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هذا التقرير
مع اقتراب انتهاء العام ال�سابع للثورة ال�سورية ال يزال الدم الفل�سطيني ين�ساب بال مبرر �أو ثمن
حتى بلغ مداه الـ (� )3629ضحية موثقة لدى مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية منذ بداية
الأعمال القتالية في �سورية في �آذار  -مار�س  2011حتى نهاية كانون الأول – دي�سمبر. 2017
ت�ستنزفه فو�ضى ال�سالح واالقتتال الم�ست�شري في الحوا�ضر والقرى والبوادي ال�سورية و�آالت
القتل والتعذيب داخل ال�سجون والمعتقالت دون �أي رادع �أو �شعور بالم�س�ؤولية من �أطراف ال�صراع
تجاه من لج�أ �إلى هذه الرقعة من الأر�ض ق�سر ًا بفعل االحتالل لأر�ضه منذ قرابة ال�سبعين عاماً.
فالالجئون الفل�سطينيون في �سورية يعي�شون نكبة �أبائهم و�أجدادهم من جديد بل ب�شكل �أق�سى
و�أفظع ،فهم كل يوم في ظرف قاهر من ح�صار �إلى نزوح الى نزوح �إلى لجوء �إلى لجوء. ....
فمنهم المحا�صر في مخيم اليرموك والغوطة ال�شرقية ومنهم المهدد بالقن�ص �أو الق�صف في درعا
بمخيماتها وتجمعاتها ومنهم من يخ�شى االعتقال على كل الحواجز والمفارق ومنهم من ي� ّأن تحت
وط�أة الفقر والحرمان ،ومنهم من يعي�شون على �أمل تحقيق الوعود بالعودة �إلى مخيماتهم دون
�شروط.
ُيظهر التقرير �سقوط (� )205ضحايا فل�سطينيين خالل عام  2017منهم ( )12الجئاً ق�ضوا
تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري من مجمل المعتقلين الـ ( )1644ليرتفع عدد �ضحايا
التعذيب واالختفاء الق�سري طوال الأزمة ال�سورية �إلى (� )475ضحية ،كما وثق التقرير اعتقال
( )28الجئاً فل�سطينياً بمقابل الإفراج عن ( )25معتق ًال تم توقيفهم لفترات مختلفة.
في هذا التقرير يجد الباحث والمهتم تفا�صيل دقيقة مرت بها المخيمات والتجمعات الفل�سطينية
داخل �سورية وفق منهجية �صورت الواقع المعي�شي والميداني والإن�ساني وال�صحي لالجئين
الفل�سطينيين في �سورية ،بالإ�ضافة �إلى �أبرز الأحداث اليومية التي تم ّر فيها تلك الأماكن
والأ�شخا�ص من ق�صف وتدمير واعتقاالت.
ويتطرق التقرير كذلك �إلى الأو�ضاع العامة لالجئين الفل�سطينيين المهجرين خارج �سورية� ،سواء في
دول الجوار �أم في الدول التي هاجروا �إليها �أو التي علقوا فيها �أثناء محاوالتهم للو�صول �إلى �أوروبا.
وتو ّثق مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،باعتبارها م�ؤ�س�سة حقوقية �إعالمية تتابع
ال�ش�أن الفل�سطيني ال�سوري ،االنتهاكات والأحداث التي �أ�صابت الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين
من خالل عملية الر�صد والمتابعة عبر �شبكة مرا�سلين ميدانيين ومجموعة من الباحثين والمهتمين
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بال�ش�أن الفل�سطيني ،لكتابة مرحلة مهمة من مراحل اللجوء الفل�سطيني ،و�إعداد الوثائق الالزمة
للدفاع عن حقوق الالجئين في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
ي�شار �إلى �أنه �سبق هذا التقرير الذي ير�صد �أهم �أحداث العام � ،2017إ�صدار�ستة تقارير توثيقية
وثقت للأعوام  2016/2015/2014بالإ�ضافة �إلى «تقرير حالة» والعديد من التقارير الخا�صة
التي تناولت ق�ضايا بعينها ذات �صلة بال�ش�أن الفل�سطيني ال�سوري.
لالطالع على التقارير ال�سابقة :
Ö Öفل�سطينيو �سورية بين �أمل الرجوع و مرارة الوقع.

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/jantojune2014situationreprotc.pdf

Ö Öفل�سطينيو �سورية اليزال الجرح ينزف.

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/2014situationreport2woundstillbleeding.pdf

Ö Öفل�سطينيو �سورية يوميات دامية و�صراخ غير م�سموع.

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/diary_of_abloody_and_screaming_inaudible.pdf

Ö Öفل�سطينيو �سورية ..الجئون على دروب الحياة.

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/20156.pdf

Ö Öفل�سطينيو �سورية بين الترحال والزوال.

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/148002435862016-.pdf

Ö Öفل�سطينيو �سورية والأبواب المغلقة.

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/closeddoors.pdf

Ö Öتقرير حالة حول �أو�ضاع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية.

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/sitreport.pdf

6

مخطط التقرير
هذا التقرير 5. .........................................................................
نظرة عامة 8. ..........................................................................
�أو ًال ــ الالجئون الفل�سطينيون داخل �سورية 10............................................
المخيمات والتجمعات الفل�سطينية11.................................................
• المخيمات الفل�سطينية
 مخيم اليرموك 11............................................................... مخيم خان ال�شيح 42............................................................. مخيم درعا 45................................................................... مخيم ال�سبينة 52................................................................ مخيم الح�سينية56............................................................... مخيم حندرات 57................................................................ مخيم النيرب58.................................................................. مخيم جرمانا  -مخيم خان دنون 62................................................ مخيم ال�سيدة زينب 63........................................................... مخيم العائدين حم�ص 64......................................................... مخيم العائدين حماة  -مخيم الرمل الالذقية 65...................................• التجمعات الفل�سطينية
دم�شق وريفها :قد�سيا  -تجمع حطين  -منطقة نهر عي�شة 66........................
 الذيابية 67...................................................................... غوطة دم�شق 68..................................................................جنوب �سورية :المزيريب 68.......................................................
 تجمع جلين 73................................................................... تجمع زيزون  -ت�سيل75........................................................... بلدةحيط76..................................................................... بلدة طف�س 77....................................................................�شمال �سورية� :إدلب 78.............................................................

7

ثاني ًا ــ الالجئون الفل�سطينيون خارج �سورية 80...........................................
الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى لبنان80........................................
الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �شمال �إفريقية (م�صر ــ ليبيا)96.....................
الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى ال�سعودية واليمن 98............................
الالجئون الفل�سطينيون في كرد�ستان العراق99........................................
الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى تركيا 99.......................................
الالجئون الفل�سطينيون في �شرق �آ�سيا (ماليزيا وتايلند) 105..........................
الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى �أوروبا 109.....................................
فل�سطينو �سورية في �أوربا نجاحات جديدة وم�شاركات فاعلة117.......................
ثالث ًا ــ ال�ضحايا والمعتقلون 122.........................................................
• ال�ضحايا 122.....................................................................
• المعتقلون 128....................................................................
المفرج عنهم 135.................................................................
• ُ
خاتمة 141............................................................................

8

نظرة عامة
مازالت الحرب في �سورية م�ستعرة و�إن خفتت في ناحية نتيجة الم�صالحات �أو االنت�صارات التي
حققها �أحد طرفي ال�صراع هناك ،بيد �أن مناطقاً �أخرى ت�شهد عنفاً واقتتا ًال �أ ّديا �إلى �سقوط المزيد
من ال�ضحايا بين قتيل وجريح.
وفي ال�شق الذي يناق�شه التقرير وهو المتعلق بالالجئين الفل�سطينيين من �سورية �سواء في
المخيمات والتجمعات الفل�سطينية داخل �سورية �أو خارجها فقد تباينت الأو�ضاع العامة لالجئين
بين م ّد وجزر فعلى ال�صعيد الداخلي �شهدت المخيمات الفل�سطينية في ال�شمال ال�سوري (مخيم
النيرب – مخيم حندرات) نوعاً من الهدوء الن�سبي ب�سبب توقف �أعمال القتال في مدينة حلب
و�سيطرة قوات النظام ال�سوري على المدينة ،و�شهد مخيم حندرات عودة ب�سيطة لبع�ض �سكانه
و�إعادة ترمي ٍم لبع�ض المدار�س و المن�ش�آت التابعة للأونروا فيه.
�أما في الو�سط وال�ساحل فما زالت الأو�ضاع االقت�صادية والممار�سات الأمنية ت�شكل هاج�ساً
مرعباً لالجئين في تلك المناطق التي �أ�صبحت بمثابة كينتونات مغلقة ت�شرف عليها بالكامل
الأجهزة الأمنية واللجان المرتبطة فيها.
على �صعيد مخيمات دم�شق وريفها فقد �شهد مخيم �سبينة عودة جزئية ومتدرجة لق�سم من ال�سكان
النازحين عنه منذ نوفمبر – ت�شرين الثاني  2013و�ضمن �شروط و�آليات و�ضعها النظام ك�شرط
للعودة ،فيما �سيطر النظام على مخيمات جرمانا وقبر ال�ست ( ال�سيدة زينب) والح�سينية وخان
ال�شيح وخان دنون غير �أن الأو�ضاع االقت�صادية والإن�سانية التزال ت�شهد العديد من االنتكا�سات.
�أما في مخيم اليرموك فقد �شهد عام  2017المزيد من اال�شتباكات والق�صف واالقتتال الداخلي
وح�صار ًا لبع�ض الأحياء داخل المخيم من قبل المتقاتلين لفر�ض ال�سيطرة خ�صو�صا ما ي�سمى
«داع�ش» و«هيئة تحرير ال�شام» الن�صرة �سابقاً ،بالإ�ضافة �إلى محاوالت االقتحام والح�صار
الخارجي المفرو�ض عليه من قبل قوات النظام ال�سوري واللجان الأمنية المرتبطة فيه.
وفي الجنوب ال�سوري فما زال مخيمي درعا ودرعا الطوارئ يتعر�ضان للق�صف والتدمير بالرغم
من وجود بع�ض الأهالي داخلهما ورف�ضهم النزوح.
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كذلك لم يكن الحال في التجمعات الفل�سطينية بالأف�ضل فقد ا�ستمرت المعاناة بالت�صاعد خا�صة
في ظل غياب الم�ساعدات �أو الجهات الر�سمية الم�شرفة على الالجئين عن تلك المناطق كما في
ريف �إدلب �أو ريف درعا.
�أما على �صعيد حرية التنقل والحركة توا�صل الدول المحيطة ب�سورية حظرها دخول الالجئين
الفل�سطينيين ال�سوريين �إلى �أرا�ضيها ،بالرغم من �سوء الأو�ضاع الأمنية والمخاطر العالية على
حياة الالجئين الفارين من الحرب.
فما زالت ال�سلطات الأردنية تمنع دخول الفل�سطيني ال�سوري �إلى �أرا�ضيها ر�سمياً تحت �أي
�سبب ،فيما ت�ضع ال�سلطات اللبنانية �شروطاً ي�صفها الالجئون بالتعجيزية لل�سماح لهم بالدخول
�إلى �أرا�ضيها� ،أما تركيا فقد �أوقفت �سفارتها �إ�صدار ت�أ�شيرات دخول الالجئين الفل�سطينيين من
�سورية �إلى �أرا�ضيها ،وذلك منذ �أكثر من عامين ،با�ستثناء من يملكون �إقامات في دول الخليج في
حدود �ضيقة.
وعلى �صعيد الهجرة فقد انخف�ضت �أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء عام � 2017إلى ن�صف ما كانت
عليه عام � 2016إذ و�صل �إلى �أوروبا في عام  2017قرابة  181.543حوالي  85.662منهم قدموا من
�سورية ب�سبب النزاعات التي ت�شهدها البلد ،بينما بلغ عدد من و�صل �إليها في نهاية عام  2015وبداية
� 2016أكثر من مليون و � 200ألف بينهم �أكثر من � 300ألف �سوري� .إال �أن ن�سبة الغرقى �إلى مجموع
الوا�صلين �إلى �أوروبا عبر المتو�سط عام  2017كانت الأعلى �إذ بـلغت ن�سبة الغرقى  ،%1.76فيما لم
تتجاوز ن�سبتهم  %1.38عام .)1( 2016

( )1المر�صد الأورومتو�سطي لحقوق الإن�سان .
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�أو ًال ـ الالجئون الفل�سطينيون داخل �سورية
المخيمات والتجمعات الفل�سطينية

تفاوتت �أو�ضاع المخيمات والتجمعات الفل�سطينية في �سورية بين م ٍ ّد وجزر ،وكان للموقع
الجغرافي العامل الأ�سا�سي الم�ؤثر في ازدياد معاناة بع�ضها �أو انخفا�ض معاناة بع�ضها الآخر،
نظر ًا لما �شهدته الأزمة ال�سورية من حراك �سيا�سي وتغيرات ميدانية على الأر�ض.

♦ ♦المخيمات
مخيم اليرموك:
تعر�ض مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين خالل عام  2017للق�صف واندالع ا�شتباكات
متقطعة بين «تنظيم داع�ش» وجبهة الن�صرة من جهة ،والجي�ش النظامي من جهة �أخرى� .إال �أن
منحى ت�صعيدياً ،عندما قرر تنظيم الدولة «داع�ش» ال�سيطرة على كامل مخيم اليرموك
الأمور �أخذت
ً
و�إخراج عنا�صر جبهة الن�صرة منه ،بعد �أن ا�شت ّد الخالف بينهما على خلفية االتفاق الذي �أبرمه
«داع�ش» مع النظام ال�سوري ،والقا�ضي بخروجه من منطقة الحجر الأ�سود ومخيم اليرموك.
�إلى ذلك ،بقي مخيم اليرموك يخ�ضع لح�صار منذ منت�صف تموز/يوليو  ،2013من قبل النظام
ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية الموالية له ،وا�ستمر منع �سكانه من الدخول �أو الخروج �إليه ،و�إدخال
الم�ساعدات الإن�سانية �إلى داخل المخيم واالكتفاء بالو�صول �إلى بلدة يلدا المجاورة للمخيم.
•داع�ش ا�ستمرار ال�سيطرة وت�ضييق الخناق

ال يزال تنظيم «داع�ش» ي�سيطر على حوالي  % 60من مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين
جنوب العا�صمة ال�سورية دم�شق منذ بداية �شهر �أبريل  ،2015كما ا�ستمر بارتكاب انتهاكاته
غير الإن�سانية وت�ضييق الخناق على المتبقين من �سكانه داخله ،فقد عمد التنظيم خالل عام
� 2017إلى ممار�سة انتهاكات عديدة بحق المدنيين في اليرموك و�صل �إلى حد ال يطاق معه البقاء
في المخيم« ،بح�سب قول �أحد �سكان اليرموك ،حيث بات عنا�صر داع�ش يتدخلون بالحريات
ال�شخ�صية ب�أ�سلوب م�سيء للأهالي ي�صل �إلى حد ال�شتم وال�ضرب وال�صراخ في وجوه الرجال
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والن�ساء» ،كما فر�ضوا ح�صار ًا خانقاً على منطقة غرب اليرموك الخا�ضعة ل�سيطرة هيئة تحرير
ال�شام (الن�صرة �سابقاً) ومنعوا الأهالي من �إدخال الخبز وماء ال�شرب و�سلاّ ت الم�ساعدات
الغذائية �إلى منازلهم.
ميدانياً ُق ّ�سم مخيم اليرموك لعدة قطاعات ،وكل قطاع تابع لتنظيم �أو ف�صيل م�سلح يفر�ض
�سيطرته و�أحكامه على تلك القطاعات ،ويقيم فيها حواجز و�سواتر ترابية ،حيث �أقام «داع�ش»
حاجزين في �شارع لويبة م�صنوعين من خزانات حديد مملوءة بالتراب ،و�أقام حاجز ًا �آخر في
�ساحة �أبو ح�شي�ش ،و حاجز ًا في نهاية �شارع حيفا تقاطع �شارع المدار�س ،بينما تم رفع �سجاد
البيوت على �سور حديقة عبد القادر الح�سيني.
وعمد التنظيم �إلى رفع عدة �سواتر ترابية على امتداد �شارع ( ،)30كما ن�صب حاجز ًا في منطقة
المدينة الريا�ضية ،و�آخر �أمام محل �أبي �إ�سكندر الوا�صل �إلى �شارع العروبة.
•انتهاكات واعتقاالت و�إعدامات

ا�شتكى �سكان مخيم اليرموك من الممار�سات التع�سفية والقمعية التي يمار�سها «داع�ش» بحقهم،
منذ �سيطرته على المخيم في �شهر �أبريل من عام  ،2015ومحاوالته المتكررة فر�ض �أجنداته
الخا�صة على الأهالي المحا�صرين ،فقد عمد التنظيم �إلى ترهيب وتخويف �سكان اليرموك من
خالل �شنّ حمالت اعتقال وقطع الأيدي والر�ؤو�س وتنفيذ �أحكام الإعدام ّ
بحق عدد من �أهالي
المخيم ،بحجة مخالفتهم لل�شريعة الإ�سالمية �أو التخابر مع جهات �أخرى ،كما �أ�صدر التنظيم
قرار ًا بمنع زيارة القبور ،و�ض ّيق الخناق على الطالب والكوادر التدري�سية ومنعهم من متابعة
تح�صيلهم العلمي خارج المخيم ،وقام ب�إغالق المدار�س الر�سمية وح�صرها بمدار�س تابعة له.
بالإ�ضافة لما �سبق فقد فر�ض التنظيم قيود ًا جديدة تق�ضي بعدم �إخراج مادة الحطب من مخيم
اليرموك �إلى المناطق المجاورة �إال بعد ت�صريح م�سبق ،من ما ُي�س ّمى بـ«المحكمة العامة» التابعة
للتنظيم ،وحدد القرار بموجبه الكم ّية المراد �إخراجها بـ ( )25كلغ.
في حين �أ�صدر التنظيم قرار ًا يحظر فيه رفع العلم الفل�سطيني ومعاقبة كل من يخالف قرارات
التنظيم ،حيث افتر�ش التنظيم �أحد الإعالم الفل�سطينية على الأر�ض ليدو�س عليه عنا�صره.
في غ�ضون ذلك قام تنظيم «داع�ش» ب�إطالق دوريات مكونة من ن�ساء «داع�شيات» لر�صد
المخالفات ال�شرعية الن�سائية في مخيم اليرموك واعتقال «المخالفات».
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توعد تنظيم داع�ش باعتقال ومالحقة كل من ُيقدم على حلق ذقنه �أو تخفيف لحيته من
في حين ّ
�أبناء مخيم اليرموك ،بعد �أن �أوقف التنظيم عدد ًا من �أبناء المخيم الذين قاموا بتخفيف لحاهم
وهددهم باالعتقال والمالحقة في حال تكرار الأمر.
•�أبرز االنتهاكات

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Öففي يوم � 13شباط  /فبراير  2017اعتقل تنظيم الدولة رج ًال وامر�أة ،من �أبناء مخ ّيم اليرموك،
بتهمة عقد قرانهما خارج محكمة «داع�ش» ال�شرع ّية ،رغم تنفيذ عقد زواجهما وفق الأ�صول
محام وبح�ضور �شاهدين ،ما ع ّر�ض الزوج للجلد  18جلدة ،بالإ�ضافة �إلى
ال�شرع ّية ،لدى ٍ
الحب�س ،وحلق �شعر الزوجة بالكامل ،بعد جلدها .من جانبها �أكدت م�صادر من داخل اليرموك
�أن تنظيم الدولة �أبطل عدة عقود زواج تم �إبرامها في المحاكم ال�شرع ّية ،التابعة لبلدات جنوب
دم�شق مثل يلدا وببيال وبيت �سحم ،و�أ�شارت تلك الم�صادر �إلى �أن الأوامر ال�صادرة عن
«داع�ش» تق�ضي بفر�ض عقوبة على من يعقد زواجه لدى محاكم الحكومة التي ي�صفها التنظيم
بمحاكم الردة ،وي�ص ّر على �أن محاكمه ال�شرعية هي من تقوم بتنظيم عقود الزواج ،م�شيرة �إلى
�أن «هناك عزوفاً عن مراجعة هذه المحاكم من قبل ال�شباب في مخيم اليرموك».
 Öفي يوم � 13شباط  /فبراير � 2017أعدم التنظيم الالجئ الفل�سطيني «محمد عطية» المعروف
بـ «حمودة جزيرة» في مخيم اليرموك ،بتهمة التخابر مع مجموعة «�أكناف بيت المقد�س»،
وذلك بعدما وجد في هاتفه المحمول محادثات بينه وبين بع�ض عنا�صر الأكناف.
 Öفيما داهم عنا�صر التنظيم يوم الأحد � 19شباط /فبراير  ،2017مكتباً تابعاً لوكالة غوث
وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين الأونروا في مخيم اليرموك ،ونهبوا محتوياته من �أجهزة
كمبيوتر ،ومجاهر مخبرية ،و�آالت ت�صوير وطابعات و�أجهزة �إ�سقاط ،وقام عنا�صر التنظيم
ب�إبراز ورقة «تكليف �شرعي» بم�صادرة محتويات المكتب� ،صادرة عما ي�سمى الم�س�ؤول
ال�شرعي لدى داع�ش ،تعبتر جميع الموجودات «غنائم» للتنظيم.
Öوفي يوم � – 2آذار  /مار�س � 2017أقدم التنظيم على �إعدام �أربعة الجئين ،هم :محمد ن�صار،
و�شخ�ص من عائلة عليان ،و�آخر من عائلة التايه والجئين �آخرين من عنا�صر «هيئة تحرير
ال�شام» داخل المخيم.
Öيوم � 7آذار  /مار�س  2017ن�شر تنظيم الدولة  -داع�ش� ،صور ًا لإعدام ال�شاب الفل�سطيني
«محمد التايه» في حي العروبة مخيم اليرموك ،بتهمة التخابر مع «هيئة تحرير ال�شام»
و�أظهرت �إحدى ال�صور ج�سد ال�ضحية مف�صو ًال عن الر�أ�س.
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Ö

Ö

Ö
Ö
Ö

Ö

Öيوم  2ني�سان � /أبريل � 2017أغلق تنظيم الدولة «داع�ش» حاجزه المقام على الطريق
الوا�صل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا لأ�سباب مجهولة ،ومنع عنا�صر التنظيم طالب
المدار�س والمدنيين المحا�صرين داخل المخيم من العبور منه.
Öيوم  4ني�سان � /أبريل � 2017أ�صدر تنظيم الدولة «داع�ش» �أم ًرا ب�إجبار المدنيين في مخيم
اليرموك على الخروج من م�ساكنهم الواقعة في محيط جامع عبد القادر الح�سيني ،و�شارع
حيفا ( جادات �صفورية ) ،بحجة �أنها تقع �ضمن مربع ع�سكري تابع له ،ي�شار �إلى �أن التنظيم
«داع�ش» قام �أكثر من مرة ب�إخراج المدنيين من بيوتهم ،حيث تم �إخالء عائالت من �شارع
حيفا ،والجادات القريبة من قطاع ال�شهداء و�شارعي الـ  ،15والمدار�س لنف�س الحجة
والأ�سباب الواهية.
Öيوم  2017 /7 /2قام عنا�صر «تنظيم داع�ش» باالعتداء على القبور في مقبرة مخيم اليرموك
الجديدة (مقبرة التقدم) ،وذلك بهدمهم ل�شواهد القبور بحجة قيامهم بـ «تطبيق ال�شرع».
Öيوم � 2017 /7 /5أفرج تنظيم الدولة «داع�ش» عن ثالثة مدنيين من �أبناء مخيم اليرموك،
بعد �أن اعتقلهم قبل يوم ب�سبب حيازتهم مادة التبغ.
Öيوم  – 21تموز /يوليو  2017ن�شر تنظيم «داع�ش» �صور ًا لما قال �إنه تنفيذ حكم الإعدام
بحق الفتى الفل�سطيني «محمد عليان» ،وكان التنظيم قد اعتقل الفتى «محمد عليان» بتهمة
�إدخال الطعام �إلى مناطق �سيطرة «هيئة تحرير ال�شام» (الن�صرة �سابقاً) التي تُعادي
«داع�ش» في المخيم.
Öيوم  6ت�شرين الثاني /نوفمبر  2017اعتقل تنظيم «داع�ش» جنوب دم�شق عدد ًا من المدنيين
العائدين من بلدة يلدا �إلى مخيم اليرموك ب تفتي�شهم بتهمة حيازتهم على ال�سجائر.
•«داع�ش» ما بين انق�سامات وخالفات وفرار وت�سويات:

ت�صاعدت حدة التوترات والخالفات بين قادة تنظيم «داع�ش» خالل عام � ،2017إثر ال�صراع الذي
ن�شب بينهم على ت�سلم القيادة والإمارة في جنوب دم�شق ،وكذلك بعد �إبرام اتفاق مع النظام
ال�سوري يق�ضي بان�سحاب عنا�صر التنظيم من مخيم اليرموك �إلى حي الحجر الأ�سود ،مما يعني
لدى البع�ض �إف�ساح المجال للنظام لدخول المخيم وال�سيطرة عليه ،الأمر الذي �أدى �إلى ان�شقاق
ن�سق عدد من القادة مع قوات النظام وخرجوا �إلى مناطق تواجدهم
�أمراء وهروب �آخرين فيما ّ
في دير الزور ،فيما لم يتم ح�سم الأمر بالن�سبة للعنا�صر الذين �سيبقون لمواجهة م�صيرهم بعد
خروج كافة القياديين من المنطقة.

14

و�شنّ تنظيم داع�ش داخل المخيم حمالت اعتقال لعنا�صره بعد توارد �أنباء عن عزل �أمير التنظيم
المدعو «�أبو ه�شام الخابوري» ،وكان التنظيم و�أميره في جنوبي دم�شق المدعو «�أبو ه�شام
الخابوري» قاموا باعتقال المدعو «�أبو عثمان ال ّرقاوي» �أحد عنا�صر التنظيم بعد الدعاية التي
رجح مراقبون �أن يكون ال ّرقاوي
انت�شرت � ّأن ال ّرقاوي �سي�ستلم الإمارة بد ًال عن الخابوري ،حيث ّ
نف�سه م�صدر الإ�شاعة.
وما زاد ال�شرخ واالنق�سام داخل التنظيم القرارات التي اتخذت بتعيين �أمراء من عنا�صر الحجر
الأ�سود واحتكار ال�سلطة والقرار بينهم وا�ستثناء العنا�صر الفل�سطينية المبايعة له في مخيم
اليرموك وتجريدهم من �أي من�صب �أو �صالحيات.
وقالت م�صادر خا�صة لـ مجموعة العمل� ،إن «قيادات عنا�صر داع�ش تعي�ش حالة من الخالفات
الحادة واالنق�سامات الداخلية و�صلت ح ّد اال�ستنفار بعد التر�شيحات والقرارات الجديدة التي
اتخذها قادة تنظيم داع�ش في الحجر الأ�سود».
كما �شهد التنظيم عام  2017خروج العديد من �أمرائه من مناطق �سيطرته في جنوب دم�شق
(مخيم اليرموك – الحجر الأ�سود) هم« :راتب طيارة» (�أبو �أحمد) �أمير الإعالميين ال�سابق في
تنظيم «داع�ش» جنوب دم�شق ،حيث خرج من قطاع ال�شهداء في مخيم اليرموك الفا�صل بين
التنظيم من جهة ،والنظام والميلي�شيات الفل�سطينية الموالية من جهة ثانية� ،إلى وجهة غير
معروفة ،عبر اتفاق مع قوات النظام ال�سوري ،وفي يوم  -11ت�شرين الأول� /أكتوبر  2017خرج
 7عنا�صر من تنظيم الدولة «داع�ش» من منطقة الحجر الأ�سود جنوب دم�شق بالتن�سيق مع قوات
النظام ال�سوري ،فيما خرج �أربعة �آخرون من �أقارب الأمير ال�سابق للتنظيم �أبو ه�شام الخابوري
يوم الأحد  2017 /12 /6من الحاجز نف�سه ،وثالث ُة عنا�صر من التنظيم خرجوا من المعبر ذاته
يوم الجمعة  ،2017 /12 /13لم تُعرف الجهة التي خرجوا �إليها.
وفي يوم 14كانون الأول /دي�سمبر  2017خرج  8عنا�صر من �أقارب «�أبو ه�شام الخابوري» �أمير
التنظيم ال�سابق ،حيث عرف منهم «�صدام»« ،العربي»�« ،أبو البراء»�« ،أبو كا�سم حمد» ،و«عزو
ابن �أخ الخابوري»من منطقة الحجر الأ�سود جنوب دم�شق بالتن�سيق مع قوات النظام ال�سوري.
�أما في يوم  16كانون الأول /دي�سمبر  2017اعتقل تنظيم الدولة «داع�ش» ثمانية عنا�صر من
التنظيم خالل محاولتهم الخروج من جنوب دم�شق عبر حاجز معمل بردى الفا�صل بين منطقة
الحجر الأ�سود وبلدة �سبينة بالتن�سيق مع قوات النظام ال�سوري.
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•وظائف و�أ�سماء الأفرع الأمنية التابعة لـ «داع�ش» جنوب دم�شق:

ر�صدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية قيام تنظيم داع�ش داخل اليرموك بت�شكيل
جهاز �أمني في حي الحجر الأ�سود الذي يدير التنظيم عملياته من خالله جنوب دم�شق ،ووفقاً لما
ٍ
تمكنت المجموعة في مخيم اليرموك من الو�صول �إليه ،ف�إن التنظيم ي�ستخدم م�سميات قريبة �إلى
حد ما للم�سميات التي ي�ستخدمها النظام ال�سوري لأفرعه الأمنية.
و ُيطلق «داع�ش» ا�سم المقر « »4على مقره الأمني في حي الحجر الأ�سود ،وهو بمثابة المخافر
ال�شرطية ،حيث يعمل على حل النزاعات بين الأفراد وتوقيف «المخالفين للحدود ال�شرعية»،
فيما �أطلق التنظيم على المقر الذي يخت�ص بالق�ضايا والموقوفين على خلفية �أمنية بالمقر «»3
وهو بمثابة �شعبة ا�ستخبارات ومقره قرب ناحية الحجر الأ�سود (مبنى النقابة).
�أما �أكبر المقرات و�أخطرها هو ما يعرف بالمقر «الأحمر» �أو المقر « ،»0حيث ي�سجن تنظيم
«داع�ش» فيه المحكومين بالإعدام والذين ينتظرون موعد تنفيذه ،ويجبر عنا�صر التنظيم
الموقوفين في المقر «الأحمر» الذي يقع في منت�صف �شارع الحجر الأ�سود الم�ؤدي �إلى حي
الثورة على ارتداء البدلة الحمراء تمهيد ًا لتنفيذ حكم الإعدام بهم.
•هيئة تحرير ال�شام « الن�صرة �سابق ًا»

رغم جميع المحاوالت التي جرت لخروج عنا�صر «هيئة تحرير ال�شام» من مخيم اليرموك،
بموجب االتفاق الذي جرى بين المعار�ضة ال�سور ّية ،والنظام ال�سوري وحلفائه ،القا�ضي
ب�إخالء بلدتي الفوعة وكفر ّيا المواليتين للنظام في ال�شمال ال�سوري ،مقابل �إخالء بلدتي الزبداني
وم�ضايا ومخيم اليرموك من الم�س ّلحين �إلى �شمال �إدلب� ،إال �أن جميعها باءت بالف�شل ،نتيجة
تدهور الأو�ضاع الأمنية في تلك المنطقة .
�إال �أن النظام �سمح خالل عام  2017بخروج العديد من مقاتلي «هيئة تحرير ال�شام – الن�صرة
�سابقاً» مع عائالتهم من مخيم اليرموك �إلى �إدلب بموجب اتفاق المدن الأربع ،ففي يوم – 3
حزيران  /يونيو � 2017سمحت حواجز الجي�ش النظامي بخروج �أحد مقاتلي «هيئة تحرير ال�شام
– الن�صرة �سابقاً» مع عائلته من منطقة القدم باتجاه مدينة �إدلب ،وجاء ذلك تحت �إ�شراف الهالل
الأحمر ال�سوري ،وذلك مقابل خروج �أربعة جرحى مع  12مرافقاً لهم من بلدتي كفريا والفوعة
باتجاه مدينة حلب.
�أما يوم  – 22حزيران  /يونيو  2017تم �إخراج حالتين مر�ضيتين لهيئة تحرير ال�شام – الن�صرة
�سابقاً ،من مخيم اليرموك المحا�صر ،مقابل �إخراج حالتين من بلدات الفوعة وكفريا �شمال �سورية.
16

فيما �أ�شارت جهات تابعة للنظام �أن عدد عنا�صر «هيئة تحرير ال�شام – الن�صرة �سابقاً» في
مناطق �سيطرتها في مخيم اليرموك يبلغ قرابة ( )130عن�صر ًا ،من المقرر �إخال�ؤهم من المخيم
باتجاه ال�شمال ال�سوري �ضمن اتفاق البلدات الأربع مع النظام.
�إلى ذلك اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين هيئة تحرير ال�شام وتنظيم «داع�ش» نتيجة محاولة الأخير
فر�ض �سيطرته على منطقة غرب اليرموك التي ت�سيطر عليها هيئة تحرير ال�شام� ،إال �أن الو�ضع
بقي على ما هو عليه ،من جانبه قام تنظيم «داع�ش» ب�إطباق الح�صار على المدنيين المتواجدين
في المناطق الواقعة تحت �سيطرة فتح ال�شام ،ومنع �إدخال الطعام والمواد الغذائية �إليها ،ومنع
دخول �أو خروج �أي �شخ�ص منها و�إليها� ،إال �ضمن �ضوابط �أمن ّية من التنظيم تحت ذريعة �أنها
منطقة ع�سكرية ،وذلك بهدف دفع عنا�صر هيئة تحرير ال�شام لال�ست�سالم.
•مبادرات واتفاق لالن�سحاب من اليرموك

اتفاقات وا�ستعدادات عديدة تم الت�صريح عنها في عام  2017تمهيد ًا لخروج تنظيم «داع�ش»
وعنا�صر هيئة تحرير ال�شام «الن�صرة �سابقاً» واالن�سحاب من مخيم اليرموك ،وذلك بعيد
خروج جرحى الن�صرة من المخيم باتجاه مدينة �إدلب �ضمن اتفاق البلدات الأربع بين النظام
والمعار�ضة ،وتعميم قيادة داع�ش لعنا�صره جنوب دم�شق بتجهيز �أنف�سهم للخروج.
فقد �أعلن وزير الدولة ل�ش�ؤون الم�صالحة الوطنية علي حيدر ،في بيان وزعه المكتب ال�صحفي
للوزارة عقب اللقاء الذي عقده يوم الإثنين  – 31تموز /يوليو  2017مع وفد من المبادرة
ال�شعبية للم�صالحات في مخيم اليرموك بم�شاركة �سفير منظمة التحرير الفل�سطينية �أنور عبد
الهادي في مقر الوزارة بدم�شق� ،أن الأجواء والظروف في المنطقة الجنوبية لدم�شق وبخا�صة
الحجر الأ�سود ومخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين �أ�صبحت نا�ضجة من قبل الحكومة ال�سورية
للذهاب نحو معالجة �شاملة بما ت�ضمن معالجة كلية لملفات هذه المناطق وبما ي�ساهم في عودة
�آمنة للمواطنين ،وذلك بح�سب البيان.
من جانبه �أعلن م�ست�شار وزارة الدولة ل�ش�ؤون الم�صالحة الوطنية �أحمد منير �أحمد عن ت�شكيل
لجنة للم�صالحة مهمتها الدخول �إلى مخيم اليرموك و�إجراء الم�صالحات ،منوهاً �إلى �أنه تم
االتفاق معها على ال�سعي للتو�صل �إلى اتفاق كامل وخروج المظاهر الم�سلحة وعودة الحياة �إلى
اليرموك وم�ؤ�س�سات الدولة من دون خ�سائر ،و�أ�ضاف« :توجد خطة لخروج الم�سلحين واالتفاق
معهم ،و�سيكون هناك توا�صل معهم ب�شكل مبا�شر ،وبالتحديد مع �أبناء المخيم من حملة ال�سالح».
بدوره ك�شف الأمين العام الم�ساعد للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطين  -القيادة العامة طالل
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ناجي عن «جهود» جرت لإخراج تنظيم داع�ش من مخيم اليرموك جنوب دم�شق �إلى ال�شمال
ال�سوري قبل نهاية عام .2017
و�أكد الناجي على هام�ش اجتماع للقيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفل�سطينية الذي عقد
في دم�شق يوم  28ت�شرين الثاني /نوفمبر � ،2017أن الجهات المخت�صة ال�سورية والف�صائل
الفل�سطينية وكل المعنيين في الدولة يعملون من �أجل معالجة ملف منطقة جنوب دم�شق قبل
نهاية عام  ،2017و�أن م�سلحي تنظيمي «داع�ش» و«جبهة الن�صرة» جاهزون لت�سوية �أو�ضاعهم،
و�أن الترتيبات التي تجري الآن هي تحديد التوقيت المنا�سب لهذه الت�سوية.
واعتبر رئي�س الدائرة ال�سيا�سية لمنظمة التحرير الفل�سطينية في �سورية ال�سفير �أنور عبد الهادي
يوم � 28أيلول� /سبتمبر � 2017أن العد العك�سي لإنهاء �أزمة مخيم اليرموك قد بد�أ بالفعل ،منوهاً
�إلى �أن هناك بع�ض الأفكار ،والو�سائل التي �سيتم العمل بها لإخراج الإرهابيين والم�سلحين من
مخيم اليرموك وكل منطقة جنوب دم�شق على حد تعبيره.
فيما �أكد محافظ ريف دم�شق عالء �إبراهيم� ،أن ملف ريف العا�صمة الجنوبي �سيتم ح ّله قبل
انتهاء العام  2017الجاري ،في حين تم ت�أجيل تنفيذ اتفاق حي القدم القا�ضي بخروج الم�سلحين
الراف�ضين للم�صالحة �إلى �شمال البالد والذي كان مقرر ًا البدء به ،مو�ضحاً �أنه «�سي�صدر قريباً
�شيء ما» فيما يتعلق باتفاق بلدات يلدا وببيال وبيت �سحم الواقعة في ريف دم�شق الجنوبي.
وذكر �إبراهيم� ،أن الأمور «ت�سير حالياً» فيما يتعلق باالتفاق «وهو مرتبط بمو�ضوع القدم ومدينة
الحجر الأ�سود التي ي�سيطر عليها تنظيم داع�ش ،م�شير ًا �إلى �أن م�سلحي تلك البلدات موجودون
«في مواجهة الدواع�ش في الحجر الأ�سود و�إذا انتهى وجود التنظيم في الحجر الأ�سود ف�سينتهي
مو�ضوع تلك البلدات».
من جانبه ،ر�أى �أمين �سر ف�صائل تحالف المقاومة الفل�سطينية في �سورية خالد عبد المجيد �أن ملف
مخيم اليرموك مرتبط �إلى حد ما بالو�ضع في الغوطة ال�شرقية لدم�شق ،م�شير ًا �إلى �أن «منطقة
جنوب دم�شق جرت اتفاقات �سابقة حولها مع الم�سلحين في المخيم والحجر الأ�سود والمناطق
المجاورة ،و�أنه في الفترة الأخيرة انق�سم داع�ش �إلى ق�سمين وهذا الأمر رغم الت�صعيد الذي
جرى قبل ذلك «قبل عملية االن�شقاق» كان نابعاً من �سل�سلة من االت�صاالت التي �أبدى خاللها عدد
كبير من م�سلحي التنظيم ومن قبلهم م�سلحي «الن�صرة» بت�سوية �أو�ضاعهم وا�ستعداد البع�ض
منهم للخروج من المنطقة ،حيث قدموا قوائم بخ�صو�ص ذلك»» منوهاً �إلى �أن مجموعات داع�ش
الموجودة في الحجر الأ�سود وم�سلحي الن�صرة في مخيم اليرموك جاهزة لت�سوية الأو�ضاع ،و�أن
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م�سلحي «داع�ش والن�صرة» بد�ؤوا يتجهزون للرحيل من المخيم و�أن اتفاق الت�سوية �سيتم تنفيذه
على مرحلتين تت�ضمنان خروج م�سلحي جبهة الن�صرة وتنظيم داع�ش باتجاه الرقة و�إدلب ،وذلك
بعد تقديم الجماعات الم�سلحة قوائم ب�أ�سماء الم�سلحين الراغبين بالخروج تجاه �شرق �سورية
والراغبين بت�سوية �أو�ضاعهم داخل المخيم».
�إلى ذلك �أخرج النظام خالل عام  2017العديد من مقاتلي «هيئة تحرير ال�شام – الن�صرة �سابقاً»
مع عائالتهم من مخيم اليرموك �إلى �إدلب بموجب اتفاق المدن الأربع ،حيث �سمحت حواجز
الجي�ش النظامي بخروج حوالي  25مقات ًال من «هيئة تحرير ال�شام – الن�صرة �سابقاً» مع عائالتهم
من منطقة القدم باتجاه مدينة �إدلب ،وجاء ذلك تحت �إ�شراف الهالل الأحمر ال�سوري ،وذلك مقابل
خروج �أربعة جرحى مع  12مرافقاً لهم من بلدتي كفريا والفوعة باتجاه مدينة حلب.
من جانبهم عا�ش الفل�سطينيون حالة من التر ُّقب الحذر في انتظار معرفة م�صير المنطقة الجنوبية
للعا�صمة دم�شق عموماً ومخيم اليرموك خ�صو�صاً ،فيما ع ّبر نا�شطون عن خ�شيتهم من �أن تو�سع
النظام ومجموعاته الموالية في المنطقة الجنوبية �سي�ضع الأهالي و�أبناءهم �أمام خيارين
�أحالهما م ّر� ،إما االنخراط في مجموعاته الموالية و�إجبارهم على القتال في �صفوف النظام� ،أو
التهجير من المنطقة خوفاً من مالحقة الأمن ال�سوري وحمالت التجنيد الإجباري واالحتياط.
•اتفاق القاهرة لخف�ض الت�صعيد جنوب دم�شق

�أعلن محمد علو�ش م�س�ؤول الهيئة ال�سيا�سية في جي�ش الإ�سالم ال�سوري يوم الخمي�س – 12
ت�شرين الأول � /أكتوبر في اجتماع عقد في القاهرة برعاية م�صرية ،عن �إبرام اتفاق جديد لخف�ض
الت�صعيد في منطقة جنوب دم�شق.
و�أو�ضح �أن الدعوة ،التي تلقاها من القيادة الم�صرية ،جاءت لالتفاق مع الجانب الرو�سي على
وقف الت�صعيد في منطقة الغوطة ال�شرقية ومنطقة حي القدم جنوب دم�شق ،م�ؤكد ًا �أنه تم
التو�صل �إلى اتفاق ب�إعالن مبدئي لوقف �إطالق النار وخف�ض الت�صعيد.
وقال العلو�ش� :إن االتفاق الذي و ّقع عليه كل من «جي�ش الإ�سالم» و«جي�ش الأبابيل» و«�أكناف
بيت المقد�س» برعاية م�صرية و�ضمانة رو�سية ت�ضمن وقف �إطالق النار في جنوب دم�شق ،وفتح
المعابر ورف�ض التهجير الق�سري ل�سكان المنطقة ،مع الت�أكيد على فتح المجال �أمام �أي ف�صيل
لالن�ضمام لالتفاق.
من جانبها كانت ف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة جنوب دم�شق في بلدات (يلدا  -بيت �سحم ــ
ببيال ،والقدم) ،قد �أ�صدرت يوم الأربعاء  13ــ �أيلول  ،2017بياناً �صحفياً �أكدت فيه رف�ضها
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لأي اتفاقات من �ش�أنها تهجير �سكان بلدات جنوب دم�شق ق�سر ًا ،فيما َن ّظ َم �أهالي جنوب دم�شق
مظاهرة جابت �شوارع البلدات الثالث (يلدا ،ببيال ،بيت �سحم) �أعربوا خاللها عن رف�ضهم للتهجير
الق�سري وتغيير التركيبة ال�سكانية على �أ�سا�س طائفي يخدم النظام ال�سوري والميلي�شيات
الطائفية الموالية له.
من جانبها ن�شرت ف�صائل «جي�ش الإ�سالم» و«�أكناف بيت المقد�س» و«جي�ش الأبابيل» �إعالناً ت�ضمن
تفا�صيل ان�ضمامها التفاق خف�ض التوتر في جنوب دم�شق ،حيث دعت الف�صائل رو�سيا بو�صفها
الدولة ال�ضامنة �إلى االلتزام بوقف الأعمال القتالية ،كما �أعلنت الف�صائل الموقعة عن ا�ستعدادها
للدخول بعملية التفاو�ض ب�ش�أن الت�سوية ال�سيا�سية التي تهدف �إلى �إيجاد حل �شامل للأزمة.
كما طالبت الف�صائل الموقعة رو�سيا بالعمل على ا�ستخدام نفوذها ال�ستمرار عمل المعابر في ببيال
والقدم لأغرا�ض �إن�سانية في جنوب دم�شق وا�ستمرار دخول المواد الغذائية والطبية.
و�أكدت الف�صائل في �إعالنها �أنها ترف�ض التهجير الق�سري ل�سكان منطقة جنوب دم�شق �إلى مناطق
�أخرى في �سورية.
الجدير بالذكر �أن تلك المبادرات والمفاو�ضات التي جرت بين النظام ال�سوري من جهة،
والمجموعات الم�سلحة من جهة �أخرى لوقف االقتتال بمخيم اليرموك وخروج الم�سلحين منه
باءت بالف�شل دون معرفة الطرف الحقيقي المت�سبب بذلك.
•الجانب الطبي

�شهد مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين بدم�شق خالل عام  2017تدهور ًا مت�سارعاً في الو�ضع ال�صحي،
حيث �أ�صيب الع�شرات من �أبناء المخيم ب�أمرا�ض متعددة يتعلق معظمها ب�أمرا�ض الكبد والكلية.
فيما ال تزال جميع م�ستو�صفات وم�شافي المخيم متوقفة عن العمل ب�سبب نفاد المواد الطبية
وعدم تواجد الكوادر الطبية المتخ�ص�صة ،با�ستثناء م�شفى فل�سطين الذي يقدم بع�ض الخدمات
الطبية الأولية ،وذلك ب�سبب ا�ستمرار حواجز الجي�ش النظامي ومجموعات الجبهة ال�شعبية –
القيادة العامة م�ستمرة بفر�ض ح�صارها الم�شدد على نحو (� )5-3آالف مدني منذ منت�صف عام
 2013والذي راح �ضحيته �أكثر من ( )200الجئا ق�ضوا ب�سبب نق�ص التغذية والرعاية الطبية،
من جهة ،و�سيطرة تنظيم «داع�ش» على م�ساحات وا�سعة من مخيم اليرموك منذ مطلع �أبريل
 2015من جهة �أخرى.
و�شهدت مناطق �سيطرة هيئة تحرير ال�شام «الن�صرة �سابقاً» غربي مخيم اليرموك انت�شار مر�ض
الحمى التيفية (التيفوئيد) واليرقان ب�شكل كبير بين الأطفال والم�سنين نتيجة الح�صار المزدوج
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المفرو�ض على الأهالي في تلك المنطقة من قبل النظام ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية الموالية
له من جهة ،وتنظيم الدولة «داع�ش» من جهة �أخرى ،و�شرب مياه الآبار الملوثة والتي تفتقر
للمعايير ال�صحية ،منوهة �إلى �أن الكوادر الطبية �سجلت بع�ض الحاالت الم�صابة بهذا المر�ض في
مناطق جنوب دم�شق المحا�صرة عموماً ومخيم اليرموك خ�صو�صاً.
و�أ�شارت م�صادر ميدانية في مخيم اليرموك �إلى �أن �أكثر من ( )189مري�ض فل�سطيني بحاجة
ما�سة للعالج خارج �أماكن تواجدهم في مخيم اليرموك والبلدات المجاورة له.
وبح�سب الم�صادر ف�إنه من بين المر�ضى ( )31م�صاب بمر�ض ال�سرطان بحاجة للعالج الفوري
والمراقبة الدائمة� ،إ�ضافة �إلى ( )78حالة لالجئين م�صابين ب�أمرا�ض القلب ،و ( )20م�صاب
ب�أمرا�ض الفقرات والك�سور ،و( )18حالة لم�صابين ب�أمرا�ض الكبد والكلى ،و ( )14حالة لم�صابين
بال�صرع ،و ( )8حاالت ربو ،و( )11حالة �شلل في الأطراف بحاجة للمتابعة الدائمة.
في ال�سياق قام االئتالف ال�سوري المعار�ض ب�إيقاف الدعم عن الم�شفى الميداني في بلدة يلدا
والنقطة الطبية في بلدة ببيال اللذان يتبعان مبا�شرة �إلى الهيئة الطبية العامة في جنوب دم�شق،
ما �أ�ضاف عبء اقت�صادي على العائالت الفل�سطينية المتواجدة في مخيم اليرموك والمنطقة
الجنوبية التي تعاني �أ�سا�ساً من �أو�ضاع اقت�صادية غاية في الق�سوة.
من جهة �أخرى عانى �أ�صحاب الحاالت المر�ضية الحرجة من عدم توافر العالج في مخيم اليرموك،
ومنع حواجز الجي�ش النظامي ومجموعات الجبهة ال�شعبية – القيادة العامة المدنيين من الخروج
لتلقي العالج في م�شافي دم�شق ،ففي يوم � 19آذار /مار�س  2017رف�ض النظام �إخراج الطفل
الفل�سطيني الم�صاب «حمزة ح�سن» من جنوب دم�شق لتلقي العالج في العا�صمة على الرغم من
�سوء حالته ال�صحية ،حيث تعر�ض الطفل للده�س مع عدة �أ�شخا�ص في بلدة بيت �سحم.
وبعد رف�ض النظام ا�ضطرت عائلة الطفل الفل�سطيني للتوجه �إلى �إحدى لجان الم�صالحة جنوب
دم�شق من �أجل التو�سط لدى النظام للخروج من المنطقة لعالج الطفل في م�شافي دم�شق.
بدورها لجنة الم�صالحة في بيت �سحم تو�سطت لدى النظام وتمت الموافقة على �إخراج الطفل
الفل�سطيني الم�صاب �إلى دم�شق عبر حاجز ببيال – �سيدي مقداد.
وكان الأ�ستاذ في مدر�سة فل�سطين البديلة التابعة لم�ؤ�س�سة جفرا في جنوب دم�شق «تي�سير
رحال» ،قد �أ�صيب في ر�أ�سه بطلقة قنا�ص بالقرب من مقبرة ال�شهداء في مخيم اليرموك ،خالل
توجهه �إلى حي القدم للقاء �أحد �أع�ضاء لجنة الم�صالحة في الحي� ،سعياً لإخراج الطفل الفل�سطيني
«حمزة ح�سن».
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في يوم  17حزيران /يونيو  2017تم قطع �أجزاء من قدم �أحد المر�ضى �إثر تفاقم حالته ال�صحية،
حيث عانى المري�ض من ان�سداد �شريان فخذي �أي�سر ،فيما منعته حواجز النظام من الخروج
لتلقي العالج بحجة عدم وجود موافقة من قبل فرع فل�سطين ،بالرغم من خروجه مرة واحدة
�سابقاً لإجراء عملية في قدمه عن طريق �سفارة فل�سطين في دم�شق� ،إال �أنه وبعد عودته منع من
الخروج ال�ستكمال العالج.
�إلى ذلك وبعد منا�شدات عديدة� ،أطلقها النا�شطون والالجئ الفل�سطيني المري�ض «�إياد �أبو
حمدان»� ،سمح النظام ال�سوري بخروج �أبو حمدان من جنوب دم�شق لتلقي العالج في م�شافي
العا�صمة دم�شق.
وكان «�إياد» البالغ من العمر  40عاماً م�صاباً بمر�ض ان�سداد ال�شرايين في قدمه وي�ستلزم خروجه
للعالج ،ومراجعة الطبيب المخت�ص كل خم�سة �أيام في العا�صمة.
كما �سمحت قوات النظام بمرور الطفل «عمار بهلول» لتلقي العالج العاجل في م�ست�شفيات دم�شق،
حيث تعر�ض الطفل لحالة ت�سمم خطيرة �إثر تناوله مادة �سامة ت�ستخدم كمبيد للح�شرات.
في حين اتهم نا�شطون النظام ال�سوري ب�أنه يمار�س �سيا�سة عن�صرية بحق الالجئين الفل�سطينيين،
حيث ي�سمح لغيرهم بالخروج للعالج في م�شافي العا�صمة والدخول والخروج �إلى بلدات جنوب
دم�شق.
من جانبها نا�شدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية جميع الأطراف بالعمل على ت�أمين
العالج الالزم وال�سماح لهم بالو�صول �إلى الم�ست�شفيات ،كما طالبت المجموعة الحكومة ال�سورية
بال�سماح للحاالت المر�ضية بالخروج من مخيم اليرموك والبلدات المجاورة له لتلقي العالج
والمتابعة ال�صحية داخل م�شافي العا�صمة دم�شق.
ووجهت المجموعة نداءات �إلى وكالة «الأونروا» بتحمل م�س�ؤولياتها تجاه الالجئين الفل�سطينيين
ال�سوريين خا�صة المر�ضى منهم والعمل على �أن يتم ت�أمين العالج العاجل لهم.
•الجانب التعليمي

تدهورت العملية التعليمية نتيجة القرارات المجحفة التي اتخذتها داع�ش ،خالل عام  2017والتي
�ضيقت الخناق على المدر�سين وانعك�ست �سلباً على حوالي ( )1500طالب وطالبة داخل مخيم
اليرموك ،فقد �أ�صدر التنظيم يوم � /3آب – �أغ�سط�س  2016 /قرار ًا يق�ضي ب�إغالق كافة المدار�س
داخل مخيم اليرموك ،ومنع الكادر التدري�سي من ممار�سة عملهم �إال عن طريق التنظيم ،وجاء ذلك
القرار بعد �أن ا�ستدعى تنظيم الدولة جميع المدر�سين في اليرموك و�أبلغهم بجملة من القرارات التي
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تتعلق بالعملية التعليمية لل�سنة الدرا�سية  ،2017 _ 2016كما طالب داع�ش من المدر�سين الذين
يريدون العمل ب�صفة م�ستخدم مدني وبدون �أي ارتباط مع التنظيم� ،أن يبادروا لت�سجيل �أ�سمائهم
خالل فترة �أ�سبوع من تاريخ الإعالن وبراتب �شهري ( )25000ليرة �سورية ما يعادل (.)$50
كما ه ّدد الطالب والمعلمين في مخيم اليرموك االلتحاق بمدار�س خارج �إدارته ،وح ّمل م�س�ؤولية
عدم ت�سجيل الطالب المقيمين داخل المخيم في مدار�س التنظيم للأهالي ،متوعد ًا كل من يخالف
قراراته بالمحا�سبة والعقوبة �أو الرحيل عن المخيم.
وفي بداية العام الدرا�سي الجديد لعام  2017ا�ستمرت الممار�سات ذاتها� ،إال �أنها زادت حدة
على �صعيد الت�ضييق على المدر�سين والطالب والتدقيق على مفردات المنهاج المدر�سي الحكومي
وو�صفه بـ (الكافر) ،فقد منع تنظيم الدولة –داع�ش يوم � 19أيلول  /دي�سمبر  2016الذي ي�صادف
�أول �أيام افتتاح المدار�س في �سورية ،فتح المدار�س للطلبة في المخيم ،وح�صرها بمدر�سة واحدة
للذكور قرب م�سجد �إبراهيم الخليل في حي العروبة جنوب المخيم ،ومدر�سة واحدة للإناث في
منطقة الحجر الأ�سود معقل التنظيم جنوب المخيم ،و�أق َّر مناهج جديدة من �إعداده.
كما �أقدم تنظيم داع�ش على �إ�صدار قرار ًا ق�ضى بمنع الطلبة والمعلمين القاطنين في مخيم
اليرموك من الخروج �إلى بلدة يلدا ال�ستكمال درا�ستهم� ،إال �أنه عاد و�ألغى القرار في وقت الحق
بعد تدخل �أهالي ووجهاء المخيم� ،إال �أنه مار�س عملية الترهيب وال�ضغط على الطالب من خالل
ال�سماح للأهالي دون الطالب بالعبور عبر حاجز يلدا  -اليرموك ،في حين منع جميع الطالب
بمختلف �أعمارهم من العبور� ،أتى ذلك و�سط �سيا�سة ممنهجة اتبعها التنظيم �ضد طالب المخيم،
م�ستخدماً حججاً واهية في محاولة تبرير �أفعاله غير الإن�سانية ،فقد �شهد المخيم قيام عنا�صر
التنظيم بت�شديد �إجراءاتهم �ضد طالب المخيم الذين يذهبون ال�ستكمال درا�ستهم في المدار�س
البديلة في البلدات المجاورة للمخيم ،حيث عمل عنا�صره على م�صادرة العديد من الكتب
والمواد الدرا�سية من الطالب.
و�ضمن �سيا�سته الممنهجة وانتهاكاته ال�صارخة التي ارتكبها تنظم الدولة �ضد الطالب والكوادر
والمن�ش�آت التعليمية ،داهم عنا�صر تنظيم الدولة  -داع�ش في مخيم اليرموك ،يوم الأحد � 19شباط/
فبراير  ،2017مكتباً تابعاً لوكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين الأونروا ،ونهبوا محتوياته،
وهي عبارة عن �أجهزة كمبيوتر ،ومجاهر مخبرية ،و�آالت ت�صوير وطابعات و�أجهزة �إ�سقاط.
وقام عنا�صر التنظيم ب�إبراز ورقة «تكليف �شرعي» بم�صادرة محتويات المكتب� ،صادرة عن ما
ي�سمى الم�س�ؤول ال�شرعي لدى داع�ش ،تعتبر جميع الموجودات «غنائم» للتنظيم.
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ونوه النا�شطون �أن المكتب المنهوب ،كان في عهدة المكتب الإغاثي لأهالي مخ ّيم اليرموك ،وكان
ي�ستخدم لأغرا�ض خدمات ّية للأهالي ،حتّى تاريخ �سيطرة «داع�ش» على المخ ّيم.
في حين �أن�ش�أ تنظيم الدولة داع�ش يوم � 18أيار  /مايو  2017مدر�سة للأطفال بين عمر 12
و  14عاماً ،ودعا �أهالي المخيم �إلى �إر�سال �أطفالهم لالنت�ساب للمدر�سة التي �أطلق عليها التنظيم
«المدر�سة ال�شرع ّية الع�سكر ّية للأ�شبال»
من جانبهم �أبناء مخيم اليرموك ر�أوا في االعالن �أنه يهدف �إلى تجنيد اطفالهم للقتال والزج بهم
في معارك التنظيم التي ت�ستنزف �أبناء المخيم والمناطق الأخرى ،محذرين من ا�ستجابة البع�ض
تحت �ضغط الح�صار وانعدام الموارد المالية التي ي�ستغلها التنظيم جنوب دم�شق.
•اعت�صامات ومنا�شدات

وقفات احتجاجية ونداءات ومنا�شدات عديدة �أطلقها �أهالي وطالب مخيم اليرموك المحا�صرين
داخله ،لكافة الأطراف المت�صارعة ووكالة الأونروا والأمم المتحدة من �أجل ال�سماح للطالب
بالخروج من المخيم لت�أدية امتحاناتهم ،ففي يوم � 18أيلول� ،سبتمبر  2017نا�شد نا�شطون
فل�سطينيون منظمة التحرير الفل�سطينية والمعنيين بملف التعليم جنوب دم�شق ،العمل على
�إخراج طالب ال�شهادة الإعدادية والثانوية وطالب الجامعات لتقديم امتحاناتهم في العا�صمة
ال�سورية دم�شق.
وفي يوم  29ت�شرين الأول�/أكتوبر  2017نظم طالب مدر�سة الجرمق البديلة في بلدة يلدا جنوب
دم�شق وقفة احتجاجية ،طالبوا خاللها بحقهم في التعلم وحق رفقائهم المحا�صرين في مخيم
اليرموك والذي يمنع اغالق معبر المخيم من ا�ستكمال تعليمهم ،كما طالبوا بعدم ربط الملفات
الإن�سانية بالملفات الع�سكرية.
رفع الطالب خالل وقفتهم االحتجاجية التي �شارك فيها الكادر التدري�سي �شعارات والفتات ت�ؤكد
حقهم في التعليم دون رعب �أو خوف ،وعبرت الالفتات �أي�ضاً عن �أهمية التعليم عند الطفل ومن
تلك ال�شعارات «ال نريد منكم طعاماً وال �سلة غذائية دعونا نتعلم».
يذكر �أن الحركة التعليمية جنوب دم�شق لم تتوقف على الرغم من المعوقات الكبيرة التي تعتر�ض
�أبناء المخيم ،في حين يتم خروج الطلبة من المنطقة الجنوبية بعد التن�سيق وموافقة الأجهزة
االمنية ال�سورية.
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•االيرموك بال مياه للعام الخام�س

ا�ستمرت معاناة �أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين جنوب دم�شق بالتفاقم خالل عام
 2017نتيجة ا�ستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن المخيم ،حيث �أوقفت قوات الجي�ش والأمن
ال�سوري تغذية المخيم عبر �شبكة المياه القادمة من المناطق المجاورة منذ يوم � 9أيلول/
�سبتمبر  ،2014ما دفع الأهالي �إلى �شرب مياه الآبار غير ال�صالحة لل�شرب ،الأمر الذي �أ�سهم
في انت�شار الأمرا�ض الكلوية (ح�صيات – رمل) واله�ضمية لدى �شريحة وا�سعة من ال�سكان ،وال
�سيما الأطفال.
فيما �أكد خبراء �أن بع�ض تلك الآبار التي يعتمد عليها الأهالي قد ت�سبب �أمرا�ضاً في الكلى خ�صو�صاً
مع ا�ستمرار ا�ستخدامها لفترات طويلة ،حيث تحتوي على ن�سبة عالية من الروا�سب ،كما �أنها ال
تخ�ضع لأي نوع من المعالجة ال�صحية.
�إلى ذلك فاقمت اال�شتباكات التي اندلعت بين تنظيم «داع�ش» وهيئة تحرير ال�شام «جبهة
الن�صرة �سابقاً» من ت�صاعد �أزمة المياه ،حيث فر�ض الطرفان ح�صار ًا على المدنيين القاطنين
في مناطق اال�شتباك خ�صو�صاً في �شارع لوبية و�شارع الجاعونة و�شارع حيفا و�شارع �صفورية
و�شارع ( )15و�شارع �صفد.
من جانبها قالت هيئة فل�سطيني �سوريا للإغاثة والتنمية في المنطقة الجنوبية للعا�صمة دم�شق،
�أن مناطق (مخيم اليرموك ويلدا وببيال وبيت �سحم) تعاني من نق�ص كبير في مياه ال�شرب ،حيث
ي�صعب ت�أمينها ب�سبب عدم توافرها.
و�أ�ضافت الهيئة� ،أن �آالف الالجئين الفل�سطينيين و�سكان المنطقة يعتمدون على وحدة مياه
وحيدة في المنطقة ،حيث ت�شهد �إقبا ًال كثيفاً من �أبناء المنطقة ،الأمر الذي دفع الهيئة �إلى تقنين
توزيع مياه ال�شرب على الأهالي.
وفي يوم  23ني�سان� /أبريل  2017حذر نا�شطون جنوب العا�صمة دم�شق ،من انت�شار الأمرا�ض
والأوبئة بين المدنيين و�آالف الفل�سطينيين في مخيم اليرموك ب�سبب �شرب المياه الملوثة،
وخا�صة مع قدوم ف�صل ال�صيف و�شح الماء.
حيث انت�شرت في المخيم �أمرا�ض خطيرة و�أثرت ب�شكل وا�ضح على الأطفال خ�صو�صاً ،حيث تم
ت�شخي�ص حاالت �إ�سهال حاد والتهاب الأمعاء والرمل وغيرها من الأمرا�ض.
و�أكدت هيئة فل�سطيني �سوريا للإغاثة والتنمية �أن ال�سبب يعود ل�شرب المياه الملوثة ومياه
الآبار ،وحذرت من عدم �شرب هذه المياه لخطورتها على ال�صحة ،علماً �أن النظام ال�سوري
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يوا�صل قطع الماء عن مخيم اليرموك ومحيطه� ،إ�ضافة �إلى توقف الينابيع التي تغذي العا�صمة
ومحيطها ب�سبب ق�صف النظام ال�سوري.
وكان نا�شطون في المناطق المحا�صرة جنوب دم�شق� ،أكدوا �أن العديد من حاالت الت�سمم والتلبك
المعوي تم ت�شخي�صها بين �أبناء المنطقة المحا�صرين وخا�صة الأطفال ،ال �سيما في مناطق مخيم
اليرموك وببيال ،نتيجة تلوث خطوط مياه «الفيجة» الوا�صلة �إلى تلك المناطق.
فيما جرت محاوالت متوا�ضعة لتنقية المياه �ضمن المناطق المحا�صرة ،حيث تمكن �أحد المدنيين
المقيمين في بلدة ببيال ،من ت�صنيع «فالتر ال�شرب» لتنقية المياه من الكل�س وال�شوائب ،وبيعها
بعد ذلك ب�أ�سعار مخف�ضة لأهالي الجنوب الدم�شقي ،وذلك بعد تعر�ض �أطفاله لحاالت الت�سمم.
•الو�ضع المعي�شي:

ا�ستمرت معاناة حوالي �ستة �آالف مدني في مناطق مخيم اليرموك والحجر الأ�سود والت�ضامن
ومنطقة ع�سالي ،خالل عام  2017من �أو�ضاع �إن�سانية ومعي�شية مزرية ،جراء الح�صار الخانق
الذي فر�ضته جميع �أطراف النزاع على مخيم اليرموك ،حيث �أقدمت تلك الأطراف على �إغالق
كافة المنافذ الم�ؤدية �إلى اليرموك ومنعت و�صول الطعام والمواد الغذائية والطبية �إليه ،حتى
�أن هاج�س الموت جوعاً عاد ليخيم على �أهالي المخيم نتيجة فقدان كافة مقومات الحياة فيه،
فبالإ�ضافة للح�صار الكلي الذي يفر�ضه النظام ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية الموالية له على
مخيم اليرموك منذ منت�صف عام  2013الذي ُمنع على �إثره ادخال المواد الغذائية والطبية
وغيرها ،وحظر على الأهالي الخروج �أو الدخول من مداخل المخيم الرئي�سية التي ي�سيطر عليها،
مما �أدى �إلى ق�ضاء حوالي  200الجئ ب�سبب الجوع ونق الرعاية الطبية� ،إ�ضافة لقطع الماء
والكهرباء عن المخيم منذ فترة زمنية طويلة ،كما قام النظام ب�إغالق حاجز القدم – ع�سالي �أحد
المنافذ الهامة التي يتم من خالله �إدخال المواد الغذائية والأدوية �إلى منطقة جنوب دم�شق،
حيث ا�شتكى �أهالي اليرموك بعد �إغالق الحاجز من اختفاء بع�ض المواد التموينية والغذائية
من داخل المخيم ،و�شوهد عودة مظاهر الح�صار ال�سابق الذي راح �ضحيته العديد من �أبناء
اليرموك ،من خالل توفر الح�شائ�ش في الأ�سواق فقط ،في حين �أجبر النظام ال�سوري ف�صائل
المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة المتواجدة في بلدات جنوب دم�شق ،على �إغالق حاجز بيروت
الوا�صل بين يلدا ومخيم اليرموك ،بعد �أن خيرهم بين �أغلق حاجز العروبة �أو معبر يلدا – �سيدي
مقداد الذي ي�صل بلدات ( يلدا – ببيال – بيت �سحم) بالعا�صمة ال�سورية دم�شق ،وذلك لل�ضغط
على المعار�ضة ال�سورية من �أجل اال�ستمرار بح�صار اليرموك ومنع �إدخال المواد الغذائية �إليه.
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في غ�ضون ذلك مار�س تنظيم داع�ش انتهاكات عديدة بحق المدنيين و�صلت حد �إخراجهم من
منازلهم بحجة �أن منطقتهم منطقة �أمنية ،ففي يوم  29حزيران /يونيو � ،2017أخلى تنظيم
داع�ش قرابة ( )50عائلة من منازلهم بحجة �سكنهم على خطوط التما�س مع بلدة يلدا المجاورة
للمخيم ،كما بتفتي�ش منازل المدنيين في �شارع العروبة وفي محيط �ساحة �أبو ح�شي�ش و�سط
مخيم اليرموك المنطقة المواجهة ل�سيطرة هيئة تحرير ال�شام ،و�أقدم عنا�صره على ا�ستيالء
فوري لجواالت الأهالي لتفتي�شها والك�شف على المحادثات الجارية خوفاً من توا�صلهم مع هيئة
تحرير ال�شام �أو غيرها ،م�ضيفاً �أن التنظيم قام ب�إجراءات لطرد عدد من المدنيين من داخل المخيم
و�إبعادهم �إلى مناطق الجوار ب�شكل نهائي «لدواعي �أمنية» ،و�أبلغ تنظيم داع�ش المق�صودين
و�إعطاهم مهل للمغادرة وعدم العودة ب�شكل نهائي �إلى مناطق �سيطرته.
كما قام تنظيم «داع�ش» بمنع الالجئين الفل�سطينيين المقيميين في مناطق �سيطرته من ا�ستقبال
الزوار ،و�إدخال النقود �إلى العائالت المتواجدة �ضمن مناطق �سيطرته بالإ�ضافة �إلى ت�شدده في
�إدخال المواد الغذائية �إلى تلك المناطق.
•غرب اليرموك ح�صار داخل ح�صار

�صعد تنظيم الدولة «داع�ش» جنوب دم�شق من حمالت ت�ضييقه على المدنيين في مخيم اليرموك،
ّ
من خالل فر�ض ح�صار على �أهالي المخيم والقاطنين بمنطقة غرب اليرموك ،ما �أدى �إلى فقدان
جميع المواد الغذائية وهدد بحدوث مجاعة جديدة ،وجعل الأهالي فري�سة للجوع وا�ستجداء
عنا�صر داع�ش من �أجل ت�أمين قوت �أوالدهم ،فيما انعك�س الح�صار المفرو�ض على مخيم اليرموك
والمنطقة الجنوبية �سلباً على المدنيين بداخله ،بينما لم ي�ؤثر على المجموعات الم�سلحة لأنها
ت�ستطيع ت�أمين المواد الغذائية لعنا�صرها و�إدخالها عبر الحواجز التابعة للنظام في جنح الظالم
 بح�سب �سكان المخيم.لقد عا�ش �سكان منطقة غرب مخيم اليرموك الخا�ضعة ل�سيطرة هيئة تحرير ال�شام (�ساحة الريجة،
�شارع الـ � ،15شارع الـ  ،30جادات عين غزال) و�شارع حيفا و�شارع �صفورية �أو�ضاعاً �إن�سانياً
�سيئة نتيجة الح�صار المزدوج المفرو�ض عليهم من قبل النظام ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية
الموالية له من جهة ،وتنظيم «داع�ش» الذي حا�صر �أهالي تلك المنطقة تحت ذريعة محاربة هيئة
تحرير ال�شام «فتح ال�شام �سابقاً» فمنع �إدخال الطعام �أو الدواء �أودخول وخروج �أي �شخ�ص منها
و�إليها� ،إال �ضمن �ضوابط �أمن ّية.
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�إلى ذلك مار�س تنظيم الدولة -داع�ش �ضغوطاً كبيرة على �أهالي منطقة غرب اليرموك لدفعهم
للخروج من مناطقهم ،ففي يوم  8كانون الثاني  /يناير � 2017أمهل المدنيين في مناطق �سيطرة
فتح ال�شام في مخيم اليرموك (� )72ساعة لمغادرتها واالنتقال �إلى مناطق �سيطرة التنظيم في
المخيم ،م�ؤكد ًا عبر مكبرات �صوت الم�ساجد القريبة من المنطقة المحا�صرة �أن كل من يرف�ض
الخروج �سوف ُيحجز ب�شكل نهائي .وعلى �إثر ذلك فتح التنظيم الحاجز الفا�صل بين مناطق
�سيطرته لمدة �ساعة فقط لخروج المدنيين من مناطق �سيطرة فتح ال�شام مهدد ًا �إغالق المعبر
ب�شكل كامل ،فيما �أغلق التنظيم حارات ح�سن �سالمة� ،أم الفحم ،الرملة ،لوبية ،وال�صف�صاف،
محا�صر ًا حوالي  19عائلة ،كما قام بم�صادرة طعام المدنيين العائدين �إلى مناطق �سكنهم التي
ت�سيطر عليها الن�صرة بعد �أن �سمح لهم ب�إدخال ما مجموعه كيلو ون�صف من الطعام.
ونقل �شهود عيان �أن عنا�صر التنظيم وجهوا ال�شتائم لأهالي المخيم �أثناء تنقلهم من و�إلى حاجز
المدار�س ،و�أعلم المدنيين �أنه �سيغلق حاجز المدار�س ب�شكل نهائي.
من جانبهم �أر�سل �سكان منطقة غرب اليرموك الخا�ضعة لفتح ال�شام (جبهة الن�صرة �سابقاً) يوم
 17كانون الثاني  /يناير  2017ر�سائل عديدة �إلى تنظيم «داع�ش» �أكدوا فيها رف�ضهم الخروج
من منازلهم وتركها تحت �أي ذريعة كانت ،وعبروا خالل الر�سائل عن خوفهم من تدمير و�سرقة
منازلهم ،و�شددوا على �أنهم مدنيون ال يقفون مع �أي طرف من الأطراف المت�صارعة داخل
اليرموك.
كما ا�شتكى الأهالي من ممار�سات عنا�صر هيئة تحرير ال�شام غير الم�س�ؤولة تجاههم ،حيث تتعر�ض
بيوتهم للنهب وال�سلب من قبل عنا�صر هيئة تحرير ال�شام ،وذلك بعد خروجهم من منازلهم في
ال�صباح الباكر لت�أمين الطعام.
ففي حادثة تُدلل على ذلك فقد تم �سرقة بيت امر�أة خرجت لت�أمين طعام العائلة وعندما عادت
وجدت �أن بع�ض �أغرا�ض المنزل قد �سرقت �إ�ضافة للطعام التي كانت تحتفظ به في مطبخها.
كما وجهوا وفي محاولة منهم للتغلب على الح�صار والتخفيف من وط�أته و�آثاره الكارثية لج�أ
الأهالي في منطقة �سيطرة «هيئة تحرير ال�شام» غربي مخيم اليرموك �إلى زراعة الأحوا�ض،
وذلك لك�سر الح�صار المفرو�ض عليهم وت�أمين الطعام بزراعة بع�ض الخ�ضار كالكو�سا والخيار
وبع�ض الخ�ضار الأخرى بو�سائل بدائية وب�سيطة.
�إغاثياً�:سمح النظام ال�سوري يوم � 28آب� /أغ�سط�س  2017بدخول � 6سيارات من الم�ساعدات
الإن�سانية مقدمة من منظمة الهالل الأحمر ال�سوري �إلى مناطق �سيطرة هيئة تحرير ال�شام
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(الن�صرة �سابقاً) ،غربي مخيم اليرموك جنوبي العا�صمة دم�شق ،وذلك �ضمن اتفاق المدن الأربع
الذي تم توقيعه بموجب االتفاق الذي جرى بين المعار�ضة ال�سور ّية ،والنظام ال�سوري وحلفائه،
والقا�ضي ب�إخالء بلدتي الفوعة وكفر ّيا المواليتين للنظام في ال�شمال ال�سوري ،مقابل �إخالء بلدتي
الزبداني وم�ضايا ومخيم اليرموك من الم�س ّلحين.
من جانبها ذكرت �إحدى الم�صادر الإعالمية المقربة من النظام ال�سوري �أن منظمة الهالل الأحمر
�أدخلت ( )600ح�صة من المواد الغذائية� ،إ�ضاف ًة لم�ساعدات طبية �إلى المنطقة الغربية من
مخيم اليرموك التي ت�سيطر عليها هيئة تحرير ال�شام ،وتحا�صرها قوات النظام من جهة وتنظيم
(داع�ش) من جهة �أخرى.
فيما �سمح يوم  31ت�شرين الأول� /أكتوبر  2017بعبور  26عائلة محا�صرة في منطقة غرب اليرموك
�إلى منطقة يلدا ،من بين تلك العائالت ن�ساء و �أطفال و كبار �سن وبع�ض ال�شباب ،حيث ا�ستقبلتهم
هيئة فل�سطينيي �سورية للإغاثة و التنمية في مقرها الكائن في بلدة يلدا ،وقدمت للمر�ضى منهم
الدواء والعالج الطبي ،كما �أقامت لهم قبل عودتهم �إلى مخيم اليرموك المحا�صر م�أدبة غداء.
•�إغالق معبر العروبة الفا�صل بين يلدا واليرموك

�أغلقت ف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة جنوب دم�شق في الربع الأخير من عام  2017حاجز
العروبة� -شارع النخيل الوا�صل بين اليرموك وبلدة يلدا ،الذي يعتبر المعبر الوحيد الذي
يمد �سكان اليرموك بالمواد الغذائية ،ب�شكل تام وذلك على خلفية اال�شتباكات التي اندلعت بين
ف�صائل الجي�ش الحر في يلدا و تنظيم الدولة في مخيم اليرموك ،ب�سبب ا�ستهداف قنا�صة الأخير
للمعبر ،واتهامه باغتيال العديد من عنا�صرها وعدد من النا�شطين في يلدا .حيث بررت ف�صائل
المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة �سبب �إغالق حاجز بيروت �إلى محاولتها ال�ضغط على تنظيم
«داع�ش» ومعاقبته ب�سبب ا�ستهدافه المتكرر للحواجز الفا�صلة بين مناطق �سيطرتها والمناطق
التي ي�سيطر عليها «داع�ش» في «مخيم اليرموك» وحي «الحجر الأ�سود» جنوب دم�شق.
بدوره ك�شف جي�ش الإ�سالم يوم  19ت�شرين الأول� /أكتوبر  2017عن الأ�سباب الحقيقة التي
دعته �إلى �إغالق معبر العروبة الوا�صل بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك ،و�أو�ضح �أنه �أر�سل و�سيط
يحمل ر�سالة فيها عدة مطالب للتفاو�ض مع داع�ش من �أجل فتح المعبر ،منها تعهد التنظيم بعدم
ا�ستهداف المدنيين في يلدا والعابرين ،وعدم التعر�ض للطالب والمعلمين ،وتحييد المعبر عن
ال�صراع الع�سكري وعدم ا�ستهدافه العتباره معبر ًا �إن�سانياً.
وبح�سب «جي�ش الإ�سالم» ف�أن �أمير تنظيم داع�ش رف�ض تلك المطالب ولم يكترث بها وت�شبث
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بقراره ،معتقد ًا �أن الم�ؤ�س�سات المدنية والكيانات الفل�سطينية �ستقوم بال�ضغط على ف�صائل
المعار�ضة لفتح المعبر كما ح�صل �سابقاً.
�إلى ذلك وقعت ف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة جنوب دم�شق اتفاق مع داع�ش بخ�صو�ص
المعبر الإن�ساني بين مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين وبلدة يلدا ،ووفقاً لما ورد للمجموعة
ف�إن االتفاق ين�ص على عدد من البنود منها:
• الحفاظ على الطريق الإن�ساني الوا�صل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا مفتوحاً �أمام حركة
المدنيين ،وعدم ا�ستهدافهم �أو تعطيل تنقلهم الآمن من ال�ساعة � 7صباحاً وحتى  7م�ساء.
• فتح الطريق من ال�ساعة  7م�ساء ًا وحتى ال�ساعة � 7صباحاً �أمام �سيارات الإ�سعاف الخا�صة
بالدفاع المدني وذلك لنقل الحاالت الطبية الطارئة من و�إلى مخيم اليرموك.
كما �سمحت ف�صائل المعار�ضة ،بعبور �أهالي مخيم اليرموك عبر حاجز يلدا/مخيم اليرموك وذلك
لمدة �ساعتين ،حيث �شهد المعبر حركة مكثفة من قبل الأهالي.
ووفقاً لما نقلته م�صادر مجموعة العمل ف�إن فتح المعبر جاء بعد جهود بذلتها الم�ؤ�س�سات
الفل�سطينية العاملة في يلدا عبر توا�صلها مع ف�صائل المعار�ضة في البلدة� ،إلى ذلك �أعلنت
الف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة في بلدة يلدا �أنها �ست�سمح للطالب من مخيم اليرموك
والحجر الأ�سود والت�ضامن بالو�صول �إلى مدار�سهم في البلدات الثالثة التي ت�سيطر عليها
المعار�ضة ،كما تم ال�سماح للعاملين بالحقل الإغاثي بالتنقل �أي�ضاً.
�إال �أن تنظيم «داع�ش» �أعاد �صباح يوم االثنين  -6ت�شرين الثاني /نوفمبر � 2017إغالق حاجز
العروبة � -شارع النخيل الوا�صل بين اليرموك وبلدة يلدا ،ومنع الأهالي والطالب من الخروج من
داخل اليرموك �إلى البلدات المجاورة للمخ ّيم ،دون �أن يو�ضح الأ�سباب الكامنة وراء تلك الخطوة.
بدورها وبعد �إغالق دام لأكثر من �شهر ون�صف ال�شهر فتحت قوات المعار�ضة الم�سلحة جنوب
دم�شق طريق يلدا – مخيم اليرموك �أمام �أهالي المخيم ،ووفقاً لمجموعة العمل �أن قوات
المعار�ضة ال�سورية �سمحت بدخول طالب مخيم اليرموك �إلى يلدا لاللتحاق بمدار�سهم ،والأهالي
للت�سوق و�شراء المواد الغذائية والخ�ضروات ،منوهاً �إلى �أن الف�صائل �أدخلت الأهالي من طريق
فرعي ي�ؤدي �إلى �شارع بيروت في بلدة يلدا ،في حين بقي الحاجز الرئي�سي مغلقاً.
كما جاء �إغالق معبر العروبة نتيجة ال�ضغط الذي مار�سه النظام على ف�صائل المعار�ضة ال�سورية
من �أجل �إغالق معبر يلدا – مخيم اليرموك ،حيث �أن �إغالق ف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة
المتواجدة في بلدات جنوب دم�شق ،للحاجز جاء بناء على اتفاق مع النظام ال�سوري ،وذلك بعد
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�أن خيرها الأخير بين �إغالق المعار�ضة لحاجز «يلدا /مخيم اليرموك» �أو �إغالق النظام لحاجز
ببيال – �سيدي مقداد ،و منع النظام بع�ض المدنيين ممن خرجوا من �سكان بلدتي ببيال وبيت
�سحم �إلى دم�شق الدخول �إلى بلدات جنوب دم�شق.
�إال �أن ف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة تجاهلت تحذيرات قوات النظام وا�ستمرت بفتح
حاجز يلدا – مخيم اليرموك ،فرد النظام على تلك الخطوة ب�إغالق حاجز ببيال – �سيدي مقداد
ومنع دخول وخروج ال�سيارات المدنية منه و�إليه ،ولم ي�سمح للأهالي ب�إدخال الخ�ضروات ومادتي
ال�سكر والطحين والمحروقات ،فيما �سمح لهم ب�إدخال ربطة خبز واحدة لل�شخ�ص ومنع �إدخال
المواد الغذائية ،فا�ضطرت مجموعات المعار�ضة الم�سلحة �إلى �إغالق المعبر ورفع المتاري�س
والبراميل في محيط المنفذ الوحيد الرابط بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا ،وذلك بعد فتحه عدة
�أيام �أمام المدنيين.
ونتيجة الح�صار والت�شديد الأمني الت�شديد الأمني الذي فر�ضه النظام على حاجز ببيال – �سيدي
مقداد� ،شهدت �أ�سواق بلدات جنوب دم�شق ارتفاعاً كبير ًا في �أ�سعار المواد الغذائية ،وفقدان
بع�ض المواد الأ�سا�سية كالطحين وال�سكر والرز والمازوت وغاز الطهي واحتكارها من قبل تجار
الأزمات ،في حين منع النظام الأهالي من �إدخال كميات كبيرة من الطعام والمواد الغذائية،
وحدد لكل �شخ�ص كيلو غرام واحد من بع�ض المواد التي �سمحت لهم ب�إدخالها ،كما �سمح ب�إدخال
ربطة خبز واحدة لكل �سيدة من الن�ساء الداخالت عبر الحاجز بعد تفتي�شها ب�شكل دقيق ،فيما
لوحظ اختفاء مادتي ال�سكر والرز من الأ�سواق في جنوب دم�شق حيث بد�أ تجار المنطقة باحتكار
المواد ورفع ا�سعارها ،حيث و�صب �سعر رغيف الخبز �إلى  100ل�.س ( $0.25تقريباً).
�إال �أن النظام عاود فتح معبر ببيال – �سيدي مقداد بعد ع�شرة �أيام من �إغالقه بعد �أن ت�أكد من
�إغالق قوات المعار�ضة ال�سورية لمعبر العروبة الفا�صل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا ،و�سمح
بدخول ال�شاحنات المحملة بالمواد الغذائية �إلى بلدات جنوب دم�شق.
بدورها �أ�صدرت فعاليات و �شخ�صيات مدنية من �أهالي مخيم اليرموك بياناً وجهت من خالله نداء
ا�ستغاثة �إن�ساني لجميع الأطراف المتقاتلة في مخيم اليرموك من �أجل فك الح�صار المفرو�ض على
المخيم وفتح معبر حاجز العروبة� -شارع النخيل الوا�صل بين اليرموك وبلدة يلدا ،المغلق جراء
بعد اال�شتباكات التي اندلعت بين ف�صائل الجي�ش الحر في يلدا و تنظيم الدولة في مخيم اليرموك.
و�أعتبر البيان �أن �إغالق المعبر الإن�ساني الوحيد يزيد من م�أ�ساة مخيم اليرموك التي ما زال
يعي�شها منذ �أواخر العام  ،2012و يفاقم معاناتهم الم�ستمرة.
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وخاطبت الفعاليات و ال�شخ�صيات المدنية من �أهالي مخيم اليرموك في بيانها �ضمائر ال�شرفاء في
كل مكان من �أجل �أن ي�سرعوا للقيام بواجبهم لإنقاذ المدنيين الذين ال ذنب لهم �إال �أنهم يتم�سكون
ببيوتهم و مخيمهم ،و ال يريدون �أكثر من �أن يعي�شوا ب�أمان و كرامة.
و�شدد البيان على �أن المخيم اليوم معر�ض من جديد للوقوع فري�سة للجوع الذي ح�صد من �أبنائه
�أكثر من مئتي روح منذ �أن ُف ِر�ض عليه الح�صار الجائر عليه.
وب ّين البيان �أن عدد العائالت المتبقية في المخيم تزيد عن ثالثة �آالف عائلة ،يعي�شون في ظروف
غير �إن�سانية ،م�شيرين �إلى �أن من بينهم خم�س و ثالثون عائلة يحا�صرها تنظيم الدولة منذ �أكثر
من �شهر في منطقة غرب اليرموك الواقعة تحت �سيطرة جبهة الن�صرة و ال ُيعرف م�صيرهم.
و�أكد البيان على �أن حاجز يلدا هو �شريان الحياة بالن�سبة لهذه العائالت ،فال �سبيل لهم �إال هذا
المنفذ للح�صول على المواد الغذائية ال�ضرورية لحياتهم و حياة �أبنائهم ،و �إغالقه يجعل حياتهم
م�ستحيلة ،و يعني خنقهم و الحكم عليهم بالموت جوعاً.
في ختام بيانها تمنت الفعاليات و ال�شخ�صيات المدنية من �أهالي مخيم اليرموك على كافة ال�شرفاء
في البلدات و في كل مكان �أن يكونوا امتداد ًا حقيقياً لمخيمهم و التحرك �سريعاً لو�ضع حد لهذه
الم�أ�ساة ،وخ�صو�صاً �أنهم عا�شوا المعاناة ذاتها من قبل ،مطالبة طرفي ال�صراع في يلدا و المخيم
�أن يتركوا هذه الأمتار الع�شرة ،فطول الجبهة بينهم ثالثة كيلو مترات بح�سب البيان ،وتجنيب
المدنيين جحيم هذا ال�صراع ،و �إعادة فتح الحاجز �أمامهم ليتمكنوا من �أخذ فر�صتهم في الحياة.
•�أبرز الأحداث :

يوم  2كانون الثاني  /يناير  2017اندلعت في مخيم اليرموك ا�شتباكات و�صفت بالعنيفة
بين عنا�صر جبهة فتح ال�شام «جبهة الن�صرة �سابقاً ،وعنا�صر تنظيم الدولة «داع�ش» ،حيث
ن�شبت اال�شتباكات بعد محاولة ت�سلل فا�شلة قام بها عنا�صر «داع�ش» لي ًال على محور �شارع
الثالثين ،وتم الت�صدي لهم من عنا�صر «فتح ال�شام» المتواجدين و المحا�صرين هناك.
يوم  5كانون الثاني  /يناير  2017اندلعت ا�شتباكات بين حركة «فل�سطين الحرة» الموالية
للنظام ال�سوري وتنظيم الدولة «داع�ش» ،على محور قطاع ال�شهداء في مخيم اليرموك
جنوب العا�صمة ال�سورية دم�شق ،ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة المتو�سطة والخفيفة.
يوم  6كانون الثاني  /يناير � 2017شهد مخيم اليرموك ا�شتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة -داع�ش
وجبهة فتح ال�شام ،تخللها تبادل القن�ص بين الطرفين �أدى �إلى وقوع قتلى.
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		 فيما �أكدت م�صادر محلية �أن �أحد عنا�صر «جبهة فتح ال�شام» ت�سلل من خالل الطالقيات
وتخ ّفى بزي �إمر�أة ،وعند و�صوله �إلى حاجز «�شارع الـ  »15التابع لتنظيم الدولة كانت
تتواجد ن�ساء ،فبد�أ ب�إطالق الر�صا�ص على عنا�صر تنظيم «داع�ش» المتواجدين على
الحاجز وقتل عدد ًا منهم ،الأمر الذي �أحدث حالة توتر وخوف بين المدنيين جراء اندالع
اال�شتباكات ،وخا�صة المحا�صرين في مناطق �سيطرة جبهة فتح ال�شام.
يوم  9كانون الثاني  /يناير  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري ،مناطق �سيطرة جبهة
فتح ال�شام في المخيم.
يوم  12كانون الثاني  /يناير  2017ق�صف تنظيم الدولة «داع�ش» �ساحة الريجة في مخيم
اليرموك الخا�ضعة لجبهة فتح ال�شام بعدد من قذائف الهاون ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
يوم  13كانون الثاني  /يناير  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري مناطق �سيطرة جبهة فتح
ال�شام في مناطق �شمال مخيم اليرموك ،وقالت م�صادر ميدانية جنوب دم�شق �أن �أعمدة الدخان
ت�صاعدت ج ّراء ق�صف عنيف من قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ،ا�ستهدف
�أطراف مخيم اليرموك ال�شمالية و�شارع ال�سبورات في حي الت�ضامن المال�صق للمخيم.
يوم  16كانون الثاني  /يناير  2017ق�صفت قوات النظام ال�سوري مواقع تابعة لتنظيم
«داع�ش» داخل مخيم اليرموك ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات ،في حين اندلعت
ا�شتباكات عند نقاط التما�س بين المجموعات الم�سلحة وقوات النظام ال�سوري والمجموعات
الفل�سطينية الموالية لها� ،أ�سفرت عن ق�ضاء الالجئ «عدنان محمد خليل � -أبو �أدهم».
يوم  25كانون الثاني  /يناير  2017تعر�ض مخيم اليرموك للق�صف بثالث قذائف هاون
ا�ستهدفت مناطق متفرقة منه ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
يوم � 2شباط  /فبراير � 2017سيطر لواء «�شام الر�سول» �إحدى مجموعات المعار�ضة
الم�سلحة على «نقطة الم�سبح» الواقعة بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك المحا�صر .وكان
عنا�صر جبهة «فتح ال�شام» المتواجدين في نقطة الم�سبح ت�سللوا باتجاه بلدات يلدا وببيال
وبيت �سحم ،لتنح�صر م�ساحة �سيطرة فتح ال�شام �إلى منطقة واحدة تقع في محيط �ساحة
الريجة �شمال غرب مخيم اليرموك.
يوم � 4شباط  /فبراير  2017وقعت ا�شتباكات عنيفة بين جبهة فتح ال�شام وتنظيم  -داع�ش
على تقاطع �شارعي حيفا و�صفورية في المخيم� ،أثناء قيام تنظيم الدولة برفع �ألواح حديدية
«�سواتر» ،ما �أدى لمقتل عن�صرين من تنظيم الدولة وجرح �آخرين.
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يوم � 5شباط  /فبراير  2017اندلعت ا�شتباكات بين تنظيم الدولة وفتح ال�شام «جبهة
الن�صرة» �سابقاً� ،إثر محاولة تنظيم الدولة الت�سلل �إلى مواقع فتح ال�شام في �شارع ()30
والـ ( )15غربي مخيم اليرموك.
يوم � 10آذار  /مار�س  2017وقعت ا�شتباكات عنيفة بين مجموعة «حركة فل�سطين حرة»
الموالية للنظام ال�سوري ومجموعات من تنظيم داع�ش على قاطع ال�شهداء في المخيم ،ما
�أ�سفر عن �إ�صابة ال�شاب «محمود منذر الكوكو � -أبو �سامر» �أحد عنا�صر «فل�سطين الحرة»،
في المواجهات ونقل على �إثرها �إلى الم�شفى.
يوم � 16آذار /مار�س  2017تعر�ض مخيم اليرموك ،لق�صف بعدد من قذائف الهاون ،ا�ستهدفت
منطقة الريجة الخا�ضعة ل�سيطرة «هيئة تحرير ال�شام» ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
يوم � 17آذار  /مار�س  2017ا�ستهداف قوات النظام ال�سوري الأحياء ال�سكنية في �شارع
فل�سطين بال�صواريخ ،ما �أدى �إلى دمار عدد ًا من الأبنية ،تزامن ذلك مع ا�شتباكات عنيفة
بين مجموعات فل�سطينية موالية للنظام وقوات الدفاع الوطني مع مجموعات المعار�ضة
الم�سلحة على محور الطربو�ش على قاطع فل�سطين.
يوم � 19آذار /مار�س  2017اندلعت ا�شتباكات في مخيم بين تنظيم «داع�ش» و هيئة تحرير
ال�شام ،ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة� ،أ�سفرت عن �سقوط قتلى وجرحى من
كال الطرفين ،تزامن ذلك مع ق�صف النظام ال�سوري لمناطق متفرقة من المخيم ،اقت�صرت
�أ�ضرارها على الماديات.
يوم � 20آذار  /مار�س � 2017أطلقت مجموعة مجهولة الهوية النار على �سيارة دفن الموتى
التي كانت تقل جثمان المرحومة «�أم العبد تميم» �أثناء �إدخال جثمانها �إلى مخيم اليرموك
ليوارى الثرى في مقبرة ال�شهداء الجديدة.
يوم � 23آذار /مار�س  2017تعر�ض مخيم اليرموك للق�صف بعدد من قذائف الهاون
وال�صواريخ التي ا�ستهدفت مناطق متفرقة منه ،عرف منها �ساحة الريجية.
من جهة �أخرى �شهد المخيم ا�شتباكات متقطعة بين عنا�صر «داع�ش» من جهة وعنا�صر
«هيئة تحرير ال�شام» ،كما جرت ا�شتباكات متقطعة بين تنظيم الدولة ومجموعات المعار�ضة
الم�سلحة على محور �شارع العروبة الفا�صل بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك.
يوم � 30آذار  /مار�س  2017اندلعت ا�شتباكات بين حركة «فل�سطين حرة» والف�صائل
الفل�سطينية الموالية للنظام ال�سوري من جهة ،والمجموعات الم�سلحة داخل مخيم اليرموك
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من جهة �أخرى ،مما �أ�سفرت عن ق�ضاء الالجئ الفل�سطيني «فادي عبد المجيد» �أحد عنا�صر
حركة فل�سطين حرة ،و�سقوط عدد من الجرحى من كال الطرفين.
يوم  1ني�سان�/أبريل  2017حاول تنظيم الدولة داع�ش في مخيم اليرموك الت�سلل �إلى
نقاط تابعة لمجموعات المعار�ضة الم�سلحة في يلدا ،مما �أدى �إلى وقوع ا�شتباكات بين
التنظيم وجي�ش الإ�سالم على جبهة �شارع بيروت الفا�صلة بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك،
كما اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين م�سلحي «مجموعة الكراعين» والمجموعات الفل�سطينية
الموالية للنظام على محور �شارع فل�سطين وبلدية اليرموك.
يوم  2ني�سان � /أبريل  2017اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين التنظيم ومجموعات المعار�ضة
الم�سلحة ،فيما �سمع �صوت عدة انفجارات بالقرب من حاجز العروبة �شارع بيروت الفا�صل
بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك ،ما �أ�سفر عن وقوع �إ�صابات بين الطرفين.
يوم  11ني�سان� /أبريل  2017اندلعت ا�شتباكات ليلية بين تنظيم «داع�ش» من جهة ,و«هيئة
تحرير ال�شام» (جبهة فتح ال�شام �سابقاً) من جهة �أخرى ،في محور �شارع حيفا ـ ا�ستخدمت
فيها الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة ،دون ورود معلومات عن وقوع �إ�صابات بين المدنيين.
يوم  23ني�سان � /أبريل  2017ق�صف تنظيم «داع�ش» المناطق التي ت�سيطر عليها «هيئة
تحرير ال�شام» غربي مخيم اليرموك بقذائف الهاون ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
يوم  24ني�سان � /أبريل � 2017سيطر عنا�صر تنظيم «داع�ش» على جميع مواقع قطاع
الكراعين وذلك بعد مقتل «�أحمد عبد الرحمن كريم» الملقب «�أبو ربيع الكرعونة» في
مخيم اليرموك ،بعد �إ�صابته يوم  3ني�سان  2017/بانفجار �أحد االنفاق الفا�صلة بين �شارع
فل�سطين وحي الت�ضامن.
يوم  26ني�سان � /أبريل  2017اندلعت معارك متقطعة بين تنظيم «داع�ش» من جهة،
ومجموعات من المعار�ضة ال�سورية في بلدة يلدا من جهة �أخرى ،اال�شتباكات التي
ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة دارت رحاها على محور دوار فل�سطين
ومحور �شارع العروبة.
يوم  27ني�سان � /أبريل � 2017سقط ع�شرات القتلى والجرحى في �صفوف تنظيم داع�ش
وهيئة فتح ال�شام بعد ا�شتباكات عنيفة.
يوم  29ني�سان � /أبريل � 2017شنّ تنظيم الدولة داع�ش في مخيم اليرموك هجوماً على
قطاعات كتائب �أكناف بيت المقد�س ،حيث دارت اال�شتباكات على محور دوار فل�سطين
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ومحيط الم�شفى والمركز الثقافي.
يوم  30ني�سان�/أبريل  2017قتل المدعو «�أبو �إبراهيم» الأمير العام ال�سابق لهيئة تحرير
ال�شام (جبهة فتح ال�شام  -الن�صرة �سابقاً) مت�أثر ًا بجراح �أ�صيب بها �إثر اال�شتباكات بين
مجموعاته وتنظيم داع�ش في مخيم اليرموك.
يوم � 2أيار /مايو  2017ا�ستهدف «جي�ش الإ�سالم» موقع يتمركز به عنا�صر تنظيم «داع�ش»
في �شارع «العروبة» الفا�صل بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك ،ما �أدى لمقتل �أحد عنا�صر
التنظيم ،تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات بين داع�ش من جهة وف�صائل المعار�ضة ال�سورية
الم�سلحة في منطقة يلدا من جهة �أخرى.
يوم � 10أيار /مايو �ُ 2017سجل احتراق عدد من المنازل في مخيم اليرموك ،نتيجة
اال�شتباكات العنيفة الم�ستمرة بين عنا�صر جبهة الن�صرة وتنظيم «داع�ش» والتي ا�ستخدم
فيها الطرفين مختلف �أنواع الأ�سلحة.
يوم � –13أيار /مايو  2017اندلعت ا�شتباكات بين هيئة تحرير ال�شام وتنظيم الدولة -
داع�ش على محور �شارع حيفا و�شارع اليرموك في مخيم اليرموك.
يوم � 17أيار /مايو  2017تعر�ض مخيم اليرموك لق�صف ليلي عنيف ا�ستهدف �أحياء متفرقة
منه ،حيث تعر�ض �شارع فل�سطين للق�صف بالقذائف الثقيلة التي ت�سببت بدمار كبير في
منازل المدنيين.
يوم � 18أيار  /مايو  2017اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين «داع�ش» من جهة ،وهيئة تحرير
ال�شام(جبهة الن�صرة �سابقاً) من جهة �أخرى ،اثر محاولة عنا�صر «التنظيم» اقتحام �شارع
حيفا ،حيث ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة المتو�سطة والقنابل الحارقة.
يوم � 28أيار  /مايو  2017اندلعت ا�شتباكات متقطعة بين تنظيم داع�ش وهيئة تحرير ال�شام
(الن�صرة �سابقاً) على محور �شارع الثالثين في مخيم اليرموك ،ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة
الخفيفة والمتو�سطة والقذائف.
يوم  1حزيران /يونيو  2017تعر�ض مخيم اليرموك لق�صف عنيف من قبل قوات النظام
ا�ستهدفت �أماكن متفرقة منه ،مما �أحدثت خراباً في المنازل ،فيما دارت ا�شتباكات و�صفت
بالعنيفة بين «هيئة تحرير ال�شام» وتنظيم الدولة «داع�ش» على محور �شارع حيفا،
ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة ،تزامن ذلك مع ن�شوب مواجهات بين كتيبة
«الكراعين» وفتح االنتفا�ضة على محور �شارع فل�سطين.
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يوم  5حزيران /يونيو  2017تعر�ض مخيم اليرموك للق�صف بعدد من قذائف الهاون ،حيث
ا�ستهدفت قوات النظام محور �شارع فل�سطين وال�سبورات بقذائف الهاون وبمدفع ،B10
اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
يوم  11حزيران /يونيو  2017اندلعت ا�شتباكات عنيفة على محور �شارع فل�سطين
وال�سبورات بين مجموعة الكراعين من جهة ،والمجموعات الفل�سطينية الموالية للنظام من
جهة �أخرى ،تزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في �سماء المنطقة.
يوم  13حزيران /يونيو  2017اندلعت ا�شتباكات ليلية بين تنظيم «داع�ش» و«جي�ش
الإ�سالم» ،بعد �أن قام عنا�صر «داع�ش» بتفجير عبوة نا�سفة من العيار الثقيل على محور
الب�ساتين الفا�صلة بين يلدا والحجر الأ�سود (حي الزين).
يوم  18حزيران /يونيو  2017اندلعت في مخيم اليرموك ا�شتباكات على قاطع ال�شهداء،
بين «قوات درع الأق�صى» التابعة للجناح الع�سكري لحركة فل�سطين الحرة والف�صائل
الفل�سطينية الموالية للنظام ال�سوري من جهة ،وداع�ش والكراعين من جهة �أخرى»� ،أدت
�إلى �سقوط عدد من الجرحى بين الطرفين.
يوم  21حزيران /يونيو  2017اندلعت ا�شتباكات على محور �شارع فل�سطين ،بين كتيبة
الكراعين من جهة وقوات النظام والف�صائل الفل�سطينية الموالية له من جهة �أخرى،
ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة.
يوم  23حزيران /يونيو  2017ق�صف تنظيم الدولة داع�ش ق�صف مناطق �سيطرة «هيئة
تحرير ال�شام» غربي مخيم اليرموك بعدد من قذائف الهاون.
يوم  27حزيران /يونيو  2017دارت ا�شتباكات و�صفت بالعنيفة بين عنا�صر تنظيم
«داع�ش» ،وجي�ش الإ�سالم �أحد ف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة في الب�ساتين الواقعة
في حي الزين بين بلدة يلدا والحجر الأ�سود� ،أ�سفرت عن مقتل �أحد عنا�صر جي�ش الإ�سالم،
و�سقوط عدد من الجرحى بين الطرفين.
يوم  – 6تموز /يوليو  2017دارت ا�شتباكات و�صفت بالعنيفة بين تنظيم الدولة «داع�ش»
من جهة ،و«جي�ش الإ�سالم» �أحد المجموعات الم�سلحة التابعة للمعار�ضة ال�سورية من جهة
�أخرى ،على محور �شارع بيروت �شرقي مخيم اليرموك ،ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة المتو�سطة
والخفيفة والقنابل اليدوية.
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يوم  – 7تموز /يوليو  2017تعر�ض مخيم اليرموك ،لق�صف بعدد من قذائف الهاون التي
ا�ستهدفت دوار فل�سطين وحي الجاعونة ،ووفقاً لمرا�سلنا ف�إنه لم يتم ت�سجيل �أي �إ�صابات.
يوم  – 17تموز /يوليو � 2017سادت حالة توتر كبيرة في مخيم اليرموك على خلفية ك�شف
تنظيم الدولة �شبكة لتجارة الآثار ومطبعة لتزوير العملة (الدوالر الأمريكي) ،حيث �شنّ
التنظيم حملة اعتقاالت وا�سعة �ضد المتورطين في ال�شبكة ومعظمهم من �أمراء التنظيم،
وعرف من بين الأمراء المتورطين الأمير الأمني الفل�سطيني الملقب «�أبو حمزة ال�شيخ»
فيما تواردت �أنباء عن عزل �أمير التنظيم «الخابوري» وا�ستبداله ب�أمير �آخر على خلفية
ك�شف ال�شبكة.
يوم  24تموز /يوليو  2017اندلعت مواجهات و�صفت بالعنيفة بين تنظيم الدولة «داع�ش»
و«جي�ش الإ�سالم» �أحد ف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة� ،إثر محاولة عنا�صر «داع�ش»
الت�سلل �إلى حي الزين الذي ي�سيطر عليه جي�ش الإ�سالم.
يوم  29تموز /يوليو  2017ق�صف تنظيم «داع�ش» مناطق �سيطرة هيئة تحرير ال�شام غربي
مخيم اليرموك بعدد من قذائف الهاون ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات ،تزامن ذلك مع
اندالع ا�شتباكات و�صفت بالعنيفة بين تنظيم «داع�ش» ،و«هيئة تحرير ال�شام».
يوم � 6آب�/أغ�سط�س  2017ق�صف تنظيم «داع�ش» مناطق �سيطرة هيئة تحرير ال�شام في
�شارع حيفا و�سط مخيم اليرموك بعدد من قذائف الهاون ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات،
تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات و�صفت بالعنيفة بين تنظيم «داع�ش» ،و”هيئة تحرير
ال�شام».
يوم � 7آب�/أغ�سط�س  2017تعر�ض مخيم اليرموك ،لق�صف بعدد من قذائف الهاون،
ا�ستهدفت مناطق متفرقة منه� ،أ�سفر عن �إ�صابة طفل بجروح متو�سطة ووقوع �أ�ضرار مادية
في الممتلكات.
يوم � 16آب � /أغ�سط�س  2017دارت ا�شتباكات بين تنظيمي داع�ش وهيئة تحرير ال�شام في
مخيم اليرموك المحا�صر� ،إثر هجوم �شنه داع�ش على مواقع لتحرير ال�شام ،لم ي�سفر عن
وقوع ا�صابات بين الطرفين.
يوم � 18آب � /أغ�سط�س  2017اندلعت مواجهات و�صفت بالعنيفة بين النظام ال�سوري
والف�صائل الفل�سطينية الموالية له من جهة ،والف�صائل الم�سلحة داخل مخيم اليرموك،
على محور البلدية في �شارع فل�سطين دون ورد �أنباء عن وقوع ا�صابات بين الطرفين،
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تزامن ذلك مع حدوث ا�شتباكات بين تنظيم «داع�ش» وهيئة تحرير ال�شام في محيط فرن
�أبو ف�ؤاد و�شوارع حيفا و�صفورية و�سط مخيم اليرموك ،ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الخفيفة
والمتو�سطة.
يوم � 21آب� /أغ�سط�س  2017وقعت ا�شتباكات عنيفة ،بين تنظيم الدولة «داع�ش» من جهة
ومجموعات «�أكناف بيت المقد�س» و«�شام الر�سول» من جهة �أخرى ،في محيط م�سبح
البا�سل ،وتو�سعت رقعتها لت�شمل نقاط التما�س بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا جنوب دم�شق.
يوم � 24آب� /أغ�سط�س � 2017شهد مخيم اليرموك حاالت قن�ص واندالع ا�شتباكات بين
عنا�صر تنظيم «داع�ش» من جهة ،وعنا�صر ف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة من جهة
�أخرى ،على محور �شارع العروبة بالقرب من الحاجز الفا�صل بين المخ ّيم ويلدا ،ا�ستخدمت
فيها الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة.
يوم � 31آب� /أغ�سط�س  2017اندلعت مواجهات عنيفة بين عنا�صر «داع�ش» و«جي�ش
اال�سالم» �أحد ف�صائل المعار�ضة الم�سلحة جنوب مخيم اليرموك ،على محور حي الزين
جنوب مخيم اليرموك ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة المتو�سطة.
يوم � 1أيلول� /سبتمبر  2017اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين «داع�ش» ومجموعات المعار�ضة
ال�سورية الم�سلحة في بلدة يلدا في حي الزين و�شارع العروبة ،ا�ستخدم فيها الطرفان
الأ�سلحة المتو�سطة والقنابل� ،أدت اال�شتباكات الحتراق عدد من منازل المدنيين.
يوم � 4أيلول� /سبتمبر � 2017سقط �أربع �ضحايا من عنا�صر تنظيم «داع�ش» بعد ا�ستهداف
مواقعهم من قبل «جي�ش الإ�سالم» �إحدى مجموعات المعار�ضة الم�سلحة جنوب دم�شق،
فيما �أعلن جي�ش الإ�سالم �أن عنا�صره ر�صدوا وا�ستهدفوا مواقع التنظيم على جبهة حي
الزين على �أطراف منطقة الحجر الأ�سود المجاور لمخيم اليرموك ،بقذائف الهاون ،حيث
دارت ا�شتباكات عنيفة بين الطرفين.
يوم � 5أيلول� /سبتمبر  2017تعر�ض مخيم اليرموك لق�صف �صاروخ ،حيث ُا�ستهدف قطاع
الكراعين بعدة �صواريخ �شديدة االنفجار ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات ،تزامن ذلك
مع اندالع ا�شتباكات بين مجموعة الكراعين من جهة ،وقوات النظام والف�صائل الفل�سطينية
الموالية له من جهة �أخرى ،ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة.
يوم � 9أيلول�/سبتمبر  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري بالأ�سلحة الر�شا�شة حارات
�شارع الثالثين غرب مخيم اليرموك.
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يوم � 15أيلول� /سبتمبر  2017ا�ستهدف تنظيم الدولة « داع�ش» جنوب دم�شق من و�صفهم
بال�صحوات والمرتدين في �إ�شارة لهيئة تحرير ال�شام في مخيم اليرموك بالقنابل الحارقة
والمتفجرة.
يوم � 17أيلول� /سبتمبر  2017دارت ا�شتباكات عنيفة في محيط حديقة ال�شهداء وثانوية
اليرموك للبنات في مخيم اليرموك بين عنا�صر قوات النظام والمجموعات الموالية لها من
جهة ومجموعات تنظيم «داع�ش».
يوم � 24أيلول� /سبتمبر � 2017شهد مخيم اليرموك اندالع ا�شتباكات ليلية متقطعة بين
«داع�ش» و”جي�ش الإ�سالم» على محور دوار فل�سطين وحي الزين ،دون �أن ت�سفر عن وقوع
�أ�ضرار بين الطرفين.
يوم � 26أيلول� /سبتمبر  2017تعر�ض مخيم اليرموك لق�صف �صاروخ ،حيث ُا�ستهدف
محيط ثانوية اليرموك في �شارع فل�سطين بعدة قذائف مدفعية ،اقت�صرت �أ�ضرارها على
الماديات ،تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات على محور قطاع ال�شهداء «محيط الثانوية»
بين مجموعة «داع�ش» من جهة ،وقوات النظام والف�صائل الفل�سطينية الموالية له من جهة
�أخرى ،ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة.
يوم  7ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم اليرموك بالقذائف
المدفعية الثقيلة ،حيث �سجل �سقوط عدة قذائف على ما يعرف بقطاع القراعين في �شارع
فل�سطين وحي الت�ضامن المجاور للمخيم مما �أحدثت خراباً في منازل الأهالي.
يوم  8ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم اليرموك المحا�صر،
حيث ُ�سجل �سقوط عدة قذائف على ما يعرف بقطاع القراعين في �شارع فل�سطين وحي
الت�ضامن المجاور للمخيم ،ما �أحدث خراباً في منازل الأهالي ،تزامن ذلك مع ا�ستهداف
المجموعات الموالية للنظام في �شارع ن�سرين المنطقتين المذكورتين بالر�شا�شات المتو�سطة.
يوم  13ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017تعر�ض مخيم اليرموك ،للق�صف بالمدفعية الثقيلة،
وعدد ًا من قذائف الهاون الثقيلة ا�ستهدفت المخيم و�أطراف حي الت�ضامن ،مما �أحدثت خراباً
في منازل الأهالي.
يوم  18ت�شرين الأول�/أكتوبر  2017تعر�ض مخيم اليرموك للق�صف بعدد من قذائف
الهاون ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات ،تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات متقطعة على
محور العروبة بين تنظيم داع�ش وف�صائل المعار�ضة في يلدا.
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يوم  18ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري والمجموعات
الموالية لها ،قطاع ال�شهداء  -قطاع الكراعين و�شارع فل�سطين  -في مخيم اليرموك بقذائف
الهاون.
يوم  22كانون الأول � /أكتوبر  2017اندلعت المواجهات بين تنظيم الدولة من جهة وف�صائل
المعار�ضة ال�سورية في يلدا من جهة �أخرى� ،إثر محاولة عنا�صر «داع�ش» اال�ستيالء على
نقطة الم�ستو�صف بين يلدا و مخيم اليرموك� ،أ�سفرت اال�شتباكات التي ا�ستخدمت فيها جميع
�أنواع الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة والثقيلة عن مقتل عدد من عنا�صر داع�ش.
يوم  23ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017ا�ستهدف �أن تنظيم داع�ش مواقع عنا�صر المعار�ضة
ال�سورية الم�سلحة في محوري الم�ستو�صف والم�شفى الياباني الواقعة على �أطراف مخيم
ال�سامة ،ما �أدى لإ�صابة ع�شرة مقاتلين من عنا�صر �أكناف بيت المقد�س
اليرموك بقنابل الغاز ّ
نقلوا على �إثرها �إلى الم�شفى الميداني في بلدة يلدا.
يوم  24ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017تعر�ض مخيم اليرموك لق�صف �صاروخ ،حيث
ا�ستهدف النظام والف�صائل الفل�سطينية الموالية له �أماكن متفرقة منه بعدة �صواريخ �شديدة
االنفجار ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
يوم  27ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017اندلعت ا�شتباكات على �أطراف مخيم اليرموك بين تنظيم
الدولة «داع�ش» ومجموعات المعار�ضة الم�سلحة.
يوم  1ت�شرين الثاني /نوفمبر  2017اندلعت ا�شتباكات و�صفت بالعنيفة على محور معبر العروبة
على �أطراف مخيم اليرموك بين تنظيم داع�ش وف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة في بلدة يلدا،
�إثر ت�سلل مجموعة من عنا�صر جي�ش الأبابيل �إلى �أحد الأبنية التي يتح�صن بها تنظيم داع�ش بمنطقة
�شارع دعبول ،حيث ا�شتبكت مع عنا�صر التنظيم مما �أ�سفر عن وقوع عدد من القتلى بين الطرفين.
يوم  21ت�شرين الثاني /نوفمبر � 2017شهد مخيم اليرموك ا�شتباكات عنيفة بين تنظيم «داع�ش»
من جهة ،والنظام ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية الموالية له من جهة �أخرى في الجزء الواقع
تحت �سيطرة حركة فل�سطين حرة.
يوم  5كانون الثاني /دي�سمبر  2017تعر�ض مخيم اليرموك لق�صف بقذائف الهاون ،ت�سبب بخراب
في منازل المدنيين ،تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات بين تنظيم «داع�ش» ومجموعات «جي�ش
الأبابيل» �إحدى مجموعات المعار�ضة الم�سلحة جنوب دم�شق ،على محور �سوق الثالثاء في حي
الت�ضامن المجاور لمخيم اليرموك.
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يوم  11كانون الأول /دي�سمبر  2017اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين قوات النظام ال�سوري
والمجموعات الموالية له من جهة ،وهيئة تحرير ال�شام» في مخيم اليرموك.
يوم  11كانون الأول /دي�سمبر  2017تعر�ض مخ ّيم اليرموك للق�صف ب�صواريخ من نوع «الفيل”،
ا�ستهدف ك ًال من �شارع فل�سطين وحي الت�ضامن ،تزامن ذلك مع ا�شتباكات عنيفة دارت بين عنا�صر
المجموعات الفل�سطينية المح�سوبة على النظام ،وعنا�صر تنظيم «داع�ش» �إثر �شن عنا�صر تنظيم
داع�ش هجوماً مباغتاً على حاجز تابع لقوات النظام في حي ن�سرين ،و�سيطرتهم على عدد من كتل
الأبنية في الحي.

مخيم خان ال�شيح
لم يكن عام  2017ب�أف�ضل من �سابقه على العموم فقد عانى �سكان مخيم خان ال�شيح من �أو�ضاع
معي�شية قا�سية نتيجة فر�ض النظام ال�سوري ح�صار ًا خانقاً على المخيم ،و�إحكام قب�ضته الأمنية
عليه ،و منع �سكانه من الدخول والخروج منه و�إليه �إال بموافقة �أمنية .بالإ�ضافة النت�شار البطالة
بينهم وعدم وجود مورد مالي ،وغالء الأ�سعار ،فقد �أجبر النظام الموظفين والطالب الجامعيين
الراغبين بالخروج من المخيم ،على القيام بت�سجيل �أ�سمائهم في مفرزة جي�ش التحرير الفل�سطيني
قبل يوم من خروجهم ،حيث تتم هناك ممار�سات ال �أخالقية من قبل عنا�صر تلك المفرزة بحق
الأهالي وبع�ض الفتيات من �أبناء المخيم واالحتيال عليهن وجلب �أرقام هواتفهن بالقوة.
في غ�ضون ذلك ،عا�ش �أهالي مخيم خان ال�شيح حالة من الخوف والقلق نتيجة ا�ستمرار حمالت
الدهم واالعتقاالت التي طالت العديد منهم على الرغم من وجود اتفاق بين النظام والمعار�ضة
ال�سورية الم�سلحة بعدم التعر�ض للأهالي ورفع الح�صار الم�شدد المفرو�ض على المخيم.
فيما نا�شد �أهالي مخيم خان ال�شيح الذين يعانون من �أو�ضاع �إن�سانية و�صفت بالمزرية منظمة
التحرير والف�صائل الفل�سطينية ووكالة الأونروا بحل عاجل لم�أ�ساتهم ،م�شددين على �أن الزيارات
التي قام بها الم�س�ؤولون الفل�سطينيون للمخيم خالل عام  2017لم تحل الم�شاكل التي يعانون
منها ،م�ؤكدين على �أن مبلغ  25مليون ليرة �سورية الذي تبرع به د�.سمير الرفاعي ع�ضو اللجنة
المركزية لحركة فتح �أثناء زيارته للمخيم يوم  3كانون الثاني  /يناير  2017كم�ساعدة عاجلة
لإعادة الخدمات والبنية التحتية للمخيم لم ي�صرف منها �أي مبلغ ،وبقيت بجيوب من و�صلتهم
على حد تعبيرهم.
من جانبه منع النظام ال�سوري توزيع الم�ساعدات على العائالت التي خرج �أبنا�ؤها �إلى �إدلب
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بموجب االتفاق الذي �أبرم بين قوات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة في منطقة خان ال�شيح
والنظام ال�سوري مطلع �شهر كانون الأول /دي�سمبر من عام .2016
حيث وزعت الهيئة العامة لالجئين الفل�سطينيين العرب في �سورية وبدعم من منظمة اليون�سيف
مالب�س �شتوية و�أحذية لكافة �أبناء المخيم با�ستثناء العوائل التي خرج منها �أحد �أبنائها �إلى
�إدلب.
فيما �أكد نا�شطون لمجموعة العمل� ،أن لجنة المخيم برئا�سة «�إ�سماعيل نوفل» كانت قد قدمت
قائمة لفرع الأمن الع�سكري ال�سوري ب�أ�سماء (� )220شخ�صاً من �أبناء المخيم ممن خرجوا �إلى
�إدلب من �أبناء المخيم ،مع العلم �أن غالبية مهجري المخيم هم من النا�شطين الإغاثيين والعاملين
في المخيم.
كما نا�شد �أهالي منطقة خان ال�شيح و مخيمها و�أ�صحاب المزارع والب�ساتين الجهات المعنية
بو�ضع حد لتجار الأزمات الذين يقومون بقطع الأ�شجار المثمرة من مزارع وب�ساتين المنطقة
وبيعها لل�سكان حطباً ب�أ�سعار عالية ،مطالبين النظام ال�سوري واللجان ال�شعبية التابعة له
بمحا�سبة ه�ؤالء التجار وتوفير مواد التدفئة ب�أ�سعار منا�سبة وبكميات كبيرة للمنطقة.
•زيارات ر�سمية

زارت وفود عديدة مخيم خان ال�شيح خالل عام  2017بهدف االطالع على �أو�ضاع �سكانه عن كثب
بعد �سيطرة النظام ال�سوري على منطقة خان ال�شيح ومخيمها ،وللوقوف على احتياجات �سكانه
وايجاد حلول لم�شاكلهم المعي�شية واالقت�صادية ،فقد زار وفد من منظمة التحرير الفل�سطينية
يوم  3كانون الثاني  /يناير  2017ممث ًال بع�ضو المجل�س الثوري لحركة فتح ومعتمد الإقليم
لل�ساحة ال�سورية «�سمير الرفاعي» المخيم لالطالع على �أو�ضاع الفل�سطينيين عن كثب ،ومحاولة
ايجاد حلول للأو�ضاع ال�صعبة لأهالي المخيم بح�سب ت�صريحات الرفاعي.
�أتت هذه الزيارة و�سط انتقادات حادة من قبل الأهالي وبع�ض الن�شطاء الذين «ت�س�ألوا �أين كانت
منظمة التحرير الفل�سطينية عندما �أطلقوا العديد من المنا�شدات لتحييد مخيمهم الخالي من
ال�سالح والم�سلحين وفك الح�صار عنه؟ ،منوهين �أن زيارة وفد المنظمة �أتت على وقع موا�صلة
قوات النظام ال�سوري فر�ض ح�صارها على المخيم ،وحمالت الدهم والتفتي�ش لمنازل المدنيين
واعتقال �أبنائهم ،وذلك على الرغم من توقيع االتفاق بين النظام ال�سوري ومجموعات المعار�ضة
ال�سورية الم�سلحة وخروج مقاتلي الأخيرة من خان ال�شيح ومعهم �أكثر من ( )2500الجئ
فل�سطيني من �أبناء المخيم.
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وفي يوم  1ني�سان� /أبريل  2017زار وفد ي�ضم عدد ًا من ال�ضباط الرو�س من قاعدة «حميميم»
الع�سكرية ،رافقهم �ضباط من جي�ش التحرير الفل�سطيني ومن فرع الأمن ال�سوري «�سع�سع»
قاموا بجولة في مخيم خان ال�شيح ،دون معرفة �أ�سباب الزيارة وماهيتها ،حيث رافقت الزيارة
قافلة م�ساعدات �إن�سانية وزعت على �أهالي مخيم خان ال�شيح بالتعاون مع وكالة الأونروا ،علماً
�أن النظام ال�سوري يمنع عودة الأهالي وفتح الطرق لإدخال المواد واحتياجات الأهالي.
�أما في يوم  – 12حزيران /يوينو  2017زار عدد من الم�س�ؤولين في النظام ال�سوري مخيم خان ال�شيح
و�سط ح�شد غفير من الأهالي ،و�ضم الوفد «عالء �إبراهيم» محافظ ريف دم�شق وم�س�ؤولين �أمنيين
وع�سكريين .حينها �أطلق محافظ ريف دم�شق وعود ًا بفتح طريق مخيم خان ال�شيح وت�أهيل الو�ضع
الخدماتي للمخيم ومحيطه من كهرباء وماء وات�صاالت ،وتفعيل عمل الدوائر الخدماتية للمخيم.
وفي يوم  – 22ت�شرين الثاني /نوفمبر  2017زار المفو�ض العام لوكالة غوث للأونروا بيير
كراينبول مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق ،لالطالع على �أو�ضاع الالجئين الفل�سطينيين المقيمين
في المخيم ،ومعاناتهم واحتياجاتهم.
تخلل الزيارة اجتماع عقده كراينبول مع لجنة التنمية االجتماعية في المخيم ،اطلع من خاللها
على �أبرز الهموم والم�شاكل التي يعاني منها �أبناء مخيم خان ال�شيح� ،سواء منها ت�أهيل البنى
التحتية ،وم�شكلة االت�صاالت والكهرباء وترحيل الردم وغيرها من �صعوبات التي تثقل كاهل
�سكان المخيم بعد عودة اال�ستقرار �إليه.
من جانبه وعد المفو�ض العام لوكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين للأونروا بيير
كراينبول بحل تلك ال�صعوبات والعمل على تح�سين الو�ضع المعي�شي ل�سكان المخيم .
•الجانب الإغاثي

• في ظل الح�صار غير المعلن الذي فر�ضه النظام ال�سوري على �أهالي مخيم خان ال�شيح بعد
خروج المجموعات الم�سلحة من ريف دم�شق الغربي وت�شديد قب�ضته الأمنية على المخيم،
ومنعه الأهالي من الخروج والدخول �إليه �إال بموافقات �أمنية ،ن�شطت بع�ض الجمعيات الإغاثية
والأهلية التي قامت بحمالت �إغاثية للتخفيف من معاناة �سكانه ومد يد العون لهم.
• ففي يوم  10كانون الثاني  /يناير  2017وزعت الهيئة الخيرية الفل�سطينية ،حوالي ()1000
ربطة خبز على �أهالي مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين في ريف دم�شق ،.ذلك بعد �أن
�سمحت حواجز الجي�ش النظامي بمرور ال�شاحنة التي تحمل الخبز.
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• �أما يوم � -7آذار /مار�س  2017وزعت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني ،بع�ض
الم�ساعدات الغذائية على عدد من �أهالي مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق،
وت�ضمن التوزيع عدد ًا من ال�سلل الغذائية وحليب الأطفال والفوط ال�صحية ،و�شمل عدد ًا من
الأهالي وبع�ض ذوي االحتياجات الخا�صة.
• وفي يوم � -5أيار /مايو  2017و�ضمن حملة «قمح وحنون» وزعت م�ؤ�س�سة جفرا م�ساعداتها
على �أهالي مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق الغربي ،و�شملت الحملة طرود
معونات غذائية وبطانيات وو�سائد منزلية وحليب �أطفال حملها المتطوعون �إلى المخيم.
• فيما �أطلقت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني بالتعاون مع الهالل الأحمر الفل�سطيني،
يوم  -23ت�شرين الثاني /نوفمبر « 2107الأ�سبوع الطبي ال�سابع» في مخيم خان ال�شيح لالجئين
الفل�سطينيين بريف دم�شق ،حيث ت�ضمن الك�شف المجاني عن المر�ضى و توزيع الأدوية مجاناً ،م�شيرة
�إلى �أن م�شروعها الطبي ال�سابع ي�أتي �ضمن برنامج الرعاية ال�صحية الذي تقدمه الهيئة الخيرية.
مخيم درعا:
تعر�ض مخيم درعا لالجئين الفل�سطينيين خالل عام  2017للق�صف المدفعي والجوي المتوا�صل
الذي تنفذه الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام ال�سوري منذ بدء الحملة ال�شر�سة التي
تتعر�ض لها الأحياء الواقعة تحت �سيطرة المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة في مدينة درعا.
وا�ستهدفت قوات النظام المخيم والمناطق المجاورة له بكل �أنواع الأ�سلحة الفتاكة
والمحرمة دولياً كالنابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة التي �ألحقت دمار ًا وا�سعاً
في المباني تجاوز الـ  % 80من البيوت والممتلكات الخا�صة للأهالي و�أوقع (� )375ضحية
من �أبناء الالجئين الفل�سطينيين في مدينة درعا منذ بدء ال�صراع في �سورية ،بالإ�ضافة �إلى
دمار بع�ض المن�ش�آت الدولية التابعة للأونروا داخل المخيم الذي خال من غالبية �ساكنيه
نتيجة اال�ستهداف المتكرر.
بدوره �أ�صدر مجل�س محافظة درعا الحرة بياناً �صحفياً يوم  13حزيران /يونيو � 2017أعلن
خالله �أن مدينة درعا منطقة منكوبة ،ووفقا للبيان ف�إن ك ًال من بلدات  ( :اليادودة  -النعيمة
 �أم المياذن  -درعا البلد  -حي طريق ال�سد  -مخيم درعا) مناطق منكوبة ،وذلك جراءحملة الق�صف الممنهجة والمكثفة التي تتّبعها قوات النظام والملي�شيات الم�ساندة لها على
هذه البلدات ،والذي �أدى �إلى تدمير البنى التحتية في درعا البلد و�أحيائها وخروج كافة
الم�شافي الميدانية عن العمل.
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من جانبها ا�ستنكرت وكالة الأونروا ت�صاعد العنف جنوب �سورية ودعت لحماية الالجئين
الفل�سطينيين وت�سهيل �إي�صال الم�ساعدات لهم.
وقالت وكالة الغوث «الأونروا» �أن ت�صاعد �أعمال العنف في محافظة درعا جنوب العا�صمة
ال�سورية دم�شق بين الأطراف المتنازعة في المنطقة يت�سبب بنزوح الجئي فل�سطين واعاقة �سبل
الو�صول الإن�ساني للمعونات الحرجة مثلما �أدى �إلى وقوع وفيات في �أو�ساط الجئي فل�سطين
خالل عام .2017
فيما �أطلق المتبقون من �أهالي مخ ّيم درعا داخله ،نداء منا�شدة للهيئات الإغاثية وجميع الأطراف
المت�صارعة ووكالة الأونروا ومنظمة التحرير ،للتدخل من �أجل ت�أمين م�أوى �أمن لهم ،في ظل
ما يتعر�ض له المخ ّيم والمناطق المحيطة به من ق�صف عنيف بالبراميل المتفجرة وال�صواريخ
وقذائف الهاون.
وطالب �سكان المخيم بفتح ممرات �آمنة للن�ساء والأطفال وكبار ال�سن ،والعمل على �إخراج
الجرحى والحاالت المر�ضية المزمنة ب�أ�سرع وقت.
وفي ال�سياق ،اعت�صم الع�شرات من �أبناء مخيم درعا يوم  -27ت�شرين الأول � /أكتوبر 2017
بعد �صالة الجمعة ،معربين عن غ�ضبهم من تق�صير «الأونروا» ومنظمة التحرير والف�صائل
الفل�سطينية تجاههم ،خ�صو�صاً فيما يتعلق بالم�ساعدات الإغاثية العاجلة.
وطالب الأهالي وكالة «الأونروا» ب�أن تقوم بواجبها تجاه الع�شرات من العوائل الفل�سطينية
داخل المخيم ،و�أن تقوم بالعمل على �إي�صال الم�ساعدات المالية والإغاثية لهم ،دون التحجج ب�أن
و�ضع المنطقة الأمني ال ي�سمح بذلك.
�إلى ذلك دعا المعت�صمون منظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية �إلى العمل من �أجل �إيقاف معاناة
الأهالي في المخيم ،حيث �أنهم يعانون من انقطاع المياه والكهرباء و�شح المواد الغذائية وغالء
�أ�سعارها بالإ�ضافة �إلى النق�ص الحاد بالخدمات الطبية.
ي�شار �إلى �أن �أهالي مخيم درعا يعانون من انقطاع المياه ب�شكل كلي عن جميع �أرجاء المخيم
منذ �أول ني�سان � /أبريل  ،2014الأمر الذي �أجبرهم على ا�ستخدام الآبار االرتوازية لمحاولة
ت�أمين جزء ًا من المياه لأبنائهم ،بالرغم مما قد تحمله تلك المياه من ملوثات �إال �أنها الخيار الوحيد
المتبقي لهم� ،أو لل�سير م�سافات طويلة من �أجل جلب مياه ال�شرب مما يعر�ض حياتهم للخطر
ب�سبب انت�شار القنا�صة على المباني المطلة على �شوارع المخيم.
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•الجانب الطبي

ال يوجد في مخيم درعا �أي م�شفى �أو مركز طبي ،بالإ�ضافة �إلى نق�ص حاد بالأدوية والمواد
والمعدات الطبية الالزمة للإ�سعافات الأولية ،ي�ضاف �إليها عدم توافر �سيارات �إ�سعاف لنقل
الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم .كذلك يعرقل قنا�صة الجي�ش النظامي و�صول �سيارات
الإ�سعاف �إليه ،و�إذا نجح الأهالي ب�إخراج �أحد المر�ضى خارج المخيم ،ف�إن الأردن يرف�ض دخول
�أي الجئ فل�سطيني من �سورية حتى لوكان م�صاباً .و�أمام ذلك الواقع ال�صحي المتردي� ،أطلق
عدد من النا�شطين و�أبناء المخيم يوم � 15شباط /فبراير  2017نداء ا�ستغاثة ومنا�شدة للأمم
المتحدة ومنظمات حقوق الإن�سان وال�صليب الأحمر الدولي للعمل على ت�أمين العالج للجرحى
والم�صابين من �أبناء المخيم ،و�إدخال الأدوية والم�ستلزمات الطبية ب�سبب نفادها نتيجة
ا�ستهداف النظام لعدد من الم�شافي الميدانية ،كما دعوا الف�صائل الفل�سطينية ومنظمة التحرير
ووكالة الأونروا تقديم م�ساعدات �إن�سانية و�إغاثية عاجلة لأهالي المخيم والمناطق المتاخمة
له ،الذين يعانون من نفاد كافة المواد الغذائية والطبية والمحروقات ،جراء الح�صار التام الذي
يفر�ضه الجي�ش النظامي على تلك المناطق.
•الجانب التعليمي

ر�صدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية واقع التعليم في مخيم درعا خالل عام 2017
وفي ظل ا�ستمرار الحرب الراهنة في �سورية ،حيث حرمت الحرب عدد ًا كبير ًا من �أبناء المخيم من
حق التعليم ومتابعة تح�صيلهم العلمي ،فقد تعر�ضت مدار�س وكالة الأونروا للق�صف بالطيران
ٍ
وح ِّولت
والمدفعية ،والبع�ض الآخر ح ّولها عنا�صر المعار�ضة ال�سورية �إلى
م�شاف ميدانيةُ ،
�أخرى �إلى �سجن ،ما �أدى �إلى تراجع العملية التعليمية داخل المخيم.
من جانبها قامت بع�ض الف�صائل الم�سلحة بتهمي�ش التعليم الحكومي ،وفر�ضت مناهج تعتمد على
وزجهم في المعارك عندما ي�صبحون قادرين
التعليم الديني المتع�صب ،بهدف تجنيد الأطفال ّ
على حمل ال�سالح.
�إلى ذلك طالبت مجموعة من العمل المنظمات الدولية ووكالة الأونروا ومنظمة التحرير
الفل�سطينية العمل على توفير الحماية للمدنيين في مخيم درعا ،و�إنقاذ الواقع التعليمي فيه
وال�ضغط على الدول الداعمة لتلبية الحاجات التعليمية للمخيم من حيث ترميم و�إعادة بناء
المدار�س المدمرة جراء الق�صف المكثف عليها.
وكانت وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين (الأونروا) قد �أعلنت على موقعها الإلكتروني
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�أن ن�سبة كبيرة من الطالب الفل�سطينيين في �سورية ا�ضطروا �إلى ترك مدار�سهم ،ب�سبب تزايد
م�ستويات الفقر والبطالة ،وعدم القدرة على توفير الطعام ،وال�صعوبة في �إيجاد مكان بديل
لل�سكن.
في غ�ضون ذلك ذكرت ال�شبكة ال�سورية لحقوق الإن�سان �أن جميع مدار�س مخيم درعا قد دمرت
بالكامل ناهيك عن االعتقال الذي طال عددا من المدر�سين الفل�سطينيين ،ووفقاً لتقديرات غير
ر�سمية ف�إن حوالي ( %)70من مباني و�أحياء مخيم درعا قد دمرت ،فيما يعي�ش من تب ّقى من
الالجئين داخله �أو�ضاعاً �إن�سانية غاية في الخطورة.
•�أبرز الأحداث:

يوم  2كانون الثاني  /يناير  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري حي طريق ال�سد
ب�إ�سطوانة متفجرة ،كما ق�صفت �أحياء درعا البلد بقذائف الهاون مما �أحدثت خراباً في
المنازل وحالة فزع بين الأهالي وخا�صة بين الأطفال والن�ساء.
يوم  8كانون الثاني  /يناير  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري المتمركزة في مبنى
الحبوب بمدينة درعا �أحياء مخيم درعا بقذائف الدبابات ،وتم ت�سجيل �سقوط  4قذائف.
تعر�ض يوم  22كانون الثاني  /يناير  2017حي طريق ال�سد جنوب �سورية لق�صف عنيف
بالمدفعية من قبل قوات النظام ،كما ق�صفت قوات النظام ال�سوري �أحياء درعا البلد بالمدفعية
مما �أحدث خراباً في المنازل وحالة فزع بين الأهالي وخا�صة بين الأطفال والن�ساء.
يوم  24كانون الثاني  /يناير  2017تعر�ض حي طريق ال�سد الذي ي�ضم تجمعاً لالجئين
الفل�سطينيين في ريف درعا للق�صف ب�إ�سطوانات غاز وعدد من قذائف الهاون ،دون �أن ي�سفر
ذلك عن وقوع �إ�صابات بين المدنيين.
يوم � 10شباط  /نوفمبر  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا لالجئين
الفل�سطينيين جنوب �سورية بالر�شا�شات الثقيلة ،مما �أثار حالة خوف كبيرة بين من تبقى
من �أبناء المخيم.
يوم � 13شباط  /نوفمبر  2017ق�صفت قوات النظام ال�سوري بالمدفعية والر�شا�شات
الثقيلة والخفيفة مخيم درعا لالجئين الفل�سطينيين ،ما �أحدث خراباً ودمار ًا كبير ًا في
منازل المدنيين ،كما ا�ستهدفت قوات النظام حي طريق ال�سد المال�صق للمخيم والذي تقطنه
عائالت فل�سطينية ،ب�صاروخ �أر�ض �أر�ض من طراز « فيل» اقت�صرت �أ�ضراره على الماديات،
تزامن ذلك مع �شن الطيران الحربي عدة غارات جوية على �أحياء درعا البلد.
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يوم � 15شباط/نوفمبر  2017تعر�ض مخيم درعا لق�صف عنيف ا�ستهدف مناطق متفرقة
منه.
يوم � 7آذار/مار�س  2017تعر�ض حي طريق ال�سد و�أحياء درعا جنوب �سورية ،لق�صف
بالبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام.
يوم � 10آذار/مار�س � 2017أ�صيب عد ٌد من الالجئين الفل�سطينيين ب�سبب اال�شتباكات
العنيفة التي ت�شهدها درعا وحي المن�شية بين قوات النظام ال�سوري ومجموعات المعار�ضة
وعرف من بين الجرحى الالجئ الفل�سطيني «نديم حمدان» من �أبناء مخيم درعا
الم�سلحةُ ،
لالجئين الفل�سطينيين جنوب �سورية.
يوم � 20آذار/مار�س  2017تعر�ض مخيم درعا جنوب �سورية للق�صف بقذائف الهاون من
قبل قوات النظام ال�سوري.
يوم � 30آذار/مار�س  2017تعر�ض حي طريق ال�سد و�أحياء درعا ،للق�صف بالمدفعية
الثقيلة وقذائف الهاون.
يوم 11ني�سان � /أبريل  2017ق�صفت قوات النظام والطائرات المروحية والحربية حي
المن�شية بدرعا البلد الذي تقطنه ع�شرات العائالت الفل�سطينية ،و�أماكن في المدينة
ومناطق �سيطرة الف�صائل فيها ،تزامن ذلك مع توا�صل اندالع اال�شتباكات بين قوات النظام
والم�سلحين الموالين لها من جهة ،والف�صائل المقاتلة والإ�سالمية وهيئة تحرير ال�شام من
جهة �أخرى.
يوم  12ني�سان � /أبريل  2017تعر�ض مخيم درعا وطريق ال�سد الذي تقطنه ع�شرات
العائالت الفل�سطينية لق�صف بعدد من قذائف الهاون التي ا�ستهدفت مناطق متفرقة من
المخيم اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
 يوم  14ني�سان � /أبريل  2017ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا بعدد من �أ�سطوانات
الغاز والخراطيم المتفجرة وقذائف الهاون ،ا�ستهدفت مناطق متفرقة منه دون �أن ي�سفر ذلك
عن وقوع �إ�صابات بين المدنيين.
يوم � 4أيار  /مايو  2017تعر�ض حي طريق ال�سد لق�صف عنيف ا�ستهدف عدد ًا من الأبنية
ال�سكنية ،حيث ق�صفت قوات النظام الحي ب�صاروخ �أر�ض �أر�ض من نوع «فيل».
كما ق�صفت الحي بقذائف الهاون مما �أدى �إلى دمار وخراب كبير في المنازل والممتلكات،
وتزامن ذلك مع ا�شتباكات على �أطراف الحي بين قوات النظام وف�صائل المعار�ضة الم�سلحة.
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يوم � – 19أيار  /مايو  2017تعر�ض حي الكا�شف وحي طريق ال�سد الذي ي�ضم تجمعاً
لالجئين الفل�سطينيين في درعا ،للق�صف بعدد من قذائف الهاون ،مما �أ�سفر عن وقوع �ضحايا
في حي الكا�شف وخراب كبير في منازل الأهالي.
يوم  – 3حزيران  /يونيو  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا لالجئين
الفل�سطينيين جنوب �سورية بثالثة �صواريخ �أر�ض �أر�ض من نوع «الفيل» ،ما �أدى �إلى دمار
بالمنازل وحالة خوف كبيرة و�سط المدنيين.
يوم  – 4حزيران /يونيو  2017تعر�ض مخيم درعا وحي طريق ال�سد لق�صف مكثف من قبل
قوات النظام ال�سوري ،و�سجل �سقوط عدد من البراميل المتفجرة على المخيم والحي الذي
تقطنه عائالت فل�سطينية.
يوم  – 5حزيران /يونيو  2017تعر�ض مخيم درعا لالجئين الفل�سطينيين ومحيطه للق�صف
بال�صواريخ والبراميل المتفجرة ،حيث ا�ستهدف النظام المخيم والمناطق المحيطة به
متفجر ًا� ،أحدثت دمار ًا كبير ًا في المنازل
بحوالي � 43صاروخاً من نوع «فيل» و 12برمي ًال ّ
والممتلكات.
يوم  – 9حزيران /يونيو  2017ق�صف النظام مخيم درعا وحي طريق ال�سد في درعا جنوب
�سورية ،بال�صواريخ والبراميل المتفجرة ،ما �أ�سفر عن ق�ضاء الالجئ الفل�سطيني «ح�سان
خمي�س» وتدمير ع�شرات المنازل في المخيم.
يوم  – 10حزيران /يونيو  2017ق�صف النظام مخيم درعا وحي طريق ال�سد جنوب �سورية
بالبراميل المتفجرة وال�صواريخ.
يوم  – 12حزيران /يونيو  2017كثف النظام ال�سوري من وتيرة �ضرباته الجوية والبرية
على مخيم درعا والمناطق المحيطة به .حيث ا�ستهدفت قوات النظام مخيم درعا والمناطق
المحيطة به منذ �صباح هذا اليوم بحوالي ( )16برمي ًال متفجر ًا والتي تحتوي على مادة
النابالم الحارق و (� )24صاروخاً من نوع «فيل» ،و( )30لغما بحريا
يوم  – 15حزيران /يونيو � 2017سقطت ع�شرات ال�صواريخ من نوع فيل على المخيم وحي
طريق ال�سد.
يوم  – 21حزيران /يونيو  2017تعر�ض مخيم درعا لق�صف بعدد من �صواريخ �أر�ض �أر�ض
من نوع الفيل ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات ،تزامن ذلك مع ا�ستهداف قوات النظام
�أحياء ومناطق �سكنية متاخمة للمخيم تقطنها عائالت فل�سطينية
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يوم  – 22حزيران /يونيو  2017تعر�ض مخيم درعا وحي طريق ال�سد لق�صف مكثف من
قبل قوات النظام ال�سوري.
يوم  – 25حزيران /يونيو  2017ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا وحي طريق
ال�سد الذي تقطنه عائالت فل�سطينية ،حيث �سجل �سقوط عدد من البراميل المتفجرة
و�صورايخ �أر�ض �أر�ض من نوع «فيل» ،مما خلف دمار ًا وخراباً كبير ًا في منازل الأهالي.
يوم  – 28حزيران /يونيو  2017ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا بعدد من
�صواريخ �أر�ض �أر�ض من نوع «الفيل» ،مما �أدى �إلى دمار كبير بالمنازل والممتلكات.
يوم  – 30حزيران /يونيو � 2017شهد محيط مخيم درعا اندالع ا�شتباكات ليلية عنيفة
�شرقي المخيم حيث دارت اال�شتبكات بين مجموعات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة وعنا�صر
من جي�ش النظام ال�سوري.
 – 8تموز /يوليو  2017ق�صفت قوات النظام مخيم درعا جنوب �سورية على الرغم من
�إعالنه الهدنة ،فيما كانت ح�صيلة الق�صف على مخيم درعا ( )5غارات جوية �أغلبها لي ًال،
و( )23برميال متفجرا )5( ،قنابل نابالم� )12( ،صاروخ �أر�ض �أر�ض من نوع «فيل» ،ق�صف
مدفعي بمعدل قذيفة كل 10دقائق.
يوم � -15آب� /أغ�سط�س  2017تعر�ض مخيم درعا لالجئين الفل�سطينيين ليل الإثنين –
الثالثاء ،للق�صف بعدد من قذائف الهاون ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
يوم  -1ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017ا�ستهدف مخيم درعا بنيران الر�شا�شات الثقيلة
التابعة لقوات النظام ال�سوري المتمركزة عند حاجز المحكمة الجديدة.
يوم  -10ت�شرين الأول � /أكتوبر � 2017أ�صيب الالجئ الفل�سطيني «محمود قويدر» ،ب�شظايا
طلقات متفجرة �أطلقت من قبل قوات النظام ال�سوري على المخيم.
يوم  -17ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017قامت قوات النظام ال�سوري با�ستهداف مخيم درعا،
بالر�شا�شات الثقيلة فيما اقت�صرت الأ�ضرار على الماديات فقط.
يوم  – 16ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا ،بعدد من
قذائف الهاون ،حيث ق�صف جي�ش النظام المخيم بثالث قذائف م�ستهدفاً منازل المدنيين ،مما
خلف دمار ًا وخراباً فيها ،بالإ�ضافة �إلى تعر�ض مئذنة جامع القد�س لعدد من الطلقات الر�شا�شة.
يوم  – 21ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017قامت قوات النظام ال�سوري با�ستهداف �أطراف
مخيم درعا بعدد من قذائف الدبابات المتمركزة في المناطق المحيطة بالمخيم.
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يوم  – 22ت�شرين الأول � /أكتوبر  2017ا�ستهدفت قوات النظام �أحياء مخ ّيم درعا بالر�شا�شات
الثقيلة وقذائف الهاون ،لم ت�سفر عن وقوع �إ�صابات بين المدنيين و�إنما اقت�صرت �أ�ضرارها
على الماديات.
يوم  – 27ت�شرين الأول� /أكتوبر  2017ا�ستهدفت قوات النظام �أحياء مخ ّيم درعا بـ 3
قذائف هاون ،خ ّلفت دمار ًا وخراباً في منازل الأهالي.
يوم  – 27ت�شرين الأول� /أكتوبر � 2017سقطت قذيفة هاون على مخيم درعا ،مما خلف
خراباً في منازل الأهالي.
يوم  – 30ت�شرين الأول�/أكتوبر  2017ا�ستهدفت �أحياء وحارات مخيم درعا بنيران الأ�سلحة
الر�شا�شة ،ور�صا�ص القنا�ص ،ما �أثار حالة من التوتر بين المدنيين المتبقين في المخيم.
يوم  – 1ت�شرين الثاني /نوفمبر  2017ا�ستهدف مخيم درعا بقذيفة هاون� ،سقطت على �أحد
�شوارع المخيم ،فيما اقت�صرت الأ�ضرار على الماديات.
يوم  – 17ت�شرين الثاني /نوفمبر  2017ا�ستهدف مخيم درعا بقذائف الهاون ،حيث �سجل
خراب في منازل الأهالي.
�سقوط قذيفتين على �أحد �شوارع المخيم ،مما �أدى �إلى
ٍ
يوم  – 20ت�شرين الثاني /نوفمبر  2017ا�ستهدفت قوات النظام �أحياء مخ ّيم درعا بعدد من
قذائف الهاون ،مما خلف خراباً في منازل الأهالي.
يوم  – 21ت�شرين الثاني /نوفمبر  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا
ب�إ�سطوانة غاز متفجرة اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
مخيم ال�سبينة:
بد�أت عودة النازحين والمهجرين من بلدة ومخيم «ال�سبينة» ،لالجئين الفل�سطينيين بريف
دم�شق يوم الإثنين  2017 /8 /28حيث ُنظمت عودة ال�سكان بقرار من وزير الم�صالحة الوطنية
«علي حيدر» الذي وافق على عودة �سكان «ال�سبينة» من فل�سطينيين و�سوريين ،بعد عدة زيارات
للأخير �إلى المنطقة.
قامت «لجان الم�صالحة» في هذه المناطق با�ستقبال ال�سكان الراغبين بالعودة �إلى منازلهم في
مكاتبها ،ونظمت قوائم ب�أ�سمائهم بعد التدقيق في �أوراق ملكية المنازل ،وطلب ت�سديد فواتير
الماء والكهرباء المتراكمة ،وقامت برفع القوائم للأجهزة الأمنية التي �أ�شرفت على درا�سة
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القوائم وتنظيم عودة الأهالي بعد التدقيق والتحقق ،حيث �سمحت بداية بعودة الع�سكريين
وموظفي الحكومة ،من ثم بقية ال�سكان المدنيين الذين ا�شترطت عليهم في حال وجود �أفراد من
الأ�سرة خارج القطر ا�ستخراج ورقة م�صدقة من دائرة الهجرة تثبت �أنهم غادروا ب�شكل قانوني
ومن خالل المعابر الر�سمية.
لوحظ هنا خ�ضوع عائالت المفقودين والمعتقلين والغائبين لإجراءات م�شددة من قبل «الأجهزة
الأمنية» التي كانت تت�سلم قوائم الأ�سماء من «لجان الم�صالحة» ،وكذلك العائالت التي ينتمي
�أحد �أفرادها لف�صائل المعار�ضة ،ومنعت غالبية هذه العائالت من العودة ،وفي نف�س الوقت لم
ي�سمح النظام لعائالت «ال�شهداء» ،من الم�ؤيدين له ،بالعودة دون ا�ستخراج ورقة تثبت مكان
و�سبب «ا�ست�شهاده» ح�سب م�صادر محلية
ومن الجدير بالذكر �أن عائالت كثيرة تح�سب على «المعار�ضة»� ،أحجمت عن تقديم طلبات
موافقة للعودة �إلى منازلها ،خوفاً من المالحقة الأمنية ،خا�صة بعد علمها بالإجراءات المتبعة،
والتي كانت ت�ؤدي �أحياناً كثيرة العتقال رب العائلة �أو بع�ض �أفرادها .من الالفت �أي�ضاً� ،أن
الغالبية العظمى من العائدين �إلى تلك البلدات ،هم من العائالت التي كانت قد نزحت �سابقاً �إلى
مناطق النظام.
فيما �أكدت وكالة الغوث «الأونروا» في تقرير لها ن�شر مطلع �شهر ت�شرين الثاني – نوفمبر ،2017
�أن عدد العائالت من الالجئين الفل�سطينيين الذين عادوا �إلى مخيم ال�سبينة لالجئين الفل�سطينيين
بريف دم�شق يقدر بحوالي ( )2500عائلة.
و�أ�ضافت الوكالة �أنه من المتوقع �أن تعود ( )1000عائلة �أخرى �إلى المخيم في الأ�شهر القادمة
من عام  ،2017حيث تم دخول المدينة على دفعات كحي ال�شرقطتلي ،وحي الم�ساكن ،وحي
الجعاثين.
�أما منطقة �شمال النهر فال ي�سمح بدخول الأهالي �إليها ب�سبب الأو�ضاع الأمنية هناك ومحاذاتها
لمناطق �ساخنة مثل الحجر الأ�سود وحجيرة.
وكان �أهالي تلك المنطقة في حيرة من �أمرهم بين العودة �إلى منازلهم من عدمها ،خا�صة �أن النظام
ال�سوري كان قد تحدث مطو ًال عن �إعادة ت�أهيل البنية التحتية للبلدة ،ترافق ذلك مع قيام ور�شات
التنظيف وال�صيانة التابعتين لمحافظتي ريف دم�شق والقنيطرة في بلدة ال�سبينة بترحيل الدمار
وفتح الطرقات و�صيانة الكهرباء والمدار�س والعيادات ال�شاملة والم�ستو�صفات� ،إال �أن عودتهم
حلم بالن�سبة لهم – ح�سب الأهالي.
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فيما �صرح وزير الدولة ل�ش�ؤون الم�صالحة الوطنية الدكتور «علي حيدر» يوم الإثنين /12
حزيران -يونيو 2017 /خالل لقائه مدير �ش�ؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وت�شغيل الالجئين
الفل�سطينيين «الأونروا» في �سورية محمد عبيدي �أدار �أن «الحكومة ال�سورية اتخذت قرار ًا
لإعادة الأهالي �إلى منطقة ال�سبينة بريف دم�شق� ،إال �أن �سبب الت�أخير هو وجود تنظيمات م�سلحة
على حدود المنطقة ،م�شير ًا �إلى �أن معالجة الو�ضع �ستح�صل قريباً ،و�أ�ضاف وزير الدولة ل�ش�ؤون
الم�صالحة �أن العمل جار لإعادة الأهالي �إلى مناطقهم التي هجروا منها و�أن التح�ضيرات لت�أهيل
البنى التحتية في ال�سبينة ما�ضية وتم قطع �شوط كبير فيها.
في ال�سياق; نفذ وفد من النظام ال�سوري يوم  25كانون الثاني  /يناير  2017ممث ًال بوزير
الم�صالحة «علي حيدر» وكل من محافظي ريف دم�شق والقنيطرة زيارة تفقدية �إلى منطقتي
«الذيابية وال�سبينة» بريف دم�شق الجنوبي ،لالطالع على الإجراءات المتخذة من �أجل عودة
�أهالي المنطقتين بما فيهما مخيم ال�سبينة لالجئين الفل�سطينيين.
من جانبهم اتهم نا�شطون فل�سطينيون الأمن ال�سوري ومجموعاته الموالية بتجهيز غرف على
مدخل مخيم ال�سبينة لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق العتقال المطلوبين عند عودة �أهالي
المخيم ،منوهين �إلى �أن الأمن ال�سوري �أقام حاجز ًا على المدخل الرئي�س للمخيم �سي�شرف على
دخول الأهالي �إلى مخيمهم.
فيما قالت «لجنة الم�صالحة» في ال�سبينة� :إن الغرف عند مدخل مخيم ال�سبينة هي من �أجل
تنظيم بطاقات دخول المواطنين ،كما نفت اللجنة وجود خيمة العودة عند مدخل �سبينة ولكن
العمل يجري حول تركيب مظلة معدنية عند المدخل الرئي�س.
•الجانب التعليمي:

ال�ست في
افتتحت وكالة الأونروا في  15ت�شرين الأول� -أكتوبر ،2017 /اثنتين من مدار�سها
ّ
طالب من ال�صف
مخيم ال�سبينة لأول مرة منذ كانون الأول -دي�سمبر  ،2012حيث عاد نحو ٍ 500
الأول �إلى ال�صف التا�سع �إلى �صفوفهم الدرا�سية بعد �إغالق لهذه المدار�س ا�ستمر �أربع �سنوات
ب�سبب الو�ضع الأمني في المخيم.
و�أ�شارت الأونروا �أن مدر�سة ال�صالحية للذكور و�صفورية للإناث خ�ضعتا لأعمال ال�صيانة
والت�صليحات ال�سريعة لترحب هاتان المدر�ستان بالطالب من الجئي فل�سطين للعام الدرا�سي
.2018 - 2017
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فيما �شهد يوم  /31ت�شرين الأول� -أكتوبر  2107 /زيارة نائب المدير العام لوكالة غوث وت�شغيل
الالجئين الفل�سطينيين (الأونروا) منطقة �سبينة ومخ ّيمها ،حيث اطلع على الواقع المعي�شي
لالجئين الفل�سطينيين الذين عادوا �إلى منازلهم وال�صعوبات التي يواجهونها ،كما تف ّقد خالل
زيارته المن�ش�آت التعليمية والمركز ال�صحي ومركز التنمية التابعة للوكالة ،و�آبار المياه والخزان
الرئي�س المغذي للمخ ّيم.
في ختام الزيارة وعد نائب المدير العام للأونروا الأهالي بنقل معاناتهم �إلى الجهات العليا في
وكالة الغوث الدولية ،وتقديم كافة �أ�شكال الدعم من �أجل م�ساعدتهم �ضمن الإمكانيات المتاحة
للوكالة.
•الو�ضع المعي�شي:

�أُ�صيب الفل�سطينيون العائدون �إلى مخيمهم في ال�سبينة بريف دم�شق بخيبة �أمل كبيرة بعد دخول
الأهالي �إلى المدينة ،وذلك بعدما اكت�شفوا �أنها بال كهرباء وال ماء وال �شيء يد ّل على مقومات
الحياة بح�سب و�صفهم.
وذكر عدد من العائالت الفل�سطينية وال�سورية القاطنة جنباً �إلى جنب في ال�سبينة; لم نكن
نتوقع العودة �إلى منازل الزالت �أنقا�ضها متراكمة والبنية التحتية الزالت مدمرة ،وال وجود
للموا�صالت.
وت�ساءل �آخرون عن الوعود التي �أطلقها النظام ال�سوري ومحافظتا ريف دم�شق والقنيطرة
بانتهاء الخدمات و�إعادة �إعمار البنى التحتية التي ر�سموها للأهالي وطلبوا من الأهالي العودة.
وحول الخدمات و�إعادة �إعمار البنى التحتية ،قالت م�صادر �إعالمية مقربة من النظام «�إنه منذ
عام  2016لم يتم تنفيذ �أي خطوة حقيقية لمد الكهرباء في مدينة ال�سبينة �سوى مد الخطوط
المتو�سطة للمحوالت ،مع العلم �أن عملية مد الخطوط المتو�سطة ال تحتاج �إلى �أكثر من �شهرين
– ثالثة �أ�شهر للمحوالت».
�أما على �صعيد المياه ،قال عدد من العائدين� :إن الأهالي في ال�سبينة ال يجدون الطريقة للقيام
ب�أعمال النظافة وتعزيل الركام� ،إلاّ عن طريق ال�صهاريج التي �أمنتها المحافظة ب�سعة  90برميل
مياه لكل �صهريج.
وعلى الرغم من ت�أكيد البلدية في ال�سبينة تجهيزها �آبار ًا لمد الأهالي بالمياه �إال �أن الخوف من
حاالت ال�سرقة لمعدات الآبار وغياب الحماية الذاتية التابعة لحماية المن�ش�آت يمنع تفعيل الآبار
في المدينة ،بح�سب الم�شرفين عليها.
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وحول ن�شاط الأونروا في مخيم ال�سبينة قالت الوكالة �إنها تقوم بجهو ٍد وا�سعة النطاق في مجالي
ال�صيانة و�إعادة البناء بما في ذلك �إزالة الأنقا�ض و�إعادة �شبكات الكهرباء وال�صرف ال�صحي
والمياه �إلى الالجئين.
وتقوم بتوفير المياه عن طريق نقلها بال�صهاريج �إلى الجئي فل�سطين الذين عادوا �إلى المخيم منذ
� 10أيلول  2017و�سيتوا�صل �إلى �أن ت�صبح �شبكة المياه �صالحة لال�ستخدام.
وقامت الأونروا �أي�ضا ب�إر�سال عيادتها ال�صحية المتنقلة �إلى المخيم حتى تنتهي �أعمال ال�صيانة
في مركزها ال�صحي في هذا المخيم .و�ستقوم العيادة المتنقلة بتلبية االحتياجات ال�صحية
لالجئين الذين عادوا �إلى المخيم ،بح�سب الأونروا.
مخيم الح�سينية:
عانى �سكان مخيم الح�سينية بريف دم�شق خالل عام  2017من �أو�ضاع �إن�سانية ومعي�شية قا�سية،
نتيجة ا�ستمرار ال�صراع الدائر في �سورية ،كما ا�شتكى �سكانه من الت�شديد الأمني المفرو�ض على
المخيم ،وحمالت االعتقال وال ّدهم التي يمار�سها النظام ال�سوري واللجان ال�شعبية الموالية له
لمنازلهم ،ففي يوم  – 5تموز /يوليو � 2017أقدم الأمن على اعتقال عدد من ال�شبان الفل�سطينيين
عرف منهم الفل�سطيني «محمد �سالم» من �سكان مخيم ال�سبينة �أثناء زيارتهم لأقاربهم في مخيم
الح�سينية ،بحجة تعاطي المخدرات ،الأمر الذي نفاه عدد من الأهالي والنا�شطين.
فيما �أكد الجئون فل�سطينيون �أن عدد ًا من المنازل تعود ملكيتها لالجئين فل�سطينيين في مخيم
الح�سينية بريف دم�شق ،ا�ستولت عليها عائالت مح�سوبة على النظام ال�سوري منوهاً �إلى �أن هذه
العائالت من الطائفة ال�شيعية.
واتهم الالجئون الفل�سطينيون ،النظام ال�سوري ومجموعاته الطائفية الموالية له في ريف دم�شق،
با�ستغالل غياب العائالت الفل�سطينية وجلب عائالت موالية لهم وعائالت مقاتلين مع النظام،
و�إ�سكانهم في تلك المنازل.
وكانت حاالت م�شابهة حدثت في منطقة الذيابية بريف دم�شق ،حيث ا�ستطاع بع�ض العائدين �إلى
المنطقة دخول منازلهم واقت�سامها مجبرين مع العائالت الموالية للنظام.
وكان نا�شطون قد �أكدوا �أن ما يقارب من ( )%40من �سكان مخيم الح�سينية لالجئين الفل�سطينيين
بريف دم�شق ،لم ُي�سمح لهم بالعودة �إلى منازلهم وممتلكاتهم من قبل الجي�ش النظامي حتى اللحظة.
ُي�شار �إلى �أن مخيم الح�سينية لالجئين الفل�سطينيين في ريف دم�شق.
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�شهد يوم �/16آب – �أغ�سط�س  2015 /بدء عودة بع�ض العائالت الفل�سطينية �إليه ،وذلك بعد
المنع الذي مار�سه الجي�ش النظامي على �سكانه النازحين عنه لما يقارب العامين.
�أما من الجانب التعليمي فقد ا�شتكى �أهالي مخيم الح�سينية من تردي �أو�ضاع �أطفالهم التعليمية
و�سوء تح�صيلهم العلمي ،نتيجة الإهمال وعدم االهتمام بهم ،وعدم تبليغ الأهالي بالدورات
والن�شاطات التعليمية التي تقام في المدار�س ،مطالبين الأونروا ومدراء مدار�س الح�سينية
بدعوة �أولياء �أمور الطالب �إلى اجتماع لإطالعهم على الم�ستوى التعليمي الذي و�صل �إليه
�أبنا�ؤهم ،والتوا�صل معهم و�سماع �شكواهم.
مخيم حندرات:
�أبرز حدث �شهده مخيم حندرات لالجئين الفل�سطينيين في حلب خالل عام � 2017سماح النظام
ال�سوري لأبناء المخيم بالدخول �إليه يوم  /25حزيران  -يونيو2017 /
بعد �أ�شهر عديدة من خ�ضوعه ل�سيطرة قواته ،و�أقام الأهالي �صالة العيد في م�سجد المخيم بعد
�أن بادر بع�ضهم بترميم الم�سجد الذي تعر�ض لأ�ضرار كبيرة جراء الق�صف ،حيث �أقيمت �صالة
العيد لأول مرة منذ �أحداث المخيم ،وقد �شارك في ال�صالة �أهالي المخيم النازحون عنه �إلى حلب
و مخيم النيرب.
�إلى ذلك قال عدد من �أبناء مخيم حندرات�« :إن القنابل العنقودية المحرمة دولياً تملأُ المخيم
ب�سبب ق�صف الطائرات الرو�سية وال�سورية للمخيم خالل �أحداث الحرب قبل �أن يتم �إخراج
المجموعات الم�سلحة منه».
وحذر نا�شطون �أهالي المخيم من لم�سها �أواالقتراب منها خوفاً من انفجار �أنواع منها معروفة
لذوي االخت�صا�ص ،محملين النظام الم�س�ؤولية عن وجود �أعداد كبيرة منها في المخيم.
في غ�ضون ذلك �سادت حالة من التوتر والقلق بين �أبناء مخيم حندرات القاطنين في الوحدة
التا�سعة في ال�سكن الجامعي في مدينة حلب ،ب�سبب �صدور قرار يوم � – 14أيلول� /سبتمبر
 2017ب�إخالئهم من ال�سكن الجامعي ،هذا القرار �أرخى ب�سدوله الثقيلة على الالجئين الذين
ت�ساءلوا عما �سي�ؤول �إليه م�صيرهم في حال تنفيذ القرار.
وفي التفا�صيل �أمهل النظام ال�سوري والمجموعات الموالية له حوالي  17عائلة من �سكان مخيم
حندرات القاطنين في الوحدة التا�سعة في المدينة الجامعية ،مدة �أ�سبوعين من �أجل �إخالء
الوحدة و�إيجاد م�سكن بديل عنها.
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من جانبهم عبر الأهالي عن قلقهم وغ�ضبهم من هذا القرار التع�سفي على حد تعبيرهم ،الذي ال
يراعي �أو�ضاعهم المعي�شية واالقت�صادية المزرية ،مطالبين كافة الجهات المعنية ووكالة غوث
وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين (الأونروا) ب�إعادة �إعمار مخيمهم وعودتهم �إلى منازلهم التي
�أجبروا على النزوح منها ،على �إثر اال�شتباكات العنيفة التي اندلعت بين النظام ال�سوري وقوات
المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة ،والتي انتهت ب�سيطرة قوات النظام ال�سوري عليه.
بدورها نقلت �صفحات �إعالمية موالية للنظام ال�سوري عن محافظ حلب �إطالقه وعود ًا لإعادة
�إعمار البنية التحتية في مخيم حندرات في حلب ،حيث �سيتم العمل خالل �شهر واحد و�سيتم
ت�أمين الكهرباء وخزانات الماء للمخيم فقط.
كما نقلت تلك ال�صفحات �أنه �سيتم تجهيز مدر�ستي مقطع البكارة وال�شاهر وم�ستو�صف طبي
وربطات خبز يومي�آ للعائدين �إلى المخيم� ،إ�ضافة �إلى نقل مخلفات الحرب والدمار من المخيم،
بح�سب المحافظ.
وقالت تلك ال�صفحات �إنه تم االجتماع في �أحد مراكز �إيواء الالجئين الفل�سطينيين في حلب ،وتم
ت�سجيل �أكثر من  90عائلة للذهاب �إلى خالل �أيام معدودة.
وفي ال�سياق قام يوم  – 12ت�شرين الأول� /أكتوبر  2017وفد من منظمة ال�صليب الأحمر الدولي
بجولة في �أرجاء مخيم حندرات بحلب ،لمعرفة م�ستلزمات �أهالي المخيم الذين قرروا ترميم
منازلهم في المخيم والعودة �إليه ،بعد �أن تم �إجبارهم على �إخالء مركز �إيواء ال�سكن الجامعي
في مدينة حلب.
�أما من الجانب الإغاثي فقد وزعت م�ؤ�س�سات �إغاثية �سويدية يوم � / 23شباط -فبراير 2107 /
م�ساعداتها الغذائية على العائالت الفل�سطينية وال�سورية المهجرة من مخيم حندرات في مدينة
حلب �شمالي �سوريا.
مخيم النيرب:
�شهد مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين في حلب حالة من اال�ستقرار والأمان خالل عام ،2017
�إلى ذلك عانى �سكان مخيم النيرب من الت�شديد الأمني الذي فر�ضه الجي�ش النظامي ولواء القد�س
الموالي له حيث �شن حمالت دهم لمنازل �أبناء المخيم واعتقل العديد منهم.
ففي يوم � – 6شباط  /فبراير  2017اعتقل النظام ال�سوري الالجئ الفل�سطيني «محمد �أحمد
زهراوي» مواليد(� )1980أحد �أبناء مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين في حلب� ،أثناء
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قدومه من مدينة الالذقية التي يعمل بها مدر�ساً للغة العربية �إلى مخيم النيرب لوداع عائلته
قبل �سفرها (لم �شمل) �إلى �ألمانيا ،و لم ترد �أي معلومات �أو �أنباء عن مكان اعتقاله.
يوم � –21شباط/فبراير � 2017أقدم الأمن ال�سوري على اعتقال الأ�ستاذ الفل�سطيني «محمد
وليد رافع» مدير �إعدادية عكا في مخيم النيرب بحلب ،وذلك بعد مداهمة المدر�سة وتفتي�شها.
يوم � – 21شباط/فبراير ُ 2017فقد الفل�سطيني «عبداهلل الخطيب» من �أبناء مخيم النيرب
�أثناء ذهابه �إلى مدينة حلب �شمال �سورية ،ونوه نا�شطون فل�سطينيون� ،إلى �أنه من المرجح
�أن يكون الأمن ال�سوري اعتقله على �أحد الحواجز في حلب ،حيث تقوم قوات الأمن ال�سوري
والمجموعات الموالية لها على الحواجز بحملة اعتقاالت بين ال�شباب في مدينة حلب.
يوم � 2017 / 3/16أفرج الأمن ال�سوري عن الالجئ الفل�سطيني ال�سوري «عبد الناطور»
من �أبناء مخيم النيرب في حلب ،وذلك بعد اعتقال دام لأكثر من �شهرين.
يوم � -8أيلول� /سبتمبر � 2017أفرج الأمن ال�سوري عن ال�شاب الفل�سطيني «محمد ما�ضي
الخطيب» بعد خم�س �سنوات ق�ضاها متنق ًال بين الأفرع الأمنية ال�سورية ،وهو من �أبناء
مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين في حلب.
يوم  -23ت�شرين الأول� /أكتوبر � 2017أفرج الأمن ال�سوري عن ال�شاب الفل�سطيني «�سامر
عبد الحميد» �أحد �أبناء مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين في حلب ،بعد �أن قام باعتقاله
في مدينة حلب منذ �أكثر من ع�شرين يوماً.
•�أبرز الأحداث:

يوم � 27آذار /مار�س  2017قتل «�أحمد قد�سية» �أحد العنا�صر المح�سوبة على اللجان
الموالية للنظام في مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين في حلب ،نتيجة خالف مع عائلة
الم�شعور .كما �أ�صيب الالجئ «وحيد الأمين» في العقد الخام�س من عمره بجروح خطيرة
نتيجة تلك اال�شتباكات ،منوهاً �إلى �أن حالة من التوتر �سادت في المخيم مما �أدى �إلى �إغالق
المدار�س وال�شوارع خوفاً من تجدد اال�شتباكات.
يوم  12ني�سان�/أبريل� 2017 /أ�صيب عدد من الالجئين الفل�سطينيين من �أع�ضاء «لواء
القد�س» المح�سوب على النظام ال�سوري� ،أثناء قتالهم �إلى جانب قوات النظام ال�سوري في
منطقة الزهراء بحلب ،عرف منهم� :أحمد بدر ،ه�شام �أبو ح�سن ،و�سيم عزام.
يوم  27ني�سان �/أبريل  2017 /نظم الالجئون الفل�سطينيون عدد ًا من الفعاليات الت�ضامنية مع
الأ�سرى الفل�سطينيين الذين يخو�ضون �إ�ضراباً مفتوحاً عن الطعام في �سجون االحتالل الإ�سرائيلي.
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يوم � – 30أيار /مايو � 2017أ�صيب الفل�سطيني «حمادة دكور» من �أبناء مخيم النيرب،
�أحد عنا�صر لواء القد�س بجراح خالل م�شاركته القتال �إلى جانب قوات النظام ال�سوري في
مدينة تدمر.
يوم � /18آب � -أغ�سط�س 2017 /ا�ستيقظ �سكان مخيم النيرب على �أ�صوات انفجارات
�ضخمة هزت �أرجاء المخ ّيم ،مما �أثار الخوف والذعر بين الأطفال والن�ساء ،تبين الحقاً �أن
ال�صوت العنيف ناجم عن انفجارات في م�ستودع للذخيرة تابع لمجموعة «لواء القد�س»
الموالية للنظام ال�سوري جانب مقبرة ال�شهداء من جهة �أتو�ستراد الرامو�سة.
يوم � -26أيلول� /سبتمبر � 2017أ�صيب �سكان مخيم النيرب بحالة من الخوف والذعر
جراء �سقوط �صاروخ بالقرب من مقبرة ال�شهداء من جهة منطقة الرا�شدين وحي جمعية
الزهراء التي ت�سيطر عليهما ف�صائل المعار�ضة الم�سلحة غربي مدينة حلب ،لم ي�سفر عن
وقوع �إ�صابات بين المدنيين.
•الو�ضع المعي�شي:

عانى �سكان مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين في حلب من �أزمات اقت�صادية ومعي�شية خانقة
جراء ا�ستمرار ال�صراع الدائر في �سورية ،وما زاد من معاناتهم �صعوبة الح�صول على رغيف
الخبز ،نتيجة عدم التزام �أ�صحاب الأفران التي ت�صلهم كميات وافرة من الطحين بال�ضوابط
والقوانين وبيعهم الخبز بكميات كبيرة لجهات مجهولة مما يحرم الأهالي من الح�صول على الخبز.
ويتجمع المئات من الأهالي يومياً ول�ساعات طويلة �أمام الأفران ،للح�صول على ربطة خبز ،هذا
الخبز الذي يعتبر قوتهم اليومي.
من جانبهم عزا �أبناء مخيم النيرب �سبب الأزمة �إلى �سوء �آلية البيع ،و�إلغاء مراكز توزيع الخبز
للأهالي ،واالزدحام ال�شديد على �أفران المخيم جراء توافد �أهالي القرى المجاورة لهم (قرية
النيرب – تل �شعيب – جبرين) على الرغم من وجود �أفران في بلداتهم ،منوهين �إلى �أن �أ�صحاب
الأفران في تلك المناطق ي�أخذون كميات وافرة من الطحين ت�سد احتياجات ال�سكان� ،إال �أنهم
يقومون ببيعها �إلى جهات غير معلومة.
وطالب الأهالي من الحكومة ال�سورية والجهات المعنية بتوفير مادة الخبز «لأنها �ضرورية لهم
وال يمكن اال�ستغناء �أو اال�ستعا�ضة عنها بمادة �أخرى» ،كما طالبوا بزيادة مخ�ص�صات �أفران
المخيم من مادة الطحين ،ومحا�سبة �أ�صحاب الأفران الذين ال يهمهم �سوى الربح المادي،
ومراقبة �أفران بلدات جبرين وقرية النيرب ،وو�ضع حد لبيع الخبز من �أفران المخيم بكميات
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كبيرة لجهة مجهولة ،و�إعادة عمل مراكز توزيع الخبز للأهالي.
فيما ا�شتكى �أهالي مخيم النيرب �أي�ضاً من �أزمة موا�صالت خانقة ب�سبب توقف معظم الحافالت
وو�سائل النقل عن العمل ب�سبب �شح مادتي البنزين والديزل وغالء �أ�سعارهما في حال توفرهما.
في حين عانى �سكان المخيم من انت�شار الح�شرات ال�ضارة والقوار�ض والروائح الكريهة ،نتيجة
قيام المزارعين با�ستخدام المياه الآ�سنة ل�سقاية �أرا�ضيهم المجاورة للمخيم ،مما قد يهدد ال�صحة
العامة ،وي�سبب �أ�ضرار ًا بيئية و�أخطار ًا �صحية على القاطنين في تلك المنطقة.
وبدورهم نا�شد �أهالي المخيم جميع الجهات المعنية والم�س�ؤولين في وكالة الأونروا بحلب،
بالعمل على �إيجاد حل لم�شكلتهم ،من خالل البدء بتنفيذ عملية ٍّ
ر�ش للمبيدات الم�ضادة للح�شرات،
وو�ضع �آلية للق�ضاء على القوار�ض التي باتت ت�شكل هاج�ساً بالن�سبة لهم.
كما حذروا من انت�شار مر�ض (حبة حلب) الل�شمانيا �أو ما ي�سمى «ذبابة الرمل» والذي يعتبر من
الأمرا�ض الخطيرة التي تنت�شر في مدينة حلب لأن الل�شمانيا يعتبر مر�ضا طفيلي المن�ش�أ ينتقل
عن طريق قر�صة ذبابة الرمل.
�إلى ذلك �شهدت حارات و�أزقة مخيم النيرب ظاهرة انت�شار الدراجات النارية التي باتت ت�شكّل
خطر ًا حقيقياً على حياة �سكان المخيم ،فقد ُ�س ّجلت العديد من الحوادث المرعبة ب�سبب عدم
االلتزام بمعايير الأمانة وال�سالمة ،وال�سرعة الجنونية التي يقود بها �سائقو الدراجات النارية
في �أزقة وحواري مخيم النيرب دون مراعاة لوجود �أطفال ون�ساء و�شيوخ في تلك الأزقة.
فمنذ اندالع الحرب في �سورية عام � ،2011سادت الفو�ضى وتف�شت البطالة وازدادت رقعة الفقر
في �أو�ساط ال�شباب ،الذين ا�ضطروا لقبول �أي فر�صة عمل ت�ؤمن لقمة المعي�شة لهم ولأ�سرهم،
فالتحق العديد من ال�شبان للتطوع في اللجان ال�شعبية ولواء القد�س الموالي للنظام ال�سوري،
وبهذا �ضمن ه�ؤالء �أن �أحد ًا لن يحا�سبهم �أو يلجم جنونهم لأنهم يمثلون ال�سلطة في المخيم ،لذلك
بادروا �إلى تنظيم �سباقات داخل حارات المخيم وفي (�شارع الموت) الواقع في منطقة ال�شارع
الجديد قرب �سكة القطار ،والذي اكت�سب ا�سمه بعد تزايد �أعداد جرحى الدراجات النارية فيه.
من جانبهم ح ّمل الأهالي لواء القد�س الذي ي�سيطر على المخ ّيم م�س�ؤولية الفلتان الأمني واال�ستهتار
بحياة المدنيين ،خا�صة �أن العديد من �سائقي الدراجات النارية هم عنا�صر من لواء القد�س ،كما
طالبوا بو�ضع �آلية للمراقبة ومحا�سبة ه�ؤالء المتهورين.
وت�شير �إحدى الم�صادر الإعالمية �إلى �أنه �سجل �إ�صابة ما يقارب � /12/شخ�صاً في �شهر تموز من
العام  2017معظمهم من الأطفال ،نتيجة تعر�ضهم لحوادث بالدراجات النارية.
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من جانبها قامت بلدية حي النيرب ،يوم  4كانون الثاني /يناير  ،2017ب�إزالة بع�ض ال�سواتر
الترابية عن مداخل المخيم وحي النيرب ،وذلك تمهيد ًا لعودة حركة الموا�صالت عبر هذا الطريق.
مخيم جرمانا:
عا�ش �أهالي مخيم جرمانا حالة من اال�ستقرار الن�سبي ،خالل عام  2017لم يعكر �صفو ذلك
اال�ستقرار �سوى �سقوط  5قذائف هاون يوم  – 21ت�شرين الأول� /أكتوبر  2017على حي �أبو
نوري وحي التحرير ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة �شخ�صين من �أبناء المخ ّيم كما خلف الق�صف �أ�ضرار ًا
مادية في منازل الأهالي وحالة خوف بين ال�سكان .و�أ�شار �أبناء المخيم �إلى �أن م�صدر تلك القذائف
مجموعات المعار�ضة الم�سلحة في ريف دم�شق ،حيث تجري العمليات الع�سكرية والق�صف في
عدة مناطق في ريف دم�شق.
من الناحية المعي�شية عانى �أهالي مخ ّيم جرمانا من عدم توفر الخدمات الأ�سا�سية وخدمات
البنى التحتية .ومن ارتفاع �إيجار المنازل نتيجة ازدياد الطلب عليها ،نظر ًا �إلى ا�ستيعاب المخيم
لع�شرات الآالف من النازحين من مناطق مجاورة ،ما فر�ض على ال�سكان العي�ش في ظروف خانقة،
وارتفاع ن�سب البطالة في وقت تق ّل فيه الم�ساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية والأونروا ،التي
ي�شكو الأهالي �أنها ال تغطي �إال الي�سير من تكاليف حياتهم.
يذكر �أن مخيم جرمانا لم ينخرط مبا�شر ًة بالأحداث الدائرة في �سورية ،بحكم موقعه القريب من
مناطق تحكّم النظام بالعا�صمة� .إال �أنه �شهد وي�شهد �سقوط قذائف في محيطه ،نتيجة قربه من
طريق مطار دم�شق الدولي ومنطقة الغوطة ال�شرقية.
مخيم خان دنون
حالة من اال�ستقرار الأمني عا�شها مخ ّيم خان دنون الذي يقع على م�سافة  23كيلومترا جنوب
العا�صمة ال�سورية دم�شق خالل عام � ،2017إال �أن �سكانه عانوا من ت�أز ٍّم خطير للأو�ضاع
المعي�شية فيه نتيجة انعكا�سات الحرب الدائرة في �سورية ،فقد ا�شتكوا منذ بداية الأحداث في
�سورية� ،أزمة في ت�أمين و�سائط النقل من و�إلى المخيم حيث بات التنقل من مخيم خان دنون
والعودة �إليه �أحد الم�شاكل التي ال ي�ستهان بها في حياة �سكانه ،فقد ينتظر �أي موظف �أو طالب
عدة �ساعات للو�صول �إلى مكان عمله ،بالإ�ضافة �إلى المن ّغ�صات الأخرى من م�صروف يكاد ي�صل
�إلى ربع الراتب �أو �أكثر ،عدا عن مزاج ال�سائقين المتقلب.
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فيما يعاني الطالب والموظفون من عدم توفر حافالت (الميكروبا�صات) التي تقلهم �إلى مكان
عملهم ومدار�سهم وجامعاتهم� ،إ�ضافة �إلى ا�ستغالل �سائقي الحافالت ورفع �أجرة النقل وفر�ضهم
خط �سير الحافلة بما يتوافق مع �أهوائهم ،ف�أغلب الحافالت ت�صل فقط �إلى بلدة الك�سوة ،وعندها
ي�ضطر الأهالي الى �أخذ و�سيلتين �أو �أكثر للو�صول �إلى مكان عملهم ما ي�شكل عبئا مادياً ووقتاً
طوي ًال.
من جانبهم �أكد �أهالي المخيم �أنهم ق ّدموا العديد من ال�شكاوى �إلى الجهات المعنية والف�صائل
الفل�سطينية والحكومية� ،إال �أن �شكواهم ذهبت �أدراج الرياح ،م�ضيفين �أن الكثير من م�س�ؤولي
الف�صائل و القوى ال�سيا�سية ت�أتي لح�ضور المهرجانات و �إلقاء الكلمات الم�شيدة ب�صمود الأهالي،
م�شددين على �أنه كان من الأف�ضل �أن ي�أتي الم�س�ؤولون لي�شاهدوا معاناة الأهالي اليومية و�إيجاد
حلول �سريعة لها.
كما �شهد مخيم خان دنون �أزمة في ت�أمين المياه ،حيث تعاني �أحياء كثيرة داخل المخيم من
انقطاع المياه كحارات و منازل �أر�ض العقاد و حارات الملج�أ القديم و بع�ض حارات و�أزقة
المخيم القديم ،و�شارع اللد ،و�شارع �أريحا و بع�ض الحارات القريبة من خزان المياه الجديد ،مما
ي�ضطر قاطنيها �إلى �شراء الماء عبر ال�صهاريج ،مما �ضاعف من معاناتهم االقت�صادية.
بدورهم طالب �سكان المخيم الذين عانوا في وقت �سابق من انقطاع المياه عن منازلهم ب�سبب
اختالط مياه ال�شرب بمياه المجارير وحدوث تلوث كبير في �شبكة المياه ،الجهات الحكومية
ووكالة الأونروا العمل على حل هذه الم�شكلة ب�أ�سرع وقت.
من جانبها ا�ستطاعت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني التي �أخذت على عاتقها حل �أزمة
المياه في مخيم خان دنون ،من خالل حفر بئرين ارتوازيين وذلك �ضمن م�شروعها الخيري الذي
�أطلقته �سابقاً تحت عنوان «�سقيا الخير».
مخيم ال�سيدة زينب:
ي�شكو �سكان مخيم ال�سيدة زينب من �أزمات اقت�صادية متعددة �أبرزها ارتفاع �أ�سعار المواد
الغذائية �إ�ضافة �إلى نق�ص العديد من المواد الأ�سا�سية كالخبر والمحروقات ،كما يعاني الأهالي
من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
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مخيم العائدين حم�ص:
حالة من الهدوء �شهدها مخيم العائدين بحم�ص خالل عام  ،2017عكر �صفوها حمالت الدهم
واالعتقال التي يقوم بها الأمن ال�سوري بين الحين والآخر ،تحت ذرائع مختلفة ،حتى تحول
المخيم �إلى معتقل كبير يتحكم فيه الأمن ال�سوري يميناً و�شما ًال بح�سب و�صف �أحد �أبناء المخيم.
وت�شير �إح�صائيات مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن ( )187من �أبناء مخيم العائدين
ال يزال الأمن ال�سوري يتكتم على م�صيرهم و�أماكن اعتقالهم ،فيما ال تتوفر �إح�صائيات دقيقة عن
عدد المعتقلين في �سجون قوات المعار�ضة ال�سورية.
في ال�سياق قام الأمن ال�سوري خالل عام  2017بعدة حمالت دهم لمنازل �أبناء المخيم ،حيث
ا�ستدعت الأجهزة الأمنية ال�سورية يوم  2017 /9 /28عدد ًا من ن�ساء ورجال المخيم للتحقيق
معهم ،اعتقل على �إثرها  4ن�ساء ُعرف منهن الممر�ضة «�سحر عقاد» وهي �إحدى ممر�ضات م�شفى
بي�سان التابع للهالل الأحمر الفل�سطيني في المخيم �إلى جانب  3ن�ساء ،تم تحويلهن �إلى دم�شق
دون معرفة تهمهمن و�أ�سباب االعتقال
كما �أقدم الأمن ال�سوري يوم  ٢٠١٧/١١/٤على اعتقال الجئتين فل�سطينيتين تتحفظ مجموعة
العمل على ذكر ا�سميهما خوفاً على حياتهما وحياة �أفراد عائلتهما ،من منزلهما في مخيم العائدين
بحم�ص ،حيث تم اقتيادهما �إلى جهة غير معلومة.
وفي ال�سياق �أفرج الأمن ال�سوري عن عدد من �أبناء مخيم العائدين بحم�ص خالل عام  2017هم:
يوم  – 23كانون الثاني  /يناير � 2017أفرج الأمن ال�سوري عن الالجئ الفل�سطيني «غريب
محمد غريب» من �أبناء مخيم العائدين بحم�ص ،وذلك بعد اعتقال دام لحوالي �سنتين وثالثة
�أ�شهر .علماً �أنه اعتقل يوم  2014 /11 / 4من قبل عنا�صر حاجز دوار ال�سرياتيل جانب
الملعب البلدي التابع للجي�ش النظامي.
يوم  – 16ني�سان� /أبريل � 2017أفرجت الأجهزة الأمنية ال�سورية عن ال�شاب الفل�سطيني
«�أمجد هدبة» بعد اعتقال دام نحو �سنتين ق�ضاهما في ال�سجون ،وهو من �أبناء مخيم
العائدين في حم�ص.
يوم  – 1حزيران /يونيو � 2017أُفرج عن الفل�سطيني «محمد ح�سان م�صطفى �ساليمة» من
�سكان مخيم العائدين بحم�ص ،ومن عنا�صر جي�ش التحرير الفل�سطيني بعد �صفقة تبادل بين
قوات النظام وجي�ش الإ�سالم في ريف دم�شق.
يوم  – 3ت�شرين الأول� /أكتوبر � 2017أفرج الأمن ال�سوري عن الفل�سطيني «م�ؤيد �إدري�س»
من �سكان مخيم العائدين بحم�ص.
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مخيم العائدين حماة:
حالة من الهدوء نعم بها �أهالي مخيم العائدين بحماة لم يعكر �صفوها �إال حمالت الدهم واالعتقال
التي ي�شنها الأمن ال�سوري بين الفينة والأخرى مما يثير الهلع والرعب لديهم ب�سبب خوفهم على
�أبنائهم من االعتقال التع�سفي ،ومن جهة �أخرى ال يزال يعاني �سكان المخيم من تدهور الأو�ضاع
المعي�شية ب�شكل كبير� ،إ�ضافة �إلى تفاقم �أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز وارتفاع �أ�سعار
المواد الأولية ب�شكل كبير.
وتتركز معاناة الأهالي في الجانب االقت�صادي ب�سبب البطالة وغالء �أ�سعار المواد التموينية
والمعي�شة ب�شكل عام �إ�ضافة �إلى �أزمات في ت�أمين المحروقات.
مخيم الرمل الالذقية:
رغم الهدوء الن�سبي الذي ينعم به مخيم الرمل في الالذقية �إال �أن حالة من عدم االرتياح وعدم
ال�شعور بالأمان ت�سري بين �سكانه نتيجة الت�شديد الأمني على مداخل ومخارج المخيم ،والتخوف
من حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم به الأمن ال�سوري بين الفينة والأخرى.
اقت�صادي ًا ي�شكو �سكان المخيم من �ضيق الحال وغالء الأ�سعار و�شح المواد الغذائية و انت�شار
البطالة �إ�ضافة �إلى ارتفاع �إيجارات المنازل ب�شكل كبير ،ويذكر �أن المخيم ي�ستقبل الع�شرات من
العائالت التي نزحت من المخيمات الفل�سطينية الأخرى.
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♦ ♦التجمعات الفل�سطينية
دم�شق وريفها:
•قد�سيا:

عا�شت حوالي (� )6آالف عائلة فل�سطينية نازحة �إلى بلدة قد�سيا بريف دم�شق ظروفاً معي�شية
قا�سية ،ب�سبب ارتفاع تكاليف المعي�شة من �إيجارات المنازل وغالء المعي�شة وانت�شار البطالة من
جهة وا�ستغالل بع�ض �أ�صحاب المنازل من جهة �أخرى.
فقد �شهدت �أ�سعار �إيجارات البيوت ارتفاعاً جنونياً بعد فتح طريق قد�سيا وفك الح�صار عنها،
(مجاناً) �إلى � 25ألف ليرة ( )$50ك�أح�سن البيوت ،ثم �إلى
حيث كانت تتراوح �أجرة البيوت من ّ
� 30ألفاً ليرة �سورية للبيت الفارغ ،و� 70ألفاً للبيت المفرو�ش (كمعدل و�سطي).
ارتفاع �إيجارات المنازل جعل الحال عند العائالت الفل�سطينية �سيئاً ،فقد عمد بع�ض �أ�صحاب
البيوت الذين كانوا يمت ّنون للم�ست�أجرين بالجلو�س في بيوتهم لحمايتها باتوا عك�س ذلك ،فطلبوا
من النا�س الخروج بحجة ما ،والهدف منه رفع �إيجار البيت،
من جانبها ف�ضلت بع�ض العائالت حال الح�صار التي ا�ستمرت لعامين ون ّيف في قد�سيا على و�ضع
البلدة الآن ،حيث �أ�صبحت مه ّمة �إيجاد بيت هي الأ�صعب هذه الأيام ب�سبب تدفق النا�س للمنطقة
التي تعد �أرخ�ص �إيجار ًا من العا�صمة ،وفي �شهور الح�صار كان �شراء الحاجات ال�ضرورية
الغذائية ب�سعر م�ضاعف �أقل تكلفة من �إيجارات البيوت حال ّياً.
•تجمع حطين

اليزال المئات من �أهالي تجمع حطين في منطقة برزة بدم�شق ،ي�شتكون من �أزمات و�أو�ضاع
�إن�سانية قا�سية ،جراء انعكا�س تجليات الحرب الدائرة في �سورية على �أو�ضاعهم المعي�شية ،فيما
حافظ التجمع على الحياد رغم قربه جغرافياً من قلب الأحداث وا�ستطاع �سكانه تجنب االنخراط
بالأحداث الدائرة في �سورية ،رغم محاوالت البع�ض ت�شكيل لجان �أمنية �إال �أن الأهالي رف�ضوا
ذلك ب�شدة ومنعوا ت�سليح �أي �شخ�ص .
•منطقة نهر عي�شة:

حي الحجر
تغريبة جديدة عا�شتها العائالت الفل�سطينية النازحة من مخيم اليرموك ومنطقة ّ
حي نهر عي�شة التابع لمحافظة دم�شق خالل عام  2017نتيجة تعر�ضها لخطر
الأ�سود �إلى منطقة ّ
�إخالء المنازل التي قامت با�ستئجارها �أثناء �سيطرة قوات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة على
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الحي وبقائهم م�شردين بال�شوارع والخيم ،ب�سبب الإنذارات التي و�صلتهم من الأمن ال�سوري
والتي تدعوهم لإفراغ بيوت عائلة المجاري�ش التي يقطنونها لأن �أ�صحابها �سيعودون �إلى منازلهم
بعد �أن �أبرموا اتفاق م�صالحة مع النظام ال�سوري.
من جانبها طالبت العائالت الفل�سطينية كافة الأطراف العمل على �إعادتهم �إلى منازلهم في مخيم
اليرموك ب�أ�سرع وقت ممكن ،م�شددين على �أنه على ال�سلطة والف�صائل الفل�سطينية والأونروا
التحرك لإيجاد حل لم�شكلتهم ،وت�أمين مراكز �إيواء لهم� ،أو �إعطائهم بدل �إيجار لحين حل �أزمتهم.
حي نهر عي�شة� ،أو كما �س ّمته محافظة دم�شق «حي ال�سيدة عائ�شة» ،مكتظ بالنازحين من
ُيذكر �أن ّ
ق�سمه الأوتو�ستراد الدولي
وحي الحجر الأ�سود ،وهو منطقة مزدحمة بال�سكانّ ،
مخ ّيم اليرموك ّ
حي
�إلى ق�سمين :الأول غربي ،مال�صق لب�ساتين كفر�سو�سة وداريا ،والثاني �شرقي� ،أقرب �إلى ّ
حي القدم.
البوابة الواقع في �ساحة الأ�شمر الم�ؤدية �إلى ّ
•الذيابية:

�سمح النظام ال�سوري خالل عام  2017بعودة المئات من �أهالي بلدة الذيابية بريف دم�شق �إلى
منازلهم وممتلكاتهم� ،إال �أن ال�سكان عا�شوا هاج�س الخوف الدائم ب�سبب القب�ضة الأمنية التي
فر�ضتها قوات النظام على المنطقة والتغيير الديموغرافي لها ،فقد �أكد الجئون فل�سطينيون يوم
� – 17شباط  /فبراير � ،2017أنه وبعد عودة النازحين من فل�سطينيين و�سوريين �إلى منازلهم
في منطقة الذيابية بريف دم�شق ،تفاج�ؤوا بوجود عائالت مح�سوبة على النظام ال�سوري ت�ستولي
على بيوتهم ،منوهين �إلى �أن العائالت من الطائفة ال�شيعية.
واتهم الالجئون الفل�سطينيون ،النظام ال�سوري ومجموعاته الطائفية الموالية له في ريف دم�شق،
بجلب عائالت موالية له وعائالت مقاتلين مع النظام ،و�إ�سكانهم في منازل تعود ملكيتها لالجئين
فل�سطينيين و�سوريين ،و�أعرب الالجئون عن غ�ضبهم من ا�ستغالل النظام فترة نزوحهم عن
المنطقة منذ قرابة �أربع �سنوات واقتحام منازلهم.
وقال الالجئون�« :إن العائالت التي ا�ستولت على منازلهم رف�ضت الخروج منها ،واكتفوا بالقول:
�إن النظام هو �صاحب القرار في ذلك وهو الم�س�ؤول عن الق�ضية» ،فيما ا�ستطاع بع�ض العائدين
�إلى المنطقة من دخول منازلهم واقت�سامها مجبرين مع العائالت الموالية للنظام.
وكان النظام ال�سوري قد فتح الطريق لعودة �أهالي منطقة الذيابية التي تقطنها ع�شرات العائالت
الفل�سطينية يوم  6فبراير�/شباط  ،2017بعدما �سيطر عليها �أواخر عام  ،2013بعد ق�صفها
وحرقها ،ومنذ ذلك الحين لم يفتح النظام الطريق لعودة الأهالي �إليها بذريعة �إعادة الإعمار
وترميم البنية التحتية.
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ي�شار �إلى �أن مجموعة العمل وثقت خالل �أحداث الحرب� ،سقوط (� )9ضحايا فل�سطينيين من �أبناء
منطقة الذيابية بريف دم�شق ،ق�ضوا ب�سبب الق�صف واال�شتباكات والإعدام الميداني.
•غوطة دم�شق:

باتت حياة �أكثر من ( )250عائلة فل�سطينية �سورية في منطقة الغوطة ال�شرقية خالل عام 2017
مهددة ب�شكل مبا�شر ،ب�سبب ارتفاع حدة �أعمال الق�صف والح�صار التي ينفذها النظام ال�سوري
على �أحياء غوطة دم�شق.
حيث منع دخول المواد الغذائية والطبية �إلى تلك الأحياء ،ووفقاً لما ورد لمجموعة العمل ف�إن
العائالت تتوزع على بلدات «دوما» و«زملكا» و«حزة» و«حمورية» التي تتعر�ض لق�صف متكرر،
بالإ�ضافة لما تعانيه البلدات من نق�ص حاد في المواد الغذائية والطبية ب�سبب الح�صار ،مما دفع
الم�ؤ�س�سات الإغاثية والطبية لإطالق العديد من نداءات اال�ستغاثة خ�صو�صاً بعد تف�شي نق�ص
التغذية في �صفوف الع�شرات من الأطفال.
من جانبهم جدد الأهالي مطالبتهم عبر مجموعة العمل جميع الجهات الدولية وعلى ر�أ�سها
«الأونروا» ،والجهات الر�سمية الفل�سطينية وال�سفارة الفل�سطينية في دم�شق ،ومنظمة التحرير،
والم�ؤ�س�سات الإغاثية العربية والأوروبية العمل على و�ضع حد لمعاناتهم و�إي�صال الم�ساعدات
الإغاثية العاجلة �إليهم.
جنوب �سورية:
�شهدت المناطق الجنوبية من �سورية ومناطق تجمع الالجئين الفل�سطينيين حالة توتر كبيرة
نتيجة محاولة قوات النظام اقتحام تلك المناطق ،حيث تدور ا�شتباكات عنيفة بالأ�سلحة الثقيلة
بين قوات النظام ومجموعات المعار�ضة تزامن ذلك مع ق�صف مدفعي من قبل قوات النظام
ا�ستهدف �أحياء درعا البلد ومخيم درعا وحي طريق ال�سد.
•المزيريب

عانى الالجئون الفل�سطينيون في محافظة درعا عموماً ومناطق تجمع الالجئين الفل�سطينيين
خ�صو�صاً( ،مخيم درعا  -تجمع المزيريب  -وجلين) غياباً تاماً لمقومات الحياة ،ويعتبر
انقطاع الماء والكهرباء عن تلك المناطق �أبرز �أ�شكال المعاناة ،فيما تدهور الو�ضع الإن�ساني
وال�صحي جنوب �سورية خالل عام  2017ب�سبب ح�صار الجي�ش النظامي الذي يمنع دخول �أي
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نوع من الدواء والم�ستلزمات الطبية ،والق�صف المتوا�صل وا�ستهداف الجي�ش النظامي للم�شافي
الميدانية ،ي�ضاف �إلى ذلك منع ال�سلطات الأردنية الالجئين الفل�سطينيين من دخول �أرا�ضيها
للعالج.
فيما اتهم الالجئون الفل�سطينيون في ريف درعا ،جنوب �سورية ،حواجز النظام ال�سوري بعرقلة
ومنع �إدخال الم�ساعدات الغذائية المقدمة لهم من وكالة الغوث الأونروا ،وقالت مجموعة العمل
�إن �صعوبات كبيرة يعاني منها الفل�سطينيون خالل محاوالت و�صولهم ال�ستالم كرتونة المعونات
من مركز الأونروا في مركز محافظة درعا ،نتيجة منع حواجز النظام ال�سوري �إدخال تلك
الم�ساعدات بعد ا�ستالمها مما يجبر بع�ض الالجئين بيعها ب�أبخ�س الأ�سعار.
من جانبهم امتنع العديد من الالجئين الفل�سطينيين عن الذهاب ال�ستالم المعونات المالية
والغذائية المقدمة من «الأونروا» ومنظمة التحرير ،خوفاً من اعتقال الأمن ال�سوري لهم.
حيث تع ّر�ض العديد من الالجئين الفل�سطينيين من �أبناء مخيمات درعا والمزيريب وجلين
وغيرها للتدقيق الأمني والمالحقة واالعتقال ،وخا�صة �إذا كانوا مطلوبين للأمن ال�سوري �أو
للتجنيد الإجباري في جي�ش التحرير الفل�سطيني الموالي للنظام ال�سوري.
وبدورهم طالب �أهالي بلدة المزيريب وكالة «�أونروا» تقديم خدماتها داخل البلدة وذلك ب�سبب
ال�صعوبات التي تواجه الأهالي بالو�صول �إلى مركز مدينة درعا حيث توجد مكاتب الوكالة.
وبح�سب الأهالي ف�إن و�صولهم �إلى مكاتب وكالة «�أونروا» في درعا هو �أمر في غاية الخطورة
حيث يتهدد خطر االعتقال جميع �أبناء البلدة خ�صو�صاً ال�شباب.
�إلى ذلك عانى �أهالي بلدة المزيريب من نق�ص حاد في مياه ال�شرب ،وذلك بعد جفاف البحيرة التي
كانت تغذي ال�سكان في المنطقة ،نتيجة كثرة حفر الآبار االرتوازية حولها فقد فاق عدد الآبار
المئة بئر ،هذا �إ�ضافة �إلى ا�ستغالل �أ�صحاب الآبار الذين �أ�صبحوا يتحكمون ب�أ�سعار و�أجور
تعبئة المياه فكانت �سلعة مربحة لهم على ح�ساب ال�سكان.
�أما �إغاثي ًا فقد وا�صلت هيئة فل�سطين الخيرية (هيئة فل�سطينيي �سورية) تقديم م�ساعداتها
الإغاثية والعينية لالجئين الفل�سطينيين جنوب �سورية عموماً وبلدة المزيريب �شمال غرب
مدينة درعا التي يقطنها حوالي ( )1700عائلة فل�سطينية خ�صو�صاً ،حيث قدمت الهيئة منذ �شهر
�شباط – فبراير الجاري ولغاية �إعداد التقرير ( )50و�صفة طبية مجانية للمر�ضى من تجمع
المزيريب ،كما وزعت بالتعاون مع فاعلي خير محليين � 5آالف ل�.س لــ ( )55يتيماً كم�ساعدة
�شهرية ،بالإ�ضافة لمبلغ ( $ )2500كفالة �أيتام مقدمة من م�ؤ�س�سة �شروق ال�شم�س.
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ووزعت الهيئة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �صحابة �سورية يوم  / 6كانون الثاني  -يناير 2017 /
م�ساعدات غذائية على 100عائلة مهجرة ب�سبب الحرب ،حيث تعي�ش العائالت في خيام منت�شرة
بالعراء في كل من مناطق المزيريب والفوار والعجمي.
�أما في يوم � - 17آذار /مار�س  2017وزعت هيئة فل�سطين الخيرية في بلدة المزيريب جنوب
�سورية �سل ًال غذائية على ما يقارب ( )150عائلة متواجدة في المخيم ،و(� )100سلة غذائية على
المهجرين من منطقة حو�ض اليرموك ،وذلك بالتعاون مع هيئة علماء فل�سطين بالخارج و�صحابة
الأق�صى .هذا �إ�ضافة �إلى توزيع ال�سالت الغذائية واللحوم على الأهالي.

اختطاف واعتقال:
�سادت حالة من الهلع والخوف بين �أبناء بلدة المزيريب خالل عام  ،2017نتيجة تكرر حاالت
الخطف واالعتقال التي تعر�ض لها �أبناء البلدة من قبل م�سلحين مجهولي الهوية ،ففي يوم -31
ت�شرين الأول� /أكتوبر  2017قام مجهولون باختطاف الالجئ الفل�سطيني «منهل حمايده» (40
عاماً) من �أبناء بلدة المزيريب في درعا جنوب �سورية ،على طريق المزيريب تل �شهاب ،حيث
طالبوا ذويه بدفع مبلغ � 200ألف دوالر مقابل �إطالق �سراحه ،وبعد �أن تدخل عدد من الوجهاء
و�أ�صحاب النفوذ في البلدة �أفرج الم�سلحون عنه يوم  -29ت�شرين الثاني /نوفمبر .2017
�أما في يوم  - 19ت�شرين الثاني /نوفمبر  2017قامت مجموعة مجهولة باختطاف الالجئ
الفل�سطيني «�أحمد محمد ال�سيطري» من �أبناء بلدة المزيريب في درعا جنوب �سورية ،على مر� ًأى
من �أعين النا�س وحتى اللحظة لم ترد �أنباء �أو معلومات عنه.
كما ا�شتكى �أهالي بلدة المزيريب من حملة االعتقاالت التي تطالهم �أثناء خروجهم من البلدة
�إلى المناطق الخا�ضعة ل�سيطرة النظام ال�سوري ،حيث �سجل يوم  - 19ت�شرين الثاني /نوفمبر
 2017اعتقال الطفل الفل�سطيني «محمد هاني ربيع ال�سيطري» ( 16عاماً) من �أبناء بلدة المزيريب
جنوب �سورية ،من قبل قوات النظام ال�سوري �أثناء مروره على حاجز خربة غزالة ،واقتياده �إلى
جهة غير معلومة وحتى لحظة تحرير التقرير لم ترد �أي معلومات عنه.
من جانبها ك�شفت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أنها وثقت �أ�سماء ( )13معتق ًال
فل�سطينياً من �أبناء تجمع المزيريب بدرعا في �سجون النظام ال�سوري اليزال م�صيرهم مجهو ًال
حتى اللحظة� ،إلى جانب �أكثر من ( )1600الجئ فل�سطيني.
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الجانب التعليمي:
بحالة من التراجع �شهدها قطاع التعليم في بلدة المزيريب نتيجة تدهور الأو�ضاع الأمنية في
البلدة وا�ستمرار الق�صف واال�شتباكات ومحاوالت االغتيال والتفجير ،ففي يوم  – 26كانون
الثاني /يناير  2017احتج معلمو مدار�س «الأونروا» في المزيريب على �آلياتها في تعيين
المدر�سين ،حيث و�صلت ر�سائل لمجموعة العمل تحت عنوان «قبول هنا  -مرفو�ض هناك»،
مدر�سي مدار�س
«وكالة الغوث الدولية في �سورية  -عذر ًا ولكن ال مجيب (لمن تنادي)» ،من
ّ
وكالة الأونروا في المزيريب جنوب �سورية ،يحتجون فيها على �آليات الوكالة في تعيين
المدر�سين في المدار�س.
وت�ساءل المدر�سون« :لماذا لم تندرج �أ�سما�ؤهم في قوائم المعلمين الذين تم تثبيتهم ،ولماذا تم
تثبيت مدر�سين لم يعينوا على �أ�سا�س الم�سابقات ،في حين تم تثبيت مدر�سين تعينوا عام 2017
ومن تعين ود ّر�س عام  2011لم يثبت في عمله؟».
و�أ�ضاف المعلمون في ر�سائلهم�« :أن وكالة الأونروا في فرع دم�شق ثبتت ( )205مد ّر�سين في
عملهم ،بينما في مدرا�س درعا ثبتت ( )12معلماً فقط وفي المزيريب لم يثبت �أحد من المدر�سين
في عمله ،م�شيرين �إلى �أن المزيريب ي�ضم �أكبر مدار�س وكالة الغوث في درعا حيث فيها  4مدار�س
( عين الزيتون -قد�س -ترعان -العبا�سية)».
من جانبها ردت الأونروا على ذلك من �أنه ال يتوفر �شواغر في المنطقة� ،إال �أن مدر�سي المزيريب
قالوا �إن كالمها غير �صحيح ،وطالبوها ب�إعادة درا�سة حاالتهم ومعالجة م�شاكلهم والرد على
ت�سا�ؤالتهم».
تجدر الإ�شارة �إلى �أن عدد ًا من موظفي الأونروا في المزيريب ق�ضوا ب�سبب ق�صف قوات النظام،
منهم «حورية �أحمد ال�صيد» التي تبلغ من العمر خم�سين عاماً حيث عملت كرئي�سة للممر�ضات
في المركز ال�صحي التابع للأونروا في المزيريب بدرعا ،وق�ضت بعد �إ�صابتها ب�شظية نتجت عن
انفجار بالقرب من مدر�سة عين الزيتون التابعة للوكالة.
وق�ضت الالجئة «�سوزان غزازوة» 57 ،عاماً ،بعد �أن �أ�صابت قذيفة منزلها الواقع في منطقة
�شمال الخط في درعا ،حيث عملت �سوزان كمعلمة في مدر�سة العبا�سية التابعة للأونروا في
منطقة المزيريب.
كما تعر�ضت مدار�س الأونروا في المزيريب للق�صف مما خلف دمار ًا كبير ًا فيها ،وق�ضاء عدد من
الطالب ،ففي يوم  2014/2/18ارتكبت قوات النظام مجزرة مروعة في التجمع جراء الق�صف
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بالبراميل المتفجرة الذي ا�ستهدف مدر�سة عين الزيتون التابعة لوكالة الأونروا والم�ستو�صف
ال�صحي التابع لها ،وذلك �أثناء تواجد الطالب داخل المدر�سة ،ما �أدى �إلى �سقوط �أكثر من ()15
�ضحية فل�سطينية ،وفي يوم الأحد  2014/2/9تعر�ض التجمع النفجار كبير نتيجة �إلقاء الطيران
الحربي برميال متفجرا بالقرب من مدر�سة «ترعان» التابعة للأونروا �أدى �إلى �إ�صابة حوالي 40
طالباً بالإ�ضافة لأربعة من موظفي المدر�سة.
•�أبرز الأحداث:

يوم  – 20كانون الثاني  /يناير  2017ا�ستهدفت الطائرات الحربية ،بلدة المزيريب جنوب
�سورية ،بغارتين جويتين ا�ستهدفتا المنطقة ال�شرقية من البلدة.
يوم � – 12شباط  /نوفمبر  2017تعر�ضت بلدة المزيريب ،لق�صـف مدفعي بقذائف الهاون
من جانب الجي�ش النظامي ،مما �أحدث خراباً في المنازل و�أثار حالة قلق وتوتر بين الالجئين
الفل�سطينيين في البلدة.
يوم � – 19شباط  /نوفمبر � 2017ش ّنت الطائرات الحربية غارة جوية على بلدة المزيريب
اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
يوم � – 19شباط  /نوفمبر  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري بلدة المزيريب بريف
درعا الغربي ،جنوب �سورية ،بالبراميل المتفجرة.
كما ق�صفت �أطراف البلدة بقذائف الهاون ،مما �أدى �إلى ق�ضاء الالجئ الفل�سطيني «زياد
�سليمان الرماح» ( )36عاماً من ع�شيرة ال�سيطرية ،و�أ�صيب الأهالي وخا�صة الأطفال
والن�ساء بحالة فزع كبيرة.
يوم  – 11ني�سان � /أبريل � 2017أ�صيب عدد من المدنيين في بلدة المزيريب ُعرف منهم
الالجئ الفل�سطيني «�إبراهيم �أحمد �صالح» ( 35عاماً) ،من ع�شيرة ال�سيطرية� ،إثر عملية
اغتيال قائد كتيبة مغاوير الجوالن «مثنى عجاج ال�ساعدي» التي �أقدم مجهولون على
تنفيذها عبر �إطالق النار عليه من �سيارة نوع (كيا ريو) ،مما �أ�سفر عن مقتله و�إ�صابة عدد
من �أبناء البلدة.
يوم � – 18أيار  /مايو  2017ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري بلدة المزيريب بريف درعا الغربي،
بثماني قذائف هاون طالت �أماكن متفرقة من البلدة� ،أدت �إلى مقتل �سوري من �أبناء الجوالن.
يوم  – 28حزيران /يونيو  2017تعر�ض تجمع المزيريب لق�صف ليلي بال�صواريخ والقذائف
الثقيلة ت�سببت باندالع حرائق.
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يوم  /1تموز  /يوليو  2017ا�ستهدفت طائرات النظام ال�سوري بلدة المزيريب ب�أربع غارات
جوية� ،أدت �إلى �سقوط عدد من ال�ضحايا.
يوم � - 3آب � /أغ�سط�س  2017انفجرت عبوة نا�سفة في �سيارة �أحد المدنيين في بلدة
المزيريب جنوب �سورية ،حيث تم زرع العبوة من قبل مجهولين ،مما �أحدث �أ�ضرار ًا مادية
ولم تفد الأنباء عن وقوع �ضحايا.
يوم  – 3ت�شرين الأول � /أكتوبر � 2017شنّ تنظيم داع�ش ،هجوماً ا�ستهدف ف�صائل
المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة المتواجدة بمعمل الكن�سورة في بلدة المزيريب بريف درعا،
مما ت�سبب بانفجار عنيف �أ�سفر عن وقوع عدد من الجرحى.
يوم  – 27ت�شرين الأول � /أكتوبر � 2017أقدم تنظيم «داع�ش» المتواجد في �أطراف بلدة
المزيريب جنوب �سورية تحت ما ي�سمى لواء خالد على اختطاف ثالثة �شبان من �أبناء البلدة
مما �أثار حالة من التوتر والقلق في �صفوف الأهالي.
•تجمع جلين:

عا�ش الالجئون الفل�سطينيون القاطنون في تجمع جلين الذي يقع �شمال غرب مركز مدينة درعا على
م�سافة  25كم ويقطنه حوالي ( )700عائلة معظمهم من منطقة �شمال فل�سطين (الدواره – ال�صالحية –
العبي�سية  -ال�سبارجه – الموا�سه  -وبع�ض العائالت من ال�ضفة وغزة) ،خالل عام  2017و�ضعاً �أمنياً
�صعباً و�سط حالة من القلق واال�ضطراب الكبير بعد �سيطرة تنظيم الدولة  -داع�ش على المنطقة.
حيث �أحكم ما يعرف بجي�ش خالد التابع لتنظيم الدولة� ،سيطرته على بلدة جلين وبلدة ت�سيل وعدة مناطق
�أخرى بريف درعا الغربي ،بعد هجوم ُو�صف بالأعنف منذ بدء معارك المعار�ضة مع النظام ،مما �أجبر العديد
من العائالت على النزوح عن التجمع والعي�ش في العراء في ظروف معي�شية غاية في الق�سوة ،خ�صو�صاً مع
انخفا�ض درجات الحرارة وارتفاع وتيرة الأعمال الع�سكرية بين تنظيم داع�ش ومجموعات المعار�ضة الم�سلحة.
من جانبها �أ�شارت مجموعة العمل �أن تجمع جلين الواقع في بلدة جلين بمنطقة حو�ض اليرموك في
ريف درعا الغربي ،والذي ي�سيطر عليه لواء خالد التابع لتنظيم داع�ش ،بات م�سرحاً للعمليات الع�سكرية
وللق�صف المدفعي وال�صاروخي مع مجموعات المعار�ضة الم�سلحة ،م�ؤكدة نزوح ما يقارب  450عائلة
فل�سطينية عن تجمع جلين لالجئين الفل�سطينيين ،هرباً من مجازر «داع�ش».
ووفقاً للمجموعة ف�إن العوائل تعاني من �أو�ضاع معي�شية غاية بالق�سوة حيث ت�شكو الأ�سر التي نزحت
�إلى وادي اليرموك ومنطقة زيزون وبلدة المزيريب من عدم توافر الم�أوى بالإ�ضافة �إلى نق�ص حاد
بالمواد الأ�سا�سية.
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الجانب التعليمي:
تدهور الو�ضع التعليمي في تجمع جلين ب�سبب ا�ستمرار الق�صف واال�شتباكات و�سيطرة تنظيم داع�ش
على التجمع� ،إال �أن رغبة الطالب والأهالي كانت �أقوى من �أن تمنعهم من متابعة تح�صيلهم الدرا�سي،
حيث بد�أ الطالب المقدر عددهم بحوالي  400طالب يوم � -19أيلول� /سبتمبر  2017بالتوافد �إلى �صفوف
الدرا�سة في مدر�سة قرية عمورية �إحدى قرى حو�ض اليرموك الغربي جنوب �سورية بعد ت�شريدهم من
بلدة جلين ،عقب �سيطرة لواء خالد التابع لتنظيم داع�ش.
•�أبرز الأحداث:

يوم � – 21شباط  /فبراير  2017ارتكب تنظيم الدولة «داع�ش» مجزرة في بلدة «ج ّلين» الواقعة
بمنطقة حو�ض اليرموك في ريف درعا الغربي ،راح �ضحيتها �أكثر من � 15شخ�صاً ،عرف منهم
كل من الالج َئين الفل�سطين ّيين «فرج محمد فرج» و«فار�س علي الغزاوي» .فيما قام عنا�صر
تنظيم «داع�ش» قبل ان�سحابهم من البلدة باعتقال واختطاف الع�شرات من �أبناء البلدة ،ف�ض ًال عن
الإعدامات التي ح�صلت.
ا�ستهدف تنظيم داع�ش �أواخر ال�شهر الثالث عددا من الالجئين� ،أدى �إلى �إ�صابة �أربعة الجئين بجروح بين
المتو�سطة والخطيرة وذلك خالل محاولتهم الهروب من مخيم جلين الذي ي�سيطر عليه التنظيم.
يوم � -19أيلول� /سبتمبر �ُ 2017سجل وقوع ق�صف وا�شتباكات عنيفة بين لواء خالد �إحدى
المجموعات الم�سلحة التابعة لتنظيم «داع�ش» ومجموعات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة في
منطقتي ج ّلين وحيط جنوب �سورية.
يوم  -14ت�شرين الأول� /أكتوبر  2017اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين لواء خالد �إحدى المجموعات
الم�سلحة التابعة لتنظيم «داع�ش» ومجموعات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة في حو�ض اليرموك الغربي.
يوم  -19ت�شرين الأول� /أكتوبر  2017اندلعت معارك ومواجهات عنيفة بين لواء خالد بن الوليد
�إحدى المجموعات الم�سلحة التابعة لتنظيم «داع�ش» ومجموعات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة
في حو�ض اليرموك الغربي.
يوم  – 5ت�شرين الثاني /نوفمبر  2017اندلعت ا�شتباكات بين جي�ش خالد �إحدى المجموعات
الم�سلحة التابعة لتنظيم «داع�ش» وف�صائل المعار�ضة الم�سلحة في حو�ض اليرموك الغربي.
يوم  – 9ت�شرين الثاني /نوفمبر  7102وقعت ا�شتباكات عنيفة بين لواء خالد �إحدى المجموعات الم�سلحة
التابعة لتنظيم «داع�ش» ومجموعات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة في حو�ض اليرموك الغربي.
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•تجمع زيزون:

عا�شت حوالي « »115عائلة فل�سطينية �سورية في تجمع زيزون الذي يقع في مدينة درعا جنوب
�سورية حياة �شديدة الق�سوة خالل عام  2017افتقرت لأدنى مقومات الحياة الكريمة ،حيث
�سكنت تلك العائالت في بيوت بدائية بنيت من الق�صب وبع�ض الأقم�شة فال هي تقي ح ّر ال�صيف
وال برد ال�شتاء.
وكانت تلك العائالت ُهجرت من منازلها ب�سبب الق�صف المتكرر من قبل النظام على منازلها،
بالإ�ضافة �إلى �سيطرة تنظيم «داع�ش» على بع�ض الأحياء في المدنية كما حدث في تجمع جلين.
وبح�سب مجموعة العمل ف�إن معظم العائالت التي نزحت �إلى تجمع زيزون هي عائالت فل�سطينية
مهجرة من �أحياء مدينة درعا ومخيمها وتجمع جلين.
معظم تلك العائالت ال تمتلك قوت يومها ،وهي غير قادرة على ت�أمين �أ�سا�سيات المعي�شة من مياه
ال�شرب التي يبلغ �سعر المتر المكعب الواحد منها حوالي  3دوالر ،وال من حطب التدفئة الذي
ي�صل �سعر الطن الواحد منه �إلى حوالي  180دوالر ًا.
ي�ضاف �إلى ذلك عدم تمكن ن�سبة كبيرة منهم من الح�صول على الم�ساعدات المالية التي ت�صرفها
لهم وكالة «الأونروا» وذلك ب�سبب عدم تمكنهم من الو�صول �إلى مراكز التوزيع ب�سبب وقوعها
�ضمن مناطق �سيطرة النظام حيث يخ�شى العديد منهم تعر�ضه لالعتقال.
�أما عن الم�ساعدات الإغاثية التي ت�صل للعوائل المقيمة في تجمع زيزون فهي قليلة جد ًا ،حيث
يتم توزيع بع�ضها عن طريق المجال�س المحلية او عن طريق المنظمات الأخرى.
وجه الأهالي منا�شداتهم لوكالة «الأونروا» وجميع الجهات الفل�سطينية والدولية المعنية
بدورهم ّ
بالالجئين الفل�سطينيين في �سورية ب�ضرورة بذل جهودهم تجاه معاناة العائالت في التجمع،
م�شددين على �ضرورة قيام وكالة «الأونروا» بواجباتها تجاههم كم�ؤ�س�سة دولية م�س�ؤولة عن
الالجئين الفل�سطينيين.
•بلدة ت�سيل:

�شكت العائالت الفل�سطينية النازحة من مخيمات دم�شق �إلى بلدة ت�سيل التابعة لمحافظة درعا
جنوب �سورية ،من الإهمال و�سوء �أو�ضاعهم المعي�شية واالقت�صادية ،ب�سبب ا�ضطرارهم لترك
منازلهم وممتلكاتهم نتيجة تعر�ض مخيماتهم للق�صف واندالع اال�شتباكات بين طرفي ال�صراع في
�سورية.
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ونوهت تلك العائالت �أنهم لم يتلقوا �أي م�ساعدات �إغاثية وتموينية طوال وجودهم في تلك
المنطقة �إال من هيئة فل�سطين الخيرية التي تقوم ب�شكل م�ستمر ودوري بتوزيع �سلل غذائية
ومواد �إغاثية ومواد تدفئة عليهم.
فيما �أطلق الالجئون الفل�سطينيون في بلدة ت�سيل التابعة لمحافظة درعا جنوب �سورية ،نداء
ا�ستغاثة لكافة الأطراف المعنية ووكالة الأونروا ومنظمة التحرير ومنظمات حقوق الإن�سان
للعمل على �إيجاد حل لمعاناتهم الم�ستمرة نتيجة المعارك المندلعة بين الجي�ش الحر و لواء خالد
بن الوليد المبايع لـ داع�ش.
تجدر الإ�شارة هنا �إلى �أنه ال توجد �إح�صائيات ر�سمية لعدد العائالت الموجودة في بلدة ت�سيل،
وذلك ب�سبب تنقلها الدائم بين بلدات محافظة درعا ،ولجوء ق�سم منهم �إلى الأردن.
�أما ميداني ًا فقد عا�ش �سكان بلدة ت�سيل الواقعة �شمال غرب محافظة درعا ،حالة من عدم اال�ستقرار
نتيجة تدهور الأو�ضاع الأمنية في المنطقة وحمالت االعتقال التي كان ينفذها تنظيم داع�ش بحق
الأهالي ففي يوم � – 26شباط  /فبراير  2017نفذ عنا�صر جي�ش خالد حملة اعتقاالت طالت عددا
من الأ�شخا�ص القاطنين في البلدة ،بتهمة ارتباطهم وتعاملهم مع ف�صائل الجي�ش الحر ،كما تم
اعتقال فتاتين لقتال والدهما �إلى جانب الجي�ش الحر �ضد التنظيم.
•بلدة حيط:

عا�شت العائالت الفل�سطينية في بلدة حيط بريف درعا الغربي خالل عام � 2017أو�ضاعاً �أمنية
ومعي�شية �صعبة ،حيث تتوا�صل اال�شتباكات بين ف�صائل المعار�ضة الم�سلحة و«جي�ش خالد»
المبايع لتنظيم «داع�ش».
ميداني ًا يحاول تنظيم «داع�ش» اقتحام الجهة الغربية من بلدة حيط ب�شكل متكرر ،م�ستهدفاً
البلدة بالر�شا�شات الثقيلة� ،إ�ضافة �إلى زرعه عددا من الألغام الأر�ضية ،الأمر الذي �أدى �إلى
ق�ضاء عدد من �سكان البلدة.
الجدير بالتنويه �أن بلدة حيط ت�ضم  15عائلة فل�سطينية نازحة �إليها نظر ًا للقتال الدائر بين
الف�صائل وتنظيم «داع�ش».
كما يعاني الأهالي من �أو�ضاع معي�شية قا�سية نظر ًا لمحاولة التنظيم فر�ض ح�صار على المنطقة
في �سعي منه لل�سيطرة عليها� ،إ�ضافة �إلى ارتفاع �أ�سعار المواد وانت�شار البطالة وقلة الموارد
المالية.
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•بلدة طف�س:

واجهت �أكثر من  150عائلة فل�سطينية من المدنيين المهجرين من حو�ض اليرموك بريف درعا
الغربي جنوب �سورية ،خطر الت�شرد ب�سبب �إ�صرار المجل�س المحلي في مدينة طف�س على
�إخراجهم من مراكز �إيوائهم في المدار�س التعليمية في المدينة ،وعدم امتالك من يقطن في منزل
م�ست�أجر على مقومات دفع �إيجار منازلهم من جديد.
من جانبه برر المجل�س المحلي في مدينة طف�س موقفه �أن مئات الطالب من مختلف الفئات العمرية
�ستكون محرومة هذا العام من التح�صيل الدرا�سي ،وذلك ب�سبب �أن المهجرين ي�شغلون غالبية
مدار�س المدينة البالغة نحو  24مدر�سة لمختلف الفئات العمرية واالخت�صا�صات الطالبية.
في حين � ّأن غالبية العائالت المهجرة لم ت�ستطع �إيجاد منزل ي�أويها �أو م�سكن �آخر غير المدر�سة
على حد تعبير �أحد المهجرين من منطقة جلين ،حيث ترتفع �إيجارات المنازل ووجود �صعوبة
كبيرة في الح�صول على منزل من جهة ،وانعدام الموارد المالية وعدم وجود معيل لغالبية
العائالت المهجرة من جهة �أخرى.
من جهتها ،طالبت العائالت المهجرة المنظمات الإن�سانية والإغاثية بالتحرك للتخفيف من معاناة
نزوحهم ،ولعدم تعر�ضهم للت�شرد من جديد ،و�إيجاد الم�سكن المنا�سب لهم وفتح المجال لمئات
الطالب ال�ستكمال تعليمهم في المدار�س التعليمية.
ميداني ًا �أقدم عنا�صر تنظيم الدولة  -داع�ش يوم � - 22شباط /فبراير  2017على �إعدام الجئين
فل�سطينيين ُعرف منهما «محمد كمال البيطاري» من �سكان بلدة طف�س الواقعة �إلى ال�شمال الغربي
من مدينة درعا ،حيث قامت مجموعة ما ي�سمى «خالد بن الوليد» التابعة لداع�ش جنوب �سورية،
باعتقال البيطاري �إلى جانب الع�شرات من المدنيين وعنا�صر من مجموعات المعار�ضة الم�سلحة
قبل �أن يتم �إعدامهم.
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�شمال �سورية:
•�إدلب:

عانت العائالت الفل�سطينية المهجرة من مخيم خان ال�شيح �إلى مدينة �إدلب من �صعوبات كبيرة
في ت�أمين الم�سكن ومتطلبات الحياة الأ�سا�سية من غذاء وخدمات ،بالإ�ضافة �إلى تدهور كبير في
الأو�ضاع الأمنية نتيجة التوتر بين الف�صائل ال�سورية المعار�ضة في المدينة.
حيث عا�ش الع�شرات من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين الذين تم تهجيرهم من مخيماتهم في
�سورية نحو مدينة �إدلب في ال�شمال ال�سوري ،حالة من الرعب والقلق نتيجة تدهور الأو�ضاع
الأمنية لهم ب�شكل غير م�سبوق ،وذلك بعيد الغارات الجوية العنيفة التي ا�ستهدفت المدينة خالل
عام  ،2017حيث ا�ضطرت الع�شرات من العوائل الفل�سطينية للنزوح ب�شكل فعلي من قرية «تل
مرديخ» و�سط �إدلب متجهة نحو قريتي «�أطمة» و«�صلوة» الحدوديتين مع تركيا ،خوفاً على
حياة �أفرادها من الق�صف واال�ستهداف.
فيما �شهدت المنطقة غيابا تاما لأي دور لوكالة «الأونروا» الم�س�ؤولة عن الالجئين الفل�سطينيين
في �سورية ،وكذلك غيابا كامال لعمل �أي م�ؤ�س�سة ر�سمية فل�سطينية �أو ف�صائلية في المنطقة،
با�ستثناء بع�ض الجهود الإغاثية المحدودة التي تقوم بها جمعيات �إغاثية فل�سطينية ال تتنا�سب
مع حجم المعاناة واالحتياجات العاجلة للعوائل.
من جانبها �أكدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن حياة « »300عائلة فل�سطينية
على الأقل باتت مهددة ،وذلك ب�سبب ا�شتداد وتيرة اال�ستهداف لمدينة �إدلب ،في ظل غياب
وتق�صير وا�ضح من قبل الم�ؤ�س�سات الدولية المعنية بالالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين وعلى
ر�أ�سها وكالة «الأونروا» بالإ�ضافة �إلى عدم وجود �أي حراك ر�سمي فل�سطيني تجاه تلك الأزمة.
وطالبت المجموعة جميع الجهات في �سورية بالتحرك الفوري والعمل على تحييد المدنيين وبذل
كافة الجهود لت�أمين احتياجاتهم الأ�سا�سية وعدم الم�سا�س بحقوقهم الإن�سانية.
بدورهم نا�شد المهجرون الفل�سطينيون من �أبناء مخيم خان ال�شيح في �إدلب وريفها ،وكالة غوث
وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين «الأونروا» بتحمل م�س�ؤولياتها تجاههم ،و�شدد المهجرون مع
اقتراب توزيع «الأونروا» م�ساعداتها المالية للدورة الأولى لعام � 2017إلى �ضرورة �شملهم بتلك
الم�ساعدات و�إي�صالها لهم ،والتي من المقرر البدء بتوزيعها اعتبار ًا من يوم 2017 / 1 /15
وتنتهي بتاريخ .2017/ 3 / 16

78

كما نظموا يوم  2017 /7 /7وقفة احتجاجية في بلدة معرة م�صرين ب�إدلب� ،شمالي �سورية ،طالبوا
خاللها وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين «الأونروا» ،بتحمل م�س�ؤولياتها تجاههم وتقديم
الم�ساعدات الإغاثية والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق �سكنهم في العا�صمة دم�شق.
وقال �أحد المهجرين�« :إنهم يفتقدون لأب�سط مقومات الحياة الإن�سانية ،حيث يجدون �صعوبات
كبيرة في ت�أمين منازل لهم �إ�ضافة �إلى غالء �إيجاراتها ،كذلك نعاني من عدم توفر الماء ،وتوا�صل
قطع الكهرباء».
ورفع المعت�صمون �شعارات تطالب المنظمات الدولية بمد يد الم�ساعدة لهم ،وتدعو الأونروا
لتوفير الم�ساعدات الإغاثية والطبية و�ضرورة توفير خدمات التعليم للأطفال الذين حرموا منها
بعد تهجيرهم من دم�شق وريفها.
هذا ويعاني �سكان محافظة �إدلب بالأ�صل من الأو�ضاع االقت�صادية المتدهورة ،ونق�ص �شديد في
ت�أمين الخدمات ال�صحية للمدنيين ،وق�صف البنية التحتية من م�شافي ومدار�س تعليمية ومن�ش�آت،
و�ضعف الإمكانيات على كافة الأ�صعدة والمجاالت الخدمية واالجتماعية والتعليمية والتربوية
وال�سكنية ،الأمر الذي انعك�س �سلباً على المهجرين الفل�سطينيين من مخيم خان ال�شيح.
في غ�ضون ذلك انت�شرت دعوات بين الأهالي عموماً والمهجرين خ�صو�صاً لخف�ض �إيجارات البيوت
قدر الم�ستطاع ،واال�ستغناء عنها �إن �أمكن ،فغالبية المهجرين يعي�شون على الم�ساعدات المقدمة
لهم من بع�ض الم�ؤ�س�سات ،في ظل انعدام الموارد المالية وانت�شار البطالة في غالبية �أنحاء البالد.
وع ّبر الالجئون عن ا�ستيائهم لحرمانهم من م�ساعدات الأونروا العينية والمالية ،مطالبين الأونروا
ب�إي�صال م�ساعداتها المقدمة من الدول المانحة �إلى المتواجدين في مناطق �سيطرة المعار�ضة
وخا�صة المهجرين �إلى مدينة �إدلب �شمال �سورية دون تعري�ضهم للخطر ،حيث ال ي�ستطيع الكثير
من ال�شبان الفل�سطينيين الذين يقطنون في المناطق الخارجة عن �سيطرة الحكومة الذهاب
للتدقيق لأ�سباب �أكثرها �أمنية كتخلفهم عن التجنيد الإجباري �أو مالحقة الأجهزة الأمنية لهم.
من جانبها ت�شترط الأونروا لت�سليم الم�ساعدات المالية لالجئين الفل�سطينيين في �سورية وجود
جميع �أفراد الأ�سرة الذين تتراوح �أعمارهم بين � 18سنة وما فوق و القادرين ج�سديا وح�ضورهم
�شخ�صيا �إلى مراكز توزيع الم�ساعدات النقدية المختلفة لتلقي الم�ساعدة المالية.
ي�شار �إلى �أن حوالي ( )2500الجئ فل�سطيني هجروا ق�سر ًا من مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين
بريف دم�شق �إلى محافظة �إدلب �شمال �سورية ،بدء ًا من يوم االثنين  28ت�شرين الثاني  ،2016وذلك
بعد توقيع اتفاق الم�صالحة بين النظام ال�سوري والمعار�ضة في خان ال�شيح والمناطق المحيطة به.
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ثاني ًا ــ الالجئون الفل�سطينون خارج �سورية
الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى لبنان
تقدر �أعداد من تب ّقى من الفل�سطينيين الذين لج�ؤوا من �سورية �إلى لبنان نتيجة الأزمة ال�سورية
فل�سطيني ،داخل وخارج المخيمات
الجئ
الممتدة منذ �أكثر من �ست �سنوات ،قرابة الـ ٍ 31000
ٍّ
وذلك بح�سب �إح�صائيات الأونروا التي �أعلنتها خالل �إطالق «نداء �سورية الطارئ» يوم  9كانون
الثاني  /يناير  2017في بيروت ،بح�ضور المدير العام للوكالة في لبنان «حكم �شهوان» ،والمدير
العام ال�سابق للأونروا في �سورية «ماتيا�س �شمالي».
في حين �أ�شارت �إح�صائيات م�شروع «التعداد العام لل�سكان والم�ساكن في المخيمات والتجمعات
الفل�سطينية في لبنان ،الذي �أ�صدرته يوم  21كانون الأول /دي�سمبر  2017والذي نفذته «لجنة
الحوار اللبناني الفل�سطيني» بال�شراكة مع �إدارة الإح�صاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي
للإح�صاء الفل�سطيني� ،إلى انخفا�ض العدد �إلى نحو  18601ن�سمة ،بمعدل  4456عائلة ،يتوزع
منهم () 2202عائلة داخل المخيمات الفل�سطينية ،و 1055عائلة تقطن في التجمعات المحاذية
للمخيمات ،فيما تعي�ش  1199عائلة في مناطق متفرقة من لبنان.
وبينت نتائج �إح�صائيات م�شروع «التعداد العام لل�سكان والم�ساكن في المخيمات والتجمعات
الفل�سطينية؛ �أن العائالت الفل�سطينية ال�سورية تتوزع على المناطق الخم�س في المدن اللبنانية
بن�سب متفاوتة (بيروت  - % 9.1البقاع � - %11.3صيدا  - % 31.3طرابل�س � - % 21.8صور
 – % 15.3ال�شوف .»)% 7.1
جدول يظهر ن�سب توزع العائالت الفل�سطينية ال�سورية على املناطق اخلم�س يف املدن اللبنانية
بح�سب �إح�صاء التعداد ال�سكاين 2017
ا�سم المنطقة
منطقة ال�شمال
منطقة بيروت
منطقة ال�شوف
منطقة �صيدا
منطقة �صور
منطقة البقاع
المجموع

الن�سبة
%21.8
%9.1
%11.2
%31.3
%15.3
%11.3
%100
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ويعود هذا االنخفا�ض في الأعداد لالجئين الفل�سطينيين في لبنان �إلى الهجرة الم�ستمرة
لفل�سطينيي �سورية نتيجة عمليات ل ّم �شمل العائالت �ضمن ملفات اللجوء �إلى �أوروبا� ،إ�ضافة �إلى
عودة بع�ض العائالت �إلى �سورية جراء تدهور الأو�ضاع االقت�صادية ،وعدم القدرة على القيام
ب�أعباء الحياة في لبنان ،وانت�شار البطالة والتقلي�صات الإغاثية �سواء المقدمة من الأونروا �أو
الم�ؤ�س�سات والجمعيات الإغاثية ،وانخفا�ض وتيرة العنف في بع�ض المناطق في �سورية.
من جانبها اعتبرت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن هناك خط�أ وا�ضحاً في
الإح�صائيات فيما يتعلق بفل�سطينيي �سورية في لبنان ،ففي بداية عام � 2017أعلنت الأونروا
الجئ في حين �أن
�أن التعداد العام لالجئين الفل�سطينيين النازحين في لبنان بحدود ٍ 31800
الرقم ال�صادر عن لجنة الإح�صاء الحكومية اللبنانية والتي تمت في الربع الأول من العام ذاته
الجئ وهذا
الجئ ،ما يعني تراجع العدد حوالي ٍ 13000
قد �أ�شارت �إلى وجود حوالي ٍ 19000
العدد مغلوط �إلى حد كبير ميدانياً ،خا�صة �إذا علمنا �أن العديد من فل�سطينيي �سورية في لبنان
لم ي�سمعوا بالإح�صاء �أ�ص ًال .
و�أو�ضحت المجموعة �أن الأو�ضاع العامة في �سورية ال ت�شير �إلى �إمكانية عودة هذا العدد الكبير
من الالجئين �سيما �أن �أكثر من  %50منهم الجئين من مخيم اليرموك الذي اليزال �ساحة �صراع
حتى الآن.
•الو�ضع القانوني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية في لبنان

اليزال الو�ضع القانوني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان تعتريه حالة من عدم
اال�ستقرار� ،إال �أن عام � 2017شهد انفراجاً ب�سيطاً وجزئياً ،حيث �صدر قرار يوم  -13تموز/
يوليو  2017ق�ضى بتجديد �إقامات الداخلين �إلى لبنان قبل  2017لمدة �ستة �أ�شهر مجاناً قابلة
للتجديد ،حيث دعت المديرية العامة للأمن العام اللبناني الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين
المقيمين على �أرا�ضيها ب�صورة �شرعية �أو غير �شرعية والمخالفين لنظام الإقامة ،التقدم �إلى
مراكز الأمن العام لت�سوية �أو�ضاعهم القانونية مجاناً ،بعد �ضم الم�ستندات المطلوبة ووفق الآلية
المعتمدة لتجديد �إقامة الفل�سطينيين الالجئين في �سورية ،في حين رف�ضت مديرية الأمن العام
تجديد الإقامات لكل من غادر لبنان ،وال يحمل �إقامة متعددة ولو ليوم واحد وعاد �إليه خالل
. 2017

81

كما �صدر يوم  9ت�شرين الأول� /أكتوبر  2017تعميم ق�ضى بت�سهيل تنفيذ وثائق الزواج والوالدة
العائدة للفل�سطينيين ال�سوريين ،حيث �أ�صدر المدير العام لمديرية الأحوال ال�شخ�صية ،العميد
�إليا�س خوري مذكرة خا�صة بالالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية تحمل الرقم 2/64
بتاريخ  2017/10/05تعطف على المذكرة رقم  2/43ال�صادرة بتاريخ  2017/09/12وتن�ص
على تب�سيط الإجراءات في مجال تنفيذ وثائق الزواج والوالدة العائدة للفل�سطينيين ال�سوريين
والجارية على الأرا�ضي اللبنانية.
ووفقاً للتعميم فقد جاءت هذه المذكرة نتيج ًة للتن�سيق بين لجنة الحوار اللبناني الفل�سطيني
والجهات المخت�صة كافة ،بهدف معالجة الم�شاكل التي يواجهها الفل�سطينيون القادمون من
�سورية فيما يتعلق ب�أو�ضاعهم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية ب�شكل عام ،وال�صعوبات التي
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ي�صطدمون بها في مجال تنفيذ الأحوال ال�شخ�صية الجارية على الأرا�ضي اللبنانية ب�شكل خا�ص.
والذين يعانون من و�ضع قانوني غير وا�ضح حيث كان الأمن العام اللبناني يرف�ض تمديد الإقامة
للعديد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين بحجة غياب التعليمات ال�ضابطة لذلك ،و�أ�صدر
لبنان العديد من القرارات التي تح ّد من دخول الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين �إلى �أرا�ضيه.
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رغم تلك القرارات �إال �أن الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين ال يزالون يعانون من و�ضع قانوني غير
وا�ضح ،حيث كان الأمن العام اللبناني يرف�ض تمديد الإقامة للعديد من الالجئين الفل�سطينيين
ال�سوريين بحجة غياب التعليمات ال�ضابطة لذلك ،فيما ت�ستمر ال�سلطات اللبنانية بمنع دخول
الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين �إلى �أرا�ضيه� ،إال �ضمن �ضوابط و�آليات قانونية معقدة.
•انتهاكات:

ر�صدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية خالل عام  2017المزيد من االنتهاكات بحق
الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ،والراغبين بالدخول �إلى لبنان في �سياق ل ّم ال�شمل
�أو �إجراء المقابالت الخا�صة بال�سفارات الأوروبية.
ففي يوم � 23أيار /مايو  2017احتجزت ال�سلطات اللبنانية الم�سنة الفل�سطينية ال�سورية «مي�سر
�سخنيني» بعيد و�صولها �إلى مطار رفيق الحريري ،قادمة من ال�سعودية بهدف الو�صول �إلى
�سورية ،مبررة ذلك �أن لبنان يمنع دخول الفل�سطينيين ال�سوريين �إلى �أرا�ضيه.
وبدورها ،نا�شدت الم�سنة الفل�سطينية القادمة من ال�سعودية بهدف دخول �سورية عبر �صفحات
موقع التوا�صل االجتماعي منظمة التحرير وال�سفارة والف�صائل الفل�سطينية في لبنان ،التدخل
من �أجل الإفراج عنها وال�سماح لها بعبور الأرا�ضي اللبنانية �إلى �سورية.
رحل الأمن العام اللبناني الالجئ الفل�سطيني «ل�ؤي رحمة»
�أما في يوم � 25آب� /أغ�سط�س ّ 2017
�إلى الحدود ال�سورية ،متجاه ًال بذلك جميع المخاطر التي قد يتعر�ض لها الالجئ بعد دخوله �إلى
الأرا�ضي ال�سورية.
«ل�ؤي رحمة» كان قد احتجز في مطار �أتاتورك لحوالي ال�شهر ،وذلك خالل مروره عبر تركيا
متجهاً �إلى ليبيا ،حيث تم احتجازه من قبل الأمن التركي الذي �أبلغه �أنه ال يحمل فيزا دخول �إلى
ليبيا ،ووفقاً لأقارب «ل�ؤي» ف�إن �أحد �ضباط الأمن التركي في المطار كان قد هدده �إن طلب ترحيله
من لبنان �إلى تركيا ،في حال قام الأمن اللبناني بترحيله خارج لبنان عند و�صوله �إلى لبنان.
•دعوات وبيانات:

�أ�صدرت م�ؤ�س�سات حقوقية دولية ولبنانية العديد من المنا�شدات؛ طالبت خاللها الحكومة
اللبنانية حل الم�شكلة القانونية لفل�سطينيي �سورية ومعاملتهم معاملة الالجئ ال ال�سائح ،فقد
دعت جمعية را�صد لحقوق الإن�سان التي تتخذ من لبنان مقر ًا لها  13تموز/يوليو  2017المجتمع
الدولي والحكومة ال�سورية لحل م�شكلة الالجئين الفل�سطينيين في �سورية و�ضمان حقوقهم
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الإن�سانية في البقاء داخل المخيمات والتجمعات الفل�سطينية التي تعتبر رمز ًا للجوء ،و�شاهدا
حقيقيا على نكبة فل�سطين� ،إلى حين عودتهم �إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها ق�سر ًا بفعل
االحتالل ال�صهيوني.
ووجهت را�صد من خالل بيان و�صلت ن�سخة منه �إلى مجموعة العمل نداء ا�ستغاثة عاجل �إلى
المجتمع الدولي ،والحكومة ال�سورية ،ووكالة غوث وت�شغيل الالجئين «الأونروا» والم�ؤ�س�سات
الدولية ،والف�صائل والقوى الفل�سطينية ولكافة م�ؤ�س�سات المجتمع المدني للعمل الفوري على
البدء ب�إعادة �إعمار المخيمات الفل�سطينية في �سورية ،عقب االنتهاء من العمليات الع�سكرية في
العديد منها ،وذلك ل�ضمان عودة الالجئين الفل�سطينيين �إليها.
ومن جانبه طالب رئي�س مجل�س �إدارة جمعية را�صد لحقوق الإن�سان د .رمزي عو�ض الحكومة
ال�سورية ب�شكل خا�ص متابعة ملفات الالجئين الفل�سطينيين قانونياً ،و�إعطائهم ال�ضمانات الأمنية
لعودتهم �إلى المخيمات والتجمعات التي نزحوا وهجروا منها ،وال�سعي ب�شكل حقيقي وجدي
لحل هذه الأزمة الإن�سانية بالتعاون مع وكالة «الأونروا» والأ�سرة الدولية؛ لأخذ هذا المو�ضوع
بال�شكل العاجل نتيجة الأو�ضاع الم�أ�ساوية التي يعي�شها الالجئون الفل�سطينيون.
ودعا رئي�س مجل�س �إدارة جمعية را�صد لحقوق الإن�سان كافة الف�صائل والقوى ال�سيا�سية
الفل�سطينية ،وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني العاملة في الأو�ساط الفل�سطينية بالتحرك العاجل
للإ�ضاءة على كافة الإ�شكاالت االجتماعية والإن�سانية التي يعي�شها الفل�سطينيون الالجئون في
�سورية ،والعمل ب�شكل موحد لإعادتهم للحياة الطبيعية ،و�ضمان �أمنهم و�سالمتهم لحين عودتهم
�إلى ديارهم.
بدوره دعا المر�صد الأورومتو�سطي لحقوق الإن�سان ال�سلطات اللبنانية ،يوم  13ت�شرين الأول/
�أكتوبر  2017ب�ضرورة التوقف الكامل عن الممار�سات التي تق ّيد حق الالجئين في العمل ،والذي
ي�ؤدي ال�ضطرار الأطفال للعمل الق�سري والت�سرب من المدار�س.
وحذر المر�صد الأورومتو�سطي -الذي يتخذ من جنيف مق ًرا له -في تقرير ن�شره يوم 10-4
والذي حمل عنوان «�أيا ٍد �صغيرة ،التزامات ج�سيمة» ،من تفاقم �سوء �أو�ضاع �أطفال الجئي
�سورية العاملين في لبنان ومعاناتهم من �سل�سلة انتهاكات تتطلب تدخلاً فور ًيا من ال�سلطات
اللبنانية ،بما في ذلك تعديل القوانين ذات العالقة.
و�أظهر التقرير الذي تناول ظاهرة عمالة الأطفال الالجئين من �سورية في لبنان �أن حوالي -60
 %70من الأطفال الالجئين من �سورية مجبرون على العمل في لبنان ،و %85منهم تعر�ضوا
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لأ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال.
و�أ�شار المر�صد �إلى �أن عدم ال�سماح لالجئين في لبنان بالعمل يعر�ض فئة الأطفال لظروف �صعبة؛
تتمثل �إما بعملهم ب�صورة غير �شرعية وهو ما ي�ضر بالعاملين و�سوق العمل على حد �سواء� ،أو
بتحولهم لال�ستجداء وهو ما يت�سبب لهم ب�أذى نف�سي يعار�ض حقهم بحياة كريمة.
و�شدد المركز �إلى �ضرورة �أن تعمل ال�سلطات اللبنانية على ت�سهيل حياة الالجئين جمي ًعا
(ال�سوريين والفل�سطينيين) عبر التنازل الكامل عن ر�سوم الإقامة ،والتي تعد �أحد حقوقهم،
خ�صو�صا و�أن ذلك من �ش�أنه �أن يقلل �أعداد الالجئين غير ال�شرعيين على �أرا�ضيها.
ً
وطالب المر�صد الأورومتو�سطي منظمات الأمم المتحدة ودول العالم بتقديم الدعم الكافي ل�سد
احتياجات الالجئين وطالبي اللجوء في لبنان ،والتكثيف من م�شاريع دعم التعليم وتو�سيع
المدار�س ،ف�ض ًال عن �إقامة م�شاريع اقت�صادية خا�صة بالالجئين وطالبي اللجوء لم�ساعدتهم
مادياً ،و�إعانتهم على تجاوز القيود المفرو�ضة على عملهم محل ًيا.
كما طالب المر�صد ال�سلطات اللبنانية بزيادة �إ�سهامها في �إزالة العقبات المختلفة �أمام التحاق
الأطفال الالجئين بالمدار�س ،وبذل المزيد من الجهود في توفير مدار�س متخ�ص�صة في تدري�س
خ�صو�صا مع وجود فارق تعليمي بين النظام في بالد الالجئين ولبنان ،واتخاذ
الالجئين
ً
نموذجا للبناء عليه وتعزيزه.
المدار�س الم�سائية الموجودة
ً
فيما دعت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين
«الأونروا» �إلى حماية الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين من الناحية القانونية والج�سدية في
مناطق عملها ،وخا�صة منهم فل�سطينيي �سورية في لبنان ،وتوفير الأمن لهم وعدم مالحقتهم
واعتقالهم.
إعالمي
جاءت تلك الدعوة خالل م�شاركة مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ممثلة بال ّ
الفل�سطيني فايز �أبو عيد ،بالم�ؤتمر ال�صحافي الذي عقدته الأونروا يوم  / 9كانون الثاني -يناير
 2017 /في بيروت ،تحت عنوان « �إطالق نداء �سورية الطارئ « من �أجل تمويل اال�ستجابة
الطارئة للأزمة في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة ،بما في ذلك القد�س ال�شرقية ،ولتلبية
االحتياجات الإن�سانية الملحة لالجئين المت�ضررين جراء النزاع في �سورية ،بمن فيهم �أولئك
الذين لج�ؤوا �إلى لبنان والأردن ،وتقديم تمويل طارئ يتيح لها تقديم الم�ساعدة �إلى زهاء ن�صف
مليون فل�سطيني ت�ضرروا من النزاع في �سورية».
حيث �أثار �أبو عيد ق�ضية الحماية القانونية لالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في مناطق عمل
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«الأونروا» الخم�س ،م�شير ًا �إلى حالة عدم اال�ستقرار والأمان التي يعي�شها فل�سطينيو �سورية في
لبنان نتيجة معاملة الحكومة اللبنانية لهم ك�سائحين ال كالجئين ،وفر�ضها ر�سوماً مالية تقدر بـ
 $200على كل �شخ�ص من �أجل تجديد �إقاماتهم.
•الواقع التعليمي:

ا�ستطاعت مدار�س الأونروا الموجودة داخل وخارج المخيمات الفل�سطينية ا�ستيعاب معظم
الطالب من �أبناء الالجئين الفل�سطينيين من �سورية ،من خالل دمجهم مع �أقرانهم في مدار�سها
وتخطي عقبة المناهج التي تعتمد على اللغة الإنكليزية في تعليم الطالب في مرحلة ما بعد
ال�صف الخام�س االبتدائي ،بالرغم من ال�صعوبات التي يواجهها الأهالي في تدري�س �أوالدهم حتى
اليوم نتيجة انعدام �إمكانيات اللغة لدى الطالب والأهل ،وكذلك فر�ص ردم هذه الفجوة من خالل
الدعم العلمي عبر درو�س خا�صة متعذر �أي�ضاً؛ لما يعانيه الالجئون من �ضائقة اقت�صادية.
فيما �أثر تدهور الأو�ضاع الأمنية داخل المخيمات دور ًا مهماً في نوعية وجودة التعليم التي
يح�صل عليها الطالب الفل�سطيني في لبنان.
ففي ظل التوترات الأمنية التي �شهدتها المخيمات ف�إن �أول المت�ضررين هم الطلبة في المدار�س،
حيث يتم تعطيل المدار�س ب�سبب قطع الطرقات �أو الإ�ضرابات مما �أدى �إلى عدم ح�صول الطالب
على المنهاج كام ًال� ،إ�ضافة �إلى عدم �شعوره بالأمان داخل الغرفة ال�صفية.
كما ال تزال المناهج المختلفة بين البلدين ت�شكل عبئاً على العائلة الفل�سطينية الالجئة من �سورية
في لبنان من حيث حاجة الطالب �إلى الدعم الدرا�سي للتمكن من مواكبة المنهاج اللبناني ،وهذا
يعتبر تحدياَ �إ�ضافياً �أمام الأهالي الراغبين باالرتقاء ب�أو�ضاع �أبنائهم التعليمية ،في حين تم ر�صد
ع�شرات حاالت الت�سرب الدرا�سي لعجز الأهالي عن متابعة �أبنائهم في ظل الظروف االقت�صادية
ال�صعبة التي يعانون منها.
�إلى ذلك ا�شتكى عدد من المع ّلمين من فل�سطينيي �سورية في لبنان من قرار وكالة الأونروا التي
خيرتهم ما بين العودة �إلى �سورية �أو اال�ستقالة �أو العمل دون �أجر ،و�أمهلتهم حتى نهاية عام
 2017لاللتحاق بمدار�سها.
بدورهم �أبدى عدد من المعلمين خا�صة منهم ال�شباب اعترا�ضهم على هذا القرار الذي يعر�ض بع�ضهم
لالعتقال والتوقيف من قبل النظام ال�سوري ،مطالبين الأونروا بالعدول عن قرارها ،ريثما ت�ستتب
الأو�ضاع الأمنية في �سورية ،وي�ستطيعون العودة �إلى مخيماتهم ومنازلهم التي فروا منها خوفاً على
حياتهم وحياة �أطفالهم� ،أو �ضمان حمايتهم من الناحية القانونية وعدم تعر�ضهم للأذى واالعتقال.
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من جانبها ا�ستجابت وكالة الأونروا لطلب المعلمين وقامت بت�أجيل القرار حتى �إ�شعار �آخر،
�آخذة بعين االعتبار ا�ستمرار ال�صراع في �سورية وتدهور الأو�ضاع الأمنية فيها.
•الواقع ال�صحي:

المهجرون الفل�سطينيون
اليزال اال�ست�شفاء ُي�شكّل �أحد �أبرز التحديات والم�شكالت التي واجهها
ّ
ال�سوريون وال�سوريون في لبنان ،فيما ال تزال المعاناة من نق�ص الخدمات اال�ست�شفائية كبيرة،
خ�صو�صاً بعد �ضعف ن�شاط المنظمات والهيئات المحلية والطبية؛ بحجة عدم وجود موارد
مالية ،و�صعوبة ت�أمين العالج لمئات الالجئين.
بدورها تابعت الأونروا تقديم خدماتها ال�صحية للفل�سطينيين الالجئين من �سورية �إلى لبنان،
والم�سجلين لديها في �سورية �أ�سو ًة بالفل�سطينيين المقيمين والم�سجلين في لبنان ،واقت�صرت
الخدمات ال�صحية التي قدمتها بالدرجة الأولى على الرعاية الأولية ،وكذلك الإحالة �إلى الم�شافي
المتعاقدة معها لإجراء بع�ض العمليات الجراحية وحاالت الوالدة.

معاناة ونداءات ومنا�شدات:
نداءات عديدة �أطلقها الالجئون الفل�سطينيون المهجرون من �سورية �إلى لبنان خالل عام
 2017نا�شدوا خاللها جميع المنظمات الإن�سانية والطبية ووكالة الأونروا والف�صائل وال�سلطة
الفل�سطينية والم�ؤ�س�سات المدنية ،والجمعيات الخيرية واللجان المعنية بال�ش�أن الفل�سطيني
التحرك من �أجل التكفل بعالجهم و�إنقاذ حياتهم ،نتيجة عدم قدرتهم على ت�أمين تكاليف العالج
والم�شافي الباهظة الثمن� ،إال �أنهم لم يجدوا منها �سوى الت�سويف والت�أجيل بحجة الروتين و�إتمام
العمليات الإدارية الخا�صة بتلك الحاالت ،ففي حادثة تدلل على ذلك �أطلق ذوو الطفلة «ح�سناء
وا�صف كرموع» ،ابنة ال�سبعة �أعوام ،والمهجرون من مخيم اليرموك �إلى منطقة البقاع في لبنان،
يوم  2017 /7 /23نداء �إن�سانياً نا�شدوا خالله جميع المنظمات الإن�سانية والطبية للتكفل بعالج
ابنتهم ذات ال�سبع �سنوات ،التي تعاني �آالماً كبيرة من مر�ض ح�صى الكلى ،حيث يوجد َح َ�صاً
كبيرة في الكلية اليمنى الأمر الذي يتطلب عملية عاجلة و�سريعة لوقف الآالم وااللتهابات.
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الطفلة «حسناء واصف كرموع»

ووفقاً لأهل الطفلة ح�سناء ف� ّإن تكلفة العملية التي �ستخ�ضع لها ابنتهم في م�شفى الروم ببيروت
تبلغ حوالي  ،$٨٢٠٠م�شيرين �إلى �أن وكالة الأونروا لم تدفع �أي مبلغ من كلفة العملية،
م�ضيفين �أن العملية �ستجرى على مرحلتين ،المرحلة الأولى يتم خاللها تفتيت الح�صى بالمنظار،
والمرحلة الثانية هي لتنظيف ما تبقى من الح�صى بالليزر.
في حين نا�شد والد الطفل الفل�سطيني ال�سوري «�أ�سامة مو�سى» البالغ من العمر �ست �سنوات ،من
المهجر �إلى منطقة وادي الزينة في لبنان والذي يعاني من مر�ض �سرطان
�أبناء مخيم اليرموك
ّ
الدماغ ،جميع الجهات المعنية والطبية لم�ساعدة طفله ومد يد العون له ،والتكفل بتكاليف عالجه
البالغة � 5آالف دوالر وهو ال يملك منها �شيئاً.
من جانبها نا�شدت عائلة الفل�سطيني «عدنان عثمان» خم�سون عاماً
والمهجر من مخيم اليرموك
ّ
�إلى مدينة �صيدا في لبنان يوم � – 20آب � /أغ�سط�س � 2017أ�صحاب الأيادي البي�ضاء ،وكل من
ي�ستطيع تقديم العون لها لم�ساعدتها في ت�أمين عالجه ،بعد �أن �أ�صيب بذبحة قلبية وتبين �أنه

89

بحاجة �إلى تركيب بطارية لي�ستعيد عافيته وحياته ب�شكل طبيعي� ،إال �أن العائلة عجزت عن دفع
تكلفة �إجراء العملية والتي تبلغ � 15ألف دوالر.
من جانبه لم يتوقع الالجئ الفل�سطيني ال�سوري «ماهر رم�ضان عمر» ( 30عاماً) �أن ت�صل به
الأمور �أن يبيت في العراء ويلتحف ال�سماء ،ابن مخيم اليرموك الذي ا�ضط ّر �إلى مغادرته ب�سبب
الحرب الدائرة في �سورية �إلى حي الطيرة في مخ ّيم عين الحلوة جنوب لبنان باحثاً عن الأمن
والأمان ،لم يجد �ضالته هناك ب�سبب الفلتان الأمني وا�ستمرار اال�شتباكات وفو�ضى ال�سالح.

«ماهر رمضان عمر»

يعاني ماهر الذي تعر�ض منذ ثالث �سنوات لحادث �سير بمدينة �صيدا من �شلل كلي وهو بحاجة
�إلى زرع بطارية في الر�أ�س بكلفة � ،$5000إال �أنه وب�سبب عدم قدرته على ت�أمين هذا المبلغ
الكبير ر�ضي بما ق�سمه اهلل له واحت�سب و�صبر� ،إلى �أن تفجرت �أحداث مخيم عين الحلوة فا�ضطر
مجدد ًا �أن يهرب هو ووالدته الم�سنة من جحيم الموت في مخيم عين الحلوة �إلى �أي مكان ال توجد
فيه ا�شتباكات وقذائف واقتتال ،ولأن ماهر ال يريد �أن يكون عالة على �أحد ّ
ف�ضل النوم على �شاطئ
م�سبح �صيدا ال�شعبي ريثما تنجلي الأمور ،وتهد�أ في مخيم عين الحلوة.
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هذه الحاالت المر�ضية لفل�سطينيي �سورية وعدم قدرتهم على ت�أمين العالج وتكاليف الم�شافي
الباهظة تعك�س مدى الم�أ�ساة التي يتكبدونها ،حيث يعتبرون الحلقة الأ�ضعف في لبنان من
الناحية الإن�سانية وال�صحية والقانونية واالقت�صادية ،نظر ًا �إلى غياب وتم ّل�ص الم�ؤ�س�سات
والأجهزة الرعائية والإن�سانية ال�ضامنة المحلية والدولية ب�شكل عام لالجئين الفل�سطينيين ،من
القيام بهذه المهمة بال�شكل الإن�ساني واال�ست�شفائي المطلوب».

�أيام طبية مجانية ومبادرات فردية
بالرغم من �شح الموارد وعدم الدعم في المجال الطبي ،على حد قول القائمين على الملفات الطبية
في الم�شافي والجمعيات المعنية بذلك� ،إال �أن هناك مراكز وم�ؤ�س�سات طبية قليلة ن�شطت خالل
عام  2017وقامت بتقديم يد العون والم�ساعدة لالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين وال�سوريين،
وذلك من خالل الإعالن عن �أيام طبية مجانية و�إجراء عمليات جراحة مجانية.
فقد �أجرى الهالل الأحمر القطري وجمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني � -إقليم لبنان وجمعية
�إغاثة �أطفال فل�سطين ،والجمعية الطبية ال�سورية الأمريكية ؛عمليات جراحة عظمية للأطفال
ال�سوريين والفل�سطينيين في لبنان مجاناً ،في كل من بيروت ،البقاع� ،صيدا ،وطرابل�س ،حيث تم
�إجراء العمليات لهم على مراحل.
من جانبه �أقام م�ستو�صف «البنيان» الطبي في �صيدا جنوب لبنان بالتعاون مع جمعية التعاون
الإن�ساني يوم � 22شباط /فبراير  2017يوما طبيا مجانيا لأطفال المهجرين الفل�سطينيين
ال�سوريين وال�سوريين ،ومر�ضى الم�سالك البولية ،للتخفيف من معاناة الالجئين في �صيدا.
�إلى ذلك و�صلت يوم � 18أيار /مايو  2017بعثة �إ�سبانية �أجرت عمليات مجانية للأطفال ال�سوريين
والفل�سطينيين بلبنان في جراحة العظام.
كما قام بع�ض النا�شطين على �صفحات التوا�صل االجتماعي ب�إطالق حملة تبرعات مالية القت
تفاع ًال من �أهل الخير لمر�ضى عجزوا عن ت�أمين المبلغ الالزم لت�سديد فاتورة العالج �أو اال�ست�شفاء.
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•الواقع الإغاثي:

ا�ستمر تراجع العمل الإغاثي المتعلق بالالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ،خالل
عام  2017مما جعلهم ي�صفون الجهود الإغاثية التي تقدمها الأونروا والف�صائل الفل�سطينية
والم�ؤ�س�سات الإغاثية ب�أنها «ال تتنا�سب مع حجم المعاناة التي يتعر�ضون لها» ،في حين ا�شتكى
الالجئون الفل�سطينيون ال�سوريون في لبنان من تق�صير وكالة «الأونروا» وال�سفارة الفل�سطينية
والم�ؤ�س�سات والهيئات الإغاثية المح�سوبة على الف�صائل الفل�سطينية تجاههم.
م�ؤكدين �أن جميع الجهود الإغاثية التي تبذلها الف�صائل الفل�سطينية المتواجدة في لبنان ال ترتقي
�إلى م�ستوى الأزمات والمعاناة التي يعانيها الالجئون ،حيث تعد الم�ساعدات التي تقدمها تلك
الهيئات والم�ؤ�س�سات المح�سوبة على الف�صائل قليلة جد ًا مقارنة مع حجم المعاناة.
ومع بداية ف�صل ال�شتاء برزت الم�شاكل المتعلقة بالبرد و�آثاره المبا�شرة وغير المبا�شرة
و�إمكانيات الت�صدي للأ�ضرار الناجمة عن انخفا�ض درجات الحرارة والأمطار ،والأمرا�ض
التنف�سية والمفا�صل.
وفي هذا ال�صدد �أعلنت الأونروا يوم  /13كانون الأول – دي�سمبر  2017 /عن موعد ا�ستالم
الم�ساعدة ال�شتوية لعام  ،2017المقدمة لالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين المهجرين �إلى لبنان،
بهدف م�ساعدتهم على مواجهة برد ال�شتاء القار�س .ت�ضاف هذه الم�ساعدة �إلى الم�ساعدة النقدية
الطارئة للأونروا التي تغطي الم�ساعدة الغذائية  ،$27وبدل الإيواء  $100لهذه العائالت
و�أو�ضحت الأونروا �أ ّنها �ست�صرف مبلغ الم�ساعدة النقدية ال�شتوية مع الم�ساعدة المالية ال�شهرية
من خالل بطاقات ال�صراف الآلي الخا�صة بالأونروا �ضمن دفعة واحدة تغطي الأ�شهر الثالثة على
النحو التالي 75 :دوال ًرا �أميرك ّياً �شهريا لمدة ثالثة �أ�شهر لكل عائلة تقطن في منطقة البقاع كونها
�أ�شد برودة ،و 75دوال ًرا �أميرك ّياً �شهريا لمدة �شهر واحد لكل عائلة ت�سكن في المناطق الأخرى
بلبنان ،م�شيرة �إلى �أن المبلغ �سيكون متو ّفر ًا في البطاقات بتاريخ  13كانون الأ ّول /دي�سمبر
.2017
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في المقابل �شهد عام  2017حراكا لبع�ض الم�ؤ�س�سات والجمعيات الخيرية التي �ساهمت بتقديم يد
العون والم�ساعدة لالجئي فل�سطين المهجرين من �سورية �إلى لبنان.
ففي يوم  – 15كانون الثاني  /يناير  2017اختتمت حملة الوفاء الأوروبية بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة رحمة النم�ساوية ،المرحلة الثانية من حملة ( معاً ل�شتاء دافئ  )5في مخيمات
لبنان ،والتي هدفت لتقديم الم�ساعدة الإغاثية لفل�سطينيي �سورية في لبنان.
		 ووفقاً لأحد القائمين على الحملة �إنهم وزعوا �سالت غذائية على  60عائلة مهجرة من
�سورية في مخيم الأبرار في منطقة بر اليا�س ،كما قدمت الحملة لـ  91عائلة م�ساعدات
غذائية وبطانيات �شتوية في مخيمي برج البراجنة والبداوي ،في حين وزعت الحملة مادة
المازوت على �أكثر من  60عائلة نازحة في محيط مدينة بعلبك اللبنانية.
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يوم  – 18كانون الثاني  /يناير  2017وزعت لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان بالتعاون
مع لجنة القد�س الخيرية ،ك�سوة ال�شتاء لعدد من العائالت الفل�سطينية المهجرة من �سورية
�إلى مخيم البداوي في مدينة طرابل�س �شمال لبنان ،بالإ�ضافة �إلى توزيع حفا�ضات الأطفال
لخم�سين �أ�سرة مهجرة ،وذلك بهدف التخفيف من �أعبائها االقت�صادية والمادية.
يوم � 5شباط /فبراير  2017وزعت جمعية بيت �أطفال ال�صمود مواد تنظيف على عدد من
العائالت الفل�سطينية ال�سورية المهجرة في مخيم البداوي في مدينة طرابل�س �شمال لبنان،
وذلك بهدف التخفيف من �أعبائها االقت�صادية والمادية.
يوم � 14شباط /فبراير  2017وزع المركز الثقافي الفل�سطيني طرودا غذائية مقدمة من
منظمة الإغاثة الإ�سالمية على العائالت الفل�سطينية ال�سورية المهجرة في منطقة �سعد نايل
في البقاع الأو�سط.
وفي ال�سياق ،وزع مركز �أطفال الجليل يوم الأحد � – 19شباط  /فبراير  ،2017ق�سائم لمادة
«المازوت» على العائالت الفل�سطينية القادمة من �سورية والمقيمة في مخيم الجليل (ويفل)
في بعلبك.
�إلى ذلك وزعت جمعية الفرقان للعمل الخيري يوم � 21شباط /فبراير  2017بونات وطرود
غذائية على ذوي االحتياجات الخا�صة من فل�سطينيي �سورية المقيمين في مخيم عين الحلوة.
يوم � 17أيار /مايو  2017وزعت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني بالتعاون مع
جمعية الإر�شاد والإ�صالح (� )200سلة غذائية على العائالت الفل�سطينية المهجرة من
�سورية �إلى منطقة وادي الزينة جنوب لبنان.
ووفقاً للقائمين على الهيئة ف�إن التوزيع ي�أتي �ضمن م�شاريع �إغاثية للعائالت المهجرة والمت�ضررة
والمحتاجة من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين والقاطنين في منطقة وادي الزينة.
يوم  11حزيران /يونيو  2017وزعت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني ،وبتمويل من
جمعية الهالل الأحمر الكويتي �سالت غذائية على العائالت الفل�سطينية المهجرة من �سورية
�إلى مخيم البداوي بمدينة طرابل�س.
يوم  15حزيران /يونيو  2017وزعت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني بالتعاون
مع الإغاثة الإ�سالمية عبر العالم� 150 ،سلة غذائية على العائالت الفل�سطينية المهجرة من
�سورية �إلى منطقة وادي الزينة ب�إقليم الخروب جنوب لبنان.
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يوم  19حزيران /يونيو  2017وزعت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني �إقليم لبنان
(م�ست�شفى الهم�شري) وجبات �إفطار رم�ضانية على عدد من العائالت الفل�سطينية ال�سورية
وال�سورية المهجرة في مدينة �صيدا جنوب لبنان.
من جانبها وزعت لجنة المتابعة ل�ش�ؤون الالجئين الفل�سطينيين في البقاع الأو�سط والغربي
بالتعاون مع جمعية �أطفال ال�صمود ،م�ساعدات عينية (طرود نظافة) يوم � – 1آب � /أغ�سط�س
 2017مقدمة من جمعية  UNDPعلى عدد من العائالت الفل�سطينية المهجرة من �سورية.
بدوره نفذ تجمع عمال فل�سطينيي �سورية يوم � 4أيلول� /سبتمبر  2017وبمنا�سبة قدوم
عيد الأ�ضحى المبارك م�شروع الحالقة المجانية لفل�سطينيي �سورية في لبنان ،حيث �شمل
م�شروع الحالقة الذي تم بدعم من م�ؤ�س�سة م�ساعدة بالد ال�شمال الالجئين الفل�سطينيين
المهجرين في كافة مناطق لبنان ،وا�ستفاد منه بح�سب �أحد القائمين على الم�شروع  250من
منت�سبي التجمع و�أبنائهم وعموم �أبناء فل�سطينيي �سورية.
نفذت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني بالتعاون مع �صندوق �إغاثة �أطفال فل�سطين
م�شروع توزيع حقيبة �صحية ( )hygiene kitلأطفال رو�ضة ريا�ض ال�صالحين في
مخيم نهر البارد ،يوم الخمي�س في  26ت�شرين الأول 2017 ،حيث ا�ستفاد من الم�شروع 280
طف ًال من المجتمع المحلي والأطفال المهجرين من �سورية �إلى لبنان.
وفي يوم  29ت�شرين الثاني /نوفمبر  2017وزعت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني
بالتعاون مع جمعية الإر�شاد والإ�صالح �ألب�سة �شتوية على العائالت الفل�سطينية ال�سورية
المهجرة في منطقة وادي الزينة في �أقليم الخروب جنوب لبنان� ،إلى ذلك نوه م�س�ؤول الهيئة
في منطقة وادي الزينة  160عائلة ا�ستفادت من التوزيع الذي ا�ستهدف الأ�سر المهجرة في
المنطقة و بع�ض الأ�سر من المجتمع المحلي.
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الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى �شمال �إفريقية (م�صر ــ ليبيا)

• مـ�صـــر
ي�شتكي فل�سطينيو �سورية في م�صر من �ضعف التمثيل الر�سمي ،حيث �أكد العديد من الالجئين
لمجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية تق�صير ال�سفارة الفل�سطينية في القاهرة ،ومنظمة
التحرير الفل�سطينية ،والم�ؤ�س�سات الدولية في معالجة م�شكالتهم المعي�شية والقانونية.
وفي عام  2017ر�صدت مجموعة العمل ع�شرات حاالت ال�سلب وال�سرقة المتكررة بحق الجئين
فل�سطينيين و�سوريين ،عالوة على محاوالت االعتداء عليهم و�أعمال التحر�ش التي تعاني منها
الن�ساء في م�صر.
ويروي الجئ فل�سطيني تعر�ضه لأعمال بلطجة بغر�ض االبتزاز وال�سرقة حيث «قامت �سيارة
مدنية «مفيمة» من نوع «كيا �سيراتو» بتوقيفي ،و�س�ألني �أحد الراكبين فيها عن جن�سيتي ،وبعد
�أن عرف �أنني الجئ من �سورية طلب جواز �سفري� ،إال �أنني �أردت الت�أكد من هويته قبل �إظهار
الجواز ،ف�أخرج هويته با�سم محمد �إ .ف .و�صادرة عن �إدارة مباحث القاهرة ،ف�أعطيته بعدئذ
جواز �سفري غير �أن �إقامتي منتهية ال�صالحية ،فتم توقيفي وطلبوا مني ركوب ال�سيارة و�أغلقوا
هاتفي المحمول» ،ويقول ال�شاب« :توقعت �أن يتجه ال�سائق باتجاه ج�سر ال�سوي�س فوجدته
قد �أخذ طريق ال�سوي�س ،و�أنا �أعرف �أنه ال يوجد ق�سم �شرطة وال مركز �أمن في هذا الطريق»
وي�ضيف�« :أنه وقبل مفرق مدينة الم�ستقبل طلب مني �إخراج كل ما �أملك من المال وعند رف�ضي
�أ�شهر م�سد�سه في وجهي والآخر �أخرج �سكيناً و�صاحب ذلك ال�شتائم ،و�أعطيته كل ما �أحمل من
نقود ،وقذف بالجواز في و�سط ال�شارع الرئي�س حتى ابتعد عنه و�ألحق بجواز �سفري ،وكانت
ع�شرات ال�سيارات �ستده�سني وعدت �إلى المنزل مك�سور الخاطر ب�سيارة �أجرة بالدين».
• ليــبـــيا
تعتبر ليبيا �إحدى الدول النا�شطة لتهريب المهاجرين في �شمال �إفريقية ،حيث عبر من خاللها �آالف
الالجئين الفل�سطينيين نحو �أوروبا ،هرباً من الحرب الدائرة في �سورية.
و�شهد عام  2017اختطاف واحتجاز عدد من الفل�سطينيين ال�سوريين في مدينة بنغازي �شمال �شرق
ليبيا ،ومجموعة �أخرى تم اختطافهم في منقطة بني وليد �شمال غرب ليبيا بهدف الح�صول على فدية
مالية.
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وفي التفا�صيل ذكر النا�شطون �أن مجموعة بنغازي ُقطع االت�صال معها منذ قرابة الع�شرين يوماً،
والمكونة من �ستة �أ�شخا�ص� ،أربعة الجئين فل�سطينيين من �سورية ،واثنين من فل�سطينيي لبنان ،وهم
موقوفون في ال�سجن المركزي بمدينة بنغازي ،و�أ�ضاف النا�شطون �أن �سفارة فل�سطين تتوا�صل مع
بع�ض الجهات في ليبيا لإطالق �سراحهم خالل الأيام القادمة.
وعن م�صير المجموعة الثانية ذكر النا�شطون �أنه تم اختطافها في منطقة بني وليد ،وهي م�ؤلفة من
ثمانية �أ�شخا�ص من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين بينهم امر�أة في ال�سبعين من عمرها.
وفي يوم �/22آب � -أغ�سط�س 2017/وردت �أنباء لمجموعة العمل �أن المهربين �أطلقوا �سراح الم�سنة
الفل�سطينية والتي تبلغ من العمر �سبعين عاماً بعد تدهور حالتها ال�صحية ،فيما اليزالون يحتجزون
�سبعة �أ�شخا�ص ويقومون باالت�صال مع عائالتهم من �أجل ال�ضغط عليهم لت�أمين مبلغ  $ 5000كفدية
عن ال�شخ�ص الواحد.
وقالت والدة �أحد المختطفين في ات�صال هاتفي مع مجموعة العمل �إن ولدها وجميع الالجئين
الفل�سطينيين المحتجزين يعانون من حالة نف�سية �سيئة ،نتيجة المعاملة القا�سية التي يتلقونها من قبل
المهربين ،م�ضيفة لقد دفعت مبلغ الفدية المطلوب �إال �أن المهربين لم يفرجوا عن ولدي حتى اللحظة.
تقدر ال�سلطات الليبية ب�أن يكون هناك  6.000مهاجر والجئ محتجزين من قبل المهربين .ويعني ذلك
في حال الت�أكد من هذه المعلومات� ،أن �إجمالي عدد الالجئين والمهاجرين المحتجزين في �صبراتة و�صل
�إلى � 20.500شخ�ص ،من �ضمنهم �أولئك المتواجدون في مراكز احتجاز ر�سمية(.)1

( )1ي�صف عاملون في المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين من العاملين في الخطوط الأمامية �صورة عن معاناة ب�شرية
واعتداءات على م�ستوى هائل .ومن بين الالجئين والمهاجرين الذين تعر�ضوا لالعتداء على يد المهربين ،كان هناك
ن�ساء حوامل و�أطفال حديثو الوالدة ،فيما ُوجد مئات الأ�شخا�ص من دون مالب�س �أو �أحذية ،عدد كبير منهم بحاجة �إلى
رعاية طبية طارئة .....كذلك ،ف�إن الالجئين والمهاجرين الذين تم �إنقاذهم من المهربين كانوا يعانون من �صدمات
نف�سية .ويقول معظمهم ب�أنهم تعر�ضوا لعدة اعتداءات تم�س حقوق الإن�سان بما في ذلك العنف الجن�سي والقائم على
نوع الجن�س والعمل الق�سري واال�ستغالل الجن�سي .و�أ�شار عدد كبير ب�أنهم تعر�ضوا لل�ضرب و�أُجبروا على العمل
ل�ساعات طويلة من دون غذاء �أو مياه ،وتم و�ضعهم في �أماكن مكتظة تفتقر في �أغلب الأحيان للمراحي�ض �أو حتى
للتهوية .وذكر موظفو المفو�ضية وجود عدد مقلق من الأطفال غير الم�صحوبين والمف�صولين عن ذويهم ،الكثير
منهم دون ال�ستة �أعوام .ويفيد عدد كبير منهم ب�أنهم فقدوا �آباءهم خالل رحلتهم �إلى ليبيا.
http://www.unhcr.org/ar/news/briefing/201759/10/e5e1a94.html

ليبيا :الجئون ومهاجرون يتحدثون عن �أو�ضاع تدعو �إلى الأ�سى خالل احتجازهم من قبل مهربين.
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الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى ال�سعودية واليمن
• ال�ســـعودية
يرتبط الوجود الفل�سطيني ال�سوري في ال�سعودية بوجود عقد عمل �أو لأداء منا�سك العمرة
والحج ،فالمملكة العربية ال�سعودية ال ت�سمح بدخول الالجئين الفل�سطينيين �إليها �ش�أنها في ذلك
�ش�أن معظم الدول العربية الإ�سالمية.
ويواجه الفل�سطينيون ال�سوريون في المملكة ال�سعودية واقعاً �صعباً ،ب�سبب تع�سف ال�سلطات
با�ستخدام الحق في التعامل مع الحقوق التي حفظتها الم�ؤ�س�سات الدولية للمهاجرين والفارين
من الحروب.
حيث تحرم ال�سلطات ال�سعودية الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين من حق الإقامة وبالتالي كل
الحقوق المترتبة عليها من التعليم والطبابة المجانية ،وو�صلت �إلى مجموعة العمل ر�سائل
ت�صف �أو�ضاع العائالت الفل�سطينية بالقا�سية.
وقالت عائلة فل�سطينية هاجرت من �سورية ب�سبب �أعمال ق�صف منازلهم وا�ستهداف مخيمهم،
�أنهم دخلوا ال�سعودية بفيزا نظامية لأداء منا�سك العمرة ،وكنتيجة طبيعية لظروف الحرب في
�سورية لم يتمكنوا من العودة �إليها.
وحول و�ضعهم القانوني قالت العائلة �إن فيزا العمرة انتهت بعد �شهر واعتبر وجودنا في
ال�سعودية بحكم المخالفين ،وتقدمنا بطلب الإقامة �إال �أن ال�سلطات ال�سعودية رف�ضت منحنا
الإقامة.
و�أ�ضافت العائلة �أنه وبناء على رف�ض منحنا الإقامة ،لم نتمكن من تعليم �أبنائنا في المدار�س،
كما حرمنا من العمل في القطاع الحكومي وال�شركات الخا�صة.
وعن الطبابة ذكر رب الأ�سرة �أنهم يواجهون المتاعب للعالج ،وكان �آخرها والدة زوجته حيث
تعر�ضت العائلة لمعاناة كبيرة لدخولها الم�شفى ووالدتها على الرغم من دفع فواتير العالج في
كل مرة يدخلون فيها �إلى الم�شفى.
في حين ذكرت عائلة فل�سطينية �أخرى �أنها واجهت المرارة واللوعة بعد فقدان �أحد �أفرادها «فلم
ُيدفن �إال بعد �شهرين وب�صعوبة بالغة ب�سبب عدم امتالك �إقامة نظامية» .
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• اليمـــن
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
�أكدت م�صادر لمجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية يوم � /29أيلول – �سبتمبر،2017 /
فقدان التوا�صل مع الالجئ الفل�سطيني «�أحمد البرهومي» ( 23عاماً) من �أبناء مخيم خان ال�شيح
لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق ،و�أ�ضافت الم�صادر �أن العائلة لم تتمكن من التوا�صل مع
ابنها الذي كان يحاول الو�صول �إلى تركيا عبر �إقليم كرد�ستان العراق منذ حوالي الأ�سبوعين.
فيما وردت �أنباء من �أحد المعتقلين المفرج عنهم وجود ال�شاب «�أحمد البرهومي» في �أحد
ال�سجون بكرد�ستان العراق.
وفي يوم  /25ت�شرين الأول – �أكتوبر� 2017 /أفرج الأمن الكرد�ستاني في العراق عن الالجئ
الفل�سطيني «�أحمد البرهومي» وقام بترحيله في اليوم التالي �إلى لبنان.

الالجئون الفل�سطينيون من �سورية الى تركيا
تمتنع ال�سفارات التركية عن منح الالجئين الفل�سطينيين من �سورية ت�أ�شيرات للدخول �إليها
ب�شكل �شرعي �إال في حدود �ضيقة جدا جدا ،وت�شهد الحدود ال�سورية التركية انت�شارا �أمنيا تركيا
كبير يكاد ي�ستحيل العبور الآمن �إلى الأرا�ضي التركية ،حيث قام الجي�ش التركي ب�إن�شاء �أبراج
مراقبة ذكية تك�شف �أي ج�سم متحرك� ،إ�ضافة �إلى �إطالق تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية
والعربية لكل ج�سم متحرك يقترب م�سافة  300متر من الحدود.
واليزال الو�ضع العام لالجئين الفل�سطينيين �إلى تركيا ً غام�ضاً نوعاً ما رغم الوعود التي تلقتها
الم�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية العاملة على التخفيف من معاناة فل�سطينيي �سورية الذين
ا�ضطرتهم الحرب للجوء �إلى تركيا.
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وتتعامل الحكومة التركية مع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية الداخلين �إليها ب�شكل غير �شرعي
معاملة ال�سوريين من حيث منحهم بطاقة الحماية الخا�صة بهم والتي ي�ستطيعون من خاللها
الدخول �إلى المدار�س والح�صول على الطبابة المجانية والم�ساعدات.
�أما الالجئون الفل�سطينيون الداخلون �إلى تركيا ب�شكل نظامي فهي تفر�ض عليهم الح�صول على
الإقامة ال�سياحية �أو �إقامة العمل  -بما يت�ضمنه هذا الإجراء من ر�سوم مالية و�أوراق قانونية -
كي يتمكنوا من الإقامة في البلد ب�شكل �شرعي.
•التعداد العام والتوزع

بينت الإح�صائيات الحديثة التي قامت بها جمعية خير �أمة في تركيا وجود ما بين (-7000
 )8000الجئاً فل�سطينياً من �سورية �إلى تركيا ،ي�شكل الأطفال من عمر (� 14 -1سنة ) منهم
حوالي ( )2000طفال ،ويتوزع الالجئون الفل�سطينيون في تركيا على ثالثة قطاعات رئي�سة:
• القطاع الأول  775عائلة بما يعادل  ( %44ا�سطنبول – �أزميت – �أزمير – �أنطاليا – �أنقرة –
بور�صة – نيدا -نيف �شهير� -أك�سراي -بولو -يلوا ).
• القطاع الثاني  640عائلة بما يعادل ( %37العثمانية – �أنطاكية – الريحانية – مر�سين –
�أ�ضنة  - -ا�سكندرون -كارخان -قونيا – كرمان – قي�صري).
 3353عائلة بما يعادل ( % 19كل�س – �أورفا – نيزب -غازي عنتاب -مرع�ش –
•
ديار بكر – ماردين – باتمان ).

•الو�ضع المعي�شي

ك�شف الإح�صائيات عن وجود ( )186يتيماً و(� )58أرملة و( )30عائلة مفقود ،كما ّ
تتف�شى البطالة
في �صفوف الالجئين فهناك ( )423الجئاً ال يعملون ،كما �أن الأجور التي يح�صل عليها العمال ال
تتنا�سب مع الجهد المبذول وتكاليف الحياة من �أجرة منزل وغالء المعي�شة.
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كما بينت الإح�صائيات �أن ( )249جامعياً ال يعملون على �شهاداتهم العلمية ،و�أن متو�سط الأجور
في القطاعات ال�سابقة يتراوح بين ( 755 -920 -1000ليرة تركية ) على التوالي في حين �أن
�أجرة المنزل في تلك القطاعات ( 450-470-900ليرة تركية).
•الو�ضع التعليمي

التحق الطالب الفل�سطينيون في تركيا بالمدار�س ال�سورية المجانية التي �سمحت الحكومة التركية
بافتتاحها في مختلف المدن ،وتفاوتت �شروط قبول الطالب في المدار�س التركية بين مناطق و�أخرى،
فيمكن لل�سوريين ت�سجيل �أبنائهم في المدار�س الر�سمية التركية ،وللفل�سطينيين كذلك ب�شرط وجود
الإقامة� ،إال �أن �شرط الإقامة لي�س �أ�سا�سياً في جميع المحافظات ،ويحق لكل طالب يحمل هوية «الكيمليك»
بالدرا�سة المجانية فيها(.)1
وفي �أغ�سط�س – �آب � 2016أعلنت وزارة التربية التركية على موقعها الر�سمي على الإنترنت ما �سمته
«خارطة طريق» لتعليم الطالب ال�سوريين للعام الدرا�سي  2017/2016وذلك لت�أمين فر�صة التعليم
بكافة المراحل للطالب ال�سوريين بغ�ض النظر عن و�ضعهم القانوني في البالد( ،)2فقامت الحكومة
التركي،
باتّخاذ خطوات لت�سوية العمل ّية التعليم ّية ،وت�سريع اندماج الأطفال ال�سور ّيين في المجتمع
ّ
التركي نف�سه.
وذلك من خالل �إخ�ضاع الطلاّ ب �إلى دورات لغة ترك ّية مك ّثفة ،ومن ث ّم تدري�سهم المنهاج
ّ
كما قامت الحكومة الترك ّية بتدريب ما يقارب  290مد ّر�ساً �سور ّياً ب�إ�شراف اليوني�سيف لتقوم بعدها
بتوزيعهم على المدار�س ال�سور ّية ،في �إطار رفدها بالكوادر المنا�سبة وتعزيز القدرات(.)3
�أما على �صعيد التعليم الجامعي فيتاح للطلبة الفل�سطينيين الدرا�سة في الجامعات التركية ،وبر�سوم
رمزية مقارنة بالجامعات في الدول العربية ،ففي حال ح�صول الطالب على الثانوية العامة التركية ف�إن
تحدي اللغة يجعل حظوظه في الدخول الى الجامعة �ضعيفا لأنه يدخل في المفا�ضلة العاملة للقبول مع
الطالب التركي(.)4
( )1الكميلك هوية تمنح لل�سوري والفل�سطيني القادم من �سورية الى تركيا.

( )2وزارة التعليم التركية تطلق «خارطة الطريق» لتعليم الطالب ال�سوريين  -اورينت–نت – �سيما نعناعة – تاريخ
الن�شر . 2016/8/23
http://orient-news.net/ar/news_show/1211330//A

( )3واقع التعليم والتغيرات عليه  -نب�ض �سوريا – تاريخ الن�شر نوفمبر � 2016 ,11أ�سعد حنا

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/201611//syriaeducation-schools-turkey-radicalism.html#

( )4الطالب الفل�سطيني ال�سوري واقع وم�آالت – ابراهيم العلي – جمموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية .على ال�شبكة العنكبوتية
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/palestinian_student.pdf
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وت�شير �إح�صائيات جمعية خير �أمة �إلى وجود  1496طالباً في كافة المراحل الدرا�سية بالإ�ضافة
الى ( )164طالباً مت�سرباً نتيجة الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي يعاني منها الالجئون.
جدول يبين �أعداد الطالب الالجئين الفل�سطينيين وتوزعهم في تركيا لعام 2017
االبتدائي

الإعدادي

الثانوي

الجامعات

857

375

201

63

المجموع العام الطالب المت�سربون
1496

164

•الأوراق الثبوتية والقن�صلية ال�سورية

يعاني الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى تركيا من �صعوبة الح�صول على الأوراق الثبوتية
كالهوية ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر �أو بيان الوالدة ،وذلك للروتين القا�سي الذي تتبعه القن�صلية
ال�سورية بحق المراجعين .
فعند �أي مراجعة للقن�صلية يحتاج الالجئ �إلى موعد عبر الإنترنت والذي غالباً ال يكون الحجز
متوفر ًا فيه ب�شكل طبيعي مما ي�ضطره لال�ستعانة بمكاتب خا�صة تقوم بعملية حجز الموعد بمقابل
مالي يتراوح بين ( )$ 300 -50ح�سب المعاملة التي يحتاجها الالجئ.
كما �أن موظفي القن�صلية يتعاملون مع المراجعين بطريقة م�ستفزة من خالل البطء ال�شديد في
تنفيذ المطلوب والت�أجيل المتعمد والمطول للمعامالت التي تفقد �صاحبها �أحيانا ً حقه في الإقامة
في تركيا �إذا ما ت�أخر عن الموعد الذي تمنحه �إياه دائرة الهجرة « الأمنيات « ال�ستكمال الأوراق
المطلوبة ،والتي ت�شترط بدورها ت�صديق جوازات ال�سفر �أو البيانات ال�صادرة من �سورية من
القن�صلية ال�سورية ب�إ�سطنبول.
•الم�ؤتمر ال�شعبي لفل�سطينيي الخارج

�شهد الم�ؤتمر ال�شعبي لفل�سطينيي الخارج م�شاركة فاعلة من قبل الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين
المتواجدين في تركيا ،حيث توافد المئات منهم من مختلف المحافظات والمدن التركية للم�شاركة
في �أعمال الم�ؤتمر التي انطلقت يوم � 26شباط فبراير  2017وا�ستمرت لمدة يومين كاملين ،حيث
�شارك العديد منهم في ور�شات العمل واللجان التي انبثقت عن الم�ؤتمر.
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•الأن�شطة والفعاليات

�شارك الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى تركيا بغالبية الأن�شطة والفعاليات الداعمة للحق
الفل�سطيني ،فكانوا جزء ًا ال يتجز�أ من الحراك الفل�سطيني العام ،وبرزت م�شاركتهم في الحملة
الدولية للحفاظ على الهوية الوطنية «انتماء» والمظاهرات واالعت�صامات المنددة باالعتداءات
ال�صهيونية على الم�سجد الأق�صى ،وحملة مئوية وعد بلفور ،والحراك الراف�ض لقرار الرئي�س
ترامب باالعتراف بالقد�س عا�صمة للكيان الغا�صب لفل�سطين.
•�أبرز االنتهاكات

تعر�ض العديد من الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى تركيا �إلى انتهاكات مختلفة خالل عام
 2017لم تختلف عن �سابقاتها في الأعوام ال�سابقة ،وقام ق�سم الر�صد والتوثيق بر�صد بع�ض هذه
االنتهاكات ففي:
يوم  /11ني�سان – �أبريل  2017/ق�ضى الالجئ الفل�سطيني «محمد غزاوي» من �أبناء مخيم
اليرموك بر�صا�ص الجندرما التركية �أثناء محاولته دخول الأرا�ضي التركية.
يوم � / 9أيار – مايو  2017/اعتقلت الجندرما التركية الفل�سطين َّيين ال�سوريين» محمد
محمود �أبو طالب ( 22عاماً) و خليل خالد �شعبان ( 25عاماً)� ،أثناء محاولتهما دخول
الأرا�ضي التركية بطريقة غير نظامية ،وقامت ب�سجنهما في �سجن الأجانب بالقرب من
الحدود ال�سورية التركية.
يوم  /8حزيران – يونيو  2017/اعتقلت قوات الدرك التركية في والية �أدرنه �شمال غرب
تركيا ( )124مهاجر ًا �أثناء محاولتهم عبور الحدود التركية باتجاه اليونان بطريقة غير
�شرعية .و�أ�شارت تقارير �صحفية تركية �أن طالبي اللجوء والمهاجرين غير ال�شرعيين الذي
تم �إلقاء القب�ض عليهم من حملة الجن�سيات ال�سورية والباك�ستانية والجزائرية والجورجية
والمغربية والفل�سطينية.
يوم � /24آب – �أغ�سط�س 2017/قامت ال�سلطات التركية بترحيل الالجئ الفل�سطيني ل�ؤي
رحمة �إلى لبنان «بعد احتجازه قرابة �شهر في مطار �أتاتورك �أثناء محاولته ال�سفر �إلى ليبيا
مرور ًا بمطار �إ�سطنبول بحجة عدم وجود ت�أ�شيرة معه �إلى ليبيا .وفي مطار رفيق الحريري
في لبنان لم يتم ا�ستقباله وخ ّيرته ال�سلطات اللبنانية بين ترحيله �إلى �سورية �أو �إعادته �إلى
تركيا ،وبعد التوا�صل مع ال�سلطات التركية وموافقتها ا�ستقباله ،تم ترحيله �إلى تركيا وعند
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و�صوله تم تبليغه �أن ال�سلطات التركية تجري ات�صاالتها مع لبنان لإعادته مرة ثانية ،حيث
قامت لبنان بدورها بترحيله �إلى �سورية.
في يوم  /27كانون الأول – دي�سمبر  2017/نا�شدت عائلة الالجئ الفل�سطيني «مجد ع�صام
تعمري» من �أبناء مخيم الرمل في الالذقية الم�ؤ�س�سات الحقوقية والإن�سانية التدخل لمعرفة
م�صير نجلها الذي بات مجهو ًال عقب فقدان االت�صال به منذ �ستة �أ�شهر ،و�أو�ضحت العائلة
عبر ر�سالة �أر�سلتها �إلى مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن ولدها احتجزه
م�سلحون من الجي�ش الحر في ريف مدينة �إدلب �شمال �سورية منذ �ستة �أ�شهر �أثناء �سفره �إلى
تركيا ،و�أ�شارت العائلة �إلى �أن ابنها نقل في �شهر �أيلول المن�صرم �إلى �إحدى م�شافي تركيا
بعد ق�صف النظام لمواقع الجي�ش الحر في �إدلب ،ومن حينها ال يعرفون عنه �أي معلومات.
		 و�أ�ضافت العائلة �أننا وبعد �أن فقدنا الأمل توا�صل معنا �أحد الأ�شخا�ص و�أخبرنا �أن مجموعات
المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة �أفرجت عن مجد ،و�أنه �أثناء محاولته عبور الحدود التركية،
�أطلق الجندرما التركية عليه النار ،وقد �أ�صيب ونقل �إلى �إحدى الم�شافي ،ونوهت العائلة
�إلى �أن ال�شخ�ص لم يذكر ا�سم الم�شفى وال حتى المدينة التي يوجد فيها ابنهم.
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الالجئون الفل�سطينيون في �شرق �آ�سيا ( ماليزيا وتايلند )
• ماليــزيا
نا�شد ال�شقيقان الفل�سطينيان «حمزة وعثمان خ�شان» العالقان في مطار ماليزيا الدولي ،المنظمات
والم�ؤ�س�سات الدولية وحقوق الإن�سان والمجتمع المدني للتدخل من �أجل �إخراجهما ،والعمل على
ح ّل ق�ضيتهما.
ووفقاً للنا�شطة «فاطمة جابر» التي ن�شرت المنا�شدة ف�إن ال�شقيقين «حمزة خ�شان» (� )23سنة
والفتى «عثمان خ�شان» (� )13سنة عالقان في مطار ماليزيا منذ .2017/10/15
وقالت�« :إن الأم موجودة في ماليزيا منذ � 5سنوات ،وهي م�سجلة مع �أوالدها في مفو�ضية
الالجئين بماليزيا ،والأب موجود في �ألمانيا منذ � 3سنوات ،وبناء على �إقامته يحق له ل ّم �شمل
عائلته ،لكن �ألمانيا رف�ضت الطلب بحجة �أن العائلة �ستح�صل على لجوء من خالل مفو�ضية
الالجئين في ماليزيا».
رب الأ�سرة لديه
من جانبها �أوقفت مفو�ضية الالجئين في ماليزيا ملف لجوئهم بعدما علمت �أن ّ
�إقامة في �ألمانيا ،و�سيقوم ب�إجراءات ل ّم �شمل عائلتهُّ ،
وكل طرف يتهرب من الم�ساعدة وحل
م�شكلة هذه العائلة ،وفقاً للنا�شطة فاطمة.
على �إثر ذلك حاول ال�سفر �إلى ماليزيا لر�ؤية زوجته و�أطفاله بعد �أخذ الإقامة ،لكنه منع من ال�سفر
ب�سبب عدم الموافقة على منحه فيزا ،ونتيجة ذلك �أ�صيب بنوبة قلبية حادة دخل على �إثرها
الم�شفى.
و�أ�ضافت النا�شطة «�أن ال�شاب حمزة ا�ضطر لل�سفر من ماليزيا �إلى �ألمانيا بجواز «�سفر فل�سطيني»
�ساري المفعول لأن وثيقته الفل�سطينية ال�سورية منتهية ال�صالحية منذ عام  2013وبرفقته
�أخوه ال�صغير عثمان الذي يحمل «وثيقة �سفر فل�سطينية �سورية» مرور ًا بمطار كمبوديا� ،إال �أن
ال�سلطات الكمبودية منعت مرورهم ،وتم �إرجاعهما �إلى مطار ماليزيا الذي لم ي�سمح لهم بالدخول
لماليزيا لأنها �أغلقت ملفهم وو�ضعت بلوك عليه لمدة خم�س �سنوات في حال مغادرتهم لها.
وبعد قرابة �شهر من احتجاز حمزة وعثمان في المطار ،فهما مهددان بالترحيل �إلى �سورية �أو
بال�سجن في ماليزيا لحين �إيجاد حل لم�شكلتهما من قبل مفو�ضية الالجئين.
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• تايلـنــد
في � 24شباط -فبراير� 2017 /أطلق الالجئ الفل�سطيني «مهند الخجا»� ،أحد بناء مخيم
اليرموك ،المحتجز في �سجن مطار بانكوك بمملكة تايلند جنوب �شرق �آ�سيا ،نداء ا�ستغاثة
عبر مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،نا�شد فيه الم�ؤ�س�سات الدولية وحقوق
الإن�سان والمجتمع المدني للتدخل من �أجل الإفراج عنه.
		 وقال الخجا � :إنه ا�ستطاع الح�صول على ت�أ�شيرة �إلى تايلند لمدة � 6شهور ،حيث اعتقلته
ال�سلطات التايلندية بعدما انتهت مدة الفيزا ،وتم تحويله �إلى �أحد ال�سجون التايلندية
«�سجن الترحيل» ،وبقي محتجز ًا فيه قرابة �سنة ون�صف.
رحلته بعد �سنة ون�صف من
		 و�أكد الخجا لمرا�سل مجموعة العمل� ،أن ال�سلطات التايلندية ّ
االحتجاز �إلى لبنان ،لكن ال�سلطات اللبنانية هددت بترحيله �إلى �سورية لأن الفل�سطيني
ال�سوري ال ي�سمح له بالعودة �إلى لبنان ،منوهاً �إلى �أنه مطلوب لدى ال�سلطات ال�سورية
بتهمة تخ ّلفه عن الخدمة الإلزامية في جي�ش التحرير الفل�سطيني.
		 و�أ�ضاف ال�شاب �أنه ا�ستطاع قبل �أن يتم ت�سليمه ،حجز مقعد على �إحدى الطائرات المتجهة �إلى
ماليزيا ،وعند و�صوله مطار كوااللمبور رف�ضت ال�سلطات الماليزية ا�ستقباله ،و�أعادته �إلى لبنان
الذي وافق على ا�ستقباله.
		 لكن وتحت التهديدات الأمنية اللبنانية بت�سليمه للأمن ال�سوري� ،أعاد الخجا الكرة وحجز على
�إحدى الطائرات المتجهة من لبنان �إلى تايلند ،وعند و�صوله �إلى مطار العا�صمة التايلندية بانكوك
تم احتجازه في �سجن المطار ،وكان �آخر ما قاله الخجا لمرا�سل مجموعة العمل ،منا�شدته لل�سلطة
الفل�سطينية و�سفارتها في تايلند ،والمفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين ،التدخل
من �أجل �إطالق �سراحه ومعالجة و�ضعه القانوني ،و�إال �سيكون م�صيره م�صير �آالف المعتقلين في
�سجون النظام ال�سوري.
في � /26آذار – مار�س 2017 /نقلت وكالة معاً الإخبارية ر�سالة المحتجز في تايلند «محمد
�أبو حرب» حيث قال في ر�سالته �أن  3عائالت و 3ن�ساء وكبار في ال�سن و�شباب ،محتجزون في
المركز الذي يرمز له بـ « »IDCبتهمة «�أنهم الجئون» �أو النتهاء مدة ت�أ�شيراتهم �أو �إقامتهم.
وذكرت الر�سالة �أ�سماء بع�ض المحتجزين الفل�سطينيين :الم�سنّ «ماجد معروف ملحم» ()75
عاماً
ٌ
وثالث من بناته « -منتهى ومها ونهاد ماجد ملحم» ،و«كنعان عزيز ملحم» وهم من
�أبناء مخيم اليرموك في دم�شق ،و«محمد يون�س �أبو حرب» من �أبناء مخيم خان ال�شيح بريف
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دم�شق ،و«�سلطان عفيف �أحمد» و«�أيهم �إبراهيم يون�س» و«محمد خير �أحمد عزيمة» و«مهند
يا�سين» و«عمر ثائر �صالح» و«�أحمد عبد الرحمن النواجهة» و«�شادي �أمجد النواجهة».
وقال الالجئ «في�صل �أبو حرب» �شقيق المحتجز محمد� :إن �أخيه «محمد �أبو حرب» ( )45عاماً،
حا�صل على �شهادة العلوم المخبرية من جامعة دم�شق ،وعمل في العديد من المختبرات الطبية قبل
�أن يخرج من �سورية مجبر ًا في العام 2013؛ بفعل المعارك التي و�صلت نيرانها �أج�ساد المخيمات
الفل�سطينية بحثاً عن العمل والأمل بحياة �أف�ضل ،وهروباً من عمليات الخطف التي كانت ت�ستهدف
ال�شبان من قبل الأطراف المتناحرة في �سورية ،فدخل �إلى بانكوك بطريقة �شرعية كونه يحمل جواز
ال�سفر الفل�سطيني «الخارجي» الذي يمنح لالجئين الفل�سطينيين في ال�شتات لت�سهيل حركتهم،
بالتن�سيق مع «مفو�ضية الأمم المتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين» ،ولكن عندما انتهت مدة �إقامة
محمد في تايالند ت ّم احتجازه من قبل ال�سلطات في بانكوك وتحويله �إلى مركز توقيف المهاجرين
« »I.D.Cحيث يقبع هناك العديد من الفل�سطينيين تحت نف�س التهمة ،وهي «�أنهم الجئون».
وعن �أو�ضاع المحتجزين الفل�سطينيين داخل مركز التوقيف في بانكوك� ،أكد في�صل �أ ّنه ح�صل على
ر�سالة �صوتية ل�شقيقه محمد تم ت�سريبها من مركز التوقيف حيث يقبع هناك ،قال فيها�« :إنه تع ّر�ض
لجلطة في رجله داخل المركز ،وهو يعاني من �سوء الأو�ضاع وارتفاع درجات الحرارة ،وعدم
االهتمام بالموقوفين ،وقطع ات�صالهم بالعالم الخارجي» ،م�ؤكد ًا �أن بين المحتجزين من م�ضى
على �سجنه �أكثر من �سنة وخم�سة �أ�شهر ،و�أن �سجن « »IDEمن �أ�سو�أ مراكز احتجاز المهاجرين
الكتظاظه بالمحتجزين ،وقذارته الكبيرة ،كما �أن الطعام قليل ورديء النوعية ،في حين يمنع
حرا�س ال�سجن خروج «ال�سجناء» المهاجرين للتهوية» ،حيث لم ن�شاهد ال�شم�س منذ فترات طويلة
الأمر الذي �أدى لإ�صابتنا ب�أمرا�ض جلدية» بح�سب ر�سالة �سابقة و�صلت لمجموعة العمل من �أحد
الفل�سطينيين ال�سوريين كان محتجز ًا بداخله. ».
وفي  /14ت�شرين الثاني – نوفمبر � 2017/أطلق الالجئ الفل�سطيني ال�سوري «�إياد �سليمان»
المحتجز في �سجن بمملكة تايلند ،نداء ا�ستغاثة عبر مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية،
نا�شد فيه الم�ؤ�س�سات الدولية وحقوق الإن�سان والمجتمع المدني للتدخل من �أجل الإفراج عنه
وو�ضع حد لم�أ�ساته .وقال ال�سليمان في ر�سالة و�صلت �إلى مجموعة العمل�« ،إن معاناة هجرته
بد�أت عندما دخل �إلى الأرا�ضي التايلندية عام  ،2013بهدف مقابلة المفو�ضية ال�سامية للأمم
المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين ،وتقديم طلب هجرة لديها �إلى �إحدى الدول الأوربية؛ م�شير ًا �إلى
�أنه وبعد انتهاء مدة ت�أ�شيرته ال�سياحية بقي متخفياً ومتوارياً عن الأنظار ريثما تقوم المفو�ضية
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بت�سفيره �إلى �إحدى الدول الأوربية� ،إال �أنه اعتقل يوم  – 9ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2017بتهمة
انتهاء مدة ت�أ�شيرته ال�سياحية ،وتم تحويله �إلى �أحد ال�سجون التايلندية« .و�أ�ضاف ال�سليمان �أنه
لدى توا�صله مع المفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين� ،أخبرته �أنها عاجزة عن
تقديم �أي م�ساعدة له ،وال ت�ستطيع فعل �أي �شيء لأن الحكومة التايلندية ال تعامل الالجئين على
�أنهم الجئون فارون من الحرب ،بل تعاملهم كخارجين عن القانون في حال خالفوا قوانينها.
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الالجئون الفل�سطينيون من �سورية الى �أوروبا
�شهد العام  2017تطورات متعددة على �صعيد تواجد هجرة الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين
في �أوروبا ،والأو�ضاع ب�شكل عام تتجه نحو ا�ستقرار من و�صلوا خالل ال�سنوات ال�سابقة ،حيث
ح�صل العديد منهم على عملٍ  ،فيما التحقت الن�سبة الأكبر من فئة ال�شباب في البرامج الدرا�سية
لمرحلتي الثانوية والجامعية ،بالإ�ضافة �إلى �إنهاء العديد منهم لمرحلة الماج�ستير في الجامعات
الأوروبية.
ي�ضاف �إلى ذلك بد�أ جزء ممن و�صلوا خالل الفترات الما�ضية بتعديل �شهاداتهم وح�صولهم على
�أذون ممار�سة العمل �سيما في القطاع ال�صحي.
كما �شهدت ال�سنة الما�ضية تزايد ًا في �أعداد الالجئين الذين يح�صلون على الجن�سيات الأوروبية،
وتحديد ًا الهولندية وال�سويدية ،وذلك ب�سبب قوانين اكت�ساب جن�سية البلدين التي تُع ُّد مقبولة
جد ًا مقارنة مع باقي الدول الأوروبية.
ومن جانب �آخر �شهد العام  2017انح�سار ًا لموجات اللجوء �سواء القادمة من تركيا� ،أو من م�صر
وليبيا ،حيث ُيعد ال�سبب الرئي�س لذلك؛ هو قيام الدول الثالث ب�ضبط حدودها وت�شديد �إجراءاتها
�ضد الهجرة عبر البحر انطالقاً من �سواحلها ،وذلك عبر توقيع العديد من االتفاقيات بين تلك
البلدان و�أوروبا.
لكن وفي الجانب الآخر تفاقمت معاناة الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين العالقين في اليونان،
منذ العام  ،2015وذلك �إثر قيام العديد من الدول الأوروبية بت�شديد �إجراءاتها لمنع و�صول
الالجئين �إلى �أرا�ضيها .منها �إجراءات داخل �أوروبا كما هو الحال في دول �شرق �أوروبا ،حيث
�شددت ٌّ
كل من هنغاريا وبلغاريا ومقدونيا �إجراءات حرا�سة الحدود لمنع تدفق الالجئين .فيما
ع ّلقت كل من النم�سا والدنمارك وال�سويد جزئياً بع�ض تفا�صيل قواعد الحركة الحرة بينها ،من
خالل نقاط فح�ص �شرطية على نقاط العبور بينها وبين الدول المجاورة.

♦ ♦�أعداد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى �أوروبا
حتى نهاية العام  2017لم تقم �أي جهة ر�سمية فل�سطينية بمتابعة الإح�صاءات المتعلقة بالالجئين
الفل�سطينيين ال�سوريين في �أوروبا ،كما لم تتمكن �أي جهة غير ر�سمية من معرفة العدد الدقيق لالجئين
الفل�سطينيين ال�سوريين في �أوروبا ،وذلك العتبارات كثيرة �أهمها �أن معظم دوائر الهجرة الأوروبية
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ّ
تف�ضل التوا�صل مع جهات ر�سمية فل�سطينية عو�ضاً عن توا�صلها مع الجهات الأهلية.
�صعوبات ٍ
ٍ
تقنية كبيرة� ،أهمها �أن الجهات الأوروبية ال تقدم �إح�صائيات منف�صلة لهم كما
بالإ�ضافة �إلى
هو الحال مع باقي الالجئين من الجن�سيات الأخرى ،في حين تُ�ص َّنف �إح�صائيات المفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئين  UNHCRمعظمهم �ضمن «بدون وطن» ( ،)Statelessوهذه الفئة ال ت�ضم الالجئين
الفل�سطينيين من �سورية فح�سب؛ بل ت�ضم العديد من الفئات الأخرى من الجئين �أكراد و�صوماليين
وقادمين من بع�ض دول الخليج العربي ،وهو ما تقدر ن�سبته بـ .)1( %16
�إن البحث عن عدد الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين الذين و�صلوا �إلى �أوروبا يتطلب البحث في بيانات
دوائر الهجرة والإح�صاء الأوروبية ذات ال�صلة� ،إ�ضاف ًة �إلى بيانات المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئين
التابعة للأمم المتحدة (.)UNHCR
وبدورها قامت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،ووفق الإمكانيات المتاحة بمتابعة �أعداد
الالجئين الفل�سطينيين في �أوروبا حتى نهاية العام الما�ضي  ،2016حيث قارب العدد الغير ر�سمي
والتقديري نحو � 80ألفاً ،لكن ومن بعد انح�سار موجة اللجوء ،وازدياد عدد الالجئين القادمين عبر
برامج ل َّم َّ
ال�شمل؛ �أ�صبح حتى و�ضع العدد التقديري �أمر ًا في غاية التعقيد.
لكن وب�شكل عام يرجح الباحثون في ق�سم الإح�صاء والتوثيق في مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي
�سورية� ،أن عدد الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين قد و�صل في �أوروبا �إلى نحو مئة �ألف مع نهاية العام
 2017نظر ًا لتوا�صل عمليات ل َّم ال�شمل الم�ستمرة منذ �سنوات.

♦ ♦الواقع القانوني والإن�ساني لالجئين الفل�سطينيين في �أوروبا
ا�ستمرت معظم الدول الأوروبية بمنح حق اللجوء الإن�ساني لفل�سطينيي �سورية في حال طلبهم
اللجوء فيها ،وات�صف عام  2017باال�ستقرار القانوني نوعاً ما بالن�سبة لالجئين الفل�سطينيين
ال�سوريين في مختلف البلدان الأوروبية ،حيث لم ت�صدر قرارات جديدة �أو مفاجئة تتعلق
بو�ضعهم القانوني ،فقد ا�ستمرت معظم البلدان الأوروبية ب�سيا�ساتها المت�شددة بما يخ�ص
مدة الإقامات الممنوحة لالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين على �أرا�ضيها ،تلك الإجراءات التي
بد�أت في الن�صف الثاني من عام  ،2015والتي �شكلت تغيرات متتالية و�صلت �إلى وقف بع�ض
الدول الأوروبية منح المدة الق�صوى للإقامة (� 5سنوات غالباً) لالجئين من �سورية .كما فعلت
مملكة ال�سويد ،والتي �أ�صبحت تعطي �إقامات م�ؤقتة مدتها ثالث �سنوات قابلة للتجديد� ،أو حماية
( )1منهجية تثقيل الرقم اإلحصائي للفلسطيني السوري في أوروبا لباحث االقتصادي محمد يوسف.
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�إن�سانية مدتها (� )13شهر ًا ،ال يحق لمن ح�صل على الحماية ل َّم �شمل عائلته ،في حين يحق لمن
ح�صل على �إقامة (� )3سنوات ل َّم �شمل �أ�سرته وفق �شروط م�شددة قد تتطلب في بع�ض الحاالت
ت�أمين عمل ل�صاحب طلب ل َّم ال�شمل ،بالإ�ضافة �إلى ت�أمين م�سكن منا�سب للعائلة بحيث تتنا�سب
م�ساحته مع عدد �أفراد العائلة.
في حين �شددت الدنمارك �سيا�ساتها المالية تجاه الالجئين ،حيث خف�ضت الم�ساعدات المخ�ص�صة
لالجئين .كما �صدرت قرارات بتجريد الالجئين الجدد من ممتلكاتهم الثمينة ليتم �إ�ضافة قيمتها
�إلى الم�ساعدات المقدمة من قبل الدولة �إلى الالجئ.

• ال�سويد
�ألقت ال�سلطات ال�سويدية القب�ض على الالجئ الفل�سطيني ال�سوري «م�صطفى حجاوي» ابن مخيم
اليرموك ،يوم  25كانون الثاني – يناير  2017/بعد رف�ضها منحه الإقامة على �أرا�ضيها ،في مركز
تابع لم�صلحة الهجرة في العا�صمة ا�ستوكهولم ،ب�سبب ح�صوله على حق الإقامة في اليونان.
الحجاوي الذي و�صل �إلى ال�سويد قادماً من اليونان في �شهر �أيلول – �سبتمبر  2014 /تقدم
بطلب لجوء لم�صلحة الهجرة� ،إال �أن طلبه ُرف�ض لأنه ب�صم في اليونان وح�صل على حق الإقامة
ال�سويدية ،مفادها
فيها ،وبناء على ت�صريحات �صدرت عن المكتب ال�صحفي لم�صلحة الهجرة ُ
�أن ال�سويد �سترف�ض منح اللجوء �إلى الالجئين القادمين من اليونان� ،إذا كان لديهم �إقامة فيها،
و�ستتعامل معهم على �أ�سا�س �أنهم ح�صلوا على الحماية في بل ٍد من بلدان االتحاد الأوروبي.
الجدير بالتنويه �أن الالجئ الفل�سطيني «م�صطفى حجاوي» بعد �أن رف�ضت ال�سويد طلب لجوئه
رجع �إلى اليونان ،و ق ّدم طلب تنازل عن �إقامته فيها ،ومن ثم عاد �إلى ال�سويد ليق�ضي عاماً ون�صف
فتوجه �إلى دائرة الهجرة ،التي
العام بعيد ًا عن الأنظار� ،إلى �أن حان موعد تقديم الطلب الجديد ّ
قامت باحتجازه وترحيله �إلى اليونان.
وفي الرابع من �آذار – مار�س  2017رف�ضت م�صلحة الهجرة ال�سويدية طلب «ل ّم �شمل» للعائلة
قدمه الالجئ الفل�سطيني ال�سوري «محمد عليان» ،وذلك ا�ستناد ًا لأ�سباب تعود لق�ضية �شخ�ص
�آخر لي�ست ق�ضيته .وقال عليان الحا�صل على الإقامة ال�سويدية منذ � 3سنوات� ،أنه ُ�صدم عند
تفقده ل�صندوق بريد منزله في مدينة فيكخو ،المحاذية ليون�شوبينغ ،بالرد ال�سريع من الم�صلحة
على اعتبار �أن طلب ل َّم ال�شمل يحتاج لأ�شهر طويلة ،وهو لم يمرعلى طلبه المقدم �إال �شهر واحد،
وكانت �صدمته �أكبر عندما اكت�شف �أن �أ�سباب الرف�ض المو�ضحة في القرار ،تعود ل�شخ�ص �آخر
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بالرغم من �أن القرار ت�ض ّمن ا�سم محمد عليان ورقم ق�ضيته.
و�أ�ضاف عليان� :أن م�صلحة الهجرة بررت �سبب رف�ض طلب لم �شمل زوجته ب�أ�سباب مغايرة للوثائق
التي زودهم بها حين تقديم الطلب .فقد ذكرت م�صلحة الهجرة له �أنه لي�س لديه �شقة يقيمان فيها هو
م�سجلة لدى م�صلحة ال�ضرائب.
وزوجته ،وعمل بمدخول كاف يعتا�شان منه ،و�أن زوجته لي�ست ّ
و�أكد عليان �أن الأ�سباب غير �صحيحة ،فقد زود م�صلحة الهجرة ب�صور عن عقد ال�شقة والعمل
مت�ضمناً دخله ال�شهري ،وقام بت�سجيل زوجته في م�صلحة ال�ضرائب وفقاً ل�شروط ل ّم ال�شمل.
و�أ�ضاف عليان� ،أنه توجه �إلى مقر م�صلحة الهجرة في مدينته م�ستف�سر ًا عما ح�صل ،لكن �س�ؤاله
قوبل بالرف�ض ،وطلبوا منه الح�صول على توكيل من زوجته باعتبار ل ِّم ال�شمل عائد �إليها ،ومع
ح�صوله على التوكيل ،عاد عليان �إلى مقر الم�صلحة للح�صول على معلومات عن الق�ضية وقال
في هذا الإطار :لقد بدا على موظفة الم�صلحة عالمات اال�ستغراب عندما وجدت ا�سم �شخ�ص �آخر
في ملفي ،م�شيرة �إلى وجود خط�أ ما قد يكون ح�صل من متخذي القرار في الم�صلحة ،طالبة منه
تقديم طعن بالقرار على الفور .
وختم حديثه �أنه م�ستغرب من وقوع الم�صلحة الم�س�ؤولة عن م�صير الكثير من العائالت المهاجرة
والالجئة في خط�أ فادح كهذا ،علماً �أن القرار يم ُّر على �أكثر من م�س�ؤول قبل �صدوره.
وفي الأول من تموز -يوليو  2017وردت �أنباء م�ؤكدة لمجموعة العمل عن رف�ض دائرة الهجرة
ال�سويدية ل َّم �شمل �إحدى الأ�سر الفل�سطينية ال�سورية المتواجدة في م�صر بابنها الفتى ابن الـ(15
عاماً) المتواجد في ال�سويد.
ووفقاً لما ورد للمجموعة ف�إن الفتى خالل فترة �إتمام معامالت الح�صول على الإقامة ول ّم ال�شمل؛
كان قد ح�صل على الجن�سية ال�سويدية بعد �إتمامه مدة عامين من الإقامة داخل ال�سويد ،حيث
يح�صل الطفل الفل�سطيني ال�سوري على الجن�سية ال�سويدية بعد تلك الفترة.
لكن الأمر الذي فاج�أ العائلة هو رف�ض دائرة الهجرة لطلب ل ِّم �شملها بابنها ،وذلك بحجة ح�صوله
على الجن�سية ال�سويدية وفقدانه لح ّقه بل ِّم �شمله ب�أ�سرته.
وفي  15ت�شرين الأول – �أكتوبر ت�شردت عائلة �أبو �إدري�س الفل�سطينية ال�سورية جنوب ال�سويد
بعد �إخالء منزلهم بالتهديد من قبل م�صلحة الهجرة ،وعند لجوئهم �إلى م�صلحة ال�ش�ؤون
االجتماعية «ال�سو�سيال» ته ّربت من ت�أمين منزل لهم .وفي تفا�صيل الق�ضية قال نا�شطون� :إن
العائلة المكونة من ولدين وثالث بنات � -إبراهيم ،خالد� ،صفاء ،عائ�شة و�سوزان و�أمهم « �إنعام
بيرومي» تقدمت بطلب اللجوء �إلى ال�سويد في عام .2014
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وبعد �سنة ون�صف ال�سنة ح�صلت الأ�سرة على �إقامة م�ؤقتة مدتها �سنة واحدة ،وعند ا�ستالمهم
الإقامة في م�صلحة الهجرة ُطلب منهم تجديد طلب الإقامة قبل انتهاء المدة بثالثة �أ�شهر.
وت�ضيف العائلة «�أنه وقبل انتهاء مدة الإقامة بثالثة �أ�شهر اتجهوا �إلى م�صلحة الهجرة في
مدينة مالمو جنوب ال�سويد من �أجل التقديم على طلب التجديد ،لكن موظفة هناك �أخبرتهم
ب�أنه ال يحق لهم تجديد الإقامة ،و�سيتم ت�سفيرهم �إلى بلدهم ،ولدى �س�ؤالها عن �أي بلد تتحدث؟
«و�أنتم تقولون �إن الفل�سطيني ال يمتلك وطنا» قالت الموظفة �إنه �سيتم ت�سفيرهم �إلى ليبيا.
ردت العائلة لموظفة الهجرة «�أن ليبيا لي�ست بلدهم ،وال يملكون فيها �إقامة ،وال يمكنهم الرجوع
�إلى هناك ،و�أبرزوا لها بطاقة منظمة الأونروا ،وبعد �أ�شهر عدة �أر�سلت م�صلحة الهجرة لأوالدها
الثالثة (�إبراهيم� ،صفاء ،عائ�شة) موعد مقابلة في الهجرة ،وعندما ذهبوا طلبوا منهم تقديم طلب
لجوء مرة �أخرى ،وعندما �س�أل الأبناء الثالثة عن �سنتي االنتظار ،قالوا �إنها لي�ست مح�سوبة بعد
التب�صيم ،انتظروا موعد مقابلة ،و�أما باقي العائلة فلم يتم �إر�سال �أي �شيء لهم.
وتذكر العائلة�« :أنه في تاريخ  2017/9/5تم �إ�صدار قرار ب�أنه «يجب علينا �إخالء المنزل ،وفي
يوم � 2017/9/8أخذوا منا الهويات ،وطلبوا منا ت�سليم بطاقة البنك �أي�ضاً ()ICA Banken
وقالوا� :إن م�صلحة الهجرة من الآن لم تعد م�س�ؤولة عن م�ساعدتنا ،ويجب علينا الذهاب �إلى
ال�سو�سيال وهم �سيقومون بم�ساعدتنا».
وت�ضيف العائلة« :وعند التوجه الى ال�سو�سيال قالوا« :هذا لي�س من �ش�أننا يجب �إخالء المنزل
يوم الجمعة وت�سليم المفاتيح ،و�إن لم تخرجوا �سنقطع التيار الكهربائي والماء عن المنزل ،و�إن
لم تلتزموا �أي�ضاً ف�سوف نقوم ب�إبالغ ال�شرطة ليقوموا ب�إخراجكم من البيت ،ونحن ال ن�ساعدكم
�إال في الأكل» .و ِفي يوم الأربعاء  2017/9/27تقول الأم �إنعام« :جاء موظفون من م�صلحة
الهجرة و�أخرجونا من المنزل ،وقالوا لنا :اذهبوا �إلى ال�سو�سيال �سي�ساعدكم بالت�أكيد ،وهددونا
بالبولي�س في حال رف�ضنا الخروج من البيت« .خرجنا و�أقفلوا البيت وذهبنا �إلى ال�سو�سيال
وكانت م�ساعدتهم لنا بت�أمين ليلة واحدة فقط بغرفة فندق بجانب البحيرة ،و ِفي اليوم الثاني قال
لنا الم�س�ؤولون عن الغرفة :ال يوجد لكم �أماكن هنا يجب �إخالء الغرفة الآن».
ت�ضيف الالجئة الفل�سطينية �إنعام« :رجعنا مرة �أخرى �إلى ال�سو�سيال ،و َلم ي�ساعدنا �أحد جل�سنا
هناك حتى ال�ساعة  8م�ساء ،و َلم يقم �أحد بم�ساعدتنا ،وطلبوا لنا البولي�س ،الذي جاء بدوره
و�أخرجنا من مقر ال�سو�سيال ،وبقينا في ال�شارع ونحن الآن م�شردون وال يوجد لنا مكان نذهب
�إليه وال نمتلك منز ًال».
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• اليونان
�سوري
فل�سطيني
الجئ
ِّ
�أما على �صعيد اليونان فقد �شهد العام  2017تفاقماً لمعاناة حوالي (ٍ )400
ٍّ
عالقين في الجزر اليونانية ،حيث ي�ضطرون لل�سكن في خيام قما�شية بين الغابات والأحرا�ش
لعدم وجود �أماكن وم�ساحات كافية في مخيمات الالجئين.
ووفقاً ل�شهادات الجئين فل�سطينيين �سوريين تحدثوا لمجموعة العمل عن معاناتهم في جزر
خيو�س و�سامو�س ولي�سفو�س متليني ،ف�إن كثافة المخيمات بالالجئين وعدم وجود م�ساحات
كافية جعلت حياتهم مزرية وقا�سية تحت الخيام وبين الغابات ،وهي ال تلبي الظروف المنا�سبة
فال تقي من حر والمن برد وال من مطر وال من العوا�صف.
وب�سبب الأعداد الكبيرة لالجئين ف�إن على الالجئين االنتظار ل�شهور عديدة في الجزر ريثما يتم
البت في ق�ضاياهم باالنتقال �إلى البر اليوناني ،مما زاد من معاناتهم و�شعورهم بالظلم الكبير.
ويقدر عدد العالقين من فل�سطينيي �سورية في اليونان حتى �أواخر عام  2016بحوالي ()400
الجئ غالبيتهم يتواجدون في جزر «ل�سبو�س  -متليني  -خيو�س  -ليرو�س  -كو�س « بينهم
عائالت و�أطفال ون�ساء وكبار �سن ،يتوزعون على مخيمات الالجئين بع�ضهم ي�سكن في خيم
والآخر في �صاالت كبيرة �أو كرافانات.
ومع دخول ف�صل ال�شتاء تحولت خيم الالجئين على الجزر اليونانية �إلى م�ستنقعات
ب�سبب الأمطار الغزيرة ،و�أظهرت ال�صور ومقاطع الفيديو التي بثها نا�شطون
والجئون من الجزر م�شاهد �صادمة للحالة المزرية التي تمر على المهاجرين.
ففي مخيم خيو�س ،ومخيم موريا على جزيرة لي�سفو�س متليني ،ومخيم �سامو�س على جزيرة
�سامو�س ،يعي�ش الالجئون ليالٍ �صعبة بفعل الأمطار ال�شديدة ،والتي �أغرقت خيم الالجئين
بالمطر والطين.
كما تم ر�صد تعر�ض مجموعة من الالجئين الفل�سطينيين من �سورية مجدد ًا للإهانة ولل�ضرب
بالأ�سلحة البي�ضاء ،على يد فئات مهاجرة �أكثر عدد ًا من جن�سيات �أخرى على مر�أى وم�سمع
من ال�شرطة اليونانية ،مما �أدى �إلى �إ�صابات خطيرة ومتو�سطة وك�سور بين عدد من ال�شباب
الفل�سطينيين ال�سوريين» بح�سب �شهادات بع�ض الالجئين على الجزر.
وفي يوم /8ت�شرين الثاني  -نوفمبر 2017/نظم ع�شرات المهاجرين بينهم فل�سطينيون و�سوريون،
مظاهرة �أمام ال�سفارة الألمانية في العا�صمة اليونانية �أثينا� ،ضد ما اعتبروه رف�ض ال�سلطات
الألمانية ال�سماح لهم بااللتحاق بعائالتهم في �ألمانيا .وطالب الالجئون في المظاهرة التي جابت
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�شوارع �أثينا بنقلهم �إلى �ألمانيا لاللتحاق ب�أ�سرهم ،حيث يتواجد الالجئون في اليونان منذ �أكثر
من عام ،و�صدرت موافقة ل ِّم ال�شمل لكن ت�صريح ال�سفر لم ي�صدر بعد من الحكومة الألمانية.
في حين اتهمت عدة منظمات �إن�سانية �ألمانيا بمخالفة بنود قواعد اتفاقية دبلن التي تن�ص ب�أال
يجب �أن يبقى الالجئون الم�ص ّنفون تحت بند «لم ال�شمل» لأكثر من �ستة �أ�شهر في اليونان.

• �ألمانيا:
�أعادت �ألمانيا تفعيل اتفاقية دبلن بعد �أن �أوقفت العمل بها عام  ،2011فكل �شخ�ص تقدم باللجوء
وهو في طريقه �إلى دول اللجوء الأوروبي وتحتفظ هذه الدولة بب�صمة له ،يجب �أن يعاد �إليها
بعد موافقتها.
رحلت ال�سلطات الألمانية الالجئ الفل�سطيني ال�سوري «محمد
ففي ت�شرين الأول – �أكتوبر ّ 2017
قبيعة � -أبو طه» �إلى اليونان في خطوة هي الأولى من نوعها بحق الجئ فل�سطيني من �سورية
بعد �إعادة تفعيل اتفاقية دبلن.
ي�شار �أن محمد قبيعة الم�صاب في يده �إثر الحرب في �سورية كان قد ح�صل على الإقامة والهوية
اليونانية ،ولعدم �إمكانية العالج في اليونان ،غادرها عبر الطائرة �إلى �ألمانيا بطريقة نظامية.
وعند �س�ؤاله في المطار الألماني عن �سبب مجيئه �إليها قال «رغبة بالعالج ولكون اليونان لي�س
فيها عالج لحالتي» ،وبعد فترة زمنية ق ّدم اللجوء في �ألمانيا لموا�صلة عالجه و�صعوبة المعي�شة
في اليونان.
وبح�سب محمد« :وبعد فترة زمنية تقارب الـ � 4شهور جاءني الرد برف�ض الطلب ،مما دعاني
محام لمتابعة ق�ضيتي ،وبعد � 3شهور من توكيلي للمحامي جاءني الرد الثاني
للطعن وتوكيل ٍ
بالرف�ض على الرغم من ح�صولي على موعد للفح�ص الطبي عن طريق م�ؤ�س�سة «�سو�سيال» ،و�أنه
«قبل �أن ي�أتي موعد الفح�ص الطبي اقتحم البولي�س الألماني الغرفة التي �أقطنها في «الهايم»
 مخيم اللجوء ،وقال لي دون �سابق �إنذار �إنه لدي ترحيل ،وتم ترحيلي �إلى اليونان يوم-25ت�شرين الأول � -أكتوبر.»2016 -

• هولندا
�س ّلطت و�سائل �إعالم هولندية يوم  /11ت�شرين الأول – �أكتوبر  2017/ال�ضوء على الحملة
الت�ضامنية التي �أطلقتها �سيدة هولندية لمنع ترحيل الطفل الفل�سطيني ال�سوري «زين» ذو
الخم�سة �أعوام ،ووفقاً لما ن�شرته و�سائل الإعالم ف�إن الطفل يعاني من متالزمة داون.
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وبح�سب �صحيفة «دا �ستاد �أمر�سفورت» تنوي ال�سلطات الهولندية ترحيل «زين» �إلى العراق
م�سقط ر�أ�س والدته ،فيما �أكدت و�سائل الإعالم الهولندية �أن حوالي (� )4500شخ�ص ان�ضموا �إلى
الحملة التي ت�سعى لل�ضغط على وزير الأمن والعدل الهولندي لل�سماح ببقاء العائلة.
يذكر �أن الحملة كان قد ت ّم �إطالقها مطلع ال�شهر الجاري ،من قبل ال�سيدة الهولندية التي �أكدت �أن
الطفل �سيعاني ب�شكل فظيع في حال تم ترحيله �إلى العراق كونه فل�سطيني �سني ،بالإ�ضافة �إلى
�سوء الأو�ضاع ال�صحية في العراق التي �ست�ؤثر على مر�ضه.

• بريطانيا:
�أوقفت وزارة الداخلية البريطانية طلب لجوء الالجئ الفل�سطيني ال�سوري «يو�سف جهاد ح�سن»
( 23عاماً) ،ونا�شدت عائلة الالجئ ال�سلطات البريطانية عدم ترحيل ابنها �إلى �إيطاليا ،حيث
نقلت �صحيفة «الإندبندنت» البريطانية منا�شدة والد ال�شاب الفل�سطيني الذي تعتزم ال�سلطات
البريطانية ترحيله خالل الفترة القادمة.
وقال «جهاد ح�سن» -والده  -لل�صحيفة البريطانية�« :إذا �أخذت وزارة الداخلية ابني يو�سف،
�س�ألقي بنف�سي تحت ال�سيارة التي �ست�أخذه �إلى الق�سم».
ووفقاً لما ن�شرته ال�صحيفة ف�إن ال�شاب «يو�سف» كان قد غادر دم�شق عندما كان عمره ( 15عاماً)
وذلك خوفاً من �إجباره على ت�أدية الخدمة الع�سكرية الإلزامية.
وبح�سب والد ال�شاب ف�إن «يو�سف» انف�صل عن �أ�شقائه في فو�ضى ال�صراع ،فخا�ض وحده رحلة
�إلى �أوروبا ،وو�صل �إلى بريطانيا عبر �شاحنة من كاليه في  ،2014والآن تج ّمع �شمل �أ�سرة ح�سن
لإعادة بناء حياتهم في «ميدلزبره» ،حيث تم منح الأ�سرة و�ضع اللجوء ،با�ستثناء يو�سف الذي
�أوقفت وزارة الداخلية البريطانية طلب لجوئه مع ترحيله �إلى بريطانيا بعد عامين ون�صف من
االعترا�ضات والمراجعات.
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فل�سطينيو �سورية في �أوروبا ،نجاحات جديدة وم�شاركات فاعلة
�شهد العام  2017بداية بروز للن�شاط االقت�صادي لالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في عدد من
الدول الأوروبية ،حيث بد�أ انطالق الم�شاريع الخا�صة بالالجئين في ك ّل من ال�سويد و�ألمانيا
وهولندا ،وتركزت تلك الم�شاريع على الجوانب الخدمية والتجارية الب�سيطة ،من محال تجارية
�إلى �شركات تقدم الخدمات.
كما تمكن البع�ض الآخر من الالجئين من الح�صول على وظائف في الم�ؤ�س�سات الحكومية
لبلدانهم �أو ال�شركات الخا�صة ،ويعد القطاع الطبي خ�صو�صاً في دول ال�شمال من �أكثر القطاعات
طلباً للموظفين فيه� ،إال �أن و�صول الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين �إلى ذلك المجال ي�ستغرق
وقتاً طوي ًال تقريباً � 5-4سنوات ،وذلك ب�سبب التعقيدات الإجرائية المتعلقة بتعديل ال�شهادات
والح�صول على �إذن ممار�سة الطب.
فيما تركز نجاحات الفل�سطينيين ال�سوريين في �أوروبا على الجانب الثقافي والفني ،وتوزعت
الإنجازات على عدد من الدول الأوروبية ولعل �أبرزها كان في ال�سويد و�ألمانيا وهولندا
والدنمارك:

• ال�ســويد:
• •اختير الفل�سطيني ال�سوري عامر �صر�صور 26( ،عاماً) من �أبناء مخيم اليرموك ،لتمثيل مملكة
ال�سويد في م�سابقة مهرجان التناف�س ال�شعري لل�شباب في مدينة نيقو�سيا �شمالي قبر�ص.
• •ح�صد �أحمد نوفل من �أبناء مخيم اليرموك الالجئ في ال�سويد جائزة مهرجان «هالم�ستاد»
ال�سنوي للأفالم ،عن فيلمه الق�صير «ق�صة مخيم».
• •نجح مجموعة من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين عالء البرغوثي وحازم �أبو يون�س وعدد
من الالجئين �إلى ال�سويد من �إطالق معر�ض الكتاب العربي الأول في �إ�سكندنافيا – مالمو
 ،2017والذي �شكل �سابقة في العمل الثقافي العربي في ال�سويد.
• •�أطلق الفنان الفل�سطيني ال�سوري «غ�سان ال�سعدي» من �أبناء مخيم اليرموك ،تحت م�سمى
«ملتقى في�شروم للفن الت�شكيلي» ،ور�شة للفن الت�شكيلي في قرية  virserumال�سويدية
�ضمت  15فناناً وفنانة من �سورية وفل�سطين ،حيث قدمت الور�شة التي بد�أت يوم �/5شباط-
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فبراير� 2017/أعما ًال فنية عك�ست جانباً ح�ضارياً م�شرقاً عن المجتمع العربي ،ونتاجاً فنياً
ب�أي ٍد �سورية وفل�سطينية لتل ّون ال�صورة الباهتة والمجحفة المطبوعة في عقول الأوروبيين
عن المجتمع العربي.
• •فاز العب الجودو الفل�سطيني ال�سوري عبد اهلل مو�سى ابن مخيم اليرموك البالغ من العمر
 19عاماً ،بالميدالية الذهبية لبطولة ال�سويد لجودو ال�شباب ،التي �أقيمت في مدينة هلم�ستاد
جنوب غرب البالد.
• •توج الالجئ الفل�سطيني ال�سوري «محمد ح�سين ع�شماوي» ابن مخيم اليرموك بالمركز الثالث
لبطولة ريا�ضة الجودو التي �أقيمت في جنوب مملكة ال�سويد ،وح�صل على ميداليتين برونز
لفئتي الرجال وال�شباب.

• �ألمانيا:
• •الفنان الفل�سطيني «غ�سان ال�شهاب» ،من �أبناء مخيم خان ال�شيح يوم � 2017/2/4أقام
معر�ضاً فنياً في �صالة « فرانكفورت هوف» في مدينة ماينز الألمانية بمقاطعة راين الند
بفال�س الألمان ّية ،وذلك �ضمن فعاليات ملتقى ف ّني� ،أقيم برعاية من حكومة المقاطعة،
وبح�ضور رئي�سة وزراء المقاطعة.
• •منحت الهيئة الريا�ضية الم�شرفة على �ش�ؤون الالجئين في �ألمانيا ،البطل الفل�سطيني ال�سوري
� 20172إجازة مدرب في �ألعاب الكاراتيه – الموتاي -
«
الم�صارعة ،وذلك بعد تدريب متوا�صل �أك�سبه خبرات عديدة.

• الدنمارك:
• •جذبت اللوحات الفنية التي �شارك بها الفنان الفل�سطيني ال�سوري «و�سيم كيوان» ابن مخيم
اليرموك الزائرين للأ�سبوع الثقافي الذي �أقيم في مدينة �أورغو�س في الدنمارك ،حيث �أقيمت فيه
عده فعاليات للتبادل الثقافي والتعريف عن الهوية والثقافة الفل�سطينية والعربية والإ�سالمية.

• هولندا:
• •فاز العب كمال الأج�سام الفل�سطيني ال�سوري «بهاء التوبة» من �أبناء مخيم العائدين
بحم�ص بالمركز الثالث في بطولة  Isala cupفي هولندا بوزن  98كغ ،وح�صل بهاء على
المركز الثالث في �أول بطولة مفتوحة لكمال الأج�سام �شارك بها في هولندا ،والتي جرت يوم
 2017 / 3 / 27في  capelle aan den ijsselفي مدينة روتردام.
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وما ذكر �سابقاً هي بع�ض الأمثلة ولي�ست جميع الحاالت ،حيث �إن حاالت النجاح من قبل فل�سطينيي
�سورية كثيرة ي�صعب جمعها في جزء من تقرير وربما تحتاج لتقرير منفرد.

الجانب ال�سيا�سي والحقوقي:
�شهد عام  2017بروز وتجذر الم�شاركة من قبل الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في العمل
ال�سيا�سي والحقوقي والنقابي الفل�سطيني ،بمختلف البلدان ،وفيما يلي �أهم و�أبرز النقاط
لم�شاركة فل�سطينيي �سورية بتلك المجاالت:
• •ح�ضور ق�ضية فل�سطينيي �سورية على طاولة النقا�ش �ضمن الجل�سة التي يخ�ص�صها مجل�س
الملحة التي تتطلب اهتماماً عاج ًال ،حيث قدم مركز العودة الفل�سطيني
حقوق الإن�سان للق�ضايا ّ
�صباح الثالثاء � 19سبتمبر  2017مداخلة �شفوية �أمام الدول الأع�ضاء في المجل�س �سلط
خاللها ال�ضوء على �أو�ضاع فل�سطينيي �سورية في ظل الحرب الممتدة منذ �سنوات.
• •انتخاب الالجئ «�أحمد نور اهلل» رئي�ساً للجالية الفل�سطينية في هولندا.
• •انتخاب الدكتور «معمر موعد» رئي�ساً لتجمع الأطباء الفل�سطينيين – فرع ال�سويد.
• •ان�ضمام العديد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين �إلى النقابات واالتحادات في بلدانهم،
كاتحادات الأطباء والمعلمين وال�صحفيين.
• •تو�سع العمل الإغاثي في اليونان عن طريق عدد من الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية التي �أ�س�ست
حديثاً ،منها م�ؤ�س�سة جفرا للإغاثة والتنمية.
• •م�شاركة فل�سطينيي �سورية في معظم الفعاليات والأن�شطة المنا�صرة للق�ضية الفل�سطينية على
امتداد القارة ،حيث �شكل تواجدهم في بلدان ك�ألمانيا وهولندا نقلة نوعية للعمل الفل�سطيني.

منا�شدات...
• • /21ت�شرين الأول – �أكتوبر 2017/نا�شدت عائلة ال�شاب الفل�سطيني ال�سوري
«ق�صي م�صلح» المنظمات الإن�سانية والدولية وال�سلطة الفل�سطينية ورئي�سها،
التحرك من �أجل الو�صول �إلى نجلها الذي يتلقى العالج في �إحدى الم�شافي الإيطالية.
وقال والد ال�شاب �أحمد م�صلح خالل منا�شدته�« :إن نجله ق�صي فقد ذاكرته قبل ثالث
�سنوات في حادث غرق مركب كان يقل مئات المهاجرين من ليبيا �إلى �إيطاليا في � /2آب-
�أغ�سط�س ،2014 /وكان من بين الناجين نجله الذي فقد االت�صال به .وي�ضيف�« :إنه
بعد �أيام من فقد االت�صال بنجله ق�صي ،ا�ستطاع الوالد التوا�صل مع �إحدى الممر�ضات
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في م�شفى المبيدوزا ،والتي �أكدت بدورها �أن ق�صي حي ويتلقى العالج في الم�شفى دون
�أن يعطوا �أية معلومة عن و�ضعه ،ثم �أبلغت العائلة من خالل الم�شفى �أن ق�صي تم نقله
�إلى م�شفى في جزيرة �صقلية جنوب �إيطاليا ،حيث �أكدوا �أن ال�شاب ق�صي فاق ٌد للذاكرة.
وقال الوالد« :حاولنا التوا�صل مع ال�صليب الأحمر في �سورية ولبنان والنرويج وال�سويد
وكندا لكن دون نتيجة تذكر ،كما ذهب �أحد �أ�صدقاء العائلة المقيم في النرويج �إلى الم�شفى
الإيطالي لمتابعة حالة ق�صي ،لكن الم�شفى منعه من الدخول �أو �إعطاء �أي معلومات عن
ق�صي» .ووفقاً لـ «�أحمد م�صلح» فقد تم التوا�صل مع النا�شطة «فاطمة جابر» والتي لعبت
دور ًا فعا ًال في الق�ضية ،حيث توا�صلت مع �سفيرة دولة فل�سطين في �إيطاليا الدكتورة «مي
كيلة» ،والتي �أكدت �أنها ال ت�ستطيع فعل �شيء لل�شاب لأن القوانين الإيطالية ال تعطي معلومات
وال ت�سمح لأحد بالتوا�صل مع ق�صي �إال �أن يكون فرد ًا من عائلته» .وفي ختام منا�شدته طالب
والد ال�شاب ق�صي �أن ي�سمح له �أو لأمه بال�سفر لر�ؤية نجلهم الوحيد في الم�شفى ،م�شدد ًا على
�ضرورة تحرك ال�سلطة الفل�سطينية و�سفاراتها من �أجل حل الق�ضية».
• •وفي يوم  / 18كانون الأول – دي�سمبر 2017 /جددت عائلة الطفل الفل�سطيني ال�سوري
«حمزة ح�سام عبد القادر حميد» من �ألمانيا منا�شدة المنظمات الإن�سانية وال�صليب الأحمر
�أو من لديه معلومات عن طفلهم من �أجل معرفة م�صيره .وجاء في المنا�شدة التي ن�شرها
والد الطفل «ح�سام حميد» �أن نجله فقد بعد حادث غرق قاربهم في بحر �إيجة قبالة ال�شواطئ
اليونانية �أثناء هجرة الطفل مع عائلته من تركيا �إلى اليونان يوم 2015./9/20
و�أ�ضاف حميد �إلى �أن طفلهم حمزة يبلغ من العمر ثماني �سنوات ،ولديه �إعاقة بالنطق ،و�أنه
يعي�ش عند عائلة في تركيا ،و�أ�شار حميد �إلى �أن قناة �إعالمية �ألمانية ن�شرت تقرير ًا �شوهد
خالله طفله المفقود .وكانت العائلة قد ُهجرت من مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين �إثر
ا�ستهدافه ،ثم هاجرت �إلى تركيا ،ومن مدينة �إزمير التركية غادرت عبر «قوارب الموت» نحو
جزيرة «ميتيليني» اليونانية .ووفقاً لوالد الطفل �إنه خالل الرحلة ووجود القارب المطاطي
في المياه الإقليمية في ال�ساعة الرابعة �صباحاً اقتربت باخرة كبيرة منه وا�صطدمت به،
م�ضيفاً �أن العتمة كانت حالكة وانعدمت الر�ؤية ففقد ابنه الذي كان في ح�ضنه من قوة
وهول ال�صدمة ،بعد �أن �ألقى كل ركاب القارب البالغ عددهم  52راكباً �أنف�سهم في البحر.
و�أ�صيب خالل الحادثة الوالد بغيبوبة لم ي�شعر بها �إلى �أن وجد نف�سه بين عدد من خفر
ال�سواحل اليونانية ،وبعد �أن �أفاق حميد من الغيبوبة لم يجد طفله ،وبد�أ ي�س�أل عنه خفر

120

ال�سواحل وال�صليب الأحمر ،ف�أكدوا له �أنهم لم يعثروا عليه.
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ثالث ًا ــ ال�ضحايا والمعتقلون
وثقت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية منذ اندالع الحرب في �سورية في �آذار – مار�س
 2011ولغاية  /31كانون الأول – دي�سمبر� 2017 /سقوط (� )3629ضحية فل�سطينية توزعوا
على حوالي ثالث ع�شرة دولة ،بمعدل (� )3541ضحية داخل �سورية ق�ضوا نتيجة الأعمال
الحربية المبا�شرة في حين ق�ضى (� )88ضحية خارج �سورية ب�شكل غير مبا�شر على طريق
الهجرة �أو نتيجة حوادث مختلفة في دول اللجوء الجديد.

	•ال�ضحايا
ا�ستمر �سقوط ال�ضحايا من الالجئين الفل�سطينيين في �سورية خالل عام � 2017إال �أنه �شكل
انخفا�ضا وا�ضحا عن العام الذي �سبقه (  )2016الذي �سقط فيه (� )311ضحية ،فقد �سجل ق�سم
الر�صد والتوثيق في مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط (� )205ضحايا%20.48 ،
داخل المخيمات.

♦ ♦توزع ال�ضحايا ح�سب ال�صفة (ع�سكري  -مدني )
بينت الإح�صائيات الموثقة لدى مجموعة العمل �أن �أعداد ال�ضحايا الع�سكريين ارتفعت ب�شكل
وا�ضح خالل عام  ،2017حيث بلغت ن�سبتهم من المجموع العام حوالي الـ � % 68.78أي بمعدل
141ع�سكرياً مقابل  64مدنياً ،مما ي�شير �إلى ازدياد م�ستوى االنخراط من الع�سكريين الفل�سطينيين
في المعارك التي ما زالت ت�شهدها �سورية.
توزع ال�ضحايا من الالجئين ح�سب ال�صفة خالل 2017
التن�صيف
ع�سكري
مدني
المجموع

العدد
141
64
205

الن�سبة
%68.78
%31.22
%100.00
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وبالمقارنة بين عامي  2017/2016نالحظ �أن هناك انخفا�ضاً وا�ضحاً في العدد العام لل�ضحايا
نتيجة اال�ستقراروالهدوء الن�سبي الذي �شهدته بع�ض المناطق في �سورية.
جدول يقارن بين ال�ضحايا المدنيين والع�سكريين خالل عامي . 2017/2016

�صفة ال�ضحايا
مدني
ع�سكري
المجموع العام

2016

2017

171
140
311

64
141
205

♦ ♦توزع ال�ضحايا ح�سب الجن�س وال�شرائح العمرية
�شكلت الن�ساء من ال�ضحايا ما يقارب الـ  % 5.37من الإجمالي العام لل�ضحايا حيث �سقطت ()11
امر�أة مقابل ( )194رج ًال ،فيما ق�ضى ( )12طف ًال مقابل ( )193بالغاً خالل عام .2017

الجن�س
الرجال
الن�ساء
المجموع

العدد
194
11
205

الن�سبة
%94.63
%5.37
%100.00

الجن�س
بالغ
طفل
المجموع

العدد
193
121
205

الن�سبة
%94.15
%5.85
%100.00
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♦ ♦التوزع الزماني لل�ضحايا
�سقط في �شهر فبراير� -شباط  2017العدد الأكبر من ال�ضحايا حيث �سقط فيه (� )27ضحية �أكثر
من الن�صف من ع�سكريين ق�ضوا في �صفوف النظام على جبهات متعددة في �سورية ،يلي ذلك
�شهري �آب � -أغ�سط�س و�أيلول� -سبتمبر حيث �سقط فيهما ( � ) 48ضحية كان عدد الع�سكريين
فيهما (� ) 34ضحية.
جدول يبين توزع ال�ضحايا على �أ�شهر ال�سنة من عام 2017
تاريخ الوفاة

العدد

كانون الثاني -يناير

10

�شباط -فبراير

27

�آذار  -مار�س

19

ني�سان � -أبريل

14

�أيار  -مايو

18

حزيران – يونيو

14

تموز -يوليو

19

�آب  -اغ�سط�س

25

�أيلول – �سبتمبر

23

ت�شرين الأول � -أكتوبر

12

ت�شرين الثاني  -نوفمبر

10

كانون الأول – دي�سمبر

14

المجموع

205
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♦ ♦التوزع المكاني لل�ضحايا
توزع ال�ضحايا من الالجئين الفل�سطينيين داخل �سورية على المخيمات والمحافظات الرئي�سة،
حيث بلغ مجموع من �سقط داخل �سورية ( ) 201الجئاً ،فيما ق�ضى الجئان في لبنان ،و�آخران
في م�صر و�ألمانيا .
ففي مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين جنوب العا�صمة دم�شق �سقط ( )29الجئاً منهم ()9
الجئين نتيجة الح�صار ،الذي ال يزال يفر�ضه النظام ال�سوري من جهة والمعار�ضة الم�سلحة
داخل المخيم من جهة �أخرى ،بينما �سقط (� )8ضحايا في مدينة درعا وريفها نتيجة ا�ستمرار
الأعمال القتالية فيها.
جدول يبين توزع ال�ضحايا على المخيمات الرئي�سة في �سورية 2017
العدد

الن�سبة

مكان الوفاة
دم�شق  -مخيم اليرموك

29

%69.05

درعا  -المخيم

8

%19.05

درعا  -المزيريب

3

%7.14

دم�شق  -ال�سيدة زينب  +المخيم

1

%2.38

ريف دم�شق  -مخيم دنون

1

%2.38

المجموع

42

%100.00
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مخطط بياني يو�ضح توزع ال�ضحايا على المخيمات الرئي�سة في �سورية خالل 2017

�أما على �صعيد توزع ال�ضحايا على المحافظات؛ فقد �شهدت محافظة ريف دم�شق ( الغوطة
ال�شرقية – يلدا – حر�ستا � ) ...سقوط العدد الأكبر منهم ،حيث بلغ عدد ال�ضحايا � 37ضحية
منهم � 30ضحية من منت�سبي الف�صائل الفل�سطينية وجي�ش التحرير الفل�سطيني ،التي تقاتل �إلى
جانب قوات النظام ال�سوري.
جدول يبين توزع ال�ضحايا الفل�سطينيين في �سورية ح�سب المحافظات الرئي�سة 2017
مكان الوفاة

العدد

الن�سبة

ريف دم�شق

37

%18.05

درعا

36

%17.56

دم�شق

35

%17.07

غير معروف

26

%12.68

حماة

23

%11.22

دير الزور

14

%6.83

الرقة

10

%4.88

حم�ص

9

%4.39

حلب

9

%4.39

�إدلب

2

%1.00

المجموع

201
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%100.00

مخطط بياني يبين توزع ال�ضحايا الفل�سطينيين في �سورية ح�سب المحافظات الرئي�سة 2017

♦ ♦توزع ال�ضحايا ح�سب ال�سبب
ر�صد ق�سم الر�صد والتوثيق في مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية الأ�سباب التي �أدت
�إلى مقتل  205الجئين فل�سطينيين �سوريين خالل عام  ،2017حيث ت�سبب الطلق الناري بوقوع
(� )134ضحية منهم ( ) 129ع�سكرياً ،تال ذلك الق�صف الذي �أوقع (� )20ضحية ،ثم الموت تحت
التعذيب في معتقالت النظام ال�سوري والوفيات ب�سبب الح�صار.
جدول يبين الأ�سباب الرئي�سة لل�ضحايا من الالجئين الفل�سطينيين 2017
كيفية الوفاة
طلق ناري
ق�صف
تحت التعذيب
�ضحايا الح�صار
ر�صا�ص قنا�ص
تفجير
�إعدام
نق�ص رعاية �صحية
حرقاً
اغتيال
�إعدام ميداني
�ضحايا الهجرة
بال�سالح الأبي�ض
المجموع

العدد
134
20
12
11
9
6
4
3
2
1
1
1
1
205
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مخطط يبين توزع ال�ضحايا ح�سب ال�سبب خالل عام 2017

	•المعتقلون
بلغ �إجمالي المعتقلين في �سجون النظام ال�سوري بح�سب �إح�صائيات مجموعة العمل ( )1644معتق ًال
خالل �سنوات الأزمة ال�سورية ،بالإ�ضافة �إلى ( )304مفقودين.
غير �أن وتيرة االعتقاالت التي يتعر�ض لها الالجئون الفل�سطينيون في �سورية خالل عام 2017
انخف�ضت عن العام ال�سابق ،فقد وثقت مجموعة العمل اعتقال ( )28الجئاً فل�سطينياً بمعدل ( )21رج ًال
و( )7ن�ساء في مختلف المخيمات والمدن ال�سورية ،فيما �أظهرت البيانات في عام  2016اعتقال ()76
الجئاً فيهم ( )73رج ًال و( )3ن�ساء .
و�سجل مخيم خان ال�شيح الرقم الأكبر من حيث االعتقاالت خالل عام  2017نظر ًا ل�سيطرة قوات النظام
على المخيم والتحكم بمفا�صله جميعها ،وا�ستهداف النا�شطين ممن رف�ضوا الخروج من المخيم �إلى �إدلب
في �شمال �سورية بعد توقيع اتفاق الم�صالحة مع النظام ال�سوري والمعار�ضة ،ووفقاً للإح�صائيات
الموثقة ف�إن هناك �أكثر من « »242معتق ًال من �أبناء المخيم داخل �سجون النظام ال�سوري ،فيما قام
النظام خالل عام  2017باعتقال �أكثر من  15الجئاً فل�سطينياً من �أبناء مخيم خان ال�شيح.
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جدول يبين توزع المعتقلين من الالجئين الفل�سطينيين على المخيمات والمدن ال�سورية 2017
العدد
19
3
2
1
1
1
1
28

مكان الوفاة
ريف دم�شق  -مخيم خان ال�شيح
حلب  -مخيم النيرب
حم�ص  -مخيم العائدين
ريف دم�شق  -مخيم �سبينة
غير معروف
درعا  -المزيريب
دم�شق  -مخيم اليرموك
المجموع

الن�سبة
%67.86
%10.71
%7.14
%3.57
%3.57
%3.57
%3.57
%100.00

جدول يبين �أ�سماء المعتقلين من الالجئين الفل�سطينيين في �سورية 2017
تاريخ االعتقال

التفا�صيل

1

محمد م�صطفى
ح ّماد

2017/13/1

اعتقله الأمن ال�سوري من منزله في مخيم خان ال�شيح
لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق الغربي ،وذلك بعد
توقيع اتفاق الم�صالحة في منطقة خان ال�شيح بين النظام
ال�سوري والمعار�ضة الم�سلحة.

2

�شادي �إبراهيم
يو�سف

2017/27/1

ملقب با�سم (�شادي المختار) ،اعتقل من قبل الأمن
ال�سوري �أثناء عودته �إلى مخيم خان ال�شيح لالجئين
الفل�سطينيين بريف دم�شق الغربي ،حيث قام عنا�صر
الأمن على حاجز «درو�شا» باقتياده �إلى جهة مجهولة.

3

محمد �أحمد
زهراوي

2017/6/2

من مواليد ( )1980من �أبناء مخيم النيرب لالجئين
الفل�سطينيين في حلب ،اعتقل �أثناء قدومه من مدينة
الالذقية التي يعمل بها مدر�ساً للغة العربية �إلى مخيم
النيرب وحتى اللحظة لم ترد �أي معلومات �أو �أنباء عن
مكان اعتقاله.

4

ر�سالن توفيق رجا 2017/8/2

اعتقل من قبل عنا�صر حاجز (العين) التابع للنظام
ال�سوري عند مدخل مخيم خان ال�شيح لالجئين
الفل�سطينيين ،وهو من �سكان المخيم.

الرقم

اال�سم
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الرقم

اال�سم

تاريخ االعتقال

التفا�صيل
اعتقله الأمن ال�سوري وهو مدير �إعدادية عكا في مخيم
النيرب بحلب ،وذلك بعد مداهمة المدر�سة وتفتي�شها.
من �أبناء مخيم النيرب ُفقد �أثناء ذهابه �إلى مدينة
حلب �شمال �سورية ،حيث تقوم قوات الأمن ال�سوري
ومجموعاته الموالية على الحواجز بحملة اعتقاالت بين
ال�شباب في مدينة حلب.
من �أبناء مخيم خان ال�شيح اعتقلته قوات النظام ال�سوري
�أثناء توجهه �إلى مركز االمتحانات في منطقة عرطوز
لت�أدية امتحان ال�شهادة الثانوية ،وذلك بحجة كتابة
عبارات مناه�ضة للنظام ال�سوري.

5

محمد وليد رافع

2017/21/2

6

عبد اهلل الخطيب

2017/22/2

7

نزار �سعيد النادر

2017/4/6

8

محمود جميل نوفل 2017/4/6

من �أبناء مخيم خان ال�شيح اعتقلته قوات النظام ال�سوري
�أثناء توجهه �إلى مركز االمتحانات في منطقة عرطوز
لت�أدية امتحان ال�شهادة الثانوية ،وذلك بحجة كتابة
عبارات مناه�ضة للنظام ال�سوري.

9

�أحمد محمود
�إبراهيم

2017/4/6

من �أبناء مخيم خان ال�شيح اعتقلته قوات النظام ال�سوري
�أثناء توجهه �إلى مركز االمتحانات في منطقة عرطوز
لت�أدية امتحان ال�شهادة الثانوية ،وذلك بحجة كتابة
عبارات مناه�ضة للنظام ال�سوري.

 10جهاد عطا دويعر

2017/10/6

اعتقلته قوات الأمن ال�سوري وهو طفل ( )15عاماً من
منزله في مخيم خان ال�شيح.

� 11أحمد �أبو �ستة

2017/18/6

اعتقلته قوات الأمن ال�سوري من مكان عمله في مخيم
خان ال�شيح بريف دم�شق ،واقتادته �إلى �أحد الأفرع
الأمنية دون معرفة �أ�سباب اعتقاله.

 12محمد �سالم

2017/1/7

اعتقله عنا�صر حاجز الح�سينية التابع للنظام ال�سوري،
وهو من �سكان مخيم ال�سبينة ،وذلك �أثناء زيارته لأقاربه
في مخيم الح�سينية ،بحجة تعاطي المخدرات ،الأمر
الذي نفاه عدد من الأهالي والنا�شطين.

 13عادل العرجاوي

2017/29/7

اعتقل من قبل الأمن ال�سوري من منزله في مخيم خان
ال�شيح �صباحاً.
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تاريخ االعتقال

التفا�صيل

عبد القادر علي
14
�إبراهيم

2017/12/8

�أقدم عنا�صر الأمن ال�سوري على اعتقاله من منزله الكائن
في الحارة ال�شرقية في مخيم خان ال�شيح ،فيما لم يعرف
�سبب االعتقال حتى الآن.

تح�سين زيادة
15
ال�سكري

2017/18/8

�أكد �أحد المعتقلين المفرج عنهم من �سجن �صيدنايا
الع�سكري �شمال دم�شق التابع للنظام ال�سوري م�شاهدته
له في ال�سجن.

 16وائل جا�سم خليل

2017/21/8

اعتقله الأمن ال�سوري عن طريق �أحد الحواجز التابعة
للنظام ال�سوري القريبة من مخ ّيم خان ال�شيح.

 17عبد ال�ستار �سعيد

2017/7/9

اعتقل من قبل الأمن ال�سوري وهو �أحد �أبناء مخيم خان
ال�شيح بريف دم�شق ،حيث تم اعتقاله على مدخل المخيم
من قبل حواجز فرع الأمن الع�سكري ال�سوري.

 18هاني الالفي

2017/7/9

يعمل �سائق �سيارة لنقل الركاب ،اعتقل من قبل الأمن
ال�سوري وهو �أحد �أبناء مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق،
حيث تم اعتقاله على مدخل المخيم من قبل حواجز فرع
الأمن الع�سكري ال�سوري.

 19مازن �أبو الحاج

2017/7/9

يعمل مدر�ساً اعتقل من قبل الأمن ال�سوري وهو �أحد
�أبناء مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق ،حيث تم اعتقاله
على مدخل المخيم من قبل حواجز فرع الأمن الع�سكري
ال�سوري.

�أحمد ح�سين
20
ح�سين

اعتقل من قبل الأمن ال�سوري عند حاجز جديدة عرطوز
 2017/12/11بريف دم�شق ،فيما لم تعرف �أية تفا�صيل حول مكان
اعتقاله.

محمد هاني ربيع
21
ال�سيطري

( 16عاماً) من �أبناء بلدة المزيريب جنوب �سورية ،اعتقل
� 2017/19/11أثناء مروره على حاجز خربة غزالة ،واقتيد �إلى جهة
غير معلومة.

الرقم

اال�سم
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جدول يبين �أ�سماء المعتقالت من الالجئات الفل�سطينيات في �سورية خالل 2017
تاريخ االعتقال

الرقم اال�سم

التفا�صيل

1

رند الخالدي

2017/5/1

اعتقلت من قبل الأمن ال�سوري ،وهي من مخيم خان
ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين ،عند �أحد حواجز النظام
ال�سوري في بلدة جديدة عرطوز بريف دم�شق ،فيما لم
يعرف �سبب االعتقال حتى الآن.

2

منى ح�سين

2017/10/4

اعتقلت من قبل حاجز ع�سكري تابع للنظام ال�سوري
�أثناء توجهها ال�ستالم م�ساعدات غذائية ،متزوجة ولديها
�أوالد.

3

�سعاد
�سعود

2017/12/7

من مخيم خان ال�شيح ،اعتقلها الأمن ال�سوري عند �أحد
حواجز النظام ال�سوري في بلدة جديدة عرطوز بريف
دم�شق.

4

عطاف عرابي

2017/3/8

» �أم رائد» اعتقلت من قبل �أجهزة الأمن ال�سوري لدى
خروجها من حاجز القدم باتجاه دم�شق بتهمة تمويل
الإرهاب ،وهي من �سكان مخيم اليرموك �شارع عين غزال.

5

هدى دروي�ش

2017/16/9

ربة منزل من �سكان مخيم العائدين في حم�ص تم اعتقالها
من قبل الأمن ال�سوري.

6

�سحر عقاد

2017/16/9

من �سكان مخيم العائدين في حم�ص وتعمل في م�شفى
بي�سان ،تم اعتقالها من قبل الأمن ال�سوري.

7

�شيخة
الرملي

2017/24/3

اعتقلت على �أحد حواجز العا�صمة دم�شق ،وهي من
مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق ،كما ا�ستدعى الأمن
ال�سوري زوجها �شحادة وهو من بلدة دربل في منطقة
قطنا ،واعتقله دون ورود معلومات عن �أ�سباب االعتقال
�أو مكانهما.

�سعود

غالب
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♦ ♦�ضحايا التعذيب حتى الموت
تم الإعالن خالل عام  2017عن المزيد من المعتقلين الذين ق�ضوا تحت التعذيب في �سجون
ومعتقالت النظام ال�سوري ،حيث �أعلن عن وفاة (� )12ضحية ليبل َغ العدد الإجمالي ل�ضحايا
التعذيب حتى الموت واالختفاء الق�سري � 475ضحية.
جدول يبين �ضحايا التعذيب التي �أعلن عنها خالل 2017
الرقم ا�سم ال�ضحية

تاريخ الحادثة عنوان ال�سكن

معلومات �أخرى

1

�أحمد عمارة

2017/1/2

العمر ( )35عاماً و�أب لطفلين ،ومن �أبناء
مخيم النيرب في حلب ،ق�ضى تحت التعذيب
حلب  -مخيم
في �سجون النظام ال�سوري ،وذلك بعد اعتقال
النيرب
دام لمدة ثالث �سنوات في �سجون النظام
ال�سوري.

2

ب�سام علي
يو�سف

2017/8/2

من مواليد  1978ومن �سكان مخيم اليرموك
ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام
دم�شق  -مخيم
ال�سوري ،بعد �أن اعتقل عام  2013من مركز
اليرموك
التدريب المهني والفني التابع للأونروا
بمنطقة المزة في دم�شق (الفيتي�سي).

3

با�سم بياعة

2017/23/3

حم�ص
المخيم

4

با�سل خرطبيل
ال�صفدي

2017/2/8

غير معروف
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العمر ()38عاماً ق�ضى تحت التعذيب في
�سجون النظام ال�سوري ،وذلك بعد اعتقاله
منذ �أكثر من � 4سنوات في �سجون النظام
ال�سوري ،وهو من �أبناء مخيم العائدين
لالجئين الفل�سطينيين في حم�ص.
�أكدت عائلة المبرمج الفل�سطيني ال�سوري
ال�شاب «با�سل خرطبيل ال�صفدي» نب�أ �إقدام
النظام ال�سوري على �إعدام ابنها ال�شاب
«با�سل خرطبيل ال�صفدي» ،وذلك بعد نقله
�إلى �سجن عدرا في دم�شق بتاريخ � 3أكتوبر
.2015

الرقم ا�سم ال�ضحية

تاريخ الحادثة عنوان ال�سكن

معلومات �أخرى
العمر ( 25عاماً) قالت عائلته �إنها ا�ستلمت
قبل �سنتين هويته ال�شخ�صية من الأمن
الع�سكري في القابون بدم�شق ،وطلبوا منهم
ا�ستالم �شهادة وفاته من م�شفى ت�شرين
الع�سكري بدم�شق� ،إال �أن العائلة رف�ضت
الذهاب وا�ستالم �أغرا�ضه �أم ًال بوجوده حياً
في الأفرع الأمنية.

5

عدي �أحمد
الحاج داوود

2017/5/8

درعا  -حي
الكا�شف

6

�أمجد راغب
ن�صار

2017/6/8

�أكدت عائلته ق�ضاءه في �سجون النظام
ال�سوري ،ونقلت م�صادر �إعالمية عن العائلة
دم�شق -
�إبالغها من قبل ال�سلطات ال�سورية بوفاته في
مخيم اليرموك
المعتقل بعد خم�س �سنوات من اعتقاله من
مدخل مخيم اليرموك.

7

مروان
اللبابيدي

2017/8/8

حم�ص -
المخيم

ملقب بـ (�أبو خالد) من �أبناء مخيم العائدين
في حم�ص ،ق�ضى �أثناء اعتقاله في �سجون
النظام ال�سوري ،علماً �أن اللبابيدي اعتقل من
قبل الأمن ال�سوي يوم  ،2015/4/4وهو في
العقد الثالث من العمر ،من �أهالي مدينة عكا
في فل�سطين.

8

عبد اهلل محمد
غازي

2017/13/8

اعتقلته عنا�صر �أمنية �سورية على معبر مخيم
اليرموك �أثناء خروجه لجلب مادة الخبز
بتاريخ  ،2013 – 12 – 14و تم التعرف عليه
دم�شق -
مخيم اليرموك من خالل ال�صور الم�سربة ل�ضحايا التعذيب
في ال�سجون ال�سورية ،وهو من مواليد – 29
 1997 -6في مخيم اليرموك.

9

هيثم مهند
القا�ضي

2017/17/8

من �أبناء مخيم العائدين بحم�ص ،قالت عائلته
�إن ولدهم «مهند» فارق الحياة في �سجون
النظام ال�سوري بعد � 4أعوام من اعتقاله.

حم�ص -
المخيم
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الرقم ا�سم ال�ضحية

10

عز الدين
الخطيب

11

�صالح فتحي
�أحمد �صالح

12

فايز دياب
دياب

تاريخ الحادثة عنوان ال�سكن

معلومات �أخرى

ق�ضى تحت التعذيب في معتقالت النظام
ال�سوري ،حيث اعتقلته الأجهزة الأمنية
ريف دم�شق -
ال�سورية منذ حوالي � 3سنوات ،و�سلمت
 2017/14/10مخيم ال�سيدة
هويته و�شهادة الوفاة لذويه ،وهو من �سكان
زينب
مخيم ال�سيدة زينب لالجئين الفل�سطينيين في
ريف دم�شق.
�أحد مرتبات جي�ش التحرير الفل�سطيني ق�ضى
ريف دم�شق
تحت التعذيب على يد عنا�صر الأمن ال�سوري
 - 2017/4/11مخيم خان
ومجموعات موالية لها في مخيم خان دنون
دنون
لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق.
ومحام ق�ضى تحت التعذيب في
وهو �شيخ
ٍ
 2017/31/12غير معروف
معتقالت النظام ال�سوري.

	•المفرج عنهم
�شهد عام  2017الإفراج عن ( )25الجئاً فل�سطينياً من �سجون النظام ال�سوري والمعار�ضة
ال�سورية ،منهم من تم توقيفه خالل نف�س الفترة كما هو الحال مع غالبية من تم توقيفه على
الحواجز الم�ؤدية �إلى مخيم خان ال�شيح ،و�آخرون اعتقلوا في فترات �سابقة.
ففي الأول من كانون الثاني /يناير � 2017أفرجت �أجهزة �أمن النظام ال�سوري عن ( )6من �أبناء
مخيم خان ال�شيح «�شادي هندي» و«محمد عبد اهلل عر�سان» و «حمزة الم�صلح» ،و�أفرج عن
كل من الالجئين «طارق خليفة» و»محمد خير نوفل» و«محمد عقل �ضاهر» ،بعد �ضغط �أهالي
المخيم على وفد الم�صالحة مع النظام ال�سوري الذي �ضغط بدوره على ممثلي النظام.
وفي � –16شباط  /نوفمبر � 2017أفرج الأمن ال�سوري عن الالجئ «ر�سالن توفيق رجا» من
�سكان مخيم خان ال�شيح ،وفي يوم � – 2آذار  /مار�س � 2017أطلق الأمن ال�سوري �سراح الالجئ
الفل�سطيني «�شادي �إبراهيم يو�سف» (�شادي المختار) من �أبناء مخيم خان ال�شيح.
كما �أفرج الأمن ال�سوري يوم  – 23كانون الثاني  /يناير  2017عن الالجئ الفل�سطيني «غريب
محمد غريب» من �أبناء مخيم العائدين بحم�ص ،وذلك بعد اعتقال دام لحوالي �سنتين وثالثة
�أ�شهر .علماً �أنه اعتقل يوم  2014 /11/ 4من قبل عنا�صر حاجز دوار ال�سرياتيل جانب الملعب
البلدي التابع للجي�ش النظامي.
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قائمة ب�أ�سماء المفرج عنهم خالل عام 2017
الرقم اال�سم
1

2

3

تاريخ الإفراج مكان االعتقال

مالحظات

طارق خليفة

2017/1/1

�أفرج الأمن ال�سوري عنه وهو من
�أبناء مخيم خان ال�شيح ،وذلك بعد
مخيم خان ال�شيح
اعتقاله عقب اتفاق الم�صالحة بين
المعار�ضة والنظام ال�سوري.

محمد خير نوفل

2017/1/1

�أفرج الأمن ال�سوري عنه وهو من
�أبناء مخيم خان ال�شيح ،وذلك بعد
مخيم خان ال�شيح
اعتقاله عقب اتفاق الم�صالحة بين
المعار�ضة والنظام ال�سوري.

محمد عقل �ضاهر

2017/1/1

�أفرج الأمن ال�سوري عنه وهو من
�أبناء مخيم خان ال�شيح ،وذلك بعد
مخيم خان ال�شيح
اعتقاله عقب اتفاق الم�صالحة بين
المعار�ضة والنظام ال�سوري.

4

غريب محمد
غريب

2017/24/1

مخيم حم�ص

من �أبناء مخيم العائدين بحم�ص،
�أفرج الأمن ال�سوري عنه بعد اعتقال
دام لحوالي �سنتين وثالثة �أ�شهر ،علماً
�أنه اعتقل يوم  2014/11/4من قبل
عنا�صر حاجز دوار ال�سيرياتل جانب
الملعب البلدي التابع للجي�ش النظامي.

5

عائ�شة �صالح
�سويد

2017/7/2

�سورية

من مواليد ريف دم�شق ( ،)1962تم
�إطالق �سراحها �ضمن �صفقة تبادل
للمعتقلين بين النظام ال�سوري
ومجموعات المعار�ضة ال�سورية
الم�سلحة في ال�شمال.

6

ر�سالن توفيق رجا 2017/16/2

من �سكان مخيم خان ال�شيح لالجئين
الفل�سطينيين� ،أفرج الأمن ال�سوري
مخيم خان ال�شيح عنه بعد �أن اعتقل يوم � – 8شباط /
نوفمبر  2017من قبل عنا�صر حاجز
(العين) التابع للنظام ال�سوري.
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الرقم اال�سم

تاريخ الإفراج مكان االعتقال

مالحظات
مدير مدر�سة �إعدادية عكا في مخيم
النيرب بحلب� ،أُفرج عنه وذلك
بعد (� )7أيام من اعتقاله ومداهمة
المدر�سة وتفتي�شها.

7

محمد وليد رافع

2017/28/2

مخيم النيرب

8

�شادي �إبراهيم
يو�سف

2017/3/3

ملقب (�شادي المختار) من �أبناء مخيم
خان ال�شيح ،حيث تم اعتقاله من قبل
مخيم خان ال�شيح
حاجز درو�شا قبل حوالي ال�شهر �أثناء
عودته �إلى مخيم خان ال�شيح.

9

عبد الناطور

2017/6/3

مخيم النيرب

من �أبناء مخيم النيرب في حلب �أفرج
الأمن ال�سوري عنه ،وذلك بعد اعتقال
دام لأكثر من �شهرين.

ه�شام قا�سم

2017/19/4

القابون

من �أبناء مخيم خان دنون� ،أفرج عنه
بعد اعتقال دام لعدة �أ�شهر من قبل
عنا�صر المجموعات الم�سلحة التابعة
للمعار�ضة ال�سورية في حي القابون
�شرق دم�شق ،علماً �أن عملية الإفراج
جاءت �ضمن عملية ع�سكرية هاجمت
خاللها قوات النظام �أحد مقرات
المجموعات الم�سلحة ،وتمكنت من
الإفراج عن �أربعة وثالثين جندياً
كانوا معتقلين لدى الف�صائل الم�سلحة.

محمد ح�سان
م�صطفى �ساليمة

2017/1/6

حم�ص

�أفرج النظام ال�سوري عنه وهو �أحد
مرتبات جي�ش التحرير الفل�سطيني بعد
�صفقة تبادل بين قوات النظام ،وجي�ش
الإ�سالم في ريف دم�شق ،وكانت مواقع
�إعالمية تعنى ب�ش�ؤون المعتقلين
في ال�سجون ال�سورية �أ�شارت �إلى
�أن الأمن ال�سيا�سي في مدينة حم�ص
التابع للنظام ال�سوري قد اعتقل
�ساليمة في  23-09-2012دون
الإ�شارة �إلى �أ�سباب االعتقال ،وهو من
�سكان مخيم العائدين بحم�ص.

10

11
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الرقم اال�سم

تاريخ الإفراج مكان االعتقال

مالحظات

12

و�ضاح محمود
ح�سين

2017/1/6

دم�شق

�أفرجت قوات الأمن ال�سوري عنه وهو
�أحد �أبناء مخيم خان ال�شيح ،وذلك
بعد �أن اعتقل من قبل عنا�صر حاجز
�شارع بغداد في دم�شق التابع للنظام
ال�سوري ،علماً �أنه يعمل بائع خ�ضار
في مخيم خان ال�شيح.

13

عبد القادرعلي
برغي�س

2017/21/6

حجيرة

�أفرج النظام ال�سوري عنه بعد ثالث
�سنوات من اعتقاله من قبل عنا�صر
حاجز حجيرة التابع للنظام ال�سوري.

14

جهاد عطا دويعر

2017/26/7

عرطوز

�أفرج الأمن ال�سوري عنه وهو �أحد
�أبناء مخيم خان ال�شيح ،وذلك بعد �أن
اعتقل يوم  10حزيران  /يونيو 2017
من قبل عنا�صر منطقة عرطوز في
ريف دم�شق التابع للنظام ال�سوري،
�أثناء توجهه �إلى مركز االمتحانات في
منطقة عرطوز.

15

نزار �سعيد النادر

2017/27/7

عرطوز

�أفرج الأمن ال�سوري عنه حيث اعتقل
يوم  – 4حزيران /يونيو 2017
�أثناء توجهه �إلى مركز االمتحانات
في منطقة عرطوز في ريف دم�شق
لت�أدية امتحان ال�شهادة الثانوية،
بحجة كتابة عبارات مناه�ضة للنظام
ال�سوري.

16

محمود جميل
نوفل

2017/27/7

عرطوز

�أفرج الأمن ال�سوري عنه حيث اعتقل
يوم  – 4حزيران /يونيو 2017
�أثناء توجهه �إلى مركز االمتحانات
في منطقة عرطوز في ريف دم�شق
لت�أدية امتحان ال�شهادة الثانوية،
بحجة كتابة عبارات مناه�ضة للنظام
ال�سوري
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الرقم اال�سم

تاريخ الإفراج مكان االعتقال

مالحظات

17

�أحمد محمود
�إبراهيم

2017/27/7

عرطوز

�أفرج الأمن ال�سوري عنه حيث اعتقل
يوم  – 4حزيران /يونيو 2017
�أثناء توجهه �إلى مركز االمتحانات
في منطقة عرطوز في ريف دم�شق
لت�أدية امتحان ال�شهادة الثانوية،
بحجة كتابة عبارات مناه�ضة للنظام
ال�سوري

18

عطاف عرابي

2017/14/8

مخيم اليرموك

تُدعى «�أم رائد» اعتقلت من قبل
�أجهزة الأمن ال�سوري لدى خروجها
من حاجز القدم باتجاه دم�شق بتهمة
تمويل الإرهاب ،وهي من �سكان مخيم
اليرموك �شارع عين غزال.

19

محمد ما�ضي
الخطيب

2017/8/9

�سورية

�أفرج الأمن ال�سوري عنه بعد خم�س
�سنوات ق�ضاها متنق ًال بين الأفرع
الأمنية ال�سورية ،وهو من �أبناء مخيم
النيرب لالجئين الفل�سطينيين في
حلب.

20

مطيعة �أحمد
مبارك

2017/12/9

�أفرج عنها الأمن ال�سوري بعد اعتقال
دام قرابة  15يوماً ،وهي من مخيم
مخيم خان ال�شيح
خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين
بريف دم�شق.

21

�آمنة حوران

2017/12/9

�أفرج عنها الأمن ال�سوري بعد اعتقال
دام قرابة  15يوماً ،وهي من مخيم
مخيم خان ال�شيح
خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين
بريف دم�شق.

22

م�ؤيد �إدري�س

2017/3/10

�أفرج الأمن ال�سوري عنه وهو من
�سكان مخيم العائدين بحم�ص.

مخيم حم�ص
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الرقم اال�سم

تاريخ الإفراج مكان االعتقال

مالحظات

23

�سامر عبد الحميد

 2017/22/10حلب

�أفرج الأمن ال�سوري عنه وهو
�أحد �أبناء مخيم النيرب لالجئين
الفل�سطينيين في حلب ،بعد �أن قام
باعتقاله في مدينة حلب لمدة تزيد عن
ع�شرين يوماً.

24

منهل حمايده

 2017/29/11المزيريب

�أفرج م�سلحون مجهولو الهوية عن
الالجئ الفل�سطيني «منهل حمايده»
( 40عاماً) من �أبناء بلدة المزيريب
في درعا جنوب �سورية ،بعد �أن قاموا
باختطافه على طريق المزيريب -تل
�شهاب يوم  .2017-10-31الجدير
بالتنويه �أن المختط ِفين طالبوا بمبلغ
� 200ألف دوالر من �أجل �إطالق �سراح
الحمايدة.

25

�شادي الهندي

�أفرج النظام ال�سوري عن ال�شاب
الفل�سطيني «�شادي الهندي» بعد
اعتقال دام قرابة العام ،علما �أنها
 2017/17/12مخيم خان ال�شيح المرة الثانية التي يتم اعتقاله فيها
ويفرج عنه ،وهو من �أبناء مخيم خان
ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين بريف
دم�شق.
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خاتمـــــة
�إن تردي الأو�ضاع الأمنية نتيجة ال�ستمرار الحرب في �سورية؛ انعك�س �سلباً على الأو�ضاع العامة
لالجئين الفل�سطينيين �سواء االقت�صادية �أم االجتماعية �أم الإن�سانية.
وفاقم من معاناة الالجئ الفل�سطيني غياب المظلة الر�سمية الفل�سطينية ب�شكل �شبه كلي ،وغ�ض الطرف
عما يجري لالجئين داخل المخيمات والتجمعات الفل�سطينية .
كما �أن الأونروا الم�س�ؤولة دولياً عن الالجئين الفل�سطينيين لم تتمكن من تقديم الحماية الج�سدية
والقانونية لالجئين بال�شكل المطلوب� ،إنما اقت�صر دورها على الممكن والمتاح ولم تحقق اختراقاً يذكر
في �إي�صال الم�ساعدات للمناطق المحا�صرة داخل �سورية كالغوطة ال�شرقية.
كما �أن الت�ضييق الممار�س تجاه الالجئين الفل�سطينيين في الدول المحيطة ب�سورية ح ّد من حرية التنقل
واللجوء ،مما دفع البع�ض الجتياز الحدود بطرق غير �شرعية �أدت �إلى حدوث وفيات نتيجة �إطالق
الر�صا�ص الحي عليهم� ،أو فقدانهم في ال�صحارى والبحار.
بالمقابل حقق الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى �أوروبا نجاحات متعددة في �شتى �صنوف العلوم
والفنون بعدما بد�ؤوا بتنظيم �أنف�سهم واالندماج بالمجتمعات الجديدة.

141

