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هذا التقرير 

الفل�سطينيين في �سورية نتيجة ازدياد  اأو�ساط الالجئين  النزوح واللجوء بين  ازدادت عمليات 
حدة اأعمال العنف التي ت�سهدها البالد. 

بالمقابل لم تكن حركة النزوح واللجوء بال�سهلة اأو الي�سيرة فقد تعّر�ض الالجئون الفل�سطينيون 
النتهاكات عديدة داخل �سورية على الحواجز عند بوابات مخيماتهم اأو تجمعاتهم، اأو الحواجز 
المنت�سرة على ات�ساع الم�ساحة الجغرافية لالأرا�سي ال�سورية التي اأقامها طرفا ال�سراع، والتي 
لم يتردد القائمون عليها في ارتكاب االأعمال التي حرمتها القوانين والمواثيق الدولية من اعتقال 

واإعدامات ميدانية وطرد وتعذيب. 
 وبلغت الح�سيلة االإجمالية لل�سحايا والموثقة لدى مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية 
من الالجئين الفل�سطينيين منذ اندالع الثورة ال�سورية في اآذار- مار�ض 2011 ولغاية �سباط – 
فبراير 2017 قرابة )3450( �سحية، ت�سمنت قرابة 459 الجئاً ق�سوا تحت التعذيب، و)190( 
القيود على  اليرموك وفر�ض  اإغالق مخيم  نتيجة  الطبية  الرعاية  الح�سار ونق�ض  ب�سبب  الجئاً 
اأو فقد معظمهم على  اإلى )301 ( مفقودًا و)1169( معتقاًل تم توقيف  حركة �سكانه، باالإ�سافة 

الحواجز اأثناء تنقالتهم بين االأحياء والمدن ال�سورية)1(.
ير�سد هذا التقرير اأحد اأبرز االنتهاكات التي اأ�سابت اأحد اأهّم الحقوق لالجئين الفل�سطينيين، اأال 
وهو حق التنقل الذي كفله االإعالن العالمي لحقوق االإن�سان واالتفاقيات والمواثيق الدولية، من 
خالل مقارنة الواقع العملي للمعاملة ولالآليات التي تعاملت فيها الدول ذات الحدود الم�ستركة مع 

�سورية مع الالجئين، والن�سو�ض النظرية التي ت�سمنتها تلك االتفاقيات. 

 

)1( ق�سم �لر�سد و�لتوثيق في مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية. 
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تقديم

من  حالة  ال�سورية  االأزمة  قبل  ما  �سنوات  في  �سورية  اإلى  الفل�سطينيين  الالجئين  حياة  �سهدت 
القوانين  ذلك  في  و�ساعد  اأبنائهم  وم�ستقبل  لم�ستقبلهم  ياأ�س�سوا  اأن  فيها  ا�ستطاعوا  اال�ستقرار، 
والت�سريعات ال�سورية التي �ساوت بين الالجئين الفل�سطينيين والمواطنين ال�سوريين من حيث 
الحقوق والواجبات ما عدا حقي التر�سح و االنتخاب، مما حافظ على وجودهم ولعب دورا كبيرا 

في ازدهار مجتمعاتهم والحفاظ على مبادئهم. 
– مار�ض 2011  قلبت الحياة هناك راأ�سا  اآذار  اأن حالة ال�سراع التي ت�سهدها �سورية منذ  غير 
على عقب، واأحدثت تغيرات كارثية على كافة الم�ستويات االجتماعية واالقت�سادية والقانونية 
اإلى  نزوح  فمن  وال�سياع  الت�ستت  من  بحالة  ال�سوري  الفل�سطيني  المجتمع  وجعلت  والثقافية، 
اإلى لجوء، فاأ�سحى الالجئون يدورون في حلقة مفرغة مكوناتها الفقر والت�سرد والموت  نزوح 

على الطرقات اأو في البحار وال�سحاري اأو على حدود الدول. 
واأ�سارت اإح�سائيات االأونروا 2012 اإلى وجود ما يقارب من 540 األف الجئ فل�سطيني م�سجل 
قبيل دخول االأزمة ال�سورية اإلى المخيمات والتجمعات الفل�سطينية، وقالت االأونروا اإن حوالي 
95 % من الالجئين داخل �سورية اأي ما يعادل تقريبا ) 440.000 �سخ�ساً( يفتقرون اإلى االأمن 
الغذائي، وبحاجة اإلى م�ساعدات دائمة، واأن حوالي 280 األف الجئ فل�سطيني اأ�سبحوا مهجرين 

داخلياً في �سوريا، واأن حوالي 120 األفا ا�سطرتهم ظروف الحرب للجوء خارج �سورية)1(. 
اللجوء  اإلى  ا�سطروا  قد  الفل�سطينيين  الالجئين  من  االآالف  ع�سرات  اأن  االإح�سائيات  تبين  كما 
اإلى  اآذار 2011 قد و�سل  خارج �سورية بفعل تدهور الو�سع االأمني والمعي�سي المتوا�سل منذ 
واإلى  الجئ،   )18000( االأردن  اإلى  و�سل  حين  في  فل�سطينيا،  الجئا   )  31850( حوالي  لبنان 

م�سر )6000( الجئ، في حين ُقّدر عدد من و�سل اإلى اأوروبا بحوالي )80( األف الجئ. 
ويف�سر االأرقام الكبيرة الأعداد النازحين والالجئين ازدياد حدة العمليات الع�سكرية التي ت�سهدها 
االأرا�سي ال�سورية منذ قرابة ال�ست �سنوات، وعمليات التهجير الق�سري الناجم عن العنف والنزاع 

الم�سلح الذي اأجبر اآالف العائالت الفل�سطينية على ترك منازلها بحثا عن االأمن واالأمان.  

)1( �لند�ء �لطارئ ل�سنة 2016 بخ�سو�ص �أزمة �سورية �الإقليمية - وكالىة �الأمم �لمتحدة الغاثة وت�سغيل �لالجئين – 
www.unrwa.org .2 الأونرو� 2016 �ص�
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الالجئون الفل�سطينيون داخل �سورية ومحدودية التنقل

التنقل  في  تامة  �سبه  اإعاقة  من  ال�سورية  واالأرياف  المدن  داخل  الفل�سطينيون  الالجئون  عانى 
�سواء في النزوح عن مخيماتهم الواقعة تحت نيران قوات النظام ال�سوري وبراميله المتفجرة، اأو 
الخروج والدخول من مناطقهم لال�ست�سفاء اأو الح�سول على المواد الغذائية االأ�سا�سية ال�ستقامة 
الحياة. فكانت الحواجز الثابتة اأو المتحركة تحدُّ من حرية التنّقل والتي اأقامها النظام ال�سوري 
على بوابات المدن والبلدات وعلى مفارق الطرق كما كانت �سبباً رئي�ساً في تفاقم ماأ�ساة ومعاناة 
اأو  اأو تحر�ض  ابتزاز  اأو  اأو ح�سار  له من ت�سييق  الفل�سطينيين من خالل ما تعر�سوا  الالجئين 
اعتقال، في مخالفة وا�سحة للمادة )12( الفقرة )1(من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية 
وال�سيا�سية، التي اأعطت الحق لالأفراد في حرية التنقل واختيار مكان االإقامة داخل الدولة التي 
يعي�سون فيها »لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اإقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية 

اختيار مكان اإقامته«)1(. 
وكذلك المبداأ 15: من المبادئ التوجيهية ب�ساأن النزوح الداخلي – التي وردت �سمن تقرير ممثل 
داخلياً  النازحون  االأ�سخا�ض  »يتمتع  على:  ن�ض  الذي  دينغ،  م.  فران�سي�ض  ال�سيد  العام  االأمين 
بالحق في التما�ض ال�سالمة في جزء اآخر من البالد؛ الحق في مغادرة بالدهم؛ الحق في التما�ض 
اللجوء في بلد اآخر؛ الحق في التمتع بالحماية �سد االإعادة اإلى؛ اأو اإعادة التوطين االإجبارية في 

اأي مكان تتعر�ض فيه حياتهم اأو �سالمتهم اأو حريتهم و/اأو �سحتهم للخطر«)2(.
التنقل بحق الالجئين  ال�سوري الحادة من حرية  النظام  وفيما يلي نبذة موجزة من ممار�سات 

الفل�سطينيين داخل االأرا�سي ال�سورية. 

�عتمد وعر�ص  و�ل�سيا�سية«  �لمدنية  بالحقوق  �لخا�ص  �لدولي  �لعهد  �الإن�سان -  – مكتبة حقوق  مينو�ستا  )1( جامعة 
�لموؤرخ في 16  �ألف )د-21(  �لمتحدة 2200  �لعامة لالأمم  للتوقيع و�لت�سديق و�الن�سمام بموجب قر�ر �لجمعية 

كانون/دي�سمبر1966 تاريخ بدء �لنفاذ: 23 �آذ�ر/مار�ص 1976، وفقا الأحكام �لمادة 49.
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

)2( مبادئ توجيهية ب�ساأن �لنزوح �لد�خلي -وردت �سمن تقرير ممثل �الأمين �لعام �ل�سيد فر�ن�سي�ص م. دينغ، �لمجل�ص 
�ل�سبكة  على  �لعفو�لدولية  منظمة  موقع   1998 �لمتحدة،  �الأمم  �الإن�سان،  حقوق  لجنة   - �الجتماعي  �القت�سادي 

�لعنكبوتية.
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue21/GuidelineonInternalDisplacement.
aspx?articleID=1121&media=print
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	•مخيم اليرموك 
تمنع قوات النظام ال�سوري اأهالي مخيم اليرموك، من الدخول اإليه اأو الخروج منه منذ منت�سف 
تموز – يوليو2013 في محاولة لخنق المخيم من خالل فر�ض ح�سار قا�ٍض على من فيه؛ كعقوبة 
جماعية ا�ستحقها مدنيون داخل المخيم ب�سبب احت�سان عنا�سر المعار�سة ال�سورية وعائالتهم 
بح�سب وجهة النظام ال�سوري، االأمر الذي ي�سكل جريمة حرب طبقاً للمادة )2/8 /ب/25( من 
كاأ�سلوب  المدنيين  تجويع  ا�ستخدام  اعتبرت  التي  الدولية  الجنائية  للمحكمة  االأ�سا�سي  النظام 
اأ�ساليب الحرب عن طريق حرمانهم من المواد التي ال غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك اإعاقة  من 
و�سول مواد االإغاثة ب�سكل متعمد، جريمة »تعمد تجويع المدنيين كاأ�سلوب من اأ�ساليب الحرب 
بحرمانهم من المواد التي ال غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة االإمدادات الغوثية على 

النحوالمن�سو�ض عليه في اتفاقيات جنيف«)1(. 
لقد ت�سبب اإغالق المداخل الرئي�سة للمخيم ومنع عملية االنتقال لمن تبّقى من الالجئين الفل�سطينيين 
في مخيم اليرموك، اأدى اإلى تعطيل الحياة بكل اأ�سكالها وتفاقم المعاناة لدى الفل�سطينيين ب�سكل 
عام والمر�سى وذوي االحتياجات الخا�سة واأ�سحاب االأمرا�ض المزمنة ب�سكل خا�ض كمر�سى 
االأورام والق�سور الكلوي واأمرا�ض الدم، الذين هم بحاجة اإلى الدخول والخروج لتلقي العالج 
خارج المخيم، حيث بلغ اإلى حد فقدان الحياة والتهديد بال�سالمة ال�سخ�سية للمدنيين، في انتهاك 
�سارخ للمادة الثالثة من االإعالن العالمي لحقوق االإن�سان التي ن�ست على » لكل فرد الحق في 

الحياة والحرية و�سالمة �سخ�سه«)2(.

كمائن على طرق التفافية
ا�ستمر النظام في اإغالق الطرق الرئي�سة المعتادة لمخيم اليرموك، ومنع حركة المرور للمخيم 
فبداأت الماأ�ساة االإن�سانية بالظهور، بعد اأن اختفى الطعام تدريجيا من المخيم، واأخذت االأ�سعار 
اأمامهم غير الماء وورق  باالرتفاع ب�سكل كبير، واأ�سبح ال�سكان ال يملكون ثمن الطعام ولم يعد 

)1( نظام روما �الأ�سا�سي للمحكمة �لجنائية �لدولية �لمعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998 – موقع �للجنة �لدولية 
لل�سليب �الأحمر على �ل�سبكة �لعنكبوتية. 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
)2( �الإعالن  �لعالمي لحقوق �الإن�سان �لذي تبنته �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة �الإعالن في باري�ص في 10 كانون �الأول/

دي�سمبر 1948 خالل �لجل�سة �لعامة �لثالثة و�لثمانين بعد �لمئة 
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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االأ�سجار، والح�سائ�ض واألواح ال�سبار وغيرها من االأع�ساب والنباتات التي ال تاأكلها �سوى البهائم، 
والوقوف في الطابور للح�سول على القليل من �سوربة البهارات، حتى و�سل الحال بالبع�ض الأكل 

القطط والكالب بعد �سدور فتاوى اأجازت لهم ذلك«.
اأعلنت قوات النظام ال�سوري في بداية ال�سهر االأول من عام 2014عن فتح ممر اإن�ساني لخروج 
يلدا  بلدة  بين  الفا�سل  الوح�ض،  علي  �سارع  منطقة  عبر  اليرموك  مخيم  داخل  من  المحا�سرين 

ومنطقة حجيرة في ال�سيدة زينب بريف دم�سق الجنوبي.
مما �سجع المئات من �سكان مخيم اليرموك للخروج منه نتيجة االأو�ساع الماأ�ساوية التي يرزحون 
التي  العائالت  بع�ض  بمرور  له  التابعة  والميلي�سيات  ال�سوري  النظام  قوات  ف�سمحت  تحتها، 
ا�ستطاعت دفع مبالغ طائلة عبر و�ساطات �سخ�سية، كما �سمح لبع�ض الن�ساء واالأطفال بالخروج 
على مراأى كاميرات االإعالم ال�سوري، بينما تم �سرب الن�ساء واالأطفال �سرباً �سديدًا في ناحية 
كاًل في جهة، وطلبوا منهم  الم�سي  الرجال عن عائالتهم واأجبروهم على  بف�سل  اأخرى، وقاموا 
اإلقاء كل ما يحملونه من اأوراق ثبوتية داخل براميل م�ستعلة على جانبي الطريق، وت�سليم النقود 
والم�ساغ الذهبي واأجهزة الهواتف النقالة والكومبيوتر المحمول لعنا�سر الحاجز، في �سورة 
من اأب�سع �سور االإذالل واالإهانة التي تتنافى مع ما حظرته المادة )7 ( من العهد الدولي الخا�ض 
بالحقوق المدنية وال�سيا�سية »ال يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب وال للمعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو الالاإن�سانية اأو الحاطة بالكرامة«)1(. 
كما ارتكبت قوات النظام اأثناء هذه الحادثة انتهاكات في حقوق االأطفال الذين ف�سلتهم عن ذويهم، 
حيث ن�ست المادة )9( من اتفاقية حقوق الطفل على عدم جواز » ف�سل الطفل عن والديه على 
كره منهما«)2(، فقد و�سفت �ساهدة العيان الالجئة الفل�سطينية نجاح.�ض ماأ�ساة اإحدى �ساكنات 
المخيم بقولها: »لقد فرق الح�سار المفرو�ض على مخيم اليرموك بين اإحدى االأمهات واأوالدها، 
بعدما خرجت من المخيم الإح�سار الخبز ومنعت من العودة اإليه، وعندما �سمعت العائلة خبر 

�عتمد وعر�ص  و�ل�سيا�سية«  �لمدنية  بالحقوق  �لخا�ص  �لدولي  �لعهد  �الإن�سان -  – مكتبة حقوق  مينو�ستا  )1( جامعة 
�لموؤرخ في 16  �ألف )د-21(  �لمتحدة 2200  �لعامة لالأمم  للتوقيع و�لت�سديق و�الن�سمام بموجب قر�ر �لجمعية 

كانون/دي�سمبر1966 تاريخ بدء �لنفاذ: 23 �آذ�ر/مار�ص 1976، وفقا الأحكام �لمادة 49.
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
)2( �تفاقية حقوق �لطفل �عتمدتها �لجمعية �لعامة بقر�رها 25/44 �لموؤرخ 20 ت�سرين �لثاني / نوفمبر 1989، وبد�أ 

نفاذها في 2 �يلول / �سبتمبر 1990 بموجب �لمادة 49.
http://www.lnf.org.lb/child/arabic/leb1.html     سبكة مر�قبة حقوق �لطفل – على �ل�سبكة �لعنكبوتية�
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فتح الطريق توّجه االأب واأطفاله االأربعة ) 3 بنات وولد ( نحو �سارع علي الوح�ض، وعند و�سوله 
اإلى الحاجز تم اعتقاله وطلبوا من االأطفال العودة اإلى المخيم، وطفلته ال�سغيرة اأخذتها اإحدى 

الن�ساء من بلدة يلدا«)1(.

	•مخيم خان ال�سيح.... وطريق الموت 
تكررت عمليات االعتقال الع�سوائي واالإهانات على الحواجز بعد قطع الجي�ض النظامي للطرق 
الوا�سلة اإلى مخَيّم خان ال�سيح، وت�سديد االإجراءات االأمنية، فقد وثقت م�سادر مجموعة العمل 
للجي�ض  التابع  كوكب  بلدة  في  الم�سحم  بحاجز  يعرف  ما  عنا�سر  قيام  ال�سيح  خان  مخَيّم  في 
النظامي يوم 1 كانون الثاني/يناير 2015 بتفتي�ض جميع الركاب وال�سيارات والحافالت المتجهة 
اإلى المخَيّم تفتي�ساً دقيقاً، وم�سادرة ما معهم من مواد تموينية، وبح�سب �سهادة اأحد الركاب، 
فقد عمد عنا�سر ذاك الحاجز اإلى تفتي�ض ربطات الخبز، ومن ثّم �سمحوا لل�سخ�ض باأن ياأخذ ثمانية 

اأرغفة فقط. 
اأدت �سيطرة المعار�سة ال�سورية الم�سلحة على المناطق المحيطة بمخيم خان ال�سيح اإلى اإغالق 
الطريق الرئي�ض الوا�سل اإلى المخَيّم اأمام حركة دخول ال�سيارات واالأهالي، واأ�سبح طريق زاكية 
االأ�سا�سية من مواد  بالحاجات  المخَيّم  يمّد  الذي  الحياة  �سريان  بمثابة  الفرعي؛  ال�سيح  ــــ خان 

غذائية وطبية ومحروقات وي�سلهم مع مركز المدينة دم�سق. 
المدفعي  للق�سف  يتعر�ض  حيث  اآمن،  غير  الطريق  هذا  جعل  االأمنية  االأو�ساع  تدهور  اأن  اإاّل   
يطلقون على  المخَيّم  �سكان  ما جعل  المدنيين،  ت�ستهدف  التي  القن�ض  ال�سيلكا وعمليات  و�سالح 
هذا الطريق ا�سم »طريق الموت«، لما اأ�سبح ي�سكله من خطر حقيقي على حياتهم وحياة اأبنائهم 
الذين تعر�سوا للعديد من حوادث القن�ض واالعتقال والموت خالل عبوره، كما جعلت االأهالي 
ال ياأمنون على حياتهم التي �سددت القوانين والمواثيق الدولية على وجوب حمايتها، فقد ن�ست 
المادة 6 - 1 من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية على اأن » الحق في الحياة 
حق مالزم لكل اإن�سان، وعلى القانون اأن يحمي هذا الحق وال يجوز حرمان اأحد من حياته تع�سفا«، 
وكذلك ن�ست المادة 9 - 1منه على اأنه » لكل فرد حق في الحرية وفى االأمان على �سخ�سه، وال 
يجوز توقيف اأحد اأو اعتقاله تع�سفاً. وال يجوز حرمان اأحد من حريته اإال الأ�سباب ين�ض عليها 

)1( �ل�سيدة نجاح – �ص- �ساهدة على �لحادثة – تم توثيق �سهاتها من قبل فريق �لر�سد و�لتوثيق في مجموعة �لعمل 
من �أجل فل�سطينيي �سورية. 
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القانون وطبقا لالإجراء المقرر فيه«)1(.
فيما �ُسجل يوم 6 اآب/اأغ�سط�ض 2014 تعر�ض اأحد البا�سات ال�سغيرة »ال�سيرفي�ض« لر�سا�ض 
قنا�ض اأدى اإلى اإ�سابة اأحد اأبناء المخَيّم، فيما اأُ�سيبت يوم 7 اآب/اأغ�سط�ض 2014 كل من فاطمة.ن 
وفاطمة �ض. اأما في يوم 21 اآب/اأغ�سط�ض 2014، فقد ق�ست منتهى قا�سم عبده، واأُ�سيب عدد 
من اأبناء مخَيّم خان ال�سيح، وذلك اإثر ا�ستهداف الحافلة التي كانت تقلهم اإلى المخَيّم عبر طريق 

زاكية، بالر�سا�ض والقذائف.
مجزرة  النظامي  ال�سوري  الجي�ض  عنا�سر  من  عدد  ارتكب  اأيار/مايو2015،   14 �سبيحة  وفي 
بحق اأبناء مخَيّم خان ال�سيح، حيث ا�ستهدفوا �سيارة مدنية كانت ُتقّل عددًا من الالجئين، وذلك 
ال�سابة فل�سطين،  اأوقع خم�ض �سحايا على االأقل، بينهم  اأثناء مرورهم عبر هذا الطريق، ما  في 
و�سقيقها محمد �سعيد فايز �سالح، واأمهما خالدية فايز ظاهر، وال�سائق المرافق لهم خالد الرملي 

باالإ�سافة اإلى وقوع عدد من االإ�سابات. 
)فان(  نوع  من  �سيارة  ال�سوري  النظام  ا�ستهدف   2016 اأكتوبر   / االأول  ت�سرين   19 يوم  وفي 
ب�ساروخ حراري موّجه كانت تقل عددًا من اأبناء مخيم خان ال�سيح اإلى خارج المخيم هرباً من 
الح�سار المفرو�ض عليه، مما اأدى اإلى وقوع 6 �سحايا ُعرف منهم : الالجئ الفل�سطيني » كمال 
ح�سين« اأحد متطوعي موؤ�س�سة جفرا، والالجئة اأم محمود زوجة المرحوم �سعيد النادر، وابنتها 

اإباء �سعيد النادر، اإ�سافة اإلى اإحدى الن�ساء المهّجرات وطفلتها التي لم تتجاوز العامين)2(.

	•خان دنون االبتزاز والتحر�ض
للموقع  نظرًا  دنون؛  خان  مخيم  ومخارج  مداخل  على  االأمنية  قب�سته  النظامي  الجي�ض  اأحكم 
الجغرافي الذي يتمتع به، فاأقام حاجزًا على بوابته الرئي�سة لي�سبح فيما بعد بمثابة البوابة االأمنية 
المتحكمة بحرية حركة اأبناء المخيم الذين اأ�سبحوا عر�سة لممار�سات وم�سايقات عنا�سره من 
بحق  خا�سة  بالالأخالقية،  المخيم  اأبناء  و�سفها  التي  ال�سوري  للنظام  الموالية  ال�سعبية  اللجان 

الن�ساء، باالإ�سافة اإلى القيام ب�سرقة ممتلكات االأهالي وابتزازهم مادياً لل�سماح لهم بالمرور.

�عتمد وعر�ص  و�ل�سيا�سية«  �لمدنية  بالحقوق  �لخا�ص  �لدولي  �لعهد  �الإن�سان -  – مكتبة حقوق  مينو�ستا  )1( جامعة 
�لموؤرخ في 16  �ألف )د-21(  �لمتحدة 2200  �لعامة لالأمم  للتوقيع و�لت�سديق و�الن�سمام بموجب قر�ر �لجمعية 

كانون/دي�سمبر1966 تاريخ بدء �لنفاذ: 23 �آذ�ر/مار�ص 1976، وفقا الأحكام �لمادة 49.
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

)2( ر�سد ميد�ني قام به مر��سلو مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية. 
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 ففي 7 اآب/ اأغ�سط�ض 2015 �سهد مخيم خان دنون �سجارًا حادًا دار بين عدة �سباب من المخيم 
وعنا�سر الحاجز التابع للجي�ض النظامي، وذلك اإثر تحّر�ض اأحد عنا�سر الحاجز بفتاة من المخيم، 
حيث دافع ال�سباب عن الفتاة وانهالوا بال�سرب على ذلك العن�سر، قبل اأن ُيلقي عنا�سر الحاجز 
القب�ض عليهم، ويلقوا عليهم مادة الديزل )المازوت(، وهددوهم بحرقهم اأحياء، لوال تدخل عدد 
من وجهاء المخيم الذين حالوا دون ذلك، حيث اأُطلق �سراح ال�سبان بعد حالة من التوتر �سادت 

المخيم.
المراأة  �سد  العنف  على  الق�ساء  ب�ساأن  المتحدة  االأمم  اإعالن  من  /ج  الثانية  المادة  حظرت  لقد 
المعتمدة من قبل الجمعية العامة لالأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 الموؤرخ في 20  كانون 
ول/ دي�سمبر 1993   »العنف المدني والجن�سي والنف�سي الذي ترتكبه الدولة اأو تتغا�سى عنه،  االأ

اأينما وقع«)1(.

حم�ض معتقل جماعي مخيم العائدين – 	•
بداأت قوات االأمن ال�سوري بالت�سييق �سيئاً ف�سئياً على �سكان مخيم العائدين في مدينة حم�ض 
اإلى المخيم من المدخل الرئي�ض فقط، فقامت بو�سع  و�سط �سورية، وجعلت الدخول والخروج 
بينه  �سائكة  اأ�سالٍك  ومدِّ  له،  المجاورة  واالأحياء  المخيم  بين  اإ�سمنتية  وحواجز  ترابية  �سواتر 
 – يوم 21/ حزيران  المخيم، وفي  اإلى  الموؤدية  الفرعية  الطرق  ل�سّد جميع  ال�سام  وبين طريق 
اأحياء مخيم  يونيو/ 2015، قامت ال�سلطات المخت�سة ببناء وتركيب �سور حديدي يف�سل بين 
�ساحية  واأحياء  الغربية،  الجهة  من  الجامعي  وال�سكن  الجامعية  والكتلة  حم�ض  في  العائدين 
الوليد وحي عكرمة وحي وادي الذهب في المنطقة ال�سرقية، وذلك على طول طريق ال�سام ابتداء 
من دّوار تدمر، وحتى دوار التمثال على مفرق الج�سر و�سارع الح�سارة دون اأية ممرات خدمية 
بين الجانبين، فاأ�سبح المخيم محاطاً بـ�سور اإ�سمنتّي بارتفاع 3م، واأ�سالك �سائكة فوقه بارتفاع 
1 متر، و�سور حديدي يف�سل اأوت�ستراد طريق ال�سام بين الذهاب واالإياب بارتفاع 3 متر مغلق 
من دوار تدمر جنوباً حتى دوار التمثال �سمااًل، واإغالق المفارق لل�سوارع ببناء جدران بارتفاع 

3 متر، وحفر خندق وخلفه �ساتر ترابي بارتفاع 1.5 متر. 

)1( �إعالن �الأمم �لمتحدة ب�ساأن �لق�ساء على �لعنف �سد �لمر�أة -�عتمدت من قبل �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة بموجب 
ول/دي�سمبر 1993    قر�رها 104/48 �لموؤرخ في 20  كانون �الأ

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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في  واأقاربهم  المخيم  اأهالي  بين  التوا�سل  وعملية  التنقل  حرية  على  الحديدي  ال�سور  اأثر  لقد 
اإلى  للعودة  تدمر  الجنوب عبر دوار  اإلى  اأن يذهبوا  االأهالي  واأ�سبح على  المجاورة،  المناطق 
طريق ال�سام، مما �ساعف تكاليف الموا�سالت خا�سة على الطالب والموظفين، واأدى اإلى ازدياد 
المخاوف لدى اأبناء المخيم من التعر�ض لالعتقال والتوقيف التع�سفي، في مخالفة للمادة التا�سعة 
اأو  اإن�سان  اأي  على  القب�ض  جواز  »عدم  على:  ن�ست  التي  االإن�سان  لحقوق  العالمي  االإعالن  من 

حجزه اأو نفيه تع�سفاً«)1(.

	•مخيم درعا الو�سول المميت
الثورة  �سرارة  اإليها  امتدت  التي  الفل�سطينية في �سورية  المخيمات  اأوئل  يعتبر مخيم درعا من 
ال�سورية، وي�سهد المخيم ت�سديدًا وتوترًا اأمنياً كبيرًا بين الفينة واالأخرى، وذلك ب�سبب المعارك 
النظام  وقوات  الم�سلحة  ال�سورية  المعار�سة  في  الجنوبية  الجبهة  ف�سائل  بين  الم�ستمرة 
يومي  �سبه  لق�سف  برمتها  المنطقة  عّر�ض  ما  بينهما،  المناطق  على  ال�سيطرة  بهدف  ال�سوري، 
و�سقوط البراميل المتفجرة نتيجة ا�ستداد المعارك في مدينة درعا والجوار، واأدى اإلى دمار نحو 

)70%( من بيوت المخيم.
ويعاني �سكان المخيم من عدم القدرة على التنقل ال�سهل، في ظّل انعدام اأي م�سفى اأو مركز طبي 
داخل المخيم بعد ان�سحاب كوادر االأونروا الطبية اإلى منطقة الكا�سف البعيدة عن المخيم نحو2 

كم، باالإ�سافة اإلى عدم توافر �سيارات اإ�سعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم. 
وتنتهك القوات الحكومية ال�سورية »قنا�سُة الجي�ض النظامي« المادة )21( من اتفاقية جنيف 
الرابعة 12-08-1949 التي » توجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمر�سى المدنيين 
والعجزة والن�ساء النفا�ض، التي تجري في البر بوا�سطة قوافل المركبات وقطارات الم�ست�سفى 
اأو في البحر بوا�سطة �سفن مخ�س�سة لهذا النقل... الخ)2(. حيث ت�سكل عائقاً اأ�سا�سياً في الحد من 
و�سول �سيارات االإ�سعاف اإليه، ومن اأجل اأن ينجح االأهالي باإخراج اأحد المر�سى خارج المخيم، 
عليهم �سلوك طريق طويل جدًا يراوح بحدود )40( كم، يمتّد من المخيم باتجاه مناطق �سيطرة 

)1( �الإعالن �لعالمي لحقوق �الإن�سان �لذي تبنته �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة �الإعالن في باري�ص في 10 كانون �الأول/
دي�سمبر 1948 خالل �لجل�سة �لعامة �لثالثة و�لثمانين بعد �لمئة. 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
)2( �تفاقية جنيف �لر�بعة، 12-08-1949 معاهد�ت - �تفاقية جنيف �لر�بعة ب�ساأن حماية �الأ�سخا�ص �لمدنيين في 

وقت �لحرب �لموؤرخة في 12�آب/�أغ�سط�ص 1949.  
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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المعار�سة ال�سورية الم�سلحة، مرورًا بدرعا البلد – خراب ال�سحم – تل �سهاب – نهج المزيريب 
– داعل – االأوتو�ستراد الدولي – ج�سر خربة غزالة، ومن هناك اإلى مدينة درعا، اأو  – طف�ض 
�سلوك طريق اآخر بحدود )20( كم يمّر من طريق ال�سد – اأم الميادن – النعيمة – مجبل الزفت، 
ومن هناك اإلى مركز المدينة، في حين اأن الفا�سل بين المخيم ومركز المدينة بالو�سع الطبيعي 

�سارع واحد ال يبعد عن المخيم اأكثر من 50 م. 
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 الالجئون الفل�سطينيون ومحدودية التنقل 
اأو اللجوء اإلى خارج �سورية 

الح�سول  بدون  اأرا�سيها  اإلى  عموماً  الفل�سطينيين  الالجئين  دخول  من  العالم  دول  معظم  َتُحدُّ 
الم�سبق على تاأ�سيرة دخول » فيزا« في االأحوال العادية، ولم ي�سهد هذا الموقف اأي تعديل اأو 
وجدوا  الذين  الفل�سطينيين  الالجئين  يخ�ض  فيما  �سورية  ت�سهدها  التي  االأو�ساع  ب�سبب  تغيير 
اأنف�سهم بحاجة ما�سة للتنقل وال�سفر، بعدما تعر�ست مخيماتهم للح�سار التام اأو التدمير الجزئي 

وفقدان االأمن، بل زاد تعقيدًا وت�سددًا في �سروط الح�سول على االإذن بالدخول. 
فالالجئ الفل�سطيني ال�سوري ُيمنع من الدخول اإلى م�سر ودول المغرب العربي اإال تحت �سروط 
اأقل ما يمكن و�سفها بالتعجيزية، والتي ال تتاح للغالبية العظمى من الالجئين، حيث يترّتب على 

هذه القرارات واالإجراءات العديد من الحوادث التي و�سلت اإلى فقدان الحق بالحياة. 
في هذا ال�سياق ر�سدت مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية ع�سرات النداءات من اأبناء 
المخيمات الفل�سطينية في �سورية العالقين في المطارات، اأو على الحدود الدولية خالل م�سيرة 

ال�سفر اأو الهجرة، بعدما منعوا من الدخول اأو متابعة الطريق. 
اإلى معظم الدول  اأو اللجوء    كذلك ما زال الالجئ الفل�سطيني ال�سوري ممنوعاً من حق التنقل 
العربية واالإ�سالمية المحيطة ب�سورية، وذلك ب�سبب ما ت�سهده من حرب دموية منذ قرابة ال�ست 
�سنوات، كمحطة اأولى على طريق النجاة، نظرًا لوجود حدود م�ستركة بينهما مثل لبنان واالأردن 

وتركيا. 
فيما تفاوتت المعاملة لالجئين الفل�سطينيين في الدول المحيطة ب�سورية بين المنع التام لالنتقال 
اإليها، وبين المنع الجزئي اأو الم�سروط، رغم الظروف القاهرة التي يتعر�ض لها الالجئون نتيجة 

وجود اأخطار تهدد حياتهم دفعتهم للتوجه نحوحدود هذه البلدان.
العبور  اأو  اإليها  االنتقال  من  ال�سوري  الفل�سطيني  الالجئ  لحق  المانعة  الدول  �سلوك  �سكل  لقد 
منها خرقاً فا�سحاً للمواثيق واالتفاقيات الدولية، التي حر�ست على ح�سول االإن�سان على الحق 
االإعالن  من   )2(  .13 المادة  في  جاء  فقد  بلد،  اأي  اإلى  والدخول  والخروج  والتنقل  الحياة  في 
العالمي لحقوق االإن�سان »يحق لكل فرد اأن يغادر اأية بالد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة 
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اإليه« والمادة 14 »لكل فرد الحق في اأن يلجاأ اإلى بالد اأخرى اأو يحاول االلتجاء اإليها هرباً من 
اال�سطهاد«)1(. 

 كما حظرت المادة )31(- 1 من االتفاقية الخا�سة بو�سع الالجئين فر�ض عقوبات جزائية على 
المتعاقدة عن فر�ض  الدول  الملجاأ »تمتنع  الموجودين ب�سورة غير م�سروعة في بلد  الالجئين 
عقوبات جزائية، ب�سبب دخولهم اأو وجودهم غير القانوني، على الالجئين الذين يدخلون اإقليمها 

اأو يوجدون فيه دون اإذن، قادمين مبا�سرة من اإقليم كانت فيه حياتهم اأو حريتهم مهددة...«. 
وكذلك منعت المادة 33- 1 من ذات االتفاقية طرد اأو رد الالجئين »ال يجوز الأية دولة متعاقدة 
اأو ترده باأية �سورة من ال�سور اإلى حدود االأقاليم التي تكون حياته اأو حريته  اأن تطرد الجئاً 
اأو ب�سبب  اإلى فئة اجتماعية معينة  اأو انتمائه  اأو دينه اأو جن�سيته  مهددتين فيها، ب�سبب عرقه 

اآرائه ال�سيا�سية«)2(.
العقوبة  اأو  المعاملة  �سروب  من  وغيره  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  من   1-  3 المادة  و�سددت 
القا�سية اأو الالإن�سانية اأو المهينة على اأنه »ال يجوز الأية دولة طرف اأن تطرد اأي �سخ�ض اأو تعيده 
)اأن ترده( اأو اأن ت�سلمه اإلى دولة اأخرى، اإذا توافرت لديها اأ�سباب حقيقية تدعو اإلى االعتقاد باأنه 

�سيكون في خطر التعر�ض للتعذيب«)3(. 

)1( �الإعالن �لعالمي لحقوق �الإن�سان �لذي تبنته �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة �الإعالن في باري�ص في 10 كانون �الأول/
دي�سمبر 1948 خالل �لجل�سة �لعامة �لثالثة و�لثمانين بعد �لمئة 

http://www.un.org/ar/documents/udhr
للمفو�سين  �لمتحدة  �الأمم  موؤتمر   1951 تموز/يوليه   28 يوم  �عتمدها   - �لالجئين  بو�سع  �لخا�سة  �التفاقية   )2(
قر�رها 429  بمقت�سى  �النعقاد  �إلي  �لمتحدة  لالأمم  �لعامة  �لجمعية  دعته  �لذي  �لجن�سية،  وعديمي  �لالجئين  ب�ساأن 
 )د-5( �لموؤرخ في 14 كانون �الأول/ دي�سمبر 1950 - تاريخ بدء �لنفاذ: 22 ني�سان/�أبريل 1954م، وفقا الأحكام 

�لمادة 43.
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx 

)3( �تفاقية مناه�سة �لتعذيب وغيره من �سروب �لمعاملة �أو �لعقوبة �لقا�سية �أو �لال�إن�سانية �أو �لمهينة �لتي �عتمدتها 
�لجمعية �لعامة وفتحت باب �لتوقيع و�لت�سديق عليها و�الن�سمام �ليها في �لقر�ر 46/39 �لموؤرخ في 10 كانون 

�الأول / دي�سمبر 1984/ تاريخ بدء �لنفاذ: 26 حزير�ن/ يونيه 1987،وفقًا للمادة 27 )1(.
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx  
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	• الالجئون الفل�سطينيون من �سورية اإلى لبنان
ترف�ض الحكومة اللبنانية ال�سماح للفل�سطينيين دخول البالد اإال في حدود �سيقة جدًا، وتفر�ض 
على الالجئين الفل�سطينيين الفارين من �سورية بدافع اللجوء اإلى لبنان؛ دفع ثمن الفيزا اأي ما 
يعادل 17 $ للفرد الواحد عند نقطة الدخول ) الم�سنع اللبناني ( اإلى االأرا�سي اللبنانية. معتبرة 
اإياهم بذلك �سائحين اأو نازحين، ما يعفيها من م�سوؤوليتها تجاههم وي�سقط الحقوق الواجبة لهم 

في القوانين الدولية. 
ولي�ض  التنظيم  باب  من  اإليها  الفل�سطينيين  الالجئين  دخول  منع  اللبنانية  الحكومة  وتعتبر 
المنع، فقد قال وزير الداخلية اللبناني نهاد الم�سنوق في ت�سريح لالإعالم في اأيار – مايو2014 
اأو العبور منه«  اإلى لبنان  الفل�سطينيين الالجئين في �سوريا  اأي قرار يمنع دخول  »لي�ض هناك 
الو�سع  على  توؤثر  قد  م�ستقبلية  اأخطاء  اأي  ارتكاب  لتفادي  جاءت  القرارات  »هذه  اأن  واأ�ساف 
منح  وقف  تم  فقد  ذلك  على  وبناء  عدة«.  عربية  دول  مع  لبنان  عالقة  وعلى  لبنان،  في  االأمني 
التاأ�سيرة التلقائية للفل�سطينيين الالجئين على الحدود، و�سمح بالدخول فقط » لمن يحمل �سمة 
دخول م�سبقة مبنية على موافقة المديرية العامة لالأمن العام اأو على بطاقة اإقامة )�سنة واحدة 
ــ 3 �سنوات ـ مجاملة(، اأو �سمة خروج وعودة ل�سفرات عدة ولحين انتهاء �سالحيتها، اأو تمديد 
لالإقامة 3 اأ�سهر الإكمال مدة ال�سنة بالن�سبة للذين ا�ستوفي منهم ر�سم 300 األف عن �سنة كاملة، 
و�سوف يمنح الفل�سطينيون الالجئون في �سوريا �سمة مرور لمدة 24 �ساعة للقادمين عبر مطار 
رفيق الحريري الدولي في حال �سبق وغادر ال�سخ�ض عبر المطار اأو في حال لديه اإقامة �سالحة 
في الخارج، ويرغب بالعودة اإلى �سوريا عن طريق لبنان. كما �سي�سمح بدخول الم�سافرين منهم 
والراغبين بالمغادرة اإلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي على اأن يكون بحوزتهم بطاقة 

�سفر اأو �سمة اإلى الدولة الم�سافر اإليها«.
هذه  افتقار  تبين  فقد  والتوثيق  الر�سد  فريق  به  قام  الذي  الميداني  الر�سد  خالل  ومن  اأنه  اإال 
القرارات اإلى االآليات التنفيذية لها مما جعل القائمين على المنافذ الحدودية يف�سرونها بمزاجية 
تختلف من �سخ�ض الآخر، وتم ر�سد ع�سرات الحاالت التي حيل بينها وبين االنتقال من الحدود 
 – المطلوبة، ففي يوم االأحد 11اأيار  ا�ستيفاء كافة االأوراق  اللبناني رغم  الداخل  اإلى  ال�سورية 
مايو2014 قام االأمن العام اللبناني بمنع عائلة راكان ح�سين )الالجئ في هنغاريا( المكونة من 
اأربعة اأطفال برفقة عمهم والقادمة من درعا – تجمع المزيريب لالجئين الفل�سطينيين من الدخول 
اإلى لبنان الإجراء مقابلة مع ال�سفارة الهنغارية الإجراء معاملة لّم ال�سمل، حيث ح�سلت العائلة 
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على موعد لهذه المقابلة قبل ثالثة اأ�سهر، وعادت اأدراجها اإلى �سورية رغم العديد من المخاطر 
التي كانت تتهددها اأثناء العودة لياًل والتكاليف العالية التي تكبدتها للو�سول اإلى نقطة الحدود 
وفق ت�سريحات االأب، ويتعين على العائلة الح�سول على موعد جديد قد يكلفهم انتظارا جديدا 
لمدة ثالثة �سهور اأخرى، في الوقت الذي ال �سمانات الإمكانية دخولهم في المرة القادمة، ونظرًا 
والفل�سطينيين  لل�سوريين  المعامالت  كافة  فاإّن  دم�سق،  في  جميعها  االأوربية  ال�سفارات  الإغالق 
وبالرغم  لبنان،  في  تكون  اأن  المراجعون  اعتاد  مجاورة  دولة  اإلى  �سفرًا  ت�ستوجب  ال�سوريين 
من اأن دخول العائلة اإلى لبنان بهدف اإجرائي بحت ولديهم ما يثبت ذلك، واأال نية البتة لالإقامة 
اأفراد العائلة من الدخول، وقد تكررت هذه الحالة مع  هناك، فقد منعت �سلطات الحدود جميع 
عائلة لديها موعد مع ال�سفارة الهولندية، حيث منعت العائلة من الدخول بعد انتظار على معبر 

الم�سنع الحدودي لمدة يومين.
 ومن االأمثلة ال�سارخة على الحّد من حرية التنقل الذي مار�سته ال�سلطات اللبنانية ال�سماح للطفلة 
الالجئة الفل�سطينية ال�سورية رحاب الخطيب )خم�ض �سنوات( يوم 11 اآذار/ مار�ض 2015، من 
دخول االأرا�سي اللبنانية للحاق بعائلتها الالجئة هناك بعد انف�سال دام نحو10، وذلك بعد تدخل 
�سخ�سي من قبل المدير العام لالأمن العام اللبناني اللواء عبا�ض اإبراهيم، فقد منعت الطفلة من 
الفل�سطينيين  الالجئين  اأمام  الحدود  اإغالق  اللبنانية  ال�سلطات  قرار  ب�سبب  لبنان  اإلى  الدخول 
من �سورية، بعدما ا�سطرت الطفلة رحاب اإلى مغادرة لبنان في وقت �سابق للذهاب اإلى �سورية 
للعالج ب�سبب ارتفاع تكلفة العالج في لبنان، وق�سور برامج ) االأونروا( في عالج الفل�سطينيين 

ال�سوريين في لبنان.
كما منع االأمن العام اللبناني يوم 7/اأيلول - �سبتمبر/ 2016  الطالبة الفل�سطينية ال�سورية »اآية 
تي�سير �سحادة« من دخول االأرا�سي اللبنانية، رغم اأنها خرجت من لبنان ب�سكل نظامي مع مجمع 
ال�سهادة االإعدادية )البريفيه(  لتاأدية امتحان  العام الحالي،  – مايو من  اأيار  الكنائ�ض في �سهر 
اأ�سيبت بمر�ض في قدمها مما ا�سطرها الإجراء عملية زرع مف�سل  ال�سحادة  اأن  اإال  في �سورية، 
في رجلها، وكان عليها البقاء ثالثة اأ�سهر في الفرا�ض كي ت�ستعيد �سحتها، وبعد اأن انق�ست فترة 
النقاهة قررت العودة للعي�ض مع عائلتها المهجرة اإلى لبنان منذ عام 2013، والمكونة من اأمها 
و�سقيقتيها، اإال اأنها عندما و�سلت اإلى الحدود اللبنانية منعت من الدخول اإلى االأرا�سي اللبنانية 
رغم اأنها تحمل رقم البرقية التي خرجت بموجبها اإلى �سورية، وطلب منها االنتظار رغم الو�سع 

ال�سحي ال�سعب، لحين تدخل ال�سفارة الفل�سطينية في اليوم التالي وال�سماح لها بالدخول. 
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وفيما يتعلق بالتنقل والتجوال داخل لبنان فقد �سدر عن بع�ض البلديات تعميٌم ُحّددت فيه اأوقات 
في  ال�ساكنين  الفل�سطينيين  الالجئين  من  يتطلب  وكذلك  ال�سوريين)1(،  الالجئين  لتجوال  معينة 
مخيمات الجنوب اللبناني )عين الحلوة – المية ومية –البرج ال�سمالي – الب�ض – الر�سيدية( 
تلك  مداخل  على  المو�سوعة  الحواجز  عبور  من  للتمكن  اأمني  ت�سريح  على  الح�سول 

المخيمات. 
ي�سار اأن هذه الحاالت تمثل جزءًا موثقاً من مئات الحاالت التي لم توثق، والتي يمكن م�ساهدة 
جموعها على معبر الم�سنع الحدودي بين �سورية ولبنان، فكل عائلة تحمل معها ق�سة معاناة 
�سورية،  في  الدائرة  الحرب  منطلقها  واحدة  حالة  على  يرتكز  وجميعها  االأخرى،  عن  تختلف 
التعامل  المعنية  الحكومات  كافة  على  يوجب  قانوني  �سياق  في  الحاالت  اأغلب  ي�سع  ما  وهو 
الحماية والرعاية، بل ويحّملها م�سوؤولية تعر�سها للخطر في حال و�سلت  لها  يوؤّمن  بما  معها 

الأي مكان اآمن.

	• الالجئون الفل�سطينيون من �سورية اإلى االأردن
منع االأردن -ر�سمياً-منذ مطلع العام 2012 دخول الفل�سطينيين من �سوريا اإلى اأرا�سيه، وحتى 
من يحملون منهم وثائق �سفر اأردنية، واأ�سار رئي�ض الوزراء االأردني باأن االأردن لن ي�سمح بتدفق 
الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية اإلى االأردن، وهذا ين�سجم مع توجهات اأردنية تخ�سى 
االأردن وتوطينهم  اإلى  �سوريا  في  المقيمين  الفل�سطينيين  الالجئين  لنقل  هناك مخطط  يكون  اأن 

تمهيدًا لتحقيق فكرة الوطن البديل. 
في  الفل�سطينيون  الالجئون  له  يتعر�ض  ما  اأن  له«  بيان  في  االأورومتو�سطي«  »المر�سد  وقال 
االأردن، والذين يفّرون من الموت واال�سطهاد الحا�سل في �سوريا، يخالف ب�سكل مبا�سر االتفاقية 
الدولية المتعلقة بالالجئين، والقانون الدولي العرفي، م�سيرًا اإلى اأن االتفاقية قد ن�ست وب�سكل 
�سريح في مادتها الثالثة والثالثين على »منع اأي دولة من القيام بطرد الالجئ اأو رّده باأية �سورة 

من ال�سور اإلى حدود االأقاليم التي تكون حياته اأو حريته مهددتين فيها«.
اأخيه متزوجة من �ساب �سوري ولها  اأحد الالجئين؛ جاء فيها: »اأن ابنة  ونقل المر�سد �سهادة 
3  اأطفال، ويعي�سون في مخيم الزعتري، غير اأن ال�سلطات اكت�سفت اأنها فل�سطينية فقامت باإعادتها 

)1( �لتقرير �لتوثيقي �ل�سادر عن مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �لن�سف �لثاني 2014 بعنو�ن: فل�سطينيو 
�سورية ال يز�ل �لجرح ينزف - بيان �سادر عن بلدية برجا و�لقوى و�الأحز�ب �لوطنية - ق�ساء �ل�سوف – لبنان. 

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/2014situationreport2woundstillbleeding.pdf
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اإلى االأرا�سي ال�سورية، فيما بقي زوجها واأطفالها في مخيم الزعتري«)1(. 
غير  »بعنوان  اأغ�سط�ض   - اآب  من  ال�سابع  في  لها  تقرير  في  ووت�ض)2(  رايت�ض  هيومن  ون�سرت 
مرحب بهم – معاملة االأردن للفل�سطينيين الفارين من �سورية » اإن االأردن يرف�ض دخول الجئين 
فل�سطينيين فارين من �سوريا اأو يبعدهم ق�سرًا، في خرق وا�سح اللتزاماته الدولية » حيث قام 
االأردن ر�سمياً بحظر دخول الفل�سطينيين القادمين من �سوريا منذ يناير/كانون الثاني 2013، كما 
اأبعد ق�سرًا اأكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البالد منذ منت�سف 2012، وبينهم �سيدات واأطفال.

 

كما وثقت هيومن رايت�ض ووت�ض قيام االأردن بتجريد بع�ض الفل�سطينيين الذين اأقاموا في �سوريا 
ل�سنوات عديدة من الجن�سية االأردنية، واحتجازهم اأو ترحيلهم اإلى �سوريا دون وثائق ثبوتية. 
للمواطنين  معاملته  مع  �سوريا  من  الفارين  للفل�سطينيين  المت�سددة  االأردن  معاملة  وتتعار�ض 

ال�سوريين، الذين �ُسمح لما ال يقل عن 607 اآالف منهم بدخول البالد منذ بدء النزاع ال�سوري. 
كما وثقت قيام االأردن بترحيل �سبعة فل�سطينيين قادمين من �سوريا ق�سرًا في 2013 و2014، ونقل 
الفل�سطينيين وال�سوريين  اإلى »�سايبر�سيتي«، وهومرفق احتجاز مغلق لالجئين  اآخرين  اأربعة 

في �سمال االأردن. 
الرجال  وترحيل  بف�سل  االأردنية  ال�سلطات  قامت  الترحيل  حاالت  في  اأنه  اإلى  واأ�سارت 
الرئي�ض. عائلها  دون  الحاالت  بع�ض  في  االأ�سر  تاركة  اأ�سرهم،  عن  بعيدًا  الفل�سطينيين 

 

االأردنية  ال�سلطات  عجلت  كيف  م�سنة،  فل�سطينية  وهي  �سناء،  لنا  “ و�سفت  التقرير  في  وجاء 
بالمخالفة  يعمل  وهو  محمد  �سبط  بعد   ،2013 اأواخر  في  و�سقيقه  محمد  ابنتها  زوج  بترحيل 
مع  االأردن  دخال  قد  كانا  ال�سقيقين  اإن  وقالت  اإربد.  في  يد  عربة  من  الخ�سر  بيع  في  للقانون 
المفو�سية  لدى  نف�سيهما  وقّيدا  مزورة،  �سورية  عائلة  دفاتر  با�ستخدام  ال�سوريتين  زوجتيهما 

االأممية ال�سامية ل�سوؤون الالجئين با�سمين م�ستعارين.
وبعد يومين ذهبت �سناء، الحا�سلة على الجن�سية االأردنية، اإلى مخفر ال�سرطة فور علمها باأمر 
توقيف زوج ابنتها. وقالت: »قالوا لي اأن اأعود في اليوم التالي. وقالوا: اإنهم �سيجدون لنا حاًل، 

وبعد �ساعة ات�سل بي محمد من �سوريا«.

)1( فل�سطينيو �سورية في �الأردن يخفون جن�سّيتهم خوفًا من طردهم و�إعادتهم �إلى �سوريا – بيانات �سحفية - ن�سر 
بتاريخ : 13-01-2014.

http://www.euromedmonitor.org/ar/article/483
)2( تقرير �سادر عن هيومن ر�يت�ص و�ت�ص بعنو�ن: غير مرحب بهم – معاملة �الأردن للفل�سطينيين �لفارين من �سورية  

 http://m.hrw.org/node/127887 على �ل�سبكة �لعنكبوتية



22

الق�سرية،  االإعادة  بعدم  الدولي  االأردن  التزام  الترحيل  عمليات  »تنتهك  التقرير  واأ�ساف 
اإلى  اللجوء  وملتم�سي  الالجئين،  اإعادة  على  الدولي  القانون  في  المفرو�ض  وهوالحظر 
التعذيب«. لخطر  معر�ض  �سخ�ض  اأي  اإعادة  اأو  حريتهم،  اأو  حياتهم  الخطر  فيها  يتهدد   اأماكن 

اأي  دخول  االأردن  برف�ض  �سورية  فل�سطينيي  اأجل  من  العمل  مجموعة  وثقت  ال�سياق  ذات  وفي 
الجئ فل�سطيني من �سورية حتى لو كان م�ساباً، ففي 25 / تموز – يوليو/ 2015 منع الجي�ض 
بعد  اأنه  عيان  �سهود  وقال  واإ�سعافهم،  والن�ساء  االأطفال  من  درعا  االأردني دخول جرحى مخيم 
ق�سف الجي�ض النظامي لمخيم درعا، والذي �سقط فيها عدد من اأبناء المخيم بين قتيل وجريح، 
تم اإ�سعاف الجرحى اإلى الجانب االأردني وعند الو�سول اإلى ال�ساتر الترابي الفا�سل بين الحدود 

ال�سورية االأردنية منعهم الجي�ض االأردني من دخول االأرا�سي االأردنية)1(.

	•الالجئون الفل�سطينيون من �سورية اإلى تركيا 
ماأ�ساة  مفاقمة  في  دورًا  �سورية  من  ال�سمالية  المنطقة  في  المتاأزمة  الع�سكرية  االأو�ساع  لعبت 
لجوء  ا�ستمر  فقد  ومخيماتها،  وريفها  حلب  مدينة  في  اأ�ساًل  المقيمين  الفل�سطينيين  الالجئين 
التركية  ال�سفارة  اأغلقت  اأن  بعد  م�سروعة،  غير  بطرق  تركيا  اإلى  الفل�سطينية  واالأ�سر  العائالت 
والقن�سلية اأبوابهما وعدم منح الالجئين الفل�سطينيين من �سورية تاأ�سيرة الدخول اإلى اأرا�سيها 

اإال باأحوال �سيقة جدًا. 
اأمني وانت�سار ع�سكري يكاد ي�ستحيل معه  التركية من توتر  اأنه وفي ظل ما ت�سهده الحدود  اإال 
العبور االآمن اإلى االأرا�سي التركية، حيث قام الجي�ض التركي باإن�ساء اأبراج مراقبة ذكية لر�سد 
اأي ج�سم متحرك، اإ�سافة اإلى اإطالق تحذيرات باللغات التركية واالإنجليزية والعربية لكل ج�سم 
فل�سطينيي  اأجل  من  العمل  مجموعة  ر�سدت  فقد  الحدود،  من  متر   300 م�سافة  يقترب  متحرك 
تركيا  اإلى  �سورية  االنتقال من  فل�سطينيين حاولوا  االنتهاكات بحق الجئين  العديد من  �سورية 

نتيجة ت�ساعد حدة االأعمال الع�سكرية في الداخل ال�سوري. 
 ففي 12 تموز/ يوليو/2015 احتجز الجي�ض التركي مجموعة من العائالت الفل�سطينية حاولت 
التالي حيث تم ترحيلهم، كما  اليوم  اإلى �سباح  اإن�سانية  الحدود في ظروف �سعبة وغير  عبور 
 - 10/اآب  يوم  عاماً   )17( اليرموك  مخيم  �سكان  من  عبود  �سالح  محمد  رغـد  الالجئة  ق�ست 

فل�سطينيي  �أجل  �لعمل من  توثيقي �سادر عن مجموعة  – تقرير  �لحياة  دروب  على  – الجئون  فل�سطينيو�سورية   )1(
�سورية – على �ل�سبكة �لعنكبوتية

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/20156.pdf 
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من  التركية  ال�سورية  الحدود  عبور  محاولتها  خالل  التركي  الجي�ض  بر�سا�ض  اأغ�سط�ض/2015 
منطقة خربة الجوز في ريف اإدلب القريبة من االأرا�سي التركية.

 وفي يوم 17 �سباط – فبراير 2016 ق�سى الالجئ الفل�سطيني عماد عزوز وزوجته حنان مو�سى، 
وال�سيدة اآمنة يو�سف �سالح من اأبناء مخيم ال�سيدة زينب في ريف دم�سق اأثناء محاولتهم اجتياز 
الحدود ال�سورية التركية، ب�سبب اإطالق حر�ض الحدود التركي النار عليهم اأثناء محاولتهم العبور 

لالأرا�سي التركية من منطقة القام�سلي -القحطانية ال�سورية. 
ور�سدت المجموعة يوم 3/كانون االأول –دي�سمبر /2016 اإ�سابة الالجئة الفل�سطينية ال�سورية 
اأطلق  اأن  اإلى التركية بعد  اأحمد عقلة« خالل محاولتها العبور من االأرا�سي ال�سورية  »خديجة 
اإلى �سقوطها من منطقة مرتفعة في منطقة خربة  اأدى  النار نحوها، مما  التركي  الحدود  حر�ض 
داخل  ال�سغور  ج�سر  م�سفى  اإلى  نقلها  وتم  ظهرها،  في  بك�سر  خاللها  اأ�سيبت  الحدودية  الجوز 

�سورية، وهي من �سكان مخيم اليرموك المحا�سر جنوب العا�سمة دم�سق.
كما وثقت مجموعة العمل ق�سة الالجئ الفل�سطيني با�سل عزام الذي حطت الطائرة التي كانت 
تقله اإلى رو�سيا من بيروت في مطار اأتاتورك التركي يوم 28 ت�سرين الثاني – نوفمبر /2015 اإال 
اأنه تخلف عن متابعة الرحلة بعد فقدانه الأوراقه ونقوده في المطار، ورف�ست ال�سلطات التركية 
تركيا  اإلى  اإرجاعه  لبنان  واأعادت  لبنان،  اإلى  بترحيله  اأرا�سيها وقامت  اإلى  بالعبور  له  ال�سماح 
دام  تركيا بعد احتجاز  اللجوء داخل  يثبت �سخ�سيته، حيث طلب بعدئذ منحه  ما  لعدم وجود 
في  ا�ست�سهد  حيث  ال�سوري،  الداخل  اإلى  ترحيله  وتم  قبواًل،  يلق  لم  طلبه  اأن  اإال  اأ�سابيع  لعدة 
قرية كفر كرمين التابعة لمدينة اإدلب يوم 8 اآب –اغ�سط�ض 2016 نتيجة تعر�ض القرية لق�سف 

الطيران الرو�سي ــ ال�سوري)1(. 

�ل�سويدية  �لعا�سمة  في  حاليًا  و�لموجود  معه  �أجريت  مقابلة  توثيقها خالل  تم  �لتي  عز�م  با�سل  و�لد  �سهادة  من   )1(
�ستوكهولم.
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النتائج والتو�سيات 

يتنافى ما يتعر�ض له الالجئون الفل�سطينيون في المخيمات في �سورية من قتل وتنكيل وح�سار 
وقيود مفرو�سة على حقه في التنقل والتما�ض االأمن واالأمان مع كل ال�سرائع ال�سماوية والو�سعية، 

لذا يتوجب الحراك العاجل والعمل على ما يلي: 
•ال�سماح لالجئين الفل�سطينيين بحرية التنقل واحترام حقوقهم في التما�ض االأمن واللجوء  	
خارج �سورية، في ظل انعدام االأمن وا�ستمرار اال�سطهاد، وحث الدول المجاورة ل�سورية 
على تقديم الت�سهيالت الالزمة للدخول ال�سل�ض اإليها للح�سول على الحياة االآمنة بعيدًا عن 

الحرب وما يهدد الحياة، على النحو الذي ن�ست عليه االتفاقيات والمواثيق الدولية. 

•دعوة المجتمع الدولي اإلى دعم حقوق الالجئين الفل�سطينيين بالتنقل واالإقامة والعمل في  	
الدول التي اآل اإليها م�سيرهم، واإلى اإلزام الدول االأطراف في االتفاقيات الدولية على تنفيذ 
يكفل  بما  م�سمونها  وتطبيق  اإليها  االن�سمام  اإلى  الموقعة  غير  الدول  ودعوة  الن�سو�ض، 

حقوق االإن�سان الفل�سطيني بالعي�ض الكريم.
•دعوة المفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئين واالأونروا اإلى تقديم الحماية الواجبة لالجئين  	
الفل�سطينيين اإ�سافة ً اإلى اأعمال العون واالإغاثة، �سواء داخل الدول الم�سيفة لالجئين اأو 

للذين لجوؤوا اإلى خارج �سورية.  
•دعوة الجامعة العربية اإلى تفعيل بروتوكول الدار البي�ساء والقرارات المتعلقة بالالجئين  	
الم�سيفة،  الدول  في  الفل�سطينيين  لالجئين  المفرو�سة  الحماية  وتاأمين  الفل�سطينيين، 
وتقديم الم�ساعدات والدعم المطلوبين لتثبيت الالجئين الفل�سطينيين �سواء من تبّقى منهم 

داخل المخيمات اأو اأ�سبح مهجرًا في دول الجوار. 
القيود  لرفع  الالزم  الدبلوما�سي  بالعمل  القيام  اإلى  و�سفاراتها  الفل�سطينية  ال�سلطة  •دعوة  	
المفرو�سة على حرية تنقل الالجئين الفل�سطينيين في الدول العربية واالإ�سالمية انطالقاً 

من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تن�ّض على حق االإن�سان بالتنقل. 

انتــهــــــى
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