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مقدمـــة
المخيمات والتجمعات الفل�سطينية والالجئون الفل�سطينيون ال�سوريون العنوان العري�ض الذي
ِ
والمواكبة لتطورات
اهتمت به «مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية» لتكون المتا ِبعة
الحدث الفل�سطيني في ظل الأزمة ال�سورية وتداعياتها على الالجئين الفل�سطينيين الذين تعر�ضت
مجتمعاتهم الى انق�سامات متعددة نتيجة الحرب ،وعلى كافة ال�صعد االجتماعية والقانونية
واالقت�صادية وال�صحية وال�سالمة البدنية والنف�سية.
ير�صد هذا التقرير �أهم الأحداث التي �ألمت بالمخيمات والتجمعات الفل�سطينية في �سورية
من ا�ستهداف وح�صار وخ�سائر ب�شرية من �ضحايا ومعتقلين خالل الفترة الممتدة بين �شهري
تموز – يوليو – ونهاية كانون الأول – دي�سمبر  ،2016في �سياق التوثيق الد�ؤوب الذي تقوم
به المجموعة ،حيث �أظهرت عملية الم�سح خالل الن�صف الثاني من عام  2016تفاقم المعاناة
وانحدار الأو�ضاع العامة لالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في ظل توا�صل الأعمال الحربية في
�سورية ،وما يترافق معها من عمليات نزوح هنا �أو تهجير وح�صار هناك ،وا�ستمرار نزيف الدم
الفل�سطيني الذي بلغ ( )3414الجئاً داخل وخارج �سورية.
كذلك ر�صدت «المجموعة» جملة النجاحات والإخفاقات واالنتهاكات التي تعر�ض لها الالجئون
الفل�سطينيون من �سورية في دول اللجوء الجديد ( لبنان ـ الأردن ـ م�صر ـ تركيا و�أوروبا)،
بالإ�ضافة �إلى العثرات التي اعتر�ضت م�سيرتهم على طريق اللجوء في اليونان وتون�س والت�شيك
وغيرها.
ي�شار �أن مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية تعمل على ر�صد وتوثيق كل ما يتعلق بالواقع
الجديد لالجئين الفل�سطينيين في �سورية من خالل �أق�سامها المختلفة بوا�سطة باحثين متخ�ص�صين
و�شبكة مرا�سلين ميدانيين ،وذلك في �سبيل تقديم المعلومة الدقيقة بكل حيادية ومو�ضوعية،
وتحاول اعتماد �أف�ضل المعايير العلمية لتوثيق �ضحايا الحرب من الالجئين الفل�سطينيين.
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الم�شهد العام
ا�ستمرت الأعمال القتالية في �سورية و�شهدت ت�صعيد ًا ع�سكرياً في مناطق �أدت �إلى المزيد من
حاالت النزوح واللجوء ،ووفق تقديرات الأمم المتحدة �أجبرت الحرب  7.6مليون �شخ�ص على
النزوح داخلياً ،و�أدت �إلى �أن ي�صبح ما يربو على  4.6مليون �شخ�ص في عداد الالجئين خارج
البالد( .)1كما �شهدت مناطق �أخرى م�صالحات �أنهت الأعمال الع�سكرية كما في داريا والمع�ضمية
وخان ال�شيح وقد�سيا.
على ال�صعيد الفل�سطيني ا�ستمر نزيف الدم الفل�سطيني في �سورية ،حيث بلغ مجمل ال�ضحايا
الفل�سطينيين الذين �سقطوا نتيجة الحرب ال�سورية �أكثر من  3414الجئاً داخل وخارج �سورية،
كما ازدادت معاناة المخيمات والتجمعات الفل�سطينية داخل �سورية ،وانعك�ست الأو�ضاع العامة
في �سورية ال�صحية واالقت�صادية والمعي�شية على الالجئين الفل�سطينيين.

•الم�ؤ�شرات االقت�صادية

•و�صلت ن�سبة الفقر في �سورية ب�سبب الحرب �إلى .%86.7
•�أخطر الأعوام اقت�صادياً على المواطن ال�سوري هو عام  ،2016ب�سبب االرتفاع الهائل في
تكلفة المعي�شة للفرد ،خا�صة الذي خ�سر عمله نتيجة الو�ضع الأمني و�إغالق الكثير من
الم�شاريع ،بالإ�ضافة لخ�سارته منزله وا�ستئجاره غرفة �أو منز ًال �صغير ًا ،فبات ه ّمه اليومي
ت�أمين الغذاء وم�صادر التدفئة وتكاليف الموا�صالت والفواتير.
•انخف�ضت القوة ال�شرائية لليرة ال�سورية  ،%91.66بح�سب ما قدره مركز «فيريل» للدرا�سات
على ح�ساب �أن الدوالر ي�ساوي  600ليرة ،وبالتالي ف�إن الأ�سرة المتو�سطة الدخل تحتاج
�شهرياً لـ � 240ألف ليرة �سورية كمدخول �شهري ،لكي ي�ستطيعوا ت�أمين حياة كريمة متو�سطة،
فوق خط الفقر ،دون �أي ترفيه بالمقارنة مع عام .2010
•ارتفعت �أ�سعار الخ�ضار لعام  2016بن�سبة  ،%1690وارتفعت �أ�سعار الفواكه بن�سبة
 ،%1310كما ارتفعت الألبان والأجبان بن�سبة � ،%1180أما �أ�سعار اللحوم فقد ارتفعت
بن�سبة  .%1100مقارنة بعام .2010

(https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria )1

التقرير ال�سنوي لمنظمة العفو الدولية .2016/2015
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•ارتفع �سعر طن الحطب �إلى  40000ليرة بعد �أن كان في بداية الحرب  12000ليرة ،وقد ا�ضطر
كثيرون لحرق المالب�س البالية �أو البال�ستيك �أو �أي مادة قابلة لال�شتعال ،للح�صول على الدفء.
•ال ت�صل الم�ساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية �أو المنظمات الدولية ،لق�سم كبير من
النا�س المحتاجين ،وت�صل لعائالت مي�سورة وغنية ،ويقوم الأ�شخا�ص الذين �أوكلت لهم مهمة
توزيع الم�ساعدات بالإتجار بها �أو تخزينها.

•الم�ؤ�شرات ال�صحية

•ال يوجد رقم دقيق لعدد الأطباء الذين هاجروا من �سورية ،ولكن يتراوح بين  % 34-28من
الم�سجلين في وزارة ال�صحة ،وهو رقم مخيف �إذا علمنا �أن قرى كاملة ال يوجد فيها طبيب.
•دمرت كلياً �أو جزئياً �أكثر من  % 61من الم�شافي والمراكز ال�صحية ،وخرجت عن الخدمة
نهائياً  59م�شفى كبيرة و 378مركز ًا �صحياً ودمرت �أو �سرقت � 418سيارة �إ�سعاف.
•تعطيل وتعطل نظام ال�صرف ال�صحي في مئات القرى والمناطق وال�ضواحي نتيجة الق�صف
�أو التفجير حيث بات ال�صرف ال�صحي ممر ًا ي�ستخدمه الم�سلحون للو�صول �إلى �أهدافهم.
•تراكم القمامة واختالط ال�صرف ال�صحي بمياه ال�شرب(.)1

•م�ؤ�شرات حقوق االن�سان

لم ت�شهد م�ؤ�شرات حقوق الإن�سان ارتفاعاً �إيجابياً خالل الن�صف الثاني من عام  2016بل �شهدت
المزيد من التراجع.

•التنقل
ما تزال غالبية البلدان العربية والإ�سالمية المحيطة ب�سورية تمنع الالجئ الفل�سطيني من الدخول
�إليها برغم المعاناة ال�شديدة والخطر الذي يتهدد حياته في �سورية نتيجة الأزمة الم�ستمرة فيها
منذ �أكثر من خم�س �سنوات.

•اال�ستهداف بالبراميل والق�صف
تعر�ضت بع�ض المخيمات الفل�سطينية للق�صف والتدمير ،فقد تعر�ض مخيم درعا لال�ستهداف
المتكرر با�سطوانات الغاز المعدة للتفجير والبراميل ،وكذلك ا�ستهدف مخيم خان ال�شيح ومخيم
()1
2016/5/31

http://firil.net/?p=2088

�سورية بين  2010و2016م بحث �أجراه مركز فيريل للدرا�سات برلين
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حندرات مرار ًا وتكرار ًا بالق�صف المدفعي والجوي والبراميل المتفجرة.
بينما ا�ستمرت اال�شتباكات وعمليات الكر والفر داخل مخيم اليرموك بين ف�صائل المعار�ضة
الم�سلحة المتحاربة داخل المخيم (داع�ش والن�صرة) لل�سيطرة على المخيم بالكامل من جهة،
وبين قوات النظام ال�سوري واللجان الموالية له �ضد الم�سلحين داخل المخيم من جهة �أخرى.

•الح�صار

ا�ستمر النظام ال�سوري بفر�ض الح�صار على مخيم اليرموك منذ تموز – يوليو  ،2013والذي
تجلى بقطع الكهرباء والمياه ومنع الدخول والخروج الر�سمي للأهالي ،والم�ساعدات الإن�سانية،
ما نجم عنه انعدام للمواد الأ�سا�سية من غذاء ودواء وتعطيل لكل المن�ش�آت ال�صحية والفنية
داخل المخيم وبالتالي �سقوط ( )192الجئاً والجئة فل�سطينية ق�ضوا نتيجة نق�ص التغذية
والرعاية الطبية.
بالمقابل فر�ضت قوات تنظيم الدولة الإ�سالمية  -داع�ش  -داخل المخيم ح�صار ًا على الأحياء
التي ت�سيطر عليها جبهة الن�صرة  -فتح ال�شام  -داخل مخيم اليرموك.
من جهة �أخرى تحول الح�صار الجزئي الذي فر�ضته قوات النظام على مخيم خان ال�شيح �إلى
ح�صار كامل خالل الن�صف الثاني من عام  ،2016بينما لم يطر�أ �أي تغيير على الم�ستوى الإن�ساني
�أو المعي�شي لمخيم درعا الذي يخ�ضع لح�صار منذ حوالي الألف يوم.

•الإبعاد الق�سري والتهجير
ما تزال قوات النظام ال�سوري تمنع عودة الالجئين الفل�سطينيين �إلى مخيماتهم رغم ب�سط
�سيطرتها الكاملة عليها وخلوها من �أي م�سلح ،مثل مخيم �سبينة الذي يخلو من �سكانه ،ومخيم
مح بالعودة الجزئية ل�سكانه الم�ؤيدين للنظام وب�شروط وظروف �صعبة.
الح�سينية الذي ُ�س َ
كما �شهد الربع الأخير من عام  2016تهجير حوالي  250عائلة فل�سطينية من �سكان مخيم خان
ال�شيح �إلى محافظة �إدلب في ال�شمال ال�سوري بعد توقيع اتفاق م�صالحة في منطقة خان ال�شيح
بين النظام والمعار�ضة الم�سلحة ال�سورية.

•االعتقال واالختفاء الق�سري
ت�شير التقارير ال�صادرة عن مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �إلى توثيق ( )1137معتق ًال
فل�سطينياً في �سورية في �أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام ال�سوري بينهم ( )80امر�أة،
بالإ�ضافة �إلى فقدان ( )301الجئاً ،كما تم توثيق وفاة (� )457ضحية تحت التعذيب في المعتقالت
ال�سورية ،مما يرفع وتيرة الخوف على م�صير المعتقلين والمختفين ق�سرياً لدى النظام.
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المخيمات والتجمعات الفل�سطينية في �سورية
تفاوتت حدة االنتهاكات التي تعر�ضت لها التجمعات والمخيمات الفل�سطينية في �سورية نظر ًا
للعديد من العوامل كالموقع الجغرافي �أو الوالء لأحد طرفي ال�صراع وغيرها.

أوالً :المخيمات الفلسطينية

مخيم اليرموك
تعر�ض مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين خالل الن�صف الثاني من عام  2016للق�صف المتقطع
واندالع ا�شتباكات بين «تنظيم داع�ش» وجبهة الن�صرة من جهة ،والجي�ش النظامي من جهة �أخرى.
منحى ت�صعيدياً عندما قرر تنظيم الدولة «داع�ش»
في بداية ني�سان�/إبريل � ،2016أخذت الأمور
ً
ال�سيطرة على كامل مخيم اليرموك و�إخراج عنا�صر جبهة الن�صرة منه ،بعد �أن ا�شتد الخالف
بينهما على خلفية االتفاق الذي �أبرمه «داع�ش» مع النظام ال�سوري ،والقا�ضي بخروجه من
منطقة الحجر الأ�سود ومخيم اليرموك.
كما ا�ستمر الح�صار المفرو�ض على المخيم منذ منت�صف تموز /يوليو  ،2013من قبل النظام
ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية الموالية له ،ومنع ال�سكان والم�ساعدات الإن�سانية من الدخول
عبر المدخل الرئي�سي ال�شمالي ،وال�سماح بالو�صول �إلى بلدة يلدا المجاورة للمخيم.

•داع�ش وفتح ال�شام �صراع وح�صار
�سعى تنظيم الدولة «داع�ش» خالل الن�صف الثاني من عام  2016لإنهاء وجود جبهة فتح ال�شام
(جبهة الن�صرة �سابقاً) في مخيم اليرموك ،ما �أدى �إلى اندالع ا�شتباكات عنيفة بين الطرفين،
ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة والثقيلة ،و�أدت �إلى �سيطرة «داع�ش» على مواقع
متعددة لفتح ال�شام ،ما �أدى �إلى فر�ض ح�صار تام على تلك المناطق.
ففي يوم � /2آب – �أغ�سط�س � 2016 /أ�شارت م�صادر مجموعة العمل �إلى قيام تنظيم «داع�ش»
بتح�صين مواقعه وح�شد عنا�صره وتوجيه �إنذارات للمدنيين في منطقة �ساحة الريجة ا�ستعداد ًا
لل�سيطرة على المواقع التي ت�سيطر عليها جبهة الن�صرة داخل المخيم.
ولفتت الم�صادر �إلى �أن داع�ش ترك خيار الوجهة للمدنيين ،بين البقاء في مناطق �سيطرته �أو
الخروج لبلدات يلدا وببيال وبيت �سحم جنوب دم�شق.
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وكان تنظيم الدولة  -داع�ش  -قد فر�ض ح�صار ًا منذ الخام�س من �آب  2016على منطقة الريجة
ومحيطها وحارة عين غزال و�شارع حيفا في مخيم اليرموك بعد �إغالقه الحاجز الوحيد الذي
يربط مناطق �سيطرة «جبهة فتح ال�شام» ،ومنع الأهالي من الدخول �أوالخروج �إلى المنطقة� ،أو
ٍ
حاالت نادرة ،في م�سعى منه لل�ضغط على من تبقى من «جبهة فتح
�إدخال المواد الغذائية �إال في
ال�شام» لت�سليم �أنف�سهم �أو الخروج من المخيم المحا�صر.
وفي يوم � /5أيلول – �سبتمبر � 2016 /أعطى تنظيم الدولة – داع�ش  -في مخيم اليرموك
المحا�صر ،مهلة للعائالت التي يحا�صرها داخل مناطق �سيطرة «جبهة فتح ال�شام» (الن�صرة
�سابقاً) للخروج من المنطقة قبل �إغالقها ب�شكل كامل ،وتوعد التنظيم �أنه �سيمنع �أي �أحد من
الخروج من المنطقة التي يحا�صرها �إلى �أجل غير م�سمى.
كما قام تنظيم الدولة – داع�ش  -يوم � /15آب � /أغ�سط�س  2016ب�إخالء �شارع العروبة في
مخيم اليرموك من �ساكنيه بذريعة �أن ال�شارع والمنطقة هي نقطة مواجهات مع قوات المعار�ضة
المتواجدة في بلدة يلدا المجاورة للمخيم ،وطلب من العائالت التوجه �إلى داخل حارات المخيم.
بالمقابل �أقدمت جبهة فتح ال�شام يوم  4كانون الأول  /دي�سمبر  2016على �إعدام «محمد عبود»
الملقب بـ «�أبو علي خم�سين» بعد اعتقاله بتهمة التخابر والعمالة مع تنظيم داع�ش في مخيم
اليرموك ،وبح�سب م�صادر مقربة من فتح ال�شام ف� ّإن الجبهة بعد �أن ت�أكدت من �أن «العبود»
متورط بنقل �أخبارها وكافة تحركاتها لتنظيم داع�ش قامت باعتقاله و�إعدامه في �ساحة الريجة
الخا�ضعة ل�سيطرتها.

•اتفاقيات ومبادرات
لم تفلح المبادرات والم�ساعي ال�سابقة برفع الح�صار عن المخيم ولكنها لم تتوقف ،ففي يوم
 /8تموز -يوليو  2016 /جرت مفاو�ضات عبر و�سطاء بين النظام ال�سوري وفتح ال�شام في
مخيم اليرموك جنوب دم�شق� ،أ�سفرت عن م�سودة اتفاق يق�ضي بان�سحاب عنا�صر فتح ال�شام مع
عائالتهم وب�شكل كامل من المخيم �إلى �إدلب �شمال غرب �سورية معقل جبهة الن�صرة.
و�أ�ضافت المعلومات �أن جبهة الن�صرة في المخيم �أبلغت المدنيين الراغبين بالمغادرة معها،
وت�سجيل �أ�سمائهم للخروج مع مقاتليها ،كما �أبلغت الجبهة عنا�صر من مجموعات المعار�ضة
ال�سورية الم�سلحة المتواجدين في المنطقة بالأمر ذاته.
وكان من المقرر �أن يتم ان�سحاب جبهة الن�صرة التي ال يتجاوز عدد عنا�صرها الـ  150عن�صر ًا من
محور �شارع راما �شمال المخيم الذي ت�سيطر عليه الجبهة.
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وفي ذات ال�سياق ك�شف «فوزي حميد» ،رئي�س المجل�س المدني في مخيم اليرموك ،يوم � /1آب
ــ �أغ�سط�س  2016 /عن اتفاق و�شيك بين النظام ال�سوري ومنظمة التحرير الفل�سطينية وتنظيم
الدولة  -داع�ش  -لفك الح�صار عن مخيم اليرموك ،ويتكون االتفاق من  5نقاط رئي�سية وهي
«وقف �إطالق النار في المخيم بكافة �أ�شكاله وتثبيته ومنع العنف في المناطق المجاورة بما فيها
حي الت�ضامن ،وفتح الممر الآمن بمخيم اليرموك من �شارع فل�سطين ،وت�سهيل دخول الم�ساعدات
بكافة �أنواعها �إلى داخل مخيم اليرموك �إلى مركز الإعا�شة ،وت�سهيل دخول وخروج المواطنين
ح�سب الأ�صول ،وعدم اعتقال �أي �شخ�ص كان تحت �أي ظرف من الظروف».
وفي ال�سياق تناقل عدد من النا�شطين يوم � 15أيلول  /دي�سمبر  2016نب�أ قرب التو�صل �إلى اتفاق
بين النظام ال�سوري ،وتنظيم الدولة «داع�ش» يق�ضي بخروج الأخير من �أحياء جنوب دم�شق،
بما فيها منطقتي مخيم اليرموك والحجر الأ�سود باتجاه القلمون ال�شرقي.
كما تم تداول �أخبار عن وجود اتفاق �أخر بين حركة �أبناء اليرموك – كتائب البراق ،التي يتر�أ�سها
«ع�صام عزام» (�أبو العبد ع�صام) ،والجي�ش النظامي يت�ضمن ت�شكيل قوة جديدة في مخيم
اليرموك ت�شرف عليها حركة �أبناء اليرموك بعد �إخراج عنا�صر تنظيم الدولة منه.

•ممار�سات داع�ش داخل المخيم
وا�صل تنظيم الدولة «داع�ش» ت�ضييقه على المدنيين في مخيم اليرموك ،وممار�سة انتهاكات
عديدة بحق المدنيين فيه ،حيث فر�ض الزي ال�شرعي الأ�سود على ن�ساء المخيم جميعاً ،بما فيهن
الإناث ال�صغيرات دون �سن الـ 18و�أكد بع�ض من �أبناء المخيم «ب�أن الت�ضييق على المدنيين
و�صل �إلى حد ال يطاق معه البقاء في المخيم» ،مو�ضحاً�« :أن عنا�صر التنظيم يتدخلون بالحريات
ال�شخ�صية ب�أ�سلوب م�سيء للأهالي ي�صل �إلى حد ال�شتم وال�ضرب وال�صراخ في وجوه الرجال
والن�ساء ،و�أ�شار �إلى �أن تنظيم الدولة منع �أهالي المناطق الخا�ضعة ل�سيطرة الن�صرة من �إدخال
الخبز وماء ال�شرب و�سالت الم�ساعدات الغذائية �إلى منازلهم في مناطق اال�شتباكات.
كما �أكدت عدة �أطراف في المخيم �أن تنظيم الدولة يوا�صل اعتقال ع�شرات المدنيين الفل�سطينيين
وال�سوريين من �أبناء مخيم اليرموك بتهمة �إدخال الطعام للمقاتلين من جبهة الن�صرة.
كما �أقدم عنا�صر تنظيم داع�ش ،يوم  /25تموز -يوليو  2016 /على جلد �شخ�ص بتهمة الزنا،
و�أظهرت ال�صور التي تداولتها �صفحات الفي�س بوك عن�صر ًا من تنظيم الدولة وهو يحمل � -أمام
ح�شد كبير من المدنيين المحا�صرين في اليرموك ،بينهم �أطفال  -يافطة كبيرة كتب عليها العقوبة
 100جلدة وا�صفة ال�شخ�ص بـ «غير المح�صن».

13

كما احتجز تنظيم الدولة يوم  /28تموز -يوليو  2016 /عدد ًا من المدنيين من �أبناء المخيم
بتهمة التدخين في الأماكن العامة ،م�شيرين �إلى �أن التنظيم في جنوب دم�شق يحتجز في �سجونه
ليوم كامل كل من يثبت تدخينه في الطرقات العامة.
و�أ�صدر تنظيم داع�ش يوم � /3آب – �أغ�سط�س  2016 /قرار ًا جديد ًا يق�ضي ب�إغالق كافة المدار�س
داخل مخيم اليرموك ،ومنع الكادر التدري�سي من ممار�سة عملهم �إال عن طريق التنظيم ،وا�ستدعى
تنظيم الدولة جميع المدر�سين في اليرموك و�أبلغهم بجملة من القرارات التي تتعلق بالعملية
التعليمية لل�سنة الدرا�سية القادمة  ،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.
كما منع تنظيم «داع�ش» الذي ي�سيطر على م�ساحات وا�سعة من مخيم اليرموك يوم � /19آب –
�أغ�سط�س  ،2016 /م�سناً من �سكان المخيم من الخروج من مناطق جبهة الن�صرة التي يحا�صرها
التنظيم ،بالرغم من حاجته للح�صول على العالج الإ�سعافي الفوري وذلك لإ�صابته ب�أمرا�ض القلب.
فيما قام التنظيم يوم الجمعة  /9ايلول�-سبتمبر  2016 /بجلد فتاتين �أمام حاجزه في �شارع العروبة
جنوب المخيم ،بتهمة خلع الخمار الذي يغطي وجهيهما بعد خروجهما من المخيم ،كما �أكدت �أنباء
�أخرى �أن التنظيم جلد �أحد �أبناء المخيم في �شارع العروبة بتهمة تعاطيه المخدرات.
وفي يوم � 29أيلول � /سبتمبر  2016قام تنظيم الدولة – داع�ش -بجلد ثالثة �شبان �أمام المدنيين
بتهمة التدخين ب�شكل علني ومتكرر ،فيما ن�شر التنظيم �صور ًا قال �إنها لأحد المدنيين حيث يقوم
عنا�صر التنظيم بجلده بتهمة الزنا.
في حين قام عنا�صر تنظيم «داع�ش» يوم  9ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016باالعتداء على قبور الالجئين
في مقبرة المخيم ،وذلك بت�سوية القبور بالأر�ض بحجة «تطبيق ال�شرع» ،فيما �أكد نا�شطون لمجموعة
العمل �أن ما قام به تنظيم «داع�ش» ي�أتي �ضمن محاولة طم�س �أي رمز فل�سطيني داخل المخيم حيث
ت�ضم المقبرة رفاة الع�شرات من القيادات الفل�سطينية التي اغتالها االحتالل ال�صهيوني.
كما فر�ض تنظيم الدولة  -داع�ش �أحكاماً جديدة في مخيم اليرموك المحا�صر ،فقد ّ
بث التنظيم
�صور ًا يوم  30ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016يظهر فيها عنا�صر تابعة للتنظيم دعاهم بـ«الح�سبة»
وهم يقومون بجلد �أحد المدنيين بحجة بيعه الدخان ،و�إتالف كمية من ال�سجائر ،ورفعوا بنطال
مدني تحت م�سمى «االحت�ساب على م�سبل �إزار» و�صورة ثالثة تظهر توزيع اللبا�س ال�شرعي على
ن�ساء المخيم.
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ومن تلك الأحكام التي فر�ضها التنظيم ،منع تربية الطيور تحت طائلة الم�صادرة والذبح �أو
�إطالق النار بين منازل المدنيين بحجة قتل الطيور ،وعدم الت�صفيق �أثناء المنا�سبات �أو الأفراح،
وعدم التدخين والجزاء بح�سب الفئات التالية �أول مرة �سجن � 24ساعة مع در�س �شرعي والمرة
الثانية ال�سجن لمدة  30يوماً مع درو�س عدة ودورات �شرعية ،والثالثة يغرم ال�شخ�ص الذي تكرر
بمقدار  2غرام من الذهب �أي ما يعادل  42000ل�.س.
كما منع الت�صوير لأي �شخ�ص كان حتى �إن كان العمل يتبع لم�ؤ�س�سة ما �أو هيئة ما تحت طائلة
ال�سجن والأعمال ال�شاقة ،وعدم لب�س لبا�س �ضيق لل�شباب مع رفع البنطال �إلى زر القدم ،وعدم
لب�س لبا�س التبرج للن�ساء (الألوان) فقط اللبا�س ال�شرعي تحت طائلة ال�سجن ،و�إن تكرر الإنذار
مرات عدة تجلد ب�ساحة عامة ،وي�ضاف �إلى قائمة المنع �أي�ضا بيع الحطب بحجة �أمالك عامة،
ومنع �أ�صحاب الممتلكات من �إخراج �أي �شيء �إلى منطقة يلدا ،و�إن كان ك�أ�س �شاي وخا�صة
الممتلكات الإلكترونية.
كذلك فر�ض التنظيم منع التجول داخل مخيم اليرموك في �أوقات ال�صالة والذي يقوم بالتجول
وعدم التوجه الى الم�سجد يجلد �أمام �أعين المارة ،وعدم االقتراب من منطقتهم الع�سكرية مثل
�شارع الجاعونة �أو بالقرب من م�شفى فل�سطين وحارات �شارع الـ .30
فيما يوا�صل التنظيم منع فتح المدار�س ،وعدم ال�سماح لأبناء مخيم اليرموك القاطنين في �ساحة
الريجة �إدخال الطعام بحجة وجود عنا�صر جبهة الن�صرة ،ومنع االقتراب من (غرفة الهاتف)
ب�سبب �سحب خطوط الهاتف الـ � ADSLإلى معقل التنظيم من �ساحة الطربو�ش وحي الجاعونة،
وفر�ض على النا�س منع لعب كرة القدم نهائياً في المدار�س والطرقات.

•اعتقال..اغتيال� ..إفراج
ا�ستمرت خالل الن�صف الثاني من عام  2016عمليات القن�ص واالعتقاالت وم�سل�سل االغتياالت
بحق النا�شطين في مخيم اليرموك ،حيث �أقدم مجهولون يوم  /15تموز -يوليو  2016 /على
اغتيال النا�شط الفل�سطيني ال�شاب «بهاء الأمين» مدير نادي بي�سان الريا�ضي في مخيم اليرموك
و�أحد كوادر حركة فتح ،حيث قام مجهولون بقن�صه قرب حاجز «المخبز الآلي» في المخيم.
مرات من قبل عناصر تنظيم الدولة وعناصر النصرة في
وكان بهاء قد اعتقل عدة ّ
فترات سابقة ،وفيما سبق منع تنظيم الدولة «األمين» من إدخال كميات من الطعام
للمدنيين في المنطقة التي يحاصرها.
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�أما يوم  /23تموز -يوليو � 2016 /أُ�صيب النا�شط الفل�سطيني «عبد اهلل الخطيب" ،بعد محاولة
اغتيال فا�شلة ثانية بالر�صا�ص على يد مجهولين قرب منزله في بلدة يلدا المجاورة لمخيم
اليرموك ،حيث �أ�صيب بر�صا�صتين في يده وبطنه ،ونقل على �إثرها �إلى �إحدى الم�شافي الميدانية
في البلدة.
من جهة �أخرى �أفرج تنظيم الدولة «داع�ش» يوم ال�سبت �/24أيلول � -سبتمبر  2016 /عن
الالجئ الفل�سطيني «مهند فرهود � -أبو عبد الإله» ،وذلك بعد عدة �أيام من اعتقاله على خلفية
اتهامه بتعامله مع جهة تابعة للمعار�ضة ال�سورية.
ُي�شار �أن الفرهود الذي ُيعرف عنه ت�أييده لتنظيم داع�ش وقربه منه ،هو الم�س�ؤول ال�سابق للمجل�س
المحلي في مخيم اليرموك التابع للمعار�ضة ال�سورية ،وبعد ذلك �أن�ش�أ هيئة �إغاثية تحت م�سمى
«هيئة مخيم اليرموك الإغاثية».
وفي يوم  – 9ت�شرين الثاني /نوفمبر � 2016أفرج عنا�صر لواء «�شام الر�سول» �أحد ت�شكيالت
قوات المعار�ضة الم�سلحة في منطقة ريف دم�شق ،عن الالجئ الفل�سطيني «في�صل الخالد» مدير
م�شفى فل�سطين وم�س�ؤول الهالل الأحمر الفل�سطيني في المنطقة الجنوبية ،بعد عدة �أيام من
اعتقاله من �أمام حاجز يلدا ،من دون ورود تفا�صيل حول �أ�سباب االعتقال.
وكذلك توا�صلت �أعمال االعتقال من قبل النظام ال�سوري بحق النا�شطين من �أبناء اليرموك ففي
يوم � /1آب – �أغ�سط�س  2016 /اعتقلت قوات الأمن ال�سوري التابعة للنظام في «فرع فل�سطين»،
قائد حركة �أبناء اليرموك «كتائب البراق» الالجئ الفل�سطيني «ع�صام بيطاري» المل ّقب �أبو العبد
ع�صام ،وذلك بعد خروجه للتفاو�ض حول م�صير مخيم اليرموك من مناطق �سيطرة المعار�ضة
الم�سلحة جنوب العا�صمة دم�شق �إلى مناطق �سيطرة النظام في العا�صمة ،عبر حاجز ببيال-
�سيدي مقداد� ،إال �أنها عادت و�أفرجت عنه يوم � /5أيلول .2016/
وكانت حركة �أبناء مخيم اليرموك  -كتائب البراق  -قد �أعلنت تخليها عن جبهة الن�صرة
وان�سحاب عنا�صرها من �ساحة الريجة �إلى المناطق التي ي�سيطر عليها تنظيم «داع�ش»
داخل مخيم اليرموك ،فيما �أكد «ع�صام البيطار» �أبو العبد قائد حركة �أبناء اليرموك  -كتائب
البراق -في بيان ن�شره على �صفحة الحركة في موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س – بوك)
�أن تخلي حركة �أبناء اليرموك عن جبهة الن�صرة جاء على خلفية معار�ضتها لالتفاق الذي
�أبرمته مع الجي�ش النظامي والقا�ضي بان�سحاب عنا�صرها نحو مدينة �إدلب و�إفراغ المنطقة
من المقاتلين وال�سالح وتركها �إلى م�صير مجهول ،وكذلك ب�سبب رف�ض الن�صرة ت�سليم الحركة
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نقاط الرباط في الريجة ودعمها بال�سالح ،م�شير ًا �إلى رغبة الحركة بالبقاء داخل مخيم اليرموك
والدفاع عنه.

•الو�ضع الطبي
ا�ستمر توقف الخدمات ال�صحية داخل مخيم اليرموك والنق�ص الحاد بالمواد الطبية ،نتيجة
الح�صار المفرو�ض على المخيم من قبل الجي�ش النظامي والف�صائل الفل�سطينية الموالية له،
ودخول «داع�ش»� ،إلى اليرموك ما �أدى �إلى توقف معظم الجهات الإغاثية والطبية في اليرموك
عن تقديم خدماتها خوفاً من اختطاف «داع�ش» كوادر تلك الم�ؤ�س�سات.
ومما زاد من تفاقم الأو�ضاع ال�صحية �سوء ًا ،منع حواجز النظام خروج �أي جريح عبر حواجزها
َ
بمر�ضي «اليرقان»
لتلقي العالج خارج المخيم ،كذلك ُ�س ّجل ارتفاع ملحوظ بن�سبة الإ�صابة
و«التيفوئيد» ،نتيجة نق�ص التغذية ،وانعدام المياه ،بالإ�ضافة �إلى انت�شار القمامة بين منازل
الأهالي ،وتوقف جميع الهيئات الإغاثية العاملة داخل المخيم.
وعن الو�ضع الطبي داخل اليرموك و�صف الطبيب ريا�ض �إدري�س مدير مركز الإنقاذ الطبي في
اليرموك الو�ضع الإن�ساني وال�صحي في المناطق المحا�صرة بمخيم اليرموك بالم�أ�ساوي ،و�أكد
على انت�شار الأمرا�ض ،منوهاً �إلى �أن �أكثر �شريحة معر�ضة لهذه الأمرا�ض هم الأطفال دون �سن
الثامنة ،حيث يعانون من التهاب في البطن ،وارتفاع �شديد بدرجة حرارة الج�سم ،و�صل في
بع�ض الحاالت �إلى  40درجة� ،إ�ضافة �إلى وهن عام و�سوء حالة عامة».
فيما فاقمت االنتهاكات التي ارتكبها تنظيم «داع�ش» في مخيم اليرموك من مالحقة النا�شطين
الإغاثيين والكوادر الطبية و�سرقة محتويات بع�ض الم�شافي والنقاط الطبية ،وفر�ضه الح�صار
الكامل على منطقة �شارع عين غزال من تدهور الو�ضع الطبي داخل المخيم ،ففي حادثة تُدلل على
تلك االنتهاكات قام عنا�صر تنظيم الدولة (داع�ش) يوم � 27أيلول � /سيبتمبر  2016ب�سرقة مولدة
الكهرباء الرئي�سية من مجمع البا�سل الطبي التابع للجمعية الخيرية الفل�سطينية قرب �شارع �صفد
في مخيم اليرموك ،حيث تم نقلها �إلى �أحد مقاره في حي الحجر الأ�سود المجاور لليرموك.
و�أ�شار نا�شطون من داخل المخيم �أن داع�ش عملت طوال الأيام الما�ضية على نقل جميع محتويات
المركز من «�أدوات طبية ومعدات» �إلى مكان مجهول في الحجر الأ�سود ،منوهين �إلى �أن اليرموك لم
يعد به �إال نقطة طبية واحدة هي م�شفى فل�سطين الذي يعمل ب�إمكانات وطاقات محدودة للغاية.
فيما و�صف مركز الإنقاذ الطبي يوم � /21آب � -أغ�سط�س  2016 /في �ساحة الريجة المنطقة الخا�ضعة

17

لجبهة «فتح ال�شام» الن�صرة �سابقاً في مخيم اليرموك ،الو�ضع الإن�ساني وال�صحي بال�سيئ ،نتيجة
انعدام الغذاء والمياه ال�صالحة لل�شرب ،ب�سبب الح�صار المفرو�ض على منطقة الريجة من قبل
تنظيم الدولة من جهة ،وقوات النظام ال�سوري والمجموعات الموالية لها من جهة ثانية.
وتحدث الطبيب «ريا�ض �إدري�س» م�شرف المركز خالل �شريط م�صور على مواقع التوا�صل
االجتماعي� ،أن الأهالي المحا�صرة في منطقة الريجة ا�ضطروا ل�شرب الماء الراكد في الآبار
الموجودة بالمنطقة ،مما �أدى �إلى انت�شار بع�ض الأمرا�ض كالتهاب المعدة والأمعاء �إ�ضافة �إلى
الحمى التيفية و�إنتانات الطرق التنف�سية العلوية وانت�شار الأمرا�ض الجلدية والطفح الجلدي
غير المف�سر.
و�أكد الطبيب المحا�صر �أن المنطقة تعاني من غياب كامل للم�ؤ�س�سات والهيئات الطبية في وقت
تعاني المنطقة نق�صاً كبير ًا في الأدوية والم�ستلزمات الطبية ،م�شير ًا �إلى �أن المركز ال ي�ستطيع
ا�ستقبال وتحمل العدد الكبير من المر�ضى.

•الو�ضع التعليمي
تدهور الو�ضع التعليمي في مخيم اليرموك و�شهد �أزمة حقيقية في العملية التعليمية خالل الن�صف
الثاني من عام  ،2016نتيجة القرارات المجحفة التي اتخذها تنظيم داع�ش ،والتي �ضيقت الخناق
على المدر�سين وانعك�ست �سلباً على م�ستقبل حوالي ( )1500طالب وطالبة داخل المخيم ،فقد
�أ�صدر التنظيم يوم � /3آب ــ �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 تتعلق
بالعملية التعليمية لل�سنة الدرا�سية القادمة  ،2017 - 2016كما طالب – داع�ش  -من المدر�سين
الذين يريدون العمل ب�صفة م�ستخدم مدني وبدون �أي ارت باط مع التنظيم� ،أن يبادروا لت�سجيل
�أ�سمائهم خالل فترة �أ�سبوع من تاريخ الإعالن وبراتب �شهري ( )25000ليرة �سورية.
�أما في يوم � 19أيلول  /دي�سمبر  2016منع تنظيم الدولة – داع�ش  ،-فتح �أبواب المدار�س للطلبة
في المخيم ،وذلك في �أول �أيام افتتاح المدار�س في �سورية ،و�أ�ضافت الأنباء �أن التنظيم ح�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.
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وبدورها نظمت ن�ساء مخيم اليرموك المحا�صر ،وقفة احتجاجية في �شارع المدار�س ،اعترا�ضاً
على القرارات التي اتخذها تنظيم (داع�ش) والقا�ضية ب�إغالق المدار�س في المخيم ،كما طالبت
المحتجات تنظيم الدولة ب�إعادة فتح المدار�س ،وا�ستكمال الم�سيرة التعليمية لأبناء المخيم حتى
ال ت�ضيع عليهم �سنة درا�سية ،كما �أ�شرنَ �إلى �أنه رغم الح�صار المفرو�ض من قبل النظام ال�سوري
ومجموعاته الموالية على مخيم اليرموك ،والنكبات التي توالت عليهم �إال �أن ذلك لم ي�ؤدي �إلى
�إيقاف التعليم �أو �إغالق المدار�س ،و�أنها المرة الأولى التي يتم فيها �إغالق المدار�س وفر�ض
مناهج جديدة على الطالب.
كما قام تنظيم «داع�ش» بمنع افتتاح المدار�س البديلة للطلبة في اليرموك ،بل افتتح مدار�سه
الخا�صة التي فر�ض فيها مناههجه الخا�صة والجديدة على الطالب.
من جانبهم امتنع الأهالي عن �إر�سال �أبنائهم �إلى تلك المدار�س ،التي يفر�ض فيها تنظيم «داع�ش»
�أفكاره على الطالب.
�إلى ذلك غادر يوم  /27تموز -يوليو 2016/عدد من طالب ال�شهادتين الإعدادية والثانوية مخيم
اليرموك المحا�صر لتقديم امتحاناتهم الر�سمية للدورة التكميلية لعام  ،2016حيث تو ّلت الأونروا
والهيئة العامة لالجئين الفل�سطينيين العرب م�س�ؤولية �إخراج الطالب و�إعادتهم �إلى المخيم.
كما خرج عدد من الطالب الفل�سطينيين من مخيم اليرموك يوم  14ت�شرين الأول � /أكتوبر 2016
لت�أدية امتحانات التر�شح لل�شهادة الثانوية العامة للعام الدرا�سي  2016ــ  ،2017حيث توجه
طالب مخيم اليرموك رغم الح�صار واال�شتباكات الم�ستمرة بين تنظيم الدولة – داع�ش  -من جهة
وجبهة الن�صرة من جهة �أخرى �إلى معهد �سعيد العا�ص ،ومعهد فل�سطين في العا�صمة دم�شق.
وفي يوم  16ت�شرين الأول� /أكتوبر  2016عاد �إلى مخيم اليرموك الطالب الذين خرجوا قبل
يومين منه لتقديمهم امتحانات �سبر المعلومات لطلبة ال�شهادة الثانوية والذي تجريه وزارة
التربية والتعليم تمهيد ًا لتقديم امتحانات ال�شهادة الثانوية لعام .2017-2016

•ا�ستمرار �أزمة المياه
ا�ستمر النظام ال�سوري ب�إيقاف تغذية مخيم اليرموك عبر �شبكة المياه القادمة من المناطق
المجاورة منذ يوم �/9أيلول � -سبتمبر ،2014/الأمر الذي دفع الم�ؤ�س�سات الإغاثية التي كانت
تعمل داخل المخيم للعمل على ا�ست�صالح وت�شغيل بع�ض الآبار االرتوازية.
من جهة �أخرى فاقمت �سيطرة تنظيم الدولة «داع�ش» وجبهة الن�صرة منذ �شهر ني�سان – �إبريل
عام  ،2014من معاناة �أهالي اليرموك بعد منع �سكان المخيم التزود من المياه عندما اندلعت
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ا�شتباكات عنيفة بين التنظيمين في  / 7ني�سان – �إبريل  2016 /ما �أدى �إلى تدهور الو�ضع
المعي�شي ل�سكان المخيم حيث تع ّذر على ع�شرات العائالت الموجودة في المخيم الخروج من
الأماكن ال�ساخنة �إلى مناطق �أكثر �أمناً و ُمنعوا من  -كباقي �أهالي المخيم المحا�صر -الح�صول
على المياه الم�ستخرجة من الآبار االرتوازية.
�إلى ذلك �أدى ا�ستمرار قطع المياه عن المخيم وا�ستخدام �سكانه مياه الآبار االرتوازية �إلى انت�شار
حاالت الت�سمم والتلبك المعوي بين �أبناء المنطقة المحا�صرين وخا�صة الأطفال نتيجة تلوث
خطوط مياه «الفيجة» الوا�صلة �إلى تلك المناطق.

•الو�ضع المعي�شي
�أو�ضاع معي�شية قا�سية يعي�شها �سكان مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين جنوب العا�صمة
ال�سورية دم�شق جراء ا�ستمرار الح�صار المفرو�ض عليهم من قبل الجي�ش النظامي والف�صائل
الفل�سطينية الموالية له منذ قرابة الثالث �سنوات ،والذي منع بموجبه دخول المواد الغذائية
والأدوية والمحروقات �إلى المخيم.
ومما فاقم و�ضاعف من المعاناة �سيطرة تنظيم داع�ش على المخيم واالنتهاكات التي ارتكبها
بحق المدنيين فيه ،وكذلك الح�صار التام الذي فر�ضه التنظيم على الع�شرات من العوائل القاطنة
في المنطقة الخا�ضعة ل�سيطرة مجموعات «فتح ال�شام» « -جبهة الن�صرة» �سابقاً ،حيث تركز
الح�صار في منطقة محيط �ساحة الريجة و�شارع عين غزال و�شارع حيفا ،حيث قام عنا�صر
«داع�ش» بمنع �إدخال المواد الغذائية والأدوية �إليها ،في محاولة منه لل�ضغط على عنا�صر «فتح
ال�شام» لمغادرة المخيم ،فيما ي�سكن تلك المنطقة المحا�صرة �أكثر من خم�سين عائلة من المدنيين
من �أبناء تلك المناطق� ،إ�ضافة �إلى عائالت مقاتلي «فتح ال�شام” ،فيما �سمح بدخول وخروج
المدر�سين العاملين في المدار�س العاملة داخل المخيم.
وكان �أهالي حي عين غزال والمناطق الخا�ضعة ل�سيطرة جبهة «فتح ال�شام» داخل مخيم
اليرموك ،ح ّذروا من مغبة ح�صار جديد يفر�ضه تنظيم «داع�ش» عليهم ،ينتج عنه �ضحايا نتيجة
الجوع وانعدام التغذية جراء هذه الإجراءات التع�سفية بحقهم.
كما طالبوا التدخل لمنع �إغالق الطرق باتجاه منازلهم و�أحيائهم الخا�ضعة للن�صرة ،علما ب�أن
– داع�ش  -طالبت �أهالي تلك المناطق ترك منازلهم و�أنه �سيتم �إغالق �أي منفذ باتجاه المناطق
المذكورة عالوة على ا�ستهداف وقن�ص �أي �شيء يتحرك فيها.
و�أكدت م�صادر مجموعة العمل من داخل المخيم �أن المكتب الإغاثي للمخيم ،تو�صل �إلى اتفاق مع
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طرفي ال�صراع في المخيم تنظيم الدولة وجبهة الن�صرة «فتح ال�شام» يق�ضي بفتح الطريق �أمام
�أهالي �شارع عين غزال المحا�صر من قبل التنظيم.
وفي �سياق ال�صراع القائم بين جبهة الن�صرة وتنظيم داع�ش ،منع الأخير يوم � /25آب – �أغ�سط�س
 2016 /الع�شرات من العوائل القاطنة في المنطقة التي يحا�صرها ،من عمل التوكيالت القانونية
بهدف ا�ستالم مبالغ الم�ساعدات المالية التي تقدمها وكالة الأونروا.
كما ا�ستولى عنا�صر من تنظيم الدولة على مكتب ت�سجيل الأونروا داخل اليرموك بالقوة،
و�أ�شرفوا على ت�سجيل من هم مقربون من التنظيم ،وفر�ضوا ت�سجيل �أ�سماء �أفراد عائالتهم بقوة
ال�سالح �ضمن �سجالت المكتب التي توزع من خاللها الطرود الغذائية في بلدات الجوار (يلدا،
ببيال وبيت �سحم).
�إلى ذلك ي�شكو �أبناء مخيم اليرموك المحا�صر من نق�ص حاد بالمياه وتراكم للنفايات في ال�شوارع
وانقطاع الكهرباء والماء عنه منذ �أ�شهر عديدة ،مما ي�ضطر الأهالي المحا�صرة للذهاب �إلى
المناطق المجاورة للمخيم وق�ضاء ع�شرات ال�ساعات من �أجل الح�صول على بع�ض ليترات من
ماء ال�شرب ،في ظل اتهام �أبناء المخيم تنظيم الدولة – داع�ش  -الذي ي�سيطر على معظم �أحياء
المخيم ،بعدم تحمله الم�س�ؤولية والالمباالة بتعامله مع ق�ضية ت�أمين الماء و�إزالة النفايات،
حيث تنبعث الروائح الكريهة في كثير من حارات المخيم نتيجة تراكم النفايات.

•�أبرز الأحداث

•يوم  /15تموز -يوليو 2016 /اندلعت ا�شتباكات بين تنظيم الدولة  -داع�ش وجبهة الن�صرة
في محيط مكتب هيئة فل�سطين الخيرية ،وذلك بعد �إلقاء عنا�صر داع�ش قنابل محلية ال�صنع
وزيادة تمتر�سهم في المنطقة ،كما ا�ستهدف قنا�صة جبهة الن�صرة تجمعات داع�ش في محيط
م�سجد عبد القادر الح�سيني ،بعد محاولة الأخيرة الت�سلل �إلى مناطق �سيطرة الجبهة ،مما
�أدى �إلى مقتل عن�صرين و�إ�صابة � 3آخرين من تنظيم الدولة  -داع�ش.
•يوم  /18تموز -يوليو � 2016 /شهد مخيم اليرموك اندالع ا�شتباكات عنيفة ،تركزت في
منطقة بلدية اليرموك ب�شارع فل�سطين ومنطقة المحكمة و�ساحة الريجة ،ا�ستخدمت فيها
الأ�سلحة المتو�سطة والثقيلة.
كما دارت ا�شتباكات عنيفة بين مجموعات المعار�ضة الم�سلحة من جهة والمجموعات الموالية
للنظام في �شارع ن�سرين «الدفاع الوطني» على محور فرن الأمين ومحيط �أبنية الإ�سكان في
حي الت�ضامن المال�صق لمخيم اليرموك.
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•يوم  /21تموز -يوليو � 2016 /أ�صيبت امر�أة في �شارع اليرموك الرئي�سي ،بر�صا�صتي قنا�ص
لم يعرف م�صدرهما ،حيث تم �إ�سعاف الم�صابة �إلى مركز الإنقاذ الطبي داخل المخيم.
•يوم  /28تموز -يوليو  2016 /ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري عدة حارات غربي مخيم
اليرموك بالم�ضادات الأر�ضية ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
•يوم � /7آب – �أغ�سط�س  2016 /ه ّز مخيم اليرموك �أ�صوات انفجارات قوية ،تبين بعدها �أن
الجي�ش النظامي ا�ستهدف منطقة الطربو�ش �شرق المخيم ب�صاروخ «�أر�ض – �أر�ض» ،تزامن
ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة قرب بلدية اليرموك بالأ�سلحة الر�شا�شة والقذائف بين قوات
النظام ال�سوري و«كتيبة الكراعين» �إحدى مجموعات المعار�ضة الم�سلحة.
•يوم � /7آب – �أغ�سط�س � 2016 /أفرج تنظيم «داع�ش» عن النا�شط الفل�سطيني «ماهر عليان»
بعد اعتقاله من منزله في مخيم اليرموك قبل �أيام بذريعة ت�صوير �أحد الأن�شطة داخل �إحدى
مدار�س المخيم دون �إذن م�سبق من التنظيم.
•يوم � /12آب � -أغ�سط�س  2016 /اندلعت ا�شتباكات عنيفة في �شارع فل�سطين بمحيط بلدية
اليرموك بالأ�سلحة الر�شا�شة والقذائف بين قوات النظام ال�سوري والمجموعات الموالية لها
و«كتيبة الكراعين» �إحدى مجموعات المعار�ضة الم�سلحة دون وقوع �إ�صابات.
•يوم  11ت�شرين الأول � /أكتوبر � 2016شهد مخيم اليرموك اندالع ا�شتباكات عنيفة بين قوات
النظام ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية الموالية له من جهة ،وتنظيم «داع�ش» من جهة �أخرى،
في محيط ثانوية اليرموك ب�شارع جالل كعو�ش ،تزامن ذلك مع �سقوط عدد من القذائف على
مناطق متفرقة منه ،دون وقوع �ضحايا بين المدنيين.
•يوم  15ت�شرين الأول � /أكتوبر � 2016أ�صيب �شيخ جامع عبد القادر الح�سيني الملقب «�أبو
عمر» بر�صا�ص قنا�ص في الكتف مقابل مدخل الجامع ويعتبر الجامع خط تما�س ومنطقة
ا�شتباكات بين جبهة فتح ال�شام وتنظيم الدولة بمخيم اليرموك.
•يوم  15ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016اندلعت ا�شتباكات عنيفة في مخيم اليرموك ،بين
الجي�ش النظامي والف�صائل الفل�سطينية الموالية له من جهة ،والمجموعات الم�سلحة من جهة
�أخرى ،على محور بلدية وثانوية اليرموك ومدر�سة �صبارين والكرمل في �شارع جالل كعو�ش
ب�شارع فل�سطين.
•يوم  16ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري بقذائف الهاون المنطقة
الواقعة تحت �سيطرة داع�ش من قطاع ال�شهداء في مخيم اليرموك.
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•يوم  24ت�شرين الأول � /أكتوبر � 2016شهد مخيم اليرموك ا�شتباكات متقطعة على محور
بلدية اليرموك و�سوق ال�سبورات بالقرب من منطقة الت�ضامن بين كتيبة الكراعين من جهة،
وقوات النظام ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية الموالية له من جهة �أخرى ،ا�ستخدمت فيها
الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة.
•يوم  26ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016اندلعت ا�شتباكات عنيفة في مخيم اليرموك بين الجي�ش
النظامي والف�صائل الفل�سطينية الموالية له من جهة ،وكتيبة الكراعين �إحدى المجموعات
الفل�سطينية الم�سلحة المعار�ضة للنظام ال�سوري من جهة �أخرى ،على محور بلدية وثانوية
اليرموك في �شارع جالل كعو�ش ب�شارع فل�سطين ،تزامن ذلك مع �سقوط عدد من القذائف على
مناطق متفرقة من المخيم دون �أن ت�سفر عن وقوع �إ�صابات.
•يوم  15ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم اليرموك بقذائف
الهاون التي طالت �أماكن متفرقة منه ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات ،ومن جانبه قام تنظيم
«داع�ش» با�ستهداف منطقة �أول اليرموك التي يتمركز فيها عنا�صر من قوات النظام والف�صائل
الفل�سطينية الموالية له بعدد من القذائف دون �أن توقع خ�سائر ب�شرية بينهم.
•يوم  16ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة «داع�ش» من
جهة ,وجبهة فتح ال�شام جبهة الن�صرة �سابقاً من جهة �أخرى ،في محور �شارع حيفا في مخيم
اليرموك جنوب العا�صمة ال�سورية دم�شق ،ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الخفيفة والمتو�سطة،
مما �أدى �إلى اندالع النار في عدد من منازل �شارع حيفا.
•يوم  18ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016تعر�ض مخيم اليرموك لق�صف مدفعي ا�ستهدف عدة
مناطق فيه ،تزامن ذلك مع ا�شتباكات عنيفة على محور مدر�سة الكرمل و�صرفند بين عنا�صر
المجموعات الفل�سطينية الموالية للنظام من جهة ومجموعات المعار�ضة الم�سلحة من جهة
�أخرى.
•يوم  29ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016ق�صفت قوات النظام ال�سوري والف�صائل الفل�سطينية
الموالية له مخيم اليرموك بعدد من ال�صواريخ ،ا�ستهدفت منطقة الريجة ،تزامن ذلك مع
اندالع ا�شتباكات و�صفت بالعنيفة بين قوات النظام والف�صائل الم�سلحة دون ت�سجيل وقوع
�ضحايا �أو �إ�صابات بين الطرفين .فيما يفر�ض تنظيم الدولة  -داع�ش ح�صاره على منطقة
الريجة ومحيطها وحارة عين غزال و�شارع حيفا في مخيم اليرموك التي تقع تحت �سيطرة
«جبهة فتح ال�شام».
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•يوم  1كانون الأول  /دي�سمبر  2016اندلعت ا�شتباكات عنيفة في مخيم اليرموك بين الجي�ش
النظامي والف�صائل الفل�سطينية الموالية له من جهة ،وكتيبة الكراعين �إحدى المجموعات
الفل�سطينية الم�سلحة المعار�ضة للنظام ال�سوري من جهة �أخرى ،على محوري �شارع
ال�سبورات بحي الت�ضامن ،والملك في مخيم اليرموك.
•يوم  5كانون الأول  /دي�سمبر  2016تعر�ض مخيم اليرموك لق�صف �صاروخي طال مناطق
متفرقة منه ،اقت�صرت �أ�ضراره على الماديات ،فيما �أوردت �صفحات على موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�سبوك) م�ؤيدة للنظام ال�سوري� ،أن الق�صف طال مواقع «داع�ش» في اليرموك
دون �أن ي�سفر عن �سقوط �إ�صابات بين عنا�صر التنظيم.
•يوم  9كانون الأول  /دي�سمبر  2016ق�صفت قوات النظام ال�سوري ومجموعات موالية له
بال�صواريخ الأحياء ال�سكنية عند مدخل المخيم من جهة �شارع الثالثين بمخيم اليرموك ،ما
�أ�سفر عن دمار عدد من الأبنية ال�سكنية.
•يوم  /17كانون الأول – دي�سمبر  2016 /تعر�ض مخيم اليرموك ،للق�صف بعدد من قذائف
الهاون التي استهدفت مناطق متفرقة منه اقتصرت أضرارها على الماديات.

مخيم خان ال�شيح
ت�صدر مخيم خان ال�شيح الذي ي�ضم قرابة الـ  12000الجئاً فل�سطينياً قائمة المخيمات التي
ت�شهد تدمير ًا ممنهجاً وا�ستهدافاً يومياً وح�صار ًا خانقاً خالل الن�صف الثاني من عام .2016
وبح�سب الم�صادر ف�إن الطيران الرو�سي �شارك في الطلعات الجوية التي ا�ستهدفت مخيم خان
ال�شيح والمناطق المحيطة به (الدرخبية – المقيليبة – مزارع خان ال�شيح )...ب�شكل يومي
ب�شتى �أنواع ال�سالح المدمر الذي لم ي�ستثنِ �إن�ساناً �أو �شجر ًا �أو حجر ًا ،ولم يراع حرمات دور
العبادة �أو الأبنية التي رفعت ال�شارات المحمية بالقانون الدولي الخا�صة بالوكالة الدولية لغوث
وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين كالمدار�س ومراكز الت�أهيل والتدريب.
و�سجل فريق الر�صد والتوثيق في مجموعة العمل �سقوط المزيد من ال�ضحايا من �أبناء مخيم خان
ال�شيح بالإ�ضافة �إلى العديد من االنتهاكات الخطيرة لحقوق الإن�سان كاالعتقال على الحواجز
واال�ستهداف المبا�شر للمدنيين من كل ال�شرائح العمرية �أطفا ًال ون�سا ًء و�شيوخاً ،ويمكن �إجمال
الأو�ضاع الأمنية والإن�سانية التي �سادت في المخيم بالتالي :
تعر�ض مخيم خان ال�شيح خالل الن�صف الثاني  2016ب�شكل يومي للق�صف بمختلف �أنواع
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و�صنوف الأ�سلحة ،ما �أ�سفر عن وقوع العديد من ال�ضحايا والجرحى بالإ�ضافة �إلى دمار كبير
في منازل المدنيين.
تم ر�صد ا�ستخدم القنابل العنقودية والنابلم في عمليات الق�صف.
•ا�ستهداف ال�سيارات المدنية و�سيارات الإ�سعاف والمدار�س والمراكز التابعة لوكالة غوث
وت�شغيل الالجئين االونروا.
•�شهد مخيم خان ال�شيح ومحيطه ت�صعيد ًا متوا�ص ًال في حجم العمليات الع�سكرية و�أعمال
الق�صف بال�صواريخ والبراميل المتفجرة.
•�أغلق الجي�ش ال�سوري النظامي جميع المنافذ الوا�صلة بين المخيم والعا�صمة دم�شق ب�شكل
كامل منذ الأول من ت�شرين الأول �أكتوبر  2016بعد ح�صار جزئي منذ عام .2013
•عانى الأهالي من نق�ص حاد في المواد الغذائية ومادة الخبز بالإ�ضافة لمياه ال�شرب وحليب
الأطفال والأدوية كما عانوا من نق�ص حاد بالخدمات الطبية خ�صو�صاً بعد تقلي�ص خدمات
م�ستو�صف الأونروا لأعماله واقت�صارها على الخدمات الطبية الب�سيطة وا�ستهداف النقاط
الطبية على �أطراف المخيم.
•خروج المئات من الأهالي المدنيين والنا�شطين الإغاثيين والإعالميين وعوائلهم �إلى مدينة
�إدلب �شمال �سورية ،بعد �أن �أجبروا على ترك منازلهم ومخيمهم وفق االتفاق الذي وقع بين
المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة والنظام ال�سوري ،الذي ن�ص على خروج قوات المعار�ضة
ال�سورية مع عوائلهم �إلى �إدلب بعد ت�سليم �أ�سلحتهم المتو�سطة والثقيلة للنظام.

•منا�شدات
�شهد الن�صف الثاني من عام  2016ت�صاعد ًا مت�سارعاً بحدة وحجم الأحداث التي تتالت على
مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق الغربي ،حيث تعر�ض لق�صف عنيف وكثيف
بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والفو�سفورية المحرمة دولياً ،كما ا�ستهدف الق�صف البنى
التحتية والمراكز ال�صحية والمدار�س ،ما �أ�سفر عن �سقوط الع�شرات من ال�ضحايا والجرحى من
�سكان المخيم والعائالت النازحة �إليه.
هذا الأمر دفع �أهالي مخيم خان ال�شيح لإطالق منا�شدات عديدة لكافة الجهات المعنية والف�صائل
الفل�سطينية ومنظمة التحرير والأونروا للتدخل من �أجل ال�ضغط على النظامين ال�سوري
والرو�سي لوقف ا�ستهداف المخيم والذي �أكد �سكانه مرار ًا على خلوه من ال�سالح والم�سلحين ،كما
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طالب الالجئون الفل�سطينيون في مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق ،وكالة غوث وت�شغيل الالجئين
الفل�سطينيين «الأونروا» بتحمل م�س�ؤولياتها اتجاههم حيث تعاني العائالت الفل�سطينية من و�ضع
م�أ�ساوي ب�سبب ا�ستمرار ا�ستهدافهم بال�صورايخ والبراميل المتفجرة وغياب كافة الخدمات
المقدمة من الأونروا با�ستثناء م�ستو�صف يكتفي بتقديم خدماته الطبية اال�ست�شارية.
وفي منا�شدة �أخرى �أطلق �أهالي مخيم خان ال�شيح نداء ا�ستغاثة �إلى الجهات المعنية لتقوم
ب�إدخال الم�ساعدات الغذائية والطبية وتوفير الخبز والوقود لت�شغيل المولدات وا�ستخراج مياه
ال�شرب من الآبار ب�شكل عاجل ،وبذل الجهود لإيقاف ا�ستهداف المخيم وتحييده عن اال�شتباكات
الجارية في محيطه ،كما طالب الالجئون الفل�سطينيون في المخيم بفتح ممر �آمن لحركة دخولهم
وخروجهم من المخيم و�إليه.

•زيارة وفد ر�سمي
زار وفد برئا�سة رئي�س بلدية «الك�سوة» مك ّل ٌف من قبل النظام ال�سوري يوم � /22آب – �أغ�سط�س/
 2016مخيم خان ال�شيح ،حيث اطلع �إلى جانب �شخ�صيات فل�سطينية و�سورية من لجنة مخيم
خان ال�شيح وهيئة فل�سطين الخيرية على �أو�ضاع مخيم خان ال�شيح في ظل ما يتعر�ض له من
ح�صار �شبه كامل ،وق�صف جوي عنيف منذ �أ�شهر ،وزار الوفد المدرا�س والمعاهد ومركز جفرا
وهيئة فل�سطين الخيرية وجميع الم�ؤ�س�سات الحكومية العاملة داخل المخيم ومراكز وكالة
الغوث «الأونروا» و�أماكن الق�صف التي تعر�ض لها المخيم ،حيث ت�أكد الم�س�ؤول من خلو المخيم
من ال�سالح ومن �أي مقرات ع�سكرية تابعة لمجموعات المعار�ضة الم�سلحة>
وتم طرح مبادرة لتحييد المدنيين وايقاف الق�صف ،وت�أمين طريق �آمن للدخول والخروج للأهالي،
�إال �أن تلك الوعود التي �أطلقها ممثل النظام ال�سوري لم ينفذ منها �شيء على �أر�ض الواقع ،بل عمد
النظام �إلى فر�ض ح�صار تام على المخيم ومنع �سكانه من الدخول �أوالخروج من المخيم.

•بيان �شجب لت�صريحات المجدالني
و�صف �أهالي مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين في ريف دم�شق يوم  22ت�شرين الأول /
�أكتوبر  2016ت�صريحات �أحمد المجدالني ع�ضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفل�سطينية
حول مخيم خان ال�شيح «بالكذب ال�صريح».
جاء ذلك في بيان �صحفي �أ�صدره �أهالي المخيم حيث عبر البيان عن ا�ستياء �أهالي المخيم
و�صدمتهم من ت�صريحات «مجدالني» عن وجود م�س ّلحين داخل المخ ّيم.
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واعتبر البيان �أن هذا الت�صرف من قبل م�س�ؤول فل�سطيني يعتبر بمثابة تحري�ض مبا�شر �ضد
المدنيين ودعوة ال�ستهداف مخيمهم بمزيد من النيران ال�سورية والرو�سية".
و�أكد البيان ال�صادر عن وجهاء وفعاليات المخيم �أن الت�صريح ال�صادر عن «مجدالني» هو تبرير
ال�ستمرار ق�صف المخيم ،م�ؤكدين على �أن المخيم مدني بالكامل وال يوجد فيه �أي م�سلح وهذا ما
�أثبته م�س�ؤول �سوري زار المخيم قبل فترة وجيزة ،وت�ؤكده ال�صور اليومية.
و�أ�ضاف البيان�« :أن ما قاله المجدالني ال يمكن اعتباره �إال دفاعاً �أجوفاً عن الجرائم التي ترتكب
بحقنا ،وتنكر ًا لدماء ال�شهداء الذين �سقطوا في المخيم بال ذنب ،وت�ساوقاً وا�ضحاً مع مخطط
تهجير الفل�سطينيين الذي يخدم الكيان ال�صهيوني في الدرجة الأولى».
وطالب الأهالي المجدالني بتقديم اعتذار ر�سمي والتراجع عن ت�صريحاته الأخيرة ،كما طالبوا
بفتح تحقيق داخل منظمة التحرير حول هذا الت�صرف و�إعفاء ال�سيد المجدالني من �أي مهام
تخ�ص ملف فل�سطينيي �سورية داخل المنظمة ،ودعوا منظمة التحرير �إلى �إر�سال وفد �إلى دم�شق
للدخول �إلى المخيم والت�أكد من خلوه من ال�سالح والم�سلحين والتفاو�ض مع النظام ال�سوري
لتحييده.

•�أبرز الأحداث

•يوم  4تموز  /يوليو � 2016شن الطيران الحربي الرو�سي غارات جوية على مخيم خان ال�شيح،
ا�ستهدفت و�سط المخيم ومحيط الكازية ،ما �أ�سفر عن ق�ضاء ثالثة فل�سطينيين هم «محمود
عمر �سعيد» ،و«محمود �سعيد محمد» (�أبو �صهيب) ،و ح�سن �صبحي �صالح ،و �إ�صابة خم�سة
مدنيين بينهم اثنان بحالة خطيرة ،وتدمير مركز حماية الطفل التابع لم�ؤ�س�سة جفرا ب�شكل
�شبه كامل و� ُ
إلحاق �أ�ضرار ج�سيمة بمنازل المدنيين.
•يوم  5تموز  /يوليو  2016ا�ستهدف الطيران الحربي الرو�سي الحي ال�شرقي من مخيم خان
ال�شيح ،ب�صاروخين لم ينفجر �أحدهما ،ما �أ�سفر عن �سقوط عدد من الجرحى بينهم �أطفال
ون�ساء ،واحتراق �سيارة نوع (هوندا) ،كما خلف دمار ًا كبير ًا في المباني والممتلكات.
•يوم  10تموز /يوليو 2016 /ا�ستهدف الطيران الحربي الرو�سي وال�سوري مخيم خان ال�شيح
و�أطرافه ب�أكثر من � 6صواريخ� ،سقط  3منها على منازل �أبناء المخيم في �شارع ال�سعيد ،مما
�أحدث خراباً كبير ًا في المنازل ،كما �شن الطيران الحربي الرو�سي  3غارات على طريق خان
ال�شيح  -زاكية ،علماً �أنه الطريق الوحيد الذي يمد �أبناء مخيم خان ال�شيح ببع�ض الم�ؤن
والمواد ال�ضرورية.
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•يوم  11تموز  /يوليو � 2016شنت طائرات حربية �أربع غارات جوية ا�ستهدفت �أطراف
ومركز مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق الغربي ،الأمر الذي �أ�سفر عن
وقوع عدد من الجرحى ،حيث ا�ستهدفت الطائرات الحربية �أطراف المخيم بغارتين جويتين،
فيما ا�ستهدفت بغارتين �أخريين مركز المخيم عند منطقة محيط ال�سوق القديم وخلف مطعم
ال�شاميات ،ما �أدى �إلى وقوع ثمانية جرحى من �أبناء المخيم� ،أربعة منهم من عائلة واحدة.
•يوم  /18تموز – يوليو  2016 /تعر�ض رجل الدين و�إمام الم�سجد «ح�سين فالح» �أحد
وجهاء مخيم خان ال�شيح لمحاولة اغتيال فا�شلة بعد ا�ستهداف الطائرات الحربية منزله في
المخيم ،كما �شنَّ الطيران الحربي الرو�سي وال�سوري عدة غارات على �أطراف مخيم خان
ال�شيح الغربية وال�شرقية ما �أدى �إلى �سقوط جريح من �أبناء المخيم نتيجة و�صول ال�شظايا
�إلى منازل المدنيين ،كما �أدت �إحدى الغارات �إلى تدمير �سيارة مدنية.
•يوم  19تموز  /يوليو  2016 /ق�ضت الطفلة «�إ�سراء» ذات العامين والن�صف مت�أثرة بالجراح
التي �أ�صيبت فيها جراء الق�صف الجوي الذي ا�ستهدف مخيم خان ال�شيح .حيث تعر�ض
المخيم لغارة جوية ا�ستهدفت الحي ال�شرقي في المخيم �أ�سفرت عن وقوع �ضحية وعدد من
الجرحى.
•يوم  29تموز  /يوليو � 2016ش ّنت طائرات حربية رو�سية غارة جوية ا�ستهدفت مخيم خان
ال�شيح� ،أ�سفرت عن ق�ضاء الطفل «محمد عماد رحيل» ( 16عاماً) و�إ�صابة عدد من الن�ساء
بجراح،فيما انت�شرت حالة من الهلع في �صفوف الأهالي.
•يوم  30تموز  /يوليو � 2016ش ّنت طائرات حربية رو�سية غارة جوية ا�ستهدفت مخيم خان
ال�شيح� ،أ�سفرت عن ثالث �إ�صابات بين المدنيين ،حيث ا�ستهدفت الغارة �أحد المنازل و�سط
المخيم �أدت �إلى �إ�صابة �إحدى الن�ساء مع فتاة �صغيرة وطفل ال يتجاوز عمره العامين ،كما
خلف الق�صف دمار ًا كبير ًا في منازل الأهالي.
•يوم  31تموز /يوليو � 2016أ�صيب عدد من �أبناء مخيم خان ال�شيح بجراح خطيرة جراء غارة
جوية رو�سية ،حيث تم �إطالق �صاروخين على �أطراف الطريق الرابط بين خان ال�شيح وبلدة
زاكية ،كما تم ت�سجيل �سقوط قذيفة هاون على �أحد منازل الحارة الغربية من المخيم ،تزامن
ذلك مع قطع �شبكة الإنترنت عن المنطقة (الأر�ضي و المحمول) في �سابقة هي الأولى.
•يوم � 1آب� /أغ�سط�س � 2016شن الطيران الرو�سي وال�سوري غارات على الحي ال�شرقي والغربي
من مخيم خان ال�شيح ،ما �أدى �إلى ق�ضاء �أربعة �أ�شخا�ص من عائلة واحدة من النازحين �إلى
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المخيم وهم :حمد �أ�سعد ،وزوجته ،وطفالن �صغيران �أحدهما لم يبلغ عامه الثاني ،والطفل
الثاني ر�ضيع (عمره �شهران) ،و�سقوط عدد من الجرحى بينهم �أطفال ون�ساء ،كما خلف الق�صف
دمار ًا كبير ًا بالمنازل والممتلكات ،في حين ق�ضى الالجئ الفل�سطيني «ه�شام يحيى �شهابي» من
�أبناء مخيم خان ال�شيح ،جراء ا�ستهداف �سيارته على طريق زاكية خان ال�شيح.
•يوم �3آب � /أغ�سط�س � 2016ش ّنت الطائرات الحربية الرو�سية غارات جوية على مخيم خان
ال�شيح ا�ستهدفت منطقة ال�سوق القديم بالقرب من جامع الهدى و�سط المخيم ،ما �أ�سفر عن
ق�ضاء ال�شاب «ليث الخالدي» و�إ�صابة اثنين �آخرين بجراح ،بالإ�ضافة �إلى وقوع دمار هائل
في منازل ومحال المدنيين.
•يوم � 5آب � /أغ�سط�س  2016ا�ستهدف الجي�ش النظامي منازل الحارة الغربية وال�شرقية في
مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق ،بمعدل �سبع قذائف في ال�ساعة الواحدة ،كما �شنت الطائرات
الحربية ،غارتين جويتين ا�ستهدفتا �أطراف المخيم اقت�صرت �أ�ضرارهما على الماديات.
•يوم � 6آب � /أغ�سط�س � 2016أ�صدرت ف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة العاملة في تجمع
خان ال�شيح بياناً �أعلنت فيه عدم وجود �أ ّية مقرات لها داخل مخيم خان ال�شيح لالجئين
الفل�سطينيين ،و�أكد البيان �أن ف�صائل المعار�ضة ال�سورية ملتزمة بتحييد المدنيين من كل
الأطراف من القتال الدائر بينها وبين النظام ال�سوري.
•يوم � /8آب � -أغ�سط�س � 2016 /شن الطيران الحربي الرو�سي غارات جوية على مخيم خان
ال�شيح ،ا�ستهدفت منازل المدنيين بالقنابل العنقودية ،ما �أ�سفر عن ق�ضاء الالجئ الفل�سطيني»
محمود مح�سن فالح الخالدي الملقب «�أبو �أ�شرف الخالدي» ،و �إ�صابة �أكثر من ع�شرة مدنيين
بينهم �أطفال ون�ساء.
•يوم � 9آب �/أغ�سط�س � 2016شن الطيران الحربي الرو�سي غارات جوية ليلية على مخيم خان
ال�شيح ،ا�ستهدفت الحارات الغربية منه ،مما �أدى �إلى �سقوط عدد من الجرحى بين �صفوف
المدنيين بينهم �أطفال ون�ساء.
•يوم � 18آب � /أغ�سط�س � 2016أكثر من  12جريحاً �أ�صيبوا بعد ق�صف مخيم خان ال�شيح،
حيث تعر�ض المخيم لق�صف ليلي ب�صاروخي (�أر�ض � -أر�ض) من نوع «فيل» ،ا�ستهدف الأول
منازل المدنيين و�سط المخيم بجانب مدار�س وم�ستو�صف الأونروا� ،أما الثاني �سقط قرب
مكتب الجبهة ال�شعبية و�أ�سفر عن �إ�صابة �شخ�صين على الأقل بينهم طفلة.
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•يوم � 20آب � /أغ�سط�س  2016تعر�ض مخيم خان ال�شيح ومحيطه للق�صف بالبراميل المتفجرة
وقذائف المدفعية ،ا�ستهدف الق�صف م�سجد الهدى و�سط المخيم بقذيفتي هاون ،ومحيط
ال�سوق القديم عند �شارع الر�ضا ومحيط ثانوية خان ال�شيح ،حيث طال الق�صف منز ًال يعود
لعائلة كر ّيم قرب جامع الر�ضا وهو �أحد �أبناء مخيم خان ال�شيح.
•يوم � 24آب� /أغ�سط�س  2016غارات جوية ليلية �شنها الطيران الحربي ا�ستهدفت منازل المدنيين
في مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق الغربي ،لم ت�سفر عن وقوع �إ�صابات بين المدنيين.
•يوم � 3أيلول� /سبتمبر � 2016شن الطيران الحربي ال�سوري  -الرو�سي غارة على �إحدى
حارات مخيم خان ال�شيح ال�شرقية ما �أدى �إلى �إ�صابة ثالثة �أطفال �أحدهم في حالة حرجة،
حيث تم انت�شالهم من تحت الأنقا�ض.
•يوم � 8أيلول� /سبتمبر  2016ا�ستهدف الطيران الحربي بعدة غارات محيط المدر�سة الثانوية
في مخيم خان ال�شيح ،والمزارع المحيطة بالمخيم من جهة المن�شية.
•يوم � 20أيلول� /سبتمبر  2016ا�ستهدف الجي�ش النظامي منازل الحارة الغربية وال�شرقية
في مخيم خان ال�شيح بريف دم�شق ،حيث �سقطت عدة قذائف على منازل المدنيين في المخيم
منها قذيفتان �سقطتا على الحي ال�شرقي و�شارع الر�ضا ،واقت�صرت الأ�ضرار على الماديات.
•يوم � 23أيلول� /سبتمبر  2016تعر�ضت حارات مخيم خان ال�شيح ال�شرقية لق�صف مدفعي،
حيث �سقطت ثالث قذائف في �شارع الر�ضا �أدت �إلى انقطاع في التيار الكهربائي.
•يوم � 25أيلول � /سبتمبر  ،2016ق�ضى خم�سة �أ�شخا�ص من المهجرين �إلى مخيم خان ال�شيح
جراء البراميل والق�صف بالمدفعية على الطريق الرابط بين مخيم خان ال�شيح وبلدة زاكية ،فيما
لم يتمكن ال�سكان من انت�شال جثث ال�ضحايا الخم�سة التي �ألقيت على الطريق الحربي ل�ساعات
طويلة ،وذلك ب�سبب �صعوبة الو�صول �إليهم نتيجة اال�ستهداف المبا�شر من قبل مدفعية النظام
المتمركزة في جبل «�سلح الطير» وتوا�صل ا�ستهداف الطيران المروحي للمنطقة.
•يوم � 26أيلول � /سبتمبر  2016تعر�ض مخيم خان ال�شيح لق�صف �صاروخي طال مناطق
متفرقة منه ،حيث ق�صف الطيران الحربي الرو�سي وال�سوري منازل المدنيين في المخيم
بثالثة �صواريخ فراغية ،ا�ستهدفت ال�شارع العام ،ومحيط جامع الهدى ،خلفت دمار ًا كبير ًا
في الممتلكات والمنازل.
•يوم � 28أيلول� /سبتمبر  2016ا�ستهدف النظام ال�سوري مدر�سة «بئر ال�سبع» التابعة لوكالة
الغوث «الأونروا» في مخيم خان ال�شيح بقذيفتي هاون ،وذلك خالل دوام الطالب في المدر�سة
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ما �أدى لوقوع �إ�صابات بين الطالب وعدد من الكوادر التدري�سية في المدر�سة ،تزامن ذلك مع
ق�صف الطائرات الرو�سية ال�سورية و�سط المخيم ،حيث تم ا�ستهداف منازل المدنيين بجانب
م�سجد الهدى ب�صاروخ �أطلقته الطائرات الحربية ،ما �أدى لوقوع �إ�صابات بين المدنيين بينهم
امر�أة وطفلة ،وخلف دمار ًا كبير ًا بالمنازل وخراباً بالممتلكات.
•يوم � 29أيلول � /سبتمبر � 2016ألقى الطيران الحربي الرو�سي وال�سوري �أربعة براميل
متفجرة على مخيم خان ال�شيح ،ا�ستهدفت منطقة ال�سوق القديم ما �أ�سفر عن وقوع �إ�صابات
بين المدنيين ،كما تعر�ض المخيم في اليوم ذاته لق�صف مدفعي من قبل مدفعية الفوج 137
التابع للجي�ش النظامي ،ا�ستهدف الحارة الغربية وال�شرقية و�شارع ال�سعيد ومحيط جامع
الهدى و�سط المخيم ،ما �أدى �إلى �إ�صابة امر�أة و�شاب �إ�صابة متو�سطة.
•يوم  1ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016قامت قوات الجي�ش النظامي المتمركزة في تلة الكابو�سية
بفتح نيران عربة ال�شيلكا على مخيم خان ال�شيح لتنفجر طلقاتها ب�شكل مرعب وبكثافة فوق
�أ�سطح المنازل ،دون �أن ت�سفر عن وقوع �إ�صابات بين المدنيين.
•يوم  3ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016تعر�ضت الجهة الغربية من مخيم خان ال�شيح للق�صف،
حيث ا�ستهدف الق�صف �سيارة �إ�سعاف تقل عدد ًا من جرحى �أبناء مخيم خان ال�شيح المدنيين،
مما �أدى �إلى ق�ضاء الم�سعف الفل�سطيني محمد علي (�أبو علي).
•يوم  6ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016تعر�ض مخيم خان ال�شيح لق�صف جوي ومدفعي ما
�أدى �إلى وقوع � 3ضحايا وعدد من الجرحى ،حيث �شنّ الطيران الحربي الرو�سي وال�سوري
غارات جوية ا�ستهدفت الق�سم ال�شرقي منه ب�صواريخ محملة بالقنابل العنقودية ،ما �أدى
لق�ضاء الطفلة «�إ�سراء» البالغة من العمر عاماً ون�صف ،و�سقوط عدد من الجرحى بين
�صفوف المدنيين ،واندالع حريق في �أحد منازل المخيم ،كما تعر�ض المخيم لق�صف مدفعي
و�صاروخي عنيف ،طال الحارة الغربية وال�شرقية منه ،وجامع الهدى و�سط المخيم ،و�أدى
ا�ستهداف الحارة الغربية من المخيم ب�صاروخي غراد �إلى ق�ضاء الالجئ الفل�سطيني «محمد
ح�سين» (�أبو ن�ضال) ،و�شاب نازح من بلدة داريا كما �أدى �إلى وقوع �إ�صابات بين المدنيين
و�صفت �إ�صاباتهم بالمتو�سطة.
•يوم  8ت�شرين الأول � /أكتوبر � 2016ش ّنت الطائرات الرو�سية وال�سورية �أربع غارات جوية على
مخيم خان ال�شيح والمزارع المحيطة به ،حيث ا�ستهدفت مناطق متفرقة من المخيم و�أطرافه
ب�أربعة قنابل عنقودية على الأقل ،ما �أ�سفر عن وقوع �أ�ضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين.
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•يوم  9ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ا�ستُهدف مخيم خان ال�شيح بغارات جوية �شنتها
الطائرات الحربية الرو�سية وال�سورية ،حيث تم ا�ستهداف ال�شارع الرئي�سي في المخيم
بالقنابل العنقودية في حين ا�ستهدف محيطه بثالث قنابل �أخرى.
•يوم  10ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ق�صف الطيران الحربي مخيم خان ال�شيح بالقنابل
الحارقة المحرمة دولياً ،ا�ستهدف الق�صف بناء م�شفى ال�سالم المتوقف عن العمل ،ما ت�سبب
في اندالع حرائق هائلة بمنازل المدنيين.
•يوم  14ت�شرين الأول � /أكتوبر � 2016شنّ الطيران الحربي غارات ليلية على مخيم خان
ال�شيح ،ا�ستهدفت منازل المدنيين في الحارة ال�شرقية من المخيم ،ما �أدى �إلى وقوع �أ�ضرار
مادية في منازل الأهالي� ،إ�ضافة �إلى �إ�صابة طفلة على الأقل �إثر الق�صف.
•يوم  16ت�شرين الأول � /أكتوبر � 2016شنّ الطيران الحربي الرو�سي ال�سوري غارتين على مخيم
خان ال�شيح ،ا�ستهدفت �إحدى الغارات و�سط الحارة ال�شرقية مما �أحدث خراباً في المنازل.
•يوم  19ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ارتكبت قوات النظام ال�سوري مجزرة في مخيم خان
ال�شيح راح �ضحيتها �ستة من �أبناء المخيم ،حيث ا�ستهدف النظام ال�سوري �سيارة من نوع
موجه كانت تقل عدد ًا من �أبناء مخيم خان ال�شيح الفارين من الح�صار
(فان) ب�صاروخ حراري ّ
المفرو�ض عليه ،مما �أدى �إلى وقوع �ست �ضحايا ُعرف منهم  :الالجئ الفل�سطيني «كمال ح�سين»
�أحد متطوعي م�ؤ�س�سة جفرا ،والالجئة �أم محمود زوجة المرحوم �سعيد النادر ،وابنتها �إباء
�سعيد النادر� ،إ�ضافة �إلى �إحدى الن�ساء المهجرات وطفلتها التي لم تتجاوز العامين.
•يوم  22ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ق�صفت قوات النظام حارات مخيم خان ال�شيح ال�شرقية
بقذيفتي هاون م�صدرهما موقع قوات النظام في تلة الكابو�سية واقت�صرت �أ�ضرارهما على
الماديات.
•يوم  24ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ا�ستهدفت عربات ال�شيلكا التابعة للجي�ش النظامي
المتمركزة في تلة الكابو�سية بيوت وحارات �أهالي مخيم خان ال�شيح في الحي الغربي.
•يوم  25ت�شرين الأول� /أكتوبر � 2016شن الطيران الحربي الرو�سي �أربع غارات جوية على
مخيم خان ال�شيح ،ا�ستهدفت محيط م�شفى ال�سالم و�سط المخيم و�شارع ال�سعيد ومحيط
ال�سوق القديم و�شارع الثانوية ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة طفلين بجروح طفيفة ،و�ألحقت �أ�ضرار ًا
مادية بمنازل المدنيين.
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•يوم  26ت�شرين الأول� /أكتوبر � 2016شنّ الطيران الحربي �أكثر من �أربع غارات جوية
ا�ستهدفت منازل المدنيين ومركز المر�أة التابع لوكالة الأونروا و�سط المخيم ،لم ت�سفر عن
وقوع �إ�صابات بين المدنيين.
•يوم  28ت�شرين الأول� /أكتوبر  2016ا�ستهدفت الطائرات الحربية ال�سورية الرو�سية منازل
المدنيين ب�أربع غارات جوية حيث تعر�ضت منازل الأهالي في كل من �شارع ال�سعيد ،و�أطراف
الحارة ال�شرقية ،و�شارع الفيالت المجاور للمخيم ،والأطراف ال�شرقية والغربية للمخيم،
للق�صف ب�صواريخ «جو� -أر�ض».و�أ�سفر الق�صف عن وقوع �أ�ضرار مادية في المكان.
•يوم  29ت�شرين الأول� /أكتوبر � 2016أحكمت قوات الجي�ش النظامي ال�سوري �سيطرتها
على محيط مخيم خان ال�شيح ب�شكل كامل ،بعد معارك عنيفة اندلعت بينها وبين مجموعات
المعار�ضة ال�سورية المتواجدة في البلدات المجاورة.
•يوم  4ت�شرين الثاني /نوفمبر  2016ا�ستهدفت طائرات النظام ال�سوري محيط مخيم خان
ال�شيح بـ  4براميل متفجرة� ،سقطت على المزارع ال�شرقية للمخيم.
•يوم  5ت�شرين الثاني /نوفمبر ُ 2016ا�ستهدفت منازل المدنيين في «الحارة الغربية» في
مخيم خان ال�شيح بقذيفتي مدفعية ت�سببتا بوقوع ثالث �إ�صابات ب�صفوف المدنيين �إ�ضافة �إلى
�أ�ضرار مادية في المكان ،تزامن ذلك مع ا�ستهداف خزانات المياه داخل المخيم بالر�شا�شات
الثقيلة (عربات ال�شيلكا) المتمركزة في مزارع الدرخبية القريبة من المخيم ،ما �أدى �إلى خراب
عدد منها ،فيما تم ا�ستهداف محيط المخيم بعدد من البراميل المتفجرة و�صواريخ الفيل.
•يوم  6ت�شرين الثاني /نوفمبر  2016ق�صف الطيران الرو�سي مخيم خان ال�شيح بالقنابل
الحارقة المحرمة دولياً ،ا�ستهدف الق�صف محيط �شارع ن�ستلة ،ما ت�سبب في اندالع حرائق
بمنازل المدنيين ،اقت�صرت الأ�ضرار على الماديات.
•يوم  7ت�شرين الثاني /نوفمبر  2016خم�سة جرحى �أ�صيبوا من �أبناء مخيم خان ال�شيح
بجراح متفاوتة بينهم طفل �إثر تجدد ق�صف قوات النظام ال�سوري على مخيم خان ال�شيح
والمناطق المحيطة به بالبراميل المتفجرة وال�صواريخ والمدفعية.
•يوم  10ت�شرين الثاني /نوفمبر  2106ق�ضت الطفلة «�شهد يو�سف �إ�سماعيل 14عاماً» و�أ�صيب
�أربعة مدنيين �إثر ق�صف مدفعي ا�ستهدف محيط منطقة الكازية في المخيم.
•يوم  12ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016ق�صفت طائرة حربية رو�سية الحارات ال�شرقية لمخيم
خان ال�شيح ب�صواريخ تحوي مادة النابالم الحارقة ،وتم ت�سجيل �أربع غارات اقت�صرت
�أ�ضرارها على الماديات.
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•يوم  13ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016ا�ستهدفت الطائرات الرو�سية جامع الهدى و�سط مخيم
خان ال�شيح بال�صواريخ الفراغية ،مما �أدى �إلى وقوع �ضحيتين هما :ال�شيخ «ح�سين الهندي
الخالدي» والحاج «محمد مح�سن فالح � -أبو محمود» ،وعدد من الجرحى بين الم�صلين وهم
قادمون ل�صالة الفجر ،وخلف دمار ًا كبير ًا في الم�سجد.
•يوم  14ت�شرين الثاني /نوفمبر � 2016أ�صيب ثالثة كوادر من الدفاع المدني في مخيم خان
ال�شيح �إثر ق�صف الطائرات الرو�سية لمركز الدفاع المدني ما �أدى �أي�ضا لتعر�ض المركز لدمار
كبير �أ�سفر عن خروجه تماما عن الخدمة.
•يوم الأربعاء  16ت�شرين الثاني /نوفمبر � 2016شن الطيران الحربي الرو�سي وال�سوري
غارات جوية على مخيم خان ال�شيح ،ا�ستهدفت الق�سم ال�شرقي منه ب�صواريخ فراغية ،مما
خلف دمار ًا كبير ًا في منازل وممتلكات المدنيين.
•يوم  17ت�شرين الثاني /نوفمبر  2016ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري مدر�سة بيريا التابعة
لوكالة «الأونروا» في مخيم خان ال�شيح ب�صاروخ فيل ،ما �أدى �إلى دمار هائل في المدر�سة
علماً �أن الأونروا �أخلتها من الطالب قبل يوم من الق�صف.
•يوم  22ت�شرين الثاني /نوفمبر � 2016أكدت م�صادر من داخل مخيم خان ال�شيح لمجموعة
تو�صل قوات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة في خان
العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية قرب ّ
ال�شيح والنظام ال�سوري �إلى اتفاق حول خروج المعار�ضة الم�سلحة من بلدة خان ال�شيح
نحو مدينتي �إدلب ودرعا.
•يوم  23ت�شرين الثاني /نوفمبر � 2016أ�صيب طفالن بانفجار عبوة عنقودية تعود لمخلفات
ق�صف الطيران الحربي لمخيم خان ال�شيح.
•يوم  29ت�شرين الثاني /نوفمبر  2016و�صلت الدفعة الأولى من مقاتلي بلدة خان ال�شيح
و�أهاليهم بينهم عدد من �أبناء مخيم خان ال�شيح �إلى مدينة �إدلب في ال�شمال ال�سوري في
مناطق �سيطرة المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة ،وذلك وفق اتفاق تم توقيعه بين المعار�ضة
ال�سورية الم�سلحة والنظام ال�سوري ،يق�ضي بخروج المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة من بلدة
خان ال�شيح والبلدات المجاورة لها وانتقالها �إلى مدينة �إدلب بعد ت�سليمها ل�سالحها الثقيل.
•يوم  30ت�شرين الثاني /نوفمبر  2016غادر المئات من الأهالي المدنيين والنا�شطين الإغاثيين
والإعالميين وعوائلهم من مخيم خان ال�شيح نحو مدينة �إدلب �شمال �سورية.
•يوم  2كانون الأول /دي�سمبر  2016و�صل حوالي ( )2000الجئ فل�سطيني من �أبناء مخيم
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خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين في ريف دم�شق �إلى مدينة �إدلب �شمال �سورية والواقعة تحت
�سيطرة قوات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة ،وذلك بعد رحلة ا�ستمرت حوالي (� )48ساعة حيث
توقفت الحافالت في قلعة حماة وتم تبديل الحافالت الأمر الذي ا�ستغرق عدة �ساعات.
•يوم  3كانون الأول  /دي�سمبر  2016اختطفت لجان موالية للنظام ال�سوري في مخيم خان
ال�شيح ال�شاب «حمزة الم�صلح» �أحد �أبناء المخيم ،و�أكدت م�صادر محلية من المخيم �أن
اللجان �سلمت الم�صلح لفرع المخابرات الع�سكرية �أحد الأفرع الأمنية التابعة للنظام ال�سوري
في بلدة �سع�سع ،فيما وا�صل الأمن الع�سكري التابع للنظام ال�سوري حملة التدقيق «التفيي�ش»
على �أبناء المخيم ،حيث يخ�ضع كل الجئ فل�سطيني دون �سن الـ  50عام لتفيي�ش ا�سمي فيما
�إذا كان �أحد المطلوبين للأمن وللخدمة الع�سكرية الإجبارية في جي�ش التحرير الفل�سطيني،
وتواردت الأنباء �أن «� »250شاب فل�سطيني �سيتم �سوقهم للجي�ش «لخدمة العلم» الإجبارية
في جي�ش التحرير الفل�سطيني.

•�إدانات وحمالت ت�ضامن
�أدانت العديد من المنظمات الدولية وحقوق الإن�سان والأنروا ما تعر�ض له الالجئون الفل�سطينيون
في مخيم خان ال�شيح من تدمير ممنهج ،حيث عبر المفو�ض العام للأونروا ال�سيد «بييركرينبول»
في كلمة �ألقاها �أمام اجتماع اللجنة اال�ست�شارية للأونروا ن�صف ال�سنوي الثاني للعام  2016الذي
عقد في العا�صمة الأردنية عمان خالل �شهر ت�شرين الثاني /نوفمبر ،2016عن قلقه من احتمالية
�أن ي�صبح مخيم خان ال�شيح بمثابة يرموك �آخر ،وذلك ب�سبب ما يتعر�ض له من ح�صار وق�صف
م�ستمر منذ عدة �أ�سابيع ،و�أ�شار كرينبول �إلى �أن مخيمات الفل�سطينيين في �سورية تعر�ضت
لأ�ضرار بالغة ،ويكافح الجئو فل�سطين من �أجل البقاء على قيد الحياة في حلب وفي اليرموك.
من جانبها �أكدت ف�صائل المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة في بيان �أ�صدره المجل�س المحلي في بلدة
خان ال�شيح يوم � /24آب � /أغ�سط�س  2016 /ا�ستمرار االعتداءات على المدنيين في مخيم خان
ال�شيح بالرغم من �إعالن الف�صائل الع�سكرية في المنطقة عن عدم تواجد �أي عن�صر لها في المخيم.
ونوه البيان �أن الت�صعيد الع�سكري �ضد المدنيين في المخيم بد�أ منذ  19حزيران  2016حيث
قام الطيران الرو�سي ب�شن ثمانية وع�شرين غارة جوية م�ستخدماً ال�صواريخ الفراغية والقنابل
العنقودية كما قام النظام با�ستهداف المخيم ب�ستة براميل متفجرة و�صاروخي �أر�ض – �أر�ض
بالإ�ضافة �إلى �أربعة وع�شرين قذيفة مدفعية ،مما خلف ثمانية ع�شر �ضحية واثنين و�سبعين
جريحاً بالإ�ضافة �إلى دمار ثمانية وثالثين منزلأ.

35

و�أكد المجل�س المحلي �أن النظام يوا�صل الت�ضييق على �أهالي المخيم من خالل ا�ستهداف الطريق
الوحيد الذي يعتبر رئة خان ال�شيح والمنفذ الوحيد الذي �سمي بطريق الموت نظر ًا ال�ست�شهاد
عدد من �أبناء المخيم عند محاوالتهم �إدخال المواد.
وطالب المجل�س المحلي في بلدة خان ال�شيح بوقف العمليات الع�سكرية لل�سماح للم�ساعدات
الإن�سانية بالدخول ولتمكين منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الأونروا بالإطالع على الو�ضع
داخل المخيم والقيام بتقييم �شامل لالحتياجات والأو�ضاع الإن�سانية بهدف اال�ستمرار بتقديم
الم�ساعدات وحتى ال يتفاج�أ العالم بيرموك �آخر�أ وم�ضايا �أخرى.
وبدورها �أدانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�شغيل الجئي فل�سطين في ال�شرق الأدنى (الأونروا)
يوم � 30أيلول � /سبتمبر  2016من �أ�سمتهم «الأطراف الم�س�ؤولة» عن ق�صف �إحدى مدار�سها في
مخيم خان ال�شيح ،وجاء في البيان ال�صادر عن الوكالة� ،أنه بحدود ال�ساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم � 28أيلول ،وبعد وقت ق�صير من بدء دوام الفترة الثانية ،تعر�ضت مدر�سة �إناث �سلمه
الإعدادية في خان ال�شيخ لق�صف مبا�شر نتج عنه �إ�صابة طالبة بال�صف الثامن بجراح �إلى جانب
معلمتين واحدة منهما و�صفت جراحها بالخطيرة ،وحدث االنفجار عند بوابة الدخول للمدر�سة
المال�صق لغرفة المعلمات داخل المجمع المدر�سي.
و�أ�ضافت الوكالة «�أن هذا ي�شكل �إي�ضاحاً خطير ًا �آخر لتعر�ض �صبيان وفتيات الجئي فل�سطين
الم�ستمر لم�ستويات غير مقبولة من العنف الع�شوائي في نف�س الأماكن التي يفتر�ض �أن ي�شعروا
بالأمان فيها"،م�شيرة �إلى �أن المدر�سة ت�ضم ( )258طالبة يدر�سن في ال�صفوف من الخام�س
وحتى التا�سع ،وجددت الأونروا في ختام بيانها «مطالبتها القوية ب�أن تقوم كافة الأطراف ذات
العالقة باالمتناع عن ا�ستخدام الو�سائل الحربية ،بما في ذلك الأ�سلحة التي تعر�ض المدنيين –
بمن فيهم الجئي فل�سطين – �إلى مخاطر ج�سيمة كالوفاة والإ�صابة بجراح� .إن على كافة الأطراف
التقيد التام بالتزاماتها المن�صو�ص عليها بموجب القانون الإن�ساني الدولي ،بما في ذلك ما يتعلق
بحماية المدنيين»
كما �أدانت الأونروا يوم  / 21ت�شرين الأول � -أكتوبر  2016 /اعتداء النظام ال�سوري يوم 18
ت�شرين الأول�/أكتوبر على مخيم خان ال�شيح ،والذي �أودى بحياة ( )4الجئين فل�سطينيين
ومواطنة �سورية كانوا يحاولون مغادرة المخيم ،حيث ق�ضت «نوفة محمد جراد» وابنتها «�إباء
�سعيد النادر» و�سائقهم «كمال ح�سين» وطفل عمره �سنة واحدة ،ووالدة الطفل.
ودعت الأونروا في بيانها ال�صادر في  21ت�شرين الأول� -أكتوبر 2016 /الم�س�ؤولين عن هذه
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الأفعال للتقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الإن�ساني الدولي وطالبت �أطراف النزاع ب�أن يبذلوا
ق�صار جهدهم لحماية حياة المدنيين وفقاً للقانون الدولي.
و�أ�ضافت �أن الخطر الحقيقي الذي يهدد مخيم خان ال�شيح ب�أن ي�صبح بمثابة يرموك �آخر ،ب�أن
يالقي الم�صير ذاته كمخيم اليرموك لالجئين في دم�شق الذي �أنهكته �سنوات القتال و�أعمال العنف
المروعة.
وفي يوم  14ت�شرين الثاني  /نوفمبر � 2016أدانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�شغيل الجئي
فل�سطين في ال�شرق الأدنى (الأونروا) في بيان �أ�صدرته ق�ضاء ح�سين علي مح�سن (� 52سنة)
�أحد موظفيها وعمه �أحمد محمود مح�سن (� 77سنة) جراء غارة جوية ا�ستهدفت م�سجد الهدى
خالل �صالة الفجر في مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين يوم الأحد الموافق  13ت�شرين
الثاني .2016
و�أ�شار البيان �أن ال�سيد مح�سن كان قد قدم خدماته للأونروا بامتياز طيلة  24عاماً ،حيث كان
يعمل كقائد لفريق التوزيع مع دائرة الم�شتريات والخدمات اللوج�ستية ،وم�ؤخر ًا عمل ككاتب في
مركز الأونروا ال�صحي في المخيم.
و�أ�ضافت �أن الفقيد هو ال�ضحية رقم ( )20من موظفيها الذين ق�ضوا منذ بدء النزاع في �سورية،
وقد رحل تاركاً وراءه زوجته و�ستة �أطفال.
وبدورهم �أ�صدر نا�شطو مخيم خان ال�شيح بياناً تحت و�سم الأونروا �شريكة في قتلنا �أدانوا فيه بيان
وكالة «الأونروا» وو�صفوه بالمتماهي مع النظام ال�سوري وحلفائه من خالل ا�ستهداف الالجئين،
واتهموه بالمتواطئ مع الأطراف التي تعمل ب�شكل �أو ب�آخر على تهجير من تبقى من الالجئيين
الفل�سطينيين في مخيم خان ال�شيح دون العمل على �إدانة جرائمهم ب�شكل وا�ضح ،و�أن تقاع�س
«الأونروا» و�صمتها يوفر غطا ًء �سيا�سياً لما يجري لالجئين الفل�سطينيين في مخيم خان ال�شيح
وهو بمثابة مباركة وم�شاركة في الجرائم التي يتعر�ض لها المخيم والالجئون الفل�سطينيون من
كافة الأطراف� ،سواء لنق�ص خدماتها ب�شكل �أ�سا�سي في مجال ال�صحة والإغاثة داخل المخيم� ،أو
عدم التحرك الفاعل لإيجاد حلول توقف ا�ستهداف الالجئين الفل�سطينيين والمخيمات الفل�سطينية
من كافة الأطراف.
وفي ختام البيان طالبوا «الأونروا» كهيئة تابعة للأمم المتحدة بالعمل على وقف ا�ستهداف
المخيم بكافة �أنواع الأ�سلحة ووقف غارات الطيران الحربي الرو�سي – ال�سوري ،والبراميل المتفجرة
والق�صف المدفعي وال�صاروخي ،م�شددين على �أن تحدد الأونروا ب�شكل وا�ضح للجهات التي ت�ستهدف
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الالجئين ،والعمل على الدخول الفوري لمخيم خان ال�شيح للت�أكيد على :خلو المخيم من �أي مظاهر
ع�سكرية ،ومدنية المخيم حيث ال يقطنه �سوى الالجئين الفل�سطينيين والنازحين ،والقيام ب�إدخال
المواد الطبية والإغاثية �إلى مخيم خان ال�شيح المحا�صر ب�شكل جزئي منذ العام .2013
من جهة �أخرى �أطلق نا�شطون فل�سطينيون يوم  5ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016حملة «ال تخذلوا
المخيم» عبر التغريد على الو�سمين #التخذلوا_المخيم و #رو�سيا_تقتل_الفل�سطينيين" ،ت�ضامناً
مع مخيم خان ال�شيح وتعبير ًا عن الرف�ض للعمليات الع�سكرية التي ت�ستهدف المخيم.
و�أ�ضاف القائمون على الحملة «�أن الحملة ت�أتي في ظل عدم اكتراث وكالة غوث وت�شغيل
الالجئين الفل�سطينيين «الأونروا» ومنظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية بعمليات الق�صف
والتهجير الق�سري التي يمار�سها النظام ال�سوري وحليفه الرو�سي تجاه �سكان مخيم خان ال�شيح،
وذلك بغية تهجير من تبقى من �أهله وفق �أجندات تخدم الكيان ال�صهيوني بتدمير المخيمات
الفل�سطينية في �سورية و�إلغاء حق العودة المقد�س لدى ال�شعب الفل�سطيني».
ومن جانبها �أعلنت مجموعة العمل من �أجل فل�سطيني �سورية �أن مخيم خان ال�شيح مخيم محا�صر
بالكامل ،نتيجة الح�صار الم�شدد الذي فر�ضه الجي�ش النظامي عليه بعد �سيطرته على كافة
المناطق المجاورة له في الغوطة الغربية لمدينة دم�شق ،وعزله عن محيطه وقطع كافة الطرقات
الوا�صلة �إليه ،مما �أدى �إلى نفاد المواد الأ�سا�سية من �أغذية و�أدوية وحليب �أطفال.
ودعت مجموعة العمل العالم لحماية �سكانه ،والتحرك ال�سريع والفوري لتقديم الحماية الج�سدية
والقانونية للأهالي داخل المخيم والحيلولة دون ارتكاب المزيد من االنتهاكات والأعمال االنتقامية
بحقهم على يد قوات النظام ال�سوري والملي�شيات الم�سلحة الموالية له وت�أمين حياة الن�ساء
والأطفال وال�شيوخ والرجال.
كما وجهت مجموعة العمل نداء ا�ستغاثة لكافة الأطراف المعنية لل�ضغط على النظام من �أجل فك
الح�صار المفرو�ض على المخيم ،وال�سماح ب�إدخال المواد الأ�سا�سية من غذاء ودواء عبر الطرق
والممرات الرئي�سية المو�صلة للمخيم ،وال�سماح بدخول الفرق الإغاثية والإن�سانية �إلى المخيم
للتخفيف من الآثار الكارثية التي تركها الق�صف اليومي الذي طال المخيم والح�صار المفرو�ض
عليه منذ قرابة الـ 30يوماً.
وفي يوم  8ت�شرين الأول� /أكتوبر  2016ا�ستنكرت ال�شبكة الأوروبية لفل�سطينيي �سورية الت�صعيد
الع�سكري �ضد مخيم خان ال�شيح ،حيث تم ا�ستهداف المخيم بعدد من الغارات الجوية ا�ستخدمت
فيها القنابل العنقودية المحرمة دولياً ،كما طالبت ال�شبكة في بيانها كل �أطراف ال�صراع في
�سورية العمل على تحييد المخيمات الفل�سطينية بما فيها مخيم خان ال�شيح عما يجري من �أحداث
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وتجنيب المدنيين كل هذه المعاناة والتبعات.
و�ضمن �إطار جهودها لم�ساندة الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين وجهت ال�شبكة الأوروبية
لفل�سطينيي �سورية يوم  14ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ر�سائل لكل من ال�سفارة الرو�سية في
هولندا ،ومكتب الأمم المتحدة في هولندا ،ولجنة ال�ش�ؤون الخارجية في البرلمان الهولندي،
عبرت فيها عن �إدانتها لجريمة ح�صار �أهالي مخيم خان ال�شيح ،وعمليات القتل التي يتعر�ض لها
المدنيون من خالل الق�صف الجوي با�ستخدام القنابل العنقودية المحرمة دولياً ،واعتبار هذا
الح�صار ت�صعيد ًا خطير ًا �ضد المخيمات الفل�سطينية في �سورية.
ودعت ال�شبكة الأوروبية لفل�سطينيي �سورية؛ هيئة الأمم المتحدة �إلى توفير الحماية لالجئين
الفل�سطينيين في �سورية و�إي�صال الم�ساعدات العاجلة �إلى كافة المخيمات الفل�سطينية ومتابعة
ق�ضية المعتقلين.
وفي العا�صمة النم�ساوية «فيينا» نظم الع�شرات من الالجئين الفل�سطينيين �أمام مقر الأمم
المتحدة اعت�صاماً ت�ضامنياً مع مخيم خان ال�شيح ،ا�ستنكروا خالله �أعمال الق�صف التي يقوم بها
النظام ال�سوري.
وطالب المعت�صمون الم�ؤ�س�سات الدولية والفل�سطينية التدخل لوقف ا�ستهداف المخيم و�إنهاء
حالة الح�صار التي يفر�ضها النظام ال�سوري على المدنيين ،محملين الم�ؤ�س�سات الدولية م�س�ؤولية
حماية المدنيين و�أطفال المخيم.
كما نظم الع�شرات من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين العالقين في العا�صمة اليونانية �أثينا،
اعت�صاماً ت�ضامنياً مع مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين في ريف دم�شق ،عبروا فيه
عن ا�ستنكارهم لما يتعر�ض له المخيم من ا�ستهداف مكثف بالطائرات الحربية خالل الأ�سابيع
الأخيرة ،الأمر الذي �أدى �إلى وقوع الع�شرات من ال�ضحايا والجرحى من �أبناء المخيم ،مطالبين
في الوقت ذاته بفتح ممرات �آمنة لإدخال الم�ساعدات الطبية والغذائية العاجلة.
فيما �أدانت «الهيئة  302للدفاع عن حقوق الالجئين» يوم  15ت�شرين الأول� /أكتوبر 2016
ا�ستهداف مخيم خان ال�شيح والذي �أدى �إلى �سقوط العديد من ال�ضحايا المدنيين ،وتدمي ٍر
ُّ
وتعطل خدمات البنى التحتية في المخيم.
للمنازل ،والم�شافي الطبية ،والم�ؤ�س�سات الأهلية،
وبدوره �أ�صدر تجمع الأطباء الفل�سطينيين في �أوروبا يوم  16ت�شرين الأول� /أكتوبر  2016بياناً
حذروا فيه من تدهور الأو�ضاع الإن�سانية لالجئين الفل�سطينيين في مخيم خان ال�شيح وو�صف
التجمع الو�ضع الإن�ساني لل�سكان بالكارثي.

39

و�أ�ضاف في بيانه� ،أن الو�ضع المتدهور في المخيم جاء نتيجة ا�ستهداف المدنيين بالأ�سلحة
الفتاكة والمحرمة دولياً والذي خلف وراءه ع�شرات ال�ضحايا وتدمير البنية التحتية وتعطيل
المرافق العامة الخدمية ،وخروج المراكز ال�صحية والم�شفى الوحيد في المخيم عن الخدمة،
منوهاً �إلى �أن ذلك يهدد حياة �أكثر من � 12ألف الجئ فل�سطيني بينهم � 3آالف طفل.
فيما وجه عدد من �أهالي و�أطفال مخيم درعا جنوب �سورية يوم  25ت�شرين الأول � /أكتوبر 2016
ر�سائل عبروا خاللها عن ت�ضامنهم مع مخيم خان ال�شيح ،و�شعورهم بالخذالن والألم لما يتعر�ض
له المخيم من ا�ستمرار ق�صفه بالبراميل المتفجرة والقنابل المحرمة دولياً ،والح�صار المفرو�ض
عليه ،معتبرين �أن الق�صف والح�صار ي�ستهدف المدنيين المتبقين فيه وذلك من �أجل �إفراغ المخيم
من �سكانه وتدميره ومحوه ب�شكل كامل.
وفي ذات الر�سائل �أدان �سكان مخيم درعا �صمت منظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية ووكالة
الأونروا ع ّما يجري في المخيم ،م�شددين على �ضرورة حماية مخيم خان ال�شيح الخالي من
ال�سالح والم�سلحين ،وفك الح�صار عنه ،و�إدخال الدواء والغذاء والم�ساعدات الإن�سانية �إليه.
من جانبها بادرت حملة الوفاء الأوروبية يوم  18ت�شرين الأول� /أكتوبر  2016بفتح باب
التبرع ل�صالح مخيم خان ال�شيح ،حيث حملت الحملة عنوان�« :أطفال مخيم خان ال�شيح..
ي�ست�صرخونكم»� ،أكد القائمون على الحملة �أن �أبناء مخيم خان ال�شيح يطلقون �صرخة مدوية لكل
�ضمير حي في وقت ترتفع فيها �أ�صواتهم قبل �أن ُي�صمتها ح�صار خانق.
كما �أ�شاروا �إلى �أن الفل�سطينيين داخل المخيم يعانون من ظروف �صعبة يتكللها نق�ص حاد في
كافة المواد الغذائية والطبية ،ب�سبب ا�ستمرار ق�صف المخيم وقطع جميع الطرقات الوا�صلة �إليه
والح�صار المطبق المفرو�ض على المخيم.
وطالب القائمون على الحملة من المتبرعين �أن يكونوا عوناً و�سند ًا لأهالي المخيم ،و�أن يمدوهم بما
يحتاجون �إليه ،للتخفيف من معاناتهم قبل �أن تو�صد الأبواب وتجف �شرايين الحياة الوا�صلة �إليهم.
وتحت عنوان( :نحن �صوت المخيم) �أطلق يوم  20ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016عدد من
الن�شطاء والإعالميين الفل�سطينيين في الداخل الفل�سطيني المحتل -رام اهلل  ،-حملة ت�ضامنية
مع الالجئين الفل�سطينيين في �سورية ،ولوقف ا�ستهداف المدن ّيين والبنى التحتية في مخيم خان
ال�شيح و�ضرورة الإ�سراع في فك الح�صار و�إدخال الم�ساعدات الإن�سانية للمخيم ،ال �سيما الأدوية
وحليب الأطفال ،وتجنيب مخيم خان ال�شيح وجميع المخيمات الفل�سطينية في �سورية ال�صراع
الدائر ،لما له من مخاطر على تهجير الالجئين وت�أثيرها وارتباطها بحق العودة� ،أ�سو ًة ببقية
المخيمات ،وعلى ر�أ�سها مخيمات خان ال�شيح واليرموك ودرعا.
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وفي انتهاك �صارخ لكل المعايير الإن�سانية قامت قنا�صة النظام ال�سوري با�ستهداف وقتل النا�شط
الإغاثي «خالد �أ�سعد الخالدي» بدم بارد على طريق خان ال�شيح زاكية �أثناء محاولته �إدخال مادة
الخبز للمحا�صرين داخل المخيم من �أطفال ون�ساء و�شيوخ وذوي احتياجات خا�صة.
ومن جانبها �أ�صدرت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية بياناً �صحفياً يوم  27ت�شرين
الأول � /أكتوبر � 2016أدانت فيه ا�ستهداف النا�شطين والمدنيين داخل مخيم خان ال�شيح",
وا�ستنكرت فيه الجرائم المتجددة بحق الالجئين الفل�سطينيين في �سورية و�أدانت ال�سلوك
اللإن�ساني في ا�ستهداف النا�شطين الإغاثيين والإعالميين والمدنيين العزل.
ودعت المجتمع الدولي بكل م�ؤ�س�ساته الإن�سانية والإغاثية والقانونية �إلى ال�ضغط على �أطراف
ال�صراع كافة داخل �سورية ،لتحييد مخيم خان ال�شيح وتجنيب الالجئين الفل�سطينيين المدنيين
حمم البراميل المتفجرة ،والق�صف ال�صاروخي الجوي الذي يتعر�ضون له منذ �أ�سابيع عديدة،
وفك الح�صار المفرو�ض على المخيم وال�سماح ب�إدخال المواد الأ�سا�سية من غذاء ودواء عبر
الطرق والممرات الرئي�سية المو�صلة �إلى المخيم.
كما �أ�صدرت «هيئة فل�سطين الخيرية» على �صفحتها في موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك)
بياناً نعت فيه «الخالدي» �أحد نا�شطيها ،وجاء في البيان �أن «هيئة فل�سطين الخيرية» تنعي
النا�شط الإغاثي «خالد �أ�سعد الخالدي» والذي ق�ضى خالل محاولته �إدخال الخبز �إلى المخيم
المحا�صر» ،منوهة �إلى �أنه «على مدار �سنوات من التطوع �ضمن فريق الهيئة ،كان ال�شهيد
«خالد» نموذجاً رائعاً لل�شاب ال�شجاع والمتفاني في خدمة �أهله ومخيمه ،والذي لم يوفر جهد ًا
في �سبيل تخفيف �آثار الحرب والح�صار عن �أهالي المخيم والمهجرين على حد �سواء».
�إلى ذلك �أ�صدرت «ال�شبكة الأوروبية لفل�سطينيي �سورية» بياناً �صحفياً �أدانت فيه اغتيال النا�شط
الإغاثي (خالد الخالدي) في مخيم خان ال�شيح الفل�سطيني المحا�صر من قبل النظام ال�سوري في
الغوطة الغربية لدم�شق.
وبدورهم نظم الع�شرات من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين المقيمين في �ألمانيا ،يوم  5ت�شرين
الثاني /نوفمبر  2016وقفة ت�ضامنية في العا�صمة برلين ت�ضامناً مع مخيم خان ال�شيح في ريف
دم�شق ،حيث رفعوا الأعالم الفل�سطينية والالفتات التي تحمل �شعارات منا�صرة لمخيم خان
ال�شيح في ريف دم�شق.
وطالب المت�ضامنون ،بوقف ا�ستهداف مخيم خان ال�شيح وال�سماح ب�إدخال المواد الإغاثية �إلى
�أكثر من (� )12ألف مدني محا�صرين داخل المخيم.
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وفي هولندا نظم البيت الثقافي الفل�سطيني في مدينة «هل�سنبوري» يوم  13ت�شرين الثاني /نوفمبر
 2016وقفة ت�ضامنية �صامتة مع مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق ،وا�ستنكار ًا
لما يتعر�ض له المخيم من ق�صف وح�صار على يد قوات النظام ال�سوري ومجموعاته الموالية.
ووجه البيت الثقافي الفل�سطيني با�سم المت�ضامنين بياناً طالب فيه الأمم المتحدة والم�ؤ�س�سات
التابعة لها والمعنية ،بت�أمين حياة المدنيين وتحييدهم ويالت ال�صراع القائم في �سورية ،معتبر ًا
�أن ما يحدث في مخيم خان ال�شيح بالجريمة وو�صمة عار على جبين الإن�سانية ،محم ًال المجتمع
المدني م�س�ؤولية ما يحدث لالجئين الفل�سطينيين في �سورية.

مخيم حندرات
ا�ستعادت قوات النظام ال�سوري ال�سيطرة على مخيم حندرات خالل الن�صف الثاني من عام
 2016يوم  / 17ت�شرين الأول � -أكتوبر ،وذلك في مجريات العمليات القتالية التي قام بها النظام
ال�سوري لتحرير مدينة حلب ،والتي �أدت �إلى ا�ستعادته لعدد من البلدات والمناطق منها مخيم
حندرات والذي كانت المعار�ضة ال�سورية تحكم ال�سيطرة عليها.
وت�شير م�صادر مجموعة العمل �أن حوالي  %90من مباني مخيم حندرات في حلب مدمرة تدمير ًا
كام ًال �أو جزئياً ،ب�سبب ا�ستهدافه من قبل قوات النظام ال�سوري بال�صورايخ والبراميل المتفجرة.
وبينت مقاطع فيديو م�صورة من مخيم حندرات حجم الدمار الكبير الذي تعر�ضت له المنازل
بعد الق�صف العنيف ،والذي �أدى �إلى خروج مجموعات المعار�ضة الم�سلحة ودخول قوات النظام
و«لواء القد�س» �إحدى المجموعات الموالية للنظام.
ي�أتي ذلك و�سط ا�ستمرار معاناة الالجئين الفل�سطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات حيث
هجروا عن منازلهم �إثر �سيطرة المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة على مخيمهم ،فيما منعت قوات
المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة عودة الأهالي �إلى المخيم منذ تلك الفترة.
ويقطن كثير منهم في مراكز �إيواء منها ال�سكن الجامعي في حلب �إ�ضافة �إلى نزوحهم �إلى
المخيمات والمناطق الأخرى.

•�أبرز الأحداث
•يوم  / 5تموز – يوليو  2016 /اندلعت ا�شتباكات عنيفة في محيط مخيم حندرات لالجئين
الفل�سطينيين بين الجي�ش ال�سوري و«لواء القد�س» الموالي له من جهة ،ومجموعات المعار�ضة
الم�سلحة من جهة �أخرى ،ا�ستخدمت فيها كافة �أنواع الأ�سلحة الخفيفة والثقيلة.
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•يوم  /9تموز – يوليو  2016 /ق�ضت الالجئة الفل�سطينية «عبير عابدي» وجنينها الحامل به
بعد �إ�صابتها ب�شظايا قذائف الهاون وال�صواريخ في حلب ،حيث تم ا�ستهداف ال�سكن ال�شبابي
في المدينة ،والذي يلج�أ فيه عدد من العائالت النازحة من مخيم حندرات ،كما �أ�صيب زوجها
الالجئ «عبدو �سويد» ،وال�شاب الفل�سطيني «�أحمد ال�سعدي» من �أبناء مخيم حندرات.
•�أما في منطقة الفرقان بحلب والتي طالها الق�صف ،فقد �أ�صيب الأ�ستاذ «�أحمد علي جمعة» من
�أبناء مخيم حندرات وزوجته «�سناء علي» من مخيم النيرب وابنتهم «نور» ،حيث تعر�ض
جمعة وابنته نور لك�سر في القدم.
•يوم � /1آب _ �أغ�سط�س  2016 /تعر�ض مخيم مخيم حندرات لغارات جوية ا�ستهدفت �أماكن
متفرقة منه ،تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة في محيط المخيم والمناطق المجاورة له
ُا�ستخدمت فيها كافة �أنواع الأ�سلحة الخفيفة والثقيلة.
•يوم � 20أيلول � /سبتمبر  2016تعر�ض مخيم حندرات لالجئين الفل�سطينيين ،للق�صف بكافة
�أنواع الأ�سلحة ،فيما �شهدت البلدات والمناطق المحيطة به ا�شتباكات عنيفة تدور رحاها منذ
�أيام بين مجموعات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة من جهة ،والجي�ش النظامي ومجموعة لواء
القد�س الموالية للجي�ش ال�سوري من جهة �أخرى.
•يوم � 24أيلول � /سبتمبر  2016تمكنت قوات النظام ال�سوري ولواء القد�س الموالي للنظام من
التقدم في مخيم حندرات لالجئين الفل�سطينيين الواقع �إلى ال�شمال من مدينة حلب ،وذلك بعد
ق�صف عنيف تعر�ض له المخيم ومجموعات المعار�ضة الم�سلحة ،ما �أدى �إلى ان�سحابها و�سقوط
�ضحايا بين الطرفين ودمار كبير في منازل المخيم ،فيما �شنت مجموعات المعار�ضة ال�سورية
الم�سلحة هجوماً م�ضاد ًا في وقت مت�أخر تمكنوا فيه من ا�ستعادة ال�سيطرة على المخيم.
•يوم � 25أيلول � /سبتمبر � 2016أعلنت مجموعات المعار�ضة الم�سلحة عن ا�ستعادة ال�سيطرة
على مخيم حندرات لالجئين الفل�سطينيين في حلب ب�شكل كامل ،وذلك بعد �ساعات من تقدم
قوات النظام ال�سوري ولواء القد�س داخل المخيم يوم � 24أيلول � /سبتمبر .2016
•يوم � 28أيلول � /سبتمبر � 2016أ�صيب الالجئ الفل�سطيني «محمد �إبراهيم دغيم» من �أبناء
مخيم حندرات� ،أحد عنا�صر مجموعة «لواء القد�س» الموالية للنظام ال�سوري بعد تعر�ضه
لإطالق نار كثيف من قبل مجموعات المعار�ضة الم�سلحة ،وذلك خالل العمليات الع�سكرية
التي ي�شارك فيها «لواء القد�س» �إلى جانب الجي�ش النظامي في حلب.
•يوم  / 17ت�شرين الأول �-أكتوبر ،ا�ستعاد النظام ال�سوري ال�سيطرة على المخيم في مجريات
العمليات القتالية التي قام بها لتحرير مدينة حلب.
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مخيم النيرب
�شهد مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين في حلب حالة من عدم اال�ستقرار والأمان ب�سبب
توتر الأو�ضاع الأمنية في المناطق المتاخمة له ،فموقع مخيم النيرب المال�صق لمطار النيرب
الع�سكري جعل منه موقعاً ا�ستراتيجياً لطرفي ال�صراع في �سورية ،وقد تعر�ض خالل الن�صف
الثاني من عام  2016للق�صف ولإطالق النار مما �أدى �إلى وقوع �ضحايا في �صفوف المدنيين،
وخا�صة �أن عدد ًا من �أبناء المخيم ي�شاركون في القتال الدائر �ضد مجموعات المعار�ضة الم�سلحة
مما و�ضع المخيم و�أهله في حالة ا�ستهداف المجموعات الم�سلحة.
وحذر نا�شطون فل�سطينيون و�سوريون ،مجموعة لواء القد�س الموالية للنظام ال�سوري في حلب
من �إقحام الالجئين الفل�سطينيين في المواجهات الدائرة في حلب بين قوات النظام ال�سوري
ومجموعات المعار�ضة الم�سلحة ،واتهم النا�شطون و�أهالي مخيم النيرب في حلب لواء القد�س
وقائده «محمد �سعيد" ،بتجنيد الع�شرات من �شباب مخيم النيرب ،و�إر�سالهم بعيد ًا عن المخيمات
الفل�سطينية �إلى جبهات القتال �إلى جانب قوات النظام ال�سوري �ضد مجموعات المعار�ضة
الم�سلحة لم�ؤازرته تحت ذريعة حماية المخيمات.
�إلى ذلك عانى �سكان مخيم النيرب من الت�شديد الأمني الذي فر�ضه الجي�ش النظامي ولواء القد�س
الموالي له ،حيث �شنّ حمالت دهم لمنازل �أبناء المخيم واعتقل العديد منهم.
ففي يوم � /7أيلول � -سبتمبر  2016اعتقل الأمن ال�سوري خم�سة الجئين فل�سطينيين من
�أبناء مخيم النيرب في حلب ،بعد مداهمة واقتحام بيوتهم دون معرفة الأ�سباب الكامنة وراء
اعتقالهم.
كما اعتقل النظام ال�سوري يوم  10ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016الالجئ الفل�سطيني «ن�ضال
عي�سى الناجي» ( 52عاماً) من �أبناء مخيم النيرب لمدة ثالثة �أيام ،وذلك بعد عودته من �إحدى
م�شافي حلب ،حيث �أجرى عملية جراحية هناك ،وقد اعتقل عند �أحد حواجز النظام على طريق
حلب  -مخيم النيرب.
�إلى ذلك �أفرج الأمن ال�سوري يوم � /11آب – �أغ�سط�س  2016 /عن الالجئ الفل�سطيني ال�شاب
«�إبراهيم حنينو» من �أبناء مخيم النيرب في حلب ،وذلك بعد اعتقال دام ثالث �سنوات في �سجون
النظام ،علماً �أن الحنينو �أفرج عنه قبل �سنة �إال �أنه اعتقل وهو عائد �إلى المخيم من قبل عنا�صر
النظام في مدينة حماة.
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•الو�ضع المعي�شي
ا�شتكى �أهالي مخيم النيرب من تردي �أو�ضاعهم االقت�صادية والمعي�شية نتيجة قطع الطرقات
الوا�صلة بين مدينة حلب والمخيم ،ب�سبب اال�شتباكات الم�ستمرة بين والجي�ش النظامي واللجان
ال�شعبية ولواء القد�س الموالين له من جهة ،وقوات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة من جهة
�أخرى ،حيث قطعت مجموعات المعار�ضة الم�سلحة �شمال �سورية يوم  4ت�شرين الثاني  /نوفمبر
 2016طريق حلب الأ�سا�سي «طريق �أثريا  -خنا�صر» الذي يمد حلب ومخيم النيرب بالب�ضائع
والمواد المختلفة ،وذلك بعد ا�شتباكات عنيفة بين الجي�ش النظامي والمجموعات الموالية له من
جهة ،ومجموعات المعار�ضة الم�سلحة من جهة �أخرى.
فيما عبر �أبناء مخيم النيرب عن حالة القلق الكبيرة جراء قطع الطريق والخوف من وقف دخول
الب�ضائع ،مما ينذر ب�أزمة جديدة من ارتفاع �أ�سعار المواد وانقطاع المحروقات وبع�ض المواد
الغذائية ،الأمر الذي �سيزيد من الأعباء المترتبة على الالجئين الفل�سطينيين في حلب ومخيم
النيرب ،هذا وال يزال �سكان المخيم يعانون من انعدام الموارد المالية للعائالت الفل�سطينية
وانت�شار البطالة ،وا�ستمرار انقطاع الكهرباء منذ �أ�شهر عن مخيمهم ،عالوة على �صعوبة ت�أمين
المحروقات للتدفئة لغالبية �أبناء المخيم ،على الرغم من منا�شداتهم الم�ستمرة للم�س�ؤولين
ب�ضرورة ت�أمينه ،حيث يتجاوز �سعر الليتر الواحد من المازوت قرابة الـ ( )280ليرة �سورية.
فيما ال تزال هجرة �سكان مخيم النيرب في حلب م�ستمرة باتجاه تركيا والدول الأوروبية نتيجة
الأو�ضاع الأمنية والمعي�شية ،ولوحظ مغادرة عدد كبير من �أهالي المخيم �إلى تركيا ،في محاولة
للو�صول �إلى دول اللجوء الأوروبي ،ويوجد في تركيا الكثير من ال�شباب والعائالت ينتظرون
طرقاً تو�صلهم �إلى البر الأوروبي بطرق �شرعية وغير �شرعية.

•�أبرز الأحداث
•يوم  3تموز /يوليو � 2016أ�صيب الطفالن «�أحمد هيثم عي�سى» والطفل «علي محمود خاليلي»
من �أبناء مخيم النيرب بحلب ،بعد تعر�ضهما ل�شظايا قذيفة هاون �أو �شظايا طلقات نارية
متفجرة.
•في يوم  4تموز  /يوليو � 2016أ�صيب الالجئ الفل�سطيني «محمود �أيوب» من �أبناء مخيم النيرب،
�أثناء قتاله مع لواء القد�س الفل�سطيني الموالي للنظام ال�سوري في محيط مخيم حندرات.
•يوم  6تموز  /يوليو � 2016أ�صيب الالجئ الفل�سطيني «فريد الريفي» من �أبناء مخيم النيرب
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لالجئين الفل�سطينيين في حلب ،خالل م�شاركته القتال مع مجموعة «لواء القد�س» الموالي
للنظام ال�سوري في محيط مخيم حندرات ،حيث �أُ�صيب ب�شظايا قذيفة هاون �سقطت قربه خالل
معارك مخيم حندرات في تلة الم�ضافة ،واليزال يتلقى العالج في الم�شفى الع�سكري بحلب.
•في يوم  10تموز  /يوليو � 2016أ�صيب الالجئ الفل�سطيني «عبد غانم» من �سكان مخيم النيرب
لالجئين الفل�سطينيين في مدينة حلب� ،إثر اال�شتباكات الدائرة في محيط مخيم حندرات بين
الجي�ش النظامي ولواء القد�س من جهة ومجموعات المعار�ضة الم�سلحة من جهة �أخرى ،وهو
�أحد عنا�صر مجموعة «لواء القد�س» الموالي للنظام ال�سوري.
•يوم  /21تموز  -يوليو � 2016 /أ�صيب عدد من �أبناء مخيم النيرب ب�شظايا ر�صا�ص متفجر
�سقط على مكان �إقامتهم ،الم�صابون هم «�أحمد عزام»« ،بالل عزام»�« ،أحمد �سعيد عزام»،
«محمود عزام» ،مع العلم �أن �إ�صاباتهم كانت باليد والقدم وال�صدر والبطن ،وبذات اليوم
انقطع «طريق الرامو�سة» الطريق الرابط بين مدينة حلب ومخيم النيرب ،ب�سبب اال�شتباكات
العنيفة المندلعة بين مجموعات المعار�ضة الم�سلحة التابعة للمعار�ضة ال�سورية من جهة،
والجي�ش النظامي واللجان ال�شعبية ولواء القد�س الموالين له ،فيما �أعلن مقاتلو المعار�ضة
الم�سلحة �أنهم تمكنوا من ال�سيطرة على طريق الرامو�سة قرب منطقة الأفران ودوار الكراجات،
ومنعت دخول االرتال الع�سكرية ،و�شاحنات الب�ضائع.
•يوم � / 2آب – �أغ�سط�س « 2016 /انقطع طريق الرامو�سة» الطريق الرابط بين مدينة حلب
ومخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين ب�شكل تام ،ب�سبب اال�شتباكات العنيفة المندلعة بين
مجموعات المعار�ضة الم�سلحة التابعة للمعار�ضة ال�سورية من جهة ،والجي�ش النظامي
واللجان ال�شعبية ولواء القد�س الموالين له.
•يوم � / 4آب – �أغ�سط�س  2016 /تعر�ض مخيم النيرب ل�سقوط ثالث قذائف� ،سقطت اثنتان
منها على ال�شارع الرئي�سي ،وقذيفة قرب المركز الثقافي دون �أن ت�سفر عن وقوع �إ�صابات بين
المدنيين.
•يوم � / 19آب – �أغ�سط�س  2016 /تعر�ض مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين في حلب،
لغارة جوية ،حيث ا�ستهدفت الطائرات ال�سورية �صالة «روز للأفراح» ما �أدى �إلى ق�ضاء طفل
ووالده ،فيما انت�شرت حالة من الذعر في �أرجاء المخيم رافقها �سماع �أ�صوات �إطالق نار.
•يوم  7ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016تعر�ض مخيم النيرب في حلب لق�صف �صاروخي ،حيث
�سقط �أحد ال�صواريخ على �أر�ض زراعية في المخيم واقت�صرت الأ�ضرار على الماديات فقط،
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في حين �شهدت الأحياء و المناطق المجاورة للمخيم اندالع ا�شتباكات ليلية عنيفة بين
مجموعات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة وقوات الجي�ش النظامي على جبهتي عزيزة وال�شيخ
لطفي وال�شيخ �سعيد.
•يوم  11ت�شرين الأول� /أكتوبر � 2016سقط �صاروخ على منزل �أحد �سكان مخيم النيرب
لالجئين الفل�سطينيين في حلب ،دون �أن ي�سفر عن وقوع �إ�صابات بين المدنيين.
•يوم  28ت�شرين الأول � /أكتوبر � ،2016شهد محيط مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين في
حلب ،اندالع ا�شتباكات عنيفة بين قوات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة والجي�ش ال�سوري
النظامي ،حيث �سمعت �أ�صوات انفجارات عنيفة في تلك الأماكن بالتزامن مع ا�ستهداف مع
�سماع انفجارات عنيفة في مطار النيرب المجاور للمخيم.
•يوم  15ت�شرين الثاني  /نوفمبر � 2016أ�صيب عدد من �أطفال مخيم النيرب بحاالت اختناق
ناجمة عن انفجار عدة قذائف ا�ستهدفت محيط المخيم ،حيث ُعرف من بين الأطفال الذين
�أ�صيبوا ،الطفل �أحمد هوا�ش ( 12عاماً).
•يوم  28ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016تعر�ض مخيم النيرب للق�صف بثالث قذائف هاون� ،أثناء
ت�شييع جثمان «محمد رافع» قائد عمليات مجموعة «لواء القد�س» الموالية للنظام ال�سوري،
الذي ق�ضى يوم  / 27ت�شرين الثاني  -نوفمبر  2016 /خالل المواجهات المتوا�صلة في حي
بعيدين بمدينة حلب.
•حيث ا�ستهدفت �إحدى قذائف الهاون الثالث موكب جنازة «محمد رافع» �أثناء �إدخالها �إلى
المقبرة التي تقع في قرية النيرب ،بينما �سقطت القذيفة الثانية على �أحد منازل المدنيين في
المخيم ،ما �أدى �إلى �إ�صابة �أفراد العائلة بجروح خطيرة� ،أما القذيفة الثالثة فا�ستهدفت جامع
التوابين اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
•يوم  6كانون الأول /دي�سمبر  2016ا�ستهدفت قوات المعار�ضة ال�سورية مخيم النيرب
لالجئين الفل�سطينيين بحلب بعدد من قذائف الهاون ،حيث طال الق�صف مدر�سة عكا ،دون �أن
ت�سفر عن وقوع �إ�صابات.

مخيم درعا
ا�ستمر الجي�ش النظامي خالل الن�صف الثاني من عام  2016با�ستهداف مخيم درعا لالجئين
الفل�سطينيين جنوب �سورية ب�شكل عام ،وجميع المناطق المتاخمة له ب�شكل خا�ص ،بالأ�سلحة
الخفيفة والثقيلة والبراميل المتفجرة ،مما �أدى �إلحاق مزي ٍد من الأ�ضرار بالمنازل والممتلكات
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داخل المخيم ،و�إلى دمار �أجزاء وا�سعة منه و�صلت �إلى �أكثر من  ،% 80وذلك بح�سب ما نقلته
م�صادر مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية من فيديوهات و�صور من داخل المخيم.
�إلى ذلك ما يزال النظام ال�سوري يفر�ض ح�صار ًا خانقاً على مخيم درعا ،ويقوم باعتقال جميع من
يخرج منه ،واقتيادهم �إلى �أفرعه الأمنية ،فقد اعتقل الأمن ال�سوري يوم  1ت�شرين الأول � /أكتوبر
 2016الطفل الفل�سطيني «مجدي زريقي» ( 14عاماً).

•الو�ضع المعي�شي
ال زال �سكان مخيم درعا ي�شتكون من �أو�ضاع �إن�سانية قا�سية جراء الح�صار الذي يفر�ضه الجي�ش
النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة له ،كما يعانون من انت�شار القوار�ض ب�شكل كبير
(الجرذان  -الفئران) في �أغلب البيوت المهجورة والمدمرة ،نتيجة غياب عمال المرافق العامة
وفرق العمل الخدماتية والإغاثية ،وكذلك توقف عمل الأونروا في المخيم وخا�صة المراكز الطبية،
كما يعاني الأهالي منذ ا  /ني�سان – �إبريل  2014 /من انقطاع المياه ب�شكل كلي عن جميع �أرجاء
المخيم ،الأمر الذي �أجبر الأهالي على ا�ستخدام الآبار االرتوازية لمحاولة ت�أمين جزءٍ من المياه
لأبنائهم ،وذلك بالرغم مما قد تحمله تلك المياه من ملوثات �إال �أنها الخيار الوحيد المتبقي لهم،
�أو �أن ي�ضطر الراحل منهم لل�سير لم�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.
ورغم الق�صف والح�صار والت�ضييق الأمني� ،إال �أن ذلك لم يمنع �أهالي و�أطفال مخيم درعا جنوب
�سورية من �أن يت�ضامنوا مع �أهلهم في مخيم خان ال�شيح ،حيث وجه �أطفال المخيم والمتبقين فيه
من الأهالي يوم  25ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ر�سائل عبروا خاللها عن ت�ضامنهم مع مخيم خان
ال�شيح ،و�شعورهم بالخذالن والألم لما يتعر�ض له المخيم من ا�ستمرار ق�صفه بالبراميل المتفجرة
والقنابل المحرمة دولياً ،والح�صار المفرو�ض عليه ،معتبرين �أن الق�صف والح�صار ي�ستهدف
المدنيين المتبقين فيه وذلك من �أجل �إفراغ المخيم من �سكانه وتدميره ومحوه ب�شكل كامل.
وفي الر�سائل ذاتها �أدان �سكان مخيم درعا �صمت منظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية ووكالة
الأونروا عما يجري في المخيم ،م�شددين على �ضرورة حماية مخيم خان ال�شيح الخالي من
ال�سالح والم�سلحين ،وفك الح�صار عنه �,إدخال الدواء والغذاء والم�ساعدات الإن�سانية �إليه.
�سكاني من الالجئين الفل�سطينيين والنازحين ال�سوريين من
يذكر �أن مخيم درعا ي�سكنه مزيج
ّ
الجوالن ال�سوري المحتل� ،إ�ضافة �إلى بع�ض المواطنين ال�سوريين من �أبناء المحافظة ،وكان
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يقطنه قبل اندالع الأحداث في �سورية �أكثر من � 40ألف ن�سمة؛ منهم � 25ألفاً من النازحين
ال�سوريين ،ونحو � 17ألفاً من الالجئين الفل�سطينيين فيما بقي فيه اليوم  265عائلة.

•�أبرز الأحداث
•يوم  /6تموز – يوليو  2016 /ا�ستهدف الجي�ش النظامي بقذائف الهاون �أحياء درعا البلد
وحي طريق ال�سد المجاور لمخيم درعا لالجئين الفل�سطينيين ،مما �أحدث خراباً في منازل
الأهالي وحالة ذعر كبيرة بينهم وخا�صة الأطفال ،فيما لم ترد �أ ّية �أنباء عن �سقوط �ضحايا �أو
�إ�صابات في �صفوف المدنيين.
•يوم  /15تموز – يوليو  2016 /تعر�ض مخيم درعا لق�صف عنيف ،حيث ا�ستهدف الجي�ش
النظامي �أحياء المخيم بقذائف الدبابات المتواجدة في �سوق الهال وتم ت�سجيل �سقوط 5
قذائف ،كما تم ت�سجيل �سقوط قذائف هاون عيار ( ،)180فيما �أ�صيب من تبقى من �أبناء
المخيم بحالة فزع نتيجة هذا الق�صف والذي �أحدث خراباً في منازل المدنيين.
•يوم  /25تموز _ يوليو  2016 /تعر�ض مخيم درعا لق�صف بالم�ضادات الأر�ضية ا�ستهدف
مناطق متفرقة منه ،حيث اقت�صرت الأ�ضرار على الماديات.
•يوم  /28تموز – يوليو  2016 /ا�ستهدف الجي�ش النظامي بقذائف الهاون �أحياء مخيم درعا
وحي طريق ال�سد المجاور للمخيم ،فيما �سقط �صاروخ �أر�ض� -أر�ض من نوع «الفيل» على
�إحدى حارات مخيم درعا ،مما �أحدث خراباً في منازل الأهالي ،فيما لم ترد �أ ّية �أنباء عن
�سقوط �ضحايا �أو �إ�صابات في �صفوف المدنيين.
•يوم � /13آب �أغ�سط�س 2016 /تع ّر�ض مخيم درعا لق�صف بعدد من قذائف الهاون التي
ا�ستهدفت مناطق متفرقة من المخيم اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
•يوم � /16آب – �أغ�سط�س 2016 /ا�ستهدف الجي�ش النظامي بقذائف الهاون �أحياء مخيم درعا
وحي طريق ال�سد المجاور للمخيم.
•يوم � /21آب – �أغ�سط�س 2016 /تعر�ض مخيم درعا لق�صف مدفعي ا�ستهدف مناطق متفرقة
من المخيم اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات ،كما تعر�ضت �أحياء درعا البلد والتي تقطنها
بع�ض العائالت الفل�سطينية لق�صف مدفعي عنيف �أودى بحياة ثالثة �أطفال من �أبناء المنطقة،
و�أثار حالة خوف وفزع بين المدنيين وخراب في المنازل ،في حين ا�ستهدف الق�صف حي
طريق ال�سد المجاور لمخيم درعا.
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•�أودى الق�صف الذي ا�ستهدف مخيم درعا لالجئين الفل�سطينيين جنوب �سورية بحياة الطفلين
«محمد قطاي�شة» ،و«ليمار قطاي�شة» ،و�أ�صيب خم�سة �آخرون بجروح متفاوتة الخطورة
جراء ق�صف قوات النظام ال�سوري للمخيم با�سطوانة متفجرة.
•يوم � /29آب – �أغ�سط�س 2106 /تعر�ض مخيم درعا لق�صف بعدد من قذائف الدبابات
التابعة للنظام ال�سوري ،حيث ا�ستهدفت مناطق متفرقة من المخيم اقت�صرت �أ�ضرارها على
الماديات.
•يوم � /1أيلول – �سبتمبر � 2016 /شهد مخيم درعا اندالع ا�شتباكات هي الأعنف منذ �شهور،
حيث �شنت قوات الجي�ش النظامي المتواجدة في المنطقة الجنوبية هجوماً عنيفاً على كتائب
المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة بهدف اقتحام مخيم درعا ،وتزامنت تلك اال�شتباكات مع ق�صف
بالطيران الحربي والمدفعي ا�ستهدف المخيم والمناطق المحيطة به ،مت�سببة بدمار هائل في
الممتلكات.
•يوم � /2أيلول – �سبتمبر  2016 /ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا ب�صاروخ �أر�ض
�أر�ض من نوع «الفيل» ،ما �أدى �إلى ق�ضاء زوجة ال�شاب هاني الخياط وابنته مالك ،وهما من
�أبناء الجوالن المحتل ،كما �أدى الق�صف �إلى �إ�صابات في �صفوف الالجئين الفل�سطينيين بينهم
�أطفال� ،إ�ضافة لت�سبب الق�صف بحالة من التوتر التي انت�شرت في �صفوف الأهالي.
•يوم  2ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا لالجئين
الفل�سطينيين بقذائف الهاون مما �أدى �إلى ق�ضاء الطفل الفل�سطيني «ن�سيم قويدر» و�إ�صابة
عدد من �أبناء المخيم بجراح بع�ضها خطيرة.
•يوم  6ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016تعر�ض مخيم درعا لق�صف مدفعي ا�ستهدف مناطق
متفرقة من المخيم اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات ،في حين تعر�ضت �أحياء درعا البلد
وحي طريق ال�سد  -والتي يقطنها عدد من العائالت الفل�سطينية  -لق�صف مدفعي و�صاروخي
فيما �ألقت الطائرات ا�سطوانة متفجرة مما �أحدث خراباً في المنازل.
•يوم  17ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016تعر�ض مخيم درعا لق�صف بعدد من قذائف الهاون التي
ا�ستهدفت مناطق متفرقة من المخيم اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات.
•يوم  18ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا ب�صاروخي
�أر�ض �أر�ض من نوع «فيل» وقذائف الهاون ،فيما �ألقى الطيران الحربي ا�سطوانة متفجرة على
المخيم ،ما �أدى �إلى �إ�صابة  7مدنيين بينهم ن�ساء و�أطفال ،ودمار كبير في منازل الأهالي.
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•يوم  24ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016ق�صفت قوات النظام ال�سوري بقذائف الهاون والدبابات
مخيم درعا ،فيما اقت�صرت الأ�ضرار على الماديات.
•يوم  25ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016تعر�ض مخيم درعا للق�صف با�سطوانة غاز وعدد
من قذائف الهاون ،ا�ستهدفت مناطق متفرقة منه دون �أن ي�سفر ذلك عن وقوع �إ�صابات بين
المدنيين.
•يوم  4ت�شرين الثاني  /نوفمبر  ،2016ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا با�سطوانة
غاز متفجرة اقت�صرت الأ�ضرار على الماديات ،كما ا�ستهدفت حي طريق ال�سد المال�صق
للمخيم والذي تقطنه عائالت فل�سطينية با�سطوانة متفجرة �أخرى مما �أحدث خراباً في منازل
المدنيين.
•يوم  10ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا لالجئين
الفل�سطينيين جنوب �سورية با�سطوانات الغاز المتفجرة وعدد من قذائف الهاون ،اقت�صرت
�أ�ضرارها على الماديات ،كما ا�ستهدف الق�صف حي طريق ال�سد المال�صق للمخيم والذي تقطنه
عائالت فل�سطينية ،با�سطوانات غاز متفجرة �أحدثت خراباً في منازل المدنيين.
•يوم  21ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا لالجئين
الفل�سطينيين جنوب �سورية بعدد من ا�سطوانات الغاز وقذائف الهاون ،ا�ستهدفت مناطق
متفرقة منه دون �أن ي�سفر ذلك عن وقوع �إ�صابات بين المدنيين.
•يوم  22ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا لالجئين
الفل�سطينيين بعدد من ال�صواريخ من نوع �أر�ض – �أر�ض ،دون �أن ي�سفر الق�صف عن وقوع
�إ�صابات بين المدنيين ،تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة بين قوات المعار�ضة ال�سورية
من جهة ،والجي�ش النظامي من جهة �أخرى على �أطراف المخيم والبلدات المجاورة له.
•يوم  24ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016ق�صفت قوات النظام ال�سوري مخيم درعا با�سطوانات
الغاز المتفجرة� ،صباح اليوم الخمي�س ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات ،كما ا�ستهدف
الق�صف حي طريق ال�سد المال�صق للمخيم والذي تقطنه عائالت فل�سطينية ،مما �أحدثت خراباً
في منازل المدنيين.
•يوم  26ت�شرين الثاني  /نوفمبر � 2016شنت �إحدى طائرات النظام ال�سوري غارة جوية
ا�ستهدفت مخيم درعا لالجئين الفل�سطينيين جنوب �سورية اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات،

51

كما ق�صفت قوات النظام حي طريق ال�سد المال�صق للمخيم والذي تقطنه عائالت فل�سطينية
ب�أ�سطوانة متفجرة �أخرى مما �أحدث خراباً في منازل المدنيين.
•يوم  29ت�شرين الثاني  /نوفمبر � 2016شن الطيران الحربي التابع لقوات النظام ال�سوري
غارة جوية على «مخيم درعا» لالجئين الفل�سطينيين ،اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات،
كما ق�صفت قوات النظام حي طريق ال�سد المال�صق للمخيم والذي تقطنه عائالت فل�سطينية
ب�أ�سطوانة متفجرة �أحدثت خراباً في منازل المدنيين.
•يوم  2كانون الأول /دي�سمبر  2016ا�ستهدفت قوات النظام ال�سوري بالمدفعية مخيم درعا
لالجئين الفل�سطينيين ،مما �أحدث خراباً في المنازل ،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» مما �أحدث دمار ًا كبير ًا في منازل المدنيين.
•يوم  4كانون الأول  /دي�سمبر  2016تعر�ض مخيم درعا لق�صف مدفعي ا�ستهدف مناطق
متفرقة من المخيم اقت�صرت �أ�ضرارها على الماديات ،كما تعر�ضت �أحياء درعا البلد وحي
طريق ال�سد والتي يقطنها عدد من العائالت الفل�سطينية لق�صف مدفعي عنيف ،كما �ألقت
الطائرات المنازل و�أثار حالة خوف وفزع بين المدنيين.

مخيم الح�سينية
عانى �أبناء مخيم الح�سينية بريف دم�شق ،خالل الن�صف الثاني من عام  2016من الت�شديد الأمني
الذي فر�ضته حواجز النظام ال�سوري والمجموعات ال�شيعية الموالية لها في منطقة ال�سيدة زينب
على حركة دخول وخروج الأهالي من و�إلى مخيم الح�سينية ،حيث قامت بتجديد بطاقات الدخول
�إلى منطقة الح�سينية ،وفر�ضت على كل فرد في العائلة حمل بطاقة تحمل ا�سمه �إ�ضافة لأ�سماء
�أفراد العائلة؛ كما منعت الحواجز الأمنية الزيارات لأهل الح�سينية.
وفي منت�صف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر  2016اعتقل عنا�صر الأمن ال�سوري مختار مخيم
الح�سينية «عبد الحكيم ح�سين» الم�س�ؤول ال�سابق ل�شعبة حزب البعث العربي اال�شتراكي،
واقتادته �إلى جهة غير معلومة ب�سبب �إعطائه �سند �إقامة المر�أة مجهولة.
الجدير ذكره �أن ما يقارب من ( )%40من �سكان مخيم الح�سينية لالجئين الفل�سطينيين بريف
دم�شق ،لم يعودوا �إلى منازلهم حتى اليوم ،وذلك ب�سبب تخوفهم من االعتقال من قبل حواجز
الجي�ش النظامي التي تتحكم بمداخل ومخارج المخيم.
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•الو�ضع المعي�شي
نا�شد �أهالي مخيم الح�سينية الم�س�ؤولين عن خدمات المخيم ،بحل م�شاكل ال�صرف ال�صحي
التي تفاقمت ب�شكل كبير في الآونة الأخيرة ب�سبب عدم قيام المحافظات والبلديات الم�س�ؤولة
عن الح�سينية بواجباتها الخدماتية ،فيما يعاني �أبناء المخيم من تراكم القمامة وركام المنازل
المتهدمة بفعل الق�صف في عدة �شوارع من المخيم ،الأمر الذي �أدى �إلى انت�شار �أعداد كبيرة من
القوار�ض ،في حاراته و�أزقته ،و�شكل تهديد ًا كبير ًا لحياة الأهالي ون�شر الأمرا�ض بين ال�سكان
وزاد من معاناتهم ،فيما عزى الكثير من �أهالي المخيم� ،سبب كثرة الجرذان �إلى تراكم القمامة
في الطرقات ،وركام المنازل المتهدمة بفعل الق�صف ،وت�أخر البلدية والجهات المعنية ب�إزالتها،
ما خلق بيئة «خ�صبة» النت�شار الجرذان-على حد تعبيرهم.
كما يعاني �سكان مخيم الح�سينية من االنقطاع الطويل للتيار الكهربائي والذي يمتد �إلى نحو 12
�ساعة يومياً ،ورغم ال�شكاوى الم�ستمرة التي قدمها �أهالي المخيم للجهات المعنية والمخت�صة �إال
�أن تلك الم�شكلة لم تحل ،فيما تذهب الوعود الخا�صة بت�أمين الكهرباء من قبل بلدية الح�سينية
واللجان ال�شعبية الموالية للنظام ال�سوري �إدراج الرياح ،كما يعاني الأهالي كذلك من التمديد
ال�سيء ل�شبكة الكهرباء ،والتق�صير الوا�ضح في �صيانة الأ�سالك الكهربائية وتركيب عدادات
الكهرباء.

مخيم �سبينة
ال زال �أهالي مخيم �سبينة بريف دم�شق مهجرين عن منازلهم بعد المعارك العنيفة التي ح�صلت
بين قوات النظام وقوات المعار�ضة الم�سلحة التي كانت ت�سيطر على البلدة منذ نهاية العام
� 2012إلى �أن �سيطرت قوات النظام عليها بتاريخ /17ت�شرين الثاني  -نوفمبر.2013/
فيما ا�ستمر النظام ال�سوري ب�إطالق وعوده للأهالي بقرب عودتهم في ظل الحديث عن �إعادة
ت�أهيل البنية التحتية للبلدة ،حيث �أ�شارت تقديرات �شهود العيان �إلى �أن �أكثر من  %80من المخيم
مدمر تدمير ًا �شبه كامل.
ومن جانبهم ترقب �أهالي مخيم ال�سبينة ،قرار ًا حكومياً خالل الن�صف الثاني من عام  2016ينهي
م�أ�ساة نزوحهم ،ويق�ضي بفتح الطرق �إلى المنطقة وعودتهم �إلى بيوتهم ،وبد�أ الأمل يعود �إليهم بعد
�أن بد�أت ور�شات التنظيف التابعة لمحافظتي ريف دم�شق والقنيطرة في بلدة ال�سبينة العمل في
ال�سبينة لترحيل «ردم المنازل المدمرة» وفتح الطرقات بهدف �إعادة الأهالي �إلى البلدة ،كما ن�شرت
البلدية �صور ًا قالت� :إنها من داخل البلدة �أثناء عملية �إزالة الدمار و�إعادة ت�أهيل الخدمات.
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وفيما يخ�ص �أعمال وكالة الغوث الدولية «الأونروا» فقد تم توجيه كتاب من وزير الإدارة
المحلية �إلى المدير العام للهيئة العامة لالجئين الفل�سطينيين العرب «علي م�صطفى» الذي كان
من المفتر�ض �أن يتوا�صل مع وكالة الغوث الدولية من �أجل البدء بالأعمال المتعلقة بالوكالة.
�أما بخ�صو�ص عودة الأهالي �إلى ال�سبينة ،فقد قالت الجهات الأمنية� :إنها �ست�سمح للأهالي
بالعودة بعد �إحراز تقدم ب�إعادة ت�أهيل البنية التحتية لل�سبينة.
وقالت «لجنة الم�صالحة» في البلدة�« :أن الأهالي يترقبون بحرقة قرار عودتهم �إلى بيوتهم،
و�أن معظم الأهالي يرغبون في الإ�سراع بقرار العودة قبل افتتاح المدار�س في �أيلول – �سبتمبر
 2016حيث يعاني المهجرون ب�شدة من غالء الإيجارات في مناطق نزوحهم وارتفاع تكلفة
المعي�شة وخ�صو�صاً �أنهم من الموظفين والعمال الب�سطاء وقد تكبدوا على مدى ثالث �سنوات
خ�سائر كبيرة».
و�أ�ضافت اللجنة �أن قوائم العائالت التي �سجلت للعودة �إلى البلدة ُ�س ّلمت للجهات المخت�صة
وبلغت  9136عائلة ،تت�ضمن  41211مواطناً ،م�ؤكدة �أنه من الممكن عودة الأهالي بالتوازي مع
عمل ور�شات الإ�صالح و�إعادة البنى التحتية من �أجل ك�سب الوقت.
فيما و�صف الأهالي وبع�ض النا�شطين مخيمهم ب�أنه بات من�سياً من قبل الحكومة ال�سورية
والف�صائل الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،و�أن تلك الجهات تتجاهل ب�شكل مق�صود
معاناتهم و�أزماتهم االقت�صادية الناجمة عن عدم العودة �إلى ممتلكاتهم ومخيمهم.

مخيم ال�سيدة زينب
ا�ستمر الهدوء الن�سبي الذي يعي�شه مخيم ال�سيدة زينب خالل الن�صف الثاني من عام ،2016
با�ستثناء حادث �سقوط  4قذائف هاون يوم  13ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016في المحيط القريب
من المخيم ،مما �أحدثت خراباً في منزل �أحد المدنيين وحالة فزع بين �أبناء المخيم وخا�صة
الأطفال� ،إ�ضافة �إلى حمالت االعتقال التي تطال �أبناء المخيم بين الحين والآخر ،والت�شديد
الأمني الخانق الذي يفر�ضه الجي�ش النظامي واللجان الموالية للنظام ال�سوري ،حيث �ش ّنت
مجموعات �شيعية موالية للنظام ال�سوري يرافقها عنا�صر �أمنية �سورية يوم  29ت�شرين الأول
� /أكتوبر  2016حملة اعتقاالت وا�سعة طالت �أكثر من  15الجئاً فل�سطينياً� ،إال �أن خوف �أهالي
المخيم على حياتهم منعهم من الإف�صاح عن �أ�سماء المعتقلين ،حيث روج النظام وعنا�صر موالية
له �أنها حملة تنظيف لمتعاطي المخدرات على الرغم �أن من تم اعتقالهم ال يتعاطون المخدرات
ولي�س لديهم �أ ّية ملفات �أمنية �أو جنائية ،ومن بين المعتقلين �شاب مختل عقلياً.
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�أما من الجانب التعليمي افتتحت وكالة الأونروا وبتمويل من الحكومة اليابانية يوم  18ت�شرين
الأول� /أكتوبر  2016مدر�سة دالتا /بيت جبرين في مخيم ال�سيدة زينب بريف دم�شق ،وذلك
بعد �إعادة بنائها وت�أهيلها ،حيث تعر�ضت في وقت �سابق �إلى جانب م�ؤ�س�سات عديدة في المخيم
للق�صف والتخريب نتيجة اال�شتباكات و�أعمال الق�صف بين قوات النظام ال�سوري ومجموعات
المعار�ضة الم�سلحة.

مخيم خان دنون
فر�ضت عنا�صر الأمن ال�سوري ومجموعاته الموالية خالل الن�صف الثاني من عام  2016اجراءات
�أمنية على �أبناء مخيم خان دنون بريف دم�شق دون معرفة �أ�سباب ذلك ،فيما ا�شتكى ال�سكان من
�سوء معاملة عنا�صر حاجز المخيم التابع للجان الأمنية الموالية للنظام ال�سوري ،ووفقاً للأهالي،
ف�إن عنا�صر الحاجز ي�ستمرون بم�ضايقة الأهالي �أثناء مرورهم عبره.
كما يقومون بم�صادرة بع�ض حاجيات الأهالي ،وم�ساومتهم على ال�سماح لهم بالمرور مقابل ذلك،
�إ�ضافة �إلى ممار�سات و�صفت بـ (غير �أخالقية) ،كم�ضايقة فتيات المخيم بالألفاظ والحركات غير
الأخالقية ب�شكل متكرر.
وبدورهم طالب عدد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين ،يوم  / 24ت�شرين الأول� -أكتوبر
زج �أبنائهم في القتال الدائر بين قوات النظام ال�سوري ومجموعات المعار�ضة
 2016 /بعدم ّ
الم�سلحة ،وذلك بعد توارد �أنباء عن لقاء �ض ّم ممثلين عن جي�ش التحرير الفل�سطيني ومجموعات
فل�سطينية موالية للنظام ال�سوري وما ي�سمى لجان الدفاع الوطني وممثلين عن الحر�س الثوري
الإيراني بهدف �إر�سال تعزيزات ع�سكرية �إلى جبهة الديرخبية بعد �سقوط عدد كبير من القتلى
للفرقة الرابعة � -إحدى الفرق التابعة للجي�ش ال�سوري -في المعارك الدائرة هناك.
ودعا الأهالي منظمة التحرير الفل�سطينية وجي�ش التحرير الفل�سطيني والف�صائل الفل�سطينية
التي ح�ضرت االجتماع «القيادة العامة وفتح االنتفا�ضة وجبهة الن�ضال والجبهة ال�شعبية
والديمقراطية» الكف عن �إراقة دماء ال�شباب الفل�سطيني في معركة لي�ست معركتهم.
ي�أتي ذلك و�سط تفاقم الأزمات المعي�شية المزرية التي يعي�شها �أبناء المخيم الذين ي�شتكون من
نق�ص بالخدمات الأ�سا�سية من �صحة وطبابة وموا�صالت ،ي�ضاف �إليها �صعوبة ت�أمين الماء وغالء
في الأ�سعار ،كما يعانون من اكتظاظ بال�سكان وخا�صة ممن نزحوا من مخيماتهم بعد ق�صفها.
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مخيم جرمانا
لم يطر�أ �أي تغير على حال مخيم جرمانا الذي يعي�ش �سكانه حالة من اال�ستقرار خالل الن�صف
الثاني من عام � ،2016إال �أن �سكانه ما زالوا ي�شتكون من عدم تو ّفر الخدمات الأ�سا�سية وخدمات
البنى التحتية .كذلك يعاني المخيم من عدة �أزمات؛ كان �أبرزها 0ارتفاع �إيجار المنازل وازدياد
الطلب عليها ،نظر ًا �إلى ا�ستيعاب المخيم ع�شرات الآالف من النازحين من مناطق مجاورة،
ما فر�ض على ال�سكان العي�ش في ظروف خانقة .كذلك ترتفع ن�سب البطالة في وقت تق ّل فيه
الم�ساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية والأونروا ،والتي ي�شكو الأهالي �أنها ال ّ
تغطي �إال الي�سير
من تكاليف حياتهم.

مخيم العائدين ــ حم�ص
حالة من الهدوء �شهدها مخيم العائدين بحم�ص خالل الن�صف الثاني من عام  ،2016عكّر �صفوها
حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم به الأمن ال�سوري بين الحين والآخر ،فيما عانى �أبناء المخيم
من تزايد ارتفاع الأ�سعار و�شح في جميع المواد الغذائية والمحروقات ،ب�سبب ا�ستمرار الحرب
في �سورية و�سوء الأحوال الجوية التي ت�ضرب �سورية ومنطقة ال�شرق الأو�سط ،كما ا�شتكى
الأهالي و�أ�صحاب المحال التجارية من انقطاع التيار الكهربائي ل�ساعات طويلة ما ي�ؤدي ب�شكل
م�ستمر �إلى تلف المواد الغذائية وتكبدهم خ�سائر مادية ،كذلك يجد �أبناء المخيم �صعوبة في
ت�أمين الغاز للطبخ والتدفئة نتيجة عدم توفره و�أ�سعار المرتفعة ،وانت�شار البطالة بينهم و�ضعف
الموارد المالية ،مما دفع بع�ض الأهالي �إلى ا�ستخدام الحطب للتدفئة والطبخ.
�أما من الجانب الطبي ي�شكو �أبناء مخيم العائدين في حم�ص من تدهور و�ضعهم ال�صحي ،وعدم
نيل حقهم بالطبابة المجانية التي تقدمها وكالة غوث الالجئين الفل�سطينيين «الأونروا» ،وذلك
بعد �إغالق الم�ستو�صف الوحيد التابع للأونروا في المخيم.
وقال الدكتور «عا�صم ال�شهابي» �أحد �أبناء المخيم في ر�سالة وجهها للمعنيين�« :إن م�ستو�صف
الأونروا مغلق ب�شكل ر�سمي منذ � 4أ�شهر وب�شكل غير ر�سمي منذ � 6أعوام ،بذريعة م�سابقة لتعيين
بديل م�ؤقت للعيادة».
و�أكد ال�شهابي�« :أن عيادات الأطباء الخا�صة منذ �أ�شهر تحولت �إلى عيادات خيرية ،بينما عيادة
م�ستو�صف الأونروا مجانية وتعتبر من �أ�ضخم عيادات الأ�سنان ،وطالب بفتح الم�ستو�صف
وت�شكيل مجموعة من خم�س �أطباء تتناوب عليه يومياً ومجاناً».
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وكانت لجنة متابعة �ش�ؤون مخيم حم�ص قد �أر�سلت في وقت �سابق مذكرة �إلى مدير وكالة الغوث
«الأونروا» مايكل كنجل�سي حول احتياجات الالجئين الفل�سطينيين في مخيم العائدين بحم�ص،
وتمحورت المذكرة حول المفا�صل الأ�سا�سية للحياة اليومية لالجئ الفل�سطيني ،و �شملت المجال
الإغاثي والتعليمي وال�صحي والنظافة العامة كذلك المجال الوظيفي.

•اعتقاالت و�إفراج
وا�صلت الأجهزة الأمنية ال�سورية خالل الن�صف الثاني من عام � 2016سيا�سة الت�شديد الأمني
والدهم وتفتي�ش منازل �أهالي مخيم العائدين بحم�ص ،وحمالت االعتقال التي طالت العديد من
�أبناء المخيم ،وت�شير �إح�صائيات مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن ( )186من �أبناء
مخيم العائدين ال يزال الأمن ال�سوري يتكتم على م�صيرهم و�أماكن اعتقالهم.
•ففي يوم  /1تموز -يوليو  2016 /اعتقل الأمن ال�سوري ثالثة الجئين فل�سطينيين في مخيم
العائدين لالجئين الفل�سطينيين في حم�ص و�أفرج عن الجئ �آخر ،هم مختار مخيم العائدين
«�ضرار �أ�سعد حديد ــ �أبو �أ�سعد» ،وهو في نهاية العقد الخام�س من العمر ،من مدينة �صفد في
فل�سطين ،والالجئ «�إبراهيم مجد الأ�سدي» ،وهو في نهاية العقد الثالث من العمر ،من قرية
عمقة في فل�سطين ،والالجئ «ه�شام عطا ح�سون» ،وهو في العقد الرابع من العمر ،من قرية
عين الزيتون في فل�سطين .وبح�سب �شهادة �أهالي المخيم �أن اعتقال الالجئين الثالثة ناتج
عن �صراعات بين الأفرع الأمنية والمر�شحين لمن�صب المختار في المخيم ،فيما �أفرج الأمن
ال�سوري عن ال�شاب الفل�سطيني «عماد �أحمد �شاهين ــ �أبو �شاهين» وذلك بعد اعتقال دام �أكثر
من ع�شرين يوماً.
•�أما يوم  4تموز /يوليو� 2016 /أفرج الأمن ال�سوري عن ال�شاب»�إبراهيم عادل كايد» بعد
اعتقال ا�ستمر لأكثر من خم�سين يوماً ،وهو في العقد الثالث من العمر ،من �أهالي قرية
ال�صف�صاف في فل�سطين.
•يوم  6تموز  /يوليو � 2016أفرج الأمن ال�سوري عن �أربعة الجئين فل�سطينيين في مخيم
العائدين لالجئين الفل�سطينيين في حم�ص ،حيث �أُفرج عن مختار مخيم العائدين الالجئ
الفل�سطيني «�ضرار �أ�سعد حديد � -أبو �أ�سعد» ،والالجئ «�إبراهيم مجد الأ�سدي» ،والالجئ
«ه�شام عطا ح�سون» ،كما �أفرج الأمن ال�سوري عن الالجئ «معتز عبا�س» وهو �أحد النازحين
من مخيم اليرموك �إلى مخيم العائدين بعد ع�شرة �أيام من االعتقال.
•فيما ن ّفذ الأمن الع�سكري ال�سوري ،يوم  16تموز  /يوليو  ،2016 /مداهمة ا�ستهدفت �شارع
القد�س في المخيم ،حيث قامت عدة �سيارات �أمنية بمداهمة �أحد المحالت واعتقال ال�شاب
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«�أحمد محمد علي حميد» (�أبو عدي) في العقد الرابع من العمر و�أب لطفل ،ومن �أهالي قرية
عين الزيتون في فل�سطين ،فيما كانت قوات الأمن الع�سكري ال�سوري قد داهمت �أحد الأبنية
في المخيم في وقت �سابق.
•داهمت دوريات تابعة لجهاز الأمن الع�سكري ال�سوري يوم  17تموز  /يوليو  2016 /مخيم
العائدين في حم�ص ،واعتقلت ال�شاب «نزار محمد اللحام � -أبو محمد» ،كما داهمت ملحمة «�أبو
نزار اللحام» ومنزل العائلة الم�ؤلف من �أربع طوابق و تفتي�شها ،لكن عملية البحث واالعتقال
باءت بالف�شل ،وال�شاب في العقد الرابع من العمر ،من �أهالي مدينة عكا في فل�سطين.
•يوم  /17تموز -يوليو  2016 /اعتقل الأمن ال�سوري في حم�ص �أربعة الجئين فل�سطينيين
من مخيم العائدين لالجئين الفل�سطينيين و�أفرج عن الجئ �آخر ،حيث اعتقل» �أيمن خطاب»
�أبو محمد ،والخطاب �ضابط �سابق في الأمن الوقائي التابع لل�سلطة الفل�سطينية ،وقد تم
اعتقاله للمرة الثانية من خالل عملية ا�ستدراجه �إلى حاجز مدخل المخيم الرئي�سي من جهة
الحي ال�شرقي (طريق ال�شام) ،علماً �أنه في بداية العقد ال�ساد�س من العمر ،من �أهالي قرية
عين الزيتون في فل�سطين.
•يوم  /24تموز -يوليو  2016 /اعتقل كل من الالجئين «محمد زياد �أيوب» الملقب �أبو زياد،
�أثناء تواجده في مقر الهجرة و الجوازات في حم�ص ،وهو في بداية العقد الرابع من العمر،
من �أهالي قرية الج�ش في فل�سطين ،والالجئ «�أحمد محمود �أبو عرابي» على حاجز المدينة
الجامعية وهو في بداية العقد الثالث من العمر ،من �أهالي قرية �صبارين في فل�سطين.
•يوم � /2آب � -أغ�سط�س  2016 /اعتقل الأمن ال�سوري الالجئ الفل�سطيني»مهدي محمود
طه» ،وذلك بعد ا�ستدراجه �إلى �أحد مقاهي الإنترنت في المخيم لإجراء �صيانة كهربائية
للمحل ،حيث تم اعتقاله من قبل عنا�صر جهاز الأمن الع�سكري كانوا بانتظاره داخل المحل.
علماً �أن مهدي محمود طه هو من يعمل في مكتب طوارئ الكهرباء في المخيم ،وهو في بداية
العقد الثالث من العمر ،من �أهالي قرية عين الزيتون في فل�سطين.
•اعتقال ال�شاب «�أحمد محمد �سمور» يوم � /6آب – �أغ�سط�س ،2016 /وهو �أي�ضاً ممن �سويت
�أو�ضاعهم قبل حوالي ثالثة �أعوام ،في العقد الثالث من العمر ،من �أهالي مدينة �صفد في فل�سطين.
•�إلى ذلك تم اعتقال ال�شاب «فايز خالد �سمور» ظهر يوم � /7آب – �أغ�سط�س  ،2016و�أي�ضاً
هو ممن �سويت �أو�ضاعهم قبل حوالي ثالثة �أعوام ،وهو في العقد الثالث من العمر ،من �أهالي
مدينة �صفد في فل�سطين.
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•اعتقال ال�شاب «محمود محمد عو�ض» وذلك �أثناء عودته من عمله في معمل الزجاج بمدينة
«ح�سياء ال�صناعية» م�ساء يوم � /10آب – �أغ�سط�س  ،2016ويذكر �أنه كان ممن �سويت
�أو�ضاعهم منذ حوالي الثالثة �أعوام في م�ؤ�س�سة الالجئين بالمخيم ل�صالح جميع المقرات
الع�سكرية وعلى كفالة الف�صائل الفل�سطينية العاملة في المخيم حينها ،وهو في العقد الثالث
من العمر ،من �أهالي قرية الج�ش في فل�سطين.
•قام الأمن ال�سوري يوم � /11آب – �أغ�سط�س  2016 /بمداهمة منزل «محمد �ساليمة» (�أبو
المجد) واعتقاله ،وذلك بعد عودته من ال�سويد �إلى مخيم العائدين في حم�ص بحجة �سفره
�إلى تركيا ومن ثم ال�سويد بطريقة غير �شرعية .يذكر �أن «�ساليمة» كان م�س�ؤول فرقة في حزب
البعث ،ومدر�سا �سابقا في مدار�س وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين (الأونروا)،
وهو في بداية العقد الثامن من العمر ،من �أهالي قرية ال�شجرة في فل�سطين ،وبعد نحو � 9أيام
من اعتقاله �أفرج الأمن ال�سوري عنه.
•�أقدم الأمن ال�سوري على اعتقال ثالثة الجئين فل�سطينيين من �أبناء مخيم العائدين بحم�ص
خالل الأيام الأخيرة الما�ضية ،بينهم مدر�س �سابق في وكالة الأونروا وم�س�ؤول فرقة في حزب
البعث ،عرف منهم :الالجئ الفل�سطيني»مدين �صبحي �سرحان» (�أبو محمد) الذي اعتقل يوم
� /12آب – �أغ�سط�س  ،2016/من قبل عنا�صر حاجز طريق حم�ص طرطو�س التابع للجي�ش
النظامي ،وذلك �أثناء محاولته �إي�صال ركاب من مخيم العائدين بحم�ص �إلى �ساحل مدينة
طرطو�س ،علماً �أنه من عنا�صر القيادة العامة وهو في العقد الخام�س من العمر ،من �أهالي
قرية ال�شجرة في فل�سطين ،والالجئ الفل�سطيني»م�ؤيد ريا�ض عو�ض» وهو في نهاية العقد
الثالث من العمر ،من �أهالي قرية ال�شجرة في فل�سطين.
•�أفرج الأمن ال�سوري يوم � /21آب – �أغ�سط�س  2016 /عن الالجئ الفل�سطيني «محمد عبد
اللطيف � -أبو �أحمد» �أحد �أبناء مخيم العائدين لالجئين الفل�سطينيين في حم�ص ،وذلك بعد
اعتقال دام  55يوماً بتهمة ت�شابه �أ�سماء مع �أحد المطلوبين للنظام ال�سوري ،وهو في نهاية
العقد الخام�س من العمر ومن �أهالي مدينة �صفد في فل�سطين.
•�أفرج الأمن ال�سوري يوم � /31آب – �أغ�سط�س 2016 /عن الالجئ الفل�سطيني «خالد محمد
محمود �إدري�س» في العقد الثاني من العمر ،ومن �أبناء مخيم العائدين في حم�ص ،وذلك بعد
�أن �أم�ضى فترة اعتقال دامت حوالي ( )60يوماً في �سجن عدرا.
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•فيما تم الإفراج يوم � /31آب – �أغ�سط�س  2016 /عن «محمد زياد محمد �أيوب» (�أبو زياد)
وذلك بعد اعتقاله لحوالي ( )40يوماً ،حيث �أفرج عنه يوم ،وهو من �أهالي قرية الج�ش في
فل�سطين.
•كما تم الإفراج يوم � /31آب – �أغ�سط�س  2016 /عن «�أيمن خطاب» ،وذلك بعد اعتقاله لمدة
( )40يوماً في فرع فل�سطين بدم�شق ،وهو من �أهالي قرية عين الزيتون في فل�سطين.
•�أفرج الأمن ال�سوري يوم � 28أيلول � /سبتمبر  2016عن الالجئ الفل�سطيني «مدين �صبحي
�سرحان» (�أبو محمد) ،بعد اعتقال دام نحو �شهر و ن�صف ال�شهر ،حيث �أقدم عنا�صر حاجز
طريق حم�ص طرطو�س التابع للجي�ش النظامي ،على اعتقاله يوم � /12آب – �أغ�سط�س من
ال�شهر الما�ضي ،وذلك �أثناء محاولته �إي�صال ركاب من مخيم العائدين بحم�ص �إلى �ساحل
مدينة طرطو�س ،علماً �أنه من عنا�صر القيادة العامة وهو في العقد الخام�س من العمر ،من
�أهالي قرية ال�شجرة في فل�سطين.
•�أفرج الأمن ال�سوري يوم  1ت�شرين الأول � /أكتوبر  2016عن الالجئ الفل�سطيني «�أحمد
موفق قو�صاد» بعد اعتقال دام نحو عامين ،يذكر �أن «قو�صاد» من �أبناء مخيم العائدين في
حم�ص ومن �سكان حي ال�شما�س.
•�أفرج الأمن ال�سوري يوم  3ت�شرين الثاني  /نوفمبر  2016عن الالجئة الفل�سطينية «رامية
خليل �صبحية» من �أبناء مخيم العائدين في حم�ص ،بعد اعتقال دام لأكثر من عام.
ُي�شار �إلى �أن �أبناء مخيم العائدين في حم�ص يعانون من ت�ضييقات كبيرة تمار�سها عنا�صر
المفرزة التابعة للأمن ال�سوري ،حيث تُ�شنُّ بين الحين والآخر حمالت اعتقال وتفتي�ش وتدقيق
لهويات المارة ،وفر�ض �أتاوات على �أبناء المخيم ،الأمر الذي يدفع الكثير من الأهالي للهجرة
خارج البالد.
•�أفرج الأمن ال�سوري يوم  12كانون الأول  /دي�سمبر  2016عن الالجئ الفل�سطيني «�أحمد
محمد �سمور» بعد حوالي � 4أ�شهر من اعتقاله ،حيث قام الأمن باعتقاله في يوم � /6آب –
�أغ�سط�س  2016 /واقتاده �إلى جهة مجهولة ،وهو من �أبناء مخيم العائدين في حم�ص ،وهو
ممن �سويت �أو�ضاعهم قبل حوالي ثالثة �أعوام ،في العقد الثالث من العمر ،من �أهالي مدينة
�صفد في فل�سطين.
•�أفرج الأمن ال�سوري يوم  12كانون الأول  /دي�سمبر  2016عن الالجئ الفل�سطيني «حمزة
اللحام» من �أبناء مخيم العائدين بحم�ص ،وذلك بعد اعتقال دام لأكثر من �أ�سبوعين.
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مخيم العائدين ــ حماه
�سادت حالة من الهدوء �أرجاء مخيم العائدين لالجئين الفل�سطينيين في حماة خالل الن�صف
الثاني من عام  ،2016حيث يعد المخيم من المخيمات الهادئة ن�سبياً مقارنة مع باقي المخيمات
الفل�سطينية التي �شهدت �أعمال ق�صف وح�صار م�ستمرة� ،إال �أن ذلك لم يمنع البطالة من االنت�شار
في �صفوف �شباب المخيم حيث فقد معظمهم عمله ب�سبب التوتر الأمني في محيط المخيم مما
�ضاعف من الأزمات االقت�صادية التي يعاني منها الأهالي ،حيث ي�شكون من تدهور الأو�ضاع
المعي�شية ب�شكل كبير� ،إ�ضافة �إلى تفاقم �أزمات الكهرباء والخبز وارتفاع �أ�سعار المواد الأولية
ب�شكل كبير.
�إلى ذلك وثق فريق الر�صد والتوثيق في مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أ�سماء 51
معتق ًال فل�سطينياً من �أبناء مخيم العائدين بحماة ،اليزال م�صيرهم مجهو ًال ،فيما يعاني �سكان
المخيم الذين ي�ستقبلون عدد ًا كبير ًا من العائالت النازحة �إلى المخيم من مختلف المخيمات ومدن
دم�شق وحلب و�إدلب وريف حماة ودير الزور والرقة ودرعا والالذقية من الطوق الأمني الم�شدد
الذي يفر�ضه الجي�ش النظامي على مداخل ومخارج المخيم ،ومن حمالت الدهم واالعتقال التي
يقوم بها الجي�ش النظامي بين الحين والآخر.

مخيم الرمل ــ الالذقية
ا�شتكى �أهالي مخيم الرمل في الالذقية من ا�ستمرار حمالت الدهم واالعتقال التي تقوم بها
الأجهزة الأمنية ال�سورية بين الحين والآخر لمنازل المخيم و تزيد من معاناة �سكانه ،كما يعاني
�شباب المخيم من مالحقة الأجهزة الأمنية ال�سورية من �أجل الخدمة الإلزامية في جي�ش التحرير
الفل�سطيني ،مما ا�ضطر العديد منهم للهروب خارج البالد ،و يعي�ش �أهالي مخيم الرمل في الالذقية
حالة من الهدوء و�سط ا�ستمرار معاناتهم االقت�صادية حيث ي�شتكي الأهالي من ارتفاع �أ�سعار
المواد التموينية� ،إ�ضافة �إلى غالء �إيجارات المنازل.

61

ثاني ًا ــ التجمعات الفلسطينية (تجمع المزيريب ــ قدسيا)

تجمع المزيريب
�أو�ضاع معي�شية قا�سية عا�شها �أبناء المزيريب في جنوب �سورية ،التي يقطنها �أكثر من 8500
الجئ فل�سطيني ،خالل الن�صف الثاني من عام  ،2016ب�سبب ا�ستمرار تدهور الأو�ضاع الأمنية،
وا�ستمرار ا�ستهداف قوات النظام ال�سوري للبلدة ،مما �أثر ذلك �سلباً على �أو�ضاعهم المعي�شية
المتردية �أ�ص ًال نتيجة انعدام الموارد المالية وانت�شار البطالة بينهم وعدم قدرتهم على ت�أمين
الطعام لهم ولأطفالهم.

•اعتقال و�إفراج
•اعتقل الأمن ال�سوري خالل الن�صف الثاني من عام � 2016أربعة من �أبناء تجمع المزريب
بينهم طالبة جامعية� ،أفرج عن ثالثة منهم الحقاً ،حيث قام الأمن ال�سوري يوم  /3تموز –
يوليو  2016 /باعتقال الالجئين الفل�سطينيين «�أمجد كامل فهد ح�سين»  35عاماً ،والذي
اعتقل على �أحد الحواجز الأمنية في العا�صمة دم�شق� ،أثناء �إ�سعافه لأحد الم�شافي ،و«ب�سام
خالد �أبو �شلة» (  42عاماً) والذي اعتقل على �أحد حواجز النظام في درعا جنوب �سورية،
وهو من ع�شيرة القديرية ،وبعد �شهر من اعتقالهما �أفرج الأمن ال�سوري عنهما يوم � /6آب –
�أغ�سط�س .2016 /
•فيما اعتقل عنا�صر حاجز النظام ال�سوري في درعا يوم � 21أيلول � /سبتمبر  2016الطالبة
الفل�سطينية ال�سورية “روند �أبو ال�سعود» ( 20عاماً) من �أبناء بلدة المزيريب� ،أثناء توجهها
�إلى الجامعة دون �أن يعرف �سبب اعتقالها ،وبعد �أكثر من ع�شرة �أيام على اعتقالها قام الأمن
ال�سوري بالإفراج عنها يوم  2ت�شرين الأول � /أكتوبر .2016
•كما اعتقل عنا�صر حاجز النظام ال�سوري في درعا يوم � 25أيلول � /سبتمبر  2016الالجئ
الفل�سطيني ال�سوري «غ�سان عزت البريقي» من �أبناء بلدة المزيريب ،دون �أن يعرف �سبب
اعتقاله.
•ومن جانبه وثق فريق الر�صد والتوثيق في مجموعة العمل من �أجل فل�سطيني �سورية 21
معتق ًال فل�سطينياً من �أبناء تجمع المزيريب بدرعا في �سجون النظام ال�سوري منهم الجئة
فل�سطينية واليزال م�صيرهم مجهو ًال حتى اللحظة.
ي�شار �أن مجموعة العمل وثقت (� )346ضحية من الالجئين الفل�سطينيين من �أبناء محافظة
درعا منهم  31من �أبناء تجمع المزيريب.

62

•�أبرز الأحداث
•يوم � /26آب – �أغ�سط�س  2016 /تعر�ضت بلدة المزيريب لق�صـف مدفعي بقذائف الهاون من
جانب قوات النظام ال�سوري ،مما �أحدث خراباً في منازل المدنيين و�أثار حالة قلق وتوتر بين
الالجئين الفل�سطينيين في البلدة.
•يوم � /29آب – �أغ�سط�س  2016 /انفجار عبوة نا�سفة ب�سيارة هاي لوك�س تابعة لفوج
المدفعية �أحد مجموعات المعار�ضة الم�سلحة ،حيث زرعت العبوة النا�سفة على الر�صيف
عند مدخل المزيريب ،ما �أحدث �أ�ضرارا مادية في ال�سيارة دون وقوع �إ�صابات.

تجمع قد�سيا
في ال�شهر العا�شر  -ت�شرين الأول من عام  2016تم توقيع اتفاق م�صالحة في قد�سيا بين قوات
النظام ال�سوري من جهة ،وقوات المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة من جهة �أخرى ،ق�ضت بان�سحاب
الأخيرة من بلدة قد�سيا �إلى محافظة �إدلب �شمال �سورية وت�سليم �أ�سلحتهم الخفيفة والمتو�سطة
التي بحوزتهم ،وت�سوية �أو�ضاع من يريد منهم و ت�أمين خروج من ال يريد ت�سوية و�ضعه ب�سالحه
الفردي �أو بدون �سالح.
وكانت بلدة قد�سيا �شهدت خالل الثالثة �أ�شهر الأولى من المنت�صف الثاني لعام  2016تدهور ًا في
الو�ضع الأمني والمعي�شي واالقت�صادي ل�سكان البلدة بما فيهم حوالي  6000عائلة فل�سطينية
نازحة �إليها.
•ففي يوم  /14تموز – يوليو  2016 /اندلعت ا�شتباكات عنيفة بين قوات المعار�ضة ال�سورية
الم�سلحة من جهة ،والجي�ش النظامي واللجان ال�شعبية الموالية له من جهة �أخرى.
•في يوم � /17آب – �أغ�سط�س  2016 /اندلعت ا�شتباكات عنيفة ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة
المتو�سطة والثقيلة ،حيث دارت اال�شتباكات عند حاجز البلدة بين الجي�ش النظامي
ومجموعات من المعار�ضة ال�سورية الم�سلحة ،كذلك تعر�ضت بلدة قد�سيا يوم � 21أيلول /
�سبتمبر  2016للق�صف بالمدافع الثقيلة وقذائف الهاون ،ما �أدى �إلى �سقوط �ضحية وجرح
عدد من المدنيين ،تزامن ذلك مع اندالع ا�شتباكات عنيفة على �أطراف البلدة� ،أ�سفرت عن
مقتل عدد من قوات النظام.
•فيما �شهدت بلدة قد�سيا بدم�شق يوم � 29أيلول � /سبتمبر  2016موجة نزوح كبيرة منها من
قبل �سكانها و�أهالي مخيم اليرموك الذين قطنوا فيها بعد خروجهم من المخيم ،وذلك ب�سبب
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ت�صاعد التوتر الأمني والق�صف الذي تعر�ضت له بلدة قد�سيا ،واال�شتباكات العنيفة التي
اندلعت بين قوات النظام ال�سوري والمجموعات الم�سلحة التابعة للمعار�ضة ال�سورية،
كما ا�ستهدف النظام ال�سوري يوم � 30أيلول � /سبتمبر  2016بلدة قد�سيا بقذائف المدفعية
والدبابات ،تزامن ذلك مع �سماع �أ�صوات ا�شتباكات متو�سطة على �أطراف المدينة ،مما �أدى
�إلى حدوث خراب بمنازل المدنيين وا�شتعال عدد منها في منطقة «الخياطين».

•الو�ضع المعي�شي
خ�ضع المحا�صرون عموماً والالجئون الفل�سطينيون خ�صو�صاً في بلدة قد�سيا في مرحلة ما قبل
توقيع اتفاق الم�صالحة لح�صار خانق فر�ضه النظام ال�سوري على البلدة ،فقد تعر�ضت عدة
مناطق بالبلدة للق�صف والقن�ص ومنع الأهالي من الخروج والدخول منها و�إليها بالإ�ضافة �إلى
حمالت اعتقال و�إغالق للطرقات الوا�صلة بين بلدة قد�سيا ومركز المدينة ،ما انعك�س �سلباً عليهم
ودفع العديد من العائالت �إلى النزوح مجدد ًا من منطقة قد�سيا �إلى مناطق داخل مدينة دم�شق
وريفها.
وقال الجئون لمجموعة العمل� :إن الو�ضع المعي�شي في تدهور كبير ب�سبب الغياب التام لجميع
المواد الغذائية وانقطاع �شبه كامل للكهرباء والماء ووقف الخدمات ،وندرة رغيف الخبز الذي
�أ�صبح حلمهم اليومي وهاج�سهم الوحيد لت�أمين لقمة العي�ش التي �أ�صبحت �صعبة المنال ،و�إن
وجدت بع�ض المواد ف�أ�سعارها مرتفعة.
فيما تنت�شر البطالة بينهم وتنعدم الموارد المالية لأغلب هذه العائالت التي ا�ضطرت �إلى ا�ستئجار
بيوت ب�أ�سعار مرتفعة ،ما �سبب لهم �أزمة اقت�صادية ومادية فوق نكبتهم وفقدانهم لبيوتهم
وممتلكاتهم في المخيمات الفل�سطينية.
�إلى ذلك طالبت مئات العائالت الفل�سطينية النازحة من مخيم اليرموك �إلى منطقة قد�سيا ،ال�سفارة
الفل�سطينية في دم�شق ب�إيجاد حل لم�أ�ساتهم ،من خالل العمل مع الجهات ال�سورية لفك الح�صار
عن مخيم اليرموك و�إدخال الأغذية والطعام والأدوية �إليه ،وعودتهم �إلى منازلهم وممتلكاتهم.
فيما وجهت تلك العائالت ،ندا ًء نا�شدت فيه طرفي ال�صراع بفتح ممر �آمن لهم ،كما طالبت ك ًال من
الأونروا ومنظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية بتحمل م�س�ؤوليتها الكاملة تجاه �أبناء �شعبهم،
والعمل على �إعادتهم �إلى مخيماتهم ومنازلهم.
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الالجئون الفل�سطينيون خارج �سورية
يعاني الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى دول اللجوء الجديد حالة من الال�ستقرار ،وتعي�ش
غالبيتهم العظمى في �أو�ضاع قانونية ه�شة ،حيث ال ي�ستطيعون ت�أمين مكانة قانونية �سليمة
كالو�صول �إلى �إجراءات الت�سجيل المدني والخدمات االجتماعية الأ�سا�سية �سيما في الدول
العربية الم�ضيفة لالجئين � ،أو ما يتعلق ب�سبل الو�صول �إلى �أوروبا وما يتبع ذلك من معامالت
الح�صول على الإقامة ومن ثم لم ال�شمل .

فل�سطينيو �سورية في لبنان
تقدر �أعداد الفل�سطينيين الذين لج�ؤوا من �سورية �إلى لبنان نتيجة الأزمة ال�سورية الممتدة منذ
�أكثر من خم�س �سنوات ،وبح�سب �إح�صائيات اللجان ال�شعبية التابعة لمنظمة التحرير الفل�سطينية
داخل وخارج المخيمات في ت�شرين الأول – �أكتوبر  2015بحوالي  33,198الجئاً فل�سطينياً
من �سورية بمعدل  11066عائلة ،في حين ت�شير �إح�صائيات الأونروا غير المعلنة والمبنية على
�إح�صائية �أيلول ــ �سبتمبر � 2016إلى وجود قرابة الـ � 31ألف الجئ.
ويرد هذا االنخفا�ض في الأعداد لالجئين لفل�سطينيين في لبنان �إلى الهجرة الم�ستمرة لفل�سطينيي
�سورية نتيجة عمليات لم �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.
وبح�سب الأونروا ،ف�إن  %55من عائالت الالجئين الفل�سطينيين من �سورية تقيم داخل  12مخيماً
رئي�سياً ،في حين �أن  %45يقيمون خارج المخيمات داخل المدن اللبنانية والتجمعات الفل�سطينية (.)1

( )1انظر التقرير الن�صف ال�سنوي الأول لعام  2016فل�سطينيو �سورية بين الترحال والزوال.
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/1480024358-62016.pd

65

ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ
�سورية �إلى لبنان خالل الفترة الممتدة بين 2013
الالجئين من
يظهر انخفا�ض �
ﺧﻼﻝ بياني
مخطط
٢٠١٣
أعدادﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
4

3

2

1

2016
31000

2015
42500

2014
44431

2013
80000

0
ﺳﻠﺳﻠﺔ١
ﺳﻠﺳﻠﺔ٢

•الأو�ضاع العامة لفل�سطينيي �سورية في لبنان
لم ت�شهد فترة الر�صد لأو�ضاع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان الكثير من التغيرات
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.http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/1480024358-62016.pdf
�إذ تقوم بعملية تحويل حاالت الوالدة �إلى هذه الم�ست�شفيات.
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الجدير بالذكر �أن الهالل الأحمر الإماراتي قد قام ب�إيقاف هذه الخدمة منذ بداية  2016ولم تعد
الأونروا تغطي �أية تكلفة للوالدة الطبيعية� ،إنما فقط تمنح تحويالت للوالدة القي�صرية دون
االلتزام الدقيق بذلك ،فقد تعطي بع�ض الن�سوة ذوي الخطورة العالية تحوي ًال لإجراء والدة
قي�صرية ،ولكنّ الحقيقة هي والدة طبيعية بالتفاهم مع الم�ست�شفى والأطباء الم�شرفين بالمناطق.
وفي ظل التراجع الم�ستمر للعملية الإغاثية في لبنان برمتها ف�إن الع�شرات من المر�ضى ا�ضطروا
للعودة �إلى �سورية للعالج رغم الخطورة العالية المترتبة على ذلك.

•التعليم
�إن الأو�ضاع الأمنية داخل المخيمات تلعب دور ًا مهماً في نوعية وجودة التعليم التي يح�صل
عليها الطالب الفل�سطيني في لبنان.
ففي ظل التوترات الأمنية التي ت�شهدها المخيمات ف�إن �أول المت�ضررين هم الطلبة في المدار�س،
حيث يتم تعطيل المدار�س ب�سبب قطع الطرقات �أو الإ�ضرابات مما ي�ؤدي �إلى عدم ح�صول الطالب
على المنهاج كامال ً �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�ضافياًّ �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.

•قـــانـوني:

مازال المركز القانوني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية في لبنان غير وا�ضح ،مما انعك�س �سلباَ
على مناحي حياتهم كافة ،فقد �أ�صدر الأمن العام اللبناني يوم � 19أيلول � /سبتمبر  2016قرار ًا
يق�ضي بفر�ض مبلغ � 300ألف ليرة لبنانية� ،أي ما يعادل  $200على الالجئين الفل�سطينيين
ال�سوريين مقابل تجديد �إقامتهم ،وذلك لكل �شخ�ص بلغ عمر ال 15عاما ،ولمدة �ستة �أ�شهر فقط،
حيث تمدد ل�ستة �أ�شهر �أخرى مجانا بالن�سبة لكل من م�ضى على وجوده في لبنان �أكثر من عام،
بينما ُف�سح المجال لمن لم ُيت ّم العام التجديد المجاني.
لقد �ألقى قرار الأمن العام حمال ثقيال على الالجئين ــ بح�سب تعبيرهم ــ نظرا النعدام القدرة
المادية لغالبيتهم في تجديد الإقامة وخا�صة العائالت كثيرة العدد.
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•انتهاكــــات
ر�صدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية المزيد من االنتهاكات بحق الالجئين
الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ،والراغبين بالدخول �إلى لبنان في �سياق ل ّم ال�شمل �أو �إجراءات
المقابالت الخا�صة بال�سفارات الأوروبية.
ففي يوم  /3تموز -يوليو  2016 /قام عنا�صر الأمن العام اللبناني ب�صيدا جنوب لبنان باعتقال
الجئة فل�سطينية �سورية مع طفليها ،بحجة دخول الأرا�ضي اللبنانية بطريقة غير �شرعية ،فيما
�صرح زوج المعتقلة لم�صادر مجموعة العمل في لبنان�« :أن زوجته تعر�ضت للخديعة والن�صب من
قبل �أحد ال�سائقين الذين يعملون على خط الم�صنع ،م�شير ًا �إلى �أن ال�سائق قام بختم �أوراقها من الأمن
العام و�أدخلها بطريقة نظامية ،وعندما ذهبوا �إلى الأمن العام لت�سوية �أو�ضاعها وتجديد الإقامة،
قام الأمن العام اللبناني باعتقالها هي و�أطفالها بتهمة التزوير والدخول �إلى لبنان بطريقة غير

نظامية».
ومن على الحدود ال�سورية اللبنانية منع الأمن العام اللبناني يوم � /7أيلول � -سبتمبر2016 /
الطالبة الفل�سطينية ال�سورية»�آية تي�سير �شحادة» من دخول الأرا�ضي اللبنانية ،رغم �أنها خرجت
من لبنان ب�شكل نظامي مع مج ّمع الكنائ�س في �شهر �أيار  -مايو من العام الحالي ،لت�أدية امتحان
ال�شهادة الإعدادية (البريفيه) في �سورية� ،إال �أن «ال�شحادة» �أ�صيبت بمر�ض في قدمها مما
ا�ضطرها لإجراء عملية زرع مف�صل في رجلها ،وكان عليها البقاء ثالثة �أ�شهر في الفرا�ش كي
ت�ستعيد �صحتها ،وبعد �أن انق�ضت فترة النقاهة قررت العودة للعي�ش مع عائلتها المهجرة �إلى
لبنان منذ عام  2013والمكونة من �أمها و�شقيقتيها� ،إال �أنها عندما و�صلت �إلى الحدود اللبنانية
ُمنعت من الدخول �إلى الأرا�ضي اللبنانية رغم �أنها تحمل رقم البرقية التي خرجت بموجبها �إلى
وطلب منها االنتظار رغم الو�ضع ال�صحي ال�صعب ،لحين ّ
�سوريةُ ،
تدخل ال�سفارة الفل�سطينية في
اليوم التالي وال�سماح لها بالدخول.
وفي �/23أيلول � -سبتمبر 2016/منع الأمن العام اللبناني على الحدود اللبنانية ال�سورية عائلة
فل�سطينية �سورية ،كانت متوجهة �إلى بيروت لإجراء مقابلة ل ّم ال�شمل في ال�سفارة الألمانية،
وقالت العائلة المكونة من �أم وابنها�« :إنها و�صلت المعبر اللبناني عند ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا
وعند تقديم الأوراق الالزمة ،رف�ض ال�ضابط �إدخال الأم بحجة �أن برقية الدخول للأم لم ت�صل»،
و�أ�ضافت م.ج�« :أنها توا�صلت مع زوجها في �ألمانيا لعالج الم�شكلة ،وبدوره ذهب �إلى دائرة المهاجرين
«الأو�سلندر» و�أكدوا له �أن المقابلة في ال�سفارة الألمانية في لبنان ت�شمل الأم واالبن ،وتمت مرا�سلة
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ال�سفارة التي �أكدت �أنها �أر�سلت البرقية با�سم الأم والأبن ،في حين �أكد �ضابط الأمن العام اللبناني �أنه
حاول االت�صال بال�سفارة الألمانية عدة مرات دون جدوى وال �أحد يجيب ،و�أن ال�سفارة تكذب عليه».

وفي يوم  17كانون الأول  /دي�سمبر  2016اعتقل الأمن العام اللبناني الالجئ الفل�سطيني ال�سوري
«محمد الحاج �أحمد» في بيروت بحجة انتهاء �إقامته وعدم تجديدها وت�سوية �أو�ضاعه القانونية.

•�إغاثي:
ا�ستمر تراجع العمل الإغاثي المتعلق بالالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان ،مما 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» ،وفي هذا ال�سياق �أبدت «�سيغريد كاغ»
المن�سقة الخا�صة للأمم المتحدة في لبنان قلقها حيال الأو�ضاع المعي�شية ال�صعبة التي يعي�شها
الالجئون الفل�سطينيون ال�سوريون المتواجدون في لبنان نتيجة «الحرب الأهلية الدائرة في
�سورية» ،و�أكدت «كاغ» خالل م�ؤتمر �صحفي عقدته الجمعة  8يوليو/تموز  2016في نيويورك،
�أن « %17من ه�ؤالء الالجئين باتوا يعي�شون تحت خط الفقر».
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 والثلوج ما بين
ته ّد ٍم للجدران ،وت�س ّر ٍب للمياه �إلى داخل المنازل ،والأمرا�ض التنف�سية والمفا�صل.
وفي هذا ال�صدد �أعلنت الأونروا يوم  /8كانون االول – دي�سمبر  2016 /عن موعد ا�ستالم
الم�ساعدة ال�شتوية لعام  ،2016المقدمة �إلى الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين المهجرين �إلى
لبنان ،بهدف م�ساعدتهم على مواجهة برد ال�شتاء القار�س ،وبح�سب بيان الأونروا ،ف� ّإن هذه
الم�ساعدة ت�ضاف �إلى الم�ساعدة النقدية الطارئة التي تغطي الم�ساعدة الغذائية وبدل الإيواء
لهذه العائالت.
و�أ�شارت الأونروا في بيان و�صل ن�سخة منه لمرا�سل المجموعة في بيروت �إلى�« :أن الم�ساعدة
ال�شتوية �ستوزع على العائالت الفل�سطينية ال�سورية ابتداء من يوم  /13كانون الأول الجاري ،منوهة
�إلى �أنه �سيتم �صرف مبلغ  $ 588على الأ�سر التي تعي�ش في مناطق يزيد ارتفاعها عن �سطح البحر على
 500م ،حيث �سيتم �صرف � $ 147شهري ًا خالل فترة �أربعة �أ�شهر� ،أما الأ�سر التي تعي�ش في مناطق ال
يتجاوز ارتفاعها عن �سطح البحر  500م ف�سيتم �صرف مبلغ قدره  $400توزع على �أربعة �أ�شهر بمقدار

� $100شهري ًا».
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بالمقابل �شهد الن�صف الثاني من عام  2016توزيع طرود غذائية ولحوم الأ�ضاحي من قبل بع�ض
الم�ؤ�س�سات الإغاثية المنت�شرة على الأرا�ضي اللبنانية كالقد�س والفرقان والإ�صالح والوقفية
وغيرها ،فقد وزعت الهيئة الخيرية لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني بالتعاون مع جمعية الإر�شاد
واال�صالح في لبنان )400( ،ح�صة غذائية لالجئين الفل�سطينيين النازحين من �سورية �إلى لبنان
في منطقة وادي الزينة�/إقليم الخروب ،وذلك في �إطار الم�شاريع الإغاثية التي تنفذها الخيرية
في المناطق الأ�شد ت�ضرر ًا .وفي � / 10أب � -أغ�سط�س  2016 /وزعت جمعية الفرقان للعمل
الخيري م�ساعداتها العينية والغذائية على بع�ض العائالت الفل�سطينية ال�سورية وال�سورية
المهجرة �إلى مخيم عين الحلوة بمدينة �صيدا جنوب لبنان.
وبمنا�سبة عيد الأ�ضحى المبارك وزعت لحوم الأ�ضاحي على غالبية العائالت الفل�سطينية الالجئة
في لبنان بما فيها العائالت الالجئة من �سورية.
وفي �/19أيلول� -سبتمبر  2016/ن ّفذ تجمع عمال فل�سطينيي �سورية م�شروع الأ�ضاحي لعام
 ،2016على منت�سبي التجمع ،وبح�سب �أحد �أع�ضاء التجمع �أن التوزيع جاء بدعم وتمويل من
تجمع عمال �أوربا فرع �ألمانيا وم�ؤ�س�سة الأيادي الرحيمة الخيرية ،فرع �ألمانيا.

•الأونــــروا
تباين �سلوك الأونروا بخ�صو�ص اال�ستجابة لأزمة الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى لبنان،
فكانت الم�ساعدات بين �صعود وهبوط ففي ال�شهر العا�شر من عام  2014قامت الأونروا بقطع
الم�ساعدات (بدل الإيواء والم�ساعدة الغذائية ) عن حوالي  1100عائلة بعدما �أجرت م�سحاً
اجتماعياً للعائالت الالجئة من �سورية بحجة عدم ا�ستحقاق الم�ساعدة ،وفي �أيار -مايو 2015
�أعلنت الأونروا عن حزمة تقلي�صات على م�ستوى التعليم وال�صحة والم�ساعدات ،القت غ�ضباً
وا�ستنكار ًا �شعبياً وف�صائلياً �أخذ �شكل اعت�صامات واحتجاجات �سلمية و�إغالق لمراكز الأونروا
في لبنان ،مما دفع الأونروا للحوار مع الالجئين الأمر الذي نتج عنه التو�صل �إلى بع�ض التفاهمات
والتي �أدت �إلى �إعادة الم�ساعدات للعائالت التي تم قطعها عنها �سابقا بعد �إجراء �إح�صاء للعائالت
الالجئة من �سورية �إلى لبنان في تموز -يوليو .2016
ولكن ثمة عقبات واجهت الالجئين الفل�سطينيين من �سورية خالل الن�صف الثاني من عام 2016
تجلى بع�ضها في:
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•برنامج الـ PRS

ظهرت م�شكلة الموظفين على برنامج  prsالذي �أوجدته الأونروا للتعامل مع الالجئين الفل�سطينيين
على كافة الم�ستويات التعليمية وال�صحية والخدمية ب�شكل فاقع للعيان خالل الن�صف الثاني من
عام  2016خا�صة في مجال التعليم بعدما قامت الأونروا بعملية الدمج للطالب الفل�سطينيين
القادمين من �سورية �إلى لبنان مع الطالب الفل�سطينيين اللبنانيين ،وتعيين معلمين جدد ،بعد
�أن �أجرت امتحانات خطية ومقابالت �شكلية ،م�ستبعدة غالبية المعلمين الذين كان لهم الجهد
الأ�سا�سي في انطالق هذا البرنامج ونجاحه ،وتحمل ظروف انطالقه ال�صعبة.
كما �أثار المعلمون والعاملون ال�صحيون لدى الأونرا القادمون من �سورية ق�ضية تعاطي الأونروا
معهم �ضمن المعايير التي تتعامل بها مع موظف الأونروا في �سورية من حيث الراتب والتغطية
المالية الحتياجاتهم رغم الفروق الوا�سعة بين البلدين من حيث القيمة ال�شرائية للمواد والكلفة
العالية للح�صول على خدمات �أجرة المنازل والكهرباء والمال مما جعل الفارق بينهم وبين
نظرائهم من موظفي الأونروا على �ساحة لبنان كبير ًا جد ًا.

•الإح�صاء
دعت الأونروا العائالت الفل�سطينية ال�سورية الموجودة في لبنان �إلى �إعادة ت�سجيل بياناتهم
خالل الفترة الممتدة من  29-25تموز-يوليو  2016وطالبت ب�ضرورة ح�ضور جميع �أفراد
العائلة �شخ�صياً �إلى مراكز الأونروا وا�صطحاب الأوراق الثبوتية معهم(.)1

♦ ♦الموقف ال�شعبي من عملية الإح�صاء
رف�ض الالجئون الفل�سطينيون ال�سوريون في لبنان ال�شروط التي و�ضعتها الأونروا لإعادة
ت�سجيل البيانات و�سرت حالة من الغ�ضب وال�سخط بينهم ب�سبب ال�شروط التي و�ضعتها الأونروا
لتحديث تلك البيانات ،وا�صفين تلك ال�شروط التي طلبت بموجبها الأونروا ح�ضور جميع �أفراد
العائلة �شخ�صياً �إلى مراكز الإح�صاء التابعة لها ،وا�صطحابها م�ستند ًا يثبت الإقامة في �سورية
قبل �آذار  -مار�س  2011مثل �إي�صاالت كهرباء ،هاتف ،عقد �إيجار� ،شهادة مدر�سية للأطفال،
بالإ�ضافة �إلى الوثائق ال�شخ�صية الأخرى بالتعجيزية.
( )1بطاقة الهوية ال�شخ�صية ،جواز �سفر ،اخراج قيد �صادر عن المديرية العامة لدائرة الأحوال ال�شخ�صية في �سوريا،
ختم ت�أ�شيرة دخول �إلى لبنان من الدوائر الر�سمية المخت�صة ،دفتر العائلة من الدوائر الر�سمية في �سوريا ،م�ستند
يثبت الإقامة في �سوريا قبل �آذار  2011مثل اي�صاالت كهرباء هاتف ،عقد ايجار� ،شهادة مدر�سية للأطفال.
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ودعوا �إلى االعت�صام في كافة المخيمات �أمام مكاتب الأونروا لرف�ض قرار الأونروا التع�سفي
بح�سب تعبيرهم -حيث اعتبروا هذه ال�شروط مهينة لالجئين وتحملهم فوق طاقاتهم منتكاليف نقل وتجميع هذه الأوراق ،وطالبوا الأونروا بالتراجع عن هذه ال�شروط المجحفة �أو
تعديلها ،وعدم ذهاب الالجئ الفل�سطيني �إلى مكاتب الأونروا والطلب من الأونروا الذهاب �إلى
بيوت الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين.

♦ ♦الت�أخر بتقديم الم�ساعدات

بعد �إجراء عملية الإح�صاء الذي �أعلنت عنه الأونروا في تموز – يوليو الما�ضي� ،أعلنت الأونروا
عبر ر�سائل �أر�سلتها �إلى فل�سطينيي �سورية تبلغهم فيها ت�أجيل تقديم م�ستحقات �شهر �أيلول -
�سبتمبر (بدل �إيواء ،وبدل الطعام) ا�ستثنائياً مع م�ستحقات ت�شرين الأول � -أكتوبر في منت�صف
�شهر ت�شرين الأول ،ب�سبب تجديد بطاقات ال�صراف الآلي ،مما �أثار حفيظة الالجئين الذين
اعت�صموا �أمام مكاتب الأونروا رف�ضا لقرار الت�أجيل على اعتبار �أن هذه الم�ساعدة ت�شكل الم�صدر
الرئي�سي للدخل لديهم ،ففي يوم الأربعاء � 21أيلول� /سبتمبر ّ 2016
نظم فل�سطينيو �سورية
اعت�صاماً �أمام مكتب وكالة الأونروا في منطقة البقاع.

• ال�صليب الأحمر الدولي ...م�ساعدات �إ�ضافية وانتقائية في االختيار
�أعلن ال�صليب الأحمر الدولي عن تقديم م�ساعدة مالية قدرها � $1000إلى بع�ض العائالت
الفل�سطينية ال�سورية الأ�شد حاجة تدفع لهم لمدة �أربعة �أ�شهر.
واعتبر الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى لبنان هذه الخطوة بالجيدة ولكن اعتراها
�سوء انتقاء للعائالت الم�ستفيدة من الم�ساعدة فقاموا بتنفيذ عدة اعت�صامات يوم �/29أيلول
 �سبتمبر� 2016/شاركت فيها قوى ولجان �أهلية فل�سطينية وعدد من الالجئين الفل�سطينيينال�سوريين في لبنان� ،أمام مركز اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر الدولي في مخيم عين الحلوة،
احتجاجاً على االختيار الع�شوائي من قبل �إدارة ال�صليب الأحمر للعائالت الأكثر حاجة وا�ستثناء
معظم العائالت الفل�سطينية المهجرة من �سورية �إلى لبنان.
وطالب المعت�صمون ب�إن�صافهم و�شمولهم بهذا الإح�صاء ورف�ض المح�سوبيات والت�ضييق على
الفل�سطينيين ال�سوريين ،ورفعوا �شعارات «ال للمح�سوبيات» و«ال للت�ضييق على المهجرين»
و«من حقنا �أن نعي�ش بكرامة" ،مت�سائلين عن �آلية اختيار العائالت المحتاجة من النازحين التي
تعي�ش �أو�ضاعاً مزرية.
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و�أكد المعت�صمون في المذكرة التي �سلموها �إلى مدير مركز ال�صليب الأحمر الدولي �إعادة النظر
في الم�ساعدات وجعلها ت�شمل جميع تلك العائالت المهجرة من �سورية.

•عمل �أهلـــــــي
تابع الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى لبنان تقديم البرامج والأن�شطة الخا�صة لفل�سطينيي
�سورية من خالل الأطر الأهلية التي تم ت�أ�سي�سها خالل ال�سنوات الما�ضية من اللجوء وبالم�شاركة
مع م�ؤ�س�سات المجتمع الأهلي الفل�سطيني في لبنان ،ور�صدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي
�سورية خالل الن�صف الثاني من عام  2016العديد من الأن�شطة ،من �أبرزها:
• / 14تموز -يوليو � 2016 /شاركت «لجنة فل�سطنيي �سورية» في لبنان بور�شة عمل �أقيمت
في «جمعية النبع» بمخيم عين الحلوة بمدينة �صيدا جنوب لبنان حول حماية �أطفال المخيم،
ناق�ش المجتمعون في الور�شة بع�ض الق�ضايا المتعلقة بالم�شاكل التي يعاني منها �أطفال مخيم
عين الحلوة ،والأطفال الفل�سطينيون المهجرون من �سورية �إلى المخيم ،كما تطرقوا للحديث
عن الم�شاكل االجتماعية وال�صحية والأخالقية و�سبل و�آليات معالجتها.
• / 31تموز -يوليو  2016 /كرمت «وقفية القبلة الأولى لتحفيظ القر�آن الكريم» الطفلة «منى
مح�سن عبد الرحمن» (ت�سع �سنوات) من فل�سطينيي �سورية المهجرين �إلى مخيم البداوي،
والتي فقدت نعمة الب�صر منذ الوالدة ،بجائزة عبارة عن (البتوب) خا�ص بلغة «البريل»
الخا�صة بالمكفوفين ،لحفظها ثالثة �أجزاء من القر�آن الكريم ،وذلك خالل حفل ختام الم�سابقة
التي �أقامتها وقفية القبلة الأولى لتحفيظ القر�آن الكريم في بلدية �صيدا جنوب لبنان.
•� /7آب� -أغ�سط�س  2016 /عقد تجمع عمال فل�سطينيي �سورية م�ؤتمره ال�سنوي الثاني
تحت عنوان «العمال بين الواقع و�آفاق الم�ستقبل» في مدينة �صيدا اللبنانية ،وذلك برعاية
«التجمع الدولي للم�ؤ�س�سات والروابط المهنية الفل�سطينية” ،حيث ع ّبر العمال الفل�سطينيون
فيه عن موا�صلة حراكهم الداعم لق�ضيتهم الأم فل�سطين ،وتقديم ما في و�سعهم لخدمة �أهلهم
الالجئين الفل�سطينيين من �سورية في لبنان ،وذلك لتخفيف �ألم اللجوء وما ترافق معه من
نكبات لحقت بالفل�سطينيين ال�سوريين.
•� /12آب� -أغ�سط�س � 2016 /أقامت مجموعة «الق�سطل الك�شفية الإر�شادية» المهجرة من
�سورية بالتعاون مع «لجنة متابعة المهجرين الفل�سطينيين من �سورية» مع�سكر ًا ك�شفياً
في �إقليم «الخروب» منطقة «�سبلين» في لبنان بين  4و � /8آب� -أغ�سط�س  ،2016/حيث
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�أقيم خالل المع�سكر بع�ض العرو�ض الفنية والك�شفية من الأ�شبال والزهرات الم�شاركات في
المع�سكر ،وفي نهايه الحفل ُوزعت �شهادات �شكر وتقدير لمن �ساهم ب�إنجاح هذا المع�سكر
و�شهادات للم�شاركين.
•�أطلق مركز �آفاق التعليمي في وادي الزينة ،بالتعاون مع الإغاثة الإ�سالمية ،م�شروع «اح ِم طف ًال..
ابنِ وطناً» ،للدعم النف�سي للأطفال الوافدين من �سورية و�ضم الم�شروع العديد من الأن�شطة
المتنوعة من ريا�ضة ور�سم و�أ�شغال يدوية وم�سرح� ،إ�ضافة الى وجبة طعام �أ�سبوعية.
•� /16آب� -أغ�سط�س  2016 /بم�شاركة �أكثر من  60تلميذ ًا من الالجئين الفل�سطينيين القادمين
من �سورية والمقيمين في لبنان ،انطلق يوم � /15آب – �أغ�سط�س مخيم تعليم اللغة الإنكليزية
الأول في لبنان تحت عنوان« :نتعلم لأجل فل�سطين»� ،شارك في المخيم وفد من المعلمين
الفل�سطينيين المتطوعين المولودين في �أوروبا �إ�ضافة �إلى عدد من المعلمين الفل�سطينيين
المقيمين في لبنان.
•� 18آب� -أغ�سط�س  2016و�ضمن برنامج «مبادرة م�شروعي» تقيم منظمة «ثابت» لحق
العودة بالتعاون مع  AKCTلال�ست�شارات والتدريب دورة تدريبية بعنوان« :امتلك مفاتيح
النجاح في الحياة» ،ت�ستهدف فئة ال�شباب من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين واللبنانيين،
في قاعة فندق بارك �أوتيل – �شتورا  /البقاع.
• /3ت�شرين الثاني  -نوفمبر  2016 /نفذت مجموعة من متطوعي معهد البرامج الن�سائية
التابع للأونروا في مخيم عين الحلوة وبالتن�سيق مع لجنة فل�سطينيي �سورية في لبنان
م�شروع الحالقة المجانية لطالب مدر�سة ال�سموع ،حيث �شمل م�شروع الحالقة الذي ا�ستمر
�أربعة �أيام طالب المدر�سة من ال�صف الأول حتى ال�صف الرابع.

•حوادث

•قامت م�شفى لبيب �أبو ظهر بمدينة �صيدا جنوب لبنان يوم  26تموز -يوليو  2016باحتجاز
جثمان الالجئ الفل�سطيني «خالد نا�صر �أبو جيدا» الذي توفي مت�أثر ًا بجراحه بعد تعر�ضه
لإطالق نار في �إحدى حارات مخيم المية ومية بمدينة �صيدا جنوب لبنان ،م�شترطة على
ذويه ت�سديد مبلغ ( 21مليون ليرة لبنانية) ما يعادل (� )14ألف دوالر وذلك لقاء ليلة ق�ضاها
�أبو جيدا في العناية الم�شددة بالم�شفى قبل وفاته.
•ق�ضت الطفلة الفل�سطينية ال�سورية «مريم عرجاوي» من �أبناء مخيم خان ال�شيح� ،أثر حادث
�سير بالقرب من مخيم الجليل بعلبك يوم  -15ت�شرين الأول �أكتوبر .2016
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•تعر�ض الالجئ الفل�سطيني �أحمد مو�سى ( 31عاماً) ابن مخيم اليرموك لحادث �سير �أثناء
قيادة دراجة نارية ،وتم �إ�سعافه �إلى الم�شفى المركزي في منطقة مزبود ب�إقليم الخروب،
وهناك تلقى العالج لمدة �أربعة �أيام� ،إال � ّأن العائلة ا�ضطرت بعد ذلك لنقل ولدها �إلى م�شفى
الهم�شري في مدينة �صيدا ب�سبب التكلفة الباهظة لعالجه في الم�شفى المركزي وعدم قدرة
العائلة على ت�سديد نفقات عالجه ،وفي  7كانون الأول – دي�سمبر � 2016أطلقت والدته نداء
منا�شدة للتكفل بعالج ولدها بعد �أن تدهورت حالته ال�صحية وعجزت عن عالجه ب�سبب الكلفة
الباهظة للعالج ،وفي العا�شر من ال�شهر ذاته �أطلقت حملة الوفاء الأوروبية حملة لت�أمين
تكاليف عالجه البالغة  $3500وتم ذلك.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى األردن
تقدر الأونروا �أعداد الالجئين من �سورية �إلى الأردن نهاية  2015بحوالي ( )18000الجئاً
فل�سطينياً ي�شكل الأطفال تحت �سن  18عاما  % 41منهم.
�إال �أن الواقع ي�شير �إلى �أن الأعداد �أكثر من ذلك فهناك من دخلوا الى الأردن على �أنهم �سوريون
نظر ًا لمنع الأردن من دخول الفل�سطينيين الالجئين من �سورية �إليها ر�سمياً.

•ال�سمات العامة لالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى الأردن

•تقدم الأونروا م�ساعدات نقدية ل  % 80من الالجئين �أي بحدود  14000الجئ ما يعادل $40
لل�شخ�ص بال�شهر.
• 1800طالبا وطالبة يتلقون تعليمهم في مدار�س الأونروا ،يتوزعون على حوالي  141مدر�سة
تابعة للأونروا في الأردن.
•اليتمكن جميع الالجئين من الح�صول على الخدمة ال�صحية الوطنية لذا يلج�أ معظم الالجئين
لتلقي العالج في عيادات الأونروا ومراكزها ال�صحية ،كما تقوم الأونروا بتغطية التحويالت
�إلى الم�ست�شفيات الحكومية.
• % 25من الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى الأردن تعولهم امر�أة.
•يعاني الالجئون الفل�سطينيون القادمون من �سورية حالة من انعدام الأمن كما يواجهون
�صعوبة على �صعيد العمليات المدنية كت�سجيل المواليد و�سبل الو�صول �إلى الخدمات
الحكومية ،وهم يتعر�ضون لخطر دائم ب�أن يتم �إعادتهم ق�سر ًا �إلى �سورية.
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•�إغالق �سايبر �ستي
�شهد الن�صف الثاني من عام  2016في الأردن على م�ستوى ملف الالجئين الفل�سطينيين من
�سورية تطور ًا الفتاً ،حيث �أغلقت ال�سلطات الأردنية يوم  /11كانون الأول – دي�سمبر 2016
مخيم «�سايبر �سيتي» الذي كان ي�أوي حوالي ( )175عائلة فل�سطينية �سورية ،وقامت بنقلهم �إلى
مخيم حدائق الملك عبد اهلل في مدينة الرمثا(.)1
وبح�سب المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن� ،أنه تم نقل
الالجئين منه �إلى مخيم حدائق الملك عبد اهلل في مدينة الرمثا ،باعتباره منطقة �أكبر لالجئين،
بعد �إجراء �أعمال �صيانة لجميع المرافق الالزمة ال�ستيعاب الجئي مخيم ال�سايبر» .وذلك باتفاق
م�شترك بين ال�سلطات الأردنية والمفو�ضية.

الالجئون الفلسطينيون من سورية الى مصر
يقدر عدد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى م�صر بحوالي  4000الجئاً ح�سب �أرقام الأونروا،
وتقوم المفو�ضية بالإ�شراف على الأو�ضاع العامة لالجئين بالتن�سيق مع مكتب التن�سيق التابع
للأونروا في م�صر.
وي�شتكي فل�سطينيو �سورية في م�صر من �ضعف التمثيل الر�سمي لهم ،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.

•الأو�ضاع القانونية والإن�سانية
ما زالت ال�سلطات الم�صرية ترف�ض منح فل�سطينيي �سورية �إقامات داخل م�صر ،بالرغم من مرور
�سنوات على وجودهم فيها ،حيث تمتنع الجهات الم�س�ؤولة عن �إ�صدار الإقامات ،منحهم �أ ّية �إقامة
بالرغم من توفير الالجئين الفل�سطينيين جميع متطلبات الإقامة في م�صر.
( )1مخيم �سايبر �ستي عبارة عن مجمع �صناعي محاط ب�سياج ومعزز بحرا�سة �أمنية م�شددة كان مخ�ص�صا ً  لإقامة
عمال �آ�سيويين كانوا يعملون في م�صانع المدينة ال�صناعية في مدينة اربد قبل �أن يتم �إغالقه منذ �سنوات نتيجة
الإ�ضرابات المتتالية للعمال احتجاج ًا على �سوء م�ستوى ال�سكن ،وتم فتح هذا المكان بتبرع من �صاحبه لإيواء
الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية ،هو �أ�شبه بالمعتقل ،حيث عانى الالجئون فيه من ت�شديد �أمني كبير
و�سوء بالأو�ضاع الإن�سانية والمعاملة المهينة والتعتيم الإعالمي على معاناتهم� ،أدت �إلى خف�ض �أعداد الالجئين
الفل�سطينيين ال�سوريين المتواجدين فيه.
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•الأو�ضاع المعي�شية
يعاني الالجئون الفل�سطينيون من �سورية �إلى م�صر من �صعوبات كبيرة في ت�أمين فر�ص عمل
منا�سبة ،ب�سبب الأو�ضاع االقت�صادية ال�سيئة في م�صر من جهة ،وعدم قدرة الالجئين على العمل
ب�شكل نظامي لفقدانهم الإقامة ال�شرعية في م�صر.

•فل�سطينيو �سورية في م�صر و�أداء فري�ضة الحج
رف�ضت ال�سفارة ال�سعودية بالقاهرة �إعطاء الالجئين الفل�سطينيين من �سورية في م�صر ت�أ�شيرة دخول
(فيزا) لأداء فري�ضة الحج للعام  1437هـ2016 /م مبا�شرة ،ب�سبب وجود تعليمات تمنع ذلك.
وبح�سب الم�صادر فالمملكة العربية ال�سعودية تعتبر االئتالف ال�سوري المعار�ض في م�صر
هو الم�س�ؤول عن ملف الحج بالن�سبة لل�سوريين والفل�سطينيين ال�سوريين بحكم �أن الفل�سطيني
ال�سوري مح�سوب بكل �أحواله المدنية على �سورية ،وبالتالي فلجنة الحج العليا المنبثقة عن
االئتالف ال�سوري وبموجب االتفاقية الموقعة مع وزارة الحج في المملكة العربية ال�سعودية
هي المعنية بمهام تي�سير �إجراءات الحج و�إعداد الترتيبات الالزمة لخدمة ورعاية حجاج بيت
اهلل الحرام من رعايا الجمهورية العربية ال�سورية ،وت�شمل هذه المهام عمليات الت�سجيل وتقديم
الطلبات ،و�إ�صدار الت�أ�شيرات الالزمة والنظامية عبر �سفارات المملكة العربية ال�سعودية ،وفتْح
مكاتب لها في لبنان وتركيا وم�صر والأردن والأرا�ضي ال�سورية تحت نفوذ المعار�ضة ،ومتابعة
عمليات النقل والإ�سكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة والم�شاعر المقد�سة.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى تركيا
اليزال الو�ضع العام لالجئين الفل�سطينيين الذي لج�ؤوا �إلى تركيا غام�ضا نوعا ما ،رغم الوعود
التي �أطلقتها الجهات الر�سمية التركية بالعمل على التخفيف من معاناة فل�سطينيي �سورية الذين
ا�ضطرتهم الحرب للجوء �إلى تركيا.
كذلك لم ي�شهد الن�صف الثاني من عام  2016زيادة في �أعداد الالجئين المقدرة ما بين (-5000
 )7000الجئا ،موزعين على العا�صمة ا�ستنبول ومحافظات الو�سط والجنوب التركي(.)1

( )1التقرير الن�صف ال�سنوي االول  2016فل�سطينيو �سورية بين الترحال والزوال على ال�شبكة العنكبوتية.
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/148002435862016-.pdf.
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•الت�شدد في منح الت�أ�شيرات والدخول �إلى تركيا
ما زالت ال�سطات التركية تت�شدد في منح الالجئين الفل�سطينيين من �سورية ت�أ�شيرات للدخول
�إليها ب�شكل �شرعي �إال في حدود �ضيقة جدا جدا ،وكذلك ت�شهد الحدود ال�سورية التركية انت�شارا
�أمنيا كبيرا من قبل ال�سلطات التركية يكاد ي�ستحيل العبور الآمن �إلى الأرا�ضي التركية من خالله،
حيث قام الجي�ش التركي ب�إن�شاء �أبراج مراقبة ذكية تقوم بر�صد �أي ج�سم متحرك� ،إ�ضافة �إلى
�إطالق تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية لكل ج�سم متحرك يقترب م�سافة 300
متر من الحدود.
ففي /24تموز -يوليو � 2016أطلقت حوالي  20عائلة فل�سطينية �سورية عالقة على الحدود
ال�سورية التركية منذ كانون الثاني -يناير  2016تقريباً في منطقة �إعزاز ،منا�شدة عبر مجموعة
العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية ،نا�شدت فيها المنظمات الدولية والإن�سانية وال�سفارة
الفل�سطينية والمفو�ضية العامة لالجئين التدخل من �أجل م�ساعدتهم للدخول �إلى الأرا�ضي
التركية ،بعدما ف�شلت محاوالت دخولهم الأرا�ضي التركية نتيجة انت�شار الجي�ش التركي والقلق
الم�صاحب لعملية التهريب والكلفة المالية العالية لذلك،حيث و�صلت تكلفة دخول ال�شخ�ص
الواحد �إلى تركيا  ،$ 700وهم ال يملكون منه �شيئاً ،كما �أنهم ال ي�ستطيعون العودة �إلى داخل
�سورية خوفاً من اعتقالهم من قبل حواجز الأمن ال�سوري والمجموعات الموالية له ،الأمر الذي
دفع معظم العائالت الفل�سطينية �إلى البقاء على الحدود ،يبيتون في العراء بين �أ�شجار الزيتون،
في ظروف �صحية ونف�سية �صعبة.
كما ر�صدت مجموعة العمل يوم /3كانون الأول ــ دي�سمبر � 2016/إ�صابة الالجئة الفل�سطينية
ال�سورية «خديجة �أحمد عقلة» خالل محاولتها العبور من الأرا�ضي ال�سورية �إلى التركية بعد
�أن �أطلق حر�س الحدود التركي النار نحوها ،مما �أدى �إلى �سقوطها من منطقة مرتفعة في منطقة
خربة الجوز الحدودية �أ�صيبت خاللها بك�سر في ظهرها ،وتم نقلها الى م�شفى ج�سر ال�شغور داخل
�سورية ،وهي من �سكان مخيم اليرموك المحا�صر جنوب العا�صمة دم�شق(.)1
( )1ي�شار الى انها لي�ست المرة الأولى التي يمنع فيها الالجئون الفل�سطينيون من الدخول الى تركيا فقد �سبق ان
تعر�ض العديد مكنهم الطالق النار على الحدود كما في حالة عماد عزوز وزوجته يوم  ،2016/2/14وحالة ال�شاب
با�سل عزام الذي رحل من مطار اتاتورك الى الدخل ال�سوري حيث ق�ضى بالق�صف الجوي على مدينة ادلب يوم 9
�آب .2016
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•معاملة مزاجية داخل المطارات
ر�صدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية خالل �شهر �آب – �أغ�سط�س  2016طرقاً
متفاوتة لتعامل ال�سلطات التركية مع الأ�سر الفل�سطينية ال�سورية المغادرة �إلى �أوروبا عبر
المطارات التركية ،حيث ُ�سجلت العديد من الحاالت التي تم ت�أخير �سفرها دون �إبداء الأ�سباب
بالرغم من حمل �أفرادها الإذن بمغادرة البالد وال�صادر عن ال�سلطات التركية ،فيما �سجلت �أكثر
من ثالث حاالت ممن توجب عليهم دفع غرامات قاربت من ( )$1000على العائلة الواحدة ،في
حين تم منع بع�ضها من دخول تركيا لمدة (� )5سنوات ،بالرغم من ح�صولهم على �إذن المغادرة،
فيما تمكنت عائالت �أخرى من ال�سفر دون �أ ّية م�شاكل تذكر ،وذلك بالرغم من دخولهم �إلى الأرا�ضي
التركية ب�شكل غير نظامي.
كما �أكد العديد من الالجئين لمجموعة العمل �أن ال�سلطات التركية في مطاري (�أتاتورك)
و(�صبيحة) قد تعاملوا ب�شكل مزاجي معهم ،حيث �أن ال�ضابط الم�س�ؤول هو من يفر�ض الغرامة
�أو الإعفاء �أو المنع والغرامة معاً ،وذلك دون �أي تو�ضيح ،حيث �سمح لبع�ض العائالت بالمغادرة
دون �أية م�شاكل فيما فر�ض على بع�ضها الآخر الغرامات وعلى �آخرين منع دخول لمدة ()5
�سنوات ،بالرغم من الت�شابه التام للأو�ضاع القانونية لتلك الأ�سر.
وفي  17ت�شرين الأول – �أكتوبر  2016احتجزت ال�سلطات التركية عائلة فل�سطينية �سورية كانت
متجهة من مدينة بيروت �إلى الدنمارك عبر مطار �إ�سطنبول ب�سبب عدم امتالكها «فيز ترانزيت"،
�إال �أنها عادت و�أفرجت عنها بعد تدخل ال�سفارة الدنماركية في تركيا ،كما �أنها �أوقفت عائلة
فل�سطينية �سورية كانت متجهة �إلى ال�سودان.

•م�ؤتمر «فل�سطينيي تركيا وق�ضايا الوطن»
انطلقت يوم � /4أيلول – �سبتمبر 2016/فعاليات م�ؤتمر «فل�سطينيي تركيا وق�ضايا الوطن”،
وبح�ضور �أع�ضاء من البرلمان التركي والعديد من ال�شخ�صيات الفل�سطينية وبم�شاركة الع�شرات
من الم�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية الفل�سطينية في تركيا ،وتخلل الم�ؤتمر العديد من الفقرات
وور�ش العمل.
حيث تم مناق�شة معاناة «فل�سطينيي �سورية في تركيا» خ�صو�صاً فيما يتعلق بالإقامات والو�ضع
القانوني والإغاثي ،و�سبل حل الإ�شكاالت التي يعاني منها الالجئون هناك ،والت�أكيد على الجانب
التركي ب�ضرورة العمل على حل تلك الإ�شكاالت.
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كما ت�ضمن الم�ؤتمر معر�ضاً لل�صور وعر�ضاً ت�سجيلياً لأحد الأعمال الدرامية التي تتناول ق�صة
مهاجرين من �سورية عبر البحر المتو�سط ،وما تعر�ضوا له من م�صاعب ومعاناة.
وفي  26ت�شرين الأول – �أكتوبر  2016قام وفد من رئا�سة «م�ؤتمر فل�سطينيي تركيا» بمتابعة
ملف فل�سطينيي �سورية في تركيا خالل زيارته لمجل�س النواب التركي في �أنقرة ،خ�صو�صاً فيما
يتعلق بالإقامات والو�ضع القانوني ،و�سبل حل الإ�شكاالت التي يعاني منها الالجئون هناك،
والت�أكيد على الجانب التركي ب�ضرورة العمل على حل تلك الإ�شكاالت ،كما تم مناق�شة ملف
طالب فل�سطينيي �سورية في تركيا ،وما يعانونه من معوقات وم�شكالت متعددة� ،أبرزها الأمور
التعليمية ال�سيما الطلبة الجامعيون الذين يواجهون �صعوبات عديدة ،والتي ُينتظ ُر �أن تقوم
وزارة التعليم العالي بحل ق�ضاياهم.

الالجئون الفلسطينيون من سورية إلى أوروبا
حالة من الركود يعي�شها الالجئون الفل�سطينيون ال�سوريون في �أوروبا خالل الن�صف الثاني من
عام  ،2016خ�صو�صاً مع التوقف ال�شبه التام لو�صول الالجئين عبر البحر �أو البر ،با�ستثناء
و�صول المئات منهم عبر معامالت «ل ّم ال�شمل» التي قدمها ذويهم الذين و�صلوا خالل ال�سنوات
الما�ضية.
فعلى ما يبدو �أن قيام �أوروبا بت�شديد �إجراءاتها الحدودية لمنع و�صول الالجئين �إلى �أرا�ضيها
منذ مطلع العام  ،2016بالإ�ضافة �إلى االتفاقية الأوروبية – التركية قد نجحت بالحد من و�صول
�آالف الالجئين �إلى �أوروبا.

•�أعداد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية �إلى �أوروبا
يواجه �إح�صاء �أعداد الالجئين الفل�سطينيين المهجرين من �سورية �إلى �أوروبا �صعوبات تقنية
كبيرة� ،أهمها ت� ّأخر الجهات الأوروبية من مراكز �إح�صائيات حكومية ودوائر الهجرة ب�إ�صدار
تقاريرها الدورية ،وتوقف بع�ضها الآخر عن ن�شر تقاريرها الف�صلية كما هو الحال مع المفو�ضية
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين  ،UNHCRفيما ال تقوم �أي جهة ر�سمية فل�سطينية بمتابعة �إح�صاء
عدد الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في �أوروبا.
�إال �أن مجموعة العمل كانت قد �أعلنت �أن عدد الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في �أوروبا قد
بلغ حتى يونيو /حزيران  2016نحو ( ،)79206وذلك بناء على تقديرات غير ر�سمية ومقاطعة
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بع�ض الإح�صائيات ال�صادرة عن جهات دولية ور�سمية �أوروبية.
وعن طريقة الو�صول �إلى تلك الإح�صائيات اعتمد باحثو المجموعة على منهجية «تثقيل الرقم
الإح�صائي» للفل�سطيني ال�سوري في �أوربا ،والتي ت�ساعد با�ستخال�ص الرقم الأقرب �إلى ال�صحة
لعدد فل�سطينيي �سورية من الإح�صائيات الأوربية ،حيث ال تقدم �إح�صائيات منف�صلة لهم كما 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 ت�صنيف «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

•�إح�صائيات فل�سطينيي �سورية في �أوروبا للفترة من  2011وحتى يونيو /
حزيران :2016
بعد االطالع على التقارير الن�صف ال�سنوية ال�صادرة عن المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين
وال�صادرة في الفترة ما بين ( ،)2016-2011وبعد ا�ستثناء الن�سبة التي �أ�شرنا �إليها �سابقاً من
فئة بدون وطن ،ف�إننا ن�صل �إلى الأرقام التالية:
العام
عدد الالجئين

2011
2465

2012
3513

2013
9620

2014
13902

�أما فيما يتعلق ب�إح�صائيات عام  ،2015فهي وب�سبب اال�ضطرابات الكبيرة والأعداد المتفاوتة
التي دخلت �أوروبا ،ولم تنته بعد من �إجراءات اللجوء ف�إنه من الممكن اعتماد �إح�صائيات الوكالة
الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأع�ضاء في االتحاد الأوروبي
(فرونتك�س) ،والتي �أ�شارت خالل تقريرها الربعي الثاني؛ �إلى �أن �أعداد الالجئين القادمين من
�سورية �إلى �أوروبا قد ارتفع ثالثة �أ�ضعاف تقريباً ،وقيا�ساً على ذلك يمكن تقدير ن�سبة م�شابهة
بالن�سبة للفل�سطينيين القادمين من �سورية ،وهو ما قد يقترب من ( )41.706الجئاً .وت�ؤكد
مجموعة العمل �أن الأرقام التي توردها في هذا التقرير �أو غيره فيما يتعلق ب�أعداد فل�سطينيي
�سورية في �أوروبا هي �أرقام تقديرية وغير مح�سومة من الجهات الر�سمية الأوروبية.
( )1منهجية تثقيل الرقم االح�صائي للفل�سطيني ال�سوري في �أوروبا للباحث االقت�صادي محمد يو�سف.
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في الن�صف الأول من العام ( )2016لوحظ توقف معظم الجهات الدولية عن �إ�صدار تقاريرها
الدورية المتعلقة بهذا المو�ضوع وخ�صو�صاً مفو�ضية الالجئين ،والوكالة الأوروبية لإدارة
التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأع�ضاء في االتحاد الأوروبي (فرونتك�س)� ،إال
�أنه و�إن �أخذنا بعين االعتبار ا�ستمرار و�صول الالجئين قبل توقيع االتفاق «التركي الأوروبي»
بخ�صو�ص الالجئين ،ف�سيكون العدد ل�شهري (يناير  -كانون الثاني)�( ،شباط – فبراير) بنف�س
العدد المقدر في العام ( ،)2015وبالتالي ف�إن العدد التقريبي يقدر بـ ( )8000الجئ فل�سطيني
�سوري ،في حين ُ�س ّجل توقف �شبه تام لو�صول الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين بعيد توقيع
االتفاق (التركي /الأوروبي) مطلع �شهر �آذار – مار�س ( ،)2016وقد ال تتجاوز �أعداد من و�صل
�سوى ب�ضع مئات ب�أعلى تقدير ،وذلك ب�سبب نجاح ال�سلطات التركية ب�ضبط حدودها البحرية
من جهة ،وت�شديد الإجراءات من قبل هنغاريا وبلغاريا ومقدونيا لحرا�سة حدودها البرية ،مما
يجعل العدد الإجمالي لالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين الذين و�صلوا �إلى �أوروبا في الفترة ما
بين  ،2016 -2011ي�صل تقريباً �إلى ( )79206الجئاً ،مع الت�أكيد على �أن الإح�صائيات في الفترة
( )2016-2015هي تقديرية وقد تم الو�صول �إليها وفق ما تم �شرحه في الفقرة ال�سابقة.
جدول تف�صيلي ب�إح�صائيات �أعداد الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في �أوروبا
2016
2015
2014
2013
2012
2011
8.000
41.706 13902 9620
3513
2465
79206
العدد الإجمالي

فيما يتوقع �أن يتجاوز العدد الحالي (� )85ألفاً كحد �أدنى وذلك بناء على تقديرات ومتابعات
لأعداد العوائل والأفراد الوا�صلين �إلى �أوروبا عبر �إجراءات لم ال�شمل خالل الن�صف الثاني من
عام .2016

•الو�ضع القانوني لفل�سطينيي �سورية في �أوروبا:
ت�ستمر حالة الت�شديد ب�إجراءات اللجوء( ،)1والتغييرات المتتالية التي و�صلت �إلى وقف بع�ض
الدول الأوروبية منح المدة الق�صوى للإقامة (� )5سنوات غالباً مع الالجئين من �سورية.
( )1انظر التقرير الن�صف ال�سنوي االول  2016فل�سطينيو �سورية بين الترحال والزوال -على ال�شبكة العنكبوتية.
http://actionpal.org.uk/ar/pdf/148002435862016-.pdf
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ال�سويد
�أعلنت دائرة الهجرة ال�سويدية عن تطبيقها لقانون الهجرة الجديد – الذي يعتبر الأكثر ت�شدد ًا
في تاريخ ال�سويد تجاه المهاجرين ،حيث �أ�صبحت تعطي �إقامات م�ؤقتة مدتها ثالث �سنوات قابلة
للتجديد �أو حماية �إن�سانية مدتها (� )13شهر ًا بالإ�ضافة �إلى �شروط غاية في ال�صعوبة ال يمكن
لالجئ تحقيقها للح�صول على الإقامة الدائمة.
احتج المئات من الالجئين الفل�سطينيين وال�سوريين على القانون الجديد ،ونفذوا العديد من
االعت�صامات في �ساحة «مينتوريت» �أمام مقر البرلمان ال�سويدي احتجاجاً على قانون الهجرة
الجديد.
كما �أفادت م�صادر مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية يوم  1كانون الأول – دي�سمبر
� 2016أن ال�سلطات ال�سويدية رف�ضت منح ( )12عائلة فل�سطينية �سورية كانت تقيم في بلدان
الخليج العربي ( المملكة العربية ال�سعودية و الإمارات العربية المتحدة) حق اللجوء ،وعند
اال�ستئناف جاءت قرارات رف�ض �أخرى ،ملحق بها قرارات الترحيل �إلى الدول التي كانوا مقيمين
فيها ،رغم العلم الم�سبق لدى م�صلحة الهجرة ال�سويدية برف�ض تلك الدول ا�ستقبال الالجئين
حملة الوثائق الفل�سطينية ال�سورية بدون وجود عقد عمل.

الدنمارك:
�أخذت الحكومة الدنماركية مجموعة قرارات تتعلق بالالجئين ،كالإجبار على العمل والتهديد
بخ�صم الإعانة االقت�صادية ،وت�شديد �إجراءات ل ّم �شمل العائالت و�إلغاء العطل وعزل التالميذ
من جن�سيات مختلفة عن الطالب الدنماركيين ،مما جعل الالجئين يعت�صمون �ضد هذه القرارات
ففي � 15أيلول –�سبتمبر � 2016شهدت مدينة «�آرهو�س» ثاني �أكبر مدينة في الدنمارك اعت�صاماً
حا�شد ًا �شارك فيه عدد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين.

�ألمانيا
قررت ال�سلطات الألمانية تطبيق قانون «الحماية الفرعية» لالجئين ال�سوريين والفل�سطينيين،
ففي يوم  23ت�شرين الثاني –نوفمبر� 2016 /صدر عن المحكمة الإدارية العليا في والية
«�شلي�سفيغ هول�شتاين  »Schleswig-Holstein -الألمانية ،قرا ٌر يفيد ب�أن «الالجئين ال�سوريين
لهم الحق في �أن ُيمنحوا حماية ثانوية  -م�ؤقتة ،ولي�س من ال�ضروري توفير الحماية الكاملة
لهم – و�ضع الالجئ».
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حيث �أن و�ضع الحماية ال�ؤقتة في �ألمانيا ُيمنح لمدة �سنة فقط بد ًال من ثالث �سنوات ،وتكون قابلة
للتجديد �إذا ا�ستمر ال�سبب الذي ُمنحت الحماية على �أ�سا�سه ،كما �أن ل ّم �شمل الأ�سرة في حالة
الحماية الم�ؤقتة ال ُيمنح ب�شكل مبا�شر �أو من غير �شروط ،وهو ما �سيعني �أن الالجئين ال�سوريين
�سيعي�شون في حالة من عدم اال�ستقرار على المدى الطويل في ظل عدم وجود م�ؤ�شرات على
تح�سن م�شهود في بلدهم.
َ
فر�ض القرار الجديد على الالجئين توكيل محاميين مخت�صين بق�ضايا اللجوء للطعن به ،وبح�سب
�صحيفة «دي فلت» الألمانية في عددها المن�شور بتاريخ  /15كانون  -الأول -دي�سمبر 2016/
ف�إن عدد الطعون المقدمة �ضد الحكومة االتحادية و�صل �إلى ما يقارب � 36ألف طعن� ،أغلبهم
من الالجئين ال�سوريين ،والذين ح�صلوا على �صفة الحماية الم�ؤقتة ،و ُق ّدرت ن�سبة نجاح هذه
الطعون بـ  89في المئة ،حيث �أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن الـ ( )4718محاكمة الخا�صة بالطعون
و التي �أجريت من �إجمالي الطعون المقدمة والتي تم الحكم بها ،قد ربح الالجئون منها ()4167
حالة ،ح�سب ميثاق جنيف لالجئين ،وهذا يعادل ن�سبة  %88من الطعون المقدمة لدى الجميع،
وبن�سبة  %89لالجئين ال�سوريين.

•فل�سطينيو �سورية في �أوروبا ،نجاحات جديدة وم�شاركات فاعلة:
�شهد الن�صف الثاني من العام  2016ا�ستمرار الحراك المدني لالجئين الفل�سطينيين القادمين
من �سورية .حيث �ساهم عدد ملحوظ منهم في ن�شاطات تطوعية متنوعة .فقد �شارك الع�شرات
من ال�شباب الفل�سطيني في الفعاليات الفل�سطينية التي �أقيمت في �ألمانيا وال�سويد وهولندا
وبلجيكا والنم�سا ،حيث �شهدت الأ�شهر الثالثة الأخيرة العديد من الأن�شطة والمعار�ض والوقفات
الت�ضامنية مع �أهالي القد�س وقطاع غزة ومخيمات �سورية.
كما برز دور فل�سطينيي �سورية في العمل الحقوقي حيث �شارك باحثون من مجموعة العمل في
بريطانيا و�سوي�سرا وال�سويد بالعديد من الأن�شطة الحقوقية والثقافية كان �أبرزها م�شاركة ممثل
مركز العودة والمدير التنفيذي لمجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية في �أعمال الدورتين
( )32.33لمجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم المتحدة حيث قدم عر�ضاً لمعاناة الالجئين
الفل�سطينيين خالل الحرب في �سورية.
كما �شاركت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية في الندوة التي �أقيمت على هام�ش �أعمال
مجل�س حقوق الإن�سان  32المنعقدة في مدينة جنيف ،وذلك بتنظيم من مركز العودة الفل�سطيني
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وبم�شاركة ح�ضور من عدد من البعثات الدبلوما�سية للدول والم�ؤ�س�سات ذات ال�صلة ،حيث
تناولت الندوة التي تحدث فيها كل من ال�سيد «�أحمد ح�سين» من�سق مجموعة العمل من �أجل
فل�سطينيي �سورية ،و النا�شط نور�س علي ،وبيتر �ستيفانيني الباحث في مركز العودة الفل�سطيني
�أزمة الالجئين الفل�سطينيين في�سورية ،وما يعانونه من ح�صار وانتهاكات واعتقاالت وتهجير
و�أو�ضاع �إن�سانية مزرية ،كما تم ت�سليط ال�ضوء على تجربة فل�سطينيي �سورية وا�ضطرارهم
لركوب قوارب الموت نتيجة ا�ستمرار ال�صراع الدائر في �سورية منذ خم�س �سنوات ،وكذلك تطرق
المتحدثون في الندوة �إلى ت�أثير انعدام الجن�سية بالن�سبة لالجئ الفل�سطيني ال�سوري ،والذي
يعامل ب�أنه بال وطن.
كما عقد مركز العودة الفل�سطيني في لندن وبم�شاركة مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية؛
ندوة حقوقية حول المعتقلين الفل�سطينيين ال�سوريين و�ضحايا التعذيب والإخفاء الق�سري،
وذلك على هام�ش �أعمال الدورة الـ  33لمجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم المتحدة والمنعقد
في جنيف ،حيث قدمت فيها المجموعة عر�ضاً مكثفاً للإح�صائيات والأبحاث والتقارير التوثيقة
لمجموعة العمل ،والتي تتناول �أو�ضاع فل�سطينيي �سورية وما تعر�ضوا له من انتهاكات داخل
ٍ
إح�صائيات حول ال�ضحايا والمعتقلين الفل�سطينيين
وخارج �سورية ،بالإ�ضافة �إلى عر�ض �آخر ل
ال�سوريين خا�صة �ضحايا التعذيب منهم.
وفي هولندا �شارك الع�شرات من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين يوم � 7أيلول – �سبتمبر 2016
بفعاليات الحملة المناه�ضة لزيارة رئي�س وزراء الكيان ال�صهيوني نتنياهو �إلى المملكة الهولندية،
وذلك �ضمن جهود م�شتركة يقوم بها عدد من الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية في هولندا .حيث اعت�صم
�أبناء الجالية الفل�سطينية في هولندا والمت�ضامنين مع ق�ضية فل�سطين �أمام البرلمان الهولندي،
ت�أكيدا على رف�ضهم لزيارة رئي�س حكومة االحتالل �إلى هولندا.
وفي الدنمارك بادرت جمعية «الهالل الخيري الدانمركي» يوم  22ت�شرين الأول – �أكتوبر /
 2016بافتتاح باب التبرع ل�صالح مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين بريف دم�شق ،و�أكد
القائمون على الحملة �أن �أطفال مخيم خان ال�شيح يطلقون �صرخة �إغاثة لكل �ضمير حي.
وفي ال�سويد نظم البيت الثقافي الفل�سطيني في مدينة «هل�سنبوري» ال�سويدية يوم  13ت�شرين
الثاني – نوفمبر 2016/وقفة ت�ضامنية �صامتة مع مخيم خان ال�شيح لالجئين الفل�سطينيين
بريف دم�شق ،ا�ستنكار ًا لما تعر�ض له المخيم من ق�صف وح�صار على يد قوات النظام ال�سوري
ومجموعاته الموالية.
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•ق�ص�ص نجاح
�شهد الن�صف الثاني من عام  2016تحقيق العديد من فل�سطينيي �سورية لعدد من الجوائز
والمراكز الريا�ضية والثقافية والعلمية منها:
•ح�صول الالجئ الفل�سطيني ال�سوري» عا�صم ح�سام الدين طالب» على المرتبة الأولى ببطولة
المملكة ال�سويدية للكارتيه ،وذهبية البطولة للمرة الرابعة ،وتحقيق الطفل الفل�سطيني
ال�سوري «�أو�س منت�صر تر�شحاني» من �أبناء مخيم النيرب ،المركز الأول بم�سابقة �شطرنج
�أقيمت في ال�سويد.
•تمكنت ال�شابة الفل�سطينية ال�سورية «ربا �شموط» ( 26عاماً) والتي و�صلت �إلى ال�سويد منذ
�أقل من ثالثة �أعوام ،من االلتحاق بكلية ال�صيدلة بجامعة مالمو ال�سويدية ،متغلبة على عقبات
تعديل ال�شهادات ودرا�سة اللغة وبع�ض المواد العلمية المكملة ،وذلك في وقت قيا�سي ،حيث
�ستبد�أ في الأيام القادمة �أول �أيامها على مقاعد الدرا�سة الجامعية في ال�سويد.
•�أن�ش�أ الفل�سطيني ال�سوري»م�صعب الموعد» في مخيم كات�سيكا�س اليوناني بالتعاون مع
عدد من المهاجرين الفل�سطينيين ال�سوريين ومتطوعين من جن�سيات �أخرى مدر�سة م�ؤقتة
للأطفال والكبار لتعليم مجموعة من المواد التعليمية واللغات كالريا�ضيات واللغة الإنكليزية
والأ�سبانية والألمانية والتدرب على الكمبيوتر والتاريخ والعلوم.
طالب فل�سطيني �سوري يحقق المرتبة ( )13في م�سابقة للريا�ضيات ب�ألمانيا و�شقيقه ي�صبح
• ٌ
مترجماً في مدر�سته.

•خام�س ًا ــ عثرات على طريق اللجوء
خفتت حدة اللجوء والهجرة باتجاه ال�شمال الأوروبي بعدما �أغلقت معظم الدول حدودها وعقدت
االتفاقيات للحد من تدفق الالجئين ،ولكن ثمة محاوالت �إ�ضافية مازالت تجري بهدف تح�صيل
الأمان المفقود بالن�سبة لع�شرات الآالف في �سورية ،والخروج من دائرة المالحقة القانونية التي
يتعر�ضون لها في الدول المحيطة ب�سورية كلبنان والأردن وم�صر وغيرها.
وكالعادة فلي�س بال�سهل الو�صول �إلى الهدف النهائي لالجئين ،وثمة عثرات و�إخفاقات تعر�ض لها
المئات منهم على هذا الطريق ،وقد ر�صدت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية العديد من
هذه الحاالت نذكر منها :
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تون�س
يوم � 7آب – �أغ�سط�س  2016نا�شدت عائلة فل�سطينية �سورية محتجزة لدى ال�سلطات التون�سية
في مطار قرطاج ،عبر مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية جميع الجهات الحقوقية
والفل�سطينية ومنظمة التحرير والف�صائل وال�سفارة الفل�سطينية في تون�س التدخل لإيقاف
ترحيلها من مطار قرطارج.
حيث كانت العائلة في طريقها نحو موريتانيا قادمة من مطار بيروت ،وتتكون من ثالثة �أفراد
بينهم طفل لم يتجاوز العام من عمره ،مع العلم ب�أنهم خرجوا ب�شكل �شرعي من مطار بيروت
متوجهين �إلى موريتانيا عبر خطوط ال�شركة التون�سية للطيران.
وفي العا�شر من ال�شهر نف�سه قامت ال�سلطات التون�سية بترحيل العائلة الفل�سطينية ال�سورية
التي كانت محتجزة في مطار قرطاج ،وقد �أكد �أحد �أفراد العائلة في ات�صال هاتفي مع مجموعة
العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �أن �أمن المطار �أرغمهم على ركوب الطائرة المتوجهة �إلى لبنان،
وعاملهم معاملة غير �إن�سانية وغير الئقة.
وحول تفا�صيل ما جرى و�ضح الالجئ الفل�سطيني ال�سوري الذي �أعادته ال�سلطات التون�سية
والذي رف�ض ذكر ا�سمه «�أن مكتب �شركة الطيران التون�سية وافق لنا رغم علمه ب�أنني فل�سطيني
�سوري ،وحجز لي ولزوجتي وطفلي بتاريخ /7تموز� -أغ�سط�س ،2016/وعلى هذا الأ�سا�س
خرجنا من مطار بيروت وركبنا الطائرة التون�سية لمطار قرطاج ونزلنا بعد رحلة ا�ستغرقت
ما يقارب �ساعتين ون�صف ،وتوجهنا �إلى �ساحه العبور وقدمنا جوازات �سفرنا مع التذاكر �إلى
الموظف لكنه رف�ض �أن يتمم �إجراءات ال�سفر كوننا نملك وثيقه �سورية ووثيقة لبنانية ،مردفاً �أننا
حاولنا �إقناعه ب�أن هذه الوثائق وثائق فل�سطينية �سورية ولبنانية� ،إال �أنه رف�ض اال�ستماع �إلينا،
وقال لي �أنت وابنك ممنوعان من ال�سفر �إلى موريتانيا ،في حين �سمح لزوجتي بال�سفر ،ف�س�ألته
عن �سبب المنع ف�أجاب ب�أن لديهم �إ�شعار ًا بعدم نقل �أي �سوري �أو فل�سطيني �سوري للأرا�ضي
الموريتانية عبر �شركات الطيران التون�سي».
و�أ�ضاف« :طالبنا ب�أن ندخل الأرا�ضي التون�سية بما �أن �شركة الطيران التون�سية قد �أخط�أت بحقنا،
�أ�سوة ب�سلوك ال�شركات الأوروبية الأخرى التي تخير الم�سافر بين دخول بالدهم �أو التعوي�ض
تداركاً لهذا الخط�أ ،لكن المعاملة في تون�س ات�صفت بالوعيد والتهديد والمعاملة غير الإن�سانية،
وكان قرارهم بترحيلنا بالقوة �إلى لبنان غير قابل للنقا�ش ،فعندما �أردت �أن ا�ستف�سر �أكثر عن
الأمر كانت الإجابة �أنتم مرحلون وبانتظار طائرتكم ال تتكلموا وابقوا في زاويتكم».
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اليونان
يعي�ش الالجئون الفل�سطينيون من �سورية في الجزر اليونانية حياة ب�ؤ�س يخالطها ي�أ�س كبير
جراء ما يواجهونه من معاناة على كافة الم�ستويات الإن�سانية والمعي�شية واالجتماعية ،ويترافق
مع و�ضع قانوني معقد وخا�صة بعد تاريخ  18مار�س� /آذار  ،2016في ظل غياب لأي جهة تمثلهم
وتتابع �ش�ؤونهم مع ال�سلطات اليونانية.

•�إح�صائيات تقدر عدد فل�سطيني �سورية في اليونان
رغم غياب �أية �إح�صائية ر�سمية لعدد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية في اليونان �إال �أن عددهم
الجئ غالبيتهم يتواجدون في جزر «ل�سبو�س  -متليني  -خيو�س  -ليرو�س
يقدر بحوالي (ٍ )400
– كو�س» بينهم عائالت و�أطفال ون�ساء وم�سنون ،يتوزعون على مخيمات الالجئين بع�ضهم
ي�سكن في خيم والآخر في �صاالت كبيرة ،معظمهم من �أبناء مخيمات اليرموك ودرعا والعائدين
والح�سينية في �سورية ،بع�ضهم ترك ق�سماً من عائلته على �أمل �أن يل ّم �شملهم في �إحدى دول
اللجوء الأوروبية.

فلسطينيو سورية في اليونان واالتفاق «األوروبي – التركي»
بعد االتفاق الر�سمي بين االتحاد الأوروبي وتركيا والذي ُو ّقع في بروك�سل خالل �شهر �آذار
ن�ص على �إعادة جميع المهاجرين الجدد الذين ي�صلون �إلى اليونان اعتبار ًا من
الما�ضي والذي ّ
 20مار�س� /آذار �إلى تركيا زاد الو�ضع تعقيد ًا� ،إال �أن الالجئين الفل�سطينيين من �سورية وبح�سب
ت�أكيدات يونانية حملتها ن�شرات مطبوعة وزعت وعلقت في الجزر اليونانية ف�إن «االتفاق ال
ي�شمل الفل�سطينيين ال�سوريين لأنهم م�صنفون دون وطن» الأمر الذي لم ُيط ّبق حتى الآن ولم يتم
تنفيذ �أي �إجراء �آخر مما جعل و�ضعهم غام�ضاً وم�ضطرباً ،خ�صو�صاً �أن ال�سلطات اليونانية �أخذت
تخ�ص جميع الالجئين من الجن�سيات الأخرى.
تدر�س وت�صدر قرارات ّ
ُ

•�أو�ضاع غير �إن�سانية ومعاناة م�ستمرة
ال تنح�صر معاناة الالجئين الفل�سطينيين في اليونان بالجانب القانوني غير الوا�ضح ،حيث
ن�شرت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية في �أوقات �سابقة العديد من الأخبار وال�صور
التي توثق معاناة الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في اليونان ،خ�صو�صاً فيما يتعلق بالو�ضع
المعي�شي والطبي.
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وهو الأمر الذي �أكدته تقارير �صحفية متعددة ،منها ما تناولته ال�صحفية الفل�سطينية ال�سورية
«�أمل فاعور» في وقت �سابق ،والتي �أ�شارت �إلى االنتهاكات الج�سيمة التي ارتكبتها ال�سلطات
اليونانية بحق الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين وال�سوريين في جزيرة «كيو�س» اليونانية،
م�شيرة �إلى �أن ال�سلطات اليونانية عاملت الالجئين في مراكز الإيواء معاملة غير �إن�سانية و�صلت
�إلى حد ال�ضرب وال�شتم والإهانة والإذالل.
و�أكدت «فاعور» �أنها وثقت العديد من االنتهاكات التي ارتكبت �ضد الالجئين عندما كانت
في اليونان ،منها اعتداء البولي�س اليوناني في منت�صف تموز – يوليو الما�ضي على الجئات
فل�سطينيات �سوريات بال�ضرب و�إ�سقاطهم �أر�ضاً و�سط عويل وبكاء الأطفال والن�ساء ،بعد
محاولة مجموعة من الن�ساء مخاطبة البولي�س اليوناني للتعجيل ب�إجراءات اللجوء ،وتذكر هول
الحادثة ،عندما ت�سقط الن�ساء على الأر�ض ويعلو بكاء الأطفال ،كما �أ�شارت �إلى انت�شار ظاهرة
التمييز العن�صري ،بحق الالجئين والر�شوة بين البولي�س اليوناني ،والذي ي�صل حد ت�شبيه
الالجئ ب�أب�شع ال�صفات.

مزر:
•واقع طبي ومعا�شي ٍ
�أما في الجانب الطبي فقد �أكد عدد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في الجزر اليونانية
لمجموعة العمل �أنهم يعانوا �إهما ًال طبياً كبير ًا ،وال�سلطات اليونانية تعالج الالجئين الفل�سطينيين
ال�سوريين بعد وقت وجهد كبير في م�شافيها العامة ،والتي تعاني من خدمات �سيئة وت�شخي�ص
مغلوط غالباً� ،إ�ضافة �إلى عن�صرية بع�ض الأطباء الذين باتوا يتعاملون معهم ب�شكل غير
�إن�ساني.
كما يعاني الالجئون من �أو�ضاع معي�شية غاية في الق�سوة ،وعدم توافر �شروط النظافة والخدمات
الأ�سا�سية في �أماكن تواجدهم ،حيث �إن معظم الم�ساكن هي م�ساكن م�ؤقتة �أو خيام ،في ظل انت�شار
كبير للح�شرات والزواحف ال�سامة كالعقارب والأفاعي ،وهي �أ�شبه بمعتقالت.

•مخاوف من تنامي العن�صرية �ضدهم
يعي�شن فل�سطينيو �سورية في الجزر اليونانية حالة خوف وقلق م�ستمر من حمالت تقودها عنا�صر
متطرفة يمينية معار�ضة لوجود الالجئين ،حيث ر�صد في نهاية �شهر ت�شرين الثاني -نوفمبر
� 2016إ�ضرام بع�ض العن�صريين النار في مخيم «�سودا» لالجئين في جزيرة «خيو�س» بعد
�أن �ألقوا زجاجات حارقة على الخيم ،ما �أجبر نحو (� )150شخ�صاً بينهم عدد من الفل�سطينيين
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ال�سوريين على الفرار ،واتهمت ال�شرطة اليونانية حينها مهاجرين ا�ستخدموا �ألعاباً نارية.
كما ت�شير العديد من الر�سائل التي و�صلت لمجموعة العمل من الجزر اليونانية �إلى تعر�ض
الالجئين الفل�سطينيين من �سورية للإهانة وال�ضرب بالأ�سلحة البي�ضاء على يد فئات مهاجرة،
ففي يوم  15كانون الأول – دي�سمبر اعتدى مهاجرون من �أفغان�ستان في جزيرة «كيو�س» اليونانية
على عدد من الفل�سطينيين غالبيتهم من �سورية ،مما �أدى �إلى �إ�صابة � 7أ�شخا�ص ،و�أفادت م�صادر
مجموعة العمل في الجزر اليونانية �أن المهاجرين الأفغان هددوا الالجئين الفل�سطينيين بالقتل
�إذا ما �شوهدوا فيها ،وقال �أحد الالجئين «�إننا ننام في العراء بالقرب من مركز حكومي خوفاً على
حياتنا» و�أ�ضاف «�إن ما حدث كان على مر�أى وم�سمع ال�شرطة اليونانية ،و�أنهم طالبوا ال�سلطات
المحلية بنقلهم من المخيمات التي يكثر فيها المهاجرون الأفغان وت�أمين حماية لهم لكن �إلى الآن
لم يحركوا �ساكناً».

•منا�شدات متكررة ومتجددة
�أطلق العديد من الالجئين منا�شدات متكررة للمنظمات الدولية والإن�سانية وال�سفارة الفل�سطينية
ومنظمة التحرير بالتحرك لإنقاذهم والتدخل لإنهاء م�أ�ساتهم في الجزر اليونانية ،وو�ضع حد
لتجاوزات المهاجرين وال�شرطة اليونانية ونقلهم �إلى دول اللجوء الأوروبية.
ففي  19تموز � -أغ�سط�س نا�شدت عائلة الطفل الفل�سطيني ال�سوري «جواد عبويني» الم�ؤ�س�سات
الفل�سطينية والأوروبية الر�سمية والأهلية التدخل لو�ضع حد لمعاناة طفلها المري�ض العالق في
مخيمات اللجوء في اليونان ،حيث و�صل الطفل مع والدته �إلى اليونان بعد تعر�ضهم لمخاطر
كبيرة ومعاناة �صحية كبيرة انطالقاً من �سورية فلبنان فتركيا و�أخير ًا اليونان.

•الت�شيك
اعتقلت �شرطة جمهورية الت�شيك و�سط �أوروبا يوم �11أيلول �/سبتمبر  2016الالجئة الفل�سطينية
ال�سورية «منال محمد �أمين الدباغ» �أثناء رحلة �سفرها بالقطار بين النم�سا و�ألمانيا ،ونقل فريق
«انتهاكات �ضد الالجئين الفل�سطينيين حول العالم» قول �أحد �أقارب الالجئة منال� ،أنها اعتقلت
�أثناء رحلتها بالقطار من جمهورية النم�سا في طريقها لزيارة ابنتها المقيمة ب�ألمانيا ،حيث �أوقفها
الكنترول (البولي�س) الت�شيكي ،واحتجزها في المنطقة الواقعة �ضمن حدوده بين البلدين.
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ال�ضحايا والمعتقلون
وثقت مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط (� )3414ضحية فل�سطينية داخل �سورية
نتيجة الأعمال الحربية ،وخارج �سورية نتيجة محاوالت الو�صول �إلى �أوروبا �أو تعر�ضهم
لحوادث قاتلة في مناطق لجوئهم الجديدة منذ بدء الأحداث الدامية في �سورية ولغاية كانون
الأول – دي�سمبر .2016

•ال�ضحايا
ر�صد ق�سم التوثيق في مجموعة العمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط المزيد من ال�ضحايا
الجغرافية
متعددة من
مناطق
مختلفة وفي
�سورية ل
الفل�سطينيين في
وبلدان٢٠١٦
ال�سوريةﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺼﻒ
ﺧﻼﻝ
ﺟﺪﻳﺪﺓ
أ�سبابﺿﺤﻴﺔ
(١٣٨
ﺗﻮﺛﻴﻖ )
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
اللجوء الجديدة.
الن�صفﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ
خالل)(٣٥
ﺍﻷﻭﻝ ﺑـ
توثيق ﻋﻦ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ
بانخفا�ض عن
ﺣﻴﺚ2016
ﺿﺤﻴﺔمن عام
الن�صف الثاني
ﺍﻟﻨﺼﻒجديدة
(� )138ضحية
فقد تم
ال�ضحايا خالل
( ،)173مما
فيه �إلى
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲال�ضحايا
حيث بلغ عدد
�ضحية
()35
ا)لأول بـ
ﺿﺤﻴﺔ.
إجمالي)(٣١١
يرفع �ﺇﻟﻰ
٢٠١٦
ﺧﻼﻝ ﺍﻟـ
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﻳﺮﻓﻊ
ﻣﻤﺎ
،(١٧٣
الـ � 2016إلى (� )311ضحية.
٢٠١٦
ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﺗﻮﺯﻉ
2016
ﻧﺼﻔﻲعام
ﻋﻠﻰعلى ن�صفي
ال�ضحايا
يو�ضح توزع
ﻳﻮﺿﺢبياني
ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻴﺎﻧﻲ مخطط

350
300
250
200
150
100
50
ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
311

ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٦
138

ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻻﻭﻝ ٢٠١٦
173

0
ﺳﻠﺳﻠﺔ١

وت�شير البيانات كذلك �إلى التراجع ب�أعداد ال�ضحايا عن �سنة  2015بمعدل (� )169ضحية حيث
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ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻛﺬﻟﻚالجئاً فل�سطينيا �سوريا خالل عام .2015
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مخطط بياني يقارن بين ال�ضحايا عامي  2016 -2015من حيث العدد

•توزع ال�ضحايا ح�سب ال�صفة ( مدني – ع�سكري )
و�ضحت البيانات الموثقة لدى مجموعة العمل انخفا�ض �أعداد ال�ضحايا المدنيين خالل الن�صف
الثاني عن الن�صف الأول من عام  2016حيث بلغت ن�سبة ال�ضحايا المدنيين  %66من الإجمالي
العام لل�ضحايا حتى نهاية حزيران – يونيو �أي بمعدل ( )115مدنيا ،في حين انخف�ضت �إلى 41
 %في نهاية كانون الأول – دي�سمبر ما يعادل ( )56مدنيا.
بالمقابل ارتفعت �أعداد ال�ضحايا من الع�سكريين في الن�صف الثاني �إلى  % 59من الإجمالي العام
لل�ضحايا حيث كانت خالل الن�صف الأول  ،% 34بينما بلغ عدد ال�ضحايا من الع�سكريين ()82
ع�سكريا مقابل ( )58ع�سكريا في الن�صف الأول ،مما ي�شير �إلى ازدياد م�ستوى االنخراط من
الع�سكريين الفل�سطينيين في المعارك التي �شهدتها �سورية خالل الن�صف الثاني من عام .2016
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171
140
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ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻷﻭﻝ
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173
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ﻋﺎﻡ ( ٢٠١٦
عامﺧﻼﻝ
ﻋﺴﻜﺮﻱ
)ﻣﺪﻧﻲ –
ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﺣﺴﺐ
) 2016
ع�سكري خالل
(مدني –
ال�صفة
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎح�سب
ﺗﻮﺯﻉال�ضحايا
•توزع

ﻋﺳﻛﺭﻱ
%٤٥

ﻣﺩﻧﻲ
%٥٥

•توزع ال�ضحايا ح�سب الجن�س وال�شرائح العمرية

 ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

�شكّلت الن�ساء والأطفال ما يقارب الـ  %4من الإجمالي العام لل�ضحايا حيث �سقطت ( )6ن�ساء
المدرو�سة.
ﺍﻟﻌﺎﻡالفترة
بالغا خالل
مقابل ()132
ﻣﺎ ،فيما
مقابل ()132
ﺣﻴﺚ
ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
أطفالﻣﻦ
ق�ضىﺍﻟـ(%�٤)6
ﻳﻘﺎﺭﺏ
ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎء
رجال ً

ﻄﺖ ) (٦ﻧﺴﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (١٣٢ﺭﺟﻼ ً ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ) (٦ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ )(١٣٢

ﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ.

ﻉ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ

ﺠﻨﺲ

ﺮﺟﺎﻝ

ﺍﻟﻌﺪﺩ
132

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
95.65%

93
ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ

%٤

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺠﻨﺲ
ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ.
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺑﺎﻟﻐﺎ

ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ

132

%٤

95.65%

ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ

ﺍﻟﻨﺴﺎء
•توزع ال�ضحايا ح�سب الجن�س

4.35%
6
ﺍﻟﺠﻨﺲ
100.00%
ﺣﺴﺐ 138

ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﺗﻮﺯﻉ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺠﻨﺲالن�سبة
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ%95.65
ﺍﻟﻨﺴﺎء%4.35
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ%100.00

ﺍﻟﻧﺳﺎء

العدد ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺩ
الجن�س
الرجال
132
95.65%
132
الن�ساء
4.35%
6 6
المجموع
138
100.00%
138

%٩٦

%٤
ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻟﻧﺳﺎء

%٩٦

•توزع ال�ضحايا ح�سب العمر

%٤

ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﺮ
العمر
العدد ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
الن�سبة ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻌﻤﺮ
بالغ
132
%95.65
95.65%
132
ﺑﺎﻟﻎ
طفل
6
%4.35
4.35%
6
ﻁﻔﻞ
المجموع
138
%100.00
100.00% 138
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﺮ

ﺑﺎﻟﻎ
ﻁﻔﻝ

%٩٦

%٤

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻌﻤﺮ
95.65%
ﺑﺎﻟﻎ •التوزع الزماني132
لل�ضحايا

ﺑﺎﻟﻎ

٩٦
فيه )43(%الجئاً
ﻁﻔﻝعام  2016حيث �سقط
4.35%الن�صف الثاني من
ﻁﻔﻞ يعتبر �شهر �أيلول الأكثر 6دموية خالل
100.00% 138
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
فل�سطينياً في مناطق متفرقة من �سورية ،تاله �شهر تموز ــ يوليو حيث تم ر�صد مقتل ()27
الجئاً.

جدول يبين توزع ال�ضحايا على �أ�شهر الن�صف الثاني من عام 2016
العدد
تاريخ الوفاة
27
تموز -يوليو
12
�آب – �أغ�سط�س
43
�أيلول – �سبتمبر
24
ت�شرين الأول – �أكتوبر
17
ت�شرين الثاني – نوفمبر
15
كانون الأول – دي�سمبر
138
المجموع

94

ﻣﺨﻄﻄﺎﻥ ﻳﺒﻴﻨﺎﻥ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ٢٠١٦
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0

ﺗﻣﻭﺯ١٦-

ﺁﺏ١٦-

ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ١٦-

ﺃﻳﻠﻭﻝ١٦-

ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ١٦-

ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ١٦-

60
40
20
0

ﺗﻣﻭﺯ١٦-

ﺁﺏ١٦-

ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ١٦-

ﺃﻳﻠﻭﻝ١٦-

ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ١٦-

ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ١٦-

مخططان يبينان توزع ال�ضحايا على �أ�شهر الن�صف الثاني من عام 2016

•التوزع المكاني لل�ضحايا
�سجل �سقوط ( )135الجئاً فل�سطينياً داخل الأرا�ضي ال�سورية ،فيما ق�ضى ثالثة فل�سطينيين
الجئين من �سورية �إلى لبنان ،فقد توفي الطفل «محمد طنجي» في م�ست�شفى �صيدا الحكومي بعد
دخوله مرحلة غيبوبة تامة ونقله للعناية المركزة ب�سبب عجز عائلته عن توفير المبلغ الالزم
للعالج ،بينما لقي الالجئ «خالد �أبو جيدا» ( 26عاماً) م�صرعه اغتياال ًبعد �إطالق الر�صا�ص عليه
في مخيم المية ومية الواقع بالقرب من مدينة �صيدا ،وكذلك ق�ضى الالجئ «�أحمد وليد محظية»
بطلق ناري طائ�ش في مدينة بيروت.
�أما في �سورية ،فقد ق�ضى داخل المخيمات الفل�سطينية ( )40الجئاً توزعوا على مخيم خان
ال�شيح الذي �شهد ت�صاعد ًا في الأعمال الحربية واال�ستهداف المبا�شر حيث �سقط فيه ( )25الجئاً
تاله مخيم اليرموك ( )7الجئين ،ثم مخيمي درعا وحندرات ،في حين قتل في �أماكن �أخرى من
�سورية ( )95فل�سطينيا ،حيث �سجلت محافظة ريف دم�شق �سقوط عدد كبير ن�سبيا من ال�ضحايا
فقد بلغ ( )63الجئا ،بينما �سجلت محافظة حلب �سقوط ( ) 15الجئاً ومحافظة دم�شق (،)12
بينما قتل ( )20الجئاً في �أماكن مختلفة لم يتم تحديدها ب�شكل دقيق.
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جدول يو�ضح توزع ال�ضحايا على المخيمات الرئي�سة في �سورية خالل الن�صف الثاني 2016
الن�سبة
العدد
مكان الوفاة
%62.50
25
ريف دم�شق  -مخيم خان ال�شيح
%17.50
7
دم�شق  -مخيم اليرموك
%10.00
4
درعا – المخيم
%10.00
4
حلب  -مخيم حندرات
%100.00
40
المجموع

ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦

مخطط بياني يو�ضح توزع ال�ضحايا على المخيمات الرئي�سة في �سورية خالل الن�صف الثاني 2016

30
25
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10
5
0

ﺭﻳﻑ ﺩﻣﺷﻕ  -ﻣﺧﻳﻡ ﺧﺎﻥ
ﺍﻟﺷﻳﺢ

ﺩﻣﺷﻕ  -ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻟﻳﺭﻣﻭﻙ

ﺩﺭﻋﺎ  -ﺍﻟﻣﺧﻳﻡ

ﺣﻠﺏ  -ﻣﺧﻳﻡ ﺣﻧﺩﺭﺍﺕ

الرئي�سةﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
المحافظات
ﺳﻮﺭﻳﺔح�سب
ﻓﻲفي �سورية
الفل�سطينيين
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎال�ضحايا
ﺗﻮﺯﻉيبين توزع
ﺟﺪﻭﻝ ﻳﺒﻴﻦجدول
ﺍﻟﻌﺪﺩ
مكان الوفاةﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ
العدد
ﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ
63
ريف دم�شق
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
20
غير معروفﺣﻠﺐ
ﺩﻣﺸﻖ
15
حلب
ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ
12
دم�شق
ﺩﺭﻋﺎ
9
دير الزور ﺣﻤﺺ
ﺇﺩﻟﺐ
8
درعا
ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ
4
حم�ص
ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
2
�إدلب
1
الالذقية
القنيطرةﺑﻴﺎﻧﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ 1
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﻣﺨﻄﻂ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
135
المجموع
63
20
15
12
9
8
4
2
1
1
١٣٥
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مخطط بياني يبين توزع ال�ضحايا الفل�سطينيين في �سورية ح�سب المحافظات الرئي�سة
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0

ﺭﻳﻑ ﺩﻣﺷﻕ ﻏﻳﺭ
ﻣﻌﺭﻭﻑ

ﺣﻠﺏ

ﺩﻣﺷﻕ

ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ

ﺩﺭﻋﺎ

ﺣﻣﺹ

ﺇﺩﻟﺏ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻳﺔ

ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ

•توزع ال�ضحايا ح�سب �سبب الوفاة
ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ
ﺣﺴﺐ
ق�ضى ﺗﻮﺯﻉ

الن�صف الثاني ( )73الجئاً فل�سطينيا ب�سبب
ﺳﺒﺐخالل
في �سورية
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎالمعارك
نتيجة ا�ستمرار
اال�شتباكات والإ�صابة بالطلق الناري – الر�صا�ص الحي – بينما ق�ضى نتيجة الق�صف ً الجوي
ﻗﻀﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ) (٧٣ﻻﺟﺌﺎ
ال�صاروخي والبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية ( )39الجئا ،في حين تم الإعالن عن وفاة
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ – ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﺤﻲ – ﺑﻴﻨﻤﺎ
( )10الجئين فل�سطينيين في المعتقالت ال�سورية بعد التعر�ض للتعذيب حتى الموت.
ﻗﻀﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ ﻭﻗﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ
كما ت�سبب الح�صار المفرو�ض على مخيم اليرموك بمقتل ( )3الجئين جدد نتيجة نق�ص الغذاء
ﻓﻲ
) (٣٩ﻻﺟﺌﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻭﻓﺎﺓ ) (١٠ﻻﺟﺌﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
الجئاً.
والرعاية الطبية ،مما رفع الح�صيلة العامة ل�ضحايا الجوع والح�صار �إلى 190
ﺍﻟﻤﻮﺕ.
ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
الن�صف الثاني من عام 2016
خالل
ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐالوفاة
ح�سب �سبب
ﺑﻌﺪال�ضحايا
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔتوزع
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕجدول يبين
الن�سبة
العدد
كيفية الوفاة
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﻴﺮﻣﻮﻙ ﺑﻤﻘﺘﻞ ) (٣ﻻﺟﺌﻴﻦ ﺟﺪﺩ
%52.90
73
طلق ناري
ﺍﻟﺠﻮﻉ
ﻳﺎ
ﻟﻀﺤﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ
ﺭﻓﻊ
ﻣﻤﺎ
،
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻐﺬﺍء
ﻧﻘﺺ
ﻧﺘﻴﺠﺔ
%28.26
39
ق�صف
التعذيب ١٩٠ﻻﺟﺌﺎً.
ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ
%7.25
10
تحت
%2.90
4
ر�صا�ص قنا�ص
ﺟﺪﻭﻝ ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ٢٠١٦
%2.17
3
نق�ص رعاية �صحية
%2.17
3
خطف ثم قتل
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ
52.90%
ﻁﻠﻖ ﻧﺎﺭﻱ
%2.17
3 73
�ضحايا الح�صار
28.26%
39
ﻗﺼﻒ
%0.72
1 10
مجهول
7.25%
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
%0.72
1 4
�إغتيال
2.90%
ﺭﺻﺎﺹ ﻗﻨﺎﺹ
2.17%
ﻧﻘﺺ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
%0.72
1 3
تفجير
2.17%
3
ﺧﻄﻒ ﺛﻢ ﻗﺘﻞ
%100.00
138
المجموع
3
1
1
1

ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺇﻏﺘﻴﺎﻝ
ﺗﻔﺠﻴﺮ
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2.17%
0.72%
0.72%
0.72%

138

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

100.00%

ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺒﻴﻦ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ٢٠١٦

مخطط يبين توزع ال�ضحايا ح�سب �سبب الوفاة خالل الن�صف الثاني من عام 2016
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•المعتقلون
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻮﻥبحق الالجئين الفل�سطينيين بوتيرة �أكبر عن الن�صف الأول من عام 2016
ا�ستمرت االعتقاالت

حيث تم ر�صد ( )48حالة اعتقال في مناطق متعددة من �سورية ،حيث اعتقل من �أبناء مخيم خان
ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ
ال�شيح في ريف دم�شق ( )13الجئاً فل�سطينيا ،بينما تم ر�صد اعتقال ( ) 11الجئاً فل�سطينيا من
ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٦ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ ) (٤٨ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ
�أبناء مخيم العائدين في حم�ص.

ﺳﻮﺭﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﺧﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺢ ﻓﻲ ﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ ) (١٣ﻻﺟﺌﺎً

جدول يبين توزع المعتقلين على المخيمات والمدن ال�سورية

العددﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ
االعتقالﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ) ( ١١ﻻﺟﺌﺎً ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ،
الن�سبة
مكان

%1.17
13
خان ال�شيح
ﻓﻲ مخيم
دم�شق -
ريف
ﺣﻤﺺ.
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
%0.99
11
حم�ص  -مخيم العائدين
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﺗﻮﺯﻉ
ﻳﺒﻴﻦ
ﺟﺪﻭﻝ
%0.63
7
غير معروف
ﺍﻟﻌﺪﺩ  5ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ %0.45
النيرب
حلب  -مخيم
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ
%0.36
4
درعا -
1.17%
13
المزيريب -ﻣﺨﻴﻢ ﺧﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺢ
ﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ
%0.36
4
اليرموك
مخيم
دم�شق -
0.99%
11
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
ﻣﺨﻴﻢ
ﺣﻤﺺ -
0.63%
7
ﻣﻌﺮﻭﻑ
%0.09
1
ريفﻏﻴﺮدم�شق  -المع�ضمية
0.45%
5
درعاﺍﻟﻨﻴﺮﺏ
ﻣﺨﻴﻢ
ﺣﻠﺐ -
%0.09
1
مخيم
درعا -
0.36%
4
ﺩﺭﻋﺎ  -ﺍﻟﻤﺰﻳﺮﻳﺐ
%0.09
1
ريف دم�شق  -مخيم الح�سينية
0.36%
4
ﺩﻣﺸﻖ  -ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﻴﺮﻣﻮﻙ
%0.09
1
ال�سبينة
ريف دم�شق  -مخيم
0.09%
1
ﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ  -ﺍﻟﻤﻌﻀﻤﻴﺔ
%4.33
48
0.09%
1
المجموع -ﻣﺨﻴﻢ ﺩﺭﻋﺎ
ﺩﺭﻋﺎ
1

ﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ  -ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

0.09%

العمرية ،فقد
ﻣﺨﻴﻢلأمن
الى �أن ا
ﺭﻳﻒالوقائع
وت�شير
الفئات وال�شرائح 0.09%
ال�سوري نفذ حمالت اعتقال بحق كل 1
ﺍﻟﺴﺒﻴﻨﺔ
ﺩﻣﺸﻖ -
4.33%
48
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
�سبتمبر
اليرموك يوم �/27أيلول –
الم�سنة «�أ ّم عمر عم�شة ( 75عاماً)» ،من �أهالي مخيم
تم اعتقال
� 2016/أثناء مرورها من حاجز القدم التابع للنظام ال�سوري بريف دم�شق ،دون �إبداء ال�سبب
الكامن وراء اعتقالها ،وكذلك قام باعتقال الطالبة الجامعية «روند �أبو ال�سعود ( 20عاماً)» من

98

�أبناء بلدة المزيريب لمدة ع�شرة �أيام� ،أثناء توجهها �إلى الجامعة دون �أن يعرف �سبب اعتقالها.
كما تم ر�صد قيام المعار�ضة ال�سورية باعتقال العديد من الالجئين الفل�سطينيين ،فقد اعتقلت
عنا�صر لواء «�شام الر�سول» الالجئ في�صل الخالد يوم � 9أيلول – �سبتمبر  2016في منطقة ريف
دم�شق من �أمام حاجز يلدا  -وهو مدير م�شفى فل�سطين ،وم�س�ؤول الهالل الأحمر الفل�سطيني في
المنطقة الجنوبية -لعدة �أيام ،من دون ورود تفا�صيل حول �أ�سباب االعتقال.
كذلك اعتقل تنظيم داع�ش لمدة �شهر تقريبا مجموعة من �أبناء مخيم خان ال�شيح (عمر �سليمان –
خالد �سليمان – عمار عزيز – خالد ح�سين) في منطقة «رجم البقر» في ريف محافظة ال�سويداء
ال�شمالي ال�شرقي جنوب �سورية ،خالل محاولتهم ال�سفر �إلى تركيا عبر البادية ال�سورية.
قائمة ب�أ�سماء المعتقلين خالل الن�صف الثاني 2016
الرقم

اال�سم

تاريخ االعتقال

مكان االعتقال

المدينة

عنوان ال�سكن

1

�أمجد كامل فهد ح�سين

2016/2/7

غير معروف

دم�شق

درعا  -المزيريب

2

ب�سام خالد �أبو �شله

2016/2/7

غير معروف

درعا

درعا  -المزيريب

3

�أحمد محمد علي علي
حميد

2016/16/7

مخيم العائدين حم�ص

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين

4

�أيمن خطاب

2016/17/7

مخيم العائدين حم�ص

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين

5

محمد زياد �أيوب

2016/24/7

الهجرة والجوازات

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين

6

�أحمد محمود
�أبو عرابي

2016/24/7

المدينة الجامعية

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين

7

ع�صام بيطاري

2016/2/8

ببيال

ريف
دم�شق

دم�شق  -مخيم اليرموك

8

مهدي محمود طه

2016/2/8

مخيم العائدين حم�ص

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين

9

�أحمد محمد �سمور

2016/6/8

مخيم العائدين حم�ص

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين

10

فايز خالد �سمور

2016/7/8

مخيم العائدين حم�ص

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين

11

محمود محمد عو�ض

2016/10/8

ح�سياء ال�صناعية

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين

12

محمد �ساليمة

2016/11/8

مخيم العائدين حم�ص

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين

13

مدين �صبحي �سرحان

2016/12/8

طريق حم�ص طرطو�س

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين
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14

م�ؤيد ريا�ض عو�ض

2016/12/8

مخيم العائدين حم�ص

حم�ص

حم�ص  -مخيم العائدين

15

عبد حرب

2016/6/9

مخيم النيرب

حلب

حلب  -مخيم النيرب

16

نديم �أبو ح�سان

2016/6/9

مخيم النيرب

حلب

حلب  -مخيم النيرب

17

�أحمد �شطارة

2016/6/9

مخيم النيرب

حلب

حلب  -مخيم النيرب

18

�إياد جوهر

2016/6/9

مخيم النيرب

حلب

حلب  -مخيم النيرب

19

محمد قا�سم

2016/11/9

بيت �سحم

ريف
دم�شق

دم�شق  -مخيم اليرموك

20

روند �أبو ال�سعود

2016/21/9

غير معروف

درعا

درعا – المزيريب

21

غ�سان عزت البريقي

2016/25/9

غير معروف

22

�أم عمر عم�شة

2016/27/9

غير معروف

23

مجدي زريقي

2016/1/10

غير معروف

24

محمود الزيبق

2016/1/10

غير معروف

25

ن�ضال عي�سى الناجي

2016/10/10

غير معروف

26

�أحمد حيدر علي

2016/12/10

زاكية

27

�أبو �صدام الحجي

2016/12/10

زاكية

28

عبد الحكيم ح�سين

2016/16/10

غير معروف

درعا – المزيريب

درعا
ريف
دم�شق  -مخيم اليرموك
دم�شق
درعا  -مخيم درعا
درعا
ريف دم�شق –
غير
المع�ضمية
معروف
حلب

حلب  -مخيم النيرب

29

�أحمد محمد علي

2016/24/10

جديدة عرطوز

30

مروان مرعي محمود

2016/1/11

فرع المنطقة 227

ريف
دم�شق
ريف
دم�شق
غير
معروف
ريف
دم�شق
دم�شق

ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح
 ريف دم�شقمخيم خان ال�شيح
 ريف دم�شقمخيم الح�سينية
ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح
غير معروف

31

�إبراهيم محمود
محمود

2016/1/11

فرع المنطقة 227

دم�شق

غير معروف

32

�إيهاب عري�شة

2016/1/11

فرع المنطقة 227

دم�شق

غير معروف

33

رامي عطية جمعة

2016/1/11

فرع المنطقة 227

دم�شق

غير معروف
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34

مو�سى جمعة

2016/1/11

فرع المنطقة 227

دم�شق

غير معروف

35

محمد جمعة

2016/1/11

فرع المنطقة 227

دم�شق

غير معروف

36

عامر عامر

2016/1/11

فرع المنطقة 227

دم�شق

غير معروف

37

عبد محمد عو�ض عيد

2016/15/11

جديدة عرطوز

38

عبد قا�سم ظاهر

2016/26/11

الحدود ال�سورية
اللبنانية

ريف
دم�شق
ريف
دم�شق

ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح
ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح

39

عبد الحليم عبد الرحمن

2016/1/12

فرع فل�سطين

دم�شق

دم�شق  -مخيم اليرموك

40

حمزة الم�صلح

2016/3/12

مخيم خان ال�شيح

41

فار�س عي�سات

2016/24/12

مخيم خان ال�شيح

42

محمد عبد اهلل عر�سان

2016/24/12

مخيم خان ال�شيح

43

�شادي الهندي

2016/25/12

مخيم خان ال�شيح

44

خالد الهندي

2016/25/12

مخيم خان ال�شيح

45

حمودة الهندي

2016/25/12

مخيم خان ال�شيح

46

حممود �أحمد حاج �أحمد 2016/28/12

47

طارق خليفة

2016/30/12

مخيم خان ال�شيح

48

محمد خير نوفل

2016/30/12

مخيم خان ال�شيح

ريف
دم�شق
ريف
دم�شق
ريف
دم�شق
ريف
دم�شق
ريف
دم�شق
ريف
دم�شق
غير
معروف
ريف
دم�شق
ريف
دم�شق

ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح
ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح
ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح
ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح
ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح
ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح
ريف دم�شق  -مخيم
ال�سبينة
ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح
ريف دم�شق  -مخيم
خان ال�شيح

غير معروف

•�ضحايا التعذيب حتى الموت
تم الإعالن خالل الن�صف الثاني من عام  2016عن المزيد من المعتقلين الذين ق�ضوا تحت التعذيب
في �سجون ومعتقالت النظام ال�سوري ،حيث �أعلن عن (� )10ضحايا جدد مما رفع ح�صيلة من قتل
داخل ال�سجون خالل عام � 2016إلى  26الجئاً فل�سطينيا والعدد الإجمالي ل�ضحايا التعذيب
حتى الموت واالختفاء الق�سري �إلى � 457ضحية.
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قائمة ب�أ�سماء �ضحايا التعذيب حتى الموت خالل الن�صف الثاني من عام 2016
الرقم
ا�سم ال�ضحية تاريخ الحادثة الت�صنيف
معلومات �أخرى
من �سكان مخيم خان دنون ق�ضى تحت التعذيب في �سجون
 2016/16/7مدني
النظام ال�سوري بعد اعتقال دام عاماً ون�صف العام ،ولم
 1عماد فار�س
يت�سن لمجموعة العمل التحقق من م�صادر �أخرى.
�شادي ح�سن
من �أبناء مخيم خان دنون ق�ضى تحت التعذيب في �سجون
2
 2016/25/7مدني
النظام ال�سوري ،وذلك بعد اعتقال دام لأكثر من عامين.
هالل
ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري بعد اعتقال
دام لأكثر من (� 3سنوات) ،وهو �أحد �أبناء مخيم اليرموك
محمد زياد
لالجئين الفل�سطينيين ،اعتقل قبل ثالثة �سنوات على �أحد
3
ع�سكري
2016/1/8
حواجز بلدة جرمانا بـ دم�شق �أثناء عودته في �إجازة خالل
فوراني
خدمته الع�سكرية في جي�ش التحرير الفل�سطيني لزيارة �أهله
بعد انتهاء دورته الع�سكرية في مع�سكر م�صياف.
عمر جمعة
من �سكان مخيم درعا لالجئين الفل�سطينيين ق�ضى تحت
4
 2016/25/8مدني
التعذيب في �سجون النظام ال�سوري.
رديف
5

�سليمان م�صطفى
القو�صي

2016/6/9

مدني

من �سكان مخيم اليرموك لالجئين الفل�سطينيين ق�ضى تحت
التعذيب في �سجون النظام ال�سوري.

6

محمد قا�سم
�سعيد

2016/11/9

مدني

ملقب �أي�ضاً (ال�صيدلي) ق�ضى تحت التعذيب في �سجون
النظام ال�سوري بعد اعتقال دام لأكثر من � 5أعوام ،وهو من
�أبناء مخيم درعا.

7

علي
ف�ؤاد
من�صور

2016/26/9

العمر ( )35عاماً من �سكان مخيم اليرموك لالجئين
الفل�سطينيين ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام
مدني ال�سوري ،بعد اعتقال دام حوالي العام ،وبح�سب ذوي
ال�ضحية �أنه تم اعتقاله في ال�شهر الثامن من عام 2015
�أثناء �سفره �إلى مدينة الح�سكة.

8

�صالح ربيع

2016/24/10

العمر ( )49عاماً من �أبناء مخيم النيرب في حلب ،ق�ضى
مدني تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري ،وذلك بعد
اعتقاله منذ عام بتهمة م�ساعدة المدنيين بال�سفر �إلى تركيا.

9

كرم الأ�سدي

2016/28/11

مواليد ( )1994من �أبناء منطقة الهامة بريف دم�شق ق�ضى
تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري ،وذلك بعد
مدني
اعتقال دام لحوالي ثالث �سنوات ،علماً �أن الأ�سدي اعتقل
عام � 2013أثناء توجهه �إلى لبنان.

10

مي�سرة �أبو
رحمة

2016/27/12

من �أبناء مخيم النيرب لالجئين الفل�سطينيين في حلب
مدني ق�ضى تحت التعذيب في �سجون النظام ال�سوري ،وذلك بعد
مرور حوالي العام من اعتقاله.
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•الإفراج
�شهد الن�صف الثاني من عام  2016الإفراج عن ( )40الجئاً فل�سطينياً من �سجون النظام ال�سوري
والمعار�ضة ال�سورية ،منهم من تم توقيفه خالل نف�س الفترة كما هو الحال مع �أيمن خطاب على
�سبيل المثال ال الح�صر ،ومنهم من اعتقل في فترات �سابقة مثل الالجئ �إبراهيم حنينو من �أبناء
مخيم النيرب في حلب ،الذي �أفرج عنه بعد اعتقال دام لثالث �سنوات في �سجون النظام ،علماً �أن
الحنينو �أفرج عنه قبل �سنة �إال �أنه اعتقل وهو عائد �إلى المخيم من قبل عنا�صر النظام في مدينة
حماة.
قائمة ب�أ�سماء المفرج عنهم خالل الن�صف الثاني من 2016
تاريخ الإفراج

مكان ال�سكن

مالحظات

1

�إبراهيم عادل كايد

2016/4/7

مخيم حم�ص

�أفرج عنه بعد اعتقال ا�ستمر لأكثر من خم�سين يوماً.

2

�ضرار �أ�سعد حديد

2016/6/7

مخيم حم�ص

3

�إبراهيم مجد
الأ�سدي

2016/6/7

مخيم حم�ص

4

ه�شام عطا ح�سون

2016/6/7

مخيم حم�ص

5

معتز عبا�س

2016/6/7

مخيم حم�ص

6

�أمجد كامل الخروبي

2016/6/8

7

ب�سام خالد �أبو �شله

2016/6/8

8

�أحمد الخطيب

2016/9/8

الرقم

اال�سم

درعا -
المزيريب
درعا -
المزيريب
مخيم خان
ال�شيح

مختار مخيم العائدين لالجئين الفل�سطينيين ملقب
«�أبو �أ�سعد».
تم اعتقاله بعد �صراعات بين الأفرع الأمنية
والمتر�شحين لمن�صب المختار في المخيم.
تم اعتقاله بعد �صراعات بين الأفرع الأمنية
والمتر�شحين لمن�صب المختار في المخيم.
�أحد النازحين من مخيم اليرموك �إلى مخيم العائدين
�أفرج عنه بعد ع�شرة �أيام من االعتقال.
�أفرج الأمن ال�سوري عنه بعد اعتقاله قرابة ال�شهر.
�أفرج الأمن ال�سوري عنه بعد اعتقال دام لأكثر من
�شهر ون�صف.
�أفرج الأمن ال�سوري عنه بعد اعتقال دام (� )8أ�شهر.

9

عبد اهلل �سند

2016/9/8

مخيم خان
ال�شيح

�أفرج الأمن ال�سوري عنه بعد اعتقال دام �أكثر من
(� )18شهر ًا.

10

�إبراهيم حنينو

2016/11/8

حلب -
مخيم
النيرب

من �أبناء مخيم النيرب في حلب� ،أفرج عنه بعد
اعتقال دام ثالث �سنوات في �سجون النظام ،علماً �أن
الحنينو �أفرج عنه قبل �سنة �إال �أنه اعتقل وهو عائد
�إلى المخيم من قبل عنا�صر النظام في مدينة حماة.
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الرقم

اال�سم

تاريخ الإفراج

مكان ال�سكن

11

علي الترعاني

2016/19/8

مخيم درعا

12

ب�سام عبد الرحمن

2016/19/8

مخيم درعا

13

محمد �ساليمة

2016/20/8

مخيم حم�ص

14

محمد عبد اللطيف

2016/21/8

مخيم حم�ص

15

محمد زياد محمد �أيوب

2016/29/8

مخيم حم�ص

16

خالد محمد محمود
�إدري�س

2016/30/8

مخيم حم�ص

17

�أيمن خطاب

2016/30/8

مخيم حم�ص

18

ع�صام بيطاري

2016/5/9

مخيم
اليرموك

قائد حركة (�أبناء اليرموك  -كتائب البراق) في
مخيم اليرموك� ،أفرج بعد اعتقال دام لمدة  35يوماً.

19

مدين �صبحي
�سرحان

2016/28/9

مخيم حم�ص

�أفرج عنه بعد اعتقال دام نحو �شهر ون�صف ال�شهر،
وكان اعتقل �أثناء �إي�صال ركاب من مخيم العائدين
بحم�ص �إلى �ساحل مدينة طرطو�س ،علماً �أنه من
عنا�صر القيادة العامة.

20

�أحمد موفق قو�صاد

2016/1/10

مخيم حم�ص

�أفرج عنه بعد اعتقال دام نحو عامين ،يذكر �أن
«قو�صاد» من �أبناء مخيم العائدين في حم�ص ومن
�سكان حي ال�شما�س.

21

روند �أبو ال�سعود

2016/2/10

درعا -
المزيريب

�أفرج عنها بعد اعتقالها بـ � 10أيام �أثناء توجهها �إلى
الجامعة دون �أن يعرف �سبب اعتقالها.

22

محمد قا�سم

مخيم
2016/13/10
اليرموك
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مالحظات
معتقل منذ �أكثر من عامين ملقب �أبو عمر من �أبناء
مخيم درعا لالجئين جنوب �سورية.
معتقل منذ �أكثر من عامين ملقب �أبو العال من �أبناء
مخيم درعا لالجئين جنوب �سورية.
�أفرج عنه بعد نحو � 9أيام من اعتقاله ،حيث داهم
الأمن ال�سوري يوم  2016 / 8 /11منزله في مخيم
العائدين بحم�ص ،وتم اعتقاله بحجة �سفره �إلى
تركيا ومن ثم ال�سويد بطريقة غير �شرعية.
�أفرج عنه بعد اعتقال دام  55يوماً بتهمة ت�شابه
�أ�سماء مع �أحد المطلوبين للنظام ال�سوري ،وهو في
نهاية العقد الخام�س من العمر.
�أفرج عنه بعد اعتقاله لحوالي ( )40يوماً.
من �أبناء مخيم العائدين في حم�ص� ،أفرج عنه بعد
�أن �أم�ضى فترة اعتقال دامت حوالي ( )60يوماً في
�سجن عدرا.
�أفرج عنه بعد اعتقاله لمدة ( )40يوماً في فرع
فل�سطين بدم�شق.

�أحد كوادر الهيئة الوطنية الأهلية الفل�سطينية ،وذلك
بعد �أن اعتقلته عنا�صر �أمنية �سورية من �أمام حاجز
بيت �سحم جنوب العا�صمة دم�شق قبل نحو �شهرين.

الرقم

اال�سم

تاريخ الإفراج

مكان ال�سكن

مالحظات

23

ن�ضال عي�سى
الناجي

حلب -
 2016/13/10مخيم
النيرب

العمر ( 52عاماً) �أفرج عنه بعد ع�شرة �أيام من
اعتقاله من قبل �أحد حواجز النظام في طريق حلب
مخيم النيرب ،وذلك بعد عودته من �إحدى م�شافي
حلب ،حيث �أجرى عملية جراحية هناك.

24

�أبو �صدام الحجي

مخيم خان
2016/15/10
ال�شيح

�أفرج عنه بعد يومين من اعتقاله ،من قبل عنا�صر
حاجز الزيتي التابع للنظام ال�سوري في منطقة
زاكية يوم  13ت�شرين الأول � /أكتوبر  ،2016دون
معرفة الأ�سباب الكامنة وراء اعتقاله.

25

�أفرج عنه بعد يومين من اعتقاله ،من قبل عنا�صر
مخيم خان حاجز الزيتي التابع للنظام ال�سوري في منطقة
�أحمد حيدر علي 2016/26/10
زاكية يوم  13ت�شرين الأول � /أكتوبر  ،2016دون
ال�شيح
معرفة الأ�سباب الكامنة وراء اعتقاله.

26

رامية خليل �صبحية

27

حكمت �إ�سماعيل

28

في�صل الخالد

من �أبناء مخيم العائدين في حم�ص� ،أفرج عنها بعد
 2016/3/11مخيم حم�ص
اعتقال دام لأكثر من عام.
مخيم خان
2016/7/11
�أفرج عنه بعد اعتقال ا�ستمر لعدة �أ�شهر.
دنون
�أفرجت عنه عنا�صر لواء «�شام الر�سول» �إحدى
مجموعات قوات المعار�ضة الم�سلحة في منطقة
مخيم
ريف دم�شق ،وهو مدير م�شفى فل�سطين وم�س�ؤول
2016/9/11
الهالل الأحمر الفل�سطيني في المنطقة الجنوبية،
اليرموك
بعد عدة �أيام من اعتقاله من �أمام حاجز يلدا ،من
دون ورود تفا�صيل حول �أ�سباب االعتقال.

29

�أفرج الأمن ال�سوري عنه ,وعمره ( 38عاماً) من
درعا
محمد ح�سن عوده 2016/13/11
�أبناء بلدة المزيريب ،بعد اعتقال دام لأكثر من
المزيريب
�شهر.

30

�أطلق تنظيم الدولة  -داع�ش �سراحه وهو من �أبناء
مخيم خان ال�شيح بعد اعتقال دام �أكثر من �شهر في
مخيم خان
عمر �سليمان 2016/21/11
منطقة «رجم البقر» في ريف محافظة ال�سويداء
ال�شيح
ال�شمالي خالل محاولته ال�سفر �إلى تركيا عبر البادية
ال�سورية.
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مكان ال�سكن

الرقم

اال�سم

31

مخيم خان
خالد �سليمان 2016/21/11
ال�شيح

32

مخيم خان
عمار عزيز 2016/21/11
ال�شيح

33

مخيم خان
خالد ح�سين 2016/21/11
ال�شيح

34

�أحمد محمد �سمور 2016/12/12

مخيم حم�ص

35

حمزة اللحام 2016/13/12

مخيم حم�ص

تاريخ الإفراج

36

عبد محمد عو�ض
جد يد ة
2016/21/12
عيد
عرطوز

37

حلب  -مخيم
�أحمد معاري 2016/25/12
النيرب

38
39
40

مخيم خان
�شادي الهندي 2016/31/12
ال�شيح
محمد عبد اهلل
مخيم خان
2016/31/12
عر�سان
ال�شيح
مخيم خان
حمزة الم�صلح 2016/31/12
ال�شيح
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مالحظات
�أطلق تنظيم الدولة  -داع�ش �سراحه وهو من �أبناء
مخيم خان ال�شيح بعد اعتقال دام �أكثر من �شهر في
منطقة «رجم البقر» في ريف محافظة ال�سويداء
ال�شمالي ،خالل محاولته ال�سفر �إلى تركيا عبر
البادية ال�سورية.
�أطلق تنظيم الدولة  -داع�ش �سراحه وهو من �أبناء مخيم
خان ال�شيح بعد اعتقال دام �أكثر من �شهر في منطقة
«رجم البقر» في ريف محافظة ال�سويداء ال�شمالي خالل
محاولته ال�سفر �إلى تركيا عبر البادية ال�سورية.
�أطلق تنظيم الدولة  -داع�ش �سراحه وهو من �أبناء مخيم
خان ال�شيح بعد اعتقال دام �أكثر من �شهر في منطقة
«رجم البقر» في ريف محافظة ال�سويداء ال�شمالي خالل
محاولته ال�سفر �إلى تركيا عبر البادية ال�سورية.
�أفرج عنه بعد حوالي � 4أ�شهر من اعتقاله ،حيث
قام الأمن باعتقاله في يوم  6/8/2016واقتاده
�إلى جهة مجهولة ،وهو من �أبناء مخيم العائدين
في حم�ص ،وهو ممن �سويت �أو�ضاعهم قبل حوالي
ثالثة �أعوام.
�أفرج الأمن ال�سوري عنه بعد اعتقال دام لأكثر من
�أ�سبوعين.
�أفرج الأمن ال�سوري عنه بعد اعتقال دام لأكثر
من  36يوماً حيث اعتقل يوم  15ت�شرين الثاني -
نوفمبر  2016من قبل عنا�صر حاجز جديدة عرطوز
في ريف دم�شق التابع للنظام ال�سوري.
�أطلق الأمن ال�سوري �سراحه وهو �أحد �أبناء مخيم
النيرب ،بعد اعتقاله منذ قرابة  20يوماً في دم�شق،
علماً �أنه �أحد عنا�صر مجموعة لواء القد�س الموالي
للنظام ال�سوري.
�أفرج عنه بعد اعتقاله عقب اتفاق الم�صالحة بين
المعار�ضة والنظام ال�سوري.
�أفرج عنه بعد اعتقاله عقب اتفاق الم�صالحة بين
المعار�ضة والنظام ال�سوري.
�أفرج عنه بعد اعتقاله عقب اتفاق الم�صالحة بين
المعار�ضة والنظام ال�سوري.

الخال�صـــة
ب ّين العر�ض ال�سابق للأو�ضاع العامة لفل�سطينيي �سورية ه�شا�شة الواقع الذي �آلت �إليه �أمورهم،
فعلى م�ستوى الداخل ال�سوري ما زالت المخيمات والتجمعات الفل�سطينية تتعر�ض لالنتهاكات
الج�سيمة من قبل طرفي ال�صراع ،مما زاد في �أعداد ال�ضحايا والمعتقلين والمفقودين.
كما �صاحب هذا الواقع فقدان الحماية القانونية والج�سدية لالجئين في ظل �صمت ر�سمي دولي
و�إقليمي ووطني ،مما جعلهم عر�ضة للمزيد من التهجير.
وكذلك ات�صفت الأو�ضاع القانونية في دول اللجوء الجديدة باله�شا�شة وعدم اال�ستقرار ،من حيث
عدم و�ضوح المركز القانوني لالجئ الفل�سطيني ال�سوري في الدول العربية� ،أو ت�أرجح �إقامة
الالجئ في الدول الأوروبية بين الم�ؤقتة والدائمة وما يترتب على ذلك من تبعات تتعلق بل ّم
ال�شمل وحرية التنقل وفر�ص الح�صول على عمل.
لذا يتوجب على �أ�صحاب القرار الم�سارعة �إلى حقن الدم الفل�سطيني والإن�صات �إلى منا�شدات
الالجئين الداعية �إلى تحييد مخيماتهم عن ال�صراع في �سورية ،وممار�سة ال�ضغط على كل
الأطراف لتحقيق الحياد الالزم بما ي�ضمن �سالمة و�أمن الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين
وي�صون كرامتهم.
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