تلك �ل�سعار�ت »ال نريد منكم طعاماً وال �سلة غذ�ئية دعونا نتعلم«.
يذكر �أن �لحركة �لتعليمية جنوب دم�سق لم تتوقف على �لرغم من �لمعوقات �لكبيرة �لتي تعتر�س 
�أبناء �لمخيم، في حين يتم خروج �لطلبة من �لمنطقة �لجنوبية بعد �لتن�سيق ومو�فقة �الأجهزة 

�المنية �ل�سورية.
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• ��ليرموك بال  مياه للعام �لخام�ش 	
عام  خالل  بالتفاقم  دم�سق  جنوب  �لفل�سطينيين  لالجئين  �ليرموك  مخيم  �أهالي  معاناة  ��ستمرت 
2017 نتيجة ��ستمر�ر �نقطاع �لمياه و�لكهرباء عن �لمخيم، حيث �أوقفت قو�ت �لجي�س و�الأمن 
�أيلول/   9 يوم  منذ  �لمجاورة  �لمناطق  من  �لقادمة  �لمياه  �سبكة  عبر  �لمخيم  تغذية  �ل�سوري 
�أ�سهم  �إلى �سرب مياه �الآبار غير �ل�سالحة لل�سرب، �الأمر �لذي  �سبتمبر  2014، ما دفع �الأهالي 
في �نت�سار �الأمر��س �لكلوية )ح�سيات – رمل( و�له�سمية لدى �سريحة و��سعة من �ل�سكان، وال 

�سيما �الأطفال. 
فيما �أكد خبر�ء �أن بع�س تلك �الآبار �لتي يعتمد عليها �الأهالي قد ت�سبب �أمر��ساً في �لكلى خ�سو�ساً 
مع ��ستمر�ر ��ستخد�مها لفتر�ت طويلة، حيث تحتوي على ن�سبة عالية من �لرو��سب، كما �أنها ال 

تخ�سع الأي نوع من �لمعالجة �ل�سحية. 
»جبهة  �ل�سام  تحرير  وهيئة  »د�ع�س«  تنظيم  بين  �ندلعت  �لتي  �ال�ستباكات  فاقمت  ذلك  �إلى 
�لن�سرة �سابقاً« من ت�ساعد �أزمة �لمياه، حيث فر�س �لطرفان ح�سارً�  على �لمدنيين �لقاطنين 
في مناطق �ال�ستباك خ�سو�ساً في �سارع لوبية و�سارع �لجاعونة و�سارع حيفا و�سارع �سفورية 

و�سارع )15( و�سارع �سفد.
من جانبها قالت هيئة فل�سطيني �سوريا لالإغاثة و�لتنمية في �لمنطقة �لجنوبية للعا�سمة دم�سق، 
�أن مناطق )مخيم �ليرموك ويلد� وببيال وبيت �سحم( تعاني من نق�س كبير في مياه �ل�سرب، حيث 

ي�سعب تاأمينها ب�سبب عدم تو�فرها.
مياه  وحدة  على  يعتمدون  �لمنطقة  و�سكان  �لفل�سطينيين  �لالجئين  �آالف  �أن  �لهيئة،  و�أ�سافت 
وحيدة في �لمنطقة، حيث ت�سهد �إقبااًل كثيفاً من �أبناء �لمنطقة، �الأمر �لذي دفع �لهيئة �إلى تقنين 

توزيع مياه �ل�سرب على �الأهالي.
وفي يوم 23 ني�سان/  �أبريل 2017 حذر نا�سطون جنوب �لعا�سمة دم�سق، من �نت�سار �الأمر��س 
�لملوثة،  �لمياه  �سرب  ب�سبب  �ليرموك  مخيم  في  �لفل�سطينيين  و�آالف  �لمدنيين  بين  و�الأوبئة 

وخا�سة مع قدوم ف�سل �ل�سيف و�سح �لماء.
حيث �نت�سرت في �لمخيم  �أمر��س خطيرة و�أثرت ب�سكل و��سح على �الأطفال خ�سو�ساً،  حيث تم 

ت�سخي�س حاالت �إ�سهال حاد و�لتهاب �الأمعاء و�لرمل وغيرها من �الأمر��س. 
ومياه  �لملوثة  �لمياه  ل�سرب  يعود  �ل�سبب  �أن  و�لتنمية  لالإغاثة  �سوريا  فل�سطيني  هيئة  و�أكدت 
�ل�سوري  �لنظام  �أن  علماً  �ل�سحة،  على  لخطورتها  �لمياه  هذه  �سرب  عدم  من  وحذرت  �الآبار، 
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يو��سل قطع �لماء عن مخيم �ليرموك ومحيطه، �إ�سافة �إلى توقف �لينابيع �لتي تغذي �لعا�سمة 
ومحيطها ب�سبب ق�سف �لنظام �ل�سوري. 

وكان نا�سطون في �لمناطق �لمحا�سرة جنوب دم�سق، �أكدو� �أن �لعديد من حاالت �لت�سمم و�لتلبك 
�لمعوي تم ت�سخي�سها بين �أبناء �لمنطقة �لمحا�سرين وخا�سة �الأطفال، ال �سيما في مناطق مخيم 

�ليرموك وببيال، نتيجة تلوث خطوط مياه »�لفيجة« �لو��سلة �إلى تلك �لمناطق. 
فيما جرت محاوالت متو��سعة لتنقية �لمياه �سمن �لمناطق �لمحا�سرة، حيث تمكن �أحد �لمدنيين 
�لمقيمين في بلدة ببيال، من ت�سنيع »فالتر �ل�سرب« لتنقية �لمياه من �لكل�س و�ل�سو�ئب، وبيعها 

بعد ذلك باأ�سعار مخف�سة الأهالي �لجنوب �لدم�سقي، وذلك بعد تعر�س �أطفاله لحاالت �لت�سمم.

• �لو�سع �لمعي�سي: 	
��ستمرت معاناة  حو�لي �ستة �آالف مدني في مناطق مخيم �ليرموك و�لحجر �الأ�سود و�لت�سامن 
ومنطقة ع�سالي، خالل عام 2017 من �أو�ساع �إن�سانية ومعي�سية مزرية، جر�ء �لح�سار �لخانق 
�لذي فر�سته جميع �أطر�ف �لنز�ع  على مخيم �ليرموك، حيث �أقدمت تلك �الأطر�ف على �إغالق 
كافة �لمنافذ �لموؤدية �إلى �ليرموك ومنعت و�سول �لطعام و�لمو�د �لغذ�ئية و�لطبية �إليه، حتى 
�لحياة فيه،  نتيجة فقد�ن كافة مقومات  �لمخيم  �أهالي  ليخيم على  عاد  �لموت جوعاً  �أن هاج�س 
فباالإ�سافة للح�سار �لكلي �لذي يفر�سه �لنظام �ل�سوري و�لف�سائل �لفل�سطينية �لمو�لية له على 
و�لطبية  �لغذ�ئية  �لمو�د  �دخال  �إثره  على  ُمنع  �لذي   2013 عام  منت�سف  منذ  �ليرموك  مخيم 
وغيرها، وحظر على �الأهالي �لخروج �أو �لدخول من مد�خل �لمخيم �لرئي�سية �لتي ي�سيطر عليها، 
�لماء  لقطع  �إ�سافة  �لطبية،  �لرعاية  �لجوع ونق  ب�سبب  ق�ساء حو�لي 200 الجئ  �إلى  �أدى  مما 
و�لكهرباء عن �لمخيم منذ فترة زمنية طويلة، كما قام �لنظام باإغالق حاجز �لقدم – ع�سالي �أحد 
دم�سق،  جنوب  منطقة  �إلى  و�الأدوية  �لغذ�ئية  �لمو�د  �إدخال  خالله  من  يتم  �لتي  �لهامة  �لمنافذ 
و�لغذ�ئية  �لتموينية  �لمو�د  بع�س  �ختفاء  من  �لحاجز  �إغالق  بعد  �ليرموك  �أهالي  ��ستكى  حيث 
�أبناء  من  �لعديد  �سحيته  ر�ح  �لذي  �ل�سابق  �لح�سار  مظاهر  عودة  و�سوهد  �لمخيم،  د�خل  من 
ف�سائل  �ل�سوري  �لنظام  �أجبر  في حين  فقط،  �الأ�سو�ق  في  �لح�سائ�س  توفر  �ليرموك، من خالل 
بيروت  حاجز  �إغالق  على  دم�سق،  جنوب  بلد�ت  في  �لمتو�جدة  �لم�سلحة  �ل�سورية  �لمعار�سة 
�لو��سل بين يلد� ومخيم �ليرموك، بعد �أن خيرهم بين �أغلق حاجز �لعروبة �أو معبر يلد� – �سيدي 
مقد�د �لذي ي�سل بلد�ت ) يلد� – ببيال – بيت �سحم( بالعا�سمة �ل�سورية دم�سق، وذلك لل�سغط 
على �لمعار�سة �ل�سورية من �أجل �ال�ستمر�ر بح�سار �ليرموك ومنع �إدخال �لمو�د �لغذ�ئية �إليه.  



27

من  �إخر�جهم  �لمدنيين و�سلت حد  بحق  �نتهاكات عديدة  د�ع�س  تنظيم  مار�س  ذلك  في غ�سون 
تنظيم  �أخلى   ،2017 يونيو  حزير�ن/   29 يوم  ففي  �أمنية،  منطقة  منطقتهم  �أن  بحجة  منازلهم 
د�ع�س قر�بة )50( عائلة من منازلهم بحجة �سكنهم على خطوط �لتما�س مع بلدة يلد� �لمجاورة 
و�سط  �أبو ح�سي�س  �ساحة  �لعروبة وفي محيط  �سارع  في  �لمدنيين  منازل  بتفتي�س  كما  للمخيم، 
��ستيالء  على  عنا�سره  و�أقدم  �ل�سام،  تحرير  هيئة  ل�سيطرة  �لمو�جهة  �لمنطقة  �ليرموك  مخيم 
فوري لجو�الت �الأهالي لتفتي�سها و�لك�سف على �لمحادثات �لجارية خوفاً من تو��سلهم مع هيئة 
تحرير �ل�سام �أو غيرها، م�سيفاً �أن �لتنظيم قام باإجر�ء�ت لطرد عدد من �لمدنيين من د�خل �لمخيم 
�لمق�سودين  د�ع�س  تنظيم  و�أبلغ  �أمنية«،  »لدو�عي  نهائي  ب�سكل  �لجو�ر  مناطق  �إلى  و�إبعادهم 

و�إعطاهم مهل للمغادرة وعدم �لعودة ب�سكل نهائي �إلى مناطق �سيطرته.
كما قام تنظيم »د�ع�س« بمنع �لالجئين �لفل�سطينيين �لمقيميين في مناطق �سيطرته من ��ستقبال 
�لزو�ر، و�إدخال �لنقود �إلى �لعائالت �لمتو�جدة �سمن مناطق �سيطرته باالإ�سافة �إلى ت�سدده في 

�إدخال �لمو�د �لغذ�ئية �إلى تلك �لمناطق.

• غرب �ليرموك ح�سار د�خل ح�سار 	
�سّعد تنظيم �لدولة »د�ع�س« جنوب دم�سق من حمالت ت�سييقه على �لمدنيين في مخيم �ليرموك، 
من خالل فر�س ح�سار على �أهالي �لمخيم و�لقاطنين بمنطقة غرب �ليرموك، ما �أدى �إلى فقد�ن 
جميع �لمو�د �لغذ�ئية وهدد بحدوث مجاعة جديدة، وجعل �الأهالي  فري�سة للجوع و��ستجد�ء 
عنا�سر د�ع�س من �أجل تاأمين قوت �أوالدهم، فيما �نعك�س �لح�سار �لمفرو�س على مخيم �ليرموك 
و�لمنطقة �لجنوبية �سلباً على �لمدنيين بد�خله، بينما لم يوؤثر على �لمجموعات �لم�سلحة الأنها 
ت�ستطيع تاأمين �لمو�د �لغذ�ئية لعنا�سرها و�إدخالها عبر �لحو�جز �لتابعة للنظام في جنح �لظالم 

- بح�سب �سكان �لمخيم.
لقد عا�س �سكان منطقة غرب مخيم �ليرموك �لخا�سعة ل�سيطرة هيئة تحرير �ل�سام )�ساحة �لريجة، 
�إن�سانياً  �سارع �لـ 15، �سارع �لـ 30، جاد�ت عين غز�ل( و�سارع حيفا و�سارع �سفورية �أو�ساعاً 
�سيئة نتيجة �لح�سار �لمزدوج �لمفرو�س عليهم من قبل �لنظام �ل�سوري و�لف�سائل �لفل�سطينية 
�لمو�لية له من جهة، وتنظيم »د�ع�س« �لذي حا�سر �أهالي تلك �لمنطقة تحت ذريعة محاربة هيئة 
تحرير �ل�سام »فتح �ل�سام �سابقاً« فمنع �إدخال �لطعام �أو �لدو�ء �أودخول وخروج �أي �سخ�س منها 

و�إليها، �إال �سمن �سو�بط �أمنّية. 
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�أهالي منطقة غرب �ليرموك لدفعهم  �إلى ذلك مار�س تنظيم �لدولة -د�ع�س �سغوطاً كبيرة على 
للخروج من مناطقهم، ففي يوم 8 كانون �لثاني / يناير 2017 �أمهل �لمدنيين في مناطق �سيطرة 
فتح �ل�سام في مخيم �ليرموك )72( �ساعة لمغادرتها و�النتقال �إلى مناطق �سيطرة �لتنظيم في 
�أن كل من يرف�س  �لمخيم، موؤكدً� عبر مكبر�ت �سوت �لم�ساجد �لقريبة من �لمنطقة �لمحا�سرة 
مناطق  بين  �لفا�سل  �لحاجز  �لتنظيم  فتح  ذلك  �إثر  وعلى  نهائي.  ب�سكل  ُيحجز  �سوف  �لخروج 
�لمعبر  �إغالق  �ل�سام مهددً�  �لمدنيين من مناطق �سيطرة فتح  لمدة �ساعة فقط لخروج  �سيطرته 
و�ل�سف�ساف،  لوبية،  �لرملة،  �لفحم،  �أم  �سالمة،  ح�سن  حار�ت  �لتنظيم  �أغلق  فيما  كامل،  ب�سكل 
محا�سرً� حو�لي 19 عائلة، كما قام بم�سادرة طعام �لمدنيين �لعائدين �إلى مناطق �سكنهم �لتي 

ت�سيطر عليها �لن�سرة بعد �أن �سمح لهم باإدخال ما مجموعه كيلو ون�سف من �لطعام. 
 ونقل �سهود عيان �أن عنا�سر �لتنظيم وجهو� �ل�ستائم الأهالي �لمخيم �أثناء تنقلهم من و�إلى حاجز 

�لمد�ر�س، و�أعلم �لمدنيين �أنه �سيغلق حاجز �لمد�ر�س ب�سكل نهائي.
من جانبهم �أر�سل �سكان منطقة غرب �ليرموك �لخا�سعة لفتح �ل�سام )جبهة �لن�سرة �سابقاً( يوم 
17 كانون �لثاني / يناير 2017 ر�سائل عديدة �إلى تنظيم »د�ع�س« �أكدو� فيها رف�سهم �لخروج 
من منازلهم وتركها تحت �أي ذريعة كانت، وعبرو� خالل �لر�سائل عن خوفهم من تدمير و�سرقة 
د�خل  �لمت�سارعة  �الأطر�ف  من  طرف  �أي  مع  يقفون  ال  مدنيون  �أنهم  على  و�سددو�  منازلهم، 

�ليرموك.
كما ��ستكى �الأهالي من ممار�سات عنا�سر هيئة تحرير �ل�سام غير �لم�سوؤولة تجاههم، حيث تتعر�س 
بيوتهم للنهب و�ل�سلب من قبل عنا�سر هيئة تحرير �ل�سام، وذلك بعد خروجهم من منازلهم في 

�ل�سباح �لباكر لتاأمين �لطعام.
لتاأمين طعام �لعائلة وعندما عادت  ُتدلل على ذلك فقد تم �سرقة بيت �مر�أة خرجت  ففي حادثة 

وجدت �أن بع�س �أغر��س �لمنزل قد �سرقت �إ�سافة للطعام �لتي كانت تحتفظ به في مطبخها.
كما وجهو� وفي محاولة منهم للتغلب على �لح�سار و�لتخفيف من وطاأته و�آثاره  �لكارثية لجاأ 
�الأحو��س،  زر�عة  �إلى  �ليرموك  مخيم  غربي  �ل�سام«  تحرير  »هيئة  �سيطرة  منطقة  في  �الأهالي 
وذلك لك�سر �لح�سار �لمفرو�س عليهم وتاأمين �لطعام بزر�عة بع�س �لخ�سار كالكو�سا و�لخيار 

وبع�س �لخ�سار �الأخرى بو�سائل بد�ئية وب�سيطة.
اإغاثيًا:�سمح �لنظام �ل�سوري يوم 28 �آب/ �أغ�سط�س 2017  بدخول 6 �سيار�ت من �لم�ساعد�ت 
�ل�سام  تحرير  هيئة  �سيطرة  مناطق  �إلى  �ل�سوري  �الأحمر  �لهالل  منظمة  من  مقدمة  �الإن�سانية 
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)�لن�سرة �سابقاً(، غربي مخيم �ليرموك جنوبي �لعا�سمة دم�سق، وذلك �سمن �تفاق �لمدن �الأربع 
�لذي تم توقيعه بموجب �التفاق �لذي جرى بين �لمعار�سة �ل�سورّية، و�لنظام �ل�سوري وحلفائه، 
و�لقا�سي باإخالء بلدتي �لفوعة وكفرّيا �لمو�ليتين للنظام في �ل�سمال �ل�سوري، مقابل �إخالء بلدتي 

�لزبد�ني وم�سايا ومخيم �ليرموك من �لم�سّلحين.
من جانبها ذكرت �إحدى �لم�سادر �الإعالمية �لمقربة من �لنظام �ل�سوري �أن منظمة �لهالل �الأحمر 
من  �لغربية  �لمنطقة  �إلى  طبية  لم�ساعد�ت  �إ�سافًة  �لغذ�ئية،  �لمو�د  من  ح�سة   )600( �أدخلت 
مخيم �ليرموك  �لتي ت�سيطر عليها هيئة تحرير �ل�سام، وتحا�سرها قو�ت �لنظام من جهة وتنظيم 

)د�ع�س( من جهة �أخرى.
فيما �سمح يوم  31 ت�سرين �الأول/ �أكتوبر 2017 بعبور 26 عائلة محا�سرة في منطقة غرب �ليرموك  
�إلى منطقة يلد�، من بين تلك �لعائالت ن�ساء و �أطفال و كبار �سن وبع�س �ل�سباب، حيث ��ستقبلتهم 
هيئة فل�سطينيي �سورية لالإغاثة و �لتنمية في مقرها �لكائن في بلدة يلد�، وقدمت للمر�سى منهم 

�لدو�ء و�لعالج �لطبي، كما �أقامت لهم قبل عودتهم �إلى مخيم �ليرموك �لمحا�سر ماأدبة غد�ء. 

• �إغالق معبر �لعروبة �لفا�سل بين يلد� و�ليرموك	
�أغلقت ف�سائل �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة جنوب دم�سق في �لربع �الأخير من عام 2017 حاجز 
�لذي  �لوحيد  �لمعبر  يعتبر  �لذي  يلد�،  وبلدة  �ليرموك  بين  �لو��سل  �لنخيل  �سارع  �لعروبة- 
يمد �سكان �ليرموك  بالمو�د �لغذ�ئية، ب�سكل تام وذلك على خلفية �ال�ستباكات �لتي �ندلعت بين 
ف�سائل �لجي�س �لحر في يلد� و تنظيم �لدولة في مخيم �ليرموك، ب�سبب ��ستهد�ف قنا�سة �الأخير 
للمعبر، و�تهامه باغتيال �لعديد من عنا�سرها وعدد من �لنا�سطين في يلد�. حيث بررت ف�سائل 
تنظيم  على  �ل�سغط  محاولتها  �إلى  بيروت  حاجز  �إغالق  �سبب  �لم�سلحة  �ل�سورية  �لمعار�سة 
»د�ع�س« ومعاقبته ب�سبب ��ستهد�فه �لمتكرر للحو�جز �لفا�سلة بين مناطق �سيطرتها و�لمناطق 

�لتي ي�سيطر عليها »د�ع�س« في »مخيم �ليرموك« وحي »�لحجر �الأ�سود« جنوب دم�سق.
�لتي  �لحقيقة  �الأ�سباب  �أكتوبر 2017  عن  �الأول/  �الإ�سالم يوم 19 ت�سرين  بدوره ك�سف جي�س 
دعته �إلى �إغالق معبر �لعروبة �لو��سل بين بلدة يلد� ومخيم �ليرموك، و�أو�سح �أنه �أر�سل و�سيط 
يحمل ر�سالة فيها عدة مطالب للتفاو�س مع د�ع�س من �أجل فتح �لمعبر، منها تعهد �لتنظيم بعدم 
��ستهد�ف �لمدنيين في يلد� و�لعابرين، وعدم �لتعر�س للطالب و�لمعلمين، وتحييد �لمعبر عن 

�ل�سر�ع �لع�سكري وعدم ��ستهد�فه العتباره معبرً� �إن�سانياً.
وت�سبث  بها  يكترث  ولم  �لمطالب  تلك  رف�س  د�ع�س  تنظيم  �أمير  فاأن  �الإ�سالم«  »جي�س  وبح�سب 
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ف�سائل  على  بال�سغط  �ستقوم  �لفل�سطينية  و�لكيانات  �لمدنية  �لموؤ�س�سات  �أن  معتقدً�  بقر�ره، 
�لمعار�سة لفتح �لمعبر كما ح�سل �سابقاً. 

�إلى ذلك وقعت ف�سائل �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة جنوب دم�سق �تفاق مع د�ع�س بخ�سو�س 
�لمعبر �الإن�ساني بين مخيم �ليرموك لالجئين �لفل�سطينيين وبلدة يلد�، ووفقاً لما ورد للمجموعة 

فاإن �التفاق ين�س على عدد من �لبنود منها:
حركة  �أمام  مفتوحاً  يلد�  وبلدة  �ليرموك  مخيم  بين  �لو��سل  �الإن�ساني  �لطريق  على  �لحفاظ   •

�لمدنيين، وعدم ��ستهد�فهم �أو تعطيل تنقلهم �الآمن من �ل�ساعة 7 �سباحاً وحتى 7 م�ساء. 
�لخا�سة  �الإ�سعاف  �أمام �سيار�ت  �ل�ساعة 7 �سباحاً  �ل�ساعة 7 م�ساءً� وحتى  �لطريق من  • فتح 

بالدفاع �لمدني وذلك لنقل �لحاالت �لطبية �لطارئة من و�إلى مخيم �ليرموك.
كما �سمحت ف�سائل �لمعار�سة، بعبور �أهالي مخيم �ليرموك عبر حاجز يلد�/مخيم �ليرموك وذلك 

لمدة �ساعتين، حيث �سهد �لمعبر حركة مكثفة من قبل �الأهالي.
�لموؤ�س�سات  بذلتها  جهود  بعد  جاء  �لمعبر  فتح  فاإن  �لعمل  مجموعة  م�سادر  نقلته  لما  ووفقاً 
�أعلنت  ذلك  �إلى  �لبلدة،  في  �لمعار�سة  ف�سائل  مع  تو��سلها  عبر  يلد�  في  �لعاملة  �لفل�سطينية 
�ليرموك  مخيم  من  للطالب  �ست�سمح  �أنها  يلد�  بلدة  في  �لم�سلحة  �ل�سورية  �لمعار�سة  �لف�سائل 
عليها  ت�سيطر  �لتي  �لثالثة  �لبلد�ت  في  مد�ر�سهم  �إلى  بالو�سول  و�لت�سامن  �الأ�سود  و�لحجر 

�لمعار�سة، كما تم �ل�سماح للعاملين بالحقل �الإغاثي بالتنقل �أي�ساً.
�إال �أن تنظيم »د�ع�س« �أعاد �سباح يوم �الثنين 6- ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 2017 �إغالق حاجز 
�لعروبة - �سارع �لنخيل �لو��سل بين �ليرموك وبلدة يلد�، ومنع �الأهالي و�لطالب من �لخروج من 
د�خل �ليرموك �إلى �لبلد�ت �لمجاورة للمخّيم، دون �أن يو�سح �الأ�سباب �لكامنة ور�ء تلك �لخطوة. 
بدورها وبعد �إغالق د�م الأكثر من �سهر ون�سف �ل�سهر فتحت قو�ت �لمعار�سة �لم�سلحة جنوب 
قو�ت  �أن  �لعمل  لمجموعة  ووفقاً  �لمخيم،  �أهالي  �أمام  �ليرموك  مخيم   – يلد�  طريق  دم�سق  
�لمعار�سة �ل�سورية �سمحت بدخول طالب مخيم �ليرموك �إلى يلد� لاللتحاق بمد�ر�سهم، و�الأهالي 
للت�سوق و�سر�ء �لمو�د �لغذ�ئية و�لخ�سرو�ت، منوهاً �إلى �أن �لف�سائل �أدخلت �الأهالي من طريق 

فرعي يوؤدي �إلى �سارع بيروت في بلدة يلد�، في حين بقي �لحاجز �لرئي�سي مغلقاً.
كما جاء �إغالق معبر �لعروبة نتيجة �ل�سغط �لذي مار�سه �لنظام على ف�سائل �لمعار�سة �ل�سورية 
من �أجل �إغالق معبر يلد� – مخيم �ليرموك، حيث �أن �إغالق ف�سائل �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة 
�لمتو�جدة في بلد�ت جنوب دم�سق، للحاجز جاء بناء على �تفاق مع �لنظام �ل�سوري، وذلك بعد 
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�أن خيرها �الأخير بين �إغالق �لمعار�سة لحاجز »يلد�/ مخيم �ليرموك« �أو �إغالق �لنظام لحاجز 
ببيال وبيت  بلدتي  �سكان  �لمدنيين ممن خرجو� من  �لنظام بع�س  – �سيدي مقد�د، و منع  ببيال 

�سحم �إلى دم�سق �لدخول �إلى بلد�ت جنوب دم�سق. 
بفتح  و��ستمرت  �لنظام  قو�ت  تحذير�ت  تجاهلت  �لم�سلحة  �ل�سورية  �لمعار�سة  ف�سائل  �أن  �إال 
حاجز  يلد� – مخيم �ليرموك، فرد �لنظام على تلك �لخطوة باإغالق حاجز ببيال – �سيدي مقد�د 
ومنع دخول وخروج �ل�سيار�ت �لمدنية منه و�إليه، ولم ي�سمح لالأهالي باإدخال �لخ�سرو�ت ومادتي 
�ل�سكر و�لطحين و�لمحروقات، فيما �سمح لهم باإدخال ربطة خبز  و�حدة لل�سخ�س ومنع �إدخال 
�لمتاري�س  ورفع  �لمعبر  �إغالق  �إلى  �لم�سلحة  �لمعار�سة  مجموعات  فا�سطرت  �لغذ�ئية،  �لمو�د 
و�لبر�ميل في محيط �لمنفذ �لوحيد �لر�بط بين مخيم �ليرموك وبلدة يلد�، وذلك بعد فتحه عدة 

�أيام �أمام �لمدنيين.
ونتيجة �لح�سار و�لت�سديد �الأمني  �لت�سديد �الأمني �لذي فر�سه �لنظام على حاجز ببيال – �سيدي 
وفقد�ن  �لغذ�ئية،  �لمو�د  �أ�سعار  في  كبيرً�  �رتفاعاً  دم�سق  جنوب  بلد�ت  �أ�سو�ق  �سهدت  مقد�د، 
بع�س �لمو�د �الأ�سا�سية كالطحين و�ل�سكر و�لرز و�لمازوت وغاز �لطهي و�حتكارها من قبل تجار 
�لغذ�ئية،  و�لمو�د  �لطعام  من  كبيرة  كميات  �إدخال  من  �الأهالي  �لنظام  منع  حين  في  �الأزمات، 
وحدد لكل �سخ�س كيلو غر�م و�حد من بع�س �لمو�د �لتي �سمحت لهم باإدخالها، كما �سمح باإدخال 
ربطة خبز و�حدة لكل �سيدة من �لن�ساء �لد�خالت عبر �لحاجز بعد تفتي�سها ب�سكل دقيق، فيما 
لوحظ �ختفاء مادتي �ل�سكر و�لرز من �الأ�سو�ق في جنوب دم�سق حيث بد�أ تجار �لمنطقة باحتكار 

�لمو�د ورفع ��سعارها، حيث و�سب �سعر رغيف �لخبز  �إلى 100 ل.�س )0.25$ تقريباً(.  
– �سيدي مقد�د بعد ع�سرة �أيام من �إغالقه بعد �أن تاأكد من  �إال �أن �لنظام عاود فتح معبر ببيال 
�إغالق قو�ت �لمعار�سة �ل�سورية لمعبر �لعروبة �لفا�سل بين مخيم �ليرموك وبلدة يلد�، و�سمح 

بدخول �ل�ساحنات �لمحملة بالمو�د �لغذ�ئية �إلى بلد�ت جنوب دم�سق.
بدورها �أ�سدرت فعاليات و �سخ�سيات مدنية من �أهالي مخيم �ليرموك بياناً وجهت من خالله ند�ء 
��ستغاثة �إن�ساني لجميع �الأطر�ف �لمتقاتلة في مخيم �ليرموك من �أجل فك �لح�سار �لمفرو�س على 
�لمخيم وفتح معبر حاجز �لعروبة- �سارع �لنخيل �لو��سل بين �ليرموك وبلدة يلد�، �لمغلق جر�ء 
بعد �ال�ستباكات �لتي �ندلعت بين ف�سائل �لجي�س �لحر في يلد� و تنظيم �لدولة في مخيم �ليرموك.
ز�ل  ما  �لتي  �ليرموك  مخيم  ماأ�ساة  من  يزيد  �لوحيد  �الإن�ساني  �لمعبر  �إغالق  �أن  �لبيان  و�أعتبر 

يعي�سها منذ �أو�خر �لعام 2012، و يفاقم معاناتهم �لم�ستمرة.
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وخاطبت �لفعاليات و �ل�سخ�سيات �لمدنية من �أهالي مخيم �ليرموك في بيانها �سمائر �ل�سرفاء في 
كل مكان من �أجل �أن ي�سرعو� للقيام بو�جبهم الإنقاذ �لمدنيين �لذين ال ذنب لهم �إال �أنهم يتم�سكون 

ببيوتهم و مخيمهم، و ال يريدون �أكثر من �أن يعي�سو� باأمان و كر�مة.
و�سدد �لبيان على �أن �لمخيم �ليوم معر�س من جديد للوقوع فري�سة للجوع �لذي ح�سد من �أبنائه 

�أكثر من مئتي روح منذ �أن ُفِر�س عليه �لح�سار �لجائر عليه.
وبّين �لبيان �أن عدد �لعائالت �لمتبقية في �لمخيم تزيد عن ثالثة �آالف عائلة، يعي�سون في ظروف 
غير �إن�سانية، م�سيرين �إلى �أن من بينهم خم�س و ثالثون عائلة يحا�سرها تنظيم �لدولة منذ �أكثر 

من �سهر في منطقة غرب �ليرموك �لو�قعة تحت �سيطرة جبهة �لن�سرة و ال ُيعرف م�سيرهم.
و�أكد �لبيان على �أن حاجز يلد� هو �سريان �لحياة بالن�سبة لهذه �لعائالت، فال �سبيل لهم �إال هذ� 
�لمنفذ للح�سول على �لمو�د �لغذ�ئية �ل�سرورية لحياتهم و حياة �أبنائهم، و �إغالقه يجعل حياتهم 

م�ستحيلة، و يعني خنقهم و �لحكم عليهم بالموت جوعاً.
في ختام بيانها تمنت �لفعاليات و �ل�سخ�سيات �لمدنية من �أهالي مخيم �ليرموك على كافة �ل�سرفاء 
في �لبلد�ت و في كل مكان �أن يكونو� �متد�دً� حقيقياً لمخيمهم و �لتحرك �سريعاً لو�سع حد لهذه 
�لماأ�ساة، وخ�سو�ساً �أنهم عا�سو� �لمعاناة ذ�تها من قبل،  مطالبة طرفي �ل�سر�ع في يلد� و �لمخيم 
�أن يتركو� هذه �الأمتار �لع�سرة، فطول �لجبهة بينهم ثالثة كيلو متر�ت بح�سب �لبيان، وتجنيب 
�لمدنيين جحيم هذ� �ل�سر�ع، و �إعادة فتح �لحاجز �أمامهم ليتمكنو� من �أخذ فر�ستهم في �لحياة.

• �أبرز �الأحد�ث : 	

	 يوم  2 كانون �لثاني / يناير 2017  �ندلعت في مخيم �ليرموك ��ستباكات و�سفت بالعنيفة
بين عنا�سر جبهة فتح �ل�سام »جبهة �لن�سرة �سابقاً، وعنا�سر تنظيم �لدولة »د�ع�س«، حيث 
ن�سبت �ال�ستباكات بعد محاولة ت�سلل فا�سلة قام بها عنا�سر »د�ع�س« لياًل على محور �سارع 

�لثالثين، وتم �لت�سدي لهم من عنا�سر »فتح �ل�سام« �لمتو�جدين و �لمحا�سرين هناك. 
	 يوم  5 كانون �لثاني / يناير 2017 �ندلعت ��ستباكات بين حركة »فل�سطين �لحرة« �لمو�لية

�ليرموك  مخيم  في  �ل�سهد�ء  قطاع  محور  على  »د�ع�س«،  �لدولة  وتنظيم  �ل�سوري  للنظام 
جنوب �لعا�سمة �ل�سورية دم�سق، ��ستخدمت فيها �الأ�سلحة �لمتو�سطة و�لخفيفة.

	 يوم  6 كانون �لثاني / يناير 2017 �سهد مخيم �ليرموك ��ستباكات عنيفة بين تنظيم �لدولة- د�ع�س
وجبهة فتح �ل�سام، تخللها تبادل �لقن�س بين �لطرفين �أدى �إلى وقوع قتلى.
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�لطالقيات  خالل  من  ت�سلل  �ل�سام«  فتح  »جبهة  عنا�سر  �أحد  �أن  محلية  م�سادر  �أكدت  فيما  

كانت  �لدولة  لتنظيم  �لتابع  �لـ 15«  �إلى حاجز »�سارع  �إمر�أة، وعند و�سوله  بزي  وتخّفى 
على  �لمتو�جدين  »د�ع�س«  تنظيم  عنا�سر  على  �لر�سا�س  باإطالق  فبد�أ  ن�ساء،  تتو�جد 
�لحاجز وقتل عددً� منهم، �الأمر �لذي �أحدث حالة توتر وخوف بين �لمدنيين جر�ء �ندالع 

�ال�ستباكات، وخا�سة �لمحا�سرين في مناطق �سيطرة جبهة فتح �ل�سام.
	 يوم  9 كانون �لثاني / يناير 2017 ��ستهدفت قو�ت �لنظام �ل�سوري، مناطق �سيطرة جبهة

فتح �ل�سام في �لمخيم.
	 يوم  12 كانون �لثاني / يناير 2017 ق�سف تنظيم �لدولة »د�ع�س« �ساحة �لريجة في مخيم

�ليرموك �لخا�سعة لجبهة فتح �ل�سام بعدد من قذ�ئف �لهاون، �قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات. 
	 يوم 13 كانون �لثاني / يناير 2017 ��ستهدفت قو�ت �لنظام �ل�سوري مناطق �سيطرة جبهة فتح

�ل�سام في مناطق �سمال مخيم �ليرموك، وقالت م�سادر ميد�نية جنوب دم�سق �أن �أعمدة �لدخان 
��ستهدف  �لهاون،  وقذ�ئف  �لثقيلة  بالمدفعية  �لنظام  قو�ت  من  عنيف  ق�سف  جّر�ء  ت�ساعدت 

�أطر�ف مخيم �ليرموك �ل�سمالية و�سارع �ل�سبور�ت في حي �لت�سامن �لمال�سق للمخيم.
	 لتنظيم تابعة  �ل�سوري مو�قع  �لنظام  قو�ت  يناير 2017  ق�سفت   / �لثاني  كانون  يوم 16 

�ندلعت  حين  في  �لماديات،  على  �أ�سر�رها  �قت�سرت  �ليرموك،  مخيم  د�خل  »د�ع�س« 
��ستباكات عند نقاط �لتما�س بين �لمجموعات �لم�سلحة وقو�ت �لنظام �ل�سوري و�لمجموعات 

�لفل�سطينية �لمو�لية لها، �أ�سفرت عن ق�ساء �لالجئ »عدنان محمد خليل - �أبو �أدهم«.
	 هاون قذ�ئف  بثالث  للق�سف  �ليرموك  مخيم  تعر�س   2017 يناير   / �لثاني  كانون   25 يوم 

��ستهدفت مناطق متفرقة منه، �قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات.
	 لمعار�سة� �إحدى مجموعات  �لر�سول«  لو�ء »�سام  �سباط / فبر�ير 2017  �سيطر   يوم 2  

�لمحا�سر. وكان  �ليرموك  ومخيم  يلد�  بلدة  بين  �لو�قعة  �لم�سبح«  »نقطة  على  �لم�سلحة 
عنا�سر جبهة »فتح �ل�سام« �لمتو�جدين في نقطة �لم�سبح ت�سللو� باتجاه بلد�ت يلد� وببيال 
وبيت �سحم، لتنح�سر م�ساحة �سيطرة فتح �ل�سام �إلى منطقة و�حدة تقع في محيط �ساحة 

�لريجة �سمال غرب مخيم �ليرموك.
	 يوم 4 �سباط / فبر�ير 2017  وقعت ��ستباكات عنيفة بين جبهة فتح �ل�سام وتنظيم - د�ع�س

على تقاطع �سارعي حيفا و�سفورية في �لمخيم، �أثناء قيام تنظيم �لدولة برفع �ألو�ح حديدية 
»�سو�تر«، ما �أدى لمقتل عن�سرين من تنظيم �لدولة وجرح �آخرين.
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	 ل�سام »جبهة� �لدولة وفتح  بين تنظيم  ��ستباكات  �ندلعت  فبر�ير 2017   �سباط /    5 يوم 
�لن�سرة« �سابقاً، �إثر محاولة تنظيم �لدولة �لت�سلل �إلى مو�قع فتح �ل�سام في �سارع )30( 

و�لـ )15( غربي مخيم �ليرموك.
	 »يوم 10 �آذ�ر / مار�س 2017 وقعت ��ستباكات عنيفة بين مجموعة »حركة فل�سطين حرة

�لمو�لية للنظام �ل�سوري ومجموعات من تنظيم د�ع�س على قاطع �ل�سهد�ء في �لمخيم، ما 
�أ�سفر عن �إ�سابة �ل�ساب »محمود منذر �لكوكو - �أبو �سامر« �أحد عنا�سر »فل�سطين �لحرة«، 

في �لمو�جهات ونقل على �إثرها �إلى �لم�سفى.
	 يوم 16 �آذ�ر/ مار�س 2017 تعر�س مخيم �ليرموك، لق�سف بعدد من قذ�ئف �لهاون، ��ستهدفت

منطقة �لريجة �لخا�سعة ل�سيطرة »هيئة تحرير �ل�سام«، �قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات.
	 ل�سكنية في �سارع� �ل�سوري �الأحياء  �لنظام  �آذ�ر / مار�س 2017 ��ستهد�ف قو�ت  يوم 17 

��ستباكات عنيفة  �إلى دمار عددً� من �الأبنية، تز�من ذلك مع  �أدى  فل�سطين بال�سو�ريخ، ما 
�لمعار�سة  �لوطني مع مجموعات  �لدفاع  للنظام وقو�ت  بين مجموعات فل�سطينية مو�لية 

�لم�سلحة على محور �لطربو�س على قاطع فل�سطين.
	 يوم 19 �آذ�ر/ مار�س 2017 �ندلعت ��ستباكات في مخيم بين تنظيم »د�ع�س« و هيئة تحرير

�ل�سام، ��ستخدمت فيها �الأ�سلحة �لخفيفة و�لمتو�سطة، �أ�سفرت عن �سقوط قتلى وجرحى من 
كال �لطرفين، تز�من ذلك مع ق�سف �لنظام �ل�سوري لمناطق متفرقة من �لمخيم، �قت�سرت 

�أ�سر�رها على �لماديات. 
	 يوم 20 �آذ�ر / مار�س 2017 �أطلقت مجموعة مجهولة �لهوية �لنار على �سيارة دفن �لموتى

�لتي كانت تقل جثمان �لمرحومة »�أم �لعبد تميم« �أثناء �إدخال جثمانها �إلى مخيم �ليرموك 
ليو�رى �لثرى في مقبرة �ل�سهد�ء �لجديدة.

	 لهاون� قذ�ئف  من  بعدد  للق�سف  �ليرموك  مخيم  تعر�س   2017 مار�س  �آذ�ر/   23 يوم 
و�ل�سو�ريخ �لتي ��ستهدفت مناطق متفرقة منه، عرف منها �ساحة �لريجية.

	 وعنا�سر جهة  من  »د�ع�س«  عنا�سر  بين  متقطعة  ��ستباكات  �لمخيم  �سهد  �أخرى  جهة  من 
»هيئة تحرير �ل�سام«، كما جرت ��ستباكات متقطعة بين تنظيم �لدولة ومجموعات �لمعار�سة 

�لم�سلحة على محور �سارع �لعروبة �لفا�سل بين بلدة يلد� ومخيم �ليرموك.
	 و�لف�سائل حرة«  »فل�سطين  حركة  بين  ��ستباكات  �ندلعت   2017 مار�س   / �آذ�ر   30 يوم 

�لفل�سطينية �لمو�لية للنظام �ل�سوري من جهة، و�لمجموعات �لم�سلحة د�خل مخيم �ليرموك 
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من جهة �أخرى، مما �أ�سفرت عن ق�ساء �لالجئ �لفل�سطيني »فادي عبد �لمجيد« �أحد عنا�سر 
حركة فل�سطين حرة، و�سقوط عدد من �لجرحى من كال �لطرفين.

	 إلى� �لت�سلل  �ليرموك  مخيم  في  د�ع�س  �لدولة  تنظيم  حاول   2017 ني�سان/�أبريل    1 يوم 
بين  ��ستباكات  وقوع  �إلى  �أدى  مما  يلد�،  في  �لم�سلحة  �لمعار�سة  لمجموعات  تابعة  نقاط 
�لتنظيم وجي�س �الإ�سالم على جبهة �سارع بيروت �لفا�سلة بين بلدة يلد� ومخيم �ليرموك، 
كما �ندلعت ��ستباكات عنيفة بين م�سلحي »مجموعة �لكر�عين« و�لمجموعات �لفل�سطينية 

�لمو�لية للنظام على محور �سارع فل�سطين وبلدية �ليرموك.
	 يوم 2 ني�سان / �أبريل 2017 �ندلعت ��ستباكات عنيفة بين �لتنظيم ومجموعات �لمعار�سة

�لم�سلحة، فيما �سمع �سوت عدة �نفجار�ت بالقرب من حاجز �لعروبة �سارع بيروت �لفا�سل 
بين بلدة يلد� ومخيم �ليرموك، ما �أ�سفر عن وقوع �إ�سابات بين �لطرفين. 

	 يوم 11 ني�سان/ �أبريل 2017  �ندلعت ��ستباكات ليلية بين تنظيم »د�ع�س« من جهة، و»هيئة
تحرير �ل�سام« )جبهة فتح �ل�سام �سابقاً( من جهة �أخرى، في محور �سارع حيفا ـ ��ستخدمت 
فيها �الأ�سلحة �لخفيفة و�لمتو�سطة، دون ورود معلومات عن وقوع �إ�سابات بين �لمدنيين.

	 لتي ت�سيطر عليها »هيئة� �لمناطق  �أبريل 2017 ق�سف تنظيم »د�ع�س«  يوم 23 ني�سان / 
تحرير �ل�سام« غربي مخيم �ليرموك بقذ�ئف �لهاون، �قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات. 

	 قطاع مو�قع  جميع  على  »د�ع�س«  تنظيم  عنا�سر  �سيطر   2017 �أبريل   / ني�سان   24 يوم 
في  �لكرعونة«  ربيع  »�أبو  �لملقب  كريم«  �لرحمن  عبد  »�أحمد  مقتل  بعد  وذلك  �لكر�عين 
مخيم �ليرموك، بعد �إ�سابته يوم 3 ني�سان /2017 بانفجار �أحد �النفاق �لفا�سلة بين �سارع 

فل�سطين وحي �لت�سامن.
	 ،جهة من  »د�ع�س«  تنظيم  بين  متقطعة  معارك  �ندلعت   2017 �أبريل   / ني�سان   26 يوم 

�لتي  �ال�ستباكات  �أخرى،  جهة  من  يلد�  بلدة  في  �ل�سورية  �لمعار�سة  من  ومجموعات 
فل�سطين  دو�ر  محور  على  رحاها  د�رت  و�لمتو�سطة  �لخفيفة  �الأ�سلحة  فيها  ��ستخدمت 

ومحور �سارع �لعروبة.  
	 أبريل 2017  �سقط ع�سر�ت �لقتلى و�لجرحى في �سفوف تنظيم د�ع�س� يوم 27 ني�سان / 

وهيئة فتح �ل�سام بعد ��ستباكات عنيفة.
	 على �ليرموك هجوماً  في مخيم  د�ع�س  �لدولة  تنظيم  �سّن  �أبريل 2017    / ني�سان  يوم 29 

فل�سطين  دو�ر  محور  على  �ال�ستباكات  د�رت  حيث  �لمقد�س،  بيت  �أكناف  كتائب  قطاعات 
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ومحيط �لم�سفى و�لمركز �لثقافي.
	 يوم 30 ني�سان/�أبريل 2017 قتل �لمدعو »�أبو �إبر�هيم« �الأمير �لعام �ل�سابق لهيئة تحرير

�إثر �ال�ستباكات بين  �ل�سام )جبهة فتح �ل�سام - �لن�سرة �سابقاً( متاأثرً� بجر�ح �أ�سيب بها 
مجموعاته وتنظيم د�ع�س في مخيم �ليرموك.

	 »يوم 2  �أيار/ مايو 2017 ��ستهدف »جي�س �الإ�سالم« موقع يتمركز به عنا�سر تنظيم »د�ع�س
عنا�سر  �أحد  لمقتل  �أدى  ما  �ليرموك،  ومخيم  يلد�  بلدة  بين  �لفا�سل  »�لعروبة«  �سارع  في 
�لتنظيم، تز�من ذلك مع �ندالع ��ستباكات بين د�ع�س من جهة وف�سائل �لمعار�سة �ل�سورية 

�لم�سلحة في منطقة يلد� من جهة �أخرى.
	 نتيجة �ليرموك،  مخيم  في  �لمنازل  من  عدد  �حتر�ق  �ُسجل   2017 مايو  �أيار/   10 يوم 

�ال�ستباكات �لعنيفة �لم�ستمرة بين عنا�سر جبهة �لن�سرة وتنظيم »د�ع�س« و�لتي ��ستخدم 
فيها �لطرفين مختلف �أنو�ع �الأ�سلحة. 

	 - ل�سام وتنظيم �لدولة� �أيار/ مايو 2017 �ندلعت ��ستباكات بين هيئة تحرير  يوم 13– 
د�ع�س على محور �سارع حيفا و�سارع �ليرموك في مخيم �ليرموك.

	 يوم 17 �أيار/ مايو 2017 تعر�س مخيم �ليرموك لق�سف ليلي عنيف ��ستهدف �أحياء متفرقة
في  كبير  بدمار  ت�سببت  �لتي  �لثقيلة  بالقذ�ئف  للق�سف  فل�سطين  �سارع  تعر�س  حيث  منه، 

منازل �لمدنيين.
	 يوم 18 �أيار / مايو 2017 �ندلعت ��ستباكات عنيفة بين »د�ع�س« من جهة، وهيئة تحرير

�ل�سام)جبهة �لن�سرة �سابقاً( من جهة �أخرى، �ثر محاولة عنا�سر »�لتنظيم« �قتحام �سارع 
حيفا، حيث ��ستخدمت فيها �الأ�سلحة �لمتو�سطة و�لقنابل �لحارقة.

	 يوم 28 �أيار / مايو 2017 �ندلعت ��ستباكات متقطعة بين تنظيم د�ع�س وهيئة تحرير �ل�سام
�الأ�سلحة  فيها  ��ستخدمت  �ليرموك،  �لثالثين في مخيم  �سارع  �سابقاً( على محور  )�لن�سرة 

�لخفيفة و�لمتو�سطة و�لقذ�ئف.
	 لنظام� قبل قو�ت  لق�سف عنيف من  �ليرموك  يونيو 2017 تعر�س مخيم  يوم 1 حزير�ن/ 

��ستهدفت �أماكن متفرقة منه، مما �أحدثت خر�باً في �لمنازل، فيما د�رت ��ستباكات و�سفت 
حيفا،  �سارع  محور  على  »د�ع�س«  �لدولة  وتنظيم  �ل�سام«  تحرير  »هيئة  بين  بالعنيفة 
��ستخدمت فيها �الأ�سلحة �لخفيفة و�لمتو�سطة، تز�من ذلك مع ن�سوب مو�جهات بين كتيبة 

»�لكر�عين« وفتح �النتفا�سة على محور �سارع فل�سطين.
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	 يوم 5 حزير�ن/ يونيو 2017 تعر�س مخيم �ليرموك للق�سف بعدد من قذ�ئف �لهاون، حيث
 ،B10 �لهاون وبمدفع  ��ستهدفت قو�ت �لنظام محور �سارع فل�سطين و�ل�سبور�ت بقذ�ئف 

�قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات.
	 فل�سطين �سارع  محور  على  عنيفة  ��ستباكات  �ندلعت   2017 يونيو  حزير�ن/   11 يوم 

و�ل�سبور�ت بين مجموعة �لكر�عين من جهة، و�لمجموعات �لفل�سطينية �لمو�لية للنظام من 
جهة �أخرى، تز�من ذلك مع تحليق مكثف للطائر�ت �لحربية في �سماء �لمنطقة.

	 و»جي�س »د�ع�س«  تنظيم  بين  ليلية  ��ستباكات  �ندلعت   2017 يونيو  حزير�ن/   13 يوم 
�أن قام عنا�سر »د�ع�س« بتفجير عبوة نا�سفة من �لعيار �لثقيل على محور  �الإ�سالم«، بعد 

�لب�ساتين �لفا�سلة بين يلد� و�لحجر �الأ�سود )حي �لزين(. 
	 ،يوم 18 حزير�ن/ يونيو 2017 �ندلعت في مخيم �ليرموك ��ستباكات على قاطع �ل�سهد�ء

و�لف�سائل  �لحرة  فل�سطين  لحركة  �لع�سكري  للجناح  �لتابعة  �الأق�سى«  درع  »قو�ت  بين 
�أدت  �لفل�سطينية �لمو�لية للنظام �ل�سوري من جهة، ود�ع�س و�لكر�عين من جهة �أخرى«، 

�إلى �سقوط عدد من �لجرحى بين �لطرفين. 
	 ستباكات على محور �سارع فل�سطين، بين كتيبة�� �ندلعت  يوم 21 حزير�ن/ يونيو 2017 

�أخرى،  جهة  من  له  �لمو�لية  �لفل�سطينية  و�لف�سائل  �لنظام  وقو�ت  جهة  من  �لكر�عين 
��ستخدمت فيها �الأ�سلحة �لخفيفة و�لمتو�سطة. 

	 لدولة د�ع�س ق�سف مناطق �سيطرة »هيئة� يوم 23 حزير�ن/ يونيو 2017 ق�سف تنظيم 
تحرير �ل�سام« غربي مخيم �ليرموك بعدد من قذ�ئف �لهاون.

	 تنظيم عنا�سر  بين  بالعنيفة  و�سفت  ��ستباكات  د�رت   2017 يونيو  حزير�ن/   27 يوم 
»د�ع�س«،  وجي�س �الإ�سالم �أحد ف�سائل �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة في �لب�ساتين �لو�قعة 
في حي �لزين بين بلدة يلد� و�لحجر �الأ�سود،  �أ�سفرت عن مقتل �أحد عنا�سر جي�س �الإ�سالم، 

و�سقوط عدد من �لجرحى بين �لطرفين.
	 »يوم 6 – تموز/ يوليو 2017 د�رت ��ستباكات و�سفت بالعنيفة بين تنظيم �لدولة »د�ع�س

من جهة، و»جي�س �الإ�سالم« �أحد �لمجموعات �لم�سلحة �لتابعة للمعار�سة �ل�سورية من جهة 
�أخرى، على محور �سارع بيروت �سرقي مخيم �ليرموك، ��ستخدمت فيها �الأ�سلحة �لمتو�سطة 

و�لخفيفة و�لقنابل �ليدوية.
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	 يوم 7 – تموز/ يوليو 2017 تعر�س مخيم �ليرموك، لق�سف بعدد من قذ�ئف �لهاون �لتي
��ستهدفت دو�ر فل�سطين وحي �لجاعونة، ووفقاً لمر��سلنا فاإنه لم يتم ت�سجيل �أي �إ�سابات.

	 يوم 17 – تموز/ يوليو 2017 �سادت حالة توتر كبيرة في مخيم �ليرموك على خلفية ك�سف
تنظيم �لدولة �سبكة لتجارة �الآثار ومطبعة لتزوير �لعملة )�لدوالر �الأمريكي(، حيث �سّن 
�لتنظيم،  �أمر�ء  �ل�سبكة ومعظمهم من  �لمتورطين في  �لتنظيم حملة �عتقاالت و��سعة �سد 
�ل�سيخ«  »�أبو حمزة  �لملقب  �لفل�سطيني  �الأمني  �الأمير  �لمتورطين  �الأمر�ء  بين  وعرف من 
خلفية  على  �آخر  باأمير  و��ستبد�له  »�لخابوري«  �لتنظيم  �أمير  عزل  عن  �أنباء  تو�ردت  فيما 

ك�سف �ل�سبكة.
	 »يوم 24 تموز/ يوليو 2017 �ندلعت مو�جهات و�سفت بالعنيفة بين تنظيم �لدولة »د�ع�س

و»جي�س �الإ�سالم« �أحد ف�سائل �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة، �إثر محاولة عنا�سر »د�ع�س« 
�لت�سلل �إلى حي �لزين �لذي ي�سيطر عليه جي�س �الإ�سالم.

	 يوم 29 تموز/ يوليو 2017 ق�سف تنظيم »د�ع�س« مناطق �سيطرة هيئة تحرير �ل�سام غربي
�أ�سر�رها على �لماديات، تز�من ذلك مع  مخيم �ليرموك بعدد من قذ�ئف �لهاون، �قت�سرت 

�ندالع ��ستباكات و�سفت بالعنيفة بين تنظيم »د�ع�س«، و»هيئة تحرير �ل�سام«.
	 يوم 6 �آب/�أغ�سط�س 2017 ق�سف تنظيم »د�ع�س« مناطق �سيطرة هيئة تحرير �ل�سام في

�سارع حيفا و�سط مخيم �ليرموك بعدد من قذ�ئف �لهاون، �قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات، 
تحرير  و”هيئة  »د�ع�س«،  تنظيم  بين  بالعنيفة  و�سفت  ��ستباكات  �ندالع  مع  ذلك  تز�من 

�ل�سام«. 
	 ،لهاون� قذ�ئف  من  بعدد  لق�سف  �ليرموك،  مخيم  تعر�س   2017 �آب/�أغ�سط�س   7 يوم 

��ستهدفت مناطق متفرقة منه، �أ�سفر عن �إ�سابة طفل بجروح متو�سطة ووقوع �أ�سر�ر مادية 
في �لممتلكات.

	 يوم 16  �آب / �أغ�سط�س 2017 د�رت ��ستباكات بين تنظيمي د�ع�س وهيئة تحرير �ل�سام في
لم ي�سفر عن  �ل�سام،  �إثر هجوم �سنه د�ع�س على مو�قع لتحرير  �لمحا�سر،  �ليرموك  مخيم 

وقوع ��سابات بين �لطرفين.
	 ل�سوري� �لنظام  بين  بالعنيفة  و�سفت  مو�جهات  �ندلعت   2017 �أغ�سط�س   / �آب    18 يوم 

�ليرموك،  مخيم  د�خل  �لم�سلحة  و�لف�سائل  جهة،  من  له  �لمو�لية  �لفل�سطينية  و�لف�سائل 
�لطرفين،  بين  ��سابات  وقوع  عن  �أنباء  ورد  دون  فل�سطين  �سارع  في  �لبلدية  محور  على 
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تز�من ذلك مع حدوث ��ستباكات بين تنظيم »د�ع�س« وهيئة تحرير �ل�سام في محيط فرن 
�أبو فوؤ�د و�سو�رع حيفا و�سفورية و�سط مخيم �ليرموك، ��ستخدمت فيها �الأ�سلحة �لخفيفة 

و�لمتو�سطة. 
	 يوم 21 �آب/ �أغ�سط�س 2017 وقعت ��ستباكات عنيفة، بين تنظيم �لدولة »د�ع�س« من جهة

م�سبح  محيط  في  �أخرى،  جهة  من  �لر�سول«  و»�سام  �لمقد�س«  بيت  »�أكناف  ومجموعات 
�لبا�سل، وتو�سعت رقعتها لت�سمل نقاط �لتما�س بين مخيم �ليرموك وبلدة يلد� جنوب دم�سق.

	 بين ��ستباكات  و�ندالع  قن�س  حاالت  �ليرموك  مخيم  �سهد    2017 �أغ�سط�س  �آب/   24 يوم 
عنا�سر تنظيم »د�ع�س« من جهة، وعنا�سر ف�سائل �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة من جهة 
�أخرى، على محور �سارع �لعروبة بالقرب من �لحاجز �لفا�سل بين �لمخّيم ويلد�، ��ستخدمت 

فيها �الأ�سلحة �لخفيفة و�لمتو�سطة.
	 و»جي�س »د�ع�س«  عنا�سر  بين  عنيفة  مو�جهات  �ندلعت   2017 �أغ�سط�س  �آب/   31 يوم 

�لزين  حي  محور  على  �ليرموك،  مخيم  جنوب  �لم�سلحة  �لمعار�سة  ف�سائل  �أحد  �ال�سالم« 
جنوب مخيم �ليرموك ��ستخدمت فيها �الأ�سلحة �لمتو�سطة.

	 يوم 1  �أيلول/ �سبتمبر 2017 �ندلعت ��ستباكات عنيفة بين »د�ع�س« ومجموعات �لمعار�سة
�لطرفان  فيها  ��ستخدم  �لعروبة،  و�سارع  �لزين  حي  في  يلد�  بلدة  في  �لم�سلحة  �ل�سورية 

�الأ�سلحة �لمتو�سطة و�لقنابل، �أدت �ال�ستباكات الحتر�ق عدد من منازل �لمدنيين.
	 يوم 4  �أيلول/ �سبتمبر 2017 �سقط �أربع �سحايا من عنا�سر تنظيم »د�ع�س« بعد ��ستهد�ف

دم�سق،  جنوب  �لم�سلحة  �لمعار�سة  مجموعات  �إحدى  �الإ�سالم«  »جي�س  قبل  من  مو�قعهم 
حي  جبهة  على  �لتنظيم  مو�قع  و��ستهدفو�  ر�سدو�  عنا�سره  �أن  �الإ�سالم  جي�س  �أعلن  فيما 
�لهاون، حيث  �ليرموك، بقذ�ئف  �لمجاور لمخيم  �أطر�ف منطقة �لحجر �الأ�سود  �لزين على 

د�رت ��ستباكات عنيفة بين �لطرفين.
	 يوم 5  �أيلول/ �سبتمبر 2017 تعر�س مخيم �ليرموك لق�سف �ساروخ، حيث ُ��ستهدف قطاع

�لماديات، تز�من ذلك  �أ�سر�رها على  �قت�سرت  �لكر�عين بعدة �سو�ريخ �سديدة �النفجار، 
مع �ندالع ��ستباكات بين مجموعة �لكر�عين من جهة، وقو�ت �لنظام و�لف�سائل �لفل�سطينية 

�لمو�لية له من جهة �أخرى، ��ستخدمت فيها �الأ�سلحة �لخفيفة و�لمتو�سطة.
	 يوم 9  �أيلول/�سبتمبر 2017 ��ستهدفت قو�ت �لنظام �ل�سوري باالأ�سلحة �لر�سا�سة حار�ت

�سارع �لثالثين غرب مخيم �ليرموك.
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	 يوم 15  �أيلول/ �سبتمبر 2017 ��ستهدف تنظيم �لدولة » د�ع�س« جنوب دم�سق من و�سفهم
بال�سحو�ت و�لمرتدين في �إ�سارة لهيئة تحرير �ل�سام في مخيم �ليرموك بالقنابل �لحارقة 

و�لمتفجرة.
	 يوم 17 �أيلول/ �سبتمبر 2017 د�رت ��ستباكات عنيفة في محيط حديقة �ل�سهد�ء وثانوية

�ليرموك للبنات في مخيم �ليرموك بين عنا�سر قو�ت �لنظام و�لمجموعات �لمو�لية لها من 
جهة ومجموعات تنظيم »د�ع�س«.

	 بين متقطعة  ليلية  ��ستباكات  �ندالع  �ليرموك  �سهد مخيم  �سبتمبر 2017   �أيلول/   24 يوم 
»د�ع�س« و”جي�س �الإ�سالم« على محور دو�ر فل�سطين وحي �لزين، دون �أن ت�سفر عن وقوع 

�أ�سر�ر بين �لطرفين.
	 ستهدف��ُ حيث  �ساروخ،  لق�سف  �ليرموك  مخيم  تعر�س   2017 �سبتمبر  �أيلول/   26 يوم 

على  �أ�سر�رها  �قت�سرت  مدفعية،  قذ�ئف  بعدة  فل�سطين  �سارع  في  �ليرموك  ثانوية  محيط 
�لثانوية«  »محيط  �ل�سهد�ء  قطاع  محور  على  ��ستباكات  �ندالع  مع  ذلك  تز�من  �لماديات، 
بين مجموعة »د�ع�س« من جهة، وقو�ت �لنظام و�لف�سائل �لفل�سطينية �لمو�لية له من جهة 

�أخرى، ��ستخدمت فيها �الأ�سلحة �لخفيفة و�لمتو�سطة.
	 يوم 7  ت�سرين �الأول / �أكتوبر 2017 ق�سفت قو�ت �لنظام �ل�سوري مخيم �ليرموك بالقذ�ئف

�لمدفعية �لثقيلة، حيث �سجل �سقوط عدة قذ�ئف على ما يعرف بقطاع �لقر�عين في �سارع 
فل�سطين وحي �لت�سامن �لمجاور للمخيم مما �أحدثت خر�باً في منازل �الأهالي.

	 ،يوم 8 ت�سرين �الأول / �أكتوبر 2017 ق�سفت قو�ت �لنظام �ل�سوري مخيم �ليرموك �لمحا�سر
وحي  فل�سطين  �سارع  في  �لقر�عين  بقطاع  يعرف  ما  على  قذ�ئف  عدة  �سقوط  �ُسجل  حيث 
��ستهد�ف  مع  ذلك  تز�من  �الأهالي،  منازل  في  خر�باً  �أحدث  ما  للمخيم،  �لمجاور  �لت�سامن 
�لمجموعات �لمو�لية للنظام في �سارع ن�سرين �لمنطقتين �لمذكورتين بالر�سا�سات �لمتو�سطة.

	 ،يوم 13 ت�سرين �الأول / �أكتوبر 2017 تعر�س مخيم �ليرموك، للق�سف بالمدفعية �لثقيلة
وعددً� من قذ�ئف �لهاون �لثقيلة ��ستهدفت �لمخيم و�أطر�ف حي �لت�سامن، مما �أحدثت خر�باً 

في منازل �الأهالي. 
	 قذ�ئف من  بعدد  للق�سف  �ليرموك  مخيم  تعر�س   2017 �الأول/�أكتوبر  ت�سرين   18 يوم 

��ستباكات متقطعة على  �ندالع  ذلك مع  تز�من  �لماديات،  �أ�سر�رها على  �قت�سرت  �لهاون، 
محور �لعروبة بين تنظيم د�ع�س وف�سائل �لمعار�سة في يلد�.
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	 و�لمجموعات �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  ��ستهدفت   2017 �أكتوبر   / �الأول  ت�سرين    18 يوم 
�لمو�لية لها، قطاع �ل�سهد�ء - قطاع �لكر�عين و�سارع فل�سطين - في مخيم �ليرموك بقذ�ئف 

�لهاون.
	 يوم 22  كانون �الأول / �أكتوبر 2017 �ندلعت �لمو�جهات بين تنظيم �لدولة من جهة وف�سائل

�لمعار�سة �ل�سورية في يلد� من جهة �أخرى، �إثر محاولة عنا�سر »د�ع�س« �ال�ستيالء على 
نقطة �لم�ستو�سف بين يلد� و مخيم �ليرموك، �أ�سفرت �ال�ستباكات �لتي ��ستخدمت فيها جميع 

�أنو�ع �الأ�سلحة �لخفيفة و�لمتو�سطة و�لثقيلة عن مقتل عدد من عنا�سر د�ع�س.
	 يوم 23  ت�سرين �الأول / �أكتوبر 2017 ��ستهدف �أن تنظيم د�ع�س مو�قع عنا�سر �لمعار�سة

�ل�سورية �لم�سلحة في محوري �لم�ستو�سف و�لم�سفى �لياباني �لو�قعة على �أطر�ف مخيم 
�ليرموك بقنابل �لغاز �ل�ّسامة، ما �أدى الإ�سابة ع�سرة مقاتلين من عنا�سر �أكناف بيت �لمقد�س 

نقلو� على �إثرها �إلى �لم�سفى �لميد�ني في بلدة يلد�. 
	 حيث �ساروخ،  لق�سف  �ليرموك  مخيم  تعر�س   2017 �أكتوبر   / �الأول  ت�سرين    24 يوم 

��ستهدف �لنظام و�لف�سائل �لفل�سطينية �لمو�لية له �أماكن متفرقة منه بعدة �سو�ريخ �سديدة 
�النفجار، �قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات.

	 يوم 27  ت�سرين �الأول / �أكتوبر 2017 �ندلعت ��ستباكات على �أطر�ف مخيم �ليرموك بين تنظيم
�لدولة »د�ع�س« ومجموعات �لمعار�سة �لم�سلحة. 

	 يوم 1 ت�سرين �لثاني/  نوفمبر 2017 �ندلعت ��ستباكات و�سفت بالعنيفة على محور معبر �لعروبة
على �أطر�ف مخيم �ليرموك بين تنظيم د�ع�س وف�سائل �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة في بلدة يلد�، 
�إثر ت�سلل مجموعة من عنا�سر جي�س �الأبابيل �إلى �أحد �الأبنية �لتي يتح�سن بها تنظيم د�ع�س بمنطقة 
�سارع دعبول، حيث ��ستبكت مع عنا�سر �لتنظيم مما �أ�سفر عن وقوع عدد من �لقتلى بين �لطرفين. 

	 »يوم 21  ت�سرين �لثاني/  نوفمبر 2017 �سهد مخيم �ليرموك ��ستباكات عنيفة بين تنظيم »د�ع�س
�لو�قع  �أخرى في �لجزء  له من جهة  �لمو�لية  �لفل�سطينية  �ل�سوري و�لف�سائل  من جهة، و�لنظام 

تحت �سيطرة حركة فل�سطين حرة.
	 يوم 5 كانون �لثاني/ دي�سمبر 2017 تعر�س مخيم �ليرموك لق�سف بقذ�ئف �لهاون، ت�سبب بخر�ب

»جي�س  ومجموعات  »د�ع�س«  تنظيم  بين  ��ستباكات  �ندالع  مع  ذلك  تز�من  �لمدنيين،  منازل  في 
�الأبابيل« �إحدى مجموعات �لمعار�سة �لم�سلحة جنوب دم�سق، على محور �سوق �لثالثاء في حي 

�لت�سامن �لمجاور لمخيم �ليرموك.
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	 ل�سوري� �لنظام  قو�ت  بين  عنيفة  ��ستباكات  �ندلعت   2017 دي�سمبر  �الأول/  كانون   11 يوم 
و�لمجموعات �لمو�لية له من جهة، وهيئة تحرير �ل�سام« في مخيم �ليرموك.

	 ،”يوم 11 كانون �الأول/ دي�سمبر 2017 تعر�س مخّيم �ليرموك للق�سف ب�سو�ريخ من نوع »�لفيل
��ستهدف كاًل من �سارع فل�سطين وحي �لت�سامن، تز�من ذلك مع ��ستباكات عنيفة د�رت بين عنا�سر 
�لمجموعات �لفل�سطينية �لمح�سوبة على �لنظام، وعنا�سر تنظيم »د�ع�س« �إثر �سن عنا�سر تنظيم 
د�ع�س هجوماً مباغتاً على حاجز تابع لقو�ت �لنظام  في حي ن�سرين، و�سيطرتهم على عدد من كتل 

�الأبنية في �لحي. 

مخيم خان �ل�سيح 

لم يكن عام 2017 باأف�سل من �سابقه على �لعموم فقد عانى �سكان مخيم خان �ل�سيح من �أو�ساع 
معي�سية قا�سية نتيجة فر�س �لنظام �ل�سوري ح�سارً�  خانقاً على �لمخيم، و�إحكام قب�سته �الأمنية 
عليه، و منع �سكانه من �لدخول و�لخروج منه و�إليه �إال بمو�فقة �أمنية. باالإ�سافة النت�سار �لبطالة 
بينهم وعدم وجود مورد مالي، وغالء �الأ�سعار، فقد �أجبر �لنظام �لموظفين و�لطالب �لجامعيين 
�لر�غبين بالخروج من �لمخيم، على �لقيام بت�سجيل �أ�سمائهم في مفرزة جي�س �لتحرير �لفل�سطيني 
�أخالقية من قبل عنا�سر تلك �لمفرزة بحق  قبل يوم من خروجهم، حيث تتم هناك ممار�سات ال 

�الأهالي وبع�س �لفتيات من �أبناء �لمخيم و�الحتيال عليهن وجلب �أرقام هو�تفهن بالقوة.
في غ�سون ذلك، عا�س �أهالي مخيم خان �ل�سيح حالة من �لخوف و�لقلق نتيجة ��ستمر�ر حمالت 
�لدهم و�العتقاالت �لتي طالت �لعديد منهم على �لرغم من وجود �تفاق بين �لنظام و�لمعار�سة 

�ل�سورية �لم�سلحة بعدم �لتعر�س لالأهالي ورفع �لح�سار �لم�سدد �لمفرو�س على �لمخيم.
�إن�سانية و�سفت بالمزرية منظمة  �أو�ساع  �أهالي مخيم خان �ل�سيح �لذين يعانون من  فيما نا�سد 
�لتحرير و�لف�سائل �لفل�سطينية ووكالة �الأونرو� بحل عاجل لماأ�ساتهم، م�سددين على �أن �لزيار�ت 
�لتي قام بها �لم�سوؤولون �لفل�سطينيون للمخيم خالل عام 2017  لم تحل �لم�ساكل �لتي يعانون 
منها، موؤكدين على �أن مبلغ 25 مليون ليرة �سورية �لذي تبرع به د.�سمير �لرفاعي ع�سو �للجنة 
�لمركزية لحركة فتح �أثناء زيارته للمخيم يوم 3 كانون �لثاني / يناير 2017 كم�ساعدة عاجلة 
الإعادة �لخدمات و�لبنية �لتحتية للمخيم لم ي�سرف منها �أي مبلغ، وبقيت بجيوب من و�سلتهم 

على حد تعبيرهم.
�إدلب  �إلى  �أبناوؤها  �لتي خرج  �لعائالت  �لم�ساعد�ت على  توزيع  �ل�سوري  �لنظام  من جانبه منع 
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�ل�سيح  خان  منطقة  في  �لم�سلحة  �ل�سورية  �لمعار�سة  قو�ت  بين  �أبرم  �لذي  �التفاق  بموجب 
و�لنظام �ل�سوري مطلع �سهر كانون �الأول/ دي�سمبر من عام 2016.

حيث وزعت �لهيئة �لعامة لالجئين �لفل�سطينيين �لعرب في �سورية وبدعم من منظمة �ليون�سيف 
�إلى  �أبنائها  �أحد  منها  خرج  �لتي  �لعو�ئل  با�ستثناء  �لمخيم  �أبناء  لكافة  و�أحذية  �ستوية  مالب�س 

�إدلب.
قدمت  قد  كانت  نوفل«  »�إ�سماعيل  برئا�سة  �لمخيم  لجنة  �أن  �لعمل،  لمجموعة  نا�سطون  �أكد  فيما 
قائمة لفرع �الأمن �لع�سكري �ل�سوري باأ�سماء )220( �سخ�ساً من �أبناء �لمخيم ممن خرجو� �إلى 
�إدلب من �أبناء �لمخيم، مع �لعلم �أن غالبية مهجري �لمخيم هم من �لنا�سطين �الإغاثيين و�لعاملين 

في �لمخيم.
�لمعنية  �لجهات  و�لب�ساتين  �لمز�رع  و�أ�سحاب  مخيمها  و  �ل�سيح  خان  منطقة  �أهالي  نا�سد  كما 
�لمنطقة  �لمثمرة من مز�رع وب�ساتين  �الأ�سجار  بقطع  يقومون  �لذين  �الأزمات  لتجار  بو�سع حد 
له  �لتابعة  �ل�سعبية  و�للجان  �ل�سوري  �لنظام  مطالبين  عالية،  باأ�سعار  حطباً  لل�سكان  وبيعها 

بمحا�سبة هوؤالء �لتجار وتوفير مو�د �لتدفئة باأ�سعار منا�سبة وبكميات كبيرة للمنطقة.   

• زيار�ت ر�سمية 	
ز�رت وفود عديدة مخيم خان �ل�سيح خالل عام 2017 بهدف �الطالع على �أو�ساع �سكانه عن كثب 
بعد �سيطرة �لنظام �ل�سوري على منطقة خان �ل�سيح ومخيمها، وللوقوف على �حتياجات �سكانه 
�لفل�سطينية  �لتحرير  فقد ز�ر وفد من منظمة  �لمعي�سية و�القت�سادية،  لم�ساكلهم  و�يجاد حلول 
�الإقليم  فتح ومعتمد  لحركة  �لثوري  �لمجل�س  بع�سو  ممثاًل  يناير 2017   / �لثاني  كانون   3 يوم 
لل�ساحة �ل�سورية »�سمير �لرفاعي« �لمخيم لالطالع على �أو�ساع �لفل�سطينيين عن كثب، ومحاولة 

�يجاد حلول لالأو�ساع �ل�سعبة الأهالي �لمخيم بح�سب ت�سريحات �لرفاعي.
�أتت هذه �لزيارة و�سط �نتقاد�ت حادة من قبل �الأهالي وبع�س �لن�سطاء �لذين »ت�ساألو� �أين كانت 
من  �لخالي  مخيمهم  لتحييد  �لمنا�سد�ت  من  �لعديد  �أطلقو�  عندما  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة 
�ل�سالح و�لم�سلحين وفك �لح�سار عنه؟، منوهين �أن زيارة وفد �لمنظمة �أتت على وقع مو��سلة 
قو�ت �لنظام �ل�سوري فر�س ح�سارها على �لمخيم، وحمالت �لدهم و�لتفتي�س لمنازل �لمدنيين 
و�عتقال �أبنائهم، وذلك على �لرغم من توقيع �التفاق بين �لنظام �ل�سوري ومجموعات �لمعار�سة 
الجئ   )2500( من  �أكثر  ومعهم  �ل�سيح  خان  من  �الأخيرة  مقاتلي  وخروج  �لم�سلحة  �ل�سورية 

فل�سطيني من �أبناء �لمخيم.
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وفي يوم 1 ني�سان/ �أبريل 2017  ز�ر وفد ي�سم عددً� من �ل�سباط �لرو�س من قاعدة »حميميم« 
»�سع�سع«  �ل�سوري  �الأمن  فرع  ومن  �لفل�سطيني  �لتحرير  جي�س  من  �سباط  ر�فقهم  �لع�سكرية، 
قامو� بجولة في مخيم خان �ل�سيح، دون معرفة �أ�سباب �لزيارة وماهيتها، حيث ر�فقت �لزيارة 
قافلة م�ساعد�ت �إن�سانية وزعت على �أهالي مخيم خان �ل�سيح بالتعاون مع وكالة �الأونرو�، علماً 

�أن �لنظام �ل�سوري يمنع عودة �الأهالي وفتح �لطرق الإدخال �لمو�د و�حتياجات �الأهالي.
�أما في يوم 12 – حزير�ن/ يوينو 2017 ز�ر عدد من �لم�سوؤولين في �لنظام �ل�سوري مخيم خان �ل�سيح 
�أمنيين  �إبر�هيم« محافظ ريف دم�سق وم�سوؤولين  �لوفد »عالء  �الأهالي، و�سم  و�سط ح�سد غفير من 
وع�سكريين. حينها �أطلق محافظ ريف دم�سق وعودً� بفتح طريق مخيم خان �ل�سيح وتاأهيل �لو�سع 

�لخدماتي للمخيم ومحيطه من كهرباء وماء و�ت�ساالت، وتفعيل عمل �لدو�ئر �لخدماتية للمخيم.
بيير  لالأونرو�  غوث  لوكالة  �لعام  �لمفو�س  ز�ر   2017 نوفمبر  �لثاني/  – ت�سرين  يوم 22  وفي 
كر�ينبول مخيم خان �ل�سيح بريف دم�سق، لالطالع على �أو�ساع �لالجئين �لفل�سطينيين �لمقيمين 

في �لمخيم، ومعاناتهم و�حتياجاتهم.  
تخلل �لزيارة �جتماع عقده  كر�ينبول مع لجنة �لتنمية �الجتماعية في �لمخيم، �طلع من خاللها 
�لبنى  تاأهيل  �ل�سيح، �سو�ء منها  �أبناء مخيم خان  �لتي يعاني منها  �لهموم و�لم�ساكل  �أبرز  على 
كاهل  تثقل  �لتي  �سعوبات  من  وغيرها  �لردم  وترحيل  و�لكهرباء  �الت�ساالت  وم�سكلة  �لتحتية، 

�سكان �لمخيم بعد عودة �ال�ستقر�ر �إليه. 
بيير  لالأونرو�  �لفل�سطينيين  �لالجئين  وت�سغيل  غوث  لوكالة  �لعام  �لمفو�س  وعد  جانبه  من 

كر�ينبول بحل تلك �ل�سعوبات و�لعمل على تح�سين �لو�سع �لمعي�سي ل�سكان �لمخيم .

• �لجانب �الإغاثي 	
�أهالي مخيم خان �ل�سيح بعد  في ظل �لح�سار غير �لمعلن �لذي فر�سه �لنظام �ل�سوري على   •
�لمخيم،  على  �الأمنية  قب�سته  وت�سديد  �لغربي  دم�سق  ريف  من  �لم�سلحة  �لمجموعات  خروج 
ومنعه �الأهالي من �لخروج و�لدخول �إليه �إال بمو�فقات �أمنية، ن�سطت بع�س �لجمعيات �الإغاثية 

و�الأهلية �لتي قامت بحمالت �إغاثية للتخفيف من معاناة �سكانه ومد يد �لعون لهم. 
• ففي يوم 10 كانون �لثاني / يناير 2017 وزعت �لهيئة �لخيرية �لفل�سطينية، حو�لي )1000( 
�أن  بعد  ذلك  دم�سق.،  ريف  في  �لفل�سطينيين  لالجئين  �ل�سيح  خان  مخيم  �أهالي  على  خبز  ربطة 

�سمحت حو�جز �لجي�س �لنظامي بمرور �ل�ساحنة �لتي تحمل �لخبز. 
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بع�س  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  الإغاثة  �لخيرية  �لهيئة  وزعت   2017 مار�س  �آذ�ر/   -7 يوم  �أما   •
�لم�ساعد�ت �لغذ�ئية على عدد من �أهالي مخيم خان �ل�سيح لالجئين �لفل�سطينيين بريف دم�سق، 
من  عددً�  و�سمل  �ل�سحية،  و�لفوط  �الأطفال  وحليب  �لغذ�ئية  �ل�سلل  من  عددً�  �لتوزيع  وت�سمن 

�الأهالي وبع�س ذوي �الحتياجات �لخا�سة.
• وفي يوم 5- �أيار/ مايو 2017 و�سمن حملة »قمح وحنون« وزعت موؤ�س�سة جفر� م�ساعد�تها 
على �أهالي مخيم خان �ل�سيح لالجئين �لفل�سطينيين بريف دم�سق �لغربي، و�سملت �لحملة طرود 

معونات غذ�ئية وبطانيات وو�سائد منزلية وحليب �أطفال حملها �لمتطوعون �إلى �لمخيم.
�لفل�سطيني،  �الأحمر  �لهالل  مع  بالتعاون  �لفل�سطيني  �ل�سعب  الإغاثة  �لخيرية  �لهيئة  �أطلقت  فيما   •
�ل�سيح لالجئين  �ل�سابع« في مخيم خان  �لطبي  »�الأ�سبوع  نوفمبر 2107  �لثاني/  ت�سرين  يوم 23- 
�لفل�سطينيين بريف دم�سق، حيث ت�سمن �لك�سف �لمجاني عن �لمر�سى و توزيع �الأدوية مجاناً، م�سيرة 

�إلى �أن م�سروعها �لطبي �ل�سابع ياأتي �سمن برنامج �لرعاية �ل�سحية �لذي تقدمه �لهيئة �لخيرية.

مخيم درعا: 

	 تعر�س مخيم درعا لالجئين �لفل�سطينيين خالل عام 2017 للق�سف �لمدفعي و�لجوي �لمتو��سل
�لذي تنفذه �لطائر�ت �لحربية �لتابعة لقو�ت �لنظام  �ل�سوري منذ بدء  �لحملة �ل�سر�سة �لتي 

تتعر�س لها �الأحياء �لو�قعة تحت �سيطرة �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة في مدينة درعا. 
	 لفتاكة� �الأ�سلحة  �أنو�ع  بكل  له  �لمجاورة  و�لمناطق  �لمخيم   �لنظام   قو�ت  و��ستهدفت 

و�لمحرمة دولياً كالنابالم و�لقنابل �لعنقودية و�لبر�ميل �لمتفجرة �لتي �ألحقت دمارً� و��سعاً 
في �لمباني  تجاوز �لـ 80 % من �لبيوت و�لممتلكات �لخا�سة لالأهالي و�أوقع )375( �سحية  
من �أبناء �لالجئين �لفل�سطينيين في مدينة درعا منذ بدء �ل�سر�ع في �سورية، باالإ�سافة �إلى 
دمار بع�س �لمن�ساآت �لدولية �لتابعة لالأونرو� د�خل �لمخيم �لذي خال من غالبية �ساكنيه 

نتيجة �ال�ستهد�ف �لمتكرر.
	 بدوره �أ�سدر مجل�س محافظة درعا �لحرة بياناً �سحفياً يوم 13 حزير�ن/ يونيو 2017 �أعلن

خالله �أن مدينة درعا منطقة منكوبة، ووفقا للبيان فاإن كاًل من بلد�ت : ) �ليادودة - �لنعيمة 
- �أم �لمياذن - درعا �لبلد - حي طريق �ل�سد - مخيم درعا( مناطق منكوبة، وذلك جر�ء 
حملة �لق�سف �لممنهجة و�لمكثفة �لتي تّتبعها قو�ت �لنظام و�لملي�سيات �لم�ساندة لها على 
�إلى تدمير �لبنى �لتحتية في درعا �لبلد و�أحيائها وخروج كافة  �أدى  هذه �لبلد�ت، و�لذي 

�لم�سافي �لميد�نية عن �لعمل.
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	 من جانبها ��ستنكرت وكالة �الأونرو� ت�ساعد �لعنف جنوب �سورية ودعت لحماية �لالجئين
�لفل�سطينيين وت�سهيل �إي�سال �لم�ساعد�ت لهم. 

�لعا�سمة  جنوب  درعا  محافظة  في  �لعنف  �أعمال  ت�ساعد  �أن  »�الأونرو�«  �لغوث  وكالة  وقالت 
�ل�سورية دم�سق بين �الأطر�ف �لمتنازعة في �لمنطقة يت�سبب بنزوح الجئي فل�سطين و�عاقة �سبل 
�أو�ساط الجئي فل�سطين  �إلى وقوع وفيات في  �أدى  للمعونات �لحرجة مثلما  �لو�سول �الإن�ساني 

خالل عام 2017.
فيما �أطلق �لمتبقون من �أهالي مخّيم درعا د�خله، ند�ء منا�سدة للهيئات �الإغاثية وجميع �الأطر�ف 
لهم، في ظل  �أمن  ماأوى  تاأمين  �أجل  للتدخل من  �لتحرير،  �الأونرو� ومنظمة  �لمت�سارعة ووكالة 
ما يتعر�س له �لمخّيم و�لمناطق �لمحيطة به من ق�سف عنيف بالبر�ميل �لمتفجرة و�ل�سو�ريخ 

وقذ�ئف �لهاون. 
�إخر�ج  على  و�لعمل  �ل�سن،  وكبار  و�الأطفال  للن�ساء  �آمنة  ممر�ت  بفتح  �لمخيم  �سكان  وطالب 

�لجرحى و�لحاالت �لمر�سية �لمزمنة باأ�سرع وقت.
�أكتوبر 2017   / �الأول  ت�سرين  �أبناء مخيم درعا يوم 27-  �لع�سر�ت من  �عت�سم  �ل�سياق،  وفي 
و�لف�سائل  �لتحرير  ومنظمة  »�الأونرو�«  تق�سير  من  غ�سبهم  عن  معربين  �لجمعة،  �سالة  بعد 

�لفل�سطينية تجاههم، خ�سو�ساً فيما يتعلق بالم�ساعد�ت �الإغاثية �لعاجلة.
�لفل�سطينية  �لعو�ئل  من  �لع�سر�ت  تجاه  بو�جبها  تقوم  باأن  »�الأونرو�«  وكالة  �الأهالي  وطالب 
د�خل �لمخيم، و�أن تقوم بالعمل على �إي�سال �لم�ساعد�ت �لمالية و�الإغاثية لهم، دون �لتحجج باأن 

و�سع �لمنطقة �الأمني ال ي�سمح بذلك.
�إلى ذلك دعا �لمعت�سمون منظمة �لتحرير و�لف�سائل �لفل�سطينية �إلى �لعمل من �أجل �إيقاف معاناة 
�الأهالي في �لمخيم، حيث �أنهم يعانون من �نقطاع �لمياه و�لكهرباء و�سح �لمو�د �لغذ�ئية وغالء 

�أ�سعارها باالإ�سافة �إلى �لنق�س �لحاد بالخدمات �لطبية.
�لمخيم  �أرجاء  �لمياه ب�سكل كلي عن جميع  �نقطاع  �أهالي مخيم درعا يعانون من   �أن  �إلى  ي�سار 
منذ �أول ني�سان /  �أبريل  2014، �الأمر �لذي �أجبرهم على ��ستخد�م �الآبار �الرتو�زية لمحاولة 
تاأمين جزءً� من �لمياه الأبنائهم، بالرغم مما قد تحمله تلك �لمياه من ملوثات �إال �أنها �لخيار �لوحيد 
للخطر  حياتهم  يعر�س  مما  �ل�سرب  مياه  جلب  �أجل  من  طويلة  م�سافات  لل�سير  �أو  لهم،  �لمتبقي 

ب�سبب �نت�سار �لقنا�سة على �لمباني �لمطلة على �سو�رع �لمخيم.
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• �لجانب �لطبي 	
�إلى نق�س حاد باالأدوية و�لمو�د  �أو مركز طبي، باالإ�سافة  �أي م�سفى  ال يوجد  في مخيم  درعا 
لنقل  �إ�سعاف  �سيار�ت  تو�فر  عدم  �إليها  ي�ساف  �الأولية،  لالإ�سعافات  �لالزمة  �لطبية  و�لمعد�ت 
�سيار�ت  و�سول  �لنظامي  �لجي�س  قنا�سة  يعرقل  كذلك  �لمخيم.  خارج  �لعالج  لتلقي  �لجرحى 
�الإ�سعاف �إليه، و�إذ� نجح �الأهالي باإخر�ج �أحد �لمر�سى خارج �لمخيم، فاإن �الأردن يرف�س دخول 
�أي الجئ فل�سطيني من �سورية حتى لوكان م�ساباً. و�أمام ذلك �لو�قع �ل�سحي �لمتردي، �أطلق 
عدد من �لنا�سطين و�أبناء �لمخيم يوم 15 �سباط/ فبر�ير 2017 ند�ء ��ستغاثة ومنا�سدة لالأمم 
�لمتحدة ومنظمات حقوق �الإن�سان و�ل�سليب �الأحمر �لدولي للعمل على تاأمين �لعالج للجرحى 
نتيجة  نفادها  ب�سبب  �لطبية  و�لم�ستلزمات  �الأدوية  و�إدخال  �لمخيم،  �أبناء  من  و�لم�سابين 
��ستهد�ف �لنظام لعدد من �لم�سافي �لميد�نية، كما دعو� �لف�سائل �لفل�سطينية ومنظمة �لتحرير 
�لمتاخمة  و�لمناطق  �لمخيم  الأهالي  عاجلة  و�إغاثية  �إن�سانية  م�ساعد�ت  تقديم  �الأونرو�  ووكالة 
له، �لذين يعانون من نفاد كافة �لمو�د �لغذ�ئية و�لطبية و�لمحروقات، جر�ء �لح�سار �لتام �لذي 

يفر�سه �لجي�س �لنظامي على تلك �لمناطق.

• �لجانب �لتعليمي	
ر�سدت مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية و�قع �لتعليم في مخيم درعا خالل عام 2017 
وفي ظل ��ستمر�ر �لحرب �لر�هنة في �سورية، حيث حرمت �لحرب عددً� كبيرً� من �أبناء �لمخيم من 
حق �لتعليم ومتابعة تح�سيلهم �لعلمي، فقد تعر�ست مد�ر�س وكالة �الأونرو� للق�سف بالطير�ن 
لت  وُحوِّ ميد�نية،  م�ساٍف  �إلى  �ل�سورية  �لمعار�سة  عنا�سر  حّولها  �الآخر  و�لبع�س  و�لمدفعية، 

�أخرى �إلى �سجن، ما �أدى �إلى تر�جع �لعملية �لتعليمية د�خل �لمخيم. 
من جانبها قامت بع�س �لف�سائل �لم�سلحة بتهمي�س �لتعليم �لحكومي، وفر�ست مناهج تعتمد على 
قادرين  ي�سبحون  �لمعارك عندما  في  �الأطفال وزّجهم  تجنيد  بهدف  �لمتع�سب،  �لديني  �لتعليم 

على حمل �ل�سالح. 
�لتحرير  ومنظمة  �الأونرو�  ووكالة  �لدولية  �لمنظمات  �لعمل  من  مجموعة  طالبت  ذلك  �إلى 
فيه  �لتعليمي  �لو�قع  و�إنقاذ  درعا،  مخيم  في  للمدنيين  �لحماية  توفير  على  �لعمل  �لفل�سطينية 
بناء  و�إعادة  ترميم  حيث  من  للمخيم  �لتعليمية  �لحاجات  لتلبية  �لد�عمة  �لدول  على  و�ل�سغط 

�لمد�ر�س �لمدمرة جر�ء �لق�سف �لمكثف عليها. 
وكانت وكالة غوث وت�سغيل �لالجئين �لفل�سطينيين )�الأونرو�( قد �أعلنت على موقعها �الإلكتروني 
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�إلى ترك مد�ر�سهم، ب�سبب تز�يد  �أن ن�سبة كبيرة من �لطالب �لفل�سطينيين في �سورية ��سطرو� 
بديل  مكان  �إيجاد  في  و�ل�سعوبة  �لطعام،  توفير  على  �لقدرة  وعدم  و�لبطالة،  �لفقر  م�ستويات 

لل�سكن.
في غ�سون ذلك ذكرت �ل�سبكة �ل�سورية لحقوق �الإن�سان �أن جميع مد�ر�س مخيم درعا قد دمرت 
غير  لتقدير�ت  ووفقاً  �لفل�سطينيين،  �لمدر�سين  من  عدد�  طال  �لذي  �العتقال  عن  ناهيك  بالكامل 
من  تبّقى  من  يعي�س  فيما  دمرت،  قد  درعا  مخيم  و�أحياء  مباني  من   %)70( حو�لي  فاإن  ر�سمية 

�لالجئين د�خله �أو�ساعاً �إن�سانية غاية في �لخطورة.

• �أبرز �الأحد�ث: 	

	 ل�سد� طريق  حي  �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  ��ستهدفت   2017 يناير   / �لثاني  كانون   2 يوم 
في  خر�باً  �أحدثت  مما  �لهاون  بقذ�ئف  �لبلد  درعا  �أحياء  ق�سفت  كما  متفجرة،  باإ�سطو�نة 

�لمنازل وحالة فزع بين �الأهالي وخا�سة بين �الأطفال و�لن�ساء.
	 مبنى في  �لمتمركزة  �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  ��ستهدفت  يناير 2017   / �لثاني  كانون   8 يوم 

�لحبوب بمدينة درعا �أحياء مخيم درعا بقذ�ئف �لدبابات، وتم ت�سجيل �سقوط 4 قذ�ئف.
	 تعر�س يوم 22 كانون �لثاني / يناير 2017  حي طريق �ل�سد جنوب �سورية لق�سف عنيف

بالمدفعية من قبل قو�ت �لنظام، كما ق�سفت قو�ت �لنظام �ل�سوري �أحياء درعا �لبلد بالمدفعية 
مما �أحدث خر�باً في �لمنازل وحالة فزع بين �الأهالي وخا�سة بين �الأطفال و�لن�ساء. 

	 ل�سد �لذي ي�سم تجمعاً لالجئين� �لثاني / يناير 2017 تعر�س حي طريق  يوم 24 كانون 
�لفل�سطينيين في ريف درعا للق�سف باإ�سطو�نات غاز وعدد من قذ�ئف �لهاون، دون �أن ي�سفر 

ذلك عن وقوع �إ�سابات بين �لمدنيين. 
	 لالجئين درعا  مخيم  �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  ��ستهدفت   2017 نوفمبر   / �سباط   10 يوم 

�لفل�سطينيين جنوب �سورية بالر�سا�سات �لثقيلة، مما �أثار حالة خوف كبيرة بين من تبقى 
من �أبناء �لمخيم.

	 و�لر�سا�سات بالمدفعية  �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  ق�سفت   2017 نوفمبر   / �سباط   13 يوم 
في  كبيرً�  ودمارً�  خر�باً  �أحدث  ما  �لفل�سطينيين،  لالجئين  درعا  مخيم  و�لخفيفة  �لثقيلة 
منازل �لمدنيين، كما ��ستهدفت قو�ت �لنظام حي طريق �ل�سد �لمال�سق للمخيم و�لذي تقطنه 
عائالت فل�سطينية، ب�ساروخ �أر�س �أر�س من طر�ز » فيل« �قت�سرت �أ�سر�ره على �لماديات، 

تز�من ذلك مع �سن �لطير�ن �لحربي عدة غار�ت جوية على �أحياء درعا �لبلد.
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	 متفرقة مناطق  ��ستهدف  عنيف  لق�سف  درعا  مخيم  تعر�س   2017 �سباط/نوفمبر   15 يوم 
منه. 
	 لق�سف �سورية،  جنوب  درعا  و�أحياء  �ل�سد  طريق  حي  تعر�س   2017 �آذ�ر/مار�س   7 يوم 

بالبر�ميل �لمتفجرة من قبل قو�ت �لنظام.
	 ال�ستباكات� ب�سبب  �لفل�سطينيين  �لالجئين  من  عدٌد  �أ�سيب    2017 �آذ�ر/مار�س   10 يوم 

�لعنيفة �لتي ت�سهدها درعا وحي �لمن�سية بين قو�ت �لنظام �ل�سوري ومجموعات �لمعار�سة 
�لم�سلحة، وُعرف من بين �لجرحى �لالجئ �لفل�سطيني »نديم حمد�ن« من �أبناء مخيم درعا 

لالجئين �لفل�سطينيين جنوب �سورية.
	 يوم 20 �آذ�ر/مار�س 2017 تعر�س مخيم درعا جنوب �سورية للق�سف بقذ�ئف �لهاون من

قبل قو�ت �لنظام �ل�سوري. 
	 بالمدفعية للق�سف  درعا،  و�أحياء  �ل�سد  طريق  حي  تعر�س    2017 �آذ�ر/مار�س   30 يوم 

�لثقيلة وقذ�ئف �لهاون. 
	 حي و�لحربية  �لمروحية  و�لطائر�ت  �لنظام  قو�ت  ق�سفت    2017 �أبريل   / 11ني�سان  يوم 

�لمدينة  في  و�أماكن  �لفل�سطينية،  �لعائالت  ع�سر�ت  تقطنه  �لذي  �لبلد  بدرعا  �لمن�سية 
ومناطق �سيطرة �لف�سائل فيها، تز�من ذلك مع تو��سل �ندالع �ال�ستباكات بين قو�ت �لنظام 
و�لم�سلحين �لمو�لين لها من جهة، و�لف�سائل �لمقاتلة و�الإ�سالمية وهيئة تحرير �ل�سام من 

جهة �أخرى. 
	 ع�سر�ت تقطنه  �لذي  �ل�سد  وطريق  درعا  مخيم  تعر�س   2017 �أبريل   / ني�سان   12 يوم 

من  متفرقة  مناطق  ��ستهدفت  �لتي  �لهاون  قذ�ئف  من  بعدد  لق�سف  �لفل�سطينية  �لعائالت 
�لمخيم  �قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات.

	 يوم 14 ني�سان / �أبريل 2017 ق�سفت قو�ت �لنظام �ل�سوري مخيم درعا بعدد من �أ�سطو�نات 
�لغاز و�لخر�طيم �لمتفجرة وقذ�ئف �لهاون، ��ستهدفت مناطق متفرقة منه دون �أن ي�سفر ذلك 

عن وقوع �إ�سابات بين �لمدنيين. 
	 يوم 4  �أيار / مايو 2017 تعر�س حي طريق �ل�سد لق�سف عنيف ��ستهدف عددً� من �الأبنية

�ل�سكنية، حيث ق�سفت قو�ت �لنظام �لحي ب�ساروخ �أر�س �أر�س من نوع »فيل«.
	 ،إلى دمار وخر�ب كبير في �لمنازل و�لممتلكات� �أدى  كما ق�سفت �لحي بقذ�ئف �لهاون مما 

وتز�من ذلك مع ��ستباكات على �أطر�ف �لحي بين قو�ت �لنظام وف�سائل �لمعار�سة �لم�سلحة.
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	 ًتجمعا ي�سم  �لذي  �ل�سد  طريق  وحي  �لكا�سف  حي  تعر�س   2017 مايو   / – �أيار   19 يوم 
لالجئين �لفل�سطينيين في درعا، للق�سف بعدد من قذ�ئف �لهاون، مما �أ�سفر عن وقوع �سحايا 

في حي �لكا�سف وخر�ب كبير في منازل �الأهالي. 
	 لالجئين درعا  مخيم  �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  ��ستهدفت   2017 يونيو   / حزير�ن   –  3 يوم 

�لفل�سطينيين جنوب �سورية بثالثة �سو�ريخ �أر�س �أر�س من نوع »�لفيل«، ما �أدى �إلى دمار 
بالمنازل وحالة خوف كبيرة و�سط �لمدنيين.

	 يوم 4 – حزير�ن/ يونيو 2017 تعر�س مخيم درعا وحي طريق �ل�سد لق�سف مكثف من قبل
قو�ت �لنظام �ل�سوري، و�سجل �سقوط عدد من �لبر�ميل �لمتفجرة على �لمخيم و�لحي �لذي 

تقطنه عائالت فل�سطينية.
	 يوم 5 – حزير�ن/ يونيو 2017 تعر�س مخيم درعا لالجئين �لفل�سطينيين ومحيطه للق�سف

به  �لمحيطة  و�لمناطق  �لمخيم  �لنظام  ��ستهدف  حيث  �لمتفجرة،  و�لبر�ميل  بال�سو�ريخ 
بحو�لي 43 �ساروخاً من نوع »فيل« و12 برمياًل متفّجرً�، �أحدثت دمارً� كبيرً� في �لمنازل 

و�لممتلكات.
	 يوم 9 – حزير�ن/ يونيو 2017  ق�سف �لنظام مخيم درعا وحي طريق �ل�سد في درعا جنوب

�سورية، بال�سو�ريخ و�لبر�ميل �لمتفجرة، ما �أ�سفر عن ق�ساء �لالجئ �لفل�سطيني »ح�سان 
خمي�س« وتدمير ع�سر�ت �لمنازل في �لمخيم.

	 يوم 10 – حزير�ن/ يونيو 2017 ق�سف �لنظام مخيم درعا وحي طريق �ل�سد جنوب �سورية
بالبر�ميل �لمتفجرة و�ل�سو�ريخ.

	 يوم 12 – حزير�ن/ يونيو 2017 كثف �لنظام �ل�سوري من وتيرة �سرباته �لجوية و�لبرية
على مخيم درعا و�لمناطق �لمحيطة به. حيث ��ستهدفت قو�ت �لنظام مخيم درعا و�لمناطق 
مادة  و�لتي تحتوي على  متفجرً�  برمياًل  �ليوم بحو�لي )16(  هذ�  منذ �سباح  به  �لمحيطة 

�لنابالم �لحارق  و )24( �ساروخاً من نوع »فيل«، و)30( لغما بحريا
	 يوم 15 – حزير�ن/ يونيو 2017 �سقطت ع�سر�ت �ل�سو�ريخ من نوع فيل على �لمخيم وحي

طريق �ل�سد.
	 يوم 21 – حزير�ن/ يونيو 2017 تعر�س مخيم درعا لق�سف بعدد من �سو�ريخ �أر�س �أر�س

�لنظام  قو�ت  ��ستهد�ف  مع  ذلك  تز�من  �لماديات،  على  �أ�سر�رها  �قت�سرت  �لفيل،  نوع  من 
�أحياء ومناطق �سكنية متاخمة للمخيم تقطنها عائالت فل�سطينية
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	 يوم 22 – حزير�ن/ يونيو 2017 تعر�س مخيم درعا وحي طريق �ل�سد لق�سف مكثف من
قبل قو�ت �لنظام �ل�سوري.

	 يوم 25 – حزير�ن/ يونيو 2017  ق�سفت قو�ت �لنظام �ل�سوري مخيم درعا وحي طريق
�لمتفجرة  �لبر�ميل  من  عدد  �سقوط  �سجل  حيث  فل�سطينية،  عائالت  تقطنه  �لذي  �ل�سد 

و�سور�يخ �أر�س �أر�س من نوع »فيل«، مما خلف دمارً� وخر�باً كبيرً� في منازل �الأهالي.
	 من بعدد  درعا  مخيم  �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  ق�سفت   2017 يونيو  حزير�ن/   –  28 يوم 

�سو�ريخ �أر�س �أر�س من نوع »�لفيل«، مما �أدى �إلى دمار كبير بالمنازل و�لممتلكات.
	 عنيفة ليلية  ��ستباكات  �ندالع  درعا  مخيم  محيط  �سهد   2017 يونيو  – حزير�ن/   30 يوم 

�سرقي �لمخيم حيث د�رت �ال�ستبكات بين مجموعات �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة وعنا�سر 
من جي�س �لنظام �ل�سوري.

	 من �لرغم  �سورية على  درعا جنوب  �لنظام مخيم  قو�ت  يوليو 2017 ق�سفت  – تموز/   8
لياًل،  �أغلبها  �لهدنة، فيما كانت ح�سيلة �لق�سف على مخيم درعا )5( غار�ت جوية  �إعالنه 
و)23( برميال متفجر�، )5( قنابل نابالم، )12( �ساروخ �أر�س �أر�س من نوع »فيل«، ق�سف 

مدفعي بمعدل قذيفة كل 10دقائق.
	 – �الإثنين  ليل  �لفل�سطينيين  لالجئين  درعا  مخيم  تعر�س   2017 �أغ�سط�س  �آب/   -15 يوم 

�لثالثاء، للق�سف بعدد من قذ�ئف �لهاون، �قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات.
	 لثقيلة� �لر�سا�سات  بنير�ن  درعا  مخيم  ��ستهدف   2017 �أكتوبر   / �الأول  ت�سرين   -1 يوم 

�لتابعة لقو�ت �لنظام �ل�سوري �لمتمركزة عند حاجز �لمحكمة �لجديدة.
	 يوم 10- ت�سرين �الأول / �أكتوبر 2017 �أ�سيب �لالجئ �لفل�سطيني »محمود قويدر«، ب�سظايا

طلقات متفجرة �أطلقت من قبل قو�ت �لنظام �ل�سوري على �لمخيم.  
	 ،يوم 17- ت�سرين �الأول / �أكتوبر 2017 قامت قو�ت �لنظام �ل�سوري با�ستهد�ف مخيم درعا

بالر�سا�سات �لثقيلة فيما �قت�سرت �الأ�سر�ر على �لماديات فقط.
	 يوم 16 – ت�سرين �الأول / �أكتوبر 2017 ��ستهدفت قو�ت �لنظام �ل�سوري مخيم درعا، بعدد من

�لمدنيين، مما  منازل  �لمخيم بثالث قذ�ئف م�ستهدفاً  �لنظام  �لهاون، حيث ق�سف جي�س  قذ�ئف 
خلف دمارً� وخر�باً فيها، باالإ�سافة �إلى تعر�س مئذنة جامع �لقد�س لعدد من �لطلقات �لر�سا�سة.

	 أطر�ف� �ل�سوري با�ستهد�ف  �أكتوبر 2017 قامت قو�ت �لنظام  – ت�سرين �الأول /  يوم 21 
مخيم درعا بعدد من قذ�ئف �لدبابات �لمتمركزة في �لمناطق �لمحيطة بالمخيم. 
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	 يوم 22 – ت�سرين �الأول / �أكتوبر 2017 ��ستهدفت قو�ت �لنظام �أحياء مخّيم درعا بالر�سا�سات
�لثقيلة وقذ�ئف �لهاون، لم ت�سفر عن وقوع �إ�سابات بين �لمدنيين و�إنما �قت�سرت �أ�سر�رها 

على �لماديات. 
	 3 بـ  درعا  مخّيم  �أحياء  �لنظام  قو�ت  ��ستهدفت   2017 �أكتوبر  �الأول/  – ت�سرين   27 يوم 

قذ�ئف هاون، خّلفت دمارً� وخر�باً في منازل �الأهالي.
	 مما خلف درعا،  قذيفة هاون على مخيم  �سقطت  �أكتوبر 2017  �الأول/  – ت�سرين  يوم 27 

خر�باً في منازل �الأهالي. 
	 يوم 30 – ت�سرين �الأول/�أكتوبر 2017 ��ستهدفت �أحياء وحار�ت مخيم درعا بنير�ن �الأ�سلحة

�لر�سا�سة، ور�سا�س �لقنا�س، ما �أثار حالة من �لتوتر بين �لمدنيين �لمتبقين في �لمخيم. 
	 يوم 1 – ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 2017 ��ستهدف مخيم درعا بقذيفة هاون، �سقطت على �أحد

�سو�رع �لمخيم، فيما �قت�سرت �الأ�سر�ر على �لماديات.
	 يوم 17 – ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 2017  ��ستهدف مخيم درعا بقذ�ئف �لهاون، حيث �سجل

�سقوط قذيفتين على �أحد �سو�رع �لمخيم، مما �أدى �إلى خر�ٍب في منازل �الأهالي.
	 يوم 20 – ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 2017 ��ستهدفت قو�ت �لنظام �أحياء مخّيم درعا بعدد من

قذ�ئف �لهاون، مما خلف خر�باً في منازل �الأهالي. 
	 درعا مخيم  �ل�سوري  �لنظام  قو�ت  ��ستهدفت   2017 نوفمبر  �لثاني/  ت�سرين   –  21 يوم 

باإ�سطو�نة غاز متفجرة �قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات. 

مخيم �ل�سبينة: 
بريف  �لفل�سطينيين  لالجئين  »�ل�سبينة«،  ومخيم  بلدة  من  و�لمهجرين  �لنازحين  عودة  بد�أت 
دم�سق يوم �الإثنين 28/ 8/ 2017  حيث ُنظمت عودة �ل�سكان بقر�ر من وزير �لم�سالحة �لوطنية 
»علي حيدر« �لذي و�فق على عودة �سكان »�ل�سبينة« من فل�سطينيين و�سوريين، بعد عدة زيار�ت 

لالأخير �إلى �لمنطقة.
قامت »لجان �لم�سالحة« في هذه �لمناطق با�ستقبال �ل�سكان �لر�غبين بالعودة �إلى منازلهم في 
ت�سديد فو�تير  �لمنازل، وطلب  �أور�ق ملكية  �لتدقيق في  بعد  باأ�سمائهم  قو�ئم  مكاتبها، ونظمت 
در��سة  على  �أ�سرفت  �لتي  �الأمنية  لالأجهزة  �لقو�ئم  برفع  وقامت  �لمتر�كمة،  و�لكهرباء  �لماء 
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�لع�سكريين  بعودة  بد�ية  �سمحت  حيث  و�لتحقق،  �لتدقيق  بعد  �الأهالي  عودة  وتنظيم  �لقو�ئم 
وموظفي �لحكومة، من ثم بقية �ل�سكان �لمدنيين �لذين ��سترطت عليهم في حال وجود �أفر�د من 
�الأ�سرة خارج �لقطر ��ستخر�ج ورقة م�سدقة من د�ئرة �لهجرة تثبت �أنهم غادرو� ب�سكل قانوني 

ومن خالل �لمعابر �لر�سمية.
لوحظ هنا خ�سوع عائالت �لمفقودين و�لمعتقلين و�لغائبين الإجر�ء�ت م�سددة من قبل »�الأجهزة 
�لتي ينتمي  �لعائالت  �لم�سالحة«، وكذلك  �لتي كانت تت�سلم قو�ئم �الأ�سماء من »لجان  �الأمنية« 
�أحد �أفر�دها لف�سائل �لمعار�سة، ومنعت غالبية هذه �لعائالت من �لعودة، وفي نف�س �لوقت لم 
��ستخر�ج ورقة تثبت مكان  بالعودة دون  له،  �لموؤيدين  لعائالت »�ل�سهد�ء«، من  �لنظام  ي�سمح 

و�سبب »��ست�سهاده« ح�سب م�سادر محلية
طلبات  تقديم  عن  �أحجمت  »�لمعار�سة«،  على   تح�سب  كثيرة  عائالت  �أن  بالذكر  �لجدير  ومن   
مو�فقة للعودة �إلى منازلها، خوفاً من �لمالحقة �الأمنية، خا�سة بعد علمها باالإجر�ء�ت �لمتبعة، 
�أن  �أي�ساً،  �لالفت  من  �أفر�دها.  بع�س  �أو  �لعائلة  رب  العتقال  كثيرة  �أحياناً  توؤدي  كانت  و�لتي 
�لغالبية �لعظمى من �لعائدين �إلى تلك �لبلد�ت، هم من �لعائالت �لتي كانت قد نزحت �سابقاً �إلى 

مناطق �لنظام. 
فيما �أكدت وكالة �لغوث »�الأونرو�« في تقرير لها ن�سر مطلع �سهر ت�سرين �لثاني – نوفمبر 2017، 
�أن عدد �لعائالت من �لالجئين �لفل�سطينيين �لذين عادو� �إلى مخيم �ل�سبينة لالجئين �لفل�سطينيين 

بريف دم�سق يقدر بحو�لي )2500( عائلة.
و�أ�سافت �لوكالة �أنه من �لمتوقع �أن تعود )1000( عائلة �أخرى �إلى �لمخيم في �الأ�سهر �لقادمة 
وحي  �لم�ساكن،  وحي  �ل�سرقطتلي،  كحي  دفعات  على  �لمدينة  دخول  تم  حيث   ،2017 عام  من 

�لجعاثين. 
�أما منطقة �سمال �لنهر فال ي�سمح بدخول �الأهالي �إليها ب�سبب �الأو�ساع �الأمنية هناك ومحاذ�تها 

لمناطق �ساخنة مثل �لحجر �الأ�سود وحجيرة.
وكان �أهالي تلك �لمنطقة في حيرة من �أمرهم بين �لعودة �إلى منازلهم من عدمها، خا�سة �أن �لنظام 
�ل�سوري كان قد تحدث مطواًل عن �إعادة تاأهيل �لبنية �لتحتية للبلدة، تر�فق ذلك مع قيام ور�سات 
�لتنظيف و�ل�سيانة �لتابعتين لمحافظتي ريف دم�سق و�لقنيطرة في بلدة �ل�سبينة بترحيل �لدمار 
وفتح �لطرقات و�سيانة �لكهرباء و�لمد�ر�س و�لعياد�ت �ل�ساملة و�لم�ستو�سفات، �إال �أن عودتهم 

حلم بالن�سبة لهم – ح�سب �الأهالي. 
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 /12 �الإثنين  يوم  حيدر«  »علي  �لدكتور  �لوطنية  �لم�سالحة  ل�سوؤون  �لدولة  وزير  �سرح  فيما 
حزير�ن- يونيو/ 2017 خالل لقائه مدير �سوؤون وكالة �الأمم �لمتحدة لغوث وت�سغيل �لالجئين 
قر�رً�  �تخذت  �ل�سورية  »�لحكومة  �أن  �أد�ر  عبيدي  محمد  �سورية  في  »�الأونرو�«  �لفل�سطينيين 
الإعادة �الأهالي �إلى منطقة �ل�سبينة بريف دم�سق، �إال �أن �سبب �لتاأخير هو وجود تنظيمات م�سلحة 
على حدود �لمنطقة، م�سيرً� �إلى �أن معالجة �لو�سع �ستح�سل قريباً، و�أ�ساف وزير �لدولة ل�سوؤون 
�لم�سالحة �أن �لعمل جار الإعادة �الأهالي �إلى مناطقهم �لتي هجرو� منها و�أن �لتح�سير�ت لتاأهيل 

�لبنى �لتحتية في �ل�سبينة ما�سية وتم قطع �سوط كبير فيها. 
بوزير  ممثاًل   2017 يناير   / �لثاني  كانون   25 يوم  �ل�سوري  �لنظام  من  وفد  نفذ  �ل�سياق;  في 
منطقتي  �إلى  تفقدية  زيارة  و�لقنيطرة  دم�سق  ريف  محافظي  من  وكل  حيدر«  »علي  �لم�سالحة 
�أجل عودة  �لمتخذة من  �لجنوبي، لالطالع على �الإجر�ء�ت  »�لذيابية و�ل�سبينة« بريف دم�سق 

�أهالي �لمنطقتين بما فيهما مخيم �ل�سبينة لالجئين �لفل�سطينيين.
على  غرف  بتجهيز  �لمو�لية  ومجموعاته  �ل�سوري  �الأمن  فل�سطينيون  نا�سطون  �تهم  جانبهم  من 
�أهالي  �لمطلوبين عند عودة  دم�سق العتقال  بريف  �لفل�سطينيين  لالجئين  �ل�سبينة  مدخل مخيم 
�لمخيم، منوهين �إلى �أن �الأمن �ل�سوري �أقام حاجزً� على �لمدخل �لرئي�س للمخيم �سي�سرف على 

دخول �الأهالي �إلى مخيمهم.
�أجل  من  هي  �ل�سبينة  مخيم  مدخل  عند  �لغرف  �إن  �ل�سبينة:  في  �لم�سالحة«  »لجنة  قالت  فيما 
تنظيم بطاقات دخول �لمو�طنين، كما نفت �للجنة وجود خيمة �لعودة عند مدخل �سبينة ولكن 

�لعمل يجري حول تركيب مظلة معدنية عند �لمدخل �لرئي�س.

• �لجانب �لتعليمي: 	
�فتتحت  وكالة �الأونرو� في 15 ت�سرين �الأول- �أكتوبر/ 2017، �ثنتين من مد�ر�سها �ل�سّت في 
مخيم �ل�سبينة الأول مرة منذ كانون �الأول- دي�سمبر 2012، حيث عاد نحو 500 طالٍب من �ل�سف 
�الأول �إلى �ل�سف �لتا�سع �إلى �سفوفهم �لدر��سية بعد �إغالق لهذه �لمد�ر�س ��ستمر �أربع �سنو�ت 

ب�سبب �لو�سع �الأمني في �لمخيم. 
�ل�سيانة  الأعمال  خ�سعتا  لالإناث  و�سفورية  للذكور  �ل�سالحية  مدر�سة  �أن  �الأونرو�  و�أ�سارت 
�لدر��سي  للعام  فل�سطين  الجئي  من  بالطالب  �لمدر�ستان  هاتان  لترحب  �ل�سريعة  و�لت�سليحات 
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فيما �سهد يوم 31/ ت�سرين �الأول- �أكتوبر / 2107 زيارة نائب �لمدير �لعام لوكالة غوث وت�سغيل 
�لمعي�سي  �لو�قع  على  �طلع  حيث  ومخّيمها،  �سبينة  منطقة  )�الأونرو�(  �لفل�سطينيين  �لالجئين 
خالل  تفّقد  كما  يو�جهونها،  �لتي  و�ل�سعوبات  منازلهم  �إلى  عادو�  �لذين  �لفل�سطينيين  لالجئين 
زيارته �لمن�ساآت �لتعليمية و�لمركز �ل�سحي ومركز �لتنمية �لتابعة للوكالة، و�آبار �لمياه و�لخز�ن 

�لرئي�س �لمغذي للمخّيم.
في ختام �لزيارة وعد نائب �لمدير �لعام لالأونرو� �الأهالي بنقل معاناتهم �إلى �لجهات �لعليا في 
وكالة �لغوث �لدولية، وتقديم كافة �أ�سكال �لدعم من �أجل م�ساعدتهم �سمن �الإمكانيات �لمتاحة 

للوكالة.  

• �لو�سع �لمعي�سي:	
�أُ�سيب �لفل�سطينيون �لعائدون �إلى مخيمهم في �ل�سبينة بريف دم�سق بخيبة �أمل كبيرة بعد دخول 
�أنها بال كهرباء وال ماء وال �سيء يدّل على مقومات  �كت�سفو�  �لمدينة، وذلك بعدما  �إلى  �الأهالي 

�لحياة بح�سب و�سفهم.
نكن  لم  �ل�سبينة;  في  جنب  �إلى  جنباً  �لقاطنة  و�ل�سورية  �لفل�سطينية  �لعائالت  من  عدد  وذكر 
مدمرة، وال وجود  �لتحتية الز�لت  و�لبنية  متر�كمة  �أنقا�سها  منازل الز�لت  �إلى  �لعودة  نتوقع 

للمو��سالت.
و�لقنيطرة  دم�سق  ريف  ومحافظتا  �ل�سوري  �لنظام  �أطلقها  �لتي  �لوعود  عن  �آخرون  وت�ساءل 
بانتهاء �لخدمات و�إعادة �إعمار �لبنى �لتحتية �لتي ر�سموها لالأهالي وطلبو� من �الأهالي �لعودة.

وحول �لخدمات و�إعادة �إعمار �لبنى �لتحتية، قالت م�سادر �إعالمية مقربة من �لنظام »�إنه منذ 
�ل�سبينة �سوى مد �لخطوط  �لكهرباء في مدينة  لمد  �أي خطوة حقيقية  لم يتم تنفيذ  عام 2016 
�لمتو�سطة للمحوالت، مع �لعلم �أن عملية مد �لخطوط �لمتو�سطة ال تحتاج �إلى �أكثر من �سهرين 

– ثالثة �أ�سهر للمحوالت«.
�أما على �سعيد �لمياه، قال عدد من �لعائدين: �إن �الأهالي في �ل�سبينة ال يجدون �لطريقة للقيام 
باأعمال �لنظافة وتعزيل �لركام، �إاّل عن طريق �ل�سهاريج �لتي �أمنتها �لمحافظة ب�سعة 90 برميل 

مياه لكل �سهريج. 
وعلى �لرغم من تاأكيد �لبلدية في �ل�سبينة تجهيزها �آبارً� لمد �الأهالي بالمياه �إال �أن �لخوف من 
حاالت �ل�سرقة لمعد�ت �الآبار وغياب �لحماية �لذ�تية �لتابعة لحماية �لمن�ساآت يمنع تفعيل �الآبار 

في �لمدينة، بح�سب �لم�سرفين عليها.
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وحول ن�ساط �الأونرو� في مخيم �ل�سبينة قالت �لوكالة �إنها تقوم بجهوٍد و��سعة �لنطاق في مجالي 
�ل�سحي  �لكهرباء و�ل�سرف  �سبكات  و�إعادة  �الأنقا�س  �إز�لة  ذلك  بما في  �لبناء  و�إعادة  �ل�سيانة 

و�لمياه �إلى �لالجئين. 
وتقوم بتوفير �لمياه عن طريق نقلها بال�سهاريج �إلى الجئي فل�سطين �لذين عادو� �إلى �لمخيم منذ 

10 �أيلول 2017 و�سيتو��سل �إلى �أن ت�سبح �سبكة �لمياه �سالحة لال�ستخد�م. 
وقامت �الأونرو� �أي�سا باإر�سال عيادتها �ل�سحية �لمتنقلة �إلى �لمخيم حتى تنتهي �أعمال �ل�سيانة 
�ل�سحية  �الحتياجات  بتلبية  �لمتنقلة  �لعيادة  و�ستقوم  �لمخيم.  هذ�  في  �ل�سحي  مركزها  في 

لالجئين �لذين عادو� �إلى �لمخيم، بح�سب �الأونرو�.

مخيم �لح�سينية: 
عانى �سكان مخيم �لح�سينية بريف دم�سق خالل عام 2017 من �أو�ساع �إن�سانية ومعي�سية قا�سية، 
نتيجة ��ستمر�ر �ل�سر�ع �لد�ئر في �سورية، كما ��ستكى �سكانه من �لت�سديد �الأمني �لمفرو�س على 
�لمخيم، وحمالت �العتقال و�لّدهم �لتي يمار�سها �لنظام �ل�سوري و�للجان �ل�سعبية �لمو�لية له 
لمنازلهم، ففي يوم 5 – تموز/ يوليو 2017 �أقدم �الأمن على �عتقال عدد من �ل�سبان �لفل�سطينيين 
عرف منهم �لفل�سطيني »محمد �سالم« من �سكان مخيم �ل�سبينة �أثناء زيارتهم الأقاربهم في مخيم 

�لح�سينية، بحجة تعاطي �لمخدر�ت، �الأمر �لذي نفاه عدد من �الأهالي و�لنا�سطين. 
فيما �أكد الجئون فل�سطينيون �أن عددً� من �لمنازل تعود ملكيتها لالجئين فل�سطينيين في مخيم 
�لح�سينية بريف دم�سق، ��ستولت عليها عائالت مح�سوبة على �لنظام �ل�سوري منوهاً �إلى �أن هذه 

�لعائالت من �لطائفة �ل�سيعية. 
و�تهم �لالجئون �لفل�سطينيون، �لنظام �ل�سوري ومجموعاته �لطائفية �لمو�لية له في ريف دم�سق، 
�لنظام،  مع  مقاتلين  وعائالت  لهم  مو�لية  عائالت  وجلب  �لفل�سطينية  �لعائالت  غياب  با�ستغالل 

و�إ�سكانهم في تلك �لمنازل.
وكانت حاالت م�سابهة حدثت في منطقة �لذيابية بريف دم�سق، حيث ��ستطاع بع�س �لعائدين �إلى 

�لمنطقة دخول منازلهم و�قت�سامها مجبرين مع �لعائالت �لمو�لية للنظام. 
وكان نا�سطون قد �أكدو� �أن ما يقارب من )40%( من �سكان مخيم �لح�سينية لالجئين �لفل�سطينيين 
بريف دم�سق، لم ُي�سمح لهم بالعودة �إلى منازلهم وممتلكاتهم من قبل �لجي�س �لنظامي حتى �للحظة. 

ُي�سار �إلى �أن مخيم �لح�سينية لالجئين �لفل�سطينيين في ريف دم�سق.
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�إليه، وذلك بعد  �لفل�سطينية  �لعائالت  – �أغ�سط�س / 2015 بدء عودة بع�س  �سهد يوم 16/�آب 
�لمنع �لذي مار�سه �لجي�س �لنظامي على �سكانه �لنازحين عنه لما يقارب �لعامين.

�أما من �لجانب �لتعليمي فقد ��ستكى �أهالي مخيم �لح�سينية من تردي �أو�ساع �أطفالهم �لتعليمية 
بالدور�ت  �الأهالي  تبليغ  وعدم  بهم،  �الهتمام  وعدم  �الإهمال  نتيجة  �لعلمي،  تح�سيلهم  و�سوء 
�لح�سينية  مد�ر�س  ومدر�ء  �الأونرو�  مطالبين  �لمد�ر�س،  في  تقام  �لتي  �لتعليمية  و�لن�ساطات 
�إليه  و�سل  �لذي  �لتعليمي  �لم�ستوى  على  الإطالعهم  �جتماع  �إلى  �لطالب  �أمور  �أولياء  بدعوة 

�أبناوؤهم، و�لتو��سل معهم و�سماع �سكو�هم.   

مخيم حندر�ت: 
�أبرز حدث �سهده مخيم حندر�ت لالجئين �لفل�سطينيين في حلب خالل عام 2017  �سماح �لنظام 

�ل�سوري الأبناء �لمخيم بالدخول �إليه يوم  25/ حزير�ن - يونيو/ 2017 
 بعد �أ�سهر عديدة من خ�سوعه ل�سيطرة قو�ته، و�أقام �الأهالي �سالة �لعيد في م�سجد �لمخيم بعد 
�أن بادر بع�سهم بترميم �لم�سجد �لذي تعر�س الأ�سر�ر كبيرة جر�ء �لق�سف، حيث �أقيمت �سالة 
�لعيد الأول مرة منذ �أحد�ث �لمخيم، وقد �سارك في �ل�سالة �أهالي �لمخيم �لنازحون عنه �إلى حلب 

و مخيم �لنيرب. 
�لمخيم  تمالأُ  �لمحرمة دولياً  �لعنقودية  �لقنابل  �أبناء مخيم حندر�ت: »�إن  �إلى ذلك قال عدد من 
�إخر�ج  يتم  �أن  قبل  �لحرب  �أحد�ث  خالل  للمخيم  و�ل�سورية  �لرو�سية  �لطائر�ت  ق�سف  ب�سبب 

�لمجموعات �لم�سلحة منه«. 
�أنو�ع منها معروفة  �نفجار  من  �أو�القتر�ب منها خوفاً  لم�سها  �لمخيم من  �أهالي  نا�سطون  وحذر 

لذوي �الخت�سا�س، محملين �لنظام �لم�سوؤولية عن وجود �أعد�د كبيرة منها في �لمخيم.
�لوحدة  �لقاطنين في  �أبناء مخيم حندر�ت  بين  �لتوتر و�لقلق  �سادت حالة من  ذلك  في غ�سون 
�سبتمبر  – �أيلول/   14 يوم  قر�ر  �سدور  ب�سبب  حلب،  مدينة  في  �لجامعي  �ل�سكن  في  �لتا�سعة 
�لذين  �لالجئين  على  �لثقيلة  ب�سدوله  �أرخى  �لقر�ر  هذ�  �لجامعي،  �ل�سكن  من  باإخالئهم    2017

ت�ساءلو� عما �سيوؤول �إليه م�سيرهم في حال تنفيذ �لقر�ر.
 وفي �لتفا�سيل �أمهل �لنظام �ل�سوري و�لمجموعات �لمو�لية له حو�لي 17 عائلة  من �سكان مخيم 
�إخالء  �أجل  من  �أ�سبوعين  مدة  �لجامعية،  �لمدينة  في  �لتا�سعة  �لوحدة  في  �لقاطنين  حندر�ت 

�لوحدة و�إيجاد م�سكن بديل عنها.
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 من جانبهم عبر �الأهالي عن قلقهم وغ�سبهم من هذ� �لقر�ر �لتع�سفي على حد تعبيرهم، �لذي ال 
ير�عي �أو�ساعهم �لمعي�سية و�القت�سادية �لمزرية، مطالبين كافة �لجهات �لمعنية ووكالة غوث 
�لتي  منازلهم  �إلى  �إعمار مخيمهم وعودتهم  باإعادة  )�الأونرو�(  �لفل�سطينيين  �لالجئين  وت�سغيل 
�أجبرو� على �لنزوح منها، على �إثر �ال�ستباكات �لعنيفة �لتي �ندلعت بين �لنظام �ل�سوري وقو�ت 

�لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة، و�لتي �نتهت ب�سيطرة قو�ت �لنظام �ل�سوري عليه. 
�إطالقه وعودً� الإعادة  �ل�سوري عن محافظ حلب  للنظام  �إعالمية مو�لية  بدورها نقلت �سفحات 
�سهر و�حد و�سيتم  �لعمل خالل  �سيتم  �لتحتية في مخيم حندر�ت في حلب، حيث  �لبنية  �إعمار 

تاأمين �لكهرباء وخز�نات �لماء للمخيم فقط.
طبي  وم�ستو�سف  و�ل�ساهر  �لبكارة  مقطع  مدر�ستي  تجهيز  �سيتم  �أنه  �ل�سفحات  تلك  نقلت  كما 
وربطات خبز يومياآ للعائدين �إلى �لمخيم، �إ�سافة �إلى نقل مخلفات �لحرب و�لدمار من �لمخيم، 

بح�سب �لمحافظ.
وقالت تلك �ل�سفحات �إنه تم �الجتماع في �أحد مر�كز �إيو�ء �لالجئين �لفل�سطينيين في حلب، وتم 

ت�سجيل �أكثر من 90 عائلة للذهاب �إلى خالل �أيام معدودة.
وفي �ل�سياق قام يوم 12 – ت�سرين �الأول/ �أكتوبر 2017 وفد من منظمة �ل�سليب �الأحمر �لدولي 
ترميم  قررو�  �لذين  �لمخيم  �أهالي  م�ستلزمات  لمعرفة  بحلب،  حندر�ت  مخيم  �أرجاء  في  بجولة 
منازلهم في �لمخيم و�لعودة �إليه، بعد �أن تم �إجبارهم على �إخالء مركز �إيو�ء �ل�سكن �لجامعي 

في مدينة حلب.
�أما من الجانب الإغاثي فقد وزعت موؤ�س�سات �إغاثية �سويدية يوم 23 / �سباط- فبر�ير / 2107  
م�ساعد�تها �لغذ�ئية على �لعائالت �لفل�سطينية و�ل�سورية �لمهجرة من مخيم حندر�ت في مدينة 

حلب �سمالي �سوريا.

مخيم �لنيرب: 
�سهد مخيم �لنيرب لالجئين �لفل�سطينيين في حلب حالة من �ال�ستقر�ر و�الأمان خالل عام 2017، 
�إلى ذلك عانى �سكان مخيم �لنيرب من �لت�سديد �الأمني �لذي فر�سه �لجي�س �لنظامي ولو�ء �لقد�س 

�لمو�لي له حيث �سن حمالت دهم لمنازل �أبناء �لمخيم و�عتقل �لعديد منهم. 

	 ففي يوم 6 – �سباط / فبر�ير 2017 �عتقل �لنظام �ل�سوري �لالجئ �لفل�سطيني »محمد �أحمد
�أثناء  �لفل�سطينيين في حلب،  �لنيرب لالجئين  �أبناء مخيم  �أحد  زهر�وي« مو�ليد)1980( 
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قدومه من مدينة �لالذقية �لتي يعمل بها مدر�ساً للغة �لعربية �إلى مخيم �لنيرب لود�ع عائلته 
قبل �سفرها )لم �سمل( �إلى �ألمانيا، و لم ترد �أي معلومات �أو �أنباء عن مكان �عتقاله. 

	 يوم 21– �سباط/فبر�ير 2017 �أقدم �الأمن �ل�سوري على �عتقال �الأ�ستاذ �لفل�سطيني »محمد
وليد ر�فع« مدير �إعد�دية عكا في مخيم �لنيرب بحلب، وذلك بعد مد�همة �لمدر�سة وتفتي�سها. 

	 يوم 21 – �سباط/فبر�ير 2017 ُفقد �لفل�سطيني »عبد�هلل �لخطيب« من �أبناء مخيم �لنيرب
�أثناء ذهابه �إلى مدينة حلب �سمال �سورية، ونوه نا�سطون فل�سطينيون، �إلى �أنه من �لمرجح 
�أن يكون �الأمن �ل�سوري �عتقله على �أحد �لحو�جز في حلب، حيث تقوم قو�ت �الأمن �ل�سوري 

و�لمجموعات �لمو�لية لها على �لحو�جز بحملة �عتقاالت بين �ل�سباب في مدينة حلب.
	 »يوم 3/16 / 2017 �أفرج �الأمن �ل�سوري عن �لالجئ �لفل�سطيني �ل�سوري »عبد �لناطور

من �أبناء مخيم �لنيرب في حلب، وذلك بعد �عتقال د�م الأكثر من �سهرين.
	 يوم 8- �أيلول/ �سبتمبر 2017 �أفرج �الأمن �ل�سوري عن �ل�ساب �لفل�سطيني »محمد ما�سي

�أبناء  من  وهو  �ل�سورية،  �الأمنية  �الأفرع  بين  متنقاًل  ق�ساها  �سنو�ت  خم�س  بعد  �لخطيب« 
مخيم �لنيرب لالجئين �لفل�سطينيين في حلب.

	 يوم 23- ت�سرين �الأول/ �أكتوبر 2017  �أفرج �الأمن �ل�سوري عن �ل�ساب �لفل�سطيني »�سامر
عبد �لحميد« �أحد �أبناء مخيم �لنيرب لالجئين �لفل�سطينيين في حلب، بعد �أن قام باعتقاله 

في مدينة حلب منذ  �أكثر من ع�سرين يوماً.

• �أبرز �الأحد�ث: 	

	 للجان� على  �لمح�سوبة  �لعنا�سر  �أحد  قد�سية«  »�أحمد  قتل   2017 مار�س   �آذ�ر/   27 يوم 
�لمو�لية للنظام في مخيم �لنيرب لالجئين �لفل�سطينيين في حلب، نتيجة خالف مع عائلة 
�لم�سعور. كما �أ�سيب �لالجئ »وحيد �الأمين« في �لعقد �لخام�س من عمره بجروح خطيرة 
نتيجة تلك �ال�ستباكات، منوهاً �إلى �أن حالة من �لتوتر �سادت في �لمخيم مما �أدى �إلى �إغالق 

�لمد�ر�س و�ل�سو�رع خوفاً من تجدد �ال�ستباكات. 
	 لو�ء« �أع�ساء  من  �لفل�سطينيين  �لالجئين  من  عدد  �أ�سيب   2017 ني�سان/�أبريل/   12 يوم 

�لقد�س« �لمح�سوب على �لنظام �ل�سوري، �أثناء قتالهم �إلى جانب قو�ت �لنظام �ل�سوري في 
منطقة �لزهر�ء بحلب، عرف منهم: �أحمد بدر، ه�سام �أبو ح�سن، و�سيم عز�م.

	 لت�سامنية مع� �لفعاليات  �لفل�سطينيون عددً� من  �لالجئون  ني�سان /�أبريل / 2017 نظم  يوم 27  
�الأ�سرى �لفل�سطينيين �لذين يخو�سون �إ�سر�باً مفتوحاً عن �لطعام في �سجون �الحتالل �الإ�سر�ئيلي.
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	 ،لنيرب� �أبناء مخيم  �لفل�سطيني »حمادة دكور« من  �أ�سيب  – �أيار/ مايو 2017  يوم 30 
�أحد عنا�سر لو�ء �لقد�س بجر�ح خالل م�ساركته �لقتال �إلى جانب قو�ت �لنظام �ل�سوري في 

مدينة تدمر.
	 نفجار�ت� �أ�سو�ت  على  �لنيرب   مخيم  �سكان  ��ستيقظ   2017 �أغ�سط�س/   - �آب   /18 يوم 

�سخمة هزت �أرجاء �لمخّيم، مما �أثار �لخوف و�لذعر بين �الأطفال و�لن�ساء، تبين الحقاً �أن 
�لقد�س«  لمجموعة »لو�ء  تابع  للذخيرة  �نفجار�ت في م�ستودع  ناجم عن  �لعنيف  �ل�سوت 

�لمو�لية للنظام �ل�سوري جانب مقبرة �ل�سهد�ء من جهة �أتو�ستر�د �لر�مو�سة. 
	 و�لذعر �لخوف  من  بحالة  �لنيرب  مخيم  �سكان  �أ�سيب    2017 �سبتمبر   �أيلول/   -26 يوم 

جر�ء �سقوط �ساروخ بالقرب من مقبرة �ل�سهد�ء من جهة منطقة �لر��سدين وحي جمعية 
ي�سفر عن  لم  �لم�سلحة غربي مدينة حلب،  �لمعار�سة  �لتي ت�سيطر عليهما ف�سائل  �لزهر�ء 

وقوع �إ�سابات بين �لمدنيين. 

• �لو�سع �لمعي�سي: 	
عانى �سكان مخيم �لنيرب لالجئين �لفل�سطينيين في حلب من �أزمات �قت�سادية ومعي�سية خانقة 
�لح�سول على رغيف  ز�د من معاناتهم �سعوبة  �سورية، وما  �لد�ئر في  �ل�سر�ع  ��ستمر�ر  جر�ء 
بال�سو�بط  �لطحين  من  و�فرة  كميات  ت�سلهم  �لتي  �الأفر�ن  �أ�سحاب  �لتز�م  عدم  نتيجة  �لخبز، 
و�لقو�نين وبيعهم �لخبز بكميات كبيرة لجهات مجهولة مما يحرم �الأهالي من �لح�سول على �لخبز. 
ويتجمع �لمئات من �الأهالي يومياً ول�ساعات طويلة �أمام �الأفر�ن، للح�سول على ربطة خبز، هذ� 

�لخبز �لذي يعتبر قوتهم �ليومي.
 من جانبهم عز�  �أبناء مخيم �لنيرب �سبب �الأزمة �إلى �سوء �آلية �لبيع، و�إلغاء مر�كز توزيع �لخبز 
)قرية  لهم  �لمجاورة  �لقرى  �أهالي  تو�فد  جر�ء  �لمخيم  �أفر�ن  على  �ل�سديد  و�الزدحام  لالأهالي، 
�لنيرب – تل �سعيب – جبرين( على �لرغم من وجود �أفر�ن في بلد�تهم، منوهين �إلى �أن �أ�سحاب 
�أنهم  �إال  �ل�سكان،  �حتياجات  ت�سد  �لطحين  من  و�فرة  كميات  ياأخذون  �لمناطق  تلك  في  �الأفر�ن 

يقومون ببيعها �إلى جهات غير معلومة.   
وطالب �الأهالي من �لحكومة �ل�سورية و�لجهات �لمعنية بتوفير مادة �لخبز »الأنها �سرورية لهم 
�أفر�ن  بزيادة مخ�س�سات  �أخرى«، كما طالبو�  بمادة  �ال�ستعا�سة عنها  �أو  �ال�ستغناء  وال يمكن 
�لمادي،  �لربح  �سوى  يهمهم  ال  �لذين  �الأفر�ن  �أ�سحاب  ومحا�سبة  �لطحين،  مادة  من  �لمخيم 
�أفر�ن �لمخيم بكميات  �أفر�ن بلد�ت جبرين وقرية �لنيرب، وو�سع حد لبيع �لخبز من  ومر�قبة 
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كبيرة لجهة مجهولة، و�إعادة عمل مر�كز توزيع �لخبز لالأهالي.
فيما ��ستكى �أهالي مخيم �لنيرب �أي�ساً من �أزمة مو��سالت خانقة ب�سبب توقف معظم �لحافالت 
وو�سائل �لنقل عن �لعمل ب�سبب �سح مادتي �لبنزين و�لديزل وغالء �أ�سعارهما في حال توفرهما.

في حين عانى �سكان �لمخيم من �نت�سار �لح�سر�ت �ل�سارة و�لقو�ر�س و�لرو�ئح �لكريهة، نتيجة 
قيام �لمز�رعين با�ستخد�م �لمياه �الآ�سنة ل�سقاية �أر��سيهم �لمجاورة للمخيم، مما قد يهدد �ل�سحة 

�لعامة، وي�سبب �أ�سر�رً� بيئية و�أخطارً� �سحية على �لقاطنين في تلك �لمنطقة.
بحلب،  �الأونرو�  وكالة  في  و�لم�سوؤولين  �لمعنية  �لجهات  جميع  �لمخيم  �أهالي  نا�سد  وبدورهم 
بالعمل على �إيجاد حل لم�سكلتهم، من خالل �لبدء بتنفيذ عملية ر�سٍّ للمبيد�ت �لم�سادة للح�سر�ت، 

وو�سع �آلية للق�ساء على �لقو�ر�س �لتي باتت ت�سكل هاج�ساً بالن�سبة لهم.
كما حذرو� من �نت�سار مر�س )حبة حلب( �لل�سمانيا �أو ما ي�سمى »ذبابة �لرمل« و�لذي يعتبر من 
�الأمر��س �لخطيرة �لتي تنت�سر في مدينة حلب الأن �لل�سمانيا يعتبر مر�سا طفيلي �لمن�ساأ ينتقل 

عن طريق قر�سة ذبابة �لرمل. 
�إلى ذلك �سهدت حار�ت و�أزقة مخيم �لنيرب ظاهرة �نت�سار �لدر�جات �لنارية �لتي باتت ت�سّكل 
عدم  ب�سبب  �لمرعبة  �لحو�دث  من  �لعديد  �ُسّجلت  فقد  �لمخيم،  �سكان  حياة  على  حقيقياً  خطرً� 
�اللتز�م بمعايير �الأمانة و�ل�سالمة، و�ل�سرعة �لجنونية �لتي يقود بها �سائقو �لدر�جات �لنارية 

في �أزقة وحو�ري مخيم �لنيرب دون مر�عاة لوجود �أطفال ون�ساء و�سيوخ في تلك �الأزقة. 
فمنذ �ندالع �لحرب في �سورية عام 2011، �سادت �لفو�سى وتف�ست �لبطالة و�زد�دت رقعة �لفقر 
�أي فر�سة عمل توؤمن لقمة �لمعي�سة لهم والأ�سرهم،  �لذين ��سطرو� لقبول  �ل�سباب،  �أو�ساط  في 
فالتحق �لعديد من �ل�سبان للتطوع في �للجان �ل�سعبية ولو�ء �لقد�س �لمو�لي للنظام �ل�سوري، 
وبهذ� �سمن هوؤالء �أن �أحدً� لن يحا�سبهم �أو يلجم جنونهم الأنهم يمثلون �ل�سلطة في �لمخيم، لذلك 
بادرو� �إلى تنظيم �سباقات د�خل حار�ت �لمخيم وفي )�سارع �لموت( �لو�قع في منطقة �ل�سارع 

�لجديد قرب �سكة �لقطار، و�لذي �كت�سب ��سمه بعد تز�يد �أعد�د جرحى �لدر�جات �لنارية فيه.
من جانبهم حّمل �الأهالي لو�ء �لقد�س �لذي ي�سيطر على �لمخّيم م�سوؤولية �لفلتان �الأمني و�ال�ستهتار 
بحياة �لمدنيين، خا�سة �أن �لعديد من �سائقي �لدر�جات �لنارية هم عنا�سر من لو�ء �لقد�س، كما 

طالبو� بو�سع �آلية للمر�قبة ومحا�سبة هوؤالء �لمتهورين.  
وت�سير �إحدى �لم�سادر �الإعالمية �إلى �أنه  �سجل �إ�سابة ما يقارب /12/ �سخ�ساً في �سهر تموز من 

�لعام 2017 معظمهم من �الأطفال، نتيجة تعر�سهم لحو�دث بالدر�جات �لنارية. 
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�ل�سو�تر  باإز�لة بع�س  �لثاني/ يناير 2017،  �لنيرب، يوم 4 كانون  من جانبها قامت بلدية حي 
�لتر�بية عن مد�خل �لمخيم وحي �لنيرب، وذلك تمهيدً� لعودة حركة �لمو��سالت عبر هذ� �لطريق.

مخيم جرمانا: 
ذلك  �سفو  يعكر  لم   2017 عام  خالل  �لن�سبي،  �ال�ستقر�ر  من  حالة  جرمانا  مخيم  �أهالي  عا�س 
�أبو  �أكتوبر 2017 على حي  – ت�سرين �الأول/  �ال�ستقر�ر �سوى �سقوط 5 قذ�ئف هاون يوم 21 
نوري وحي �لتحرير، ما �أ�سفر عن �إ�سابة �سخ�سين من �أبناء �لمخّيم كما خلف �لق�سف �أ�سر�رً� 
مادية في منازل �الأهالي وحالة خوف بين �ل�سكان. و�أ�سار �أبناء �لمخيم �إلى �أن م�سدر تلك �لقذ�ئف 
مجموعات �لمعار�سة �لم�سلحة في ريف دم�سق، حيث تجري �لعمليات �لع�سكرية و�لق�سف في 

عدة مناطق في ريف دم�سق.
وخدمات  �الأ�سا�سية  �لخدمات  توفر  عدم  من  جرمانا  مخّيم  �أهالي  عانى  �لمعي�سية  �لناحية  من 
�لبنى �لتحتية. ومن �رتفاع �إيجار �لمنازل نتيجة �زدياد �لطلب عليها، نظرً� �إلى ��ستيعاب �لمخيم 
لع�سر�ت �الآالف من �لنازحين من مناطق مجاورة، ما فر�س على �ل�سكان �لعي�س في ظروف خانقة، 
و�رتفاع ن�سب �لبطالة في وقت تقّل فيه �لم�ساعد�ت �لمقدمة من �لهيئات �لخيرية و�الأونرو�، �لتي 

ي�سكو �الأهالي �أنها ال تغطي �إال �لي�سير من تكاليف حياتهم. 
يذكر �أن مخيم جرمانا لم ينخرط مبا�سرًة باالأحد�ث �لد�ئرة في �سورية، بحكم موقعه �لقريب من 
مناطق تحّكم �لنظام بالعا�سمة. �إال �أنه �سهد وي�سهد �سقوط قذ�ئف في محيطه، نتيجة قربه من 

طريق مطار دم�سق �لدولي ومنطقة �لغوطة �ل�سرقية.

مخيم خان دنون 
حالة من �ال�ستقر�ر �الأمني عا�سها مخّيم خان دنون �لذي يقع على م�سافة 23 كيلومتر� جنوب 
لالأو�ساع  خطير  تاأّزٍم  من  عانو�  �سكانه  �أن  �إال   ،2017 عام  خالل  دم�سق  �ل�سورية  �لعا�سمة 
�لمعي�سية فيه نتيجة �نعكا�سات �لحرب �لد�ئرة في �سورية، فقد ��ستكو� منذ بد�ية �الأحد�ث في 
دنون  �لتنقل من مخيم خان  بات  �لمخيم حيث  و�إلى  �لنقل من  تاأمين و�سائط  في  �أزمة  �سورية، 
و�لعودة �إليه �أحد �لم�ساكل �لتي ال ي�ستهان بها في حياة �سكانه، فقد ينتظر �أي موظف �أو طالب 
عدة �ساعات للو�سول �إلى مكان عمله، باالإ�سافة �إلى �لمنّغ�سات �الأخرى من م�سروف يكاد ي�سل 

�إلى ربع �لر�تب �أو �أكثر، عد� عن مز�ج �ل�سائقين �لمتقلب.
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مكان  �إلى  تقلهم  �لتي  )�لميكروبا�سات(  توفر حافالت  و�لموظفون من عدم  �لطالب  يعاني  فيما  
عملهم ومد�ر�سهم وجامعاتهم، �إ�سافة �إلى ��ستغالل �سائقي �لحافالت ورفع �أجرة �لنقل وفر�سهم 
خط �سير �لحافلة بما يتو�فق مع �أهو�ئهم، فاأغلب �لحافالت ت�سل فقط �إلى بلدة �لك�سوة، وعندها 
�إلى مكان عملهم ما ي�سكل عبئا مادياً ووقتاً  �أكثر للو�سول  �أو  ي�سطر �الأهالي �لى �أخذ و�سيلتين 

طوياًل.
و�لف�سائل  �لمعنية  �لجهات  �إلى  �ل�سكاوى  من  �لعديد  قّدمو�  �أنهم  �لمخيم  �أهالي  �أكد  من جانبهم 
�لكثير من م�سوؤولي  �أن  �لرياح، م�سيفين  �أدر�ج  �أن �سكو�هم ذهبت  �إال  �لفل�سطينية و�لحكومية، 
�لف�سائل و �لقوى �ل�سيا�سية تاأتي لح�سور �لمهرجانات و �إلقاء �لكلمات �لم�سيدة ب�سمود �الأهالي، 
م�سددين على �أنه كان من �الأف�سل �أن ياأتي �لم�سوؤولون لي�ساهدو� معاناة �الأهالي �ليومية و�إيجاد 

حلول �سريعة لها.
�لمخيم من  د�خل  �أحياء كثيرة  تعاني  �لمياه، حيث  تاأمين  في   �أزمة  دنون  �سهد مخيم خان  كما 
و�أزقة  حار�ت  بع�س  و  �لقديم  �لملجاأ  حار�ت  و  �لعقاد  �أر�س  منازل  و  كحار�ت  �لمياه  �نقطاع 
�لمخيم �لقديم، و�سارع �للد، و�سارع �أريحا و بع�س �لحار�ت �لقريبة من خز�ن �لمياه �لجديد، مما 

ي�سطر قاطنيها �إلى �سر�ء �لماء عبر �ل�سهاريج، مما �ساعف من معاناتهم �القت�سادية.
بدورهم طالب �سكان �لمخيم �لذين عانو� في وقت �سابق من �نقطاع �لمياه عن منازلهم  ب�سبب 
�لحكومية  �لجهات  �لمياه،  �سبكة  في  كبير  تلوث  وحدوث  �لمجارير  بمياه  �ل�سرب  مياه  �ختالط 

ووكالة �الأونرو� �لعمل على حل هذه �لم�سكلة باأ�سرع وقت.  
من جانبها ��ستطاعت �لهيئة �لخيرية الإغاثة �ل�سعب �لفل�سطيني �لتي �أخذت على عاتقها حل �أزمة 
�لمياه في مخيم خان دنون، من خالل حفر بئرين �رتو�زيين وذلك �سمن م�سروعها �لخيري �لذي 

�أطلقته �سابقاً تحت عنو�ن »�سقيا �لخير«. 

مخيم �ل�سيدة زينب: 
�لمو�د  �أ�سعار  �رتفاع  �أبرزها  متعددة  �قت�سادية  �أزمات  من  زينب  �ل�سيدة  مخيم  �سكان  ي�سكو 
�لغذ�ئية �إ�سافة �إلى نق�س �لعديد من �لمو�د �الأ�سا�سية كالخبر و�لمحروقات، كما يعاني �الأهالي 

من �نقطاع �لتيار �لكهربائي لفتر�ت طويلة.
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مخيم �لعائدين حم�ش:
�لدهم  حمالت  �سفوها  عكر   ،2017 عام  خالل  بحم�س  �لعائدين  مخيم  �سهدها  �لهدوء  من  حالة 
ذر�ئع مختلفة، حتى تحول  �لحين و�الآخر، تحت  بين  �ل�سوري  �الأمن  بها  يقوم  �لتي  و�العتقال 
�لمخيم �إلى معتقل كبير يتحكم فيه �الأمن �ل�سوري يميناً و�سمااًل بح�سب و�سف �أحد �أبناء �لمخيم. 
وت�سير �إح�سائيات مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن )187( من �أبناء مخيم �لعائدين 
ال يز�ل �الأمن �ل�سوري يتكتم على م�سيرهم و�أماكن �عتقالهم، فيما ال تتوفر �إح�سائيات دقيقة عن 

عدد �لمعتقلين في �سجون قو�ت �لمعار�سة �ل�سورية.
�لمخيم، حيث  �أبناء  لمنازل  �ل�سوري خالل عام 2017 بعدة حمالت دهم  �الأمن  قام  �ل�سياق  في 
��ستدعت �الأجهزة �الأمنية �ل�سورية يوم 28/ 9/ 2017 عددً� من ن�ساء ورجال �لمخيم للتحقيق 
معهم، �عتقل على �إثرها 4 ن�ساء ُعرف منهن �لممر�سة »�سحر عقاد« وهي �إحدى ممر�سات م�سفى 
بي�سان �لتابع للهالل �الأحمر �لفل�سطيني في �لمخيم �إلى جانب 3 ن�ساء، تم تحويلهن �إلى دم�سق 

دون معرفة تهمهمن و�أ�سباب �العتقال
كما �أقدم �الأمن �ل�سوري يوم 2017/11/4 على �عتقال الجئتين فل�سطينيتين تتحفظ مجموعة 
�لعمل على ذكر ��سميهما خوفاً على حياتهما وحياة �أفر�د عائلتهما،  من منزلهما في مخيم �لعائدين 

بحم�س، حيث تم �قتيادهما �إلى جهة غير معلومة.   
وفي �ل�سياق �أفرج �الأمن �ل�سوري عن عدد من �أبناء مخيم �لعائدين بحم�س خالل عام 2017 هم: 

	 يوم 23 – كانون �لثاني / يناير 2017  �أفرج �الأمن �ل�سوري عن �لالجئ �لفل�سطيني »غريب
محمد غريب« من �أبناء مخيم �لعائدين بحم�س، وذلك بعد �عتقال د�م لحو�لي �سنتين وثالثة 
�ل�سرياتيل جانب  �عتقل يوم 4 / 11/ 2014 من قبل عنا�سر حاجز دو�ر  �أنه  �أ�سهر. علماً 

�لملعب �لبلدي �لتابع للجي�س �لنظامي.
	 ني�سان/ �أبريل 2017 �أفرجت �الأجهزة �الأمنية �ل�سورية عن �ل�ساب �لفل�سطيني – يوم 16 

مخيم  �أبناء  من  وهو  �ل�سجون،  في  ق�ساهما  �سنتين  نحو  د�م  �عتقال  بعد  هدبة«  »�أمجد 
�لعائدين في حم�س.

	 يوم 1 – حزير�ن/ يونيو  2017 �أُفرج عن �لفل�سطيني »محمد ح�سان م�سطفى �ساليمة« من
�سكان مخيم �لعائدين بحم�س، ومن عنا�سر جي�س �لتحرير �لفل�سطيني بعد �سفقة تبادل بين 

قو�ت �لنظام وجي�س �الإ�سالم في ريف دم�سق.
	 »يوم 3 – ت�سرين �الأول/ �أكتوبر  2017 �أفرج �الأمن �ل�سوري عن �لفل�سطيني »موؤيد �إدري�س

من �سكان مخيم �لعائدين بحم�س.
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مخيم �لعائدين حماة:
حالة من �لهدوء نعم بها �أهالي مخيم �لعائدين بحماة لم يعكر �سفوها �إال حمالت �لدهم و�العتقال 
�لتي ي�سنها �الأمن �ل�سوري بين �لفينة و�الأخرى مما يثير �لهلع و�لرعب لديهم ب�سبب خوفهم على 
�أبنائهم من �العتقال �لتع�سفي، ومن جهة �أخرى ال يز�ل يعاني �سكان �لمخيم من تدهور �الأو�ساع 
�أ�سعار  �لكهرباء و�لمحروقات و�لخبز و�رتفاع  �أزمات  تفاقم  �إلى  �إ�سافة  ب�سكل كبير،  �لمعي�سية 

�لمو�د �الأولية ب�سكل كبير.
�لتموينية  �لمو�د  �أ�سعار  وغالء  �لبطالة  ب�سبب  �القت�سادي  �لجانب  في  �الأهالي  معاناة  وتتركز 

و�لمعي�سة ب�سكل عام �إ�سافة �إلى �أزمات في تاأمين �لمحروقات.

مخيم �لرمل �لالذقية: 
رغم �لهدوء �لن�سبي �لذي ينعم به مخيم �لرمل في �لالذقية �إال �أن حالة من عدم �الرتياح وعدم 
�ل�سعور باالأمان ت�سري بين �سكانه نتيجة �لت�سديد �الأمني على مد�خل ومخارج �لمخيم، و�لتخوف 

من حمالت �لدهم و�العتقال �لتي يقوم به �الأمن �ل�سوري بين �لفينة و�الأخرى. 
ي�سكو �سكان �لمخيم من �سيق �لحال وغالء �الأ�سعار و�سح �لمو�د �لغذ�ئية و �نت�سار  اقت�ساديًا 
�لبطالة �إ�سافة �إلى �رتفاع �إيجار�ت �لمنازل ب�سكل كبير، ويذكر �أن �لمخيم ي�ستقبل �لع�سر�ت من 

�لعائالت �لتي نزحت من �لمخيمات �لفل�سطينية �الأخرى.
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التجمعات الفل�سطينية  ♦
دم�سق وريفها: 

• قد�سيا: 	
�إلى بلدة قد�سيا بريف دم�سق ظروفاً معي�سية  �آالف عائلة فل�سطينية نازحة  عا�ست حو�لي )6( 
قا�سية، ب�سبب �رتفاع تكاليف �لمعي�سة من �إيجار�ت �لمنازل وغالء �لمعي�سة و�نت�سار �لبطالة من 

جهة و��ستغالل بع�س �أ�سحاب �لمنازل من جهة �أخرى.
بعد فتح طريق قد�سيا وفك �لح�سار عنها،  �لبيوت �رتفاعاً جنونياً  �إيجار�ت  �أ�سعار  فقد �سهدت 
حيث كانت تتر�وح �أجرة �لبيوت من )مّجاناً( �إلى 25 �ألف ليرة )50$( كاأح�سن �لبيوت، ثم �إلى 

30 �ألفاً ليرة �سورية للبيت �لفارغ، و70 �ألفاً للبيت �لمفرو�س )كمعدل و�سطي(.
�أ�سحاب  �لفل�سطينية �سيئاً، فقد عمد بع�س  �لعائالت  �لحال عند  �لمنازل جعل  �إيجار�ت  �رتفاع 
�لبيوت �لذين كانو� يمتّنون للم�ستاأجرين بالجلو�س في بيوتهم لحمايتها باتو� عك�س ذلك، فطلبو� 

من �لنا�س �لخروج بحجة ما، و�لهدف منه رفع �إيجار �لبيت، 
من جانبها ف�سلت بع�س �لعائالت حال �لح�سار �لتي ��ستمرت لعامين ونّيف في قد�سيا على و�سع 
�لبلدة �الآن، حيث �أ�سبحت مهّمة �إيجاد بيت هي �الأ�سعب هذه �الأيام ب�سبب تدفق �لنا�س للمنطقة 
�ل�سرورية  �لحاجات  �سر�ء  كان  �لح�سار  �سهور  وفي  �لعا�سمة،  من  �إيجارً�  �أرخ�س  تعد  �لتي 

�لغذ�ئية ب�سعر م�ساعف �أقل تكلفة من �إيجار�ت �لبيوت حالّياً.

• تجمع حطين 	
و�أو�ساع  �أزمات  من  ي�ستكون  بدم�سق،  برزة  منطقة  في  حطين  تجمع  �أهالي  من  �لمئات  اليز�ل 
�إن�سانية قا�سية، جر�ء �نعكا�س تجليات �لحرب �لد�ئرة في �سورية على �أو�ساعهم �لمعي�سية، فيما 
حافظ �لتجمع على �لحياد رغم قربه جغر�فياً من قلب �الأحد�ث و��ستطاع �سكانه تجنب �النخر�ط 
باالأحد�ث �لد�ئرة في �سورية، رغم محاوالت �لبع�س ت�سكيل لجان �أمنية �إال �أن �الأهالي رف�سو� 

ذلك ب�سدة ومنعو� ت�سليح �أي �سخ�س .

• منطقة نهر عي�سة: 	
�لحجر  حّي  ومنطقة  �ليرموك  مخيم  من  �لنازحة  �لفل�سطينية  �لعائالت  عا�ستها  جديدة  تغريبة 
�الأ�سود �إلى منطقة حّي نهر عي�سة �لتابع لمحافظة دم�سق خالل عام 2017 نتيجة تعر�سها لخطر 
على  �لم�سلحة  �ل�سورية  �لمعار�سة  قو�ت  �سيطرة  �أثناء  با�ستئجارها  قامت  �لتي  �لمنازل  �إخالء 
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�ل�سوري  �الأمن  من  و�سلتهم  �لتي  �الإنذ�ر�ت  ب�سبب  و�لخيم،  بال�سو�رع  م�سردين  وبقائهم  �لحي 
و�لتي تدعوهم الإفر�غ بيوت عائلة �لمجاري�س �لتي يقطنونها الأن �أ�سحابها �سيعودون �إلى منازلهم 

بعد �أن �أبرمو� �تفاق م�سالحة مع �لنظام �ل�سوري. 
من جانبها طالبت �لعائالت �لفل�سطينية كافة �الأطر�ف �لعمل على �إعادتهم �إلى منازلهم في مخيم 
و�الأونرو�  �لفل�سطينية  و�لف�سائل  �ل�سلطة  على  �أنه  على  م�سددين  ممكن،  وقت  باأ�سرع  �ليرموك 
�لتحرك الإيجاد حل لم�سكلتهم، وتاأمين مر�كز �إيو�ء لهم، �أو �إعطائهم بدل �إيجار لحين حل �أزمتهم. 
ُيذكر �أن حّي نهر عي�سة، �أو كما �سّمته محافظة دم�سق »حي �ل�سيدة عائ�سة«، مكتظ بالنازحين من 
مخّيم �ليرموك وحّي �لحجر �الأ�سود، وهو منطقة مزدحمة بال�سكان، ق�ّسمه �الأوتو�ستر�د �لدولي 
�إلى حّي  �أقرب  �سرقي،  و�لثاني  لب�ساتين كفر�سو�سة ود�ريا،  �الأول غربي، مال�سق  ق�سمين:  �إلى 

�لبو�بة �لو�قع في �ساحة �الأ�سمر �لموؤدية �إلى حّي �لقدم.

• �لذيابية: 	
�سمح �لنظام �ل�سوري خالل عام 2017 بعودة �لمئات من �أهالي بلدة �لذيابية بريف دم�سق �إلى 
�لتي  �الأمنية  �لقب�سة  ب�سبب  �لد�ئم  �لخوف  هاج�س  عا�سو�  �ل�سكان  �أن  �إال  وممتلكاتهم،  منازلهم 
فر�ستها قو�ت �لنظام على �لمنطقة و�لتغيير �لديموغر�في لها، فقد �أكد الجئون فل�سطينيون يوم 
17 – �سباط / فبر�ير 2017، �أنه وبعد عودة �لنازحين من فل�سطينيين و�سوريين �إلى منازلهم 
في منطقة �لذيابية بريف دم�سق، تفاجوؤو� بوجود عائالت مح�سوبة على �لنظام �ل�سوري ت�ستولي 

على بيوتهم، منوهين �إلى �أن �لعائالت من �لطائفة �ل�سيعية.
و�تهم �لالجئون �لفل�سطينيون، �لنظام �ل�سوري ومجموعاته �لطائفية �لمو�لية له في ريف دم�سق، 
بجلب عائالت مو�لية له وعائالت مقاتلين مع �لنظام، و�إ�سكانهم في منازل تعود ملكيتها لالجئين 
عن  نزوحهم  فترة  �لنظام  ��ستغالل  من  غ�سبهم  عن  �لالجئون  و�أعرب  و�سوريين،  فل�سطينيين 

�لمنطقة منذ قر�بة �أربع �سنو�ت و�قتحام منازلهم.
وقال �لالجئون: »�إن �لعائالت �لتي ��ستولت على منازلهم رف�ست �لخروج منها، و�كتفو� بالقول: 
�إن �لنظام هو �ساحب �لقر�ر في ذلك وهو �لم�سوؤول عن �لق�سية«، فيما ��ستطاع بع�س �لعائدين 

�إلى �لمنطقة من دخول منازلهم و�قت�سامها مجبرين مع �لعائالت �لمو�لية للنظام.
وكان �لنظام �ل�سوري قد فتح �لطريق لعودة �أهالي منطقة �لذيابية �لتي تقطنها ع�سر�ت �لعائالت 
ق�سفها  بعد   ،2013 عام  �أو�خر  عليها  �سيطر  بعدما   ،2017 فبر�ير/�سباط   6 يوم  �لفل�سطينية 
�الإعمار  �إعادة  بذريعة  �إليها  �الأهالي  لعودة  �لطريق  �لنظام  يفتح  لم  �لحين  ذلك  ومنذ  وحرقها، 

وترميم �لبنية �لتحتية.
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ي�سار �إلى �أن مجموعة �لعمل وثقت خالل �أحد�ث �لحرب، �سقوط )9( �سحايا فل�سطينيين من �أبناء 
منطقة �لذيابية بريف دم�سق، ق�سو� ب�سبب �لق�سف و�ال�ستباكات و�الإعد�م �لميد�ني.

• غوطة دم�سق: 	
باتت حياة �أكثر من )250( عائلة فل�سطينية �سورية في منطقة �لغوطة �ل�سرقية خالل عام 2017 
مهددة ب�سكل مبا�سر، ب�سبب �رتفاع حدة �أعمال �لق�سف و�لح�سار �لتي ينفذها �لنظام �ل�سوري 

على �أحياء غوطة دم�سق.
حيث منع دخول �لمو�د �لغذ�ئية و�لطبية �إلى تلك �الأحياء، ووفقاً لما ورد لمجموعة �لعمل فاإن 
�لعائالت تتوزع على بلد�ت »دوما« و»زملكا« و»حزة« و»حمورية« �لتي تتعر�س لق�سف متكرر، 
باالإ�سافة لما تعانيه �لبلد�ت من نق�س حاد في �لمو�د �لغذ�ئية و�لطبية ب�سبب �لح�سار، مما دفع 
�لموؤ�س�سات �الإغاثية و�لطبية الإطالق �لعديد من ند�ء�ت �ال�ستغاثة خ�سو�ساً بعد تف�سي نق�س 

�لتغذية في �سفوف �لع�سر�ت من �الأطفال.
ر�أ�سها  وعلى  �لدولية  �لجهات  جميع  �لعمل  مجموعة  عبر  مطالبتهم  �الأهالي  جدد  جانبهم  من 
»�الأونرو�«، و�لجهات �لر�سمية �لفل�سطينية و�ل�سفارة �لفل�سطينية في دم�سق، ومنظمة �لتحرير، 
و�لموؤ�س�سات �الإغاثية �لعربية و�الأوروبية �لعمل على و�سع حد لمعاناتهم و�إي�سال �لم�ساعد�ت 

�الإغاثية �لعاجلة �إليهم.

جنوب �سورية: 
�سهدت �لمناطق �لجنوبية من �سورية ومناطق تجمع �لالجئين �لفل�سطينيين حالة توتر كبيرة 
نتيجة محاولة قو�ت �لنظام �قتحام تلك �لمناطق، حيث تدور ��ستباكات عنيفة باالأ�سلحة �لثقيلة 
�لنظام  قو�ت  قبل  من  مدفعي  ق�سف  مع  ذلك  تز�من  �لمعار�سة  ومجموعات  �لنظام  قو�ت  بين 

��ستهدف �أحياء درعا �لبلد ومخيم درعا وحي طريق �ل�سد.

• �لمزيريب  	
�لفل�سطينيين  �لالجئين  تجمع  ومناطق  عموماً  درعا  محافظة  في  �لفل�سطينيون  �لالجئون  عانى 
ويعتبر  �لحياة،  لمقومات  تاماً  غياباً  وجلين(   - �لمزيريب  تجمع   - درعا  )مخيم  خ�سو�ساً، 
�الإن�ساني  �لو�سع  تدهور  فيما  �لمعاناة،  �أ�سكال  �أبرز  �لمناطق  تلك  عن  و�لكهرباء  �لماء  �نقطاع 
و�ل�سحي جنوب �سورية خالل عام 2017 ب�سبب ح�سار �لجي�س �لنظامي �لذي يمنع دخول �أي 
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نوع من �لدو�ء و�لم�ستلزمات �لطبية، و�لق�سف �لمتو��سل و��ستهد�ف �لجي�س �لنظامي للم�سافي 
�أر��سيها  دخول  من  �لفل�سطينيين  �لالجئين  �الأردنية  �ل�سلطات  منع  ذلك  �إلى  ي�ساف  �لميد�نية، 

للعالج.
فيما �تهم �لالجئون �لفل�سطينيون في ريف درعا، جنوب �سورية، حو�جز �لنظام �ل�سوري بعرقلة 
ومنع �إدخال �لم�ساعد�ت �لغذ�ئية �لمقدمة لهم من وكالة �لغوث �الأونرو�، وقالت مجموعة �لعمل 
�إن �سعوبات كبيرة يعاني منها �لفل�سطينيون خالل محاوالت و�سولهم ال�ستالم كرتونة �لمعونات 
تلك  �إدخال  �ل�سوري  �لنظام  حو�جز  منع  نتيجة  درعا،  محافظة  مركز  في  �الأونرو�  مركز  من 

�لم�ساعد�ت بعد ��ستالمها مما يجبر بع�س �لالجئين بيعها باأبخ�س �الأ�سعار.
�لمالية  �لمعونات  ال�ستالم  �لذهاب  عن  �لفل�سطينيين  �لالجئين  من  �لعديد  �متنع  جانبهم  من 

و�لغذ�ئية �لمقدمة من »�الأونرو�« ومنظمة �لتحرير، خوفاً من �عتقال �الأمن �ل�سوري لهم.
وجلين  و�لمزيريب  درعا  مخيمات  �أبناء  من  �لفل�سطينيين  �لالجئين  من  �لعديد  تعّر�س  حيث 
�أو  �ل�سوري  لالأمن  مطلوبين  كانو�  �إذ�  وخا�سة  و�العتقال،  و�لمالحقة  �الأمني  للتدقيق  وغيرها 

للتجنيد �الإجباري في جي�س �لتحرير �لفل�سطيني �لمو�لي للنظام �ل�سوري.
وبدورهم طالب �أهالي بلدة �لمزيريب وكالة »�أونرو�« تقديم خدماتها د�خل �لبلدة وذلك ب�سبب 

�ل�سعوبات �لتي تو�جه �الأهالي بالو�سول �إلى مركز مدينة درعا حيث توجد مكاتب �لوكالة.
وبح�سب �الأهالي فاإن و�سولهم �إلى مكاتب وكالة »�أونرو�« في درعا هو �أمر في غاية �لخطورة 

حيث يتهدد خطر �العتقال جميع �أبناء �لبلدة خ�سو�ساً �ل�سباب.
�إلى ذلك عانى �أهالي بلدة �لمزيريب من نق�س حاد في مياه �ل�سرب، وذلك بعد جفاف �لبحيرة �لتي 
كانت تغذي �ل�سكان في �لمنطقة، نتيجة كثرة حفر �الآبار �الرتو�زية حولها فقد فاق عدد �الآبار 
و�أجور  باأ�سعار  يتحكمون  �أ�سبحو�  �لذين  �الآبار   �أ�سحاب  ��ستغالل  �إلى  �إ�سافة  بئر، هذ�  �لمئة 

تعبئة �لمياه فكانت �سلعة مربحة لهم على ح�ساب �ل�سكان.
م�ساعد�تها  تقديم  �سورية(  فل�سطينيي  )هيئة  �لخيرية  فل�سطين  هيئة  و��سلت  فقد  اإغاثيًا  �أما 
غرب  �سمال  �لمزيريب  وبلدة  عموماً  �سورية  جنوب  �لفل�سطينيين  لالجئين  و�لعينية  �الإغاثية 
مدينة درعا �لتي يقطنها حو�لي )1700( عائلة فل�سطينية خ�سو�ساً، حيث قدمت �لهيئة منذ �سهر 
للمر�سى من تجمع  �لتقرير )50( و�سفة طبية مجانية  �إعد�د  �لجاري ولغاية  – فبر�ير  �سباط 
كم�ساعدة  يتيماً  لــ )55(  �آالف ل.�س  بالتعاون مع فاعلي خير محليين 5  �لمزيريب، كما وزعت 

�سهرية، باالإ�سافة لمبلغ )2500( $ كفالة �أيتام مقدمة من موؤ�س�سة �سروق �ل�سم�س.
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يناير / 2017  �لثاني -  بالتعاون مع موؤ�س�سة �سحابة �سورية يوم 6 / كانون  �لهيئة  ووزعت 
م�ساعد�ت غذ�ئية على 100عائلة مهجرة ب�سبب �لحرب، حيث تعي�س �لعائالت في خيام منت�سرة 

بالعر�ء في كل من مناطق �لمزيريب و�لفو�ر و�لعجمي.
�أما في يوم 17 - �آذ�ر/ مار�س 2017 وزعت هيئة فل�سطين �لخيرية في بلدة �لمزيريب جنوب 
�سورية �سلاًل غذ�ئية على ما يقارب )150( عائلة متو�جدة في �لمخيم، و)100( �سلة غذ�ئية على 
�لمهجرين من منطقة حو�س �ليرموك، وذلك بالتعاون مع هيئة علماء فل�سطين بالخارج و�سحابة 

�الأق�سى. هذ� �إ�سافة �إلى توزيع �ل�سالت �لغذ�ئية و�للحوم على �الأهالي. 

	 :اختطاف واعتقال
�أبناء بلدة �لمزيريب خالل عام 2017، نتيجة تكرر حاالت  �سادت حالة من �لهلع و�لخوف بين 
�لخطف و�العتقال �لتي تعر�س لها �أبناء �لبلدة من قبل م�سلحين مجهولي �لهوية، ففي يوم 31- 
ت�سرين �الأول/ �أكتوبر 2017 قام مجهولون باختطاف �لالجئ �لفل�سطيني »منهل حمايده« )40 
عاماً( من �أبناء بلدة �لمزيريب في درعا جنوب �سورية، على طريق �لمزيريب تل �سهاب، حيث 
طالبو� ذويه بدفع مبلغ  200 �ألف دوالر مقابل  �إطالق �سر�حه، وبعد �أن تدخل عدد من �لوجهاء 

و�أ�سحاب �لنفوذ في �لبلدة �أفرج �لم�سلحون عنه يوم  29- ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 2017. 
�لالجئ  باختطاف  مجهولة  مجموعة  قامت    2017 نوفمبر  �لثاني/  ت�سرين   -  19 يوم  في  �أما 
�لفل�سطيني »�أحمد محمد �ل�سيطري« من �أبناء بلدة �لمزيريب في درعا جنوب �سورية، على مر�أًى 

من �أعين �لنا�س وحتى �للحظة لم ترد �أنباء �أو معلومات عنه. 
�لبلدة  من  خروجهم  �أثناء  تطالهم  �لتي  �العتقاالت  حملة  من  �لمزيريب  بلدة  �أهالي  ��ستكى  كما 
�إلى �لمناطق �لخا�سعة ل�سيطرة �لنظام �ل�سوري، حيث �سجل يوم 19 - ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 
2017  �عتقال �لطفل �لفل�سطيني »محمد هاني ربيع �ل�سيطري« )16 عاماً( من �أبناء بلدة �لمزيريب 
جنوب �سورية، من قبل قو�ت �لنظام �ل�سوري �أثناء مروره على حاجز خربة غز�لة، و�قتياده �إلى 

جهة غير معلومة وحتى لحظة تحرير �لتقرير لم ترد �أي معلومات عنه. 
معتقاًل   )13( �أ�سماء  وثقت  �أنها  �سورية  فل�سطينيي  �أجل  من  �لعمل  مجموعة  ك�سفت  جانبها  من 
فل�سطينياً من �أبناء تجمع �لمزيريب بدرعا في �سجون �لنظام �ل�سوري اليز�ل م�سيرهم مجهواًل 

حتى �للحظة، �إلى جانب �أكثر من )1600( الجئ فل�سطيني.
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	 :الجانب التعليمي
بحالة من �لتر�جع �سهدها قطاع �لتعليم في بلدة �لمزيريب نتيجة تدهور �الأو�ساع �الأمنية في 
– كانون   26 يوم  ففي  و�لتفجير،  �الغتيال  ومحاوالت  و�ال�ستباكات  �لق�سف  و��ستمر�ر  �لبلدة 
تعيين  في  �آلياتها  على  �لمزيريب  في  »�الأونرو�«  مد�ر�س  معلمو  �حتج    2017 يناير  �لثاني/  
هناك«،  مرفو�س   - هنا  »قبول  عنو�ن  تحت  �لعمل  لمجموعة  ر�سائل  و�سلت  حيث  �لمدر�سين، 
تنادي(«، من مدر�ّسي مد�ر�س  )لمن  �لدولية في �سورية - عذرً� ولكن ال مجيب  �لغوث  »وكالة 
تعيين  في  �لوكالة  �آليات  على  فيها  يحتجون  �سورية،  جنوب  �لمزيريب  في  �الأونرو�  وكالة 

�لمدر�سين في �لمد�ر�س.
وت�ساءل �لمدر�سون: »لماذ� لم تندرج �أ�سماوؤهم في قو�ئم �لمعلمين �لذين تم تثبيتهم، ولماذ� تم 
تثبيت مدر�سين لم يعينو� على �أ�سا�س �لم�سابقات، في حين تم تثبيت مدر�سين تعينو� عام 2017 

ومن تعين ودّر�س عام 2011 لم يثبت في عمله؟«.
و�أ�ساف �لمعلمون في ر�سائلهم: »�أن وكالة �الأونرو� في فرع دم�سق ثبتت )205( مدّر�سين في 
عملهم، بينما في مدر��س درعا ثبتت )12( معلماً فقط وفي �لمزيريب لم يثبت �أحد من �لمدر�سين 
في عمله، م�سيرين �إلى �أن �لمزيريب ي�سم �أكبر مد�ر�س وكالة �لغوث في درعا حيث فيها 4 مد�ر�س 

) عين �لزيتون- قد�س- ترعان- �لعبا�سية(«.
من جانبها ردت �الأونرو� على ذلك من �أنه ال يتوفر �سو�غر في �لمنطقة، �إال �أن مدر�سي �لمزيريب 
على  و�لرد  م�ساكلهم  ومعالجة  حاالتهم  در��سة  باإعادة  وطالبوها  �سحيح،  غير  كالمها  �إن  قالو� 

ت�ساوؤالتهم«.
تجدر �الإ�سارة �إلى �أن عددً� من موظفي �الأونرو� في �لمزيريب ق�سو� ب�سبب ق�سف قو�ت �لنظام، 
منهم »حورية �أحمد �ل�سيد« �لتي تبلغ من �لعمر خم�سين عاماً حيث عملت كرئي�سة للممر�سات 
في �لمركز �ل�سحي �لتابع لالأونرو� في �لمزيريب بدرعا، وق�ست بعد �إ�سابتها ب�سظية نتجت عن 

�نفجار بالقرب من مدر�سة عين �لزيتون �لتابعة للوكالة. 
منطقة  في  �لو�قع  منزلها  قذيفة  �أ�سابت  �أن  بعد  عاماً،  »�سوز�ن غز�زوة«، 57  �لالجئة  وق�ست 
في  لالأونرو�  �لتابعة  �لعبا�سية  مدر�سة  في  كمعلمة  �سوز�ن  عملت  حيث  درعا،  في  �لخط  �سمال 

منطقة �لمزيريب.
كما تعر�ست مد�ر�س �الأونرو� في �لمزيريب للق�سف مما خلف دمارً� كبيرً� فيها، وق�ساء عدد من 
�لطالب، ففي يوم 2014/2/18 �رتكبت قو�ت �لنظام مجزرة مروعة في �لتجمع جر�ء �لق�سف 



72

بالبر�ميل �لمتفجرة �لذي ��ستهدف مدر�سة عين �لزيتون �لتابعة لوكالة �الأونرو� و�لم�ستو�سف 
�ل�سحي �لتابع لها، وذلك �أثناء تو�جد �لطالب د�خل �لمدر�سة، ما �أدى �إلى �سقوط �أكثر من )15( 
�سحية فل�سطينية، وفي يوم �الأحد 2014/2/9 تعر�س �لتجمع النفجار كبير نتيجة �إلقاء �لطير�ن 
�لحربي برميال متفجر� بالقرب من مدر�سة »ترعان« �لتابعة لالأونرو� �أدى �إلى �إ�سابة حو�لي 40 

طالباً باالإ�سافة الأربعة من موظفي �لمدر�سة.

• �أبرز �الأحد�ث: 	

	 يوم 20 – كانون �لثاني / يناير 2017 ��ستهدفت �لطائر�ت �لحربية، بلدة �لمزيريب جنوب
�سورية، بغارتين جويتين ��ستهدفتا �لمنطقة �ل�سرقية من �لبلدة.

	 يوم 12 – �سباط / نوفمبر 2017 تعر�ست بلدة �لمزيريب، لق�سـف مدفعي بقذ�ئف �لهاون
من جانب �لجي�س �لنظامي، مما �أحدث خر�باً في �لمنازل و�أثار حالة قلق وتوتر بين �لالجئين 

�لفل�سطينيين في �لبلدة.
	 يوم 19 – �سباط / نوفمبر 2017 �سّنت �لطائر�ت �لحربية غارة جوية على بلدة �لمزيريب

�قت�سرت �أ�سر�رها على �لماديات. 
	 لمزيريب بريف� �ل�سوري بلدة  �لنظام  ��ستهدفت قو�ت  – �سباط / نوفمبر 2017  يوم 19 

درعا �لغربي، جنوب �سورية، بالبر�ميل �لمتفجرة.
	 زياد« �لفل�سطيني  �لالجئ  ق�ساء  �إلى  �أدى  مما  �لهاون،  بقذ�ئف  �لبلدة  �أطر�ف  ق�سفت  كما 

�الأطفال  وخا�سة  �الأهالي  و�أ�سيب  �ل�سيطرية،  ع�سيرة  من  عاماً   )36( �لرماح«  �سليمان 
و�لن�ساء بحالة فزع كبيرة.

	 أ�سيب عدد من �لمدنيين في بلدة �لمزيريب ُعرف منهم� �أبريل 2017  – ني�سان /  يوم 11 
�إثر عملية  �ل�سيطرية،  �أحمد �سالح« )35 عاماً(، من ع�سيرة  »�إبر�هيم  �لفل�سطيني  �لالجئ 
على  مجهولون  �أقدم   �لتي  �ل�ساعدي«  عجاج  »مثنى  �لجوالن  مغاوير   كتيبة  قائد  �غتيال 
تنفيذها عبر �إطالق �لنار عليه من �سيارة نوع )كيا ريو(، مما �أ�سفر عن مقتله و�إ�سابة عدد 

من �أبناء �لبلدة.
	 ،يوم 18 – �أيار / مايو 2017 ��ستهدفت قو�ت �لنظام �ل�سوري بلدة �لمزيريب بريف درعا �لغربي

بثماني قذ�ئف هاون طالت �أماكن متفرقة من �لبلدة، �أدت �إلى مقتل �سوري من �أبناء �لجوالن.
	 يوم 28 – حزير�ن/ يونيو 2017 تعر�س تجمع �لمزيريب لق�سف ليلي بال�سو�ريخ و�لقذ�ئف

�لثقيلة ت�سببت باندالع حر�ئق.
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	 يوم 1/ تموز / يوليو 2017 ��ستهدفت طائر�ت �لنظام �ل�سوري بلدة �لمزيريب باأربع غار�ت
جوية، �أدت �إلى �سقوط عدد من �ل�سحايا. 

	 بلدة في  �لمدنيين  �أحد  �سيارة  في  نا�سفة  عبوة  �نفجرت    2017 �أغ�سط�س   / �آب   -  3 يوم 
�لمزيريب جنوب �سورية، حيث تم زرع �لعبوة من قبل مجهولين، مما �أحدث �أ�سر�رً� مادية 

ولم تفد �الأنباء عن وقوع �سحايا.
	 ف�سائل ��ستهدف  هجوماً  د�ع�س،  تنظيم  �سّن   2017 �أكتوبر    / �الأول  ت�سرين   –  3 يوم 

�لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة �لمتو�جدة بمعمل �لكن�سورة في بلدة �لمزيريب بريف درعا، 
مما ت�سبب بانفجار عنيف �أ�سفر عن وقوع عدد من �لجرحى.

	 يوم 27 – ت�سرين �الأول / �أكتوبر  2017 �أقدم تنظيم »د�ع�س« �لمتو�جد في �أطر�ف بلدة
�لمزيريب جنوب �سورية تحت ما ي�سمى لو�ء خالد على �ختطاف ثالثة �سبان من �أبناء �لبلدة 

مما �أثار حالة من �لتوتر و�لقلق في �سفوف �الأهالي.

• تجمع جلين: 	
درعا على  مدينة  �سمال غرب مركز  يقع  �لذي  �لقاطنون في تجمع جلين  �لفل�سطينيون  �لالجئون  عا�س 
م�سافة 25 كم ويقطنه حو�لي )700( عائلة معظمهم من منطقة �سمال فل�سطين )�لدو�ره – �ل�سالحية – 
�لعبي�سية - �ل�سبارجه – �لمو��سه - وبع�س �لعائالت من �ل�سفة وغزة(، خالل عام 2017 و�سعاً �أمنياً 

�سعباً و�سط حالة من �لقلق و�ال�سطر�ب �لكبير بعد �سيطرة تنظيم �لدولة - د�ع�س على �لمنطقة.
حيث �أحكم ما يعرف بجي�س خالد �لتابع لتنظيم �لدولة، �سيطرته على بلدة جلين وبلدة ت�سيل وعدة مناطق 
�أخرى بريف درعا �لغربي، بعد هجوم ُو�سف باالأعنف منذ بدء معارك �لمعار�سة مع �لنظام، مما �أجبر �لعديد 
من �لعائالت على �لنزوح عن �لتجمع و�لعي�س في �لعر�ء في ظروف معي�سية غاية في �لق�سوة، خ�سو�ساً مع 
�نخفا�س درجات �لحر�رة و�رتفاع وتيرة �الأعمال �لع�سكرية بين تنظيم د�ع�س ومجموعات �لمعار�سة �لم�سلحة.
�ليرموك في  �لو�قع في بلدة جلين بمنطقة حو�س  �أن تجمع جلين  �لعمل  �أ�سارت مجموعة  من جانبها 
ريف درعا �لغربي، و�لذي ي�سيطر عليه لو�ء خالد �لتابع لتنظيم د�ع�س، بات م�سرحاً للعمليات �لع�سكرية 
وللق�سف �لمدفعي و�ل�ساروخي مع مجموعات �لمعار�سة �لم�سلحة، موؤكدة  نزوح ما يقارب 450 عائلة 

فل�سطينية عن تجمع جلين لالجئين �لفل�سطينيين، هرباً من مجازر »د�ع�س«.
ووفقاً للمجموعة فاإن �لعو�ئل تعاني من �أو�ساع معي�سية غاية بالق�سوة حيث ت�سكو �الأ�سر �لتي نزحت 
نق�س حاد  �إلى  باالإ�سافة  �لماأوى  تو�فر  عدم  من  �لمزيريب  وبلدة  زيزون  �ليرموك ومنطقة  و�دي  �إلى 

بالمو�د �الأ�سا�سية.



74

	 :الجانب التعليمي
تدهور �لو�سع �لتعليمي في تجمع جلين ب�سبب ��ستمر�ر �لق�سف و�ال�ستباكات و�سيطرة تنظيم د�ع�س 
على �لتجمع، �إال �أن رغبة �لطالب و�الأهالي كانت �أقوى من �أن تمنعهم من متابعة تح�سيلهم �لدر��سي، 
حيث بد�أ �لطالب �لمقدر عددهم بحو�لي 400 طالب يوم 19- �أيلول/ �سبتمبر 2017  بالتو�فد �إلى �سفوف 
�لدر��سة في مدر�سة قرية عمورية �إحدى قرى حو�س �ليرموك �لغربي جنوب �سورية بعد ت�سريدهم من 

بلدة جلين، عقب �سيطرة لو�ء خالد �لتابع لتنظيم د�ع�س.

• �أبرز �الأحد�ث: 	

	 يوم 21 – �سباط / فبر�ير 2017 �رتكب  تنظيم �لدولة »د�ع�س« مجزرة في بلدة »جّلين« �لو�قعة
منهم  عرف  �سخ�ساً،   15 من  �أكثر  �سحيتها  ر�ح  �لغربي،  درعا  ريف  في  �ليرموك  حو�س  بمنطقة 
عنا�سر  قام  فيما  �لغز�وي«.   علي  و»فار�س  فرج«  محمد  »فرج  �لفل�سطينّيين  �لالجَئين  من  كل 
تنظيم »د�ع�س« قبل �ن�سحابهم من �لبلدة باعتقال و�ختطاف �لع�سر�ت من �أبناء �لبلدة، ف�ساًل عن 

�الإعد�مات �لتي ح�سلت.
	 ستهدف تنظيم د�ع�س �أو�خر �ل�سهر �لثالث عدد� من �لالجئين، �أدى �إلى �إ�سابة �أربعة الجئين بجروح بين��

�لمتو�سطة و�لخطيرة وذلك خالل محاولتهم �لهروب من مخيم جلين �لذي ي�سيطر عليه �لتنظيم.
	 إحدى� خالد  لو�ء  بين  عنيفة  و��ستباكات  ق�سف  وقوع  �ُسجل    2017 �سبتمبر  �أيلول/   -19 يوم 

في  �لم�سلحة  �ل�سورية  �لمعار�سة  ومجموعات  »د�ع�س«  لتنظيم  �لتابعة  �لم�سلحة  �لمجموعات 
منطقتي جّلين وحيط جنوب �سورية.

	 لمجموعات� �إحدى  خالد  لو�ء  بين  عنيفة  ��ستباكات  �ندلعت   2017 �أكتوبر  �الأول/  ت�سرين   -14 يوم 
�لم�سلحة �لتابعة لتنظيم »د�ع�س« ومجموعات �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة في حو�س �ليرموك �لغربي.

	 يوم 19- ت�سرين �الأول/ �أكتوبر 2017 �ندلعت معارك ومو�جهات عنيفة  بين لو�ء خالد بن �لوليد
�إحدى �لمجموعات �لم�سلحة �لتابعة لتنظيم »د�ع�س« ومجموعات �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة 

في حو�س �ليرموك �لغربي.
	 لمجموعات� �إحدى  خالد  جي�س  بين  ��ستباكات  �ندلعت   2017 نوفمبر  �لثاني/  – ت�سرين   5 يوم 

�لم�سلحة �لتابعة لتنظيم »د�ع�س« وف�سائل �لمعار�سة �لم�سلحة في حو�س �ليرموك �لغربي. 
	 يوم 9 – ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 7102  وقعت ��ستباكات عنيفة بين لو�ء خالد �إحدى �لمجموعات �لم�سلحة

�لتابعة لتنظيم »د�ع�س« ومجموعات �لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة في حو�س �ليرموك �لغربي. 
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• تجمع زيزون: 	
عا�ست حو�لي »115« عائلة فل�سطينية �سورية في تجمع زيزون �لذي يقع في مدينة درعا جنوب 
حيث  �لكريمة،  �لحياة  مقومات  الأدنى  �فتقرت   2017 عام  خالل  �لق�سوة  �سديدة  حياة  �سورية 
�سكنت تلك �لعائالت في بيوت بد�ئية بنيت من �لق�سب وبع�س �الأقم�سة فال هي تقي حّر �ل�سيف 

وال برد �ل�ستاء.
منازلها،  على  �لنظام  قبل  من  �لمتكرر  �لق�سف  ب�سبب  منازلها  من  ُهجرت  �لعائالت  تلك  وكانت 
باالإ�سافة �إلى �سيطرة تنظيم »د�ع�س« على بع�س �الأحياء في �لمدنية كما حدث في تجمع جلين.

وبح�سب مجموعة �لعمل فاإن معظم �لعائالت �لتي نزحت �إلى تجمع زيزون هي عائالت فل�سطينية 
مهجرة من �أحياء مدينة درعا ومخيمها وتجمع جلين.

معظم تلك �لعائالت ال تمتلك قوت يومها، وهي غير قادرة على تاأمين �أ�سا�سيات �لمعي�سة من مياه 
�ل�سرب �لتي يبلغ �سعر �لمتر �لمكعب �لو�حد منها حو�لي 3 دوالر، وال من حطب �لتدفئة �لذي 

ي�سل �سعر �لطن �لو�حد منه �إلى حو�لي 180 دوالرً�.
ي�ساف �إلى ذلك عدم تمكن ن�سبة كبيرة منهم من �لح�سول على �لم�ساعد�ت �لمالية �لتي ت�سرفها 
لهم وكالة »�الأونرو�« وذلك ب�سبب عدم تمكنهم من �لو�سول �إلى مر�كز �لتوزيع ب�سبب وقوعها 

�سمن مناطق �سيطرة �لنظام حيث يخ�سى �لعديد منهم تعر�سه لالعتقال.
�أما عن �لم�ساعد�ت �الإغاثية �لتي ت�سل للعو�ئل �لمقيمة في تجمع زيزون فهي قليلة جدً�، حيث 

يتم توزيع بع�سها عن طريق �لمجال�س �لمحلية �و عن طريق �لمنظمات �الأخرى.
بدورهم وّجه �الأهالي منا�سد�تهم لوكالة »�الأونرو�« وجميع �لجهات �لفل�سطينية و�لدولية �لمعنية 
�لتجمع،  �لعائالت في  �لفل�سطينيين في �سورية ب�سرورة بذل جهودهم تجاه معاناة  بالالجئين 
م�سددين على �سرورة قيام وكالة »�الأونرو�« بو�جباتها تجاههم كموؤ�س�سة دولية م�سوؤولة عن 

�لالجئين �لفل�سطينيين.

• بلدة ت�سيل: 	
�إلى بلدة ت�سيل �لتابعة لمحافظة درعا  �سكت �لعائالت �لفل�سطينية �لنازحة من مخيمات دم�سق 
جنوب �سورية، من �الإهمال و�سوء �أو�ساعهم �لمعي�سية و�القت�سادية، ب�سبب ��سطر�رهم لترك 
منازلهم وممتلكاتهم نتيجة تعر�س مخيماتهم للق�سف و�ندالع �ال�ستباكات بين طرفي �ل�سر�ع في 

�سورية. 
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تلك  في  وجودهم  طو�ل  وتموينية  �إغاثية  م�ساعد�ت  �أي  يتلقو�  لم  �أنهم  �لعائالت  تلك  ونوهت 
غذ�ئية  �سلل  بتوزيع  ودوري  م�ستمر  ب�سكل  تقوم  �لتي  �لخيرية  فل�سطين  هيئة  من  �إال  �لمنطقة 

ومو�د �إغاثية ومو�د تدفئة عليهم. 
فيما �أطلق �لالجئون �لفل�سطينيون في بلدة ت�سيل  �لتابعة لمحافظة درعا جنوب �سورية، ند�ء 
�الإن�سان  حقوق  ومنظمات  �لتحرير  ومنظمة  �الأونرو�  ووكالة  �لمعنية  �الأطر�ف  لكافة  ��ستغاثة 
للعمل على �إيجاد حل لمعاناتهم �لم�ستمرة نتيجة �لمعارك �لمندلعة بين �لجي�س �لحر و لو�ء خالد 

بن �لوليد �لمبايع لـ د�ع�س.
تجدر �الإ�سارة هنا �إلى �أنه ال توجد �إح�سائيات ر�سمية لعدد �لعائالت �لموجودة في بلدة ت�سيل، 

وذلك ب�سبب تنقلها �لد�ئم بين بلد�ت محافظة درعا، ولجوء ق�سم منهم �إلى �الأردن.  
�أما ميدانيًا فقد عا�س �سكان بلدة ت�سيل �لو�قعة �سمال غرب محافظة درعا، حالة من عدم �ال�ستقر�ر 
نتيجة تدهور �الأو�ساع �الأمنية في �لمنطقة وحمالت �العتقال �لتي كان ينفذها تنظيم د�ع�س بحق 
�الأهالي ففي يوم 26 – �سباط / فبر�ير 2017 نفذ عنا�سر جي�س خالد حملة �عتقاالت طالت عدد� 
من �الأ�سخا�س �لقاطنين في �لبلدة، بتهمة �رتباطهم وتعاملهم مع ف�سائل �لجي�س �لحر، كما تم 

�عتقال فتاتين لقتال و�لدهما �إلى جانب �لجي�س �لحر �سد �لتنظيم.

• بلدة حيط: 	
�أمنية  عا�ست �لعائالت �لفل�سطينية في بلدة حيط بريف درعا �لغربي خالل عام 2017 �أو�ساعاً 
ومعي�سية �سعبة، حيث تتو��سل �ال�ستباكات بين ف�سائل �لمعار�سة �لم�سلحة و»جي�س خالد« 

�لمبايع لتنظيم »د�ع�س«.
م�ستهدفاً  متكرر،  ب�سكل  حيط  بلدة  من  �لغربية  �لجهة  �قتحام  »د�ع�س«  تنظيم  يحاول  ميدانيًا 
�إلى  �أدى  �لذي  �الأمر  �الأر�سية،  �الألغام  من  عدد�  زرعه  �إلى  �إ�سافة  �لثقيلة،  بالر�سا�سات  �لبلدة 

ق�ساء عدد من �سكان �لبلدة.
بين  �لد�ئر  للقتال  نظرً�  �إليها  نازحة  فل�سطينية  عائلة   15 ت�سم  حيط  بلدة  �أن  بالتنويه  �لجدير 

�لف�سائل وتنظيم »د�ع�س«.
كما يعاني �الأهالي من �أو�ساع معي�سية قا�سية نظرً� لمحاولة �لتنظيم فر�س ح�سار على �لمنطقة 
�أ�سعار �لمو�د و�نت�سار �لبطالة وقلة �لمو�رد  �إلى �رتفاع  �إ�سافة  في �سعي منه لل�سيطرة عليها، 

�لمالية.
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• بلدة طف�ش: 	
�أكثر من 150 عائلة فل�سطينية من �لمدنيين �لمهجرين من حو�س �ليرموك بريف درعا  و�جهت 
على  طف�س  مدينة  في  �لمحلي  �لمجل�س  �إ�سر�ر  ب�سبب  �لت�سرد  خطر  �سورية،  جنوب  �لغربي 
�إخر�جهم من مر�كز �إيو�ئهم في �لمد�ر�س �لتعليمية في �لمدينة، وعدم �متالك من يقطن في منزل 

م�ستاأجر على مقومات دفع �إيجار منازلهم من جديد.
من جانبه برر �لمجل�س �لمحلي في مدينة طف�س موقفه �أن مئات �لطالب من مختلف �لفئات �لعمرية 
�أن �لمهجرين ي�سغلون غالبية  �ستكون محرومة هذ� �لعام من �لتح�سيل �لدر��سي، وذلك ب�سبب 

مد�ر�س �لمدينة �لبالغة نحو 24 مدر�سة لمختلف �لفئات �لعمرية و�الخت�سا�سات �لطالبية.
في حين �أّن غالبية �لعائالت �لمهجرة لم ت�ستطع �إيجاد منزل ياأويها �أو م�سكن �آخر غير �لمدر�سة 
على حد تعبير �أحد �لمهجرين من منطقة جلين، حيث ترتفع �إيجار�ت �لمنازل ووجود �سعوبة 
لغالبية  معيل  وجود  وعدم  �لمالية  �لمو�رد  و�نعد�م  جهة،  من  منزل  على  �لح�سول  في  كبيرة 

�لعائالت �لمهجرة من جهة �أخرى.
من جهتها، طالبت �لعائالت �لمهجرة �لمنظمات �الإن�سانية و�الإغاثية بالتحرك للتخفيف من معاناة 
نزوحهم، ولعدم  تعر�سهم للت�سرد من جديد، و�إيجاد �لم�سكن �لمنا�سب لهم وفتح �لمجال لمئات 

�لطالب ال�ستكمال تعليمهم في �لمد�ر�س �لتعليمية.
ميدانيًا �أقدم عنا�سر تنظيم �لدولة - د�ع�س يوم 22 - �سباط /فبر�ير 2017 على �إعد�م الجئين 
فل�سطينيين ُعرف منهما »محمد كمال �لبيطاري« من �سكان بلدة طف�س �لو�قعة �إلى �ل�سمال �لغربي 
من مدينة درعا، حيث قامت مجموعة ما ي�سمى »خالد بن �لوليد« �لتابعة لد�ع�س جنوب �سورية، 
باعتقال �لبيطاري �إلى جانب �لع�سر�ت من �لمدنيين وعنا�سر من مجموعات �لمعار�سة �لم�سلحة 

قبل �أن يتم �إعد�مهم.



78

�سمال �سورية: 

• �إدلب: 	
عانت �لعائالت �لفل�سطينية �لمهجرة من مخيم خان �ل�سيح �إلى مدينة �إدلب من �سعوبات كبيرة 
في تاأمين �لم�سكن ومتطلبات �لحياة �الأ�سا�سية من غذ�ء وخدمات، باالإ�سافة �إلى تدهور كبير في 

�الأو�ساع �الأمنية نتيجة �لتوتر بين �لف�سائل �ل�سورية �لمعار�سة في �لمدينة.
حيث عا�س �لع�سر�ت من �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين �لذين تم تهجيرهم من مخيماتهم في 
�إدلب في �ل�سمال �ل�سوري، حالة من �لرعب و�لقلق نتيجة تدهور �الأو�ساع  �سورية نحو مدينة 
�الأمنية لهم ب�سكل غير م�سبوق، وذلك بعيد �لغار�ت �لجوية �لعنيفة �لتي ��ستهدفت �لمدينة خالل 
عام 2017، حيث ��سطرت �لع�سر�ت من �لعو�ئل �لفل�سطينية للنزوح ب�سكل فعلي من قرية »تل 
�إدلب متجهة نحو قريتي »�أطمة« و»�سلوة« �لحدوديتين مع تركيا،  خوفاً على  مرديخ« و�سط 

حياة �أفر�دها من �لق�سف و�ال�ستهد�ف. 
فيما �سهدت �لمنطقة غيابا تاما الأي دور لوكالة »�الأونرو�« �لم�سوؤولة عن �لالجئين �لفل�سطينيين 
�لمنطقة،  في  ف�سائلية  �أو  فل�سطينية  ر�سمية  موؤ�س�سة  �أي  لعمل  كامال  غيابا  وكذلك  �سورية،  في 
با�ستثناء بع�س �لجهود �الإغاثية �لمحدودة �لتي تقوم بها جمعيات �إغاثية فل�سطينية ال تتنا�سب 

مع حجم �لمعاناة و�الحتياجات �لعاجلة للعو�ئل.
من جانبها �أكدت مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن حياة »300« عائلة فل�سطينية 
غياب  ظل  في  �إدلب،  لمدينة  �ال�ستهد�ف  وتيرة  ��ستد�د  ب�سبب  وذلك  مهددة،  باتت  �الأقل  على 
�ل�سوريين وعلى  �لفل�سطينيين  �لمعنية بالالجئين  �لدولية  �لموؤ�س�سات  وتق�سير و��سح من قبل 

ر�أ�سها وكالة »�الأونرو�« باالإ�سافة �إلى عدم وجود �أي حر�ك ر�سمي فل�سطيني تجاه تلك �الأزمة.
وطالبت �لمجموعة جميع �لجهات في �سورية بالتحرك �لفوري و�لعمل على تحييد �لمدنيين وبذل 

كافة �لجهود لتاأمين �حتياجاتهم �الأ�سا�سية وعدم �لم�سا�س بحقوقهم �الإن�سانية.
بدورهم نا�سد �لمهجرون �لفل�سطينيون من �أبناء مخيم خان �ل�سيح في �إدلب وريفها، وكالة غوث 
�لمهجرون مع  �لفل�سطينيين »�الأونرو�« بتحمل م�سوؤولياتها تجاههم، و�سدد  وت�سغيل �لالجئين 
�قتر�ب توزيع »�الأونرو�« م�ساعد�تها �لمالية للدورة �الأولى لعام 2017 �إلى �سرورة �سملهم بتلك 
 2017  /  1  /15 يوم  من  �عتبارً�  بتوزيعها  �لبدء  �لمقرر  من  و�لتي  لهم،  و�إي�سالها  �لم�ساعد�ت 

وتنتهي بتاريخ 16 / 3 /2017.
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كما نظمو� يوم 7/ 7/ 2017 وقفة �حتجاجية في بلدة معرة م�سرين باإدلب، �سمالي �سورية، طالبو� 
خاللها وكالة غوث وت�سغيل �لالجئين �لفل�سطينيين »�الأونرو�«، بتحمل م�سوؤولياتها تجاههم وتقديم 

�لم�ساعد�ت �الإغاثية و�لطبية �لتي كانت تقدم لهم في مناطق �سكنهم في �لعا�سمة دم�سق. 
�سعوبات  يجدون  حيث  �الإن�سانية،  �لحياة  مقومات  الأب�سط  يفتقدون  »�إنهم  �لمهجرين:  �أحد  وقال 
كبيرة في تاأمين منازل لهم �إ�سافة �إلى غالء �إيجار�تها، كذلك نعاني من عدم توفر �لماء، وتو��سل 

قطع �لكهرباء«. 
�الأونرو�  وتدعو  لهم،  �لم�ساعدة  يد  بمد  �لدولية  �لمنظمات  تطالب  �سعار�ت  �لمعت�سمون  ورفع 
لتوفير �لم�ساعد�ت �الإغاثية و�لطبية و�سرورة توفير خدمات �لتعليم لالأطفال �لذين حرمو� منها 

بعد تهجيرهم من دم�سق وريفها.
هذ� ويعاني �سكان محافظة �إدلب باالأ�سل من �الأو�ساع �القت�سادية �لمتدهورة، ونق�س �سديد في 
تاأمين �لخدمات �ل�سحية للمدنيين، وق�سف �لبنية �لتحتية من م�سافي ومد�ر�س تعليمية ومن�ساآت، 
و�سعف �الإمكانيات على كافة �الأ�سعدة و�لمجاالت �لخدمية و�الجتماعية و�لتعليمية و�لتربوية 

و�ل�سكنية، �الأمر �لذي �نعك�س �سلباً على �لمهجرين �لفل�سطينيين من مخيم خان �ل�سيح.
في غ�سون ذلك  �نت�سرت دعو�ت بين �الأهالي عموماً و�لمهجرين خ�سو�ساً لخف�س �إيجار�ت �لبيوت 
قدر �لم�ستطاع، و�ال�ستغناء عنها �إن �أمكن، فغالبية �لمهجرين يعي�سون على �لم�ساعد�ت �لمقدمة 
لهم من بع�س �لموؤ�س�سات، في ظل �نعد�م �لمو�رد �لمالية و�نت�سار �لبطالة في غالبية �أنحاء �لبالد.
وعّبر �لالجئون عن ��ستيائهم  لحرمانهم من م�ساعد�ت �الأونرو� �لعينية و�لمالية، مطالبين �الأونرو� 
�لمعار�سة  �لمتو�جدين في مناطق �سيطرة  �إلى  �لمانحة  �لدول  �لمقدمة من  باإي�سال م�ساعد�تها 
وخا�سة �لمهجرين �إلى مدينة �إدلب �سمال �سورية دون تعري�سهم للخطر، حيث ال ي�ستطيع �لكثير 
�لذهاب  �لحكومة  �سيطرة  عن  �لخارجة  �لمناطق  في  يقطنون  �لذين  �لفل�سطينيين  �ل�سبان  من 

للتدقيق الأ�سباب �أكثرها �أمنية كتخلفهم عن �لتجنيد �الإجباري �أو مالحقة �الأجهزة �الأمنية لهم. 
من جانبها ت�سترط �الأونرو� لت�سليم �لم�ساعد�ت �لمالية لالجئين �لفل�سطينيين في �سورية وجود 
جميع �أفر�د �الأ�سرة �لذين تتر�وح �أعمارهم بين 18 �سنة وما فوق و �لقادرين ج�سديا وح�سورهم 

�سخ�سيا �إلى مر�كز توزيع �لم�ساعد�ت �لنقدية �لمختلفة لتلقي �لم�ساعدة �لمالية.
ي�سار �إلى �أن حو�لي )2500( الجئ فل�سطيني هجرو� ق�سرً� من مخيم خان �ل�سيح لالجئين �لفل�سطينيين 
بريف دم�سق �إلى محافظة �إدلب �سمال �سورية، بدءً� من يوم �الثنين 28 ت�سرين �لثاني 2016، وذلك 
بعد توقيع �تفاق �لم�سالحة بين �لنظام �ل�سوري و�لمعار�سة في خان �ل�سيح و�لمناطق �لمحيطة به.
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ثانيًا ــ الالجئون الفل�سطينون خارج �سورية 
الالجئون الفل�سطينيون من �سورية اإلى لبنان

تقدر �أعد�د من تبّقى من �لفل�سطينيين �لذين لجوؤو� من �سورية �إلى لبنان نتيجة �الأزمة �ل�سورية 
، د�خل وخارج �لمخيمات  �لممتدة منذ �أكثر من �ست �سنو�ت، قر�بة �لـ 31000 الجٍئ  فل�سطينيٍّ
وذلك بح�سب �إح�سائيات �الأونرو� �لتي �أعلنتها خالل �إطالق »ند�ء �سورية �لطارئ« يوم 9 كانون 
�لثاني / يناير 2017  في بيروت، بح�سور �لمدير �لعام للوكالة في لبنان »حكم �سهو�ن«، و�لمدير 

�لعام �ل�سابق لالأونرو� في �سورية »ماتيا�س �سمالي«.
في حين �أ�سارت �إح�سائيات م�سروع »�لتعد�د �لعام لل�سكان و�لم�ساكن في �لمخيمات و�لتجمعات 
�لفل�سطينية في لبنان، �لذي �أ�سدرته يوم 21 كانون �الأول/ دي�سمبر 2017 و�لذي نفذته »لجنة 
�لحو�ر �للبناني �لفل�سطيني« بال�سر�كة مع �إد�رة �الإح�ساء �لمركزي �للبناني و�لجهاز �لمركزي 
لالإح�ساء �لفل�سطيني، �إلى �نخفا�س �لعدد �إلى نحو 18601 ن�سمة، بمعدل 4456 عائلة، يتوزع 
منهم )2202 (عائلة د�خل �لمخيمات �لفل�سطينية، و1055 عائلة تقطن في �لتجمعات �لمحاذية 

للمخيمات، فيما تعي�س 1199 عائلة في مناطق متفرقة من لبنان. 
�لمخيمات و�لتجمعات  لل�سكان و�لم�ساكن في  �لعام  »�لتعد�د  �إح�سائيات م�سروع  نتائج  وبينت 
�لفل�سطينية؛ �أن �لعائالت �لفل�سطينية �ل�سورية تتوزع على �لمناطق �لخم�س في �لمدن �للبنانية 
بن�سب متفاوتة )بيروت 9.1 % - �لبقاع 11.3% - �سيد� 31.3 % - طر�بل�س 21.8 % - �سور 

15.3 % – �ل�سوف 7.1 %(«.

جدول يظهر ن�سب توزع العائالت الفل�سطينية ال�سورية على املناطق اخلم�ش يف املدن اللبنانية 
بح�سب اإح�ساء التعداد ال�سكاين 2017

�لن�سبة��سم �لمنطقة
21.8%منطقة �ل�سمال
9.1%منطقة بيروت

11.2%منطقة �ل�سوف
31.3%منطقة �سيد�
15.3%منطقة �سور

11.3%منطقة �لبقاع 
100%�لمجموع 
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�لم�ستمرة  �لهجرة  �إلى  لبنان  في  �لفل�سطينيين  لالجئين  �الأعد�د  في  �النخفا�س  هذ�  ويعود 
لفل�سطينيي �سورية نتيجة عمليات لّم �سمل �لعائالت �سمن ملفات �للجوء �إلى �أوروبا، �إ�سافة �إلى 
عودة بع�س �لعائالت �إلى �سورية جر�ء تدهور �الأو�ساع �القت�سادية، وعدم �لقدرة على �لقيام 
باأعباء �لحياة في لبنان، و�نت�سار �لبطالة و�لتقلي�سات �الإغاثية �سو�ء �لمقدمة من �الأونرو� �أو 

�لموؤ�س�سات و�لجمعيات �الإغاثية، و�نخفا�س وتيرة �لعنف في بع�س �لمناطق في �سورية.
في  و��سحاً  خطاأ  هناك  �أن  �سورية  فل�سطينيي  �أجل  من  �لعمل  مجموعة  �عتبرت  جانبها  من 
�الأونرو�  �أعلنت  عام 2017  بد�ية  ففي  لبنان،  في  �سورية  بفل�سطينيي  يتعلق  فيما  �الإح�سائيات 
�أن  في حين  لبنان بحدود 31800 الجٍئ  في  �لنازحين  �لفل�سطينيين  لالجئين  �لعام  �لتعد�د  �أن 
�لرقم �ل�سادر عن لجنة �الإح�ساء �لحكومية �للبنانية و�لتي تمت في �لربع �الأول من �لعام ذ�ته 
قد �أ�سارت �إلى وجود حو�لي 19000 الجٍئ،  ما يعني تر�جع �لعدد حو�لي 13000 الجٍئ وهذ� 
�لعدد مغلوط �إلى حد  كبير ميد�نياً، خا�سة �إذ� علمنا �أن �لعديد من فل�سطينيي �سورية في لبنان 

لم ي�سمعو� باالإح�ساء �أ�ساًل .
و�أو�سحت �لمجموعة �أن �الأو�ساع �لعامة في �سورية ال ت�سير �إلى �إمكانية عودة هذ� �لعدد �لكبير 
من �لالجئين �سيما �أن �أكثر من 50% منهم الجئين من مخيم �ليرموك �لذي اليز�ل �ساحة �سر�ع 

حتى �الآن.

• �لو�سع �لقانوني لالجئين �لفل�سطينيين  من �سورية في لبنان	
عدم  من  حالة  تعتريه  لبنان  �إلى  �سورية  من  �لفل�سطينيين  لالجئين  �لقانوني  �لو�سع  اليز�ل 
�ال�ستقر�ر، �إال �أن عام 2017  �سهد �نفر�جاً ب�سيطاً  وجزئياً، حيث �سدر قر�ر يوم  13- تموز/  
يوليو 2017  ق�سى بتجديد �إقامات �لد�خلين �إلى لبنان قبل 2017  لمدة �ستة �أ�سهر مجاناً قابلة 
�ل�سوريين  �لفل�سطينيين  �لالجئين  �للبناني  �لعام  لالأمن  �لعامة  �لمديرية  دعت  حيث  للتجديد، 
�إلى  �لتقدم  �الإقامة،  لنظام  و�لمخالفين  �سرعية  غير  �أو  �سرعية  ب�سورة  �أر��سيها  على  �لمقيمين 
مر�كز �الأمن �لعام لت�سوية �أو�ساعهم �لقانونية مجاناً، بعد �سم �لم�ستند�ت �لمطلوبة ووفق �الآلية 
�لمعتمدة لتجديد �إقامة �لفل�سطينيين �لالجئين في �سورية، في حين رف�ست مديرية �الأمن �لعام 
�إليه خالل  وعاد  و�حد  ليوم  ولو  متعددة  �إقامة  يحمل  لبنان، وال  غادر  من  لكل  �الإقامات  تجديد 

. 2017
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كما �سدر يوم  9 ت�سرين �الأول/ �أكتوبر 2017  تعميم ق�سى بت�سهيل تنفيذ وثائق �لزو�ج و�لوالدة 
�لعائدة للفل�سطينيين �ل�سوريين، حيث  �أ�سدر �لمدير �لعام لمديرية �الأحو�ل �ل�سخ�سية، �لعميد 
 2/64 �لرقم  تحمل  �سورية  من  �لقادمين  �لفل�سطينيين  بالالجئين  خا�سة  مذكرة  خوري  �إليا�س 
بتاريخ 2017/10/05 تعطف على �لمذكرة رقم 2/43 �ل�سادرة بتاريخ 2017/09/12 وتن�س 
على تب�سيط �الإجر�ء�ت في مجال تنفيذ وثائق �لزو�ج و�لوالدة �لعائدة للفل�سطينيين �ل�سوريين 

و�لجارية على �الأر��سي �للبنانية.
�لفل�سطيني  �للبناني  �لحو�ر  لجنة  بين  للتن�سيق  نتيجًة  �لمذكرة  فقد جاءت هذه  للتعميم  ووفقاً 
من  �لقادمون  �لفل�سطينيون  يو�جهها  �لتي  �لم�ساكل  معالجة  بهدف  كافة،  �لمخت�سة  و�لجهات 
�سورية فيما يتعلق باأو�ساعهم �لقانونية و�القت�سادية و�الجتماعية ب�سكل عام، و�ل�سعوبات �لتي 



83

ي�سطدمون بها في مجال تنفيذ �الأحو�ل �ل�سخ�سية �لجارية على �الأر��سي �للبنانية ب�سكل خا�س.
و�لذين يعانون من و�سع قانوني غير و��سح حيث كان �الأمن �لعام �للبناني يرف�س تمديد �الإقامة 
و�أ�سدر  لذلك،  �ل�سابطة  �لتعليمات  غياب  بحجة  �ل�سوريين  �لفل�سطينيين  �لالجئين  من  للعديد 

لبنان �لعديد من �لقر�ر�ت �لتي تحّد من دخول �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين �إلى �أر��سيه. 
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رغم تلك �لقر�ر�ت �إال �أن �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين ال يز�لون يعانون من و�سع قانوني غير 
و��سح، حيث كان �الأمن �لعام �للبناني يرف�س تمديد �الإقامة للعديد من �لالجئين �لفل�سطينيين 
دخول  بمنع  �للبنانية  �ل�سلطات  ت�ستمر  فيما  لذلك،  �ل�سابطة  �لتعليمات  غياب  بحجة  �ل�سوريين 

�لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين �إلى �أر��سيه، �إال �سمن �سو�بط و�آليات قانونية معقدة. 

• �نتهاكات: 	
ر�سدت مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية خالل عام 2017 �لمزيد من �النتهاكات بحق 
�لالجئين �لفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان، و�لر�غبين بالدخول �إلى لبنان في �سياق لّم �ل�سمل 

�أو �إجر�ء �لمقابالت �لخا�سة بال�سفار�ت �الأوروبية.
ففي يوم 23 �أيار/  مايو 2017  �حتجزت �ل�سلطات �للبنانية �لم�سنة �لفل�سطينية �ل�سورية »مي�سر 
�إلى  �لو�سول  بهدف  �ل�سعودية  من  قادمة  �لحريري،  رفيق  مطار  �إلى  و�سولها  بعيد  �سخنيني« 

�سورية، مبررة ذلك �أن لبنان يمنع دخول �لفل�سطينيين �ل�سوريين �إلى �أر��سيه.
وبدورها، نا�سدت �لم�سنة �لفل�سطينية �لقادمة من �ل�سعودية بهدف دخول �سورية عبر �سفحات 
موقع �لتو��سل �الجتماعي منظمة �لتحرير و�ل�سفارة و�لف�سائل �لفل�سطينية في لبنان، �لتدخل 

من �أجل �الإفر�ج عنها و�ل�سماح لها بعبور �الأر��سي �للبنانية �إلى �سورية.
�أما في يوم 25 �آب/ �أغ�سط�س  2017  رّحل �الأمن �لعام �للبناني �لالجئ �لفل�سطيني »لوؤي رحمة« 
�إلى �لحدود �ل�سورية، متجاهاًل بذلك جميع �لمخاطر �لتي قد يتعر�س لها �لالجئ بعد دخوله �إلى 

�الأر��سي �ل�سورية.
تركيا  عبر  مروره  خالل  وذلك  �ل�سهر،  لحو�لي  �أتاتورك  مطار  في  �حتجز  قد  كان  رحمة«  »لوؤي 
متجهاً �إلى ليبيا، حيث تم �حتجازه من قبل �الأمن �لتركي �لذي �أبلغه �أنه ال يحمل فيز� دخول �إلى 
ليبيا، ووفقاً الأقارب »لوؤي« فاإن �أحد �سباط �الأمن �لتركي في �لمطار كان قد هدده �إن طلب ترحيله 

من لبنان �إلى تركيا، في حال قام �الأمن �للبناني بترحيله خارج لبنان عند و�سوله �إلى لبنان.

• دعو�ت وبيانات: 	
�لحكومة  خاللها  طالبت  �لمنا�سد�ت؛  من  �لعديد  ولبنانية  دولية  حقوقية  موؤ�س�سات  �أ�سدرت 
فقد  �ل�سائح،  �لالجئ ال  �سورية ومعاملتهم معاملة  لفل�سطينيي  �لقانونية  �لم�سكلة  �للبنانية حل 
دعت جمعية ر��سد لحقوق �الإن�سان �لتي تتخذ من لبنان مقرً� لها 13 تموز/يوليو 2017  �لمجتمع 
حقوقهم  و�سمان  �سورية  في  �لفل�سطينيين  �لالجئين  م�سكلة  لحل  �ل�سورية  و�لحكومة  �لدولي 
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�الإن�سانية في �لبقاء د�خل �لمخيمات و�لتجمعات �لفل�سطينية �لتي تعتبر رمزً� للجوء، و�ساهد� 
حقيقيا على نكبة فل�سطين، �إلى حين عودتهم �إلى ديارهم وممتلكاتهم �لتي هجرو� منها ق�سرً� بفعل 

�الحتالل �ل�سهيوني.
�إلى  �إلى مجموعة �لعمل ند�ء ��ستغاثة عاجل  ووجهت ر��سد من خالل بيان و�سلت ن�سخة منه 
�لمجتمع �لدولي، و�لحكومة �ل�سورية، ووكالة غوث وت�سغيل �لالجئين »�الأونرو�« و�لموؤ�س�سات 
�لفوري على  للعمل  �لمدني  �لمجتمع  موؤ�س�سات  �لفل�سطينية ولكافة  �لدولية، و�لف�سائل و�لقوى 
�لبدء باإعادة �إعمار �لمخيمات �لفل�سطينية في �سورية، عقب �النتهاء من �لعمليات �لع�سكرية في 

�لعديد منها، وذلك ل�سمان عودة �لالجئين �لفل�سطينيين �إليها.
ومن جانبه طالب رئي�س مجل�س �إد�رة جمعية ر��سد لحقوق �الإن�سان د. رمزي عو�س �لحكومة 
�ل�سورية ب�سكل خا�س متابعة ملفات �لالجئين �لفل�سطينيين قانونياً، و�إعطائهم �ل�سمانات �الأمنية 
ب�سكل حقيقي وجدي  و�ل�سعي  منها،  نزحو� وهجرو�  �لتي  و�لتجمعات  �لمخيمات  �إلى  لعودتهم 
لحل هذه �الأزمة �الإن�سانية بالتعاون مع وكالة »�الأونرو�« و�الأ�سرة �لدولية؛ الأخذ هذ� �لمو�سوع 

بال�سكل �لعاجل نتيجة �الأو�ساع �لماأ�ساوية �لتي يعي�سها �لالجئون �لفل�سطينيون.
�ل�سيا�سية  و�لقوى  �لف�سائل  كافة  �الإن�سان  لحقوق  ر��سد  جمعية  �إد�رة  مجل�س  رئي�س  ودعا 
�لعاجل  بالتحرك  �لفل�سطينية  �الأو�ساط  في  �لعاملة  �لمدني  �لمجتمع  وموؤ�س�سات  �لفل�سطينية، 
لالإ�ساءة على كافة �الإ�سكاالت �الجتماعية و�الإن�سانية �لتي يعي�سها �لفل�سطينيون �لالجئون في 
�سورية، و�لعمل ب�سكل موحد الإعادتهم للحياة �لطبيعية، و�سمان �أمنهم و�سالمتهم لحين عودتهم 

�إلى ديارهم.
بدوره دعا �لمر�سد �الأورومتو�سطي لحقوق �الإن�سان �ل�سلطات �للبنانية، يوم 13 ت�سرين �الأول/ 
�أكتوبر 2017  ب�سرورة �لتوقف �لكامل عن �لممار�سات �لتي تقّيد حق �لالجئين في �لعمل، و�لذي 

يوؤدي ال�سطر�ر �الأطفال للعمل �لق�سري و�لت�سرب من �لمد�ر�س.
 10-4 يوم  ن�سره  تقرير  في  له-  مقًر�  جنيف  من  يتخذ  -�لذي  �الأورومتو�سطي  �لمر�سد  وحذر 
الجئي  �أطفال  �أو�ساع  �سوء  تفاقم  من  ج�سيمة«،  �لتز�مات  �سغيرة،  »�أياٍد  عنو�ن  حمل  و�لذي 
�ل�سلطات  من  فورًيا  تدخاًل  تتطلب  �نتهاكات  �سل�سلة  من  ومعاناتهم  لبنان  في  �لعاملين  �سورية 

�للبنانية، بما في ذلك تعديل �لقو�نين ذ�ت �لعالقة.
و�أظهر �لتقرير �لذي تناول ظاهرة عمالة �الأطفال �لالجئين من �سورية في لبنان �أن حو�لي 60-
تعر�سو�  منهم  و%85  لبنان،  في  �لعمل  على  مجبرون  �سورية  من  �لالجئين  �الأطفال  من   %70
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الأ�سو�أ �أ�سكال عمالة �الأطفال. 
و�أ�سار �لمر�سد �إلى �أن عدم �ل�سماح لالجئين في لبنان بالعمل يعر�س فئة �الأطفال لظروف �سعبة؛ 
تتمثل �إما بعملهم ب�سورة غير �سرعية وهو ما ي�سر بالعاملين و�سوق �لعمل على حد �سو�ء، �أو 

بتحولهم لال�ستجد�ء وهو ما يت�سبب لهم باأذى نف�سي يعار�س حقهم بحياة كريمة.
جميًعا  �لالجئين  حياة  ت�سهيل  على  �للبنانية  �ل�سلطات  تعمل  �أن  �سرورة  �إلى  �لمركز  و�سدد 
حقوقهم،  �أحد  تعد  و�لتي  �الإقامة،  ر�سوم  عن  �لكامل  �لتنازل  عبر  و�لفل�سطينيين(  )�ل�سوريين 

ا و�أن ذلك من �ساأنه �أن يقلل �أعد�د �لالجئين غير �ل�سرعيين على �أر��سيها. خ�سو�سً
وطالب �لمر�سد �الأورومتو�سطي منظمات �الأمم �لمتحدة ودول �لعالم بتقديم �لدعم �لكافي ل�سد 
وتو�سيع  �لتعليم  دعم  م�ساريع  من  و�لتكثيف  لبنان،  في  �للجوء  وطالبي  �لالجئين  �حتياجات 
لم�ساعدتهم  �للجوء  وطالبي  بالالجئين  خا�سة  �قت�سادية  م�ساريع  �إقامة  عن  ف�ساًل  �لمد�ر�س، 

مادياً، و�إعانتهم على تجاوز �لقيود �لمفرو�سة على عملهم محلًيا.
كما طالب �لمر�سد �ل�سلطات �للبنانية بزيادة �إ�سهامها في �إز�لة �لعقبات �لمختلفة �أمام �لتحاق 
�الأطفال �لالجئين بالمد�ر�س، وبذل �لمزيد من �لجهود في توفير مد�ر�س متخ�س�سة في تدري�س 
و�تخاذ  ولبنان،  �لالجئين  بالد  في  �لنظام  بين  تعليمي  فارق  وجود  مع  ا  خ�سو�سً �لالجئين 

�لمد�ر�س �لم�سائية �لموجودة نموذًجا للبناء عليه وتعزيزه.
فيما دعت مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية وكالة غوث وت�سغيل �لالجئين �لفل�سطينيين 
في  و�لج�سدية  �لقانونية  �لناحية  من  �ل�سوريين  �لفل�سطينيين  �لالجئين  �إلى حماية  »�الأونرو�« 
مالحقتهم  وعدم  لهم  �الأمن  وتوفير  لبنان،  في  �سورية  فل�سطينيي  منهم  وخا�سة  عملها،  مناطق 

و�عتقالهم.
باالإعالمّي  �سورية ممثلة  فل�سطينيي  �أجل  �لعمل من  �لدعوة خالل م�ساركة مجموعة  تلك  جاءت 
�لفل�سطيني فايز �أبو عيد، بالموؤتمر �ل�سحافي �لذي عقدته �الأونرو�  يوم 9 / كانون �لثاني- يناير  
�ال�ستجابة  تمويل  �أجل  من   « �لطارئ  �سورية  ند�ء  �إطالق   « بيروت، تحت عنو�ن  في   2017 /
ولتلبية  �ل�سرقية،  �لقد�س  ذلك  في  بما  �لمحتلة،  �لفل�سطينية  �الأر��سي  في  لالأزمة  �لطارئة 
�أولئك  فيهم  بمن  �سورية،  في  �لنز�ع  �لمت�سررين جر�ء  لالجئين  �لملحة  �الإن�سانية  �الحتياجات 
�لذين لجوؤو� �إلى لبنان و�الأردن، وتقديم تمويل طارئ يتيح لها تقديم �لم�ساعدة �إلى زهاء ن�سف 

مليون فل�سطيني ت�سررو� من �لنز�ع في �سورية«.
عمل  مناطق  في  �ل�سوريين  �لفل�سطينيين  لالجئين  �لقانونية  �لحماية  ق�سية  عيد  �أبو  �أثار  حيث 



87

»�الأونرو�« �لخم�س، م�سيرً� �إلى حالة عدم �ال�ستقر�ر و�الأمان �لتي يعي�سها فل�سطينيو �سورية في 
لبنان نتيجة معاملة �لحكومة �للبنانية لهم ك�سائحين ال كالجئين، وفر�سها ر�سوماً مالية تقدر بـ 

200$ على كل �سخ�س من �أجل تجديد �إقاماتهم.

• �لو�قع �لتعليمي: 	
معظم  ��ستيعاب  �لفل�سطينية  �لمخيمات  وخارج  د�خل  �لموجودة  �الأونرو�  مد�ر�س  ��ستطاعت 
�أقر�نهم في مد�ر�سها  �أبناء �لالجئين �لفل�سطينيين من �سورية، من خالل دمجهم مع  �لطالب من 
بعد  ما  مرحلة  في  �لطالب  تعليم  في  �الإنكليزية  �للغة  على  تعتمد  �لتي  �لمناهج  عقبة  وتخطي 
�ل�سف �لخام�س �البتد�ئي، بالرغم من �ل�سعوبات �لتي يو�جهها �الأهالي في تدري�س �أوالدهم حتى 
�ليوم نتيجة �نعد�م �إمكانيات �للغة لدى �لطالب و�الأهل، وكذلك فر�س ردم هذه �لفجوة من خالل 

�لدعم �لعلمي عبر درو�س خا�سة متعذر �أي�ساً؛ لما يعانيه �لالجئون من  �سائقة �قت�سادية.
�لتي  �لتعليم  وجودة  نوعية  في  مهماً  دورً�  �لمخيمات  د�خل  �الأمنية  �الأو�ساع  تدهور  �أثر  فيما 

يح�سل عليها �لطالب �لفل�سطيني في لبنان.
ففي ظل �لتوتر�ت �الأمنية �لتي �سهدتها �لمخيمات فاإن �أول �لمت�سررين هم �لطلبة في �لمد�ر�س، 
حيث يتم تعطيل �لمد�ر�س ب�سبب قطع �لطرقات �أو �الإ�سر�بات مما �أدى  �إلى عدم ح�سول �لطالب 

على �لمنهاج كاماًل، �إ�سافة �إلى عدم �سعوره باالأمان د�خل �لغرفة �ل�سفية.
كما ال تز�ل �لمناهج �لمختلفة بين �لبلدين ت�سكل عبئاً على �لعائلة �لفل�سطينية �لالجئة من �سورية 
في لبنان من حيث حاجة �لطالب �إلى �لدعم �لدر��سي للتمكن من مو�كبة �لمنهاج �للبناني، وهذ� 
يعتبر تحدياَ �إ�سافياً �أمام �الأهالي �لر�غبين باالرتقاء باأو�ساع �أبنائهم �لتعليمية، في حين تم ر�سد 
ع�سر�ت حاالت �لت�سرب �لدر��سي لعجز �الأهالي عن متابعة �أبنائهم في ظل �لظروف �القت�سادية 

�ل�سعبة �لتي يعانون منها.
�إلى ذلك ��ستكى عدد من �لمعّلمين من فل�سطينيي �سورية في لبنان من قر�ر وكالة �الأونرو� �لتي 
�أو �لعمل دون �أجر، و�أمهلتهم حتى نهاية عام  �أو �ال�ستقالة  �إلى �سورية  خيرتهم ما بين �لعودة 

2017 لاللتحاق بمد�ر�سها.
بدورهم �أبدى عدد من �لمعلمين خا�سة منهم �ل�سباب �عتر��سهم على هذ� �لقر�ر �لذي يعر�س بع�سهم 
لالعتقال و�لتوقيف من قبل �لنظام �ل�سوري، مطالبين �الأونرو� بالعدول عن قر�رها، ريثما ت�ستتب 
�الأو�ساع �الأمنية في �سورية، وي�ستطيعون �لعودة �إلى مخيماتهم ومنازلهم �لتي فرو� منها خوفاً على 

حياتهم وحياة �أطفالهم، �أو �سمان حمايتهم من �لناحية �لقانونية وعدم تعر�سهم لالأذى و�العتقال. 
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�آخر،  �إ�سعار  حتى  �لقر�ر  بتاأجيل  وقامت  �لمعلمين  لطلب  �الأونرو�  وكالة  ��ستجابت  جانبها  من 
�آخذة بعين �العتبار ��ستمر�ر �ل�سر�ع في �سورية وتدهور �الأو�ساع �الأمنية فيها. 

• �لو�قع �ل�سحي: 	
�أبرز �لتحديات و�لم�سكالت �لتي و�جهها �لمهّجرون �لفل�سطينيون  اليز�ل �ال�ست�سفاء ُي�سّكل �أحد 
�ل�سوريون و�ل�سوريون في لبنان، فيما ال تز�ل �لمعاناة من نق�س �لخدمات �ال�ست�سفائية كبيرة، 
مو�رد  وجود  عدم  بحجة  و�لطبية؛  �لمحلية  و�لهيئات  �لمنظمات  ن�ساط  �سعف  بعد  خ�سو�ساً 

مالية، و�سعوبة تاأمين �لعالج لمئات �لالجئين.
�إلى لبنان،  بدورها تابعت �الأونرو� تقديم خدماتها �ل�سحية للفل�سطينيين �لالجئين من �سورية 
و�قت�سرت  لبنان،  في  و�لم�سجلين  �لمقيمين  بالفل�سطينيين  �أ�سوًة  �سورية  في  لديها  و�لم�سجلين 
�لخدمات �ل�سحية �لتي قدمتها بالدرجة �الأولى على �لرعاية �الأولية، وكذلك �الإحالة �إلى �لم�سافي 

�لمتعاقدة معها الإجر�ء بع�س �لعمليات �لجر�حية وحاالت �لوالدة.

	 :معاناة وند�ء�ت ومنا�سد�ت
عام  خالل  لبنان  �إلى  �سورية  من  �لمهجرون  �لفل�سطينيون  �لالجئون  �أطلقها  عديدة  ند�ء�ت 
2017 نا�سدو� خاللها جميع �لمنظمات �الإن�سانية و�لطبية ووكالة �الأونرو� و�لف�سائل و�ل�سلطة 
�لفل�سطيني  بال�ساأن  �لمعنية  و�للجان  �لخيرية  و�لجمعيات  �لمدنية،  و�لموؤ�س�سات  �لفل�سطينية 
�لتحرك من �أجل �لتكفل بعالجهم و�إنقاذ حياتهم، نتيجة عدم قدرتهم على تاأمين تكاليف �لعالج 
و�لم�سافي �لباهظة �لثمن، �إال �أنهم لم يجدو� منها �سوى �لت�سويف و�لتاأجيل بحجة �لروتين و�إتمام 
�لعمليات �الإد�رية �لخا�سة بتلك �لحاالت، ففي حادثة تدلل على ذلك �أطلق ذوو �لطفلة »ح�سناء 
و��سف كرموع«، �بنة �ل�سبعة �أعو�م، و�لمهجرون من مخيم �ليرموك �إلى منطقة �لبقاع في لبنان، 
يوم 23/ 7/ 2017 ند�ء �إن�سانياً نا�سدو� خالله جميع �لمنظمات �الإن�سانية و�لطبية للتكفل بعالج 
اً  �بنتهم ذ�ت �ل�سبع �سنو�ت، �لتي تعاني �آالماً كبيرة من مر�س ح�سى �لكلى، حيث يوجد َح�سَ

كبيرة في �لكلية �ليمنى �الأمر �لذي يتطلب عملية عاجلة و�سريعة لوقف �الآالم و�اللتهابات.
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الطفلة »حسناء واصف كرموع«

ووفقاً الأهل �لطفلة ح�سناء فاإّن تكلفة �لعملية �لتي �ستخ�سع لها �بنتهم في م�سفى �لروم ببيروت 
�لعملية،  كلفة  من  مبلغ  �أي  تدفع  لم  �الأونرو�  وكالة  �أن  �إلى  م�سيرين    ،$8200 حو�لي  تبلغ 
م�سيفين �أن �لعملية �ستجرى على مرحلتين، �لمرحلة �الأولى يتم خاللها تفتيت �لح�سى بالمنظار، 

و�لمرحلة �لثانية هي لتنظيف ما تبقى من �لح�سى بالليزر.
في حين نا�سد و�لد �لطفل �لفل�سطيني �ل�سوري »�أ�سامة مو�سى« �لبالغ من �لعمر �ست �سنو�ت، من 
�أبناء مخيم �ليرموك �لمهّجر �إلى منطقة و�دي �لزينة في لبنان و�لذي يعاني من مر�س �سرطان 
�لدماغ، جميع �لجهات �لمعنية و�لطبية لم�ساعدة طفله ومد يد �لعون له، و�لتكفل بتكاليف عالجه 

�لبالغة  5 �آالف دوالر وهو ال يملك منها �سيئاً.
من جانبها نا�سدت عائلة �لفل�سطيني »عدنان عثمان« خم�سون عاماً و�لمهّجر من مخيم �ليرموك 
�إلى مدينة �سيد� في لبنان يوم 20 – �آب / �أغ�سط�س 2017 �أ�سحاب �الأيادي �لبي�ساء، وكل من 
�أنه  �أ�سيب بذبحة قلبية وتبين  �أن  تاأمين عالجه، بعد  لم�ساعدتها في  لها  �لعون  ي�ستطيع تقديم 
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بحاجة �إلى تركيب بطارية لي�ستعيد عافيته وحياته ب�سكل طبيعي، �إال �أن �لعائلة عجزت عن دفع 
تكلفة �إجر�ء �لعملية و�لتي تبلغ  15 �ألف دوالر. 

به  ت�سل  �أن  عاماً(   30( رم�سان عمر«  »ماهر  �ل�سوري  �لفل�سطيني  �لالجئ  يتوقع  لم  من جانبه 
�الأمور �أن يبيت في �لعر�ء ويلتحف �ل�سماء، �بن مخيم �ليرموك �لذي ��سطّر �إلى مغادرته ب�سبب 
�لحرب �لد�ئرة في �سورية �إلى حي �لطيرة في مخّيم عين �لحلوة جنوب لبنان باحثاً عن �الأمن 

و�الأمان، لم يجد �سالته هناك ب�سبب �لفلتان �الأمني و��ستمر�ر �ال�ستباكات وفو�سى �ل�سالح. 

»ماهر رمضان عمر«

يعاني ماهر �لذي تعر�س منذ ثالث �سنو�ت لحادث �سير بمدينة �سيد� من �سلل كلي وهو بحاجة 
�لمبلغ  هذ�  تاأمين  على  قدرته  عدم  وب�سبب  �أنه  �إال   ،$5000 بكلفة  �لر�أ�س  في  بطارية  زرع  �إلى 
�لكبير ر�سي بما ق�سمه �هلل له و�حت�سب و�سبر، �إلى �أن تفجرت �أحد�ث مخيم عين �لحلوة فا�سطر 
مجددً� �أن يهرب هو وو�لدته �لم�سنة من جحيم �لموت في مخيم عين �لحلوة �إلى �أي مكان ال توجد 
فيه ��ستباكات وقذ�ئف و�قتتال، والأن ماهر ال يريد �أن يكون عالة على �أحد ف�ّسل �لنوم على �ساطئ 

م�سبح �سيد� �ل�سعبي ريثما تنجلي �الأمور، وتهد�أ في مخيم عين �لحلوة. 
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�لم�سافي  �لعالج وتكاليف  تاأمين  قدرتهم على  �سورية وعدم  لفل�سطينيي  �لمر�سية  �لحاالت  هذه 
من  لبنان  في  �الأ�سعف  �لحلقة  يعتبرون  حيث  يتكبدونها،  �لتي  �لماأ�ساة  مدى  تعك�س  �لباهظة 
�لموؤ�س�سات  وتمّل�س  غياب  �إلى  نظرً�  و�القت�سادية،  و�لقانونية  و�ل�سحية  �الإن�سانية  �لناحية 
و�الأجهزة �لرعائية و�الإن�سانية �ل�سامنة �لمحلية و�لدولية ب�سكل عام لالجئين �لفل�سطينيين، من 

�لقيام بهذه �لمهمة بال�سكل �الإن�ساني و�ال�ست�سفائي �لمطلوب«.

	أيام طبية مجانية ومبادر�ت فردية�
بالرغم من �سح �لمو�رد وعدم �لدعم في �لمجال �لطبي، على حد قول �لقائمين على �لملفات �لطبية 
في �لم�سافي و�لجمعيات �لمعنية بذلك، �إال �أن هناك مر�كز وموؤ�س�سات طبية قليلة ن�سطت خالل 
�ل�سوريين و�ل�سوريين،  �لفل�سطينيين  �لعون و�لم�ساعدة لالجئين  يد  بتقديم  عام 2017 وقامت 

وذلك من خالل �الإعالن عن �أيام طبية مجانية و�إجر�ء عمليات جر�حة مجانية. 
وجمعية  لبنان  �إقليم   - �لفل�سطيني  �الأحمر  �لهالل  وجمعية  �لقطري  �الأحمر  �لهالل  �أجرى  فقد 
لالأطفال  عظمية  جر�حة  ؛عمليات  �الأمريكية  �ل�سورية  �لطبية  و�لجمعية  فل�سطين،  �أطفال  �إغاثة 
�ل�سوريين و�لفل�سطينيين في لبنان مجاناً، في كل من بيروت، �لبقاع، �سيد�، وطر�بل�س، حيث تم 

�إجر�ء �لعمليات لهم على مر�حل.
من جانبه �أقام م�ستو�سف »�لبنيان« �لطبي في �سيد� جنوب لبنان بالتعاون مع جمعية �لتعاون 
�لفل�سطينيين  �لمهجرين  الأطفال  مجانيا  طبيا  يوما   2017 فبر�ير  �سباط/   22 يوم  �الإن�ساني 

�ل�سوريين و�ل�سوريين، ومر�سى �لم�سالك �لبولية، للتخفيف من معاناة �لالجئين في �سيد�.
�إلى ذلك و�سلت يوم 18 �أيار/ مايو 2017  بعثة �إ�سبانية �أجرت عمليات مجانية لالأطفال �ل�سوريين 

و�لفل�سطينيين بلبنان في جر�حة �لعظام. 
باإطالق حملة تبرعات مالية القت  �لتو��سل �الجتماعي  �لنا�سطين على �سفحات  قام بع�س  كما 
تفاعاًل من �أهل �لخير لمر�سى عجزو� عن تاأمين �لمبلغ �لالزم لت�سديد فاتورة �لعالج �أو �ال�ست�سفاء.
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• �لو�قع �الإغاثي: 	
خالل  لبنان،  �إلى  �سورية  من  �لفل�سطينيين  بالالجئين  �لمتعلق  �الإغاثي  �لعمل  تر�جع  ��ستمر 
�لفل�سطينية  و�لف�سائل  �الأونرو�  تقدمها  �لتي  �الإغاثية  �لجهود  ي�سفون  جعلهم  مما   2017 عام 
و�لموؤ�س�سات �الإغاثية باأنها »ال تتنا�سب مع حجم �لمعاناة �لتي يتعر�سون لها«، في حين ��ستكى 
�لالجئون �لفل�سطينيون �ل�سوريون في لبنان من تق�سير وكالة »�الأونرو�« و�ل�سفارة �لفل�سطينية 

و�لموؤ�س�سات و�لهيئات �الإغاثية �لمح�سوبة على �لف�سائل �لفل�سطينية تجاههم.
موؤكدين �أن جميع �لجهود �الإغاثية �لتي تبذلها �لف�سائل �لفل�سطينية �لمتو�جدة في لبنان ال ترتقي 
�إلى م�ستوى �الأزمات و�لمعاناة �لتي يعانيها �لالجئون، حيث تعد �لم�ساعد�ت �لتي تقدمها تلك 

�لهيئات و�لموؤ�س�سات �لمح�سوبة على �لف�سائل قليلة جدً� مقارنة مع حجم �لمعاناة.
�لمبا�سرة  وغير  �لمبا�سرة  و�آثاره  بالبرد  �لمتعلقة  �لم�ساكل  برزت  �ل�ستاء  ف�سل  بد�ية  ومع 
و�الأمر��س  و�الأمطار،  �لحر�رة  درجات  �نخفا�س  عن  �لناجمة  لالأ�سر�ر  �لت�سدي  و�إمكانيات 

�لتنف�سية و�لمفا�سل.
��ستالم  – دي�سمبر / 2017 عن موعد  �الأول  �الأونرو� يوم 13/ كانون  �أعلنت  �ل�سدد  وفي هذ� 
�لم�ساعدة �ل�ستوية لعام 2017، �لمقدمة لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين �لمهجرين �إلى لبنان، 
بهدف م�ساعدتهم على مو�جهة برد �ل�ستاء �لقار�س. ت�ساف هذه �لم�ساعدة �إلى �لم�ساعدة �لنقدية 

�لطارئة لالأونرو� �لتي تغطي �لم�ساعدة �لغذ�ئية 27$، وبدل �الإيو�ء 100$ لهذه �لعائالت 
و�أو�سحت �الأونرو�  �أّنها �ست�سرف مبلغ �لم�ساعدة �لنقدية �ل�ستوية مع �لم�ساعدة �لمالية �ل�سهرية 
من خالل بطاقات �ل�سر�ف �الآلي �لخا�سة باالأونرو� �سمن دفعة و�حدة تغطي �الأ�سهر �لثالثة على 
�لنحو �لتالي: 75 دوالًر� �أميركّياً �سهريا لمدة ثالثة �أ�سهر لكل عائلة تقطن في منطقة �لبقاع كونها 
�أ�سد برودة، و75 دوالًر� �أميركّياً �سهريا لمدة �سهر و�حد لكل عائلة ت�سكن في �لمناطق �الأخرى 
دي�سمبر  �الأّول/  كانون   13 بتاريخ  �لبطاقات  في  متوّفرً�  �سيكون  �لمبلغ  �أن  �إلى  م�سيرة  بلبنان، 

.2017
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في �لمقابل �سهد عام 2017 حر�كا لبع�س �لموؤ�س�سات و�لجمعيات �لخيرية �لتي �ساهمت بتقديم يد 
�لعون و�لم�ساعدة لالجئي فل�سطين �لمهجرين من �سورية �إلى لبنان. 

	 ففي يوم 15 – كانون �لثاني / يناير 2017 �ختتمت حملة �لوفاء �الأوروبية بالتعاون مع
مخيمات  في   )5 د�فئ  ل�ستاء  معاً   ( حملة  من  �لثانية  �لمرحلة  �لنم�ساوية،  رحمة  موؤ�س�سة 

لبنان، و�لتي هدفت لتقديم �لم�ساعدة �الإغاثية لفل�سطينيي �سورية في لبنان. 
من  مهجرة  عائلة   60 على  غذ�ئية  �سالت  وزعو�  �إنهم  �لحملة  على  �لقائمين  الأحد  ووفقاً  
م�ساعد�ت  عائلة   91 لـ  �لحملة  قدمت  كما  �ليا�س،  بر  منطقة  في  �الأبر�ر  مخيم  في  �سورية 
غذ�ئية وبطانيات �ستوية في مخيمي برج �لبر�جنة و�لبد�وي، في حين وزعت �لحملة مادة 

�لمازوت على �أكثر من 60 عائلة نازحة في محيط مدينة بعلبك �للبنانية.
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	 يوم 18 – كانون �لثاني / يناير 2017 وزعت لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان بالتعاون
مع لجنة �لقد�س �لخيرية، ك�سوة �ل�ستاء لعدد من �لعائالت �لفل�سطينية �لمهجرة من �سورية 
�إلى مخيم �لبد�وي في مدينة طر�بل�س �سمال لبنان، باالإ�سافة �إلى توزيع حفا�سات �الأطفال 

لخم�سين �أ�سرة مهجرة، وذلك بهدف �لتخفيف من �أعبائها �القت�سادية و�لمادية.
	 يوم 5 �سباط/ فبر�ير 2017 وزعت جمعية بيت �أطفال �ل�سمود مو�د تنظيف على عدد من

�لعائالت �لفل�سطينية �ل�سورية �لمهجرة في مخيم �لبد�وي في مدينة طر�بل�س �سمال لبنان، 
وذلك بهدف �لتخفيف من �أعبائها �القت�سادية و�لمادية.

	 يوم 14 �سباط/ فبر�ير 2017  وزع �لمركز �لثقافي �لفل�سطيني طرود� غذ�ئية مقدمة من
منظمة �الإغاثة �الإ�سالمية على �لعائالت �لفل�سطينية �ل�سورية �لمهجرة في منطقة �سعد نايل 

في �لبقاع �الأو�سط. 
	 وفي �ل�سياق، وزع مركز �أطفال �لجليل يوم �الأحد 19 – �سباط / فبر�ير 2017، ق�سائم لمادة

»�لمازوت« على �لعائالت �لفل�سطينية �لقادمة من �سورية و�لمقيمة في مخيم �لجليل )ويفل( 
في بعلبك.

	 بونات وطرود فبر�ير 2017   �سباط/  يوم 21  �لخيري  للعمل  �لفرقان  ذلك وزعت جمعية  �إلى 
غذ�ئية على ذوي �الحتياجات �لخا�سة من فل�سطينيي �سورية �لمقيمين في مخيم عين �لحلوة.

	 أيار/ مايو 2017 وزعت �لهيئة �لخيرية الإغاثة �ل�سعب �لفل�سطيني بالتعاون مع� يوم 17 
من  �لمهجرة  �لفل�سطينية  �لعائالت  على  غذ�ئية  �سلة   )200( و�الإ�سالح  �الإر�ساد  جمعية 

�سورية �إلى منطقة و�دي �لزينة جنوب لبنان. 
	 ووفقاً للقائمين على �لهيئة فاإن �لتوزيع ياأتي �سمن م�ساريع �إغاثية للعائالت �لمهجرة و�لمت�سررة

و�لمحتاجة من �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين و�لقاطنين في منطقة و�دي �لزينة.
	 من وبتمويل  �لفل�سطيني،  �الأحمر  �لهالل  جمعية  وزعت   2017 يونيو  حزير�ن/   11 يوم 

جمعية �لهالل �الأحمر �لكويتي �سالت غذ�ئية على �لعائالت �لفل�سطينية �لمهجرة من �سورية 
�إلى مخيم �لبد�وي بمدينة طر�بل�س.

	 يوم 15 حزير�ن/ يونيو 2017 وزعت �لهيئة �لخيرية الإغاثة �ل�سعب �لفل�سطيني بالتعاون
مع �الإغاثة �الإ�سالمية عبر �لعالم، 150 �سلة غذ�ئية على �لعائالت �لفل�سطينية �لمهجرة من 

�سورية �إلى منطقة و�دي �لزينة باإقليم �لخروب جنوب لبنان.
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	 لبنان �إقليم  �لفل�سطيني  �الأحمر  �لهالل  جمعية  وزعت   2017 يونيو  حزير�ن/   19 يوم 
)م�ست�سفى �لهم�سري( وجبات �إفطار رم�سانية على عدد من �لعائالت �لفل�سطينية �ل�سورية 

و�ل�سورية �لمهجرة في مدينة �سيد� جنوب لبنان. 
	 من جانبها وزعت لجنة �لمتابعة ل�سوؤون �لالجئين �لفل�سطينيين في �لبقاع �الأو�سط و�لغربي

بالتعاون مع جمعية �أطفال �ل�سمود، م�ساعد�ت عينية )طرود نظافة( يوم 1 – �آب / �أغ�سط�س 
2017 مقدمة من جمعية UNDP على عدد من �لعائالت �لفل�سطينية �لمهجرة من �سورية.

	 قدوم وبمنا�سبة   2017 �سبتمبر  �أيلول/   4 يوم  �سورية  فل�سطينيي  عمال  تجمع  نفذ  بدوره 
عيد �الأ�سحى �لمبارك م�سروع �لحالقة �لمجانية لفل�سطينيي �سورية في لبنان، حيث �سمل 
�لفل�سطينيين  �لالجئين  �ل�سمال  بالد  م�ساعدة  موؤ�س�سة  من  بدعم  تم  �لذي  �لحالقة  م�سروع 
�لمهجرين في كافة مناطق لبنان، و��ستفاد منه بح�سب �أحد �لقائمين على �لم�سروع 250 من 

منت�سبي �لتجمع و�أبنائهم وعموم �أبناء فل�سطينيي �سورية.  
	 نفذت �لهيئة �لخيرية الإغاثة �ل�سعب �لفل�سطيني بالتعاون مع �سندوق �إغاثة �أطفال فل�سطين

في  �ل�سالحين  ريا�س  رو�سة  الأطفال   )hygiene kit( �سحية  حقيبة  توزيع  م�سروع 
مخيم نهر �لبارد، يوم �لخمي�س في 26 ت�سرين �الأول، 2017 حيث ��ستفاد من �لم�سروع 280 

طفاًل من �لمجتمع �لمحلي و�الأطفال �لمهجرين من �سورية �إلى لبنان.
	 وفي يوم 29 ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 2017  وزعت �لهيئة �لخيرية الإغاثة �ل�سعب �لفل�سطيني

بالتعاون مع جمعية �الإر�ساد و�الإ�سالح  �ألب�سة �ستوية على �لعائالت �لفل�سطينية �ل�سورية 
�لمهجرة في منطقة و�دي �لزينة في �أقليم �لخروب جنوب لبنان، �إلى ذلك نوه م�سوؤول �لهيئة 
في منطقة و�دي �لزينة 160 عائلة ��ستفادت من �لتوزيع �لذي ��ستهدف �الأ�سر �لمهجرة في 

�لمنطقة و بع�س �الأ�سر من �لمجتمع �لمحلي.
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ـ ليبيا( الالجئون الفل�سطينيون من �سورية اإلى �سمال اإفريقية )م�سرـ 

• مـ�ســـر 
�أكد �لعديد من �لالجئين  ي�ستكي فل�سطينيو �سورية في م�سر من �سعف �لتمثيل �لر�سمي، حيث 
لمجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية تق�سير �ل�سفارة �لفل�سطينية في �لقاهرة، ومنظمة 

�لتحرير �لفل�سطينية، و�لموؤ�س�سات �لدولية في معالجة م�سكالتهم �لمعي�سية و�لقانونية.
وفي عام 2017 ر�سدت مجموعة �لعمل ع�سر�ت حاالت �ل�سلب و�ل�سرقة �لمتكررة بحق الجئين 
فل�سطينيين و�سوريين، عالوة على محاوالت �العتد�ء عليهم و�أعمال �لتحر�س �لتي تعاني منها 

�لن�ساء في م�سر.
�سيارة  و�ل�سرقة حيث »قامت  �البتز�ز  بلطجة بغر�س  الأعمال  فل�سطيني تعر�سه  ويروي الجئ 
مدنية »مفيمة« من نوع »كيا �سير�تو« بتوقيفي، و�ساألني �أحد �لر�كبين فيها عن جن�سيتي، وبعد 
�أنني �أردت �لتاأكد من هويته قبل �إظهار  �أن عرف �أنني الجئ من �سورية طلب جو�ز �سفري، �إال 
�إد�رة مباحث �لقاهرة، فاأعطيته بعدئذ  �إ. ف. و�سادرة عن  �لجو�ز، فاأخرج هويته با�سم محمد 
جو�ز �سفري غير �أن �إقامتي منتهية �ل�سالحية، فتم توقيفي وطلبو� مني  ركوب �ل�سيارة و�أغلقو� 
فوجدته  �ل�سوي�س  ج�سر  باتجاه  �ل�سائق  يتجه  �أن  »توقعت  �ل�ساب:  ويقول  �لمحمول«،   هاتفي 
�لطريق«  هذ�  في  �أمن  مركز  وال  �سرطة  ق�سم  يوجد  ال  �أنه  �أعرف  و�أنا  �ل�سوي�س،  طريق  �أخذ  قد 
وي�سيف: »�أنه وقبل مفرق مدينة �لم�ستقبل طلب مني �إخر�ج كل ما �أملك من �لمال وعند رف�سي 
�أ�سهر م�سد�سه في وجهي و�الآخر �أخرج �سكيناً و�ساحب ذلك �ل�ستائم، و�أعطيته كل ما �أحمل من 
نقود، وقذف بالجو�ز في و�سط �ل�سارع �لرئي�س حتى �بتعد عنه و�ألحق بجو�ز �سفري، وكانت 

ع�سر�ت �ل�سيار�ت �ستده�سني وعدت �إلى �لمنزل مك�سور �لخاطر ب�سيارة �أجرة بالدين«.

• ليــبـــيا 
�آالف  خاللها  من  عبر  حيث  �إفريقية،  �سمال  في  �لمهاجرين  لتهريب  �لنا�سطة  �لدول  �إحدى  ليبيا  تعتبر 

�لالجئين �لفل�سطينيين نحو �أوروبا، هرباً من �لحرب �لد�ئرة في �سورية. 
�سرق  �سمال  بنغازي  مدينة  في  �ل�سوريين  �لفل�سطينيين  من  �ختطاف و�حتجاز عدد  عام 2017  و�سهد 
ليبيا، ومجموعة �أخرى تم �ختطافهم في منقطة بني وليد �سمال غرب ليبيا بهدف �لح�سول على فدية 

مالية.
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يوماً،  �لع�سرين  قر�بة  منذ  معها  �الت�سال  ُقطع  بنغازي  مجموعة  �أن  �لنا�سطون  ذكر  �لتفا�سيل  وفي 
و�لمكونة من �ستة �أ�سخا�س، �أربعة الجئين فل�سطينيين من �سورية، و�ثنين من فل�سطينيي لبنان، وهم 
مع  تتو��سل  فل�سطين  �سفارة  �أن  �لنا�سطون  و�أ�ساف  بنغازي،  بمدينة  �لمركزي  �ل�سجن  في  موقوفون 

بع�س �لجهات في ليبيا الإطالق �سر�حهم خالل �الأيام �لقادمة.
من  موؤلفة  وهي  وليد،  بني  منطقة  في  �ختطافها  تم  �أنه  �لنا�سطون  ذكر  �لثانية  �لمجموعة  م�سير  وعن 

ثمانية �أ�سخا�س من �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين بينهم �مر�أة في �ل�سبعين من عمرها. 
وفي يوم  22/�آب - �أغ�سط�س/2017 وردت �أنباء لمجموعة �لعمل �أن �لمهربين �أطلقو� �سر�ح �لم�سنة 
فيما اليز�لون يحتجزون  �ل�سحية،  بعد تدهور حالتها  �لعمر �سبعين عاماً  تبلغ من  �لفل�سطينية و�لتي 
�سبعة �أ�سخا�س ويقومون باالت�سال مع عائالتهم من �أجل �ل�سغط عليهم لتاأمين مبلغ 5000 $  كفدية 

عن �ل�سخ�س �لو�حد.
�لالجئين  وجميع  ولدها  �إن  �لعمل  مجموعة  مع  هاتفي  �ت�سال  في  �لمختطفين  �أحد  و�لدة  وقالت 
�لفل�سطينيين �لمحتجزين يعانون من حالة نف�سية �سيئة، نتيجة �لمعاملة �لقا�سية �لتي يتلقونها من قبل 

�لمهربين، م�سيفة لقد دفعت مبلغ �لفدية �لمطلوب �إال �أن �لمهربين لم يفرجو� عن ولدي حتى �للحظة.
تقدر �ل�سلطات �لليبية باأن يكون هناك 6.000 مهاجر والجئ محتجزين من قبل �لمهربين. ويعني ذلك 
في حال �لتاأكد من هذه �لمعلومات، �أن �إجمالي عدد �لالجئين و�لمهاجرين �لمحتجزين في �سبر�تة و�سل 

�إلى 20.500 �سخ�س، من �سمنهم �أولئك �لمتو�جدون في مر�كز �حتجاز ر�سمية)1(.

)1( ي�سف عاملون في المفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئين من العاملين في الخطوط الأمامية �سورة عن معاناة ب�سرية 
واعتداءات على م�ستوى هائل. ومن بين الالجئين والمهاجرين الذين تعر�سوا لالعتداء على يد المهربين، كان هناك 
ن�ساء حوامل واأطفال حديثو الولدة، فيما ُوجد مئات الأ�سخا�س من دون مالب�س اأو اأحذية، عدد كبير منهم بحاجة اإلى 
رعاية طبية طارئة..... كذلك، فاإن الالجئين والمهاجرين الذين تم اإنقاذهم من المهربين كانوا يعانون من �سدمات 
نف�سية. ويقول معظمهم باأنهم تعر�سوا لعدة اعتداءات تم�س حقوق الإن�سان بما في ذلك العنف الجن�سي والقائم على 
نوع الجن�س والعمل الق�سري وال�ستغالل الجن�سي. واأ�سار عدد كبير باأنهم تعر�سوا لل�سرب واأُجبروا على العمل 
ل�ساعات طويلة من دون غذاء اأو مياه، وتم و�سعهم في اأماكن مكتظة تفتقر في اأغلب الأحيان للمراحي�س اأو حتى 
للتهوية.  وذكر موظفو المفو�سية وجود عدد مقلق من الأطفال غير الم�سحوبين والمف�سولين عن ذويهم، الكثير 

منهم دون ال�ستة اأعوام. ويفيد عدد كبير منهم باأنهم فقدوا اآباءهم خالل رحلتهم اإلى ليبيا. 
http://www.unhcr.org/ar/news/briefing/201759/10/e5e1a94.html 

ليبيا: لجئون ومهاجرون يتحدثون عن اأو�ساع تدعو اإلى الأ�سى خالل احتجازهم من قبل مهربين.  
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الالجئون الفل�سطينيون من �سورية اإلى ال�سعودية واليمن

• �ل�ســـعودية 
�لعمرة  منا�سك  الأد�ء  �أو  عمل  عقد  بوجود  �ل�سعودية  في  �ل�سوري  �لفل�سطيني  �لوجود  يرتبط 
و�لحج، فالمملكة �لعربية �ل�سعودية ال ت�سمح بدخول �لالجئين �لفل�سطينيين �إليها �ساأنها في ذلك 

�ساأن معظم �لدول �لعربية �الإ�سالمية. 
ويو�جه �لفل�سطينيون �ل�سوريون في �لمملكة �ل�سعودية و�قعاً �سعباً، ب�سبب تع�سف �ل�سلطات 
با�ستخد�م �لحق في �لتعامل مع �لحقوق �لتي حفظتها �لموؤ�س�سات �لدولية للمهاجرين و�لفارين 

من �لحروب.
حيث تحرم �ل�سلطات �ل�سعودية �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين من حق �الإقامة وبالتالي كل 
ر�سائل  �لعمل  مجموعة  �إلى  وو�سلت  �لمجانية،  و�لطبابة  �لتعليم  من  عليها  �لمترتبة  �لحقوق 

ت�سف �أو�ساع �لعائالت �لفل�سطينية بالقا�سية.
مخيمهم،  و��ستهد�ف  منازلهم  ق�سف  �أعمال  ب�سبب  �سورية  من  هاجرت  فل�سطينية  عائلة  وقالت 
�أنهم دخلو� �ل�سعودية بفيز� نظامية الأد�ء منا�سك �لعمرة، وكنتيجة طبيعية لظروف �لحرب في 

�سورية لم يتمكنو� من �لعودة �إليها.
في  وجودنا  و�عتبر  �سهر  بعد  �نتهت  �لعمرة  فيز�  �إن  �لعائلة  قالت  �لقانوني  و�سعهم  وحول 
منحنا  رف�ست  �ل�سعودية  �ل�سلطات  �أن  �إال  �الإقامة  بطلب  وتقدمنا  �لمخالفين،  بحكم  �ل�سعودية 

�الإقامة.
و�أ�سافت �لعائلة �أنه وبناء على رف�س منحنا �الإقامة، لم نتمكن من تعليم �أبنائنا في �لمد�ر�س، 

كما حرمنا من �لعمل في �لقطاع �لحكومي و�ل�سركات �لخا�سة.
وعن �لطبابة ذكر رب �الأ�سرة �أنهم يو�جهون �لمتاعب للعالج، وكان �آخرها والدة زوجته حيث 
تعر�ست �لعائلة لمعاناة كبيرة لدخولها �لم�سفى ووالدتها على �لرغم من دفع فو�تير �لعالج في 

كل مرة يدخلون فيها �إلى �لم�سفى.
في حين ذكرت عائلة فل�سطينية �أخرى �أنها و�جهت �لمر�رة و�للوعة بعد فقد�ن �أحد �أفر�دها »فلم 

ُيدفن �إال بعد �سهرين وب�سعوبة بالغة ب�سبب عدم �متالك �إقامة نظامية« . 
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• �ليمـــن 

رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قيام الحوثيين  في اليمن باعتقال 
الطالب الجامعي الفلسطيني السوري »موئل محمد إبراهيم وليد«، منذ أكثر من ثالث 
سنوات بشكل تعسفي«، عند وصوله إلى مطار صنعاء الدولي،  حيث احتجزه الحوثيون 
على الفور، واقتادوه إلى جهة مجهولة، ومنعوه من التواصل مع العالم الخارجي، كما 

منعوا أي محام من مقابلته طوال مدة احتجازه- بحسب عائلته.

الالجئون الفل�سطينيون في كرد�ستان العراق
– �سبتمبر/ 2017،  �أكدت م�سادر لمجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية يوم 29/ �أيلول 
فقد�ن �لتو��سل مع �لالجئ �لفل�سطيني »�أحمد �لبرهومي« )23 عاماً( من �أبناء مخيم خان �ل�سيح 
مع  �لتو��سل  من  تتمكن  لم  �لعائلة  �أن  �لم�سادر  و�أ�سافت  دم�سق،  بريف  �لفل�سطينيين  لالجئين 

�بنها �لذي كان يحاول �لو�سول �إلى تركيا عبر �إقليم كرد�ستان �لعر�ق منذ حو�لي �الأ�سبوعين.
�أحد  في  �لبرهومي«  »�أحمد  �ل�ساب  وجود  عنهم  �لمفرج  �لمعتقلين  �أحد  من  �أنباء  وردت  فيما 

�ل�سجون بكرد�ستان �لعر�ق.
وفي يوم 25/ ت�سرين �الأول – �أكتوبر/ 2017 �أفرج �الأمن �لكرد�ستاني في �لعر�ق عن �لالجئ 

�لفل�سطيني »�أحمد �لبرهومي« وقام بترحيله في �ليوم �لتالي �إلى لبنان.

الالجئون الفل�سطينيون من �سورية الى تركيا 

�إليها  للدخول  تاأ�سير�ت  �سورية  من  �لفل�سطينيين  �لالجئين  منح  عن  �لتركية  �ل�سفار�ت  تمتنع 
ب�سكل �سرعي �إال في حدود �سيقة جد� جد�، وت�سهد �لحدود �ل�سورية �لتركية �نت�سار� �أمنيا تركيا 
كبير يكاد ي�ستحيل �لعبور �الآمن �إلى �الأر��سي �لتركية، حيث قام �لجي�س �لتركي باإن�ساء �أبر�ج 
مر�قبة ذكية تك�سف �أي ج�سم متحرك، �إ�سافة �إلى �إطالق تحذير�ت باللغات �لتركية و�الإنجليزية 

و�لعربية لكل ج�سم متحرك يقترب م�سافة 300 متر من �لحدود.
واليز�ل �لو�سع �لعام لالجئين �لفل�سطينيين �إلى تركيا ً غام�ساً نوعاً ما رغم �لوعود �لتي تلقتها 
�لذين  �سورية  فل�سطينيي  معاناة  من  �لتخفيف  على  �لعاملة  و�الأهلية  �لر�سمية  �لموؤ�س�سات 

��سطرتهم �لحرب للجوء �إلى تركيا. 
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وتتعامل �لحكومة �لتركية مع �لالجئين �لفل�سطينيين من �سورية �لد�خلين �إليها ب�سكل غير �سرعي 
خاللها  من  ي�ستطيعون  و�لتي  بهم  �لخا�سة  �لحماية  بطاقة  منحهم  حيث  من  �ل�سوريين  معاملة 

�لدخول �إلى �لمد�ر�س و�لح�سول على �لطبابة �لمجانية و�لم�ساعد�ت. 
�أما �لالجئون �لفل�سطينيون �لد�خلون �إلى تركيا ب�سكل نظامي فهي تفر�س عليهم �لح�سول على 
�الإقامة �ل�سياحية �أو �إقامة �لعمل - بما يت�سمنه هذ� �الإجر�ء من ر�سوم مالية و�أور�ق قانونية - 

كي يتمكنو� من �الإقامة في �لبلد ب�سكل �سرعي.

• �لتعد�د �لعام و�لتوزع 	
 -7000( بين  ما  وجود  تركيا  في  �أمة  خير  جمعية  بها  قامت  �لتي  �لحديثة  �الإح�سائيات  بينت 
منهم   ) �سنة   14  -1( عمر  من  �الأطفال  ي�سكل  تركيا،  �إلى  �سورية  من  فل�سطينياً   الجئاً   )8000

حو�لي )2000( طفال، ويتوزع �لالجئون �لفل�سطينيون في تركيا على ثالثة قطاعات رئي�سة: 
• �لقطاع �الأول 775 عائلة بما يعادل 44%  ) ��سطنبول – �أزميت – �أزمير – �أنطاليا – �أنقرة – 

بور�سة – نيد�- نيف �سهير- �أك�سر�ي- بولو- يلو� (.
• �لقطاع �لثاني 640 عائلة بما يعادل 37%  )�لعثمانية – �أنطاكية – �لريحانية – مر�سين – 

�أ�سنة - - ��سكندرون- كارخان- قونيا – كرمان – قي�سري(. 
3353 عائلة بما يعادل 19 % )كل�س – �أورفا – نيزب- غازي عنتاب- مرع�س –  •

ديار بكر – ماردين – باتمان (. 

• �لو�سع �لمعي�سي 	
ك�سف �الإح�سائيات عن وجود )186( يتيماً و)58( �أرملة و)30( عائلة مفقود، كما تتف�ّسى �لبطالة 
في �سفوف �لالجئين فهناك )423( الجئاً ال يعملون، كما �أن �الأجور �لتي يح�سل عليها �لعمال ال 

تتنا�سب مع �لجهد �لمبذول وتكاليف �لحياة من �أجرة منزل وغالء �لمعي�سة. 
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كما بينت �الإح�سائيات �أن )249( جامعياً ال يعملون على �سهاد�تهم �لعلمية، و�أن متو�سط �الأجور 
في �لقطاعات �ل�سابقة يتر�وح بين )1000- 920- 755 ليرة تركية ( على �لتو�لي في حين �أن 

�أجرة �لمنزل في تلك �لقطاعات )900-470-450 ليرة تركية(. 

• �لو�سع �لتعليمي 	
�لتركية  �لحكومة  �سمحت  �لتي  �لمجانية  �ل�سورية  بالمد�ر�س  تركيا  في  �لفل�سطينيون  �لطالب  �لتحق 
بافتتاحها في مختلف �لمدن، وتفاوتت �سروط قبول �لطالب في �لمد�ر�س �لتركية بين مناطق و�أخرى، 
وجود  ب�سرط  كذلك  وللفل�سطينيين  �لتركية،  �لر�سمية  �لمد�ر�س  في  �أبنائهم  ت�سجيل  لل�سوريين  فيمكن 
�الإقامة، �إال �أن �سرط �الإقامة لي�س �أ�سا�سياً في جميع �لمحافظات، ويحق لكل طالب يحمل هوية »�لكيمليك« 

بالدر��سة �لمجانية فيها)1(. 
وفي �أغ�سط�س – �آب 2016 �أعلنت وز�رة �لتربية �لتركية على موقعها �لر�سمي على �الإنترنت ما �سمته 
�لتعليم  لتاأمين فر�سة  �لدر��سي 2017/2016 وذلك  �ل�سوريين للعام  »خارطة طريق« لتعليم �لطالب 
�لحكومة  فقامت  �لبالد)2(،  في  �لقانوني  و�سعهم  عن  �لنظر  بغ�س  �ل�سوريين  للطالب  �لمر�حل  بكافة 
باّتخاذ خطو�ت لت�سوية �لعملّية �لتعليمّية، وت�سريع �ندماج �الأطفال �ل�سورّيين في �لمجتمع �لتركّي، 
وذلك من خالل �إخ�ساع �لطاّلب �إلى دور�ت لغة تركّية مكّثفة، ومن ثّم تدري�سهم �لمنهاج �لتركّي نف�سه. 
بعدها  لتقوم  �ليوني�سيف  باإ�سر�ف  �سورّياً  مدّر�ساً   290 يقارب  ما  بتدريب  �لتركّية  �لحكومة  قامت  كما 

بتوزيعهم على �لمد�ر�س �ل�سورّية، في �إطار رفدها بالكو�در �لمنا�سبة وتعزيز �لقدر�ت)3(.
�أما على �سعيد �لتعليم �لجامعي فيتاح  للطلبة �لفل�سطينيين �لدر��سة في �لجامعات �لتركية، وبر�سوم 
رمزية مقارنة بالجامعات في �لدول �لعربية، ففي حال ح�سول �لطالب على �لثانوية �لعامة �لتركية فاإن 
تحدي �للغة يجعل حظوظه في �لدخول �لى �لجامعة �سعيفا الأنه يدخل في �لمفا�سلة �لعاملة للقبول مع 

�لطالب �لتركي)4(. 

)1(  الكميلك هوية تمنح لل�سوري والفل�سطيني القادم من �سورية الى تركيا.
)2( وزارة التعليم التركية تطلق »خارطة الطريق« لتعليم الطالب ال�سوريين - اورينت–نت – �سيما نعناعة – تاريخ 

الن�سر 2016/8/23 . 
http://orient-news.net/ar/news_show/1211330//A

)3( واقع التعليم والتغيرات عليه - نب�س �سوريا – تاريخ الن�سر نوفمبر 11، 2016 اأ�سعد حنا
 http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/201611//syria-
education-schools-turkey-radicalism.html#

)4(  الطالب الفل�سطيني ال�سوري واقع وماآلت – ابراهيم العلي – جمموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية. على ال�سبكة العنكبوتية 
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/palestinian_student.pdf
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وت�سير �إح�سائيات جمعية خير �أمة �إلى وجود 1496 طالباً في كافة �لمر�حل �لدر��سية باالإ�سافة 
�لى )164( طالباً مت�سرباً نتيجة �لظروف �القت�سادية �ل�سعبة �لتي يعاني منها �لالجئون. 

جدول يبين اأعداد الطالب الالجئين الفل�سطينيين وتوزعهم في تركيا لعام 2017
�لطالب �لمت�سربون �لمجموع �لعام �لجامعات �لثانوي �الإعد�دي �البتد�ئي

164 1496 63 201 375 857

• �الأور�ق �لثبوتية و�لقن�سلية �ل�سورية	
يعاني �لالجئون �لفل�سطينيون من �سورية �إلى تركيا من �سعوبة �لح�سول على �الأور�ق �لثبوتية 
كالهوية �ل�سخ�سية �أو جو�ز �ل�سفر �أو بيان �لوالدة، وذلك للروتين �لقا�سي �لذي تتبعه �لقن�سلية 

�ل�سورية بحق �لمر�جعين . 
فعند �أي مر�جعة للقن�سلية يحتاج �لالجئ �إلى موعد عبر �الإنترنت و�لذي غالباً ال يكون �لحجز 
متوفرً� فيه ب�سكل طبيعي مما ي�سطره لال�ستعانة بمكاتب خا�سة تقوم بعملية حجز �لموعد بمقابل 

مالي يتر�وح بين )50- 300 $( ح�سب �لمعاملة �لتي يحتاجها �لالجئ. 
كما �أن موظفي �لقن�سلية يتعاملون مع �لمر�جعين بطريقة م�ستفزة من خالل �لبطء �ل�سديد في 
تنفيذ �لمطلوب و�لتاأجيل �لمتعمد و�لمطول للمعامالت �لتي تفقد �ساحبها �أحيانا ً حقه في �الإقامة 
في تركيا �إذ� ما تاأخر عن �لموعد �لذي تمنحه �إياه د�ئرة �لهجرة » �الأمنيات » ال�ستكمال �الأور�ق 
�أو �لبيانات �ل�سادرة من �سورية من  �لمطلوبة، و�لتي ت�سترط بدورها ت�سديق جو�ز�ت �ل�سفر 

�لقن�سلية �ل�سورية باإ�سطنبول. 

• �لموؤتمر �ل�سعبي لفل�سطينيي �لخارج 	
�سهد �لموؤتمر �ل�سعبي لفل�سطينيي �لخارج م�ساركة فاعلة من قبل �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين 
�لمتو�جدين في تركيا، حيث تو�فد �لمئات منهم من مختلف �لمحافظات و�لمدن �لتركية للم�ساركة 
في �أعمال �لموؤتمر �لتي �نطلقت يوم 26 �سباط فبر�ير 2017 و��ستمرت لمدة يومين كاملين، حيث 

�سارك �لعديد منهم في ور�سات �لعمل و�للجان �لتي �نبثقت عن �لموؤتمر. 



103

• �الأن�سطة و�لفعاليات 	
�سارك  �لالجئون �لفل�سطينيون من �سورية �إلى تركيا بغالبية �الأن�سطة و�لفعاليات �لد�عمة للحق 
�لفل�سطيني، فكانو� جزءً� ال يتجز�أ من �لحر�ك �لفل�سطيني �لعام، وبرزت م�ساركتهم في �لحملة 
�لدولية للحفاظ على �لهوية �لوطنية »�نتماء« و�لمظاهر�ت و�العت�سامات �لمنددة باالعتد�ء�ت 
�لرئي�س  لقر�ر  �لر�ف�س  بلفور، و�لحر�ك  �الأق�سى، وحملة مئوية وعد  �لم�سجد  �ل�سهيونية على 

تر�مب باالعتر�ف بالقد�س عا�سمة للكيان �لغا�سب لفل�سطين. 

• �أبرز �النتهاكات	
تعر�س �لعديد من �لالجئين �لفل�سطينيين من �سورية �إلى تركيا �إلى �نتهاكات مختلفة خالل عام 
2017 لم تختلف عن �سابقاتها في �الأعو�م �ل�سابقة، وقام ق�سم �لر�سد و�لتوثيق بر�سد بع�س هذه 

�النتهاكات ففي:  

	 يوم 11/ ني�سان – �أبريل /2017 ق�سى �لالجئ �لفل�سطيني »محمد غز�وي« من �أبناء مخيم
�ليرموك بر�سا�س �لجندرما �لتركية �أثناء محاولته دخول �الأر��سي �لتركية.

	 محمد �ل�سوريين«  �لفل�سطينيَّين  �لتركية  �لجندرما  �عتقلت   2017/ – مايو  �أيار   /  9 يوم 
دخول  محاولتهما  �أثناء  عاماً(،   25( �سعبان  خالد  خليل  و  عاماً(   22( طالب  �أبو  محمود 
من  بالقرب  �الأجانب  �سجن  في  ب�سجنهما  وقامت  نظامية،  غير  بطريقة  �لتركية  �الأر��سي 

�لحدود �ل�سورية �لتركية.
	 يوم 8/ حزير�ن – يونيو /2017 �عتقلت قو�ت �لدرك �لتركية في والية �أدرنه �سمال غرب

غير  بطريقة  �ليونان  باتجاه  �لتركية  �لحدود  عبور  محاولتهم  �أثناء  مهاجرً�   )124( تركيا 
�سرعية. و�أ�سارت تقارير �سحفية تركية �أن طالبي �للجوء و�لمهاجرين غير �ل�سرعيين �لذي 
تم �إلقاء �لقب�س عليهم من حملة �لجن�سيات �ل�سورية و�لباك�ستانية و�لجز�ئرية و�لجورجية 

و�لمغربية و�لفل�سطينية. 
	 يوم 24/ �آب – �أغ�سط�س/2017 قامت �ل�سلطات �لتركية بترحيل �لالجئ �لفل�سطيني  لوؤي

رحمة �إلى لبنان »بعد �حتجازه قر�بة �سهر في مطار �أتاتورك �أثناء محاولته �ل�سفر �إلى ليبيا  
مرورً� بمطار �إ�سطنبول بحجة عدم وجود تاأ�سيرة معه �إلى ليبيا. وفي مطار رفيق �لحريري 
في لبنان لم يتم ��ستقباله وخّيرته �ل�سلطات �للبنانية بين ترحيله �إلى �سورية �أو �إعادته �إلى 
تركيا، وبعد �لتو��سل مع �ل�سلطات �لتركية ومو�فقتها ��ستقباله، تم ترحيله �إلى تركيا وعند 
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و�سوله تم تبليغه �أن �ل�سلطات �لتركية تجري �ت�ساالتها مع لبنان الإعادته مرة ثانية، حيث 
قامت لبنان بدورها بترحيله �إلى �سورية.

	 في يوم 27/ كانون �الأول – دي�سمبر /2017 نا�سدت عائلة �لالجئ �لفل�سطيني »مجد ع�سام
تعمري« من �أبناء مخيم �لرمل في �لالذقية �لموؤ�س�سات �لحقوقية و�الإن�سانية �لتدخل لمعرفة 
م�سير نجلها �لذي بات مجهواًل عقب فقد�ن �الت�سال به منذ �ستة �أ�سهر، و�أو�سحت �لعائلة 
�حتجزه  ولدها  �أن  �سورية  فل�سطينيي  �أجل  من  �لعمل  مجموعة  �إلى  �أر�سلتها  ر�سالة  عبر 
م�سلحون من �لجي�س �لحر في ريف مدينة �إدلب �سمال �سورية منذ �ستة �أ�سهر �أثناء �سفره �إلى 
تركيا، و�أ�سارت �لعائلة �إلى �أن �بنها نقل في �سهر �أيلول �لمن�سرم �إلى �إحدى م�سافي تركيا 
بعد ق�سف �لنظام لمو�قع �لجي�س �لحر في �إدلب، ومن حينها ال يعرفون عنه �أي معلومات. 

و�أ�سافت �لعائلة �أننا وبعد �أن فقدنا �الأمل تو��سل معنا �أحد �الأ�سخا�س و�أخبرنا �أن مجموعات  
�لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة �أفرجت عن مجد، و�أنه �أثناء محاولته عبور �لحدود �لتركية، 
�أطلق �لجندرما �لتركية  عليه �لنار، وقد �أ�سيب ونقل �إلى �إحدى �لم�سافي، ونوهت �لعائلة 

�إلى �أن �ل�سخ�س لم يذكر ��سم �لم�سفى وال حتى �لمدينة �لتي يوجد فيها �بنهم.
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الالجئون الفل�سطينيون في �سرق اآ�سيا ) ماليزيا وتايلند ( 

• ماليــزيا
نا�سد �ل�سقيقان �لفل�سطينيان »حمزة وعثمان خ�سان« �لعالقان في مطار ماليزيا �لدولي، �لمنظمات 
و�لموؤ�س�سات �لدولية وحقوق �الإن�سان و�لمجتمع �لمدني للتدخل من �أجل �إخر�جهما، و�لعمل على 

حّل ق�سيتهما.
ووفقاً للنا�سطة »فاطمة جابر« �لتي ن�سرت �لمنا�سدة فاإن �ل�سقيقين »حمزة خ�سان« )23( �سنة 

و�لفتى »عثمان خ�سان« )13( �سنة عالقان في مطار ماليزيا منذ 2017/10/15.
مفو�سية  في  �أوالدها  مع  م�سجلة  وهي  �سنو�ت،   5 منذ  ماليزيا  في  موجودة  �الأم  »�إن  وقالت: 
�لالجئين بماليزيا، و�الأب موجود في �ألمانيا منذ 3 �سنو�ت، وبناء على �إقامته يحق له لّم �سمل 
مفو�سية  خالل  من  لجوء  على  �ستح�سل  �لعائلة  �أن  بحجة  �لطلب  رف�ست  �ألمانيا  لكن  عائلته، 

�لالجئين في ماليزيا«.
من جانبها �أوقفت مفو�سية �لالجئين في ماليزيا ملف لجوئهم بعدما علمت �أن رّب �الأ�سرة لديه 
وحل  �لم�ساعدة  من  يتهرب  طرف  وكلُّ  عائلته،  �سمل  لّم  باإجر�ء�ت  و�سيقوم  �ألمانيا،  في  �إقامة 

م�سكلة هذه �لعائلة، وفقاً للنا�سطة فاطمة.
على �إثر ذلك حاول �ل�سفر �إلى ماليزيا لروؤية زوجته و�أطفاله بعد �أخذ �الإقامة، لكنه منع من �ل�سفر 
�إثرها  على  دخل  حادة  قلبية  بنوبة  �أ�سيب  ذلك  ونتيجة  فيز�،  منحه  على  �لمو�فقة  عدم  ب�سبب 

�لم�سفى.
و�أ�سافت �لنا�سطة »�أن �ل�ساب حمزة ��سطر لل�سفر من ماليزيا �إلى �ألمانيا بجو�ز »�سفر فل�سطيني« 
وبرفقته   2013 عام  منذ  �ل�سالحية  منتهية  �ل�سورية  �لفل�سطينية  وثيقته  الأن  �لمفعول  �ساري 
�أخوه �ل�سغير عثمان �لذي يحمل »وثيقة �سفر فل�سطينية �سورية« مرورً� بمطار كمبوديا، �إال �أن 
�ل�سلطات �لكمبودية منعت مرورهم، وتم �إرجاعهما �إلى مطار ماليزيا �لذي لم ي�سمح لهم بالدخول 

لماليزيا الأنها �أغلقت ملفهم وو�سعت بلوك عليه لمدة خم�س �سنو�ت في حال مغادرتهم لها.
�أو  �إلى �سورية  بالترحيل  �لمطار، فهما مهدد�ن  �سهر من �حتجاز حمزة وعثمان في  وبعد قر�بة 

بال�سجن في ماليزيا لحين �إيجاد حل لم�سكلتهما من قبل مفو�سية �لالجئين.
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• تايلـنــد

	 في 24 �سباط- فبر�ير/ 2017  �أطلق �لالجئ �لفل�سطيني »مهند �لخجا«، �أحد بناء مخيم
�ليرموك، �لمحتجز في �سجن مطار بانكوك بمملكة تايلند جنوب �سرق �آ�سيا، ند�ء ��ستغاثة 
وحقوق  �لدولية  �لموؤ�س�سات  فيه  نا�سد  �سورية،  فل�سطينيي  �أجل  من  �لعمل  مجموعة  عبر 

�الإن�سان و�لمجتمع �لمدني للتدخل من �أجل �الإفر�ج عنه.
وقال �لخجا : �إنه ��ستطاع �لح�سول على تاأ�سيرة �إلى تايلند لمدة 6 �سهور، حيث �عتقلته  
�لتايلندية  �ل�سجون  �أحد  �إلى  تحويله  وتم  �لفيز�،  مدة  �نتهت  بعدما  �لتايلندية  �ل�سلطات 

»�سجن �لترحيل«، وبقي محتجزً� فيه قر�بة �سنة ون�سف.
�لتايلندية رّحلته بعد �سنة ون�سف من  �أن �ل�سلطات  و�أكد �لخجا لمر��سل مجموعة �لعمل،    
�لفل�سطيني  الأن  �سورية  �إلى  بترحيله  هددت  �للبنانية  �ل�سلطات  لكن  لبنان،  �إلى  �الحتجاز 
�ل�سورية  �ل�سلطات  لدى  مطلوب  �أنه  �إلى  منوهاً  لبنان،  �إلى  بالعودة  له  ي�سمح  ال  �ل�سوري 

بتهمة تخّلفه عن �لخدمة �الإلز�مية في جي�س �لتحرير �لفل�سطيني.
�إلى  �إحدى �لطائر�ت �لمتجهة  �أن يتم ت�سليمه، حجز مقعد على  �أنه ��ستطاع قبل  و�أ�ساف �ل�ساب    
ماليزيا، وعند و�سوله مطار كو�اللمبور رف�ست �ل�سلطات �لماليزية ��ستقباله، و�أعادته �إلى لبنان 

�لذي و�فق على ��ستقباله.
�لكرة وحجز على  �لخجا  �أعاد  �ل�سوري،  لالأمن  بت�سليمه  �للبنانية  �الأمنية  �لتهديد�ت  لكن وتحت    
�إحدى �لطائر�ت �لمتجهة من لبنان �إلى تايلند، وعند و�سوله �إلى مطار �لعا�سمة �لتايلندية بانكوك 
تم �حتجازه في �سجن �لمطار، وكان �آخر ما قاله �لخجا لمر��سل مجموعة �لعمل، منا�سدته لل�سلطة 
�لفل�سطينية و�سفارتها في تايلند، و�لمفو�سية �ل�سامية لالأمم �لمتحدة ل�سوؤون �لالجئين، �لتدخل 
من �أجل �إطالق �سر�حه ومعالجة و�سعه �لقانوني، و�إال �سيكون م�سيره م�سير �آالف �لمعتقلين في 

�سجون �لنظام �ل�سوري. 
	 محمد« تايلند  في  �لمحتجز  ر�سالة  �الإخبارية  معاً  وكالة  نقلت    2017 – مار�س/  �آذ�ر   /26 في 

�أن 3 عائالت و3 ن�ساء وكبار في �ل�سن و�سباب، محتجزون في  �أبو حرب« حيث قال في ر�سالته 
�إقامتهم. �أو  تاأ�سير�تهم  مدة  النتهاء  �أو  الجئون«  »�أنهم  بتهمة   »IDC« له  بـ  يرمز  �لذي   �لمركز 
 )75( ملحم«  معروف  »ماجد  �لم�سّن  �لفل�سطينيين:  �لمحتجزين  بع�س  �أ�سماء  �لر�سالة  وذكرت 
من  وهم  ملحم«  عزيز  ملحم«، و»كنعان  ماجد  ونهاد  ومها  »منتهى   - بناته  من  وثالٌث  عاماً 
بريف  �ل�سيح  خان  مخيم  �أبناء  من  حرب«  �أبو  يون�س  و»محمد  دم�سق،  في  �ليرموك  مخيم  �أبناء 
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و»مهند  عزيمة«  �أحمد  خير  و»محمد  يون�س«  �إبر�هيم  و»�أيهم  �أحمد«  عفيف  و»�سلطان  دم�سق، 
�لنو�جهة«. �أمجد  و»�سادي  �لنو�جهة«  �لرحمن  عبد  و»�أحمد  �سالح«  ثائر  و»عمر   يا�سين« 
وقال �لالجئ »في�سل �أبو حرب« �سقيق �لمحتجز محمد: �إن �أخيه »محمد �أبو حرب« )45( عاماً، 
حا�سل على �سهادة �لعلوم �لمخبرية من جامعة دم�سق، وعمل في �لعديد من �لمختبر�ت �لطبية قبل 
�أن يخرج من �سورية مجبرً� في �لعام 2013؛ بفعل �لمعارك �لتي و�سلت نير�نها �أج�ساد �لمخيمات 
�لفل�سطينية بحثاً عن �لعمل و�الأمل بحياة �أف�سل، وهروباً من عمليات �لخطف �لتي كانت ت�ستهدف 
�ل�سبان من قبل �الأطر�ف �لمتناحرة في �سورية، فدخل �إلى بانكوك بطريقة �سرعية كونه يحمل جو�ز 
حركتهم،  لت�سهيل  �ل�ستات  في  �لفل�سطينيين  لالجئين  يمنح  �لذي  »�لخارجي«  �لفل�سطيني  �ل�سفر 
بالتن�سيق مع »مفو�سية �الأمم �لمتحدة �ل�سامية ل�سوؤون �لالجئين«، ولكن عندما �نتهت مدة �إقامة 
محمد في تايالند تّم �حتجازه من قبل �ل�سلطات في بانكوك وتحويله �إلى مركز توقيف �لمهاجرين 
�لتهمة، وهي »�أنهم الجئون«. �لفل�سطينيين تحت نف�س  �لعديد من   »I.D.C« حيث يقبع هناك 
وعن �أو�ساع �لمحتجزين �لفل�سطينيين د�خل مركز �لتوقيف في بانكوك، �أكد في�سل �أّنه ح�سل على 
ر�سالة �سوتية ل�سقيقه محمد تم ت�سريبها من مركز �لتوقيف حيث يقبع هناك، قال فيها: »�إنه تعّر�س 
�لحر�رة، وعدم  �الأو�ساع و�رتفاع درجات  �لمركز، وهو يعاني من �سوء  لجلطة في رجله د�خل 
م�سى  من  �لمحتجزين  بين  �أن  موؤكدً�  �لخارجي«،  بالعالم  �ت�سالهم  وقطع  بالموقوفين،  �الهتمام 
على �سجنه �أكثر من �سنة وخم�سة �أ�سهر، و�أن �سجن »IDE« من �أ�سو�أ مر�كز �حتجاز �لمهاجرين 
يمنع  حين  في  �لنوعية،  ورديء  قليل  �لطعام  �أن  كما  �لكبيرة،  وقذ�رته  بالمحتجزين،  الكتظاظه 
حر��س �ل�سجن خروج »�ل�سجناء« �لمهاجرين للتهوية«، حيث لم ن�ساهد �ل�سم�س منذ فتر�ت طويلة 
�الأمر �لذي �أدى الإ�سابتنا باأمر��س جلدية« بح�سب ر�سالة �سابقة و�سلت لمجموعة �لعمل من �أحد 

�لفل�سطينيين �ل�سوريين كان محتجزً� بد�خله.« .

	 »سليمان� »�إياد  �ل�سوري  �لفل�سطيني  �لالجئ  �أطلق   2017/ – نوفمبر  �لثاني  ت�سرين   /14 وفي 
�لمحتجز في �سجن بمملكة تايلند، ند�ء ��ستغاثة عبر مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية، 
عنه  �الإفر�ج  �أجل  من  للتدخل  �لمدني  و�لمجتمع  �الإن�سان  وحقوق  �لدولية  �لموؤ�س�سات  فيه  نا�سد 
وو�سع حد لماأ�ساته. وقال �ل�سليمان في ر�سالة و�سلت �إلى مجموعة �لعمل، »�إن معاناة هجرته 
لالأمم  �ل�سامية  �لمفو�سية  مقابلة  بهدف   ،2013 عام  �لتايلندية  �الأر��سي  �إلى  دخل  عندما  بد�أت 
�إلى  م�سيرً�  �الأوربية؛  �لدول  �إحدى  �إلى  لديها  هجرة  طلب  وتقديم  �لالجئين،  ل�سوؤون  �لمتحدة 
�أنه وبعد �نتهاء مدة تاأ�سيرته �ل�سياحية بقي متخفياً ومتو�رياً عن �الأنظار ريثما تقوم �لمفو�سية 
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بت�سفيره �إلى �إحدى �لدول �الأوربية، �إال �أنه �عتقل يوم  9 – ت�سرين �لثاني / نوفمبر 2017  بتهمة 
�نتهاء مدة تاأ�سيرته �ل�سياحية، وتم تحويله �إلى �أحد �ل�سجون �لتايلندية. »و�أ�ساف �ل�سليمان �أنه 
عن  عاجزة  �أنها  �أخبرته  �لالجئين،  ل�سوؤون  �لمتحدة  لالأمم  �ل�سامية  �لمفو�سية  مع  تو��سله  لدى 
تقديم �أي م�ساعدة له، وال ت�ستطيع فعل �أي �سيء الأن �لحكومة �لتايلندية ال تعامل �لالجئين على 

�أنهم الجئون فارون من �لحرب، بل تعاملهم كخارجين عن �لقانون في حال خالفو� قو�نينها. 
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الالجئون الفل�سطينيون من �سورية الى اأوروبا

�سهد �لعام 2017 تطور�ت متعددة على �سعيد تو�جد هجرة �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين 
في �أوروبا، و�الأو�ساع ب�سكل عام تتجه نحو ��ستقر�ر من و�سلو� خالل �ل�سنو�ت �ل�سابقة، حيث 
ح�سل �لعديد منهم على عمٍل، فيما �لتحقت �لن�سبة �الأكبر من فئة �ل�سباب في �لبر�مج �لدر��سية 
لمرحلتي �لثانوية و�لجامعية، باالإ�سافة �إلى �إنهاء �لعديد منهم لمرحلة �لماج�ستير في �لجامعات 

�الأوروبية.
ي�ساف �إلى ذلك بد�أ جزء ممن و�سلو� خالل �لفتر�ت �لما�سية بتعديل �سهاد�تهم وح�سولهم على 

�أذون ممار�سة �لعمل �سيما في �لقطاع �ل�سحي.
كما �سهدت �ل�سنة �لما�سية تز�يدً� في �أعد�د �لالجئين �لذين يح�سلون على �لجن�سيات �الأوروبية، 
وتحديدً� �لهولندية و�ل�سويدية، وذلك ب�سبب قو�نين �كت�ساب جن�سية �لبلدين �لتي ُتعدُّ مقبولة 

جدً� مقارنة مع باقي �لدول �الأوروبية.
ومن جانب �آخر �سهد �لعام 2017 �نح�سارً� لموجات �للجوء �سو�ء �لقادمة من تركيا، �أو من م�سر 
وليبيا، حيث ُيعد �ل�سبب �لرئي�س لذلك؛ هو قيام �لدول �لثالث ب�سبط حدودها وت�سديد �إجر�ء�تها 
تلك  بين  �التفاقيات  �لعديد من  توقيع  �سو�حلها، وذلك عبر  من  �نطالقاً  �لبحر  �لهجرة عبر  �سد 

�لبلد�ن و�أوروبا.
لكن وفي �لجانب �الآخر تفاقمت معاناة �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين �لعالقين في �ليونان، 
و�سول  لمنع  �إجر�ء�تها  بت�سديد  �الأوروبية  �لدول  من  �لعديد  قيام  �إثر  وذلك   ،2015 �لعام  منذ 
�لالجئين �إلى �أر��سيها. منها �إجر�ء�ت د�خل �أوروبا كما هو �لحال في دول �سرق �أوروبا، حيث 
�سددت كلٌّ من هنغاريا وبلغاريا ومقدونيا �إجر�ء�ت حر��سة �لحدود لمنع تدفق �لالجئين. فيما 
عّلقت كل من �لنم�سا و�لدنمارك و�ل�سويد جزئياً بع�س تفا�سيل قو�عد �لحركة �لحرة بينها، من 

خالل نقاط فح�س �سرطية على نقاط �لعبور بينها وبين �لدول �لمجاورة.

اأعداد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى اأوروبا ♦
بالالجئين  �لمتعلقة  �الإح�ساء�ت  بمتابعة  فل�سطينية  ر�سمية  جهة  �أي  تقم  لم   2017 �لعام  نهاية  حتى 
�لفل�سطينيين �ل�سوريين في �أوروبا، كما لم تتمكن �أي جهة غير ر�سمية من معرفة �لعدد �لدقيق لالجئين 
�الأوروبية  �لهجرة  �أن معظم دو�ئر  �أهمها  �أوروبا، وذلك العتبار�ت كثيرة  �ل�سوريين في  �لفل�سطينيين 
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تف�ّسل �لتو��سل مع جهات ر�سمية فل�سطينية عو�ساً عن تو��سلها مع �لجهات �الأهلية.
باالإ�سافة �إلى �سعوباٍت تقنيٍة كبيرة، �أهمها �أن �لجهات �الأوروبية ال تقدم �إح�سائيات منف�سلة لهم كما 
�إح�سائيات �لمفو�سية �ل�سامية  هو �لحال مع باقي �لالجئين من �لجن�سيات �الأخرى، في حين ُت�سنَّف 
ل�سوؤون �لالجئين UNHCR معظمهم �سمن »بدون وطن« )Stateless(، وهذه �لفئة ال ت�سم �لالجئين 
�أكر�د و�سوماليين  �الأخرى من الجئين  �لفئات  �لعديد من  �لفل�سطينيين من �سورية فح�سب؛ بل ت�سم 

وقادمين من بع�س دول �لخليج �لعربي، وهو ما تقدر ن�سبته بـ %16 )1(.
�إن �لبحث عن عدد �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين �لذين و�سلو� �إلى �أوروبا يتطلب �لبحث في بيانات 
دو�ئر �لهجرة و�الإح�ساء �الأوروبية ذ�ت �ل�سلة، �إ�سافًة �إلى بيانات �لمفو�سية �لعليا ل�سوؤون �لالجئين 

 .)UNHCR( لتابعة لالأمم �لمتحدة�
�أعد�د  �لمتاحة بمتابعة  �أجل فل�سطينيي �سورية، ووفق �الإمكانيات  وبدورها قامت مجموعة �لعمل من 
ر�سمي  �لغير  �لعدد  قارب  حيث   ،2016 �لما�سي  �لعام  نهاية  حتى  �أوروبا  في  �لفل�سطينيين  �لالجئين 
عبر  �لقادمين  �لالجئين  عدد  و�زدياد  �للجوء،  موجة  �نح�سار  بعد  ومن  لكن  �ألفاً،   80 نحو  و�لتقديري 

مل؛ �أ�سبح حتى و�سع �لعدد �لتقديري �أمرً� في غاية �لتعقيد. بر�مج لمَّ �ل�سَّ
لكن وب�سكل عام يرجح �لباحثون في ق�سم �الإح�ساء و�لتوثيق في مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي 
�سورية، �أن عدد �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين قد و�سل في �أوروبا �إلى نحو مئة �ألف مع نهاية �لعام 

2017 نظرً� لتو��سل عمليات لمَّ �ل�سمل �لم�ستمرة منذ �سنو�ت. 

الواقع القانوني والإن�ساني لالجئين الفل�سطينيين في اأوروبا ♦
��ستمرت معظم �لدول �الأوروبية بمنح حق �للجوء �الإن�ساني لفل�سطينيي �سورية في حال طلبهم 
�لفل�سطينيين  لالجئين  بالن�سبة  ما  نوعاً  �لقانوني  باال�ستقر�ر  عام 2017  و�ت�سف  فيها،  �للجوء 
تتعلق  مفاجئة  �أو  جديدة  قر�ر�ت  ت�سدر  لم  حيث  �الأوروبية،  �لبلد�ن  مختلف  في  �ل�سوريين 
يخ�س  بما  �لمت�سددة  ب�سيا�ساتها  �الأوروبية  �لبلد�ن  معظم  ��ستمرت  فقد  �لقانوني،  بو�سعهم 
�لتي  �الإجر�ء�ت  تلك  �أر��سيها،  على  �ل�سوريين  �لفل�سطينيين  لالجئين  �لممنوحة  �الإقامات  مدة 
�إلى وقف بع�س  �لثاني من عام 2015، و�لتي �سكلت تغير�ت متتالية و�سلت  �لن�سف  بد�أت في 
�لدول �الأوروبية منح �لمدة �لق�سوى لالإقامة )5 �سنو�ت غالباً( لالجئين من �سورية. كما فعلت 
مملكة �ل�سويد، و�لتي �أ�سبحت تعطي �إقامات موؤقتة مدتها ثالث �سنو�ت قابلة للتجديد، �أو حماية 

)1( منهجية تثقيل الرقم اإلحصائي للفلسطيني السوري في أوروبا لباحث االقتصادي محمد يوسف.
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�إن�سانية مدتها )13( �سهرً�، ال يحق لمن ح�سل على �لحماية لمَّ �سمل عائلته، في حين يحق لمن 
ح�سل على �إقامة )3( �سنو�ت لمَّ �سمل �أ�سرته وفق �سروط م�سددة قد تتطلب في بع�س �لحاالت 
تاأمين عمل ل�ساحب طلب لمَّ �ل�سمل، باالإ�سافة �إلى تاأمين م�سكن منا�سب للعائلة بحيث تتنا�سب 

م�ساحته مع عدد �أفر�د �لعائلة.
في حين �سددت �لدنمارك �سيا�ساتها �لمالية تجاه �لالجئين، حيث خف�ست �لم�ساعد�ت �لمخ�س�سة 
لالجئين. كما �سدرت قر�ر�ت بتجريد �لالجئين �لجدد من ممتلكاتهم �لثمينة ليتم �إ�سافة قيمتها 

�إلى �لم�ساعد�ت �لمقدمة من قبل �لدولة �إلى �لالجئ. 

• ال�سويد 
�ألقت �ل�سلطات �ل�سويدية �لقب�س على �لالجئ �لفل�سطيني �ل�سوري »م�سطفى حجاوي« �بن مخيم 
�ليرموك، يوم 25 كانون �لثاني – يناير /2017 بعد رف�سها منحه �الإقامة على �أر��سيها، في مركز 

تابع لم�سلحة �لهجرة في �لعا�سمة ��ستوكهولم، ب�سبب ح�سوله على حق �الإقامة في �ليونان.
– �سبتمبر / 2014  تقدم  �أيلول  �سهر  �ليونان في  من  قادماً  �ل�سويد  �إلى  �لذي و�سل  �لحجاوي 
بطلب لجوء لم�سلحة �لهجرة، �إال �أن طلبه ُرف�س الأنه ب�سم في �ليونان وح�سل على حق �الإقامة 
مفادها  �ل�ُسويدية،  �لهجرة  لم�سلحة  �ل�سحفي  �لمكتب  ت�سريحات �سدرت عن  وبناء على  فيها، 
�أن �ل�سويد �سترف�س منح �للجوء �إلى �لالجئين �لقادمين من �ليونان، �إذ� كان لديهم �إقامة فيها، 

و�ستتعامل معهم على �أ�سا�س �أنهم ح�سلو� على �لحماية في بلٍد من بلد�ن �التحاد �الأوروبي.
�لجدير بالتنويه �أن �لالجئ �لفل�سطيني »م�سطفى حجاوي« بعد �أن رف�ست �ل�سويد طلب لجوئه 
رجع �إلى �ليونان، و قّدم طلب تنازل عن �إقامته فيها، ومن ثم عاد �إلى �ل�سويد ليق�سي عاماً ون�سف 
�لعام بعيدً� عن �الأنظار، �إلى �أن حان موعد تقديم �لطلب �لجديد فتوّجه �إلى د�ئرة �لهجرة، �لتي 

قامت باحتجازه وترحيله �إلى �ليونان.
وفي �لر�بع من �آذ�ر – مار�س 2017 رف�ست م�سلحة �لهجرة �ل�سويدية طلب »لّم �سمل« للعائلة 
قدمه �لالجئ �لفل�سطيني �ل�سوري »محمد عليان«، وذلك ��ستنادً� الأ�سباب تعود لق�سية �سخ�س 
دم عند  وقال عليان �لحا�سل على �الإقامة �ل�سويدية منذ 3 �سنو�ت، �أنه �سُ �آخر لي�ست ق�سيته. 
تفقده ل�سندوق بريد منزله في مدينة فيكخو، �لمحاذية ليون�سوبينغ، بالرد �ل�سريع من �لم�سلحة 
على �عتبار �أن طلب لمَّ �ل�سمل يحتاج الأ�سهر طويلة، وهو لم يمرعلى طلبه �لمقدم �إال �سهر و�حد، 
وكانت �سدمته �أكبر عندما �كت�سف �أن �أ�سباب �لرف�س �لمو�سحة في �لقر�ر، تعود ل�سخ�س �آخر 
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بالرغم من �أن �لقر�ر ت�سّمن ��سم محمد عليان ورقم ق�سيته.
و�أ�ساف عليان: �أن م�سلحة �لهجرة بررت �سبب رف�س طلب لم �سمل زوجته باأ�سباب مغايرة للوثائق 
�لتي زودهم بها حين تقديم �لطلب. فقد ذكرت م�سلحة �لهجرة له �أنه لي�س لديه �سقة يقيمان فيها هو 
 وزوجته، وعمل بمدخول كاف يعتا�سان منه، و�أن زوجته لي�ست م�سّجلة لدى م�سلحة �ل�سر�ئب.
و�أكد عليان �أن �الأ�سباب غير �سحيحة، فقد زود م�سلحة �لهجرة ب�سور عن عقد �ل�سقة و�لعمل 
�ل�سمل. لّم  ل�سروط  وفقاً  �ل�سر�ئب  في م�سلحة  بت�سجيل زوجته  وقام  �ل�سهري،  دخله   مت�سمناً 
و�أ�ساف عليان، �أنه توجه �إلى مقر م�سلحة �لهجرة في مدينته م�ستف�سرً� عما ح�سل، لكن �سوؤ�له 
قوبل بالرف�س، وطلبو� منه �لح�سول على توكيل من زوجته باعتبار لمِّ �ل�سمل عائد �إليها، ومع 
ح�سوله على �لتوكيل، عاد عليان �إلى مقر �لم�سلحة للح�سول على معلومات عن �لق�سية وقال 
في هذ� �الإطار: لقد بد� على موظفة �لم�سلحة عالمات �ال�ستغر�ب عندما وجدت ��سم �سخ�س �آخر 
في ملفي، م�سيرة �إلى وجود خطاأ ما قد يكون ح�سل من متخذي �لقر�ر في �لم�سلحة، طالبة منه 

تقديم طعن بالقر�ر على �لفور .
وختم حديثه �أنه م�ستغرب من وقوع �لم�سلحة �لم�سوؤولة عن م�سير �لكثير من �لعائالت �لمهاجرة 

و�لالجئة في خطاأ فادح كهذ�، علماً �أن �لقر�ر يمرُّ على �أكثر من م�سوؤول قبل �سدوره.
وفي �الأول من تموز- يوليو 2017  وردت �أنباء موؤكدة لمجموعة �لعمل عن رف�س د�ئرة �لهجرة 
�ل�سويدية لمَّ �سمل �إحدى �الأ�سر �لفل�سطينية �ل�سورية �لمتو�جدة في م�سر بابنها �لفتى �بن �لـ)15 

عاماً( �لمتو�جد في �ل�سويد.
ووفقاً لما ورد للمجموعة فاإن �لفتى خالل فترة �إتمام معامالت �لح�سول على �الإقامة ولّم �ل�سمل؛ 
كان قد ح�سل على �لجن�سية �ل�سويدية بعد �إتمامه مدة عامين من �الإقامة د�خل �ل�سويد، حيث 

يح�سل �لطفل �لفل�سطيني �ل�سوري على �لجن�سية �ل�سويدية بعد تلك �لفترة.
لكن �الأمر �لذي فاجاأ �لعائلة هو رف�س د�ئرة �لهجرة لطلب لمِّ �سملها بابنها، وذلك بحجة ح�سوله 

على �لجن�سية �ل�سويدية وفقد�نه لحّقه بلمِّ �سمله باأ�سرته.
وفي 15 ت�سرين �الأول – �أكتوبر ت�سردت عائلة �أبو �إدري�س �لفل�سطينية �ل�سورية جنوب �ل�سويد 
�ل�سوؤون  م�سلحة  �إلى  لجوئهم  وعند  �لهجرة،  م�سلحة  قبل  من  بالتهديد  منزلهم  �إخالء  بعد 
�إن  نا�سطون:  �لق�سية قال  وفي تفا�سيل  تاأمين منزل لهم.  �الجتماعية »�ل�سو�سيال« تهّربت من 
�لعائلة �لمكونة من ولدين وثالث بنات - �إبر�هيم، خالد، �سفاء، عائ�سة و�سوز�ن و�أمهم » �إنعام 

بيرومي« تقدمت بطلب �للجوء �إلى �ل�سويد في عام 2014. 
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وبعد �سنة ون�سف �ل�سنة ح�سلت �الأ�سرة على �إقامة موؤقتة مدتها �سنة و�حدة، وعند ��ستالمهم 
�الإقامة في م�سلحة �لهجرة ُطلب منهم تجديد طلب �الإقامة قبل �نتهاء �لمدة بثالثة �أ�سهر. 

في  �لهجرة  م�سلحة  �إلى  �تجهو�  �أ�سهر  بثالثة  �الإقامة  مدة  �نتهاء  وقبل  »�أنه  �لعائلة  وت�سيف 
�أخبرتهم  هناك  موظفة  لكن  �لتجديد،  طلب  على  �لتقديم  �أجل  من  �ل�سويد  جنوب  مالمو  مدينة 
باأنه ال يحق لهم تجديد �الإقامة، و�سيتم ت�سفيرهم �إلى بلدهم، ولدى �سوؤ�لها عن �أي بلد تتحدث؟ 
ليبيا. �إلى  ت�سفيرهم  �سيتم  �إنه  �لموظفة  قالت  وطنا«  يمتلك  ال  �لفل�سطيني  �إن  تقولون   »و�أنتم 
ردت �لعائلة لموظفة �لهجرة »�أن ليبيا لي�ست بلدهم، وال يملكون فيها �إقامة، وال يمكنهم �لرجوع 
�إلى هناك، و�أبرزو� لها بطاقة منظمة �الأونرو�، وبعد �أ�سهر عدة �أر�سلت م�سلحة �لهجرة الأوالدها 
�لثالثة )�إبر�هيم، �سفاء، عائ�سة( موعد مقابلة في �لهجرة، وعندما ذهبو� طلبو� منهم تقديم طلب 
لجوء مرة �أخرى، وعندما �ساأل �الأبناء �لثالثة عن �سنتي �النتظار، قالو� �إنها لي�ست مح�سوبة بعد 

�لتب�سيم، �نتظرو� موعد مقابلة، و�أما باقي �لعائلة فلم يتم �إر�سال �أي �سيء لهم.
وتذكر �لعائلة: »�أنه في تاريخ 2017/9/5 تم �إ�سد�ر قر�ر باأنه »يجب علينا �إخالء �لمنزل، وفي 
 )ICA Banken( ًيوم 2017/9/8 �أخذو� منا �لهويات، وطلبو� منا ت�سليم بطاقة �لبنك �أي�سا
�إلى  �لذهاب  لم تعد م�سوؤولة عن م�ساعدتنا، ويجب علينا  �الآن  �لهجرة من  �إن م�سلحة  وقالو�: 

�ل�سو�سيال وهم �سيقومون بم�ساعدتنا«.
وت�سيف �لعائلة: »وعند �لتوجه �لى �ل�سو�سيال قالو�: »هذ� لي�س من �ساأننا يجب �إخالء �لمنزل 
يوم �لجمعة وت�سليم �لمفاتيح، و�إن لم تخرجو� �سنقطع �لتيار �لكهربائي و�لماء عن �لمنزل، و�إن 
لم تلتزمو� �أي�ساً ف�سوف نقوم باإبالغ �ل�سرطة ليقومو� باإخر�جكم من �لبيت، ونحن ال ن�ساعدكم 
�إنعام: »جاء موظفون من م�سلحة  �الأم  تقول  �الأربعاء 2017/9/27  يوم  وِفي  �الأكل«.  في  �إال 
�لهجرة و�أخرجونا من �لمنزل، وقالو� لنا: �ذهبو� �إلى �ل�سو�سيال �سي�ساعدكم بالتاأكيد، وهددونا 
�ل�سو�سيال  �إلى  �لبيت وذهبنا  و�أقفلو�  »خرجنا  �لبيت.  �لخروج من  بالبولي�س في حال رف�سنا 
وكانت م�ساعدتهم لنا بتاأمين ليلة و�حدة فقط بغرفة فندق بجانب �لبحيرة، وِفي �ليوم �لثاني قال 

لنا �لم�سوؤولون عن �لغرفة: ال يوجد لكم �أماكن هنا يجب �إخالء �لغرفة �الآن«. 
ت�سيف �لالجئة �لفل�سطينية �إنعام: »رجعنا مرة �أخرى �إلى �ل�سو�سيال، وَلم ي�ساعدنا �أحد جل�سنا 
بدوره  جاء  �لذي  �لبولي�س،  لنا  وطلبو�  بم�ساعدتنا،  �أحد  يقم  وَلم  م�ساء،   8 �ل�ساعة  حتى  هناك 
و�أخرجنا من مقر �ل�سو�سيال، وبقينا في �ل�سارع ونحن �الآن م�سردون وال يوجد لنا مكان نذهب 

�إليه وال نمتلك منزاًل«.



114

• اليونان 
�أما على �سعيد �ليونان فقد �سهد �لعام 2017 تفاقماً لمعاناة حو�لي )400( الجٍئ فل�سطينيٍّ �سوريِّ 
و�الأحر��س  �لغابات  بين  قما�سية  خيام  في  لل�سكن  ي�سطرون  حيث  �ليونانية،  �لجزر  في  عالقين 

لعدم وجود �أماكن وم�ساحات كافية في مخيمات �لالجئين.
جزر  في  معاناتهم  عن  �لعمل  لمجموعة  تحدثو�  �سوريين  فل�سطينيين  الجئين  ل�سهاد�ت  ووفقاً 
م�ساحات  وجود  وعدم  بالالجئين  �لمخيمات  كثافة  فاإن  متليني،  ولي�سفو�س  و�سامو�س  خيو�س 
كافية جعلت حياتهم مزرية وقا�سية تحت �لخيام وبين �لغابات، وهي ال تلبي �لظروف �لمنا�سبة 

فال تقي من حر والمن برد وال من مطر وال من �لعو��سف.
وب�سبب �الأعد�د �لكبيرة لالجئين فاإن على �لالجئين �النتظار ل�سهور عديدة في �لجزر ريثما يتم 

�لبت في ق�ساياهم باالنتقال �إلى �لبر �ليوناني، مما ز�د من معاناتهم و�سعورهم بالظلم �لكبير.
ويقدر عدد �لعالقين من فل�سطينيي �سورية في �ليونان حتى �أو�خر عام 2016 بحو�لي )400( 
بينهم   « كو�س   - ليرو�س   - متليني - خيو�س   - »ل�سبو�س  في جزر  يتو�جدون  غالبيتهم  الجئ 
خيم  في  ي�سكن  بع�سهم  �لالجئين  مخيمات  على  يتوزعون  �سن،  وكبار  ون�ساء  و�أطفال  عائالت 

و�الآخر في �ساالت كبيرة �أو كر�فانات.
م�ستنقعات  �إلى  �ليونانية  �لجزر  على  �لالجئين  خيم  تحولت  �ل�ستاء  ف�سل  دخول  ومع 
نا�سطون  بثها  �لتي  �لفيديو  ومقاطع  �ل�سور  و�أظهرت  �لغزيرة،  �الأمطار  ب�سبب 
�لمهاجرين. على  تمر  �لتي  �لمزرية  للحالة  �سادمة  م�ساهد  �لجزر  من   والجئون 
�سامو�س على جزيرة  متليني، ومخيم  لي�سفو�س  ففي مخيم خيو�س، ومخيم موريا على جزيرة 
�لالجئين  خيم  �أغرقت  و�لتي  �ل�سديدة،  �الأمطار  بفعل  �سعبة  لياٍل  �لالجئون  يعي�س  �سامو�س، 

بالمطر و�لطين.
لالإهانة ولل�سرب  �لفل�سطينيين من �سورية مجددً�   كما تم ر�سد تعر�س مجموعة من �لالجئين 
وم�سمع  مر�أى  على  �أخرى  جن�سيات  من  عددً�  �أكثر  مهاجرة  فئات  يد  على  �لبي�ساء،  باالأ�سلحة 
�ل�سباب  من  عدد  بين  وك�سور  ومتو�سطة  خطيرة  �إ�سابات  �إلى  �أدى  مما  �ليونانية،  �ل�سرطة  من 

�لفل�سطينيين �ل�سوريين« بح�سب �سهاد�ت بع�س �لالجئين على �لجزر.
وفي يوم 8/ت�سرين �لثاني - نوفمبر/2017 نظم ع�سر�ت �لمهاجرين بينهم فل�سطينيون و�سوريون، 
�ل�سلطات  �عتبروه رف�س  ما  �أثينا، �سد  �ليونانية  �لعا�سمة  �الألمانية في  �ل�سفارة  �أمام  مظاهرة 
�الألمانية �ل�سماح لهم بااللتحاق بعائالتهم في �ألمانيا. وطالب �لالجئون في �لمظاهرة �لتي جابت 
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�سو�رع �أثينا بنقلهم �إلى �ألمانيا لاللتحاق باأ�سرهم، حيث يتو�جد �لالجئون في �ليونان منذ �أكثر 
�الألمانية. �لحكومة  من  بعد  ي�سدر  لم  �ل�سفر  ت�سريح  لكن  �ل�سمل  لمِّ  مو�فقة  و�سدرت  عام،   من 
�ألمانيا بمخالفة بنود قو�عد �تفاقية دبلن �لتي تن�س باأال  �إن�سانية  في حين �تهمت عدة منظمات 

يجب �أن يبقى �لالجئون �لم�سّنفون تحت بند »لم �ل�سمل« الأكثر من �ستة �أ�سهر في �ليونان.

• األمانيا: 
�أعادت �ألمانيا تفعيل �تفاقية دبلن بعد �أن �أوقفت �لعمل بها عام 2011، فكل �سخ�س تقدم باللجوء 
وهو في طريقه �إلى دول �للجوء �الأوروبي وتحتفظ هذه �لدولة بب�سمة له، يجب �أن يعاد �إليها 

بعد مو�فقتها.
ففي ت�سرين �الأول – �أكتوبر 2017 رّحلت �ل�سلطات �الألمانية �لالجئ �لفل�سطيني �ل�سوري »محمد 
قبيعة - �أبو طه« �إلى �ليونان في خطوة هي �الأولى من نوعها بحق الجئ فل�سطيني من �سورية 

بعد �إعادة تفعيل �تفاقية دبلن.
ي�سار �أن محمد قبيعة �لم�ساب في يده �إثر �لحرب في �سورية كان قد ح�سل على �الإقامة و�لهوية 

�ليونانية، ولعدم �إمكانية �لعالج في �ليونان، غادرها عبر �لطائرة �إلى �ألمانيا بطريقة نظامية.
وعند �سوؤ�له في �لمطار �الألماني عن �سبب مجيئه �إليها قال »رغبة بالعالج ولكون �ليونان لي�س 
فيها عالج لحالتي«، وبعد فترة زمنية قّدم �للجوء في �ألمانيا لمو��سلة عالجه و�سعوبة �لمعي�سة 

في �ليونان.
دعاني  مما  �لطلب،  برف�س  �لرد  �سهور جاءني   4 �لـ  تقارب  زمنية  فترة  وبح�سب محمد: »وبعد 
�لثاني  �لرد  للمحامي جاءني  توكيلي  �سهور من   3 لمتابعة ق�سيتي، وبعد  للطعن وتوكيل محاٍم 
بالرف�س على �لرغم من ح�سولي على موعد للفح�س �لطبي عن طريق موؤ�س�سة »�سو�سيال«، و�أنه 
»�لهايم«  في  �أقطنها  �لتي  �لغرفة  �الألماني  �لبولي�س  �قتحم  �لطبي  �لفح�س  موعد  ياأتي  �أن  »قبل 
يوم  �ليونان  �إلى  ترحيلي  وتم  ترحيل،  لدي  �إنه  �إنذ�ر  �سابق  دون  لي  وقال  �للجوء،  مخيم   -

25-ت�سرين �الأول - �أكتوبر- 2016«.

• هولندا
�لحملة  على  �ل�سوء   2017/ – �أكتوبر  �الأول  ت�سرين   /11 يوم  هولندية  �إعالم  و�سائل  �سّلطت 
ذو  »زين«  �ل�سوري  �لفل�سطيني  �لطفل  ترحيل  لمنع  هولندية  �سيدة  �أطلقتها  �لتي  �لت�سامنية 

�لخم�سة �أعو�م، ووفقاً لما ن�سرته و�سائل �الإعالم فاإن �لطفل يعاني من متالزمة د�ون.
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�إلى �لعر�ق  �أمر�سفورت«  تنوي �ل�سلطات �لهولندية ترحيل »زين«  وبح�سب �سحيفة »د� �ستاد 
م�سقط ر�أ�س و�لدته، فيما �أكدت و�سائل �الإعالم �لهولندية �أن حو�لي )4500( �سخ�س �ن�سمو� �إلى 

�لحملة �لتي ت�سعى لل�سغط على وزير �الأمن و�لعدل �لهولندي لل�سماح ببقاء �لعائلة.
يذكر �أن �لحملة كان قد تّم �إطالقها مطلع �ل�سهر �لجاري، من قبل �ل�سيدة �لهولندية �لتي �أكدت �أن 
�لطفل �سيعاني ب�سكل فظيع في حال تم ترحيله �إلى �لعر�ق كونه فل�سطيني �سني، باالإ�سافة �إلى 

�سوء �الأو�ساع �ل�سحية في �لعر�ق �لتي �ستوؤثر على مر�سه.

• بريطانيا: 
�أوقفت وز�رة �لد�خلية �لبريطانية طلب لجوء �لالجئ �لفل�سطيني �ل�سوري »يو�سف جهاد ح�سن« 
حيث  �إيطاليا،  �إلى  �بنها  ترحيل  عدم  �لبريطانية  �ل�سلطات  �لالجئ  عائلة  ونا�سدت  عاماً(،   23(
نقلت �سحيفة »�الإندبندنت« �لبريطانية منا�سدة و�لد �ل�ساب �لفل�سطيني �لذي تعتزم �ل�سلطات 

�لبريطانية ترحيله خالل �لفترة �لقادمة.
وقال »جهاد ح�سن«- و�لده -  لل�سحيفة �لبريطانية: »�إذ� �أخذت وز�رة �لد�خلية �بني يو�سف، 

�ساألقي بنف�سي تحت �ل�سيارة �لتي �ستاأخذه �إلى �لق�سم«.
ووفقاً لما ن�سرته �ل�سحيفة فاإن �ل�ساب »يو�سف« كان قد غادر دم�سق عندما كان عمره )15 عاماً( 

وذلك خوفاً من �إجباره على تاأدية �لخدمة �لع�سكرية �الإلز�مية.
وبح�سب و�لد �ل�ساب فاإن »يو�سف« �نف�سل عن �أ�سقائه في فو�سى �ل�سر�ع، فخا�س وحده رحلة 
�إلى �أوروبا، وو�سل �إلى بريطانيا عبر �ساحنة من كاليه في 2014، و�الآن تجّمع �سمل �أ�سرة ح�سن 
الإعادة بناء حياتهم في »ميدلزبره«، حيث تم منح �الأ�سرة و�سع �للجوء، با�ستثناء يو�سف �لذي 
�أوقفت وز�رة �لد�خلية �لبريطانية طلب لجوئه مع ترحيله �إلى بريطانيا بعد عامين ون�سف من 

�العتر��سات و�لمر�جعات.
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فل�سطينيو �سورية في اأوروبا، نجاحات جديدة وم�ساركات فاعلة

�سهد �لعام 2017 بد�ية بروز للن�ساط �القت�سادي لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين في عدد من 
و�ألمانيا  �ل�سويد  من  كّل  في  بالالجئين  �لخا�سة  �لم�ساريع  �نطالق  بد�أ  حيث  �الأوروبية،  �لدول 
وهولند�، وتركزت تلك �لم�ساريع على �لجو�نب �لخدمية و�لتجارية �لب�سيطة، من محال تجارية 

�إلى �سركات تقدم �لخدمات.
�لحكومية  �لموؤ�س�سات  في  وظائف  على  �لح�سول  من  �لالجئين  من  �الآخر  �لبع�س  تمكن  كما 
لبلد�نهم �أو �ل�سركات �لخا�سة، ويعد �لقطاع �لطبي خ�سو�ساً في دول �ل�سمال من �أكثر �لقطاعات 
�إلى ذلك �لمجال ي�ستغرق  �أن و�سول �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين  �إال  للموظفين فيه،  طلباً 
وقتاً طوياًل تقريباً 4-5 �سنو�ت، وذلك ب�سبب �لتعقيد�ت �الإجر�ئية �لمتعلقة بتعديل �ل�سهاد�ت 

و�لح�سول على �إذن ممار�سة �لطب.
�لثقافي و�لفني، وتوزعت  �لجانب  �أوروبا على  �ل�سوريين في  �لفل�سطينيين  تركز نجاحات  فيما 
وهولند�  و�ألمانيا  �ل�سويد  في  كان  �أبرزها  ولعل  �الأوروبية  �لدول  من  عدد  على  �الإنجاز�ت 

و�لدنمارك:

• ال�ســويد:
�ختير �لفل�سطيني �ل�سوري عامر �سر�سور، )26 عاماً( من �أبناء مخيم �ليرموك، لتمثيل مملكة ••

�ل�سويد في م�سابقة مهرجان �لتناف�س �ل�سعري لل�سباب في مدينة نيقو�سيا �سمالي قبر�س.
�ل�سويد جائزة مهرجان »هالم�ستاد« •• �ليرموك �لالجئ في  �أبناء مخيم  �أحمد نوفل من  ح�سد 

�ل�سنوي لالأفالم، عن فيلمه �لق�سير »ق�سة مخيم«.
نجح مجموعة من �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين عالء �لبرغوثي وحازم �أبو يون�س وعدد ••

– مالمو  �إ�سكندنافيا  �الأول في  �لعربي  �لكتاب  �إطالق معر�س  �ل�سويد من  �إلى  �لالجئين  من 
2017، و�لذي �سكل �سابقة في �لعمل �لثقافي �لعربي في �ل�سويد.

�ليرموك، تحت م�سمى •• �أبناء مخيم  �ل�سعدي« من  �ل�سوري »غ�سان  �لفل�سطيني  �لفنان  �أطلق 
�ل�سويدية   virserum قرية  في  �لت�سكيلي  للفن  ور�سة  �لت�سكيلي«،  للفن  في�سروم  »ملتقى 
�سمت 15 فناناً وفنانة من �سورية وفل�سطين، حيث قدمت �لور�سة �لتي بد�أت يوم 5/�سباط- 



118

فنياً  �أعمااًل فنية عك�ست جانباً ح�سارياً م�سرقاً عن �لمجتمع �لعربي، ونتاجاً  فبر�ير/2017 
باأيٍد �سورية وفل�سطينية لتلّون �ل�سورة �لباهتة و�لمجحفة �لمطبوعة في عقول �الأوروبيين 

عن �لمجتمع �لعربي.
�لعمر •• �لبالغ من  �ليرموك  �بن مخيم  �ل�سوري عبد �هلل مو�سى  �لفل�سطيني  �لجودو  فاز العب 

19 عاماً، بالميد�لية �لذهبية لبطولة �ل�سويد لجودو �ل�سباب، �لتي �أقيمت في مدينة هلم�ستاد 
جنوب غرب �لبالد.

توج �لالجئ �لفل�سطيني �ل�سوري »محمد ح�سين ع�سماوي« �بن مخيم �ليرموك بالمركز �لثالث ••
لبطولة ريا�سة �لجودو �لتي �أقيمت في جنوب مملكة �ل�سويد، وح�سل على ميد�ليتين برونز 

لفئتي �لرجال و�ل�سباب.

• األمانيا:
�أقام ••  2017/2/4 يوم  �ل�سيح  خان  مخيم  �أبناء  من  �ل�سهاب«،  »غ�سان  �لفل�سطيني  �لفنان 

الند  ر�ين  بمقاطعة  �الألمانية  ماينز  مدينة  في  هوف«  فر�نكفورت   « �سالة  في  فنياً  معر�ساً 
�لمقاطعة،  حكومة  من  برعاية  �أقيم  فّني،  ملتقى  فعاليات  �سمن  وذلك  �الألمانّية،  بفال�س 

وبح�سور رئي�سة وزر�ء �لمقاطعة.
منحت �لهيئة �لريا�سية �لم�سرفة على �سوؤون �لالجئين في �ألمانيا، �لبطل �لفل�سطيني �ل�سوري ••

20173 �إجازة مدرب في �ألعاب �لكار�تيه – �لموتاي -  «
�لم�سارعة، وذلك بعد تدريب متو��سل �أك�سبه خبر�ت عديدة.

• الدنمارك:
جذبت �للوحات �لفنية �لتي �سارك بها �لفنان �لفل�سطيني �ل�سوري »و�سيم كيو�ن« �بن مخيم ••

�ليرموك �لز�ئرين لالأ�سبوع �لثقافي �لذي �أقيم في مدينة �أورغو�س في �لدنمارك، حيث �أقيمت فيه 
عده فعاليات للتبادل �لثقافي و�لتعريف عن �لهوية و�لثقافة �لفل�سطينية و�لعربية و�الإ�سالمية.

• هولندا: 
�لعائدين •• مخيم  �أبناء  من  �لتوبة«  »بهاء  �ل�سوري  �لفل�سطيني  �الأج�سام  كمال  العب  فاز 

في هولند� بوزن 98 كغ، وح�سل بهاء على   Isala cup �لثالث في بطولة  بحم�س بالمركز 
 �لمركز �لثالث في �أول بطولة مفتوحة لكمال �الأج�سام �سارك بها في هولند�، و�لتي جرت يوم 

27 / 3 / 2017 في capelle aan den ijssel في مدينة روترد�م.
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�إن حاالت �لنجاح من قبل فل�سطينيي  وما ذكر �سابقاً هي بع�س �الأمثلة ولي�ست جميع �لحاالت، حيث 
�سورية كثيرة ي�سعب جمعها في جزء من تقرير وربما تحتاج لتقرير منفرد.

الجانب ال�سيا�سي والحقوقي:
�لعمل  في  �ل�سوريين  �لفل�سطينيين  �لالجئين  قبل  من  �لم�ساركة  وتجذر  بروز   2017 عام  �سهد 
�لنقاط  و�أبرز  �أهم  يلي  وفيما  �لبلد�ن،  بمختلف  �لفل�سطيني،  و�لنقابي  و�لحقوقي  �ل�سيا�سي 

لم�ساركة فل�سطينيي �سورية بتلك �لمجاالت:
ح�سور ق�سية فل�سطينيي �سورية على طاولة �لنقا�س �سمن �لجل�سة �لتي يخ�س�سها مجل�س ••

حقوق �الإن�سان للق�سايا �لملّحة �لتي تتطلب �هتماماً عاجاًل، حيث قدم مركز �لعودة �لفل�سطيني 
�سلط  �لمجل�س  في  �الأع�ساء  �لدول  �أمام  �سفوية  مد�خلة   2017 �سبتمبر   19 �لثالثاء  �سباح 

خاللها �ل�سوء على �أو�ساع فل�سطينيي �سورية في ظل �لحرب �لممتدة منذ �سنو�ت.
�نتخاب �لالجئ »�أحمد نور �هلل« رئي�ساً للجالية �لفل�سطينية في هولند�.••
�نتخاب �لدكتور »معمر موعد« رئي�ساً لتجمع �الأطباء �لفل�سطينيين – فرع �ل�سويد.••
�ن�سمام �لعديد من �لالجئين �لفل�سطينيين �ل�سوريين �إلى �لنقابات و�التحاد�ت في بلد�نهم، ••

كاتحاد�ت �الأطباء و�لمعلمين و�ل�سحفيين.
�أ�س�ست •• �لتي  �لفل�سطينية  �لموؤ�س�سات  من  عدد  طريق  عن  �ليونان  في  �الإغاثي  �لعمل  تو�سع 

حديثاً، منها موؤ�س�سة جفر� لالإغاثة و�لتنمية.
م�ساركة فل�سطينيي �سورية في معظم �لفعاليات و�الأن�سطة �لمنا�سرة للق�سية �لفل�سطينية على ••

�متد�د �لقارة، حيث �سكل تو�جدهم في بلد�ن كاألمانيا وهولند� نقلة نوعية للعمل �لفل�سطيني.

منا�سدات...
�ل�سوري •• �لفل�سطيني  �ل�ساب  عائلة  نا�سدت  �أكتوبر/2017   – �الأول  ت�سرين   /21

ورئي�سها،  �لفل�سطينية  و�ل�سلطة  و�لدولية  �الإن�سانية  �لمنظمات  م�سلح«  »ق�سي 
�الإيطالية. �لم�سافي  �إحدى  في  �لعالج  يتلقى  �لذي  نجلها  �إلى  �لو�سول  �أجل  من   �لتحرك 
ثالث  قبل  ذ�كرته  فقد  ق�سي  نجله  »�إن  منا�سدته:  خالل  م�سلح  �أحمد  �ل�ساب  و�لد  وقال 
�آب-  �إيطاليا في 2/  �إلى  ليبيا  �لمهاجرين من  �سنو�ت في حادث غرق مركب كان يقل مئات 
»�إنه  وي�سيف:  به.   �الت�سال  فقد  �لذي  نجله  �لناجين  بين  من  وكان   ،2014 �أغ�سط�س/ 
�لممر�سات  �إحدى  مع  �لتو��سل  �لو�لد  ��ستطاع  ق�سي،  بنجله  �الت�سال  فقد  من  �أيام  بعد 
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دون  �لم�سفى  في  �لعالج  ويتلقى  حي  ق�سي  �أن  بدورها  �أكدت  و�لتي  المبيدوز�،  م�سفى  في 
نقله  تم  ق�سي  �أن  �لم�سفى  خالل  من  �لعائلة  �أبلغت  ثم  و�سعه،  عن  معلومة  �أية  يعطو�  �أن 
للذ�كرة. فاقٌد  ق�سي  �ل�ساب  �أن  �أكدو�  حيث  �إيطاليا،  جنوب  �سقلية  جزيرة  في  م�سفى   �إلى 
وقال �لو�لد: »حاولنا �لتو��سل مع �ل�سليب �الأحمر في �سورية ولبنان و�لنرويج و�ل�سويد 
وكند� لكن دون نتيجة تذكر، كما ذهب �أحد �أ�سدقاء �لعائلة �لمقيم في �لنرويج �إلى �لم�سفى 
عن  معلومات  �أي  �إعطاء  �أو  �لدخول  من  منعه  �لم�سفى  لكن  ق�سي،  حالة  لمتابعة  �الإيطالي 
لـ »�أحمد م�سلح« فقد تم �لتو��سل مع �لنا�سطة »فاطمة جابر« و�لتي لعبت  ق�سي«. ووفقاً 
دورً� فعااًل في �لق�سية، حيث تو��سلت مع �سفيرة دولة فل�سطين في �إيطاليا �لدكتورة »مي 
كيلة«، و�لتي �أكدت �أنها ال ت�ستطيع فعل �سيء لل�ساب الأن �لقو�نين �الإيطالية ال تعطي معلومات 
وال ت�سمح الأحد بالتو��سل مع ق�سي �إال �أن يكون فردً� من عائلته«. وفي ختام منا�سدته طالب 
و�لد �ل�ساب ق�سي �أن ي�سمح له �أو الأمه بال�سفر لروؤية نجلهم �لوحيد في �لم�سفى، م�سددً� على 

�سرورة تحرك �ل�سلطة �لفل�سطينية و�سفار�تها من �أجل حل �لق�سية«. 
– دي�سمبر /  2017جددت عائلة �لطفل �لفل�سطيني �ل�سوري •• وفي يوم 18 / كانون �الأول 

»حمزة ح�سام عبد �لقادر حميد« من �ألمانيا منا�سدة �لمنظمات �الإن�سانية و�ل�سليب �الأحمر 
�لتي ن�سرها  �لمنا�سدة  �أجل معرفة م�سيره .وجاء في  لديه معلومات عن طفلهم من  �أو من 
و�لد �لطفل »ح�سام حميد« �أن نجله فقد بعد حادث غرق قاربهم في بحر �إيجة قبالة �ل�سو�طئ 

�ليونانية �أثناء هجرة �لطفل مع عائلته من تركيا �إلى �ليونان يوم 9/20/.2015
و�أ�ساف حميد �إلى �أن طفلهم حمزة يبلغ من �لعمر ثماني �سنو�ت، ولديه �إعاقة بالنطق، و�أنه   
�ألمانية ن�سرت تقريرً� �سوهد  �أن قناة �إعالمية  �إلى  يعي�س عند عائلة في تركيا، و�أ�سار حميد 
خالله طفله �لمفقود .وكانت �لعائلة قد ُهجرت من مخيم �ليرموك لالجئين �لفل�سطينيين �إثر 
��ستهد�فه، ثم هاجرت �إلى تركيا، ومن مدينة �إزمير �لتركية غادرت عبر »قو�رب �لموت« نحو 
جزيرة »ميتيليني« �ليونانية .ووفقاً لو�لد �لطفل �إنه خالل �لرحلة ووجود �لقارب �لمطاطي 
به،  و��سطدمت  منه  كبيرة  باخرة  �قتربت  �سباحاً  �لر�بعة  �ل�ساعة  في  �الإقليمية  �لمياه  في 
قوة  من  ح�سنه  في  كان  �لذي  �بنه  ففقد  �لروؤية  و�نعدمت  حالكة  كانت  �لعتمة  �أن  م�سيفاً 
�لبحر. في  �أنف�سهم  ر�كباً   52 عددهم  �لبالغ  �لقارب  ركاب  كل  �ألقى  �أن  بعد  �ل�سدمة،   وهول 
خفر  من  عدد  بين  نف�سه  وجد  �أن  �إلى  بها  ي�سعر  لم  بغيبوبة  �لو�لد  �لحادثة  خالل  و�أ�سيب 
خفر  عنه  ي�ساأل  وبد�أ  طفله،  يجد  لم  �لغيبوبة  من  حميد  �أفاق  �أن  وبعد  �ليونانية،  �ل�سو�حل 
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�ل�سو�حل و�ل�سليب �الأحمر، فاأكدو� له �أنهم لم يعثرو� عليه.
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ثالثًا ــ ال�سحايا والمعتقلون

وثقت مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية منذ �ندالع �لحرب في �سورية في �آذ�ر – مار�س 
2011 ولغاية 31/ كانون �الأول – دي�سمبر/ 2017 �سقوط )3629( �سحية فل�سطينية توزعو� 
�الأعمال  نتيجة  ق�سو�  �سورية  د�خل  �سحية   )3541( بمعدل  دولة،  ع�سرة  ثالث  حو�لي  على 
طريق  على  مبا�سر  غير  ب�سكل  �سورية  خارج  �سحية   )88( ق�سى  حين  في  �لمبا�سرة  �لحربية 

�لهجرة �أو نتيجة حو�دث مختلفة في دول �للجوء �لجديد. 

ال�سحايا • 
�سكل  �أنه  �إال    2017 عام  خالل  �سورية  في  �لفل�سطينيين  �لالجئين  من  �ل�سحايا  �سقوط  ��ستمر 
�نخفا�سا و��سحا عن �لعام �لذي �سبقه ) 2016( �لذي �سقط فيه )311( �سحية، فقد �سجل ق�سم 
�لر�سد و�لتوثيق في مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط )205( �سحايا، %20.48 

د�خل �لمخيمات. 

توزع ال�سحايا ح�سب ال�سفة )ع�سكري - مدني ( ♦
ب�سكل  �رتفعت  �لع�سكريين  �ل�سحايا  �أعد�د  �أن  �لعمل  لدى مجموعة  �لموثقة  �الإح�سائيات  بينت 
و��سح خالل عام 2017، حيث بلغت ن�سبتهم من �لمجموع �لعام حو�لي �لـ 68.78 %  �أي  بمعدل 
141ع�سكرياً مقابل 64 مدنياً، مما ي�سير �إلى �زدياد م�ستوى �النخر�ط من �لع�سكريين �لفل�سطينيين 

في �لمعارك �لتي ما ز�لت ت�سهدها �سورية. 

توزع ال�سحايا من الالجئين ح�سب ال�سفة خالل 2017
�لن�سبة�لعدد�لتن�سيف

68.78%141ع�سكري
31.22%64مدني

100.00%205�لمجموع
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وبالمقارنة بين عامي 2017/2016 نالحظ �أن هناك �نخفا�ساً و��سحاً في �لعدد �لعام لل�سحايا 
نتيجة �ال�ستقر�رو�لهدوء �لن�سبي �لذي �سهدته بع�س �لمناطق في �سورية.

جدول يقارن بين ال�سحايا المدنيين والع�سكريين خالل عامي 2017/2016 .
20162017�سفة  �ل�سحايا

17164مدني
140141ع�سكري

311205�لمجموع �لعام

توزع ال�سحايا ح�سب الجن�ش وال�سرائح العمرية ♦
�سكلت �لن�ساء من �ل�سحايا ما يقارب �لـ 5.37 % من �الإجمالي �لعام لل�سحايا حيث �سقطت )11( 

�مر�أة  مقابل )194( رجاًل، فيما ق�سى )12( طفاًل مقابل )193( بالغاً خالل عام 2017.

�لن�سبة�لعدد�لجن�س
94.63%194�لرجال
5.37%11�لن�ساء

100.00%205�لمجموع

�لن�سبة�لعدد�لجن�س
94.15%193بالغ
5.85%121طفل

100.00%205�لمجموع
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التوزع الزماني لل�سحايا  ♦
�سقط في �سهر فبر�ير- �سباط 2017 �لعدد �الأكبر من �ل�سحايا حيث �سقط فيه )27( �سحية �أكثر 
يلي ذلك   �لنظام على جبهات متعددة في �سورية،  �لن�سف من ع�سكريين ق�سو� في �سفوف  من 
�أغ�سط�س و�أيلول- �سبتمبر حيث �سقط فيهما ) 48 ( �سحية كان عدد �لع�سكريين  �سهري �آب - 

فيهما  )34 ( �سحية. 

جدول يبين توزع ال�سحايا على اأ�سهر ال�سنة من عام 2017

�لعددتاريخ �لوفاة

10كانون �لثاني- يناير

27�سباط- فبر�ير

19�آذ�ر - مار�س

14ني�سان - �أبريل

18�أيار - مايو

14حزير�ن – يونيو

19تموز- يوليو

25�آب - �غ�سط�س

23�أيلول – �سبتمبر

12ت�سرين �الأول - �أكتوبر

10ت�سرين �لثاني - نوفمبر

14كانون �الأول – دي�سمبر

205�لمجموع
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التوزع المكاني لل�سحايا  ♦
توزع �ل�سحايا من �لالجئين �لفل�سطينيين د�خل �سورية على �لمخيمات و�لمحافظات �لرئي�سة، 
حيث بلغ مجموع من �سقط د�خل �سورية )201 ( الجئاً، فيما ق�سى الجئان في لبنان، و�آخر�ن 

في م�سر و�ألمانيا . 
ففي مخيم �ليرموك لالجئين �لفل�سطينيين جنوب �لعا�سمة دم�سق �سقط  )29( الجئاً منهم )9( 
�لم�سلحة  و�لمعار�سة  من جهة  �ل�سوري  �لنظام  يفر�سه  يز�ل  ال  �لذي  �لح�سار،  نتيجة  الجئين 
��ستمر�ر  نتيجة  �سقط )8( �سحايا في مدينة درعا وريفها  بينما  �أخرى،  �لمخيم من جهة  د�خل 

�الأعمال �لقتالية فيها.

جدول يبين توزع ال�سحايا على المخيمات الرئي�سة في �سورية 2017

�لن�سبة�لعددمكان �لوفاة

69.05%29دم�سق - مخيم �ليرموك

19.05%8درعا - �لمخيم

7.14%3درعا - �لمزيريب

2.38%1دم�سق - �ل�سيدة زينب + �لمخيم

2.38%1ريف دم�سق - مخيم دنون

100.00%42�لمجموع
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مخطط بياني يو�سح توزع ال�سحايا على المخيمات الرئي�سة في �سورية خالل 2017

�لغوطة   ( دم�سق  ريف  محافظة  �سهدت  فقد  �لمحافظات؛  على  �ل�سحايا  توزع  �سعيد  على  �أما 
– حر�ستا ... ( �سقوط �لعدد �الأكبر منهم، حيث بلغ عدد �ل�سحايا 37 �سحية  – يلد�  �ل�سرقية 
منهم 30 �سحية من منت�سبي �لف�سائل �لفل�سطينية وجي�س �لتحرير �لفل�سطيني، �لتي تقاتل �إلى 

جانب قو�ت �لنظام �ل�سوري. 

جدول يبين توزع ال�سحايا الفل�سطينيين في �سورية ح�سب المحافظات الرئي�سة 2017

�لن�سبة�لعددمكان �لوفاة

18.05%37ريف دم�سق
17.56%36درعا

17.07%35دم�سق
12.68%26غير معروف

11.22%23حماة
6.83%14دير �لزور

4.88%10�لرقة
4.39%9حم�س

4.39%9حلب
1.00%2�إدلب

100.00%201�لمجموع
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مخطط بياني يبين توزع ال�سحايا الفل�سطينيين في �سورية ح�سب المحافظات الرئي�سة 2017

توزع ال�سحايا ح�سب ال�سبب ♦
ر�سد ق�سم �لر�سد و�لتوثيق في مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �الأ�سباب �لتي �أدت 
�إلى مقتل 205 الجئين فل�سطينيين �سوريين خالل عام 2017، حيث ت�سبب �لطلق �لناري بوقوع 
)134( �سحية منهم )129 ( ع�سكرياً، تال ذلك �لق�سف �لذي �أوقع )20( �سحية، ثم �لموت تحت 

�لتعذيب في معتقالت �لنظام �ل�سوري و�لوفيات ب�سبب �لح�سار. 

جدول يبين الأ�سباب الرئي�سة لل�سحايا من الالجئين الفل�سطينيين 2017
�لعددكيفية �لوفاة

134طلق ناري
20ق�سف

12تحت �لتعذيب
11�سحايا �لح�سار
9ر�سا�س قنا�س

6تفجير
4�إعد�م

3نق�س رعاية �سحية
2حرقاً

1�غتيال
1�إعد�م ميد�ني

1�سحايا �لهجرة
1بال�سالح �الأبي�س

205�لمجموع
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مخطط يبين توزع ال�سحايا ح�سب ال�سبب خالل عام 2017

المعتقلون• 
بلغ �إجمالي �لمعتقلين في �سجون �لنظام �ل�سوري بح�سب �إح�سائيات مجموعة �لعمل )1644( معتقاًل 

خالل �سنو�ت �الأزمة �ل�سورية، باالإ�سافة �إلى )304( مفقودين. 
 2017 عام  خالل  �سورية  في  �لفل�سطينيون  �لالجئون  لها  يتعر�س  �لتي  �العتقاالت  وتيرة  �أن  غير   
�نخف�ست عن �لعام �ل�سابق، فقد وثقت مجموعة �لعمل �عتقال )28( الجئاً فل�سطينياً بمعدل )21( رجاًل 
و)7( ن�ساء في مختلف �لمخيمات و�لمدن �ل�سورية، فيما �أظهرت �لبيانات  في عام 2016 �عتقال )76( 

الجئاً فيهم )73( رجاًل و)3( ن�ساء . 
و�سجل مخيم خان �ل�سيح �لرقم �الأكبر من حيث �العتقاالت خالل عام 2017 نظرً� ل�سيطرة قو�ت �لنظام 
على �لمخيم و�لتحكم بمفا�سله جميعها، و��ستهد�ف �لنا�سطين ممن رف�سو� �لخروج من �لمخيم �إلى �إدلب 
لالإح�سائيات  �ل�سوري و�لمعار�سة، ووفقاً  �لنظام  �لم�سالحة مع  �تفاق  بعد توقيع  �سورية  �سمال  في  
قام  فيما  �ل�سوري،  �لنظام  �سجون  د�خل  �لمخيم  �أبناء  من  معتقاًل   »242« من  �أكثر  هناك  فاإن  �لموثقة 

�لنظام خالل عام 2017 باعتقال �أكثر من 15 الجئاً فل�سطينياً من �أبناء مخيم خان �ل�سيح.
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جدول يبين توزع المعتقلين من الالجئين الفل�سطينيين على المخيمات والمدن ال�سورية 2017
�لن�سبة�لعددمكان �لوفاة

67.86%19ريف دم�سق - مخيم خان �ل�سيح
10.71%3حلب - مخيم �لنيرب

7.14%2حم�س - مخيم �لعائدين
3.57%1ريف دم�سق - مخيم �سبينة

3.57%1غير معروف
3.57%1درعا - �لمزيريب

3.57%1دم�سق - مخيم �ليرموك
100.00%28�لمجموع

جدول يبين اأ�سماء المعتقلين من الالجئين الفل�سطينيين في �سورية 2017

�لتفا�سيلتاريخ �العتقال�ال�سم�لرقم

1
محمد م�سطفى 

2017/13/1حّماد

�ل�سيح  خان  مخيم  في  منزله  من  �ل�سوري  �الأمن  �عتقله 
بعد  وذلك  �لغربي،  دم�سق  بريف  �لفل�سطينيين  لالجئين 
توقيع �تفاق �لم�سالحة في منطقة خان �ل�سيح بين �لنظام 

�ل�سوري و�لمعار�سة �لم�سلحة.

2
�سادي �إبر�هيم 

2017/27/1يو�سف

�الأمن  قبل  من  �عتقل  �لمختار(،  )�سادي  با�سم  ملقب  
لالجئين  �ل�سيح  خان  مخيم  �إلى  عودته  �أثناء  �ل�سوري 
عنا�سر  قام  حيث  �لغربي،  دم�سق  بريف  �لفل�سطينيين 

�الأمن على حاجز »درو�سا« باقتياده �إلى جهة مجهولة.

3
محمد �أحمد 

2017/6/2زهر�وي

لالجئين  �لنيرب  مخيم  �أبناء  من   )1980( مو�ليد  من 
مدينة  من  قدومه  �أثناء  �عتقل  حلب،  في  �لفل�سطينيين 
مخيم  �إلى  �لعربية  للغة  مدر�ساً  بها  يعمل  �لتي  �لالذقية 
�أنباء عن  �أو  �أي معلومات  �للحظة لم ترد  �لنيرب وحتى 

مكان �عتقاله.

2017/8/2ر�سالن توفيق رجا4
للنظام  �لتابع  )�لعين(  حاجز  عنا�سر  قبل  من  �عتقل 
لالجئين  �ل�سيح  خان  مخيم  مدخل  عند  �ل�سوري 

�لفل�سطينيين، وهو من �سكان �لمخيم.
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�لتفا�سيلتاريخ �العتقال�ال�سم�لرقم

�إعد�دية عكا في مخيم 2017/21/2محمد وليد ر�فع5 مدير  �ل�سوري وهو  �الأمن  �عتقله 
�لنيرب بحلب، وذلك بعد مد�همة �لمدر�سة وتفتي�سها.

2017/22/2عبد �هلل �لخطيب6

مدينة  �إلى  ذهابه  �أثناء  ُفقد  �لنيرب  مخيم  �أبناء  من 
�ل�سوري  �الأمن  قو�ت  تقوم  حيث  �سورية،  �سمال  حلب 
ومجموعاته �لمو�لية على �لحو�جز بحملة �عتقاالت بين 

�ل�سباب في مدينة حلب.

2017/4/6نز�ر �سعيد �لنادر7

من �أبناء مخيم خان �ل�سيح �عتقلته قو�ت �لنظام �ل�سوري 
عرطوز  منطقة  في  �المتحانات  مركز  �إلى  توجهه  �أثناء 
كتابة  بحجة  وذلك  �لثانوية،  �ل�سهادة  �متحان  لتاأدية 

عبار�ت مناه�سة للنظام �ل�سوري.

2017/4/6محمود جميل نوفل8

من �أبناء مخيم خان �ل�سيح �عتقلته قو�ت �لنظام �ل�سوري 
عرطوز  منطقة  في  �المتحانات  مركز  �إلى  توجهه  �أثناء 
كتابة  بحجة  وذلك  �لثانوية،  �ل�سهادة  �متحان  لتاأدية 

عبار�ت مناه�سة للنظام �ل�سوري.

9
�أحمد محمود 

2017/4/6�إبر�هيم

من �أبناء مخيم خان �ل�سيح �عتقلته قو�ت �لنظام �ل�سوري 
عرطوز  منطقة  في  �المتحانات  مركز  �إلى  توجهه  �أثناء 
كتابة  بحجة  وذلك  �لثانوية،  �ل�سهادة  �متحان  لتاأدية 

عبار�ت مناه�سة للنظام �ل�سوري.

من 2017/10/6جهاد عطا دويعر10 عاماً   )15( طفل  وهو  �ل�سوري  �الأمن  قو�ت  �عتقلته 
منزله في مخيم خان �ل�سيح.

2017/18/6�أحمد �أبو �ستة11
مخيم  في  عمله  مكان  من  �ل�سوري  �الأمن  قو�ت  �عتقلته 
�الأفرع  �أحد  �إلى  و�قتادته  دم�سق،  بريف  �ل�سيح  خان 

�الأمنية دون معرفة �أ�سباب �عتقاله.

2017/1/7محمد �سالم12

�عتقله عنا�سر حاجز �لح�سينية �لتابع للنظام �ل�سوري، 
وهو من �سكان مخيم �ل�سبينة، وذلك �أثناء زيارته الأقاربه 
�الأمر  �لمخدر�ت،  تعاطي  بحجة  �لح�سينية،  مخيم  في 

�لذي نفاه عدد من �الأهالي و�لنا�سطين.

خان 2017/29/7عادل �لعرجاوي13 مخيم  في  منزله  من  �ل�سوري  �الأمن  قبل  من  �عتقل 
�ل�سيح �سباحاً.
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�لتفا�سيلتاريخ �العتقال�ال�سم�لرقم

14
عبد �لقادر علي 

2017/12/8�إبر�هيم
�أقدم عنا�سر �الأمن �ل�سوري على �عتقاله من منزله �لكائن 
في �لحارة �ل�سرقية في مخيم خان �ل�سيح، فيما لم يعرف 

�سبب �العتقال حتى �الآن.

15
تح�سين زيادة 

2017/18/8�ل�سكري
�سيدنايا  �سجن  من  عنهم  �لمفرج  �لمعتقلين  �أحد  �أكد 
�لع�سكري �سمال دم�سق �لتابع للنظام �ل�سوري م�ساهدته 

له في �ل�سجن.

�لتابعة 2017/21/8و�ئل جا�سم خليل16 �لحو�جز  �أحد  طريق  عن  �ل�سوري  �الأمن  �عتقله 
للنظام �ل�سوري �لقريبة من مخّيم خان �ل�سيح.

2017/7/9عبد �ل�ستار �سعيد17
�عتقل من قبل �الأمن �ل�سوري وهو �أحد �أبناء مخيم خان 
�ل�سيح بريف دم�سق، حيث تم �عتقاله على مدخل �لمخيم 

من قبل حو�جز فرع �الأمن �لع�سكري �ل�سوري.

2017/7/9هاني �لالفي18

�الأمن  قبل  من  �عتقل  �لركاب،  لنقل  �سيارة  �سائق  يعمل 
�ل�سوري وهو �أحد �أبناء مخيم خان �ل�سيح بريف دم�سق، 
حيث تم �عتقاله على مدخل �لمخيم من قبل حو�جز فرع 

�الأمن �لع�سكري �ل�سوري.

2017/7/9مازن �أبو �لحاج19

�أحد  وهو  �ل�سوري  �الأمن  قبل  من  �عتقل  مدر�ساً  يعمل 
�عتقاله  تم  حيث  دم�سق،  بريف  �ل�سيح  خان  مخيم  �أبناء 
على مدخل �لمخيم من قبل حو�جز فرع �الأمن �لع�سكري 

�ل�سوري.

20
�أحمد ح�سين 

2017/12/11ح�سين
�عتقل من قبل �الأمن �ل�سوري عند حاجز جديدة عرطوز 
مكان  حول  تفا�سيل  �أية  تعرف  لم  فيما  دم�سق،  بريف 

�عتقاله.

21
محمد هاني ربيع 

2017/19/11�ل�سيطري
)16 عاماً( من �أبناء بلدة �لمزيريب جنوب �سورية، �عتقل 
جهة  �إلى  و�قتيد  غز�لة،  خربة  حاجز  على  مروره  �أثناء 

غير معلومة.
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جدول يبين اأ�سماء المعتقالت من الالجئات الفل�سطينيات في �سورية خالل   2017

�لتفا�سيلتاريخ �العتقال�ال�سم�لرقم

2017/5/1رند �لخالدي1

خان  مخيم  من  وهي  �ل�سوري،  �الأمن  قبل  من  �عتقلت 
�لنظام  حو�جز  �أحد  عند  �لفل�سطينيين،  لالجئين  �ل�سيح 
لم  فيما  دم�سق،  بريف  بلدة جديدة عرطوز  في  �ل�سوري 

يعرف �سبب �العتقال حتى �الآن.

2017/10/4منى ح�سين2
�ل�سوري  للنظام  تابع  ع�سكري  حاجز  قبل  من  �عتقلت 
�أثناء توجهها ال�ستالم م�ساعد�ت غذ�ئية، متزوجة ولديها 

�أوالد.

3
�سعود  �سعاد 

�سعود
2017/12/7

�أحد  عند  �ل�سوري  �الأمن  �عتقلها  �ل�سيح،  خان  مخيم  من 
بريف  عرطوز  جديدة  بلدة  في  �ل�سوري  �لنظام  حو�جز 

دم�سق.

2017/3/8عطاف عر�بي4
لدى  �ل�سوري  �الأمن  �أجهزة  قبل  من  �عتقلت  ر�ئد«  �أم   »
تمويل  بتهمة  دم�سق  باتجاه  �لقدم  حاجز  من  خروجها 
�الإرهاب، وهي من �سكان مخيم �ليرموك �سارع عين غز�ل.

2017/16/9هدى دروي�س5
ربة منزل من �سكان مخيم �لعائدين في حم�س تم �عتقالها 

من قبل �الأمن �ل�سوري.

2017/16/9�سحر عقاد6
م�سفى  في  وتعمل  حم�س  في  �لعائدين  مخيم  �سكان  من 

بي�سان، تم �عتقالها من قبل �الأمن �ل�سوري.

7
غالب  �سيخة 

�لرملي
2017/24/3

من  وهي  دم�سق،  �لعا�سمة  حو�جز  �أحد  على  �عتقلت 
�الأمن  ��ستدعى  كما  دم�سق،  بريف  �ل�سيح  خان  مخيم 
منطقة  في  دربل  بلدة  من  وهو  �سحادة  زوجها  �ل�سوري 
قطنا، و�عتقله دون ورود معلومات عن �أ�سباب �العتقال 

�أو مكانهما.
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�سحايا التعذيب حتى الموت  ♦
�سجون  في  �لتعذيب  تحت  ق�سو�  �لذين  �لمعتقلين  من  �لمزيد  عن   2017 عام  خالل  �الإعالن  تم 
�الإجمالي ل�سحايا  �لعدد  ليبلَغ  �أعلن عن وفاة  )12( �سحية  �ل�سوري، حيث  �لنظام  ومعتقالت 

�لتعذيب حتى �لموت و�الختفاء �لق�سري 475 �سحية. 

جدول يبين �سحايا التعذيب التي اأعلن عنها خالل 2017

معلومات �أخرىعنو�ن  �ل�سكنتاريخ �لحادثة��سم �ل�سحية�لرقم

2017/1/2�أحمد عمارة1
مخيم   - حلب 

�لنيرب

�أبناء  ومن  لطفلين،  و�أب  عاماً   )35( �لعمر 
مخيم �لنيرب في حلب، ق�سى تحت �لتعذيب 
في �سجون �لنظام �ل�سوري، وذلك بعد �عتقال 
�لنظام  �سجون  في  �سنو�ت  ثالث  لمدة  د�م 

�ل�سوري.

2
ب�سام علي 

يو�سف
2017/8/2

دم�سق - مخيم 
�ليرموك

�ليرموك  مخيم  �سكان  ومن   1978 مو�ليد  من 
�لنظام  �سجون  في  �لتعذيب  تحت  ق�سى 
�أن �عتقل عام 2013 من مركز  �ل�سوري، بعد 
لالأونرو�  �لتابع  و�لفني  �لمهني  �لتدريب 

بمنطقة �لمزة في دم�سق )�لفيتي�سي(.

2017/23/3با�سم بياعة3
 - حم�س 

�لمخيم

في  �لتعذيب  تحت  ق�سى  )38(عاماً  �لعمر 
�عتقاله  بعد  وذلك  �ل�سوري،  �لنظام  �سجون 
�لنظام  �سجون  في  �سنو�ت   4 من  �أكثر  منذ 
�لعائدين  مخيم  �أبناء  من  وهو  �ل�سوري، 

لالجئين �لفل�سطينيين في حم�س.

4
با�سل خرطبيل 

�ل�سفدي
غير معروف2017/2/8

�ل�سوري  �لفل�سطيني  �لمبرمج  عائلة  �أكدت 
�إقد�م  نباأ  �ل�سفدي«  خرطبيل  »با�سل  �ل�ساب 
�ل�ساب  �بنها  �إعد�م  على  �ل�سوري  �لنظام 
نقله  بعد  وذلك  �ل�سفدي«،  خرطبيل  »با�سل 
�أكتوبر   3 بتاريخ  دم�سق  في  عدر�  �سجن  �إلى 

.2015
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معلومات �أخرىعنو�ن  �ل�سكنتاريخ �لحادثة��سم �ل�سحية�لرقم

5
عدي �أحمد 

�لحاج د�وود
2017/5/8

درعا - حي 
�لكا�سف

��ستلمت  �إنها  عائلته  قالت  عاماً(   25( �لعمر  
�الأمن  من  �ل�سخ�سية  هويته  �سنتين  قبل 
�لقابون بدم�سق، وطلبو� منهم  �لع�سكري في 
ت�سرين  م�سفى  من  وفاته  �سهادة  ��ستالم 
رف�ست  �لعائلة  �أن  �إال  بدم�سق،  �لع�سكري 
حياً  بوجوده  �أماًل  �أغر��سه  و��ستالم  �لذهاب 

في �الأفرع �الأمنية.

6
�أمجد ر�غب 

ن�سار
2017/6/8

دم�سق - 
مخيم �ليرموك

�لنظام  �سجون  في  ق�ساءه  عائلته  �أكدت 
�إعالمية عن �لعائلة  �ل�سوري، ونقلت م�سادر 
�إبالغها من قبل �ل�سلطات �ل�سورية بوفاته في 
من  �عتقاله  من  �سنو�ت  خم�س  بعد  �لمعتقل 

مدخل مخيم �ليرموك.

7
مرو�ن 

�للبابيدي
2017/8/8

حم�س - 
�لمخيم

ملقب بـ )�أبو خالد( من �أبناء مخيم �لعائدين 
�سجون  في  �عتقاله  �أثناء  ق�سى  حم�س،  في 
�لنظام �ل�سوري، علماً �أن �للبابيدي �عتقل من 
قبل �الأمن �ل�سوي يوم 2015/4/4، وهو في 
�أهالي مدينة عكا  �لعمر، من  �لثالث من  �لعقد 

في فل�سطين.

8
عبد �هلل محمد 

غازي
2017/13/8

دم�سق - 
مخيم �ليرموك

�عتقلته عنا�سر �أمنية �سورية على معبر مخيم 
�لخبز  مادة  لجلب  خروجه  �أثناء  �ليرموك 
بتاريخ 14 – 12 – 2013، و تم �لتعرف عليه 
�لتعذيب  ل�سحايا  �لم�سربة  �ل�سور  خالل  من 
في �ل�سجون �ل�سورية، وهو من مو�ليد 29 – 

6- 1997 في مخيم �ليرموك.

9
هيثم مهند 

�لقا�سي
2017/17/8

حم�س - 
�لمخيم

من �أبناء مخيم �لعائدين بحم�س، قالت عائلته 
�سجون  في  �لحياة  فارق  »مهند«  ولدهم  �إن 

�لنظام �ل�سوري بعد 4 �أعو�م من �عتقاله.
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معلومات �أخرىعنو�ن  �ل�سكنتاريخ �لحادثة��سم �ل�سحية�لرقم

10
عز �لدين 
�لخطيب

2017/14/10
ريف دم�سق - 
مخيم �ل�سيدة 

زينب

�لنظام  معتقالت  في  �لتعذيب  تحت  ق�سى 
�الأمنية  �الأجهزة  �عتقلته  حيث  �ل�سوري، 
و�سلمت  �سنو�ت،   3 حو�لي  منذ  �ل�سورية 
هويته و�سهادة �لوفاة لذويه، وهو من �سكان 
مخيم �ل�سيدة زينب لالجئين �لفل�سطينيين في 

ريف دم�سق.

11
�سالح فتحي 
�أحمد �سالح

2017/4/11
ريف دم�سق 

- مخيم خان 
دنون

�أحد مرتبات جي�س �لتحرير �لفل�سطيني ق�سى 
تحت �لتعذيب على يد عنا�سر �الأمن �ل�سوري 
دنون  خان  مخيم  في  لها  مو�لية  ومجموعات 

لالجئين �لفل�سطينيين بريف دم�سق.

12
فايز دياب 

دياب
غير معروف2017/31/12

في  �لتعذيب  تحت  ق�سى  ومحاٍم  �سيخ  وهو 
معتقالت �لنظام �ل�سوري.

المفرج عنهم• 
و�لمعار�سة  �ل�سوري  �لنظام  �سجون  من  فل�سطينياً  الجئاً   )25( عن  �الإفر�ج   2017 عام  �سهد 
على  توقيفه  تم  من  غالبية  مع  �لحال  هو  كما  �لفترة  نف�س  خالل  توقيفه  تم  من  منهم  �ل�سورية، 

�لحو�جز �لموؤدية �إلى مخيم خان �ل�سيح، و�آخرون �عتقلو� في فتر�ت �سابقة. 
ففي �الأول من كانون �لثاني/ يناير 2017  �أفرجت �أجهزة �أمن �لنظام �ل�سوري عن )6( من �أبناء 
عن  و�أفرج  �لم�سلح«،  »حمزة  و  عر�سان«  �هلل  عبد  و»محمد  هندي«  »�سادي  �ل�سيح  خان  مخيم 
�أهالي  كل من �لالجئين »طارق خليفة« و«محمد خير نوفل« و»محمد عقل �ساهر«، بعد �سغط 

�لمخيم على وفد �لم�سالحة مع �لنظام �ل�سوري �لذي �سغط بدوره على ممثلي �لنظام. 
من  توفيق رجا«  �لالجئ »ر�سالن  �ل�سوري عن  �الأمن  �أفرج  نوفمبر 2017   / �سباط  وفي 16– 
�سكان مخيم خان �ل�سيح، وفي يوم 2 – �آذ�ر / مار�س 2017 �أطلق �الأمن �ل�سوري �سر�ح �لالجئ 

�لفل�سطيني »�سادي �إبر�هيم يو�سف« )�سادي �لمختار( من �أبناء مخيم خان �ل�سيح. 
كما �أفرج �الأمن �ل�سوري يوم 23 – كانون �لثاني / يناير 2017  عن �لالجئ �لفل�سطيني »غريب 
وثالثة  �سنتين  لحو�لي  د�م  �عتقال  بعد  وذلك  بحم�س،  �لعائدين  مخيم  �أبناء  من  غريب«  محمد 
�أ�سهر. علماً �أنه �عتقل يوم 4 /11/ 2014 من قبل عنا�سر حاجز دو�ر �ل�سرياتيل جانب �لملعب 

�لبلدي �لتابع للجي�س �لنظامي.
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قائمة باأ�سماء المفرج عنهم خالل عام 2017

مالحظاتمكان �العتقالتاريخ �الإفر�ج�ال�سم�لرقم

 1
مخيم خان �ل�سيح2017/1/1طارق خليفة

من  وهو  عنه  �ل�سوري  �الأمن  �أفرج 
بعد  وذلك  �ل�سيح،  خان  مخيم  �أبناء 
بين  �لم�سالحة  �تفاق  عقب  �عتقاله 

�لمعار�سة و�لنظام �ل�سوري.

مخيم خان �ل�سيح2017/1/1محمد خير نوفل2

من  وهو  عنه  �ل�سوري  �الأمن  �أفرج 
بعد  وذلك  �ل�سيح،  خان  مخيم  �أبناء 
بين  �لم�سالحة  �تفاق  عقب  �عتقاله 

�لمعار�سة و�لنظام �ل�سوري.

 3
مخيم خان �ل�سيح2017/1/1محمد عقل �ساهر

من  وهو  عنه  �ل�سوري  �الأمن  �أفرج 
بعد  وذلك  �ل�سيح،  خان  مخيم  �أبناء 
بين  �لم�سالحة  �تفاق  عقب  �عتقاله 

�لمعار�سة و�لنظام �ل�سوري.

4
غريب محمد 

غريب
مخيم حم�س2017/24/1

بحم�س،  �لعائدين  مخيم  �أبناء  من 
�عتقال  بعد  عنه  �ل�سوري  �الأمن  �أفرج 
د�م لحو�لي �سنتين وثالثة �أ�سهر، علماً 
قبل  من   2014/11/4 يوم  �عتقل  �أنه 
جانب  �ل�سيرياتل  دو�ر  حاجز  عنا�سر 
�لملعب �لبلدي �لتابع للجي�س �لنظامي.

5
عائ�سة �سالح 

�سويد
�سورية2017/7/2

تم    ،)1962( دم�سق  ريف  مو�ليد  من 
تبادل  �سفقة  �سمن  �سر�حها  �إطالق 
�ل�سوري  �لنظام  بين  للمعتقلين 
�ل�سورية  �لمعار�سة  ومجموعات 

�لم�سلحة في �ل�سمال.

مخيم خان �ل�سيح2017/16/2ر�سالن توفيق رجا6

لالجئين  �ل�سيح  خان  مخيم  �سكان  من 
�ل�سوري  �الأمن  �أفرج  �لفل�سطينيين، 
 / – �سباط   8 يوم  �عتقل  �أن  بعد  عنه 
حاجز  عنا�سر  قبل  من   2017 نوفمبر 

)�لعين( �لتابع للنظام �ل�سوري.
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مالحظاتمكان �العتقالتاريخ �الإفر�ج�ال�سم�لرقم

مخيم �لنيرب2017/28/2محمد وليد ر�فع7

مخيم  في  عكا  �إعد�دية  مدر�سة  مدير 
وذلك  عنه  �أُفرج  بحلب،  �لنيرب 
ومد�همة  �عتقاله  من  �أيام   )7( بعد 

�لمدر�سة وتفتي�سها.

8
�سادي �إبر�هيم 

يو�سف
مخيم خان �ل�سيح2017/3/3

ملقب )�سادي �لمختار( من �أبناء مخيم 
خان �ل�سيح، حيث تم �عتقاله من قبل 
حاجز درو�سا قبل حو�لي �ل�سهر �أثناء 

عودته �إلى مخيم خان �ل�سيح.

مخيم �لنيرب2017/6/3عبد �لناطور9
من �أبناء مخيم �لنيرب في حلب �أفرج 
�الأمن �ل�سوري عنه، وذلك بعد �عتقال 

د�م الأكثر من �سهرين.

 10
�لقابون2017/19/4ه�سام قا�سم

�أفرج عنه  �أبناء مخيم خان دنون،  من 
قبل  من  �أ�سهر  لعدة  د�م  �عتقال  بعد 
�لتابعة  �لم�سلحة  �لمجموعات  عنا�سر 
�لقابون  حي  في  �ل�سورية  للمعار�سة 
�الإفر�ج  عملية  �أن  علماً  دم�سق،  �سرق 
هاجمت  ع�سكرية  عملية  �سمن  جاءت 
مقر�ت  �أحد  �لنظام  قو�ت  خاللها 
من  وتمكنت  �لم�سلحة،  �لمجموعات 
جندياً  وثالثين  �أربعة  عن  �الإفر�ج 
كانو� معتقلين لدى �لف�سائل �لم�سلحة.

11
محمد ح�سان 

م�سطفى �ساليمة
حم�س2017/1/6

�أحد  وهو  عنه  �ل�سوري  �لنظام  �أفرج 
مرتبات جي�س �لتحرير �لفل�سطيني بعد 
�سفقة تبادل بين قو�ت �لنظام، وجي�س 
�الإ�سالم في ريف دم�سق، وكانت مو�قع 
�لمعتقلين  ب�سوؤون  تعنى  �إعالمية 
�إلى  �أ�سارت  �ل�سورية  �ل�سجون  في 
حم�س  مدينة  في  �ل�سيا�سي  �الأمن  �أن 
�عتقل  قد  �ل�سوري  للنظام  �لتابع 
دون   23-09-2012 في  �ساليمة 
�الإ�سارة �إلى �أ�سباب �العتقال، وهو من 

�سكان مخيم �لعائدين بحم�س.
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مالحظاتمكان �العتقالتاريخ �الإفر�ج�ال�سم�لرقم

12
و�ساح محمود 

ح�سين
دم�سق2017/1/6

�أفرجت قو�ت �الأمن �ل�سوري عنه وهو 
وذلك  �ل�سيح،  خان  مخيم  �أبناء  �أحد 
حاجز  عنا�سر  قبل  من  �عتقل  �أن  بعد 
للنظام  �لتابع  دم�سق  في  بغد�د  �سارع 
خ�سار  بائع  يعمل  �أنه  علماً  �ل�سوري، 

في مخيم خان �ل�سيح.

13
عبد �لقادرعلي 

برغي�س
حجيرة2017/21/6

ثالث  بعد  عنه  �ل�سوري  �لنظام  �أفرج 
عنا�سر  قبل  من  �عتقاله  من  �سنو�ت 
حاجز حجيرة �لتابع للنظام �ل�سوري.

عرطوز2017/26/7جهاد عطا دويعر14

�أحد  وهو   عنه  �ل�سوري  �الأمن  �أفرج 
�أبناء مخيم خان �ل�سيح، وذلك بعد �أن 
�عتقل يوم 10 حزير�ن / يونيو 2017 
في  عرطوز  منطقة  عنا�سر  قبل  من 
�ل�سوري،  للنظام  �لتابع  دم�سق  ريف 
�أثناء توجهه �إلى مركز �المتحانات في 

منطقة عرطوز.

عرطوز2017/27/7نز�ر �سعيد �لنادر15

�ل�سوري عنه حيث �عتقل  �أفرج �الأمن 
 2017 يونيو  حزير�ن/   –  4 يوم 
�المتحانات  مركز  �إلى  توجهه  �أثناء 
دم�سق  ريف  في  عرطوز  منطقة  في 
�لثانوية،  �ل�سهادة  �متحان  لتاأدية 
للنظام  مناه�سة  عبار�ت  كتابة  بحجة 

�ل�سوري.

محمود جميل 16 
نوفل

عرطوز2017/27/7

�ل�سوري عنه حيث �عتقل  �أفرج �الأمن 
 2017 يونيو  حزير�ن/   –  4 يوم 
�المتحانات  مركز  �إلى  توجهه  �أثناء 
دم�سق  ريف  في  عرطوز  منطقة  في 
�لثانوية،  �ل�سهادة  �متحان  لتاأدية 
للنظام  مناه�سة  عبار�ت  كتابة  بحجة 

�ل�سوري
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17
�أحمد محمود 

�إبر�هيم
عرطوز2017/27/7

�ل�سوري عنه حيث �عتقل  �أفرج �الأمن 
 2017 يونيو  حزير�ن/   –  4 يوم 
�المتحانات  مركز  �إلى  توجهه  �أثناء 
دم�سق  ريف  في  عرطوز  منطقة  في 
�لثانوية،  �ل�سهادة  �متحان  لتاأدية 
للنظام  مناه�سة  عبار�ت  كتابة  بحجة 

�ل�سوري

مخيم �ليرموك2017/14/8عطاف عر�بي18

قبل  من  �عتقلت  ر�ئد«  »�أم  ُتدعى 
خروجها  لدى  �ل�سوري  �الأمن  �أجهزة 
بتهمة  دم�سق  باتجاه  �لقدم  حاجز  من 
تمويل �الإرهاب، وهي من �سكان مخيم 

�ليرموك �سارع عين غز�ل.

19
محمد ما�سي 

�لخطيب
�سورية2017/8/9

خم�س  بعد  عنه  �ل�سوري  �الأمن  �أفرج 
�الأفرع  بين  متنقاًل  ق�ساها  �سنو�ت 
�الأمنية �ل�سورية، وهو من �أبناء مخيم 
في  �لفل�سطينيين  لالجئين  �لنيرب 

حلب.

20
مطيعة �أحمد 

مبارك
مخيم خان �ل�سيح2017/12/9

�أفرج عنها �الأمن �ل�سوري بعد �عتقال 
مخيم  من  وهي  يوماً،   15 قر�بة  د�م 
�لفل�سطينيين  لالجئين  �ل�سيح  خان 

بريف دم�سق.

مخيم خان �ل�سيح2017/12/9�آمنة حور�ن21

�أفرج عنها �الأمن �ل�سوري بعد �عتقال 
مخيم  من  وهي  يوماً،   15 قر�بة  د�م 
�لفل�سطينيين  لالجئين  �ل�سيح  خان 

بريف دم�سق.

مخيم حم�س2017/3/10موؤيد �إدري�س22
من  وهو  عنه  �ل�سوري  �الأمن  �أفرج 

�سكان مخيم �لعائدين بحم�س.
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حلب2017/22/10�سامر عبد �لحميد23

وهو  عنه  �ل�سوري  �الأمن  �أفرج 
لالجئين  �لنيرب  مخيم  �أبناء  �أحد 
قام  �أن  بعد  حلب،  في  �لفل�سطينيين 
باعتقاله في مدينة حلب لمدة تزيد عن 

ع�سرين يوماً.

�لمزيريب2017/29/11منهل حمايده24

عن  �لهوية  مجهولو  م�سلحون  �أفرج 
حمايده«  »منهل  �لفل�سطيني  �لالجئ 
�لمزيريب  بلدة  �أبناء  من  عاماً(   40(
في درعا جنوب �سورية، بعد �أن قامو� 
تل  �لمزيريب-  طريق  على  باختطافه 
�لجدير   .2017-10-31 يوم  �سهاب 
بمبلغ  طالبو�  �لمختطِفين  �أن  بالتنويه 
200 �ألف دوالر من �أجل �إطالق �سر�ح 

�لحمايدة.

مخيم خان �ل�سيح2017/17/12�سادي �لهندي25

�ل�ساب  عن  �ل�سوري  �لنظام  �أفرج 
بعد  �لهندي«  »�سادي  �لفل�سطيني 
�أنها  علما  �لعام،  قر�بة  د�م  �عتقال 
فيها  �عتقاله  يتم  �لتي  �لثانية  �لمرة 
ويفرج عنه، وهو من �أبناء مخيم خان 
بريف  �لفل�سطينيين  لالجئين  �ل�سيح 

دم�سق.
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�لعامة  �الأو�ساع  على  �سلباً  �نعك�س  �سورية؛  �لحرب في  نتيجة ال�ستمر�ر  �الأمنية  �الأو�ساع  تردي  �إن  
لالجئين �لفل�سطينيين �سو�ء �القت�سادية �أم �الجتماعية �أم �الإن�سانية.

وفاقم من معاناة �لالجئ �لفل�سطيني غياب �لمظلة �لر�سمية �لفل�سطينية ب�سكل �سبه كلي، وغ�س �لطرف 
عما يجري لالجئين د�خل �لمخيمات و�لتجمعات �لفل�سطينية . 

�لج�سدية  �لحماية  تقديم  من  تتمكن  لم  �لفل�سطينيين  �لالجئين  عن  دولياً  �لم�سوؤولة  �الأونرو�  �أن  كما 
و�لقانونية لالجئين بال�سكل �لمطلوب، �إنما �قت�سر دورها على �لممكن و�لمتاح ولم تحقق �ختر�قاً يذكر 

في �إي�سال �لم�ساعد�ت للمناطق �لمحا�سرة د�خل �سورية كالغوطة �ل�سرقية.
كما �أن �لت�سييق �لممار�س تجاه �لالجئين �لفل�سطينيين في �لدول �لمحيطة ب�سورية حّد من حرية �لتنقل 
�إطالق  نتيجة  وفيات  حدوث  �إلى  �أدت  �سرعية  غير  بطرق  �لحدود  الجتياز  �لبع�س  دفع  مما  و�للجوء، 

�لر�سا�س �لحي عليهم، �أو فقد�نهم في �ل�سحارى و�لبحار. 
بالمقابل حقق �لالجئون �لفل�سطينيون من �سورية �إلى �أوروبا نجاحات متعددة في �ستى �سنوف �لعلوم 

و�لفنون بعدما بدوؤو� بتنظيم �أنف�سهم و�الندماج بالمجتمعات �لجديدة.  








