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تــقــــديـــــم

الالجئون الفل�سطينيون غالباً هم الخا�سرون اأثناء الخالفات البينية في الدول العربية، ليجدوا 
باهظة من دمائهم وا�ستقرارهم، فمنذ اندلع الأزمة ال�سورية في مار�س  اأثماناً  اأنف�سهم يدفعون 
– اآذار 2011 ولغاية اأبريل – ني�سان 2017 و�سل عدد ال�سحايا من الالجئين الفل�سطينيين في 

�سورية قرابة الـ 3485 لجئاً. 
يتناول هذا التقرير هجرة الالجئين الفل�سطينيين الق�سرية من �سورية اإلى دول اأوروبا والأ�سباب 
اأو القانونية  التي دفعت بهم ل�سلوك هذا الطريق �سواء المبا�سرة كالأعمال الحربية في �سورية 

وغياب الح�سن العربي والإ�سالمي لالجئين الفل�سطينيين من �سورية.
كما يقدم التقرير �سرحاً وافياً للطرق التي �سلكها الالجئون للو�سول اإلى اأوروبا والموقف الر�سمي 
وال�سعبي الأوروبي من تدفق المهاجرين، وما اعترى ذلك الطريق من عثرات ومخاطر تراوحت 

بين الموت وال�سياع والعتقال. 
وي�سير البحث اإلى توزع الالجئين على الدول الأوروبية والإح�سائيات ال�سادرة عن المفو�سية 
القانونية  نهاية عام 2016 والأو�ساع  مع  األفاً  قرابة 80  بلغت  والتي  الالجئين،  ل�سوؤون  العليا 
والمعي�سية لالجئين والحراك الأهلي لفل�سطينيي �سورية في اأوروبا، وبع�س �سور النجاح التي 

اأحرزها الالجئون هناك على الم�ستوى الثقافي والريا�سي والعلمي. 
ويعتبر هذا التقرير ح�سيلة عمل ميداني ور�سد يومي لأو�ساع الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين 

قام بها فريق الر�سد والتوثيق في مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية. 
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�لمبحث �لأول: �للجوء �لأ�سباب و�لدو�فع

نحو  الدافعة  الأ�سباب  اأهم  من  الم�سطنعة  اأم  الطبيعية  �سواًء  والكوارث  العنف  اأعمال  تعتبر 
اللجوء في البالد والأقاليم التي ت�سهدها، فال �سك اأن لمفهوم الوطن والموِطن الأول القيمة العليا 
لدى الإن�سان، فقد تغّنى ــ وما يزال ــ معظم ال�سعراء والأدباء بحبهم وتم�سكهم بموطنهم وم�سقط 

راأ�سهم ولم تكن الهجرة بالن�سبة لهم اإل لأ�سباب ق�سرية وقاهرة. 
الموت  قوارب  ركوب  اإلى  �سورية  من  الفل�سطينيون  الالجئون  لها  يخ�سع  التي  الظروف  دفعت 
طمحاً للو�سول اإلى اأو�ساع ت�سعرهم بالأمن والأمان وال�ستقرار للعي�س بكرامة وباأو�ساع ت�سمن 
م�ستقبل اأبنائهم المهدد بحد �سيف اللجوء في الدول العربية التي اأو�سدت اأبوابها بوجه الالجئين 
الفل�سطينيين من �سورية، اإل اأن تلك الرحالت ما كان مقدرًا لها اأن ت�سل جميعها اإلى مبتغاها فقد 
اأبنائهم  من  المئات  �سحيتها  راح  التي  الغرق  كحوادث  الالجئين  من  العديد  مع  فواجع  حدثت 

فاأ�سبح جزٌء منهم في عداد الأموات وجزء ما يزال في عداد المفقودين. 

المطلب الأول: الأزمة ال�سورية
لقد �سكلت اأعمال الحتجاج �سد النظام في �سورية منذ قرابة ال�ست �سنوات وما رافقها من اأعمال 
الالجئين  ل�سوؤون  ال�سامية  المفو�سية  بيانات  وبح�سب  واللجوء،  للنزوح  اأ�سا�سياً  عاماًل  عنف 
هيومن  لمنظمة  تقرير  بين  كما  داخلياً)1(،  نزحوا  �سوري  مليون   6.3 اأن  المتحدة  لالأمم  التابعة 
رايت�س وات�س اأن 12.2 مليوناً بحاجة اإلى م�ساعدة اإن�سانية في عام 2015)2(، واأن حوالي 4.4 

مليوناً لجوؤوا اإلى البلدان الإقليمية المجاورة، الأردن ولبنان وتركيا)3(. 
اإلى وجود 4.9  اأ�سارت الإح�سائيات  ويتعر�س ال�سكان في بع�س المدن للح�سار والجوع، وقد 
مليون �سخ�س في مناطق محا�سرة اأو ي�سعب الو�سول اإليها)4(، فيما يجري ا�ستهداف المدنيين 

.http://www.unhcr.org/syria-emergency.html.)1(
https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285669.)2(

التقرير.ال�سنوي.لمنظمة.حقوق.الن�سان.اأحداث.�سورية.2016. .
)3(.غوتيري�س:.غياب.اتفاقية.�سالم.قد.يعني."نهاية.�سورية.التي.نعرفها«.ق�س�س.اإخبارية،.21.دي�سمبر/.كانون.الأول.2015

www.unhcr-arabic.org/567b7fe86.html

.http://www.unhcr-arabic.org/567b7fe86.html.)4(
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اأو قتلهم دون تمييزمما جعل الأزمة ال�سورية من اأكبر الأزمات الإن�سانية ح�سب تعبير المفو�س 
ال�سامي لالأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين اأنطونيو غوتيري�س: »لقد اأ�سبحت الأزمة ال�سورية اأكبر 

حالة طوارئ اإن�سانية في ع�سرنا الراهن«.
وبح�سب التقرير ال�سادر عن مفو�سية الالجئين يوم 18 دي�سمبر/ كانون الأول 2015: »ل تزال 
الداخلي والخارجي  للنزوح  الأهم  والم�سبب  الجدد،  الأكبر لالجئين  الموّلد  �سورية  الحرب في 
لعدد  ي�سير  مقيا�س  الطوعية – وهي  العودة  واأن معدلت  العالم.....  والم�ستمر حول  الجماعي 
العالم – قد  حول  ال�سراع  لحالة  ومقيا�س  الوطن  اإلى  ب�سالم  العودة  على  القادرين  الالجئين 

تراجعت اإلى اأدنى م�ستوياتها منذ اأكثر من ثالثة عقود)1(. 
في ظل هذه الظروف ال�سعبة تعاظمت معاناة الالجئين الفل�سطينيين في المخيمات والتجمعات 
– مار�س 2011 الذي  اآذار  الفل�سطينية داخل �سورية مع ا�ستمرار ال�سراع المتوا�سل فيها منذ 
اأدى اإلى تدهور الأو�ساع العامة لالجئين الفل�سطينيين، وت�سير تقديرات الأونروا اإلى اأن حوالي 
95 % من الالجئين داخل �سورية يفتقرون اإلى الأمن الغذائي وبحاجة اإلى م�ساعدات دائمة، واأن 
األفاً   120 حوالي  واأن  �سورية،  في  داخلياً  مهجرين  اأ�سبحوا  فل�سطيني  األف لجئ   280 حوالي 

ا�سطرتهم ظروف الحرب للجوء خارج �سورية)2(. 
وتعاني الأ�سر الفل�سطينية في �سورية من حالة الفقر ال�سديد التي و�سلت اإليها البالد نتيجة انهيار 
القت�ساد ال�سوري الناجم عن الأزمة، ولقد اأدى انهيار الليرة ال�سورية اأمام الدولر الأميركي اإلى 
هبوط القيمة ال�سرائية، وقد قدم البحث ال�سادر عن مركز فيريل للدرا�سات برلين 2016/5/31 
الفترة  خالل  والمعي�سي  وال�سحي  القت�سادي  ال�سعيد  على  الأزمة  لتداعيات  وا�سحة  �سورة 

الممتدة ما بين 2010 و2016 حيث بّين اأن)3(: 
 .% • ن�سبة الفقر في �سورية و�سلت ب�سبب الحرب اإلى 86،7	

الهائل في  الرتفاع  ب�سبب   ، • ال�سوري هو عام 2016	 المواطن  على  اقت�سادياً  الأعوام  اأخطر 
من  الكثير  واإغالق  الأمني  الو�سع  نتيجة  عمله  خ�سر  الذي  خا�سة  للفرد،  المعي�سة  تكلفة 
الم�ساريع، بالإ�سافة لخ�سارته منزله وا�ستئجاره غرفة اأو منزًل �سغيرًا، فبات هّمه اليومي 

تاأمين الغذاء وم�سادر التدفئة وتكاليف الموا�سالت والفواتير. 

الأول.من.2015.بيانات. الن�سف. العالم.في. الق�سري.حول. النزوح. يوؤكد.ارتفاع. )1(.مفو�سية.الالجئين.ت�سدر.تقريرًا.
http://www.unhcr-arabic.org/5672a68e6.html....2015.سحفية،.18.دي�سمبر/.كانون.الأول�

ــ.. الالجئين. وت�سغيل. لإغاثة. المتحدة. الأمم. وكالة. ــ. الإقليمية. �سورية. اأزمة. بخ�سو�س. .2016 ل�سنة. الطارئ. النداء. .)2(
www.unrwa.org..2.الأونروا.2016.،.�س

)http://firil.net/?p=2088.)3.�سورية.بين.2010.و2016.بحث.اأجراه.مركز.فيريل.للدرا�سات.برلين.2016/5/31.
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%، بح�سب ما قدره مركز فيريل للدرا�سات  • انخف�ست القوة ال�سرائية لليرة ال�سورية 91،66	
تحتاج  الدخل  المتو�سطة  الأ�سرة  فاإن  وبالتالي  ليرة،   600 ي�ساوي  الدولر  اأن  ح�ساب  على 
�سهرياً لـ 240 األف ليرة �سورية كمدخول �سهري، لكي ي�ستطيعوا تاأمين حياة كريمة متو�سطة، 

فوق خط الفقر، دون اأي ترفيه بالمقارنة مع عام 2010. 
 ،% • ارتفعت اأ�سعار الخ�سار لعام 2016 بن�سبة 1690%، وارتفعت اأ�سعار الفواكه بن�سبة 1310	
كما ارتفعت الألبان والأجبان بن�سبة 1180%، اأما اأ�سعار اللحوم فقد ارتفعت بن�سبة %1100 

مقارنة بعام 2010.
• ليرة، وقد  اأن كان في بداية الحرب 12000	 اإلى 40000 ليرة بعد  ارتفع �سعر طن الحطب 
اأّية مادة قابلة لال�ستعال، للح�سول  اأو  اأو البال�ستيك  البالية  ا�سطر كثيرون لحرق المالب�س 

على الدفء.
من  كبير  لق�سم  الدولية،  المنظمات  اأو  الخيرية  الجمعيات  تقدمها  التي  الم�ساعدات  ت�سل  •ل  	
النا�س المحتاجين، وت�سل لعائالت مي�سورة وغنية، ويقوم الأ�سخا�س الذين اأوكلت لهم مهمة 

توزيع الم�ساعدات بالإّتجار بها اأو تخزينها. 
• % من  ل يوجد رقم دقيق لعدد الأطباء الذين هاجروا من �سورية، ولكنه يتراوح بين 34-28	

الم�سجلين في وزارة ال�سحة وهو رقم مخيف اإذا علمنا اأن قرى كاملة ل يوجد فيها طبيب. 
الخدمة  ال�سحية، وخرجت عن  الم�سافي والمراكز  • % من  اأكثر من 61	 اأو جزئياً  كلياً  دمرت 

نهائياً 59 م�سفى كبيرة و378 مركزًا �سحياً ودمرت اأو �سرقت 418 �سيارة اإ�سعاف. 
•تعطيل وتعطل نظام ال�سرف ال�سحي في مئات القرى والمناطق وال�سواحي نتيجة الق�سف  	

اأو التفجير حيث بات ال�سرف ال�سحي ممرًا ي�ستخدمه الم�سلحون للو�سول اإلى اأهدافهم. 
•تراكم القمامة واختالط ال�سرف ال�سحي بمياه ال�سرب.  	

من  �سورية  في  الفل�سطينيين  الالجئين  من  المحدود  الدخل  اأ�سحاب  تكتل  الظروف  هذه  نتيجة 
جديد في بيوت م�ستاأجرة ومتناثرة، و�سار المنزل الواحد ي�سم اأكثر من عائلة بهدف تقا�سم قيمة 
الإيجار المرتفعة ب�سبب اأزمة النزوح الكبيرة التي �سهدتها البالد، ي�ساف اإلى اأن معظم المعامل 
كانت تتخد من الأرياف مقرات لها واأ�سبحت في مناطق �سراع بين النظام والمعار�سة، واأ�سبح 

الالجئون الفل�سطينيون نتيجة تدهور الو�سع القت�سادي ينق�سمون اإلى اأربعة اأق�سام: 
اأ�سرته  وحال  حاله  ت�ستر  التي  الأعمال  بع�س  مدخول  وانتظار  الحياد  اختار  الأول:  •الق�سم  	
الأونروا  عينية وم�ساعدة  مواد  من  والخيرية  الإغاثية  الموؤ�س�سات  تقدمه  ما  اإلى  بالإ�سافة 
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النقدية التي توزع على الالجئين في �سورية بمعدل مرة كل �سهرين. 
•الق�سم الثاني: اختار العمل �سمن �سفوف الأمن والجي�س ال�سوري فيما ي�سمى بجي�س الدفاع  	
فتح  اأو  العامة  كالقيادة  للنظام  الموالية  الفل�سطينية  للف�سائل  التابعة  اللجان  اأو  الوطني 
 النتفا�سة اأو غيرها، وهذا الق�سم ا�ستقطب �سريحة ال�سباب بمقابل راتب �سهري بحدود 200 $ 

قد ل ي�ستلمه ال�ساب �سوى مرة واحدة. 
المعار�سة  مناطق  �سمن  والبقاء  ال�سورية  الثورة  اإلى  الن�سمام  اختار  الثالث:  •الق�سم  	

»المناطق المحررة«. 
اأو تركيا  اإلى الدول المحيطة ب�سورية �سواء العربية  •الق�سم الرابع اختار الخروج واللجوء  	

ومن هناك تابع رحلته اإلى اأوروبا. 

من  الفل�سطينيين  لالجئين  القانونية  الأو�ساع  الثاني:   المطلب 
           �سورية اإلى الدول العربية

الإغاثة  وتقديم  باحت�سانهم  الكفيل  والإ�سالمي  العربي  الح�سن  الفل�سطينيون  الالجئون  افتقد 
والإيواء والخدمات الالزمة للفارين من الحروب على الم�ستوى المطلوب، ففر�س عليهم البع�س 
بالدخول  لهم  ال�سماح  عن  اآخرون  وامتنع  �سائحين،  الآخر  البع�س  واعتبرهم  دخول  تاأ�سيرات 

ر�سمياً. 
لقد �سكلت م�سر المالذ الآمن لالجئين للفل�سطينيين ال�سوريين وال�سوريين تحديدًا في فترة حكم 
الدكتور الرئي�س محمد مر�سي، وبعد بدء الأحداث في م�سر اأخذت الأمور تتجه لالأ�سواأ واأ�سبحت 
عملية �سيطنة الفل�سطيني وال�سوري في الإعالم الم�سري اأمرًا طبيعياً وروتينياً حتى و�سل اإلى 
حد ل يحتمل، ففي بدايات �سهر حزيران – يونيو/ 2013 اأ�سبحت المطالبة علناً والتهديد اأي�سا 
وب�سوت عاٍل با�ستهداف هوؤلء لأنهم فل�سطينيون و�سوريون، واتهامهم بالوقوف مع الرئي�س محمد 

مر�سي في م�سر، ما اأدى اإلى ازدياد اأعداد المهاجرين منهم عبر البحر باتجاه اأوروبا.
كما �سكل لبنان بوابة عري�سة لدخول العدد الأكبر من فل�سطينيي �سورية، حيث �سمح في البداية بدخول 

الالجئين الفل�سطينيين اإليه بدون اأي تعقيدات قبل اتخاذ اإجراءات منع دخول �سبه تام بحقهم. 
وبح�سب اإح�سائيات الأونروا الر�سمية فاإن عدد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى لبنان في 
�سهر يناير- كانون الثاني 2017 قد و�سل اإلى قرابة 31850 لجئاً في حين كانت الإح�سائيات 
اأبريل 2014 بلغ العدد 53077  األفاً، وفي 11 ني�سان -  الر�سمية ببداية عام 2013 حوالي 84 
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الأ�سباب  من  للعديد  الأعداد  في  والتدريجي  الكبير  النخفا�س  ذلك  ويعزى  فل�سطينياً،  لجئاً 
ناحية،  من  ال�سوريين  الفل�سطينيين  بحق  اللبنانية  الحكومة  اتخذتها  التي  القوانين  واأهمها 
ماء  لحفظ  اآمناً  ومالذًا  فيه  هم  مما  خال�ساً  الكثير  فيها  وجد  حتمية  نتيجة  باعتبارها  والهجرة 

الوجه بعد اأن �ساقت بهم بالد العرب. 
وفي البحث حول الأ�سباب الدافعة لهجرة الفل�سطيني ال�سوري من لبنان فقد تركزت النتائج على: 
•عدم ال�سماح بمنح اإقامات في لبنان ولو ب�سكل موؤقت مما يجعلهم تحت بند المالحقة القانونية  	

والترحيل الق�سري من لبنان. 
•اعتبار الالجئ الفل�سطيني ال�سوري �سائحاً في لبنان وعدم قبول ت�سجيله كالجئ.  	

الإعدادية  المرحلة  التقدم لمتحانات  المدار�س  الالجئ في  الفل�سطيني  للطالب  ال�سماح  •عدم  	
اإقامة نظامية في لبنان وغالباً ما يكون ذلك متعثرًا ب�سبب  اإل بعد الح�سول على  والثانوية 

عدم و�سوح المركز القانوني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى لبنان. 
•عدم ت�سجيل المواليد الجديدة وربط ذلك بح�سول الالجئ على الإقامة في لبنان. 	

•عدم ال�سماح بالعمل للفل�سطينيين القادمين من �سورية ب�سفة �سرعية.  	
قبل  من  الر�سمية  المعابر  اإغالق  ب�سبب  ولبنان  �سورية  بين  الفل�سطينية  العائالت  •ت�ستيت  	

الحكومة اللبنانية ومنع الفل�سطيني ال�سوري من الدخول اإلى لبنان. 
•عجز وكالة الغوث لإغاثة وت�سغيل الالجئين )الأونروا( عن تقديم كافة الخدمات الإن�سانية  	

والحماية القانونية لالجئين. 
•ا�ستمرار الأزمة في �سورية، وعدم القدرة على العودة اإلى المخيمات في �سورية.  	

•ال�سعور بال�سياع وعدم الحت�سان الذي و�سل اإلى جوع وت�سرد وحرمان لالآلف من الالجئين.  	
•النظر اإلى حالت فل�سطينية ناجحة )فل�سطينيو اأوروبا(، هاجرت وتمكنت من تاأمين م�ستقبل  	
اأبنائها والح�سول على الجن�سية الأوروبية، وجواز ال�سفر الذي يمكنها من الدخول اإلى كل 
دول العالم بدون تاأ�سيرة على عك�س الوثيقة الفل�سطينية التي ل يتمكن حاملها من التنقل فيها 

اأو حتى العودة اأحيانا اإلى الدولة التي اأ�سدرتها كما هو الحال بالوثيقة الم�سرية. 
ل  لأنه  العربية  الدول  في  البقاء  فائدة  اأثبت عدم  الذي  الما�سي  من  والدرو�س  العبرة  •اأخذ  	

كرامة لالجئ فيها مهما طال زمن بقائه فيها. 
في  الفل�سطينيين  الالجئين  لق�سية  الفل�سطينية(  التحرير  )منظمة  الر�سمي  الراعي  •تجاهل  	

ال�ستات من حيث المتابعة القانونية والإغاثية. 
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القوانين  وعن�سرية  وال�سعبي  الر�سمي  اللبناني  ال�سعيدين  على  لالجئين  الحا�سنة  •غياب  	
المطبقة في لبنان تجاههم. 

•معاناة الفل�سطيني اللبناني و�سعيه الحثيث للهجرة نتيجة الظروف التي يعي�س فيها اأ�ساًل.  	
وفي الأردن فقد بلغ عدد الالجئين القادمين من �سورية 18000 لجئاً فل�سطينياً ح�سب اإح�سائيات 
الأونروا، يقطن معظمهم داخل المدن الأردنية اأو في مخيم الزعتري، ويتظاهرون باأنهم لجئون 
�سوريون، حيث تقوم ال�سلطات بترحيل من يتبين اأنه لجئ فل�سطيني وتقوم باإعادته اإلى �سورية 

التي هرب منها خوفاً على حياته.
لقد فر�س الأردن قيودًا على دخول الفل�سطينيين و�ُسّجل قيامه باإعادة بع�س الالجئين ق�سرًا اإلى 
الوثائق  حملة  من  الفل�سطينيين  الالجئين  اإدخال  بمنع  قرارًا  الحكومة  اتخذت  بعدما  �سورية، 
الأردنيات  اأبناء  من  ال�سورية  الفل�سطينية  الوثائق  َحَمَلة  ا�ستثناء  تم  كما  الأردن،  اإلى  ال�سورية 
المتزوجات من فل�سطينيين �سوريين من القرار الذي يمنح اأبناء الأردنيات المتزوجات من اأجانب 
ميزات متعلقة بالإقامة والعمل والتعليم، في حين قالت �سحيفة »الغد الأردني« نقاًل عما و�سفته 
بالم�سادر المطلعة باأن تو�سيات اللجنة، التي �سبق اأن �سكلها مجل�س الوزراء قبل اأ�سهر، وفيما 
ر من اأبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من اأجانب،  يتعلق بمجال اأذونات الإقامة، بمنح الُق�سّ
والخا�سعين لأحكام قانون الإقامة و�سوؤون الأجانب، با�ستثناء حملة وثائق ال�سفر الفل�سطينية. 
في  ت�سهيالت  منح  اأن  اأي�ساً،  الوزراء  لمجل�س  اللجنة  رفعته  تقرير  في  اأنه  ال�سحيفة  نقلت  كما 
الإقامة لحملة الوثائق الفل�سطينية �سيكون له دور �سلبي حيث �سيقود اأبناء الأردنيات من حملة 
الم�ست�سيفة  الدول  عن  ال�سادرة  وثائقهم  تجديد  على  حفاظهم  عدم  اإلى  الفل�سطينية  الوثائق 
)م�سر، �سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن( ب�سفتهم لجئين في تلك الدول، مع اإ�سارتها اإلى 
اأن عددًا كبيرًا من تلك الفئة، مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم خا�سة دول الخليج 
العربي، وهذا �سيدفعهم اإلى عدم تجديد اإقاماتهم في تلك الدول، وبالتالي يتحمل الأردن منفردًا 

الأبعاد المترتبة على اإقامتهم فيها كونهم اأعدادًا كبيرة جدًا.
اأما تركيا فقد منعت الالجئ الفل�سطيني من الح�سول على تاأ�سيرة دخول نظامية اإلى تركيا مما 

دفعه للو�سول اإليها بطرق غير نظامية ذات خطورة عالية. 
م�ستقبله  اأمام  كبيرًا  عائقاً  ت�سكل  الفل�سطيني  الالجئ  يحملها  التي  ال�سفر  وثيقة  اأ�سبحت  لقد 
الظروف  تح�سين  من  تمكنه  عمل  فر�س  على  الح�سول  في  له  رئي�سياً  ومانعاً  اأبنائه،  وم�ستقبل 
المعي�سية القا�سية التي يرزح تحتها، لذلك بداأ ي�سعى للتخل�س من عقدة الوثيقة بالهجرة اإلى اأي 

مكان ُيمّكنُه من الح�سول على جن�سية اأو جواز �سفر مقبول.
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�لمبحث �لثاني: �لطريق �إلى �أوروبا

رغم الموقف الحيادي الذي اتخذه الفل�سطينيون من النزاع الم�سلح الدائر بين النظام ال�سوري 
والمعار�سة الم�سلحة، اإل اأن ذلك لم يع�سم دماءهم في المخيمات و المدن ال�سورية، مما ا�سطر 
الأزمة وتحديدًا منذ تحول  بداية  �سورية منذ  الفل�سطينيين في  الالجئين  اأبناء  كبيرًا من  ق�سماً 
الثورة من �سلمية اإلى م�سلحة للخروج من البلد، لتحقيق عدة اأهداف كان اأهمها الن�سراف عن 
خارج  اإلى  ال�سباب  ل�سيما  الأبناء  تهريب  �سورة  اأخذ  ما  وهو  الأر�س  على  الجارية  الأحداث 
�سورية حتى ل ينخرطوا اأو يكونوا جزءًا من الم�سكلة وي�سبحوا عر�سًة للقتل اأو العتقال، فمنهم 
من دفع باأبنائه لل�سفر اإلى ليبيا اأو لبنان اأو اإلى ال�سويد اأو اأي دولة تقبل بهم كخطوة اأولى نحو 

هجرة ت�سعره بالأمن المفقود و تقيه عواقب اللجوء المتكرر.

المطلب الأول: ُطرُق الو�سول اإلى اأوروبا 
ال�سواحل  نحو  بحرًا  الالجئون  منها  ينطلق  التي  المحطات  اأ�سهر  وتركيا  وليبيا  م�سر  من  كلٌّ  �سكلت 
اإلى الدول  الأوروبية، وفي ظل المنع الممار�س تجاه الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين حيال الدخول 
المجاورة ل�سورية؛ ي�سلك الالجئون طرقاً متعددة غالبها غير قانوني مما يجعلهم عر�سة  اأو  العربية 

لالعتقال والتوقيف اأو الن�سب والحتيال. 

الو�سول اإلى اأوروبا من م�سر  ♦ 
لجاأ اإلى م�سر مع بداية الأزمة ال�سورية اأكثر من ع�سرة اآلف فل�سطيني من �سورية، اإبان حكم 
م�سر،  اإلى  الفل�سطينيين  الالجئين  بدخول  �سمح  الذي  مر�سي  محمد  ال�سابق  الم�سري  الرئي�س 

وتوزعوا على المدن الرئي�سية. 
ا�سطدم الالجئون بالأو�ساع القت�سادية ال�سعبة التي يعاني منها المجتمع الم�سري، فلم تتوفر 
لهم فر�س العمل رغم امتالكهم الكفاءات والقدرات العالية، كما اأن الأحداث التالية ل�سقوط الحكم 
�ِس الالجئين لل�سرب والعتقال بالع�سرات  في م�سر وانقالب المعاملة اإلى اأ�سواأ ما يمكن، وتعرُّ
والخطف، بالإ�سافة لوقف كل الإجراءات الإدارية التي منحت لهم، من تجديد اإقامات وت�سديق 
الأوراق الثبوتية، بالإ�سافة اإلى تعر�س الطالب في المدار�س اإلى الت�سييق وُمنَع من كان يعمل 
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في الأعمال الحرة، كل ذلك اأّدى اإلى تناق�س عدد الالجئين الفل�سطينيين – ال�سوريين في م�سر 
وتف�سيل ركوب البحر باتجاه اأوروبا على البقاء، وذلك عبر �سما�سرة م�سريين مرتبطين ب�سبكة 
مخت�سة بتهريب الب�سر مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 3000- 5000 دولر اأمريكي، عن طريق 
البحر من ال�سواحل الم�سرية اإلى اإيطاليا، ومن هناك اإلى اأوروبا، في رحلة ت�ستمر اأكثر من ع�سرة 
اأيام في زوارق �سغيرة يتكد�س الالجئون فيها فوق بع�سهم بع�ساً في م�سيرة بحرية لأكثر من اثنتي 
ع�سرة �ساعة في البحر الإقليمي الم�سري، لينتقلوا بعدها في عر�س البحر اإلى قارب اأكبر حجماً في 

البحر الدولي الذي �سُيقّلهم اإلى ال�سواطئ الإيطالية كنوع من تقا�سم الأدوار بين المهربين. 
وفي و�سف لِرَحِل الموت تلك تتحدث ال�سيدة ) �س. ع( الالجئة الفل�سطينية من �سورية:  »لقد ا�ستوت 
بيتنا في مخيم  اأن ق�سف  بعد  لبنان  اإلى  بدايًة  باأبنائي  اأخرج  اأن  فقررت  لدينا  الموت  و  الحياة 
اليرموك ومن ثم اإلى م�سر ومنها اإلى اإيطاليا، لقد و�سلنا اإلى مطار القاهرة بعد رحلة عناء تخللها 
الكثير من البتزاز في مطار دم�سق« وت�سيف: »لقد تلقفنا �سم�سار بعد ثالث �ساعات من و�سولنا 
اإلى الإ�سكندرية وعر�س خدماته في تاأمين �سفرنا عبر البحر، اإل اأنه �سرعان ما تبين لنا اأنه يحتال 
علينا مثله في ذلك مثل كثيرين قاموا بالن�سب على الراغبين بال�سفر فمنهم من ن�سق مع الأمن 
الم�سري و�سلم الم�سافرين، ومنهم من اأعاد اإليهم النقود مزورًة، ومنهم من تركهم على �ساطئ 

البحر ينتظرون«. 
لقد تعاملت ال�سلطات الم�سرية بقوة مفرطة مع ركاب تلك القوارب، وبلغ الأمر اإلى حد اإطالق 
– اأيلول  اأكثر من مرة من قبل خفر ال�سواحل الم�سري ففي 12 �سبتمبر  الر�سا�س الحي عليهم 
2013 اأُطلق الر�سا�س على قارب يحمل قرابة الـ 150 مهاجرًا، ما اأحدث رعباً بينهم واأدى اإلى 
ت�ستيت العائالت، فقد روت �سيدة كانت على اأحد تلك القوارب: »هناك �سيدة حامل �سقطت في 
البحر اأثناء تبادل النار اأما زوجها واأطفالها الأربعة فقد هربوا عبر القارب الذي تابع طريقه 
في البحر«، وبتاريخ 17 �سبتمبر – اأيلول ُقتل الالجئان الفل�سطينيان ال�سوريان »عمر دلول 30 

عاماً« و »فدوى طه 55 عاماً« بر�سا�س الخفر الم�سري. 
بذلك  ف�سل  قد  الآخر  البع�س  اأن  اإل  الم�سرية،  الإقليمية  المياه  بتجاوز  المهاجرين  بع�س  نجح 
واألقي القب�س عليه وُزج في ال�سجون الم�سرية بظروف احتجاز �سيئة جدًا دون اأي اعتبار لطفل 
اأو امراأة اأو �سيخ، ليتّم ترحيله فيما بعد بطريقة مذلة اإلى �سورية في مخالفٍة �سريحة للقانون 
لنداءات  تام  وتجاهٍل  اللجوء،  اإلى  دفعه  الذي  الخطر  ا�ستمرار  ظل  في  الالجئ  رد  يمنع  الذي 

ال�ستغاثة التي وجهها الالجئون والجهات المعنية بحقوق الإن�سان.
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الم�سور)1(: نقطة انطالق القوارب من م�سرنحو ال�سواطئ الإيطالية

الو�سول اإلى اأوروبا من تركيا ♦ 
نتج عن النفالت الأمني الذي ت�سهده الأرا�سي ال�سورية وانهيار النظام في المناطق الحدودية 
عبور الآلف من الفل�سطينيين وال�سوريين عبر الحدود ال�سمالية ال�سورية اإلى تركيا عن طريق 
اأو محافظة  واأنطاكية(  )الريحانية  اإلى محافظة هاتاي  ثم  اأو حلب، ومن  الجوز(  اإدلب )خربة 
بينار  وجيالن  ماردين  اإلى  ممرًا  �سورية  في  القام�سلي  مدينة  �سكلت  كما  )كل�س(،  عنتاب  غازي 
اعتداء من طرف حر�س  ت�سجيل عدة حوادث  بعد  انخفا�ساً  �سهد  الطريق  اأن هذا  اإل  التركيتين 
على  الم�سيطرة  الكردية  للف�سائل  انتمائهم  �سبهة  خلفية  على  المهاجرين  على  التركي  الحدود 

الطرف ال�سوري. 
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اإقليم  ناحية  من  التركية  العراقية  الأرا�سي  عبر  تركيا  اإلى  الو�سول  من  الالجئون  تمكن  كما 
كرد�ستان بعد الو�سول اإليه جوًا، ومن ثم قطع الحدود البرية مع تركيا بوا�سطة مهربين. 

وبعد الو�سول اإلى الأرا�سي التركية واجتياز المرحلة الأخطر، وهي الحدود يتوجه الالجئون 
نحو اأوروبا عبر طريقين رئي�سيين:

رُق البرية: - الطُّ
بالغابات  تعج  خطرة  منطقة  في  الأقدام  على  �سيرًا  البلغارية  الحدود  باتجاه  اإما  العبور  يتم   
والم�ستنقعات، اأو يعبر البع�س باتجاه الحدود اليونانية، وهي اأي�ساً طريق وعرة يتخللها نهر، 
اأثناء  اأغ�سط�س 2014م حيث توفي �ساب �سوري  النهر في �سهر  وقد �سجلت حالة غرق في هذا 

محاولة العبور، وتم اإعادة الكثيرين من قبل حر�س الحدود اليوناني.

- الطرق البحرية:
طريق اليونان: 

وعادة ما يتم عبر ركوب القوارب المطاطية )البلم( من مدينة اأزمير غرب تركيا في رحلة ت�ستغرق 
حوالي �ساعتين اإلى اأربع �ساعات للو�سول اإلى اإحدى الجزر اليونانية، حيث يتم اإتالف المركب 
منعاً لالإعادة الق�سرية اإلى تركيا، ومن ثم ي�سّلم الالجئون اأنف�سهم للبولي�س الذي يحتجزهم يوماً 
اأو يومين ثم يتم اإعطاوؤهم بطاقات طرد تمكنهم من ركوب العّبارات والموا�سالت الر�سمية نحو 
مدينة اأثينا، تكلفة هذه الرحالت و�سطياً هي 1500$ لل�سخ�س الواحد، وحمولة القارب المطاطي 
ال�سغير ت�سل اإلى 40 �سخ�ساً، وفي حال ا�ستخدام القوارب الخ�سبية بدًل من المطاطية ي�سبح 

العدد اأكبر والتكلفة كذلك قد ت�سل اإلى $3000.
يذكر اأنه وفي حالت كثيرة تم القب�س على الالجئين من قبل خفر ال�سواحل اليوناني حيث يتم 
انتزاع محرك القارب وقطره باتجاه المياه التركية، وقد �سجلت حالتي غرق لمراأة فل�سطينية هي 
»مها ال�سعدي«، وطفلها »عبد الرحمن ال�سعدي« بتاريخ 2013/12/11م ب�سبب اعترا�س خفر 
ال�سواحل اليوناني لقاربهم المطاطي و�سحبه باتجاه المياه التركية حيث قامت ال�سلطات هناك 

باإنقاذ من تبقى على ظهر القارب.
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ولكن بعد توقيع تركيا اتفاقية منع تدفق الالجئين مع التحاد الأوروبي)1( اأ�سبحت الأمور اأكثر 
اإلى  اأجل العبور من الجزر  اإلى م�ساعدة المهّربين من  اأ�سبح بحاجة  تعقيدًا على الالجئ الذي 
اأثينا وبتكلفة عالية اأو يبقى عالقاً في الخيم المقامة داخل هذه الجزر، اأو البحث عن محاولت 

للو�سول اإلى ال�سواطئ الإيطالية. 
الرغم  لل�سواحل الإيطالية على  المهاجرين  لتدفق  اأعلى معدل  اآذار مار�س 2016  فقد �سهد �سهر 
من المخاطر الكبيرة، حيث و�سل عدد من اأُنقذوا بيوم واحد فقط ما يقارب 1500 مهاجر، فيما 
ن�سبة  اأعلى  وهي   ،2016 عام  خالل  ق�سوا  مهاجرًا   5000 حوالي  اأن  اإلى  الإح�سائيات  اأ�سارت 

تاأ�سيرات. باإبعاد.الالجئين.الجدد،.ويقر.بت�سريع.كل.من.ت�سديد.الم�ساعدات.لتركيا.واإلغاء. )1(.يق�سي.التفاق.التركي.الأوروبي.
دخول.الأتراك.اإلى.اأوروبا.والن�سمام.اإلى.التحاد.الأوروبي.

وفيما.يلي.اأهم.بنود.التفاق: .
مار�س/اآذار. الع�سرين. اعتبارا.من. اليونانية. الجزر. اإلى. تركيا. ي�سلون.من. الذين. الجدد. الالجئين. اإعادة.جميع. .-1 .
المهربين..و�ستخ�سع. على.عمل. والق�ساء. اإيجة. عبر.بحر. الخطيرة. للرحالت. تركيا،.بهدف.و�سع.حد. اإلى. الجاري.
طلبات.اللجوء.للدرا�سة.في.الجزر.اليونانية،.اأما.الذين.ل.يقدمون.طلب.لجوء.اأو.يتم.التثبت.من.اأن.طلبهم.ل.ي�ستند.
اإلى.اأ�سا�س.اأو.ل.يمكن.قبوله،.ف�ستتم.اإعادتهم.اإلى.تركيا..و�سيتم.اتخاذ.التدابير.ال�سرورية.من.قبل.تركيا.واليونان.
اليونانية،. الجزر. في. اأتراك. عنا�سر. وجود. ذلك. في. بما. الأوروبي،. والتحاد. لالجئين. العليا. المفو�سية. بم�ساعدة.

وعنا�سر.يونانيين.في.تركيا،.كما.�سيتكفل.التحاد.الأوروبي.بنفقات.اإعادة.الالجئين.
.2.-.مبداأ.»واحد.مقابل.واحد«:.ففي.مقابل.كل.�سوري.يعاد.من.الجزر.اليونانية.اإلى.تركيا.�سيتم.ا�ستقبال.�سوري.اآخر. .

من.تركيا.اإلى.التحاد.الأوروبي،.وتعطى.الأولوية.للذين.لم.يحاولوا.الو�سول.ب�سورة.»غير.�سرعية«.اإلى.هناك.
وتم.تحديد.�سقف.قدره.72.األف.لجئ،.وفي.حال.القتراب.من.هذا.ال�سقف.�ستتم.مراجعة.الآلية،.اأما.في.حال.تخطيه. .

ف�سيتم.وقفها.
3-.تحرير.تاأ�سيرات.الدخول:.�سيتم.ت�سريع.العمل.على.خارطة.الطريق.لل�سماح.باإعفاء.مواطني.تركيا.من.تاأ�سيرات. .

الدخول.اإلى.اأوروبا.في.مهلة.اأق�ساها.نهاية.يونيو/حزيران.2016،.على.اأن.ت�ستوفي.تركيا.المعايير.الـ72.
اأجل.تح�سين. البالغة.ثالثة.مليارات.يورو.من. لتركيا. الأوروبية. الم�ساعدة. ت�سديد. 4-.م�ساعدة.مالية:.�سيتم.ت�سريع. .
ظروف.معي�سة.الالجئين.الذين.يقدر.عددهم.بنحو.2.7.ماليين..وحين.ت�سبح.هذه.الموارد.على.و�سك.النفاد.�سيقدم.

التحاد.الأوروبي.تمويال.اإ�سافيا.مماثال.بحلول.نهاية.عام.2018.
5-الن�سمام.اإلى.التحاد.الأوروبي:.وافق.التحاد.الأوروبي.وتركيا.على.فتح.الف�سل.33.)الم�سائل.المالية(.خالل. .
الرئا�سة.الهولندية.لالتحاد.التي.تنتهي.بنهاية.يونيو/حزيران..و�سيتوا�سل.العمل.التح�سيري.لت�سريع.فتح.ف�سول.
جديدة.»دون.اإلحاق.ال�سرر.بمواقف.دول.اأع�ساء«،.وذلك.في.اإ�سارة.اإلى.قبر�س.التي.تحاول.عرقلة.ان�سمام.تركيا.اإلى.

التحاد.الأوروبي.

الم�سدر.:.وكالت. .
http ://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/201619/3//%D8%A8%D986% %D988% %D8%A
F-%D8%A7%D984% %D8%A7%D8%AA%D981% %D8%A7%D982-% %D8%A7%D984% %D8%A3%D
988% %D8%B1%D988% %D8%A8%D98 %A-%D8%A7%D984% %D8%AA%D8%B1%D983% %D98 %A-
%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D986-%%D8%A7%D984%%D984%%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D98%A%D986%
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�سجلت في منطقة البحر الأبي�س المتو�سط)1(.

العالقون في اليونان)2( ♦
كبير  ياأ�س  يخالطها  بوؤ�س  حياة  اليونانية  الجزر  في  �سورية  من  الفل�سطينيون  العالقون  يعاني 
جراء ما يواجهونه على كافة الم�ستويات الإن�سانية والمعي�سية والجتماعية والقانونية، خا�سة 

بعد توقيع التفاق التركي الأوروبي المتعلق بالالجئين. 
حيث يقدرعدد فل�سطينيي �سورية في اليونان بـ )400( لجئ يتواجد غالبيتهم في جزر »ل�سبو�س 
على  يتوزعون  وم�سنون،  ون�ساء  واأطفال  عائالت  بينهم  كو�س«  ــ  ليرو�س  ــ  خيو�س  ــ  متليني  ــ 
مخيمات الالجئين بع�سهم ي�سكن في خيم والآخر في �سالت كبيرة، معظمهم من اأبناء مخيمات 
اليرموك ودرعا والعائدين والح�سينية في �سورية، بع�سهم ترك ق�سماً من عائلته على اأمل اأن يلم 

�سملهم في اإحدى دول اللجوء الأوروبية. 
 – اآذار  بعد التفاق الر�سمي بين التحاد الأوروبي وتركيا والذي وقع في بروك�سل خالل �سهر 
مار�س 2016 والذي ن�ّس على اإعادة جميع المهاجرين الجدد الذين ي�سلون اإلى اليونان اعتبارًا 
�سورية  من  الفل�سطينيين  الالجئين  اأن  اإل  تعقيدًا،  الو�سع  زاد  تركيا  اإلى  اآذار  مار�س/   20 من 
وبح�سب تاأكيدات يونانية حملتها ن�سرات مطبوعة وزعت وعلقت في الجزر اليونانية فاإن »التفاق 

ل ي�سمل الفل�سطينيين ال�سوريين لأنهم م�سنفون دون وطن«. 
تعر�س الالجئون على الجزر اليونانية اإلى انتهاكات ج�سيمة ارتكبتها ال�سلطات اليونانية بحق 
الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين وال�سوريين في جزيرة »كيو�س« اليونانية، فقد اأ�سارت تقارير 
اإلى ذلك منها ما تناولته ال�سحفية الفل�سطينية ال�سورية »اأمل فاعور« والتي  �سحفية متعددة، 
اإن�سانية و�سلت  اأكدت: »اأن ال�سلطات اليونانية عاملت الالجئين في مراكز الإيواء معاملة غير 
اإلى حد ال�سرب وال�ستم والإهانة والإذلل« واأ�سافت فاعور: »اأنها وثقت العديد من النتهاكات 
التي ارتكبت �سد الالجئين عندما كانت في اليونان، منها اعتداء البولي�س اليوناني في منت�سف 
ــ يوليو 2016 على لجئات فل�سطينيات �سوريات بال�سرب واإ�سقاطهم اأر�ساً و�سط عويل  تموز 
وبكاء الأطفال والن�ساء، بعد محاولة مجموعة من الن�ساء مخاطبة البولي�س اليوناني للتعجيل 

ــ.ن�سر.في.20.ابريل.ني�سان. ــ.تقرير.�سادر.عن.المر�سد.الأورومتو�سطي. اأوروبا. اإلى. المهاجرين. اأزمة. العمق. )1(.في.
./http://euromedmonitor.org/ar/article/1857..52.2017.�س

)2(.تقرير.خا�س:.الجزر.اليونانية.جحيم.المهجرين.من.فل�سطينيي.�سورية.:محمد.البا�س..
http://www.actionpal.org.uk/ar/post/. .



20

باإجراءات اللجوء«، كما اأ�سارت اإلى انت�سار ظاهرة التمييز العن�سري، بحق الالجئين والر�سوة 
بين البولي�س اليوناني، والذي ي�سل حد ت�سبيه الالجئ باأب�سع ال�سفات. 

ويعاني الالجئون في الجزر اليونانية اإهماًل طبياً كبيرًا، فال�سلطات اليونانية ل تعالج الالجئين 
الفل�سطينيين ال�سوريين اإل بعد وقت وجهد كبير في م�سافيها العامة التي تعاني من خدمات �سيئة 
وت�سخي�س مغلوط غالباً – بح�سب الالجئين -، اإ�سافة اإلى عن�سرية بع�س الأطباء الذين باتوا 

يتعاملون معهم ب�سكل غير اإن�ساني.
النظافة  �سروط  توفر  وعدم  الق�سوة،  في  غاية  معي�سية  اأو�ساع  من  الالجئون  ي�ستكي  كما   
والخدمات الأ�سا�سية في اأماكن تواجدهم، حيث اإن معظم الم�ساكن هي م�ساكن موؤقتة اأو خيام، 

في ظل انت�سار كبير للح�سرات والزواحف ال�سامة كالعقارب والأفاعي، وهي اأ�سبه بمعتقالت. 
اأنهم يعي�سون حالة خوف وقلق  واأكد العديد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في اليونان 
في  ر�سد  حيث  الالجئين،  لوجود  معار�سة  يمينية  متطرفة  عنا�سر  تقودها  حمالت  من  م�ستمر 
»�سودا«  في مخيم  النار  العن�سريين  بع�س  اإ�سرام   2016 نوفمبر   - الثاني  ت�سرين  �سهر  نهاية 
 )150( نحو  اأجبر  ما  الخيم،  على  حارقة  زجاجات  األقوا  اأن  بعد  خيو�س  جزيرة  في  لالجئين 
حينها  اليونانية  ال�سرطة  واتهمت  الفرار،  على  ال�سوريين  الفل�سطينيين  من  عدد  بينهم  �سخ�ساً 

مهاجرين ا�ستخدموا األعاباً نارية.
كما تم ر�سد تعر�س مجموعة من الالجئين الفل�سطينيين من �سورية لالإهانة ولل�سرب بالأ�سلحة 
ال�سرطة  اأخرى على مراأى وم�سمع من  اأكثر عددًا من جن�سيات  البي�ساء على يد فئات مهاجرة 
الفل�سطينيين  ال�سباب  اإ�سابات خطيرة ومتو�سطة وك�سور بين عدد من  اإلى  اأدى  اليونانية، مما 

ال�سوريين، بح�سب �سهادات بع�س الالجئين على الجزر.

طريق اإيطاليا: 
اأ�سبوعاً على  اأزمير في رحلة ت�ستغرق  اأو  وهو طريق جديد حيث يتم ركوب البحر من مر�سين 
الأقل وقد ت�سل اإلى ع�سرة اأيام للو�سول اإلى ال�سواطئ الإيطالية بطريقة مماثلة للرحالت التي 

تخرج من م�سر اأو ليبيا، وت�سل تكلفة هذه الرحالت اإلى $7000.
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الم�سور )2( نقاط انطالق الالجئين من تركيا باتجاه اأوروبا

الو�سول اإلى اأوروبا من ليبيا ♦ 
ليبيا بداية  اإلى  ال�سوريين وال�سوريين من الو�سول  الفل�سطينيين  تمكن عدد كبير من الالجئين 
عبر مطار بيروت اللبناني، اإل اأن تدهور الأو�ساع الأمنية في ليبيا وتعطل حركة المالحة الجوية 

فيه حالت دون و�سولهم لحقاً، اإل اأن ذلك لم يحل دون اإيجاد طرق بديلة للو�سول. 

األمل "األلم و"  رحلة إلى  أوروبا سورية والطريق و فلسطيني  

Page 18 of 62 
 

 

 

 

 

  طريق إيطاليا:

في رحلة تستغرق أسبوع على االق�ل أزمير أو من مرسين طريق جديد حيث يتم ركوب البحر و وه

الشواطئ اإليطالية بطريقة مماثلة للرحالت التي تخرج من  إلى عشرة أيام للوصول  إلى وقد تصل 

 $.٧٠٠٠ إلى ليبيا، تكلفة هذه الرحالت تصل   أو مصر 

 

 اوروباباتجاه  تركيامن  الالجئينانطالق  اط) نق٢المصور (
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الم�سور )3( نقطة انطالق القوارب من �ساحل مدينة طرابل�س نحو ال�سواطئ الإيطالية

الو�سول اإلى اأوروبا من خالل ليبيا مرورًا بالجزائر  ♦ 
اأو  الجزائر عبر دعوة موجهة من مواطن جزائري  اإلى  الو�سول  فل�سطينيون  ا�ستطاع لجئون 
�سخ�س مقيم هناك، حيث اأن الحكومة الجزائرية ل تعترف بهم كالجئين ول ت�سمح بدخولهم اإليها 
مما جعل البع�س يلجاأ اإلى الح�سول على جوازات �سفر �سورية مزورة ي�ستطيع الدخول من خاللها 
اإلى الجزائر باعتبار اأنها ت�سمح بدخول الالجئ ال�سوري ول ت�سمح بدخول الالجئ الفل�سطيني من 
�سورية، مما جعل هوؤلء عر�سة لالعتقال والتوقيف والترحيل ففي ال�سابع من اأوغ�سط�س – اآب 

األمل "األلم و"  رحلة إلى  أوروبا سورية والطريق و فلسطيني  

Page 20 of 62 
 

 

 الشواطئ االيطاليةو طرابلس نح ساحل مدينة) نقطتي انطالق القوارب من مدينة ٣( المصور

 

 من خالل ليبيا  مروراً بالجزائر أوروبا  إلى الوصول  -

أو موجه�ة م�ن م�واطن جزائ�ري الجزائر عبر دع�وة  إلى من الوصول  استطاع الجئون فلسطينيون

كالجئ�ين وال تس�مح ب�دخولهم إليه�ا  به�م أن الحكوم�ة الجزائري�ة ال تعت�رف  حيث، مقيم هناكشخص 

إل�ى  مما جعل البعض يلجأ للحصول على جوازات سفر سورية مزورة يستطيع ال�دخول م�ن خالله�ا
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2014 اعتقلت ال�سلطات الجزائرية الالجئ الفل�سطيني »خالد اأبو الليل« من �سكان مخيم النيرب 
لمدة خم�سة اأيام وذلك بعد و�سوله من تركيا اإلى الجزائر بتهمة الدخول بجواز �سفر مزّور اأثناء 
اإلى  اإلى الدول الأوروبية عبر ليبيا، بعد قطع الحدود الليبية الجزائرية و�سوًل  توجهه لل�سفر 

مدينة زوارة الليبية حيث تنطلق من هناك قوارب الموت باتجاه �سواحل اإيطاليا. 

م�سور )4( الطريق من الجزائر اإلى ليبيا ومن هناك اإلى ال�سواطئ الإيطالية

الو�سول اإلى اأوروبا من خالل ليبيا مرورًا بال�سودان برًا ♦ 
اإلى  للفل�سطينيين  دخول  تاأ�سيرة  بمنح  ت�سمح  التي  القليلة  العربية  الدول  من  ال�سودان  تعتبر 

اأرا�سيها عبر مطار الخرطوم الدولي – قبل اأن تمنع ذلك لحقاً اأو ت�سمح في حدود �سيقة جدًا. 
لذا توجه مهربو الب�سر اإلى اإيجاد طريق ي�سل من خالله الالجئون من ال�سودان اإلى ليبيا ومن 
ثم اإلى �سواحل اإيطالية على المراكب الخ�سبية اأو المطاطية، بعد اجتياز ال�سحراء ال�سودانية 
الليبية البالغ طول الطريق حوالي الـ 5000 كم في رحلة تمتد ما بين اأربعة اإلى �ستة اأيام محفوفة 
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آب –العتق��ال والتوقي��ف والترحي��ل فف��ي الس��ابع م��ن أوغس��طس مم��ا جع��ل ه��ؤالء عرض��ة ل، س��ورية

الليل" من سكان مخيم النيرب لمدة و اعتقلت السلطات الجزائرية الالجئ الفلسطيني  "خالد أب ٢٠١٤

الجزائر بتهمة الدخول بجواز سفر م�زور أثن�اء توجه�ه  إلى خمسة أيام وذلك بعد وصوله من تركيا 

مدين�ة زوارة  إل�ى بر ليبيا، بعد قطع الحدود الليبية الجزائرية وصوالً الدول األوروبية ع إلى للسفر 

 . الليبية حيث تنطلق من هناك قوارب الموت باتجاه سواحل ايطاليا

 

 الشواطئ االيطالية إلى ليبيا ومن هناك  إلى ) الطريق من الجزائر ٤مصور (

 برا ًمن خالل ليبيا  مروراً بالسودان أوروبا  إلى الوصول  -

اراض�يها  إل�ى تعتبر السودان من الدول العربية القليلة التي تس�مح بم�نح تأش�يرة دخ�ول للفلس�طينيين 

 تسمح في حدود ضيقة جدا ً. أو ن تمنع من ذلك الحقا ً أقبل  – عبر مطار الخرطوم الدولي
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بُقّطاع  مرورًا  ال�سحرواي  بالمناخ  وانتهاًء  الترابي  الطريق  من  بدءًا  وال�سعوبات  بالمخاطر 
الطرق، فقد �سجل - على �سبيل المثال ل الح�سر - وفاة �سبحي الحوراني من مخيم اليرموك في 
مدينة دم�سق بعد تعر�سه لأزمة قلبية في ال�سحراء وعدم وجود نقاط طبية اأو اإ�سعافات اأولية، 
وتم دفنه عند الحدود الليبية ال�سودانية، وقد ُتظهر الأيام القادمة المزيد من الق�س�س التي لم 

يف�سح عنها الوا�سلون بعد. 
يذكر اأن هذا الطريق البري للو�سول اإلى ليبيا لم يكن الوحيد فقد و�سلت اأعداد كبيرة عن طريق 
خالل  جّمة  م�ساعب  الطريق  هذا  �َسلَك  من  وعانى  الليبية،  وم�ساعد  الم�سرية  �سيوة  �سحراء 
رحلته؛ فمنهم من تعر�س لالإهانة من قبل حر�س الحدود، ومنهم من تعر�س لل�سلب واإطالق النار 
عليه من قبل الع�سابات ومافيات التهريب، ومنهم من تاه في ال�سحراء لعدة اأيام قبل اأن يهتدي 

اإلى مق�سده. 
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الو�سول اإلى اأوروبا من خالل ليبيا مرورًا بال�سودان جوًا ♦ 
لم تتوقف محاولت الو�سول اإلى اأوروبا على �سلوك الطريق ال�سحراوي، فقد تمكن المهربون من 
نقل الراغبين بالهجرة عبر الجو اإلى ليبيا بطرق ملتوية حيث يتم ترتيب انتقالهم من ال�سودان في 

رحلة )الخرطوم – ا�سطنبول – طرابل�س( ومن هناك عبر البحر اإلى اإيطاليا. 

المطلب الثاني: فواجع و�سحايا على طريق الهجرة
لم تكن الهجرة اإلى اأوروبا بال�سهولة التي تخيلها البع�س اإنما كانت محفوفة بالمخاطر وال�سياع، 
اإيطاليا،  اإلى  والليبية  الم�سرية  ال�سواحل  عبر  الو�سول  في  الرحالت  بع�س  نجحت  حين  ففي 
وال�سواحل التركية اإلى اليونان، ومنها اإلى بقية دول التحاد الأوروبي، بالمقابل تعثرت اأخرى 

وتعر�س فيها الالجئون للموت اأو لالعتقال اأو التوقيف اأو المعاملة ال�سيئة.
من  الفل�سطينيين  الالجئين  من  الع�سرات  وفاة  الطريق  هذا  على  ر�سدها  تم  التي  الماآ�سي  ومن 
�سورية في اأماكن مختلفة اأثناء محاولتهم الو�سول اإلى اأوروبا، في 17 �سبتمبر 2013 قام خفر 
يحاولون  كانوا  �سوريين  فل�سطينيين  يقل لجئين  النار على مركب  باإطالق  الم�سري  ال�سواحل 
الو�سول اإلى ال�سواطئ الأوربية، فق�سى اإثر ذلك كل من ال�ساب »عمر دلول«، وال�سيدة »فدوى 
طه«، كما تم اعتقال جميع ركاب ذلك المركب وو�سعهم في ال�سجون الم�سرية في ظروف اعتقال 
قا�سية �سجل فيها انتهاكات ج�سيمة ج�سدية ونف�سية بحقهم كالتجويع و التحر�س الجن�سي، وُرّحل 

بع�سهم اإلى �سورية ولبنان.
 24 يوم  �سورية  فل�سطينيي  اأجل  من  العمل  مجموعة  في  والتوثيق  الر�سد  ق�سم  وثق  كما 
من  معظمهم  ال�سورية  الفل�سطينية  العائالت  من  عدد  تعر�س   2014 يناير   – الثاني  كانون 
ظروف  ظل  في  القا�سية،  والمعاملة  المبرح  لل�سرب  األبانيا،  في  معتقلون  والأطفال  الن�ساء 
ال�سواحل  �سرطة  قيام  وثق  كما  الحرارة.  بدرجات  الكبير  النخفا�س  عن  ناجمة  �سيئة  �سحية 
فل�سطينيي  من  مجموعة  على  النار  باإطالق   2014 –�سبتمبر  اأيلول   22 بتاريخ  المقدوني 
ح�سن  حافظ  محمد  الطفل  اإ�سابة  اإلى  اأدى  ما  اأوروبا  اإلى  اأرا�سيها  عبورهم  اأثناء  �سورية 
motherTeresa م�سفى  اإلى  نقله  تم  حيث  طلقات،  بثالث  عاماً   13 العمر  من   البالغ 
للعالج في العا�سمة المقدونية �سكبيا، كما قامت ال�سرطة باعتقال عدد من الالجئين الفل�سطينيين 

ال�سوريين عرف منهم »عمر«، و»غ�سان«، و»موفق« اأبو �سلة. 
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كما احتجزت ال�سلطات الليبية يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2015 )35( لجئاً فل�سطينياً �سورياً، 
ومعهم 3 اأطفال في منطقة زوارة القريبة من الزوراء في �سمال غرب ليبيا، وتعر�سهم لعمليات �سلب 

تحت التهديد بال�سالح، وهم يعاملون بوح�سية بعد حرمانهم الطعام ومنعهم من الت�سال بذويهم.
كذلك وثقت مجموعة العمل ق�ساء الالجئ الفل�سطيني ال�سوري ح�سام اأحمد مح�سن بحادث انقالب 
23كانون  يوم  وليبيا،  ال�سودان  بين  ال�سحراوي  الطريق  على  الهجرة  طريق  في  وهو  �سيارة 
الثاني/ يناير 2015، وفي 24 �سباط/ فبراير 2015، وفاة الدكتور منور رحيل، من اأبناء مخيم 
الإيطالية،  ال�سواطئ  اإلى  الو�سول  محاولته  اأثناء  وذلك  المتو�سط،  مياه  في  غرقاً  ال�سيح  خان 

انطالقاً من ليبيا. 
اأيار/ مايو 2015، وجه 50 لجئاً فل�سطينياً �سورياً منا�سدة عبر مجموعة العمل، وهم  وفي 6 
عالقون في اإحدى المناطق الحدودية قرب ولية مليلة في �سمال المملكة المغربية، وذلك اأثناء 
عبر  ت�سجياًل �سوتياً  النا�سطين  نقل عدد من  اإ�سبانيا، وقد  اإلى  ال�سرعية  الهجرة غير  محاولتهم 
»بوابة  قبالة  الواقعة  المنطقة  في  العالقات  ال�سيدات  اإحدى  عن  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اإ�سبانيا« بالمغرب، وهي فل�سطينية مهجرة من مخيم اليرموك، ت�سف مدى المعاناة التي عانتها 
هي والالجئون الفل�سطينيون اأثناء �سفرهم، حيث و�سفت »طريق الرحلة« باأنه »طريق الموت«. 
اأثناء  �سعيد محمد �سالح،  الفل�سطيني  ال�ساب  العمل في 2015/1/2 وفاة  كما وثقت مجموعة 
محاولته الو�سول اإلى ال�سمال الأوروبي، حيث ُعثر على جثمانه متجمدًا في اإحدى الغابات، وذلك 
اأثناء محاولته الو�سول اإلى اليونان. ُيذكر اأن ابنته ذات الخم�سة اأعوام كانت برفقته اأثناء تلك 

الرحلة، حيث ق�سى والدها محت�سناً طفلته وهو يحاول اأن يقيها البرد القار�س في تلك الغابة. 
وهو  زين«،  »اأبو  م�سين�س  محمد  الفل�سطيني  الالجئ  ق�سى   2015 عام  من  الأول  ال�سهر  وفي 
اإلى  األيم وهو في طريقه من اليونان  اأبناء مخيم اليرموك في مقدونيا، بعد تعر�سه لحادث  من 
في  به  الت�سال  فقد  بعد  وذلك  الأوروبية،  اللجوء  دول  اإلى  الو�سول  بهدف  ومقدونيا،  �سربيا 

.2014/11/24
واأ�سيب  عاماً   17 عبود«  »رغـد  الفل�سطينية  الالجئة  ق�ست   2015 اأغ�سط�س   / اآب   9 يوم  وفي 
الحدود  عبورهم  محاولة  خالل  وال�سوريين،  الفل�سطينيين  الالجئين  من  والع�سرات  والدها، 

ال�سورية التركية هرباً من اأتون الحرب الم�ستعرة في �سورية.
جاء ذلك بعدما حاولت العائالت عبور الحدود من منطقة خربة الجوز في ريف اإدلب القريبة من 
الأرا�سي التركية، لكن الجي�س التركي - الجندرمة - اعتقل الع�سرات منهم وتم العتداء عليهم 
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بال�سرب، فيما لذت مجموعة من الالجئين بالفرار وتم اإطالق النار عليهم، وقدر بع�س الالجئين 
عدد الجرحى بـ 10 وتم اعتقال الع�سرات على الحدود في ظروف اإن�سانية �سعبة.

الأبي�س  البحر  في  تكررت  الفل�سطينيين  الالجئين  ذاكرة  تفارق  اأن  تاأبى  حوادث  ثمة  اأن  اإل 
على  التعرف  وتعذر  البع�س  على  التعرف  تم  الذين  ال�سحايا  ع�سرات  عنها  نجم  المتو�سط، 

البع�س الآخر:

 2013 الأول  – ت�سرين  اأكتوبر   11 حادثة  	•
تعد حادثة غرق ال�سفينة التي انطلقت من منطقة زوارة بالقرب من مدينة طرابل�س الليبية الأ�سد 
اإيالماً لل�سمير الإن�ساني، فقبيل مغرب يوم 11 اأكتوبر- ت�سرين الأول 2013 وعلى بعد 80 مياًل عن 
�سواطئ مالطا و �سواطئ لمبيدوزا الإيطالية، انطلقت نداءات ال�ستغاثة من قارب يغرق ويحمل 
المالطية والإيطالية و�سلت  الإنقاذ  قوارب  اأن  اإل  اأطفال ون�ساء،  اأغلبهم  �سخ�ساً  اأكثر من 450 
بعد فوات الآوان لتقوم باإنقاذ 146 �سخ�ساً نقلوا اإلى جزيرة مالطا، وانت�سلت 5 جثث نقلت اإلى 
جزيرة مالطا وتم اإنقاذ 9 اأ�سخا�س نقلوا اإلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية كما تم اإنقاذ 51 �سخ�ساً 
نقلوا اإلى اأجرجنتو ب�سقلية وانت�سال 21 جثة نقلت اإلى م�سرحة اأجرجنتو ب�سقلية، كما تم اإنقاذ 
6 اأطفال اأحداث نقلوا اإلى اأجرجنتو اأي�ساً ب�سقلية، اأما المفقودين فقد تجاوزوا الـ 200 �سخ�س 

ح�سب اأغلب ال�سهادات.
وفي �سياق البحث عن الحقيقة توا�سلت مجموعة العمل مع بع�س الناجين من الحادثة والتي 
ليبي كان  النار عليه من قبل قارب مطاطي  المركب واإطالق  اأن مطاردة  اأجمعت رواياتهم على 
بين  الم�سوؤولية  وتقاذف  الإنقاذ  عمليات  تاأخر  اإلى  بالإ�سافة  ال�سفينة،  لغرق  الرئي�سي  ال�سبب 

الخفر المالطي والخفر الإيطالي. 
ويروي لنا محمد الماأمون اأحد الناجين من حادثة الغرق هذه والذي خ�سر فيها زوجته وابنتيه تفا�سيل 
اإلى  اأنا وزوجتي واأطفالي هربًا من الحرب الدائرة في �سورية باتجاه ليبيا  ما جرى: »انطلقنا 
مدينة بنغازي عن طريق م�سر ومكثنا فيها ب�سعة �سهور ولم ن�ستطع البقاء هناك اأكثر من ذلك 
ب�سبب تدهور الو�سع الأمني عندها كان العديد من الفل�سطينيين وال�سوريين يتجهون اإلى اأوروبا 
فقررنا الهجرة وانطلقنا اإلى مدينة زوارة الليبية منطقة التهريب عندها التقينا بمهربين لكي 
الواحد مكثنا  لل�سخ�س  مبلغ 1500 دولر  اتفقنا على  البحر  اإيطاليا عبر  �سواطئ  اإلى  ينقلونا 
في التجمع حوالي ع�سرة اأيام مع حوالي خم�سين �سخ�س في غرف �سغيرة، اأتى موعد الرحلة 
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المنزل في برادات خ�سار مجموعات مجموعات  انطلقنا من  م�ساًء  الخام�سة  ال�ساعة  في تمام 
كيلومتر   2 م�سافة  اإلى  نقلونا  عندها  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  حوالي  ال�ساطئ  عند  �سرنا  حتى 
داخل المياه كانت بانتظارنا �سفينة الموت التي انتقلنا اإليها وانطلقنا حوالي ال�ساعة العا�سرة 

لياًل.....
اأن   ويوؤكد الرواية الناجي »عماد في�سل ح�سن«: »انطلق المركب بعد ال�ساعة العا�سرة ليال وما 
م�سى على اإبحارنا ثالث اأو اأربع �ساعات حتى تبعنا قارب لإحدى الميلي�سات الليبية الم�سلحة 
الركاب  بين  من  تمييزه  على  يقدروا  لم  ولما  بالرجوع  القارب  ربان  على  ي�سرخون  واأخذوا 
اأخذوا ي�سرخون علينا ويطلقون النار في الهواء من اأجل ثنينا على الرجوع اإلى ال�ساطئ وهم 
تارة  فيبتعدون  القارب  حول  من  ويدورون  ي�سرعون  ثم  بجانبنا  المطاطي  بقاربهم  ي�سيرون 
اإعطاب  اأجل  من  خا�س  معدني  حبل  رمي  مرة  كل  في  محاولين  اأخرى  تارة  نحونا  ويتقدمون 
ال�سباب  بع�س  فاأخذ  النار  لإطالق  عادوا  المحاولت  هذه  تفلح  لم  ولما  القارب.  محرك 
الكف  اأجل  من  اإليهم  بالتو�سل  الن�سوة  بع�س  قامت  عندها  باًل،  يلقوا  لم  لكنهم  بمنا�سدتهم 
عن مالحقتنا، بعدها اأخذوا باإطالق النار على القارب ب�سكل مبا�سر مما اأدى اإلى اإ�سابة اثنين 
واإحداث بع�س الثقوب بالمركب، فاأخذت المياه بالدخول اإلى قلب القارب وبعد عدة �ساعات من 
الإبحار تعطل المحرك الم�سوؤول عن اإخراج المياه.. فاأخذ بع�س ال�سباب بهذه المهمة واأخذ 
القارب بالترنح ب�سبب المياه وقوة الأمواج..« ويتابع: »كان القارب في هذه الأثناء قد و�سل 
اإلى المياه الإقليمية الإيطالية. عندها كان اأحد الركاب وهو طبيب من حلب يت�سل بال�سليب 
الأحمر الإيطالي فيقولون له: يجب اأن يت�سل بال�سليب الأحمر المالطي لأننا اأقرب، وعندما 
يت�سل بالمالطي يقولون: بل اأنتم قريبون من اإيطاليا عندها اأخذ الموج ي�ستد والقارب يزداد 
ترنحًا حتى جاءت �ساعة ال�سفر وانقلب القارب ب�سكل نهائي عندها ع�سنا حوالي �ساعتين في 
المياه ولول اأن اهلل في تلك الأثناء �سلب منا اإدراكنا بواقع اأمرنا لجمدت الدماء في العروق 
�سوى  اللحظات  تلك  يكن في  لم  �سلم..،  لكن اهلل  رعبًا  نهايتنا  ولكانت  الأطراف  منا  ولتيب�ست 
اأنف�سنا والبحر وال�سماء ومن بيده مقاليد هذه الأ�سياء... بعد حوالي ال�ساعة طارت من فوقنا 
طائرة �سغيرة اأح�سبها كانت تبحث عنا من جراء الت�سالت ال�سابقة فاأخذنا بال�سياح عليها 
ثم عادت مرة ثانية فاأخذنا ندعو اهلل ونبتهل اأنا وزوجتي واأولدي فلم تلبث اأن جاءت طائرة 
و�ستر  المطاطية  بالقوارب  اإلينا  فاألقت  المالطي  الجو  ل�سالح  اأنها  بعد  فيما  اأدركنا  مروحية 

النجاة«.
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حادثة ال�ساد�س من �سبتمبر – اأيلول 2014•	 
فل�سطينيي  الهجرة  تعدت  كما  اأكبر،  وبكثافة   2014 و�سيف  ربيع  مع  الموت  رحالت  ا�ستمرت 
�سورية اإلى فل�سطينيي غزة، نتيجة الأو�ساع المحيطة بقطاع غزة الذي يخ�سع لح�سار خانق 
لتتجاوز %80  البطالة  ن�سبة  ارتفاع  الإ�سرائيلي عليه منذ عام 2007 نتج عنه  فر�سه الحتالل 
والتي تعتبر الأعلى عالمياً، كما �سكلت اأعمال العدوان والحروب المتكررة التي �سنتها اإ�سرائيل 
على القطاع عامل �سغط اإ�سافي على �سكان القطاع مما دفع البع�س منهم اإلى �سلوك طريق الهجرة 
اإلى اأوروبا رغبة منه بال�ستقرار وتح�سين ظروف حياته خ�سو�ساً بعد الحرب الأخيرة التي راح 
�سحيتها 2.147 �سهيدًا، منهم 530 طفاًل، و302 امراأة، بالإ�سافة اإلى تدمير 17.132 منزًل، منها 
اإلى 39.500 من  اإ�سافة  ُدّمرت ب�سكل جزئي،  ُدّمرت ب�سكل كلي، و14.667 منزًل  2.465 منزًل 

المنازل لحقت بها اأ�سرار.
لقد �سجل يوم 6 �سبتمبر – اأيلول 2014 غرق مركٍب يقل حوالي 400 مهاجر جزء كبير من رّكابه 
في  اثنان  منهم  فل�سطينيين  ثمانية  بينهم  �سخ�ساً  ع�سر  اأحد  �سوى  منهم  ينج  لم  غزة  قطاع  من 
اليونان،  في  يتواجدون  اآخرون  ثالثة  نجا  فيما  اليونان،  في  وثالثة  مالطا،  في  وثالثة  اإيطاليا، 

اأحدهم م�سري الجن�سية، وفتاة وطفلة �سوريتان)1(.
لقد وثقت مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية �سهادة زكريا الع�سولي ابن �سقيق �سكري 
الع�سولي اأحد الناجين الموجودين في اليونان بعد اأن فقد زوجته واأولده، وعند توجيه ال�سوؤال 
ــ  �سبتمبر  ليل 6  الإ�سكندرية في م�سر  »لقد خرجنا من مدينة  قال:  الحادثة  عن كيفية وقوع 
اأيلول 2014 في مركب جمع حوالي 400 �سخ�س من عائالت مختلفة من عائالت غزة )ال�ساعر ــ 
الع�سولي ــ الفرا ــ �سعث ــ بكر - بربخ.. الخ( خرج جزء منها عبر معبر رفح النظامي وجزء عبر 
الأنفاق وجزء اآخر ممن كان يقيم منذ عام 2007 في منطقة العري�س، وفي ظهر اليوم التالي 

)1(.ا�ستطاعت.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.من.خالل.ال�ستمارة.)نموذج.غوغل(.التي.طرحتها.من.خالل.

موقعها.الإلكتروني.و�سفحات.التوا�سل.الجتماعي.على.ال�سبكة.العنكبوتية.الح�سول.على.مجموعة.من.التبليغات.عن.

مفقودي.حوادث.الغرق.خالل.�سهري.اأغ�سط�س.– اآب.و�سبتمبر.– اأيلول.2014.ليبلغ.اإجمالي.التبليغات.228.تبليغا.

اإناث.من.جن�سيات.مختلفة.معظمها.من. الذكور.بمعدل.177.ذكور.و.55. الإناث.و78.%.من. بن�سبة.مئوية.22%.من.

الالجئين.ال�سوريين.)114(.يليها.فل�سطينيو.غزة.)68(.ثم.فل�سطينو.�سورية.)28(.و)11(.م�سري،.بالإ�سافة.اإلى.
فل�سطينيين.واحد.من.الأردن.والآخر.من.م�سر.وثالثة.�سودانيين.ولبنانيين..

كما.دلت.التبليغات.على.فقدان.215.�سخ�سا.كانوا.على.القوارب.التي.انطلقت.من.زوارة.في.ليبيا.والإ�سكندرية.في. .

م�سر.بالإ�سافة.اإلى.11.ناج.ٍ.و�سحيتين،.ولوحظ.من.البيانات.التي.اأ�سيفت.لال�ستمارة.اأن.غالبية.الغرقى.من.ال�سريحة.

العمرية.)18-.30(.عاما.حيث.بلغ.عدد.المفقودين.108.اأ�سخا�س.في.حين.جاءت.في.المرتبة.الثانية.�سريحة.)31.
–40(.بمعدل.47.مفقودًا.في.حين.اأن.الأطفال.دون.�سن.الثامنة.ع�سر.و�سل.عدد.المفقودين.منهم.35.مفقودا.
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رجال  �ستة  متنه  على  اآخر  مركب  لمركبنا  تعّر�س  البحر  عر�س  في  وجودنا  واأثناء  لإبحارنا 
يعتقد اأنهم م�سريون اقتربوا منا وقاموا ب�سدم المركب عن �سبق اإ�سرار وت�سميم مما اأدى اإلى 
انقالب المركب فينا فتناثرنا في المياه لحوالي خم�سة اأيام ول�سوء حظنا لم ن�ستطع توجيه، اأي 
نداء ا�ستغاثة ولم ي�سدفنا اأي مركب اأو عابر �سبيل ولم نكن نملك اأي و�سيلة ات�سال، لقد بقيت 
اأن كتب اهلل لي  اإلى  اأو �سراب  اأيام بدون طعام  اأربعة  مم�سكًا بخ�سبة تتقاذفني الأمواج طيلة 
النجاة بعدما و�سلت لنا فرق الإنقاذ موؤخرًا« وتاأكيدًا لرواية الع�سولي قال كبير ممثلي الدعاء في 
كاتانياـ  اإيطاليا، »Giovanni Salvi«: »اإن حادثة اإغراق القارب كانت متعمدة، عقابًا من المهربين 
للمهاجرين لحتجاجهم على ظروف نقلهم ورف�سهم النتقال اإلى قارب اآخر اأكثر �سوءًا، وقال: 
اإن الجريمة »تحمل خطورة ا�ستثنائية«، موؤكدًا على حدوث تقدم كبير في التحقيقات، فيما 
الما�سية،  الأعوام  خالل  اإغراق  عملية  »باأكبر  الحادثة  للهجرة  الدولية  المنظمة  و�سفت 

واعتبرتها عملية قتل جماعي في جريمة نّفذها مجرمون ل يحترمون حياة الب�سر«. 

•	�سحايا الهجرة
وثقت مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية �سقوط 96 لجئاً فل�سطينياً على طريق الهجرة 
اأن العدد الحقيقي  الفترة الممتدة بين يوليو- تموز 2012 واأبريل - ني�سان 2017، غير  خالل 
اأكبر من ذلك بكثير نظرًا لتعذر التعرف على جميع ال�سحايا الذين ق�سوا في البحر لقلة عمليات 

انت�سال الجثث من البحر اأو فقدان الأوراق اأو عدم التمكن من التعرف على الجثث. 
وكذلك  �سورية،  في  الحربية  الأعمال  حدة  ارتفاع  مع  طردًا  الهجرة  �سحايا  اأعداد  وتنا�سبت 
القوانين الحادة من تدفق المهاجرين اإلى اأوروبا، فقد �سهد عام 2013 العدد الأكبر من ال�سحايا 

فيما �سجل عام 2016 العدد الأدنى ب�سبب الت�سديد على عبور الالجئين.
جدول يبين اأعداد �سحايا الهجرة ح�سب التاريخ

الن�سبة العدد تاريخ الوفاة
%2.08 2 2012

%39.58 38 2013
%17.71 17 2014
%27.08 26 2015
%13.54 13 2016

%100.00 96 المجموع
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مخطط يبين اأعداد �سحايا الهجرة ح�سب التاريخ

توزع ال�سحايا ح�سب البالد 
عبر  �سواء  اأوروبا  اإلى  للو�سول  �سلكوها  التي  الطرق  خطورة  بح�سب  ال�سحايا  اأعداد  تفاوتت 

البحر اأو ال�سحاري اأو اجتياز الحدود البرية للدول. 
 توزع �سحايا الهجرة من فل�سطينيي �سورية على البالد 

خالل الفترة الممتدة بين يوليو- تموز 2012 واأبريل- ني�سان 2017
العدد البلد

17 ليبيا
15 م�سر
14 لبنان
12 تركيا
12 �سورية
8 اليونان
6 مالطا
3 اإيطاليا
3 فل�سطين
2 األمانيا
1 مقدونيا
1 ال�سويد
1 ال�سودان
1 قبر�س

96 المجموع
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توزع ال�سحايا ح�سب ال�سبب:
العمل  مجموعة  اإح�سائيات  وبح�سب  الهجرة،  طريق  على  لالجئين  الحياة  فقد  اأ�سباب  تعددت 
لأزمات  تعر�سهم  بعد  لجئين  ثمانية  توفي  بينما  المتو�سط،  في  غرقاً  لجئاً   )50( ق�سى  فقد 
�سحية كتوقف القلب اأو ارتفاع ال�سكر اأو الربو الق�سبي وغيرها من الأمرا�س التي لم يتم تقديم 
الإ�سعافات الأولية لأ�سحابها على الطريق، في حين ق�سى )22( لجئاً نتيجة التعر�س لإطالق 
النار اأثناء العبور من مكان لآخر على الحدود اأو في دول اللجوء، وكذلك اأدى انقالب ال�سيارات 
باكير  محمد  لجئين  وفاة  اإلى  ال�سحراوي  ال�سوداني  الليبي  الطريق  على  الالجئين  تقل  التي 

وح�سام مح�سن. 
�سالح  �سعيد  الفل�سطيني  الالجئ  على  عثر  فقد  الأوروبية  القارة  فيه  الم�سهورة  البرد  ونتيجة 
متجمدًا في اإحدى الغابات اأثناء محاولة الو�سول اإلى اليونان، كذلك وثقت المجموعة وفاة )6( 

لجئين على الطريق لأ�سباب مجهولة)1(. 
 توزع ال�سحايا من فل�سطينيي �سورية على طريق الهجرة ح�سب ال�سبب 

خالل الفترة الممتدة بين يوليو - تموز /2012 واأبريل - ني�سان/ 2017
الن�سبة العدد كيفية الوفاة
%52.08 50 غرق
%22.92 22 طلق ناري
%7.29 7 اأزمة �سحية
%6.25 6 مجهول
%4.17 4 ق�سف
%2.08 2 انقالب �سيارة
%1.04 1 انتحار
%1.04 1 تجمد
%1.04 1 نق�س رعاية �سحية
%1.04 1 تحت التعذيب
%1.04 1 خطف ثم قتل

%100.00 96 المجموع

)1(.تجدر.المالحظة.اإلى.اأن.من.بين.�سحايا.الهجرة.من.ق�سى.في.بلد.المهجر.الجديد.بحوادث.مختلفة.لذا.تم.اعتبار.ذلك.�سببا.
غير.مبا�سر.من.اأ�سباب.الوفاة.نتيجة.الهجرة.الق�سرية.التي.تعر�سوا.لها.كما.هو.الحال.في.لبنان.على.�سبيل.المثال..
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توزع ال�سحايا ح�سب الجن�س والعمر 
بينت الإح�سائيات اأن حوالي 40.62 % من �سحايا الهجرة من الن�ساء اأي ما يعادل 39 امراأة، 
اإجمالي  من   %  59.38 حوالي  اأي  رجاًل   57 الهجرة  دروب  على  ق�سوا  ممن  الرجال  �سكل  بينما 

ال�سحايا الموثقين لدى مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية.
جدول يبين توزع ال�سحايا ح�سب الجن�س

الن�سبة العدد الجن�س
59.38% 57 الرجال

%40.62 39 الن�ساء

%100.00 96 المجموع

مخطط بياني يبين توزع ال�سحايا ح�سب الجن�س

كما اأ�سارت البيانات اإلى اأن 26.04% من �سحايا الهجرة كانوا من الأطفال بمقابل 73.96% من 
البالغين. 
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مخطط بياني يبين توزع ال�سحايا ح�سب الجن�س

جدول يبين ال�سحايا من فل�سطينيي �سورية على طريق الهجرة خالل الفترة الممتدة بين 
يوليو- تموز 2012 واأبريل - ني�سان2017

معلومات اأخرى ال�سبب تاريخ الحادثة البلد ا�سم ال�سحية الرقم

عبور  محاولتهما  اأثناء  ق�سيا 
الحدود الأردنية

 طلق
 ناري

2012/27/7
�سورية

1 بالل وائل اللبابيدي
ق�سي وائل اللبابيدي 2

اأثناء توجهه من تركيا  ق�سى غرقاً 
اإلى اليونان

غرق 2013/2/8 تركيا اإياد محمد الناجي 3

ق�سى على يد جمموعة م�سلحة يف ليبيا 
علماً اأنه يعمل يف قناة ليبيا احلرة

 طلق
ناري

2013/10/8 ليبيا عز الدين ق�ساد 4

ربو  باأزمة  اإ�سابتها  ب�سبب  ق�ست 
الزورق  في  تواجدها  اأثناء  حادة 
الذي يقلها هي واأبنائها اإلى اإيطاليا.

 اأزمة
�سحية

2013/2/9 اإيطاليا نهاد محمد ال�ساعر 5

ق�ست عند �سواطئ اإيطاليا.
 اأزمة

�سحية
2013/3/9 اإيطاليا �سلمى محمود دواه 6

ال�سواحل  خفر  اإطالق  اإثر  ق�سى 
اأثناء  ال�سفينة  على  النار  الم�سري 
محاولته الو�سول ل�سواطئ اأوروبا

 طلق
ناري

2013/17/9 م�سر عمر دلول 7
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معلومات اأخرى ال�سبب تاريخ الحادثة البلد ا�سم ال�سحية الرقم

ال�سواحل  خفر  اإطالق  اإثر  ق�سى 
اأثناء  ال�سفينة  على  النار  الم�سري 
محاولتها الو�سول ل�سواطئ اأوروبا

 طلق
ناري

2013/17/9 م�سر فدوى طه 8

ق�سوا غرقا في حادثة 
2013/10/11

2013/11/10 غرق  ليبيا

هبة ده�سة 9

�سارة محمد علي 10

ناريمان محمد علي 11

غادة ده�سة 12

ريم ده�سة 13

غادة �سادي ده�سة 14

احمد �سادي ده�سة 15

ق�سوا نتيجة غرق المركب بعد اإطالق 
على  مجهولة  جهة  قبل  من  النار 

المركب الذي كان يقلهم اإلى اإيطاليا
غرق 2013/11/10 مالطا

ح�سام الدين كل�س 16
و�سام كل�س 17

لين ح�سام كل�س 18
محمد ح�سام كل�س 19

غرق  حادثة  اإثر  وذلك  ر�سيع  طفل 
املركب الليبي قبالة ال�سواحل املالطية

ميار عبد الحميد اللبابيدي 20

كان  الذي  المركب  غرق  نتيجة 
يقلهم اإلى اإيطاليا

منور رحيل 21

كان  الذي  القارب  غرق  بعد  ق�سى 
متجهاً من م�سر اإلى اإيطاليا

غرق 2013/11/10 م�سر محمود عيد 22

ق�سوا بعد غرق اأحد المراكب قبالة 
ال�سواحل الم�سرية

غرق 2013/11/10 م�سر
�سارة ح�سين �سالمة 23

جوليا ح�سين �سالمة 24
األي�سار ح�سين �سالمة 25

ق�سى بعد غرق اأحد المراكب قبالة 
ال�سواحل الم�سرية

غرق 2013/11/10 م�سر اأحمد دواه 26

8 �سنوات ق�ست اإثر غرق القارب عند 
محاولتهم  اأثناء  الإ�سكندرية  �سواحل 

الو�سول اإلى ال�سواطئ الأوروبية
غرق 2013/11/10 م�سر �سيدرا محمود �سليمان 27

ق�سى اإثر غرق القارب عند �سواحل 
الإ�سكندرية اأثناء محاولتهم الو�سول 

اإلى ال�سواطئ الأوروبية
غرق 2013/11/10 م�سر �سعد عمر عفيفي 28
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معلومات اأخرى ال�سبب تاريخ الحادثة البلد ا�سم ال�سحية الرقم

غرق  اإثر  ق�ست  �سنة   45 العمر 
الإ�سكندرية  �سواحل  عند  القارب 
اإلى  الو�سول  محاولتهم  اأثناء 

ال�سواطئ الأوروبية

غرق 2013/11/10 م�سر مي�سر حمدان نمر 29

القارب  غرق  اإثر  ق�ست  عاماً   51
اأثناء  الإ�سكندرية  �سواحل  عند 
ال�سواطئ  اإلى  الو�سول  محاولتهم 

الأوروبية

غرق 2013/11/10 م�سر �سميرة حمدان نمر 30

ق�ست اإثر غرق القارب عند �سواحل 
محاولتهم  اأثناء  الإ�سكندرية 
الو�سول اإلى ال�سواطئ الأوروبية

غرق 2013/11/10 م�سر حليمة خليل اأبو ال�سكن 31

ق�سى اإثر غرق القارب عند �سواحل 
محاولتهم  اأثناء  الإ�سكندرية 
الو�سول اإلى ال�سواطئ الأوروبية

غرق 2013/11/10 م�سر عبد اللطيف عبد العزيز ال�سيد 32

عند  القارب  غرق  اإثر  ق�ست  طفلة 
�سواحل الإ�سكندرية اأثناء محاولتهم 

الو�سول اإلى ال�سواطئ الأوروبية
غرق 2013/11/10 م�سر �سم�س الدين مهران الدروي�س 33

عند  القارب  غرق  اإثر  ق�سى  طفل 
�سواحل الإ�سكندرية اأثناء محاولتهم 

الو�سول اإلى ال�سواطئ الأوروبية
غرق 2013/11/10 م�سر حكمت الدين مهران الدروي�س 34

كان  الذي  القارب  غرق  اإثر  ق�سوا 
تم  اأنه  ويذكر  اليونان،  اإلى  يقلهم 
المقابر  اإحدى  في  جثامينهم  دفن 

�سمالي اليونان

غرق 2013/14/11 اليونان

زكريا مقبل 35

�سهد زكريا مقبل 36

عهد زكريا مقبل 37

وعد زكريا مقبل 38

محمد يحيى زكريا مقبل 39

مهند محمد مقبل 40

طفل ق�سى في مخيم برج البراجنة 
في لبنان جراء اإ�سابته بطلق ناري 

مجهول الم�سدر

 طلق
ناري

2014/20/3 لبنان عدي عالء ال�سيخ 41
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ق�ست  العمر  من  الرابع  العقد  في 
بعد رمي نف�سها من الطابق الثالث 
�سيدا  بمدينة  الأبنية  اأحد  في 
من  مهجرة  اأنها  وي�سار  اللبنانية، 
�سورية  في  الفل�سطينية  المخيمات 

اإلى لبنان

انتحار 2014/2/4 لبنان رو�سة اإبراهيم اأبو الح�سن 42

اإثر  وميه  الميه  مخيم  فى  ق�سى 
ا�ستباكات بين الف�سائل الفل�سطينيه 

الم�سلحة

 طلق
ناري

2014/8/4 لبنان �سادى خالد �سليمان 43

اإثر  اليرموك ق�سى  �سكان مخيم  من 
العدوان ال�سهيوني على قطاع غزة

ق�سف 2014/24/7 فل�سطين خالد بدوان 44

اإثر  اليرموك ق�سى  �سكان مخيم  من 
العدوان ال�سهيوني على قطاع غزة

ق�سف 2014/24/7 فل�سطين يو�سف خالد بدوان 45

اإ�سابته بجروح وحروق  اإثر  ق�سى 
مخيم  على  الق�سف  جراء  �سديدة 
في  الهم�سري  م�سفى  في  اليرموك، 
مدينة �سيدا اللبنانية بق�سم العناية 
الم�سددة بعد تردي حالته ال�سحية

ق�سف 2014/27/7 لبنان ح�سن الندى المرعي 46

جنوب  درعا  مخيم  اأبناء  من 
اإثر  غزة  بمدينة  ق�سى  �سورية 

ق�سف للطائرات ال�سهيونية
ق�سف 2014/2/8 فل�سطين عبد اهلل حماد اأبو �سباب 47

حم�س  العائدين  مخيم  اأبناء  من 
ال�سودان  من  رحلته  اأثناء  ق�سى 

اإلى ليبيا ودفن في ال�سحراء
2014/7/8 مجهول ال�سودان يو�سف ح�سن محمد مطر 48

ق�سى  اليرموك  مخيم  اأبناء  من 
اأثناء رحلته من ال�سودان اإلى ليبيا 

ودفن في ال�سحراء.
مجهول 2014/29/9 ليبيا �سبحي حوراني 49

من اأبناء مخيم اليرموك ق�سى عن 
تعر�سه  اإثر  عاماً   26 يناهز  عمر 
مدينة  في  ناري  بطلق  لالإ�سابة 

ا�ستوكهولم ال�سويدية

 طلق
ناري

2014/5/10 ال�سويد محمد منير عمايري 50
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من اأبناء مخيم اليرموك ق�سى غرقاً 
اأثناء العبور بين تركيا واليونان

غرق 2014/30/10 تركيا عادل دياب 51

من �سكان مخيم اليرموك عثر خفر 
جثته  على  اليوناني  ال�سواحل 
بالي  األك�سندر  مدينة  من  بالقرب 

على الحدود مع تركيا

غرق 2014/26/11 تركيا محمد فار�س عوي�س 52

على  اليوناني  ال�سواحل  خفر  عثر 
فار�س  محمد  ابنها  مع  جثتها 
اليرموك  مخيم  �سكان  من  عوي�س 
بالي  األك�سندر  مدينة  من  بالقرب 

على الحدود مع تركيا

غرق 2014/26/11 تركيا �سميرة عوي�س 53

من اأبناء مخيم اليرموك ق�سى اإثر 
تقله  كانت  التي  ال�سيارة  انقالب 
ال�سودان  من  الالجئين  من  وعدد 

اإلى ليبيا

 انقالب
�سيارة

2014/29/11 ليبيا محمد باكير 54

التعذيب  تحت  ق�سى  عاماً(   28(
بعد  ال�سوري،  النظام  �سجون  في 
الو�سول  محاولته  اأثناء  اعتقاله 

اإلى الأرا�سي التركية.

 تحت
التعذيب

2014/11/12 همام ذياب �سورية 55

)32( عاماً ق�سى بعد اإ�سابته بعدد 
اأزقة  اأحد  في  النارية  الأعيرة  من 
مخيم المية ومية في مدينة �سيدا 

اللبنانية.

 طلق
ناري

2014/13/12 لبنان يو�سف جريدي 56

من �سكان حي البرامكة في دم�سق 
الفل�سطينيين  الالجئين  ومن 
العالقين  وال�سوريين  ال�سوريين 
عثرت  اليونانية،  قبر�س  في 
جثته  على  القبر�سية  ال�سرطة 
الطرقات  اأحد  على  ملقاة  وهي 
وذلك بعد عدة اأيام من اختفائه في 
ظروف غام�سة من اأحد )الكامبات 

المخ�س�سة لالجئين(.

مجهول 2014/26/12 قبر�س اأحمد عبد اهلل 57
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ق�سى اأثناء محاولته الو�سول اإلى 
على  عثر  حيث  الأوروبي،  ال�سمال 
جثمانه متجمدًا في اإحدى الغابات، 
الخم�سة  ذات  ابنته  برفقته  وكانت 
اإياها  محت�سناً  ق�سى  حيث  اأعوام 
القار�س في  البرد  اأن يقيها  محاوًل 

تلك الغابة.

تجمد 2015/3/1 اليونان �سعيد محمد �سالح 58

من اأبناء مخيم اليرموك ق�سى اإثر 
حادث األيم خالل محاولته الو�سول 
�سالكاً  مقدونيا  عبر  اأوروبا  اإلى 

الطريق البري.

مجهول 2015/8/1 مقدونيا محمد خير اأحمد جاد م�سين�س 59

التي  ال�سيارة  انقالب  اإثر  ق�سى 
كانت تقله على الطريق ال�سحراوي 

بين ال�سودان وليبيا.

 انقالب
�سيارة

2015/23/1 ليبيا ح�سام اأحمد مح�سن 60

بطلقات  مقتوًل  جثته  على  عثر 
نارية باأحد اأزقة حي الراأ�س الأحمر 

في مخيم عين الحلوة، لبنان

 طلق
ناري

2015/24/1 لبنان اإبراهيم الجنداوي 61

ُعثر عليه مقتوًل في اأحد الب�ساتين في 
مخيم عين الحلوة، في مدينة �سيدا.

  خطف
ثم قتل

2015/6/3 لبنان خالد م�سطفى رحال 62

ق�سى جراء غرق المركب الذي كان 
يقله هو واأكثر من ثالثمائة �سخ�س 
في  اليونانية  رود�س  جزيرة  قبالة 

البحر المتو�سط.

غرق 2015/20/4 اليونان اأحمد محمود عبا�س 63

)9( �سنوات، ق�سى متاأثرًا باإ�سابته 
بر�سا�س طائ�س.

 طلق
ناري

2015/19/6 لبنان منير مازن حزينة 64

ق�ست  اليرموك  مخيم  �سكان  من 
قبالة  القارب  انقالب  بعد  غرقاً 
ال�ساحل  على  بودروم  مدينة 
اأثناء  لتركيا  الغربي  الجنوبي 

محاولتها الو�سول اإلى اليونان.

غرق 2015/23/6 تركيا هناء عبد القادر 65
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من اأبناء مخيم اليرموك، ق�ست عن 
 عمر يناهز )65( عاماً على متن اأحد
»قوارب الموت« نتيجة نوبة نق�س 

�سكر

 اأزمة
�سحية

2015/25/6 اإيطاليا مي�سر عبد ب�ستاوي 66

بحم�س  العائدين  مخيم  اأبناء  من 
ق�سى غرقاً قبالة ال�سواحل الليبية 

هو زوجتيه زادة وزهرة 
غرق 2015/5/8

ليبيا علي حميد 67

ليبيا زادة ال�سيخ خليل 68

ليبيا زهرة الهندي 69
اإثر  اأبناء مخيم النيرب، ق�سى  من 

غرقه في اإحدى بحيرات األمانيا
غرق 2015/9/8 األمانيا محمد �سويد 70

الجي�س  بر�سا�س  ق�ست  عاماً   17
محاولتها  خالل  وذلك  التركي 
عبور الحدود ال�سورية التركية من 

منطقة خربة الجوز.

 طلق
ناري

2015/10/8 �سورية رغـد محمد �سالح عبود 71

طفل ق�سى غرقاً في البحر الأبي�س 
المتو�سط

غرق 2015/20/8 تركيا اأ�سامة دياب المجذوب 72

التي  ال�ستباكات  جراء  ق�سى 
الحلوة في  اندلعت في مخيم عين 

مدينة �سيدا جنوب لبنان.

 طلق
ناري

2015/23/8 لبنان ربيع علي م�سعور 73

وجد جثمانه على هيئة انتحار لكن 
وردت اأنباء اأن وفاته كانت نتيجة 

قتل ولي�س انتحار
مجهول 2015/23/8 لبنان محمد بدر قاعود 74

ق�سوا غرقا على ال�سواحل الليبية غرق 2015/29/8 ليبيا

�سالم اأحمد �سالح ميعاري 75

مالك اأحمد �سالح ميعاري 76

بالل اأحمد �سالح ميعاري 77
التركية، حيث  ق�ست على الحدود 
اإلى  الوفاة  �سبب  الأطباء  اأرجع 

احت�ساء ع�سلة القلب.

 اأزمة
�سحية

2015/31/8 �سورية ميادة يو�سف نوراج 78

ق�سى متاأثرًا بجراح اأ�سيب بها في 
ال�ستباكات التي اندلعت في مخيم 

عين الحلوة في لبنان.

 طلق
ناري

2015/2/9 لبنان مازن منير �سالح 79

ق�ست بعد اأن دخلت في غيبوبة اإثر 
اإ�سابتها بمر�س في القلب.

 اأزمة
�سحية

2015/10/9 تركيا زهرة عبد العزيز 80
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مدينة  في  ق�ست  �سنوات(   9(
مع  �سراع  بعد  بتركيا  رفعت  تل 
�سنوات  اأربع  لمدة  دام  المر�س 

جراء تعر�سها ل�سعقة كهربائية.

 اأزمة
�سحية

2015/11/9 تركيا ريهام محمد كنيري 81

وجد متوفياً في م�سجد بباب الهوا 
على الحدود مع تركيا.

مجهول 2015/18/9 �سورية لوؤي محمد مهاو�س 82

اأ�سابتها  قلبية  اأزمة  ب�سبب  ق�ست 
الحدود  على  تواجدها  اأثناء 

النم�ساوية الألمانية.

 اأزمة
�سحية

2015/28/10 األمانيا ناهد اإبراهيم �سالح �سهابي 83

ق�سوا غرقا اأثناء محاولتهم الو�سول 
اإلى ال�سويد على �سواطئ تركيا.

غرق 2016/7/1 تركيا

�سناء ح�سين هزاع 84
عدي هالل 85

ق�سي هالل 86
لما هالل 87

اجتياز  محاولتهم  اأثناء  ق�سوا 
ب�سبب  التركية،  ال�سورية  الحدود 
التركي  الحدود  حر�س  اق  اإطلالى 
النار عليهم في منطقة القام�سلي - 

القحطانية ال�سورية. 

 طلق
ناري

17/2/2016 �سورية

عماد عزوز 88

89 حنان مو�سى

اآمنة يو�سف �سالح 90

اجتياز  محاولتها  اأثناء  ق�ست 
ب�سبب  التركية،  ال�سورية  الحدود 
التركي  الحدود  حر�س  اإطالق 
النار عليهم في منطقة القام�سلي - 

القحطانية ال�سورية.

 طلق
 ناري

2016/17/2
مرام مروان مهنا ال�سيد �سورية 91

اجتياز  محاولته  اثناء  ق�سى 
بعد  تركيا  اإلى  ال�سورية  الحدود 
اإطالق حر�س الحدود التركي النار 
زوجته  اأمام  مبا�سر  ب�سكل  عليه 

واأطفاله.

 طلق
ناري

2016/27/2 �سورية محمد اأحمد الخليلي 92

توفي في م�ست�سفى �سيدا الحكومي 
غيبوبة  مرحلة  دخوله  بعد  بلبنان 
العناية  ونق�س  الفقر  نتيجة  تامة 

الطبية

 اأزمة
�سحية

2016/18/7 لبنان محمد ح�سام طنجي 93
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ق�سى متاأثرًا بجراحه بعد تعر�سه 
اإحدى  في  تنقله  اأثناء  نار  لإطالق 
بمدينة  ومية  المية  مخيم  حارات 

�سيدا جنوب لبنان.

 طلق
ناري

2016/25/7 لبنان خالد نا�سر اأبو جيدا 94

لالجئين  درعا  مخيم  اأبناء  من 
الفل�سطينيين جنوب �سورية، ق�ست 
اأ�سيبت  التي  بجراحها  متاأثرة 
مع  الو�سول  محاولتها  اأثناء  بها 
التركية،  الأرا�سي  اإلى  اأطفالها 
لكمين  العائلة  تعر�س  بعد  وذلك 
ن�سبته قوات النظام ال�سوري على 

طريق البادية من جهة الجنوب

 طلق
 ناري

2016/23/8 �سورية �ساجدة عبدو دراجي 95

ق�سى اإثر اإ�سابته بر�سا�سة طائ�سة 
في  عمله  مكان  في  تواجده  اأثناء 

العا�سمة اللبنانية بيروت.

 طلق
ناري

2016/3/10 لبنان اأحمد وليد محظية 96
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�لمبحث �لثالث: �لالجئون �لفل�سطينيون من �سورية �إلى �أوروبا
موقعها  على  المتوفرة  الالجئين  ل�سوؤون  المتحدة  لالأمم  ال�سامية  المفو�سية  اإح�سائيات  ت�سير 
اأبريل  بين  �سورياً  اإلى ت�سجيل )884461( لجئاً  اأوروبية  لها عبر 37 دولة  الإلكتروني والواردة 
2011 واأكتوبر 2016 منهم )137798( في عام 2014 فقط، لجاأ اإلى ال�سويد واألمانيا حوالي %64 
واإلى هنغاريا والدانمارك وبلغاريا والنم�سا وهولندا 22 % وتوزع على باقي دول اأوروبا 14 % )1(. 

المطلب الأول: الالجئون وب�سمة دبلن والتع�سف با�ستعمال الحق
تن�س اتفاقية دبلن الخا�سة بتبادل المعلومات ب�ساأن طالبي اللجوء واأخذ ب�سماتهم وت�سليمهم 
اأو  اإلى البلدان التي ب�سموا فيها، وتوؤخذ ب�سمة الالجئ عادة اإن رغب ال�سخ�س بطلب اللجوء 
اأية دولة اأوروبية، وت�سمى هذه  اإلى  اإلقاء القب�س عليه مت�سلاًل وبدخول غير �سرعي  توؤخذ عند 
الب�سمة ب�سمة تثبيت اأي تظهر عند طلب ال�سخ�س ذاته اللجوء في دولة اأخرى فال يحق له ذلك 

واإنما يجب اإرجاعه اإلى الدولة التي قامت بتب�سيمه ب�سمة التثبيت. 
منها  جعل  مما  دبلن  اتفاقية  تطبق  ول  اإيطاليا  ب�سمة  عن  الألمانية  الوليات  بع�س  وتتغا�سى 

المق�سد الوحيد لالجئين الذين تركوا ب�سماتهم في اإيطاليا.
اإيطاليا ظهرت العديد من النتهاكات ال�سارخة  اأوروبا عبر  اإلى  واأمام حالة اللجوء الفل�سطيني 
الق�سري  بالنتزاع  وقامت  الحق،  با�ستخدام  الإيطالية  ال�سلطات  تع�سفت  عندما  الالجئين  بحق 
لكرامة  المهين  و  الفظ  الأ�سلوب  تنفيذه  �ساب  اأنه  اإل  الإجراء  قانونية  فرغم  الالجئ،  لب�سمة 
الذين رف�سوا ترك  الالجئين  بال�سرب على  العديد من حالت العتداء  ، حيث �سجلت  الإن�سان 
ب�سمتهم، لأن اإيطاليا لم تكن هي الوجهة المن�سودة للكثير منهم، فبع�س العائالت و�سل ن�سف 
اللجوء في  اأ�سبح في مع�سكرات  الآخر  الن�سف  و  الدنمارك،  اأو  األمانيا  اأو  ال�سويد  اإلى  اأفرادها 

اإيطاليا تقف ال�سلطات الإيطالية عائقاً اأمام التحاقهم باأهلهم الذين �سبقوهم.
وحول الممار�سات التي خ�سع لها الالجئون في اإيطاليا ، فقد عبَّر محمد الالجئ الفل�سطيني من 
�سورية اإلى اإيطاليا عن اأ�سفه ال�سديد لما تعر�س له من تعنيف و�سرب على يد ال�سرطة الإيطالية 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.250526656.757295955.1488226464.)1(
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» لم نكن نتوقع اأو ن�ستوعب اأننا في اأوروبا و�سعرنا اأننا في بالد ل رقيب فيها ول ح�سيب، لقد 
خفر  فتلقانا  الثامنة  ال�ساعة   2013  /9/21 ال�سبت  يوم  �سباحاً  اإيطاليا  �سواطئ  اإلى  و�سلنا 
الإفطار  وجبة  لنا  قدمت  حيث  »دورتابالو«  ي�سمى:  مكان  اإلى  وا�سطحبنا  الإيطالي  ال�سواحل 
حوالي  عنه  يبعد  اآخر  مكان  اإلى  اقتيادنا  تم  العا�سرة  ال�ساعة  حدود  وفي  ال�ساخن  وال�سراب 
ال�ساعة ي�سمى »دوت�سيليو« الذي بدا وا�سحاً كالمعتقل الكبير الذي تحيط به الأ�سوار الحديدية 
والبوابات الكهربائية.  وعندما ح�سرت ال�سرطة الإيطالية للقيام باأخذ البيانات والب�سمة الخا�سة 
باللجوء رف�س الجميع بدايًة اأن يعطوا الب�سمة لأن وجهتهم لم تكن اإيطاليا اإنما اإلى ال�سويد، اإل 

اأن التعاطي معهم كان خارج التوقعات«.
ويفيد ال�ساب محمد: »لقد تعر�ست لل�سرب ال�سديد عندما اأحاط بي اأربعة اأو خم�سة عنا�سر 
اأي  هناك  يكن  »لم  ويتابع:  عني«.  عنوة  ب�سمتي  واأخذ  خنقي  ومحاولة  فمي  بتكميم  وقاموا 
اعتبار لمراأة اأو طفل اأو �سيخ، فقد قاموا بك�سف غطاء الراأ�س الذي ترتديه خالتي )الحجاب( 
البالغة من العمر حوالي الخم�سين عامًا، وحاولوا خنقها به بالإ�سافة اإلى �سربها �سربًا مبرحًا 
اأدى اإلى ك�سر اأ�سنانها الأمامية ال�سفلية«. وي�سيف: »لقد تعر�س كل من رف�س اأن يب�سم لل�سرب 

والإهانة التي لم يتعر�س لها �سابقًا في حياته رغم كل ما يقال عن البالد التي اأتى منها«.
وفي رواية اأخرى »يروي الالجئ اأ�سامة كيف قامت ال�سرطة في ميناء بودزالو بمدينة داكوازا 
بالب�سم  هناك  اإلى  و�سلوا  الذين  ال�سوريين  الفل�سطينيين  من  المهاجرين  باإجبار  الإيطالية، 
ب�سمتهم«،  و�سع  رف�سوا  الذين  والرجال  والأطفال  الن�ساء  على  بال�سرب  بالعتداء  وقامت 
وي�سيف: »لقد �ساهدت بعيني كيف اعتدى الأمن الإيطالي بال�سرب على الفل�سطينية ال�سورية 
ال�سيدة )م – غ( من مخيم درعا وهي حامل بال�سهر ال�ساد�س وطرحها اأر�سًا، ومن ثم امتنع عن 

تقديم الإ�سعافات لها.
 كما اأنني �ساهدت الطفل )عمر ال�سعار( كيف �سقط من يد والده واأ�سيب بجرح في راأ�سه عندما 

حاولت ال�سلطات الإيطالية اأخذ ب�سمته عنوة عنه.
وتروي ال�سيدة )اأ، ع( تفا�سيل ق�سة دخولها اإلى مدينة كاتانيا الإيطالية »لقد و�سلنا اإلى ملعب 
رغم  الطبي  الفح�س  بانتظار  الملعب  كرا�سي  على  وجل�سنا  لياًل  الرابعة  بحدود  كاليزارو  بول 
لقد  اإجرائه،  على  اأ�سرت  قد  الإيطالية  ال�سلطات  اأن  اإل  ال�سباح،  حتى  بتاأجيله  لهم  رجائنا 
اإلى مجموعات وقاموا بالتحقيق مع المجموعة الأولى واأجبروها على و�سع الب�سمة  ق�سمونا 
بعد �سرب ال�سباب وك�سر اأ�سابع الن�ساء اللواتي رف�سن الب�سم، اإل اأن بقية المجموعات رف�ست 
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الدخول اإلى التحقيق وبداأت اعت�سامًا داخل الملعب ا�ستمر لأكثر من ع�سرة اأيام حاول الأمن 
الإيطالي ف�سه عدة مرات بالقوة، كما ا�ستفردوا بالبع�س واأجبروهم على الب�سم، لقد تخللت 
فترة وجودنا العديد من حالت الفرار من داخل الملعب فمنا من تمار�س وهرب بوا�سطة �سيارة 

الإ�سعاف ومنا من قفز من مكان �ساهق معّر�سًا نف�سه للخطر«. 

املطلب الثاين: املوقف الر�سمي وال�سعبي الأوروبي حيال تدفق املهاجرين
الآثار  من  وللحد  ملحوظ  ب�سكل   2015 �سيف  خالل  اأوروبا  باتجاه  الالجئين  تدفق  ازدياد  مع 
المترتبة على و�سول هذه الأعداد ال�سخمة من الالجئين تداعت دول التحاد الأوروبي لتخاذ 
�سبتمبر  اأيلول /  الالجئين على دول التحاد، ففي 22/  تقنين ذلك وتوزيع  �ساأنها  خطوات من 
/2015 عقد وزراء داخلية التحاد الأوروبي اجتماعاً تمخ�س عنه: »وبعد م�ساورات �سعبة قرر 
وزراء داخلية التحاد الأوروبي خالل اجتماعهم اليوم على توزيع 120 األف لجئ على الدول 
الأوروبية وفق نظام الح�س�س، ياأتي ذلك بعد ازدياد تدفق الالجئين اإلى دول التحاد الأوروبي، 
وتعر�س المجر لنتقادات وا�سعة لطريقة تعاملها »الوح�سية« مع الالجئين العابرين لحدودها«. 
ال�سامي ل�سوؤون الالجئين لدى الأمم المتحدة هذا الإجراء  اإدواد�س المحافظ  اأدريان  انتقد  فقد 
قائاًل: »لكل النا�س الحق في طلب اللجوء بغ�س النظر عن جن�سيتهم وحالتهم ال�سخ�سية، يجب 
النقاط  عند  القرارات  بهذه  المت�سررين  الأ�سخا�س  لكل  ال�ساأن  بهذا  الدقيقة  المعلومات  توفير 

الحدودية، كما يجب اأن نوّفر لهم الإر�سادات المنا�سبة لذلك«)1(.

الموقف الر�سمي
توافق قادة اإحدى ع�سرة دول اأوروبية يوم 27 ت�سرين الأول / اأكتوبر 2015 على اتفاقية لحل 
م�سكلة تدفق الالجئين من خالل نهج جماعي من �ساأنه ا�ستعادة ال�ستقرار في اإدارة الهجرة في 
المنطقة، وتخفيف ال�سغط على الدول الأكثر ت�سررًا التي فاقت قدرتها ال�ستيعابية، وكذلك الحد 

من التدفق بما ي�سمن الحترام الكامل لقانون التحاد الأوروبي.
واتفق المجتمعون على المتناع عن اتخاذ قرارات »اأحادية الجانب« في اأزمة الهجرة التي من 
�ساأنها اأن توؤثر �سلباً على الآخرين، وطالبوا بالتنفيذ ال�سريع لالإجراءات التنفيذية المتمثلة في 
التبادل الدائم للمعلومات والتعاون الفعال والحد من التحركات الثانوية ودعم الالجئين وتوفير 

)1(.الأمم.المتحدة.تنتقد.غلق.دول.البلقان.لحدودها.اأمام.المهاجرين.2015/11/25.
http://arabic.euronews.com/201525/11//un-condemns-nationality-profiling-of-refugees/
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الماأوى والراحة واإدارة تدفقات الهجرة معاً، واإدارة الحدود ومعالجة التهريب والتجار بالب�سر 
ومعلومات عن حقوق والتزامات الالجئين والمهاجرين، ومراقبة تنفيذ هذه اللتزامات)1(.

)1( ن�س.بيان.التفاقية.الذي.قامت.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.بترجمته.ب�سكل.كامل.اإلى.اللغة.العربية:
بلغاريا،.كرواتيا،. النم�سا،. األبانيا،. اأو.حكومات. روؤ�ساء.دول. اتفق.كال.من:. الأوروبية،. المفو�سية. رئي�س. بدعوة.من. .
رئي�س. وبوجود. �سلوفينيا،. �سربيا،. رومانيا،. المجر،. اليونان،. األمانيا،. ال�سابقة،. اليوغو�سالفية. مقدونيا. جمهورية.
واأي�سا. الأوروبي،. التحاد. لمجل�س. والقادمة. الحالية. والرئا�سة. الوروبي،. المجل�س. ورئي�س. الأوروبي،. البرلمان.

المفو�س.ال�سامي.لالأمم.المتحدة.ل�سوؤون.الالجئين.)UNHCR(.على.البيان.التالي:
»التدفق.غير.الم�سبوق.لالجئين.والمهاجرين.على.طول.الطريق.ما.بين.�سرق.المتو�سط.وغرب.البلقان.ي�سكل.تحديًا.ل. .

يمكن.حله.عن.طريق.الإجراءات.الوطنية.وحدها.
ولكن.يمكن.اأن.يحل.فقط.من.خالل.نهٍج.جماعي.حازم.عبر.الحدود،.ت�سوده.الروح.الأوروبية،.وقائم.على.الت�سامن،. .

والم�سوؤولية،.والتعاون.الواقعي/البراغماتي.بين.ال�سلطات.الوطنية.والإقليمية.والمحلية.
يمكن.لالإجراءات.اأحادية.الجانب.اأن.توؤدي.اإلى.�سل�سلة.من.ردود.الأفعال،.لذلك.يتعين.على.البلدان.المتاأثرة.اأن.تتحاور. .
مع.بع�سها.البع�س،.ويتعين.على.دول.الجوار.اأي�سا.التعاون.فيما.بينها.على.طول.الطريق،.واأي�سا.التعاون.مع.دول.
المنبع.كتركيا،.باعتبارها.دولة.م�ست�سيفة.لأكبر.عدد.من.الالجئين..هذا.هو.الطريق.الوحيد.الذي.من.�ساأنه.ا�ستعادة.
ال�ستقرار.في.اإدارة.الهجرة.في.المنطقة،.وتخفيف.ال�سغط.على.الدول.الأكثر.ت�سررًا.التي.فاقت.قدرتها.ال�ستيعابية،.

وكذلك.الحد.من.التدفق.
الدول. على. ويجب. جينيف،. اتفاقية. �سيما. ول. الدولي،. القانون. بموجب. والتزامات. م�سوؤوليات. لديها. الدول. جميع. .

اأع�ساء.التحاد.الأوروبي،.الحترام.الكامل.لقانون.التحاد.الأوروبي.
يتعين.معاملة.الالجئين.بطريقة.اإن�سانية.على.امتداد.الطريق.الغربي.للبلقان.لتجنب.حدوث.ماأ�ساة.اإن�سانية.في.اأوروبا.. .

اأما.المهاجرين.ممن.ل.يحتاجون.اإلى.الحماية.الدولية،.فيتعين.اإرجاعهم.على.وجه.ال�سرعة.اإلى.بالدهم.الأ�سلية.
والوكالة. الالجئين،. ل�سوؤون. الأوروبي. لالتحاد. ال�سامي. والمفو�س. الأوروبية،. المفو�سية. با�ستعداد. نرحب. نحن. .
الأوروبية.للمراقبة.على.الحدود.الخارجية.»فرونتك�س«،.والمكتب.الأوروبي.لدعم.اللجوء.)EASO(،.لتقديم.الدعم.

لنا،.وفقًا.لطبيعة.دور.كل.منهم،.من.خالل.التنفيذ.ال�سريع.لالإجراءات.التنفيذية.التالية.اعتبارا.من.الثنين:
التبادل.الدائم.للمعلومات.والتعاون.الفعال: .

المعلومات.والتن�سيق;  تبادل. لت�سهيل. ب�سكل.مبا�سر. لنا. التقارير. �ساأنها.رفع. ات�سال.من. نقاط. بتر�سيح. 1-.�سنقوم. .
�سنقوم.بتر�سيح.هذه.النقاط.خالل.24.�ساعة.لل�سماح.بالتبادلت.اليومية.والتن�سيق.لنبداأ.على.الفور.تحقيق.النتقال.

التدريجي،.المنظم.والم�سيطر.عليه.لالأ�سخا�س.على.طول.طريق.غرب.البلقان.
2-.�سوف.نتعاون.مع.المفو�سية.الأوروبية.لال�ستفادة.من.جميع.الأدوات.المتاحة.على.الم�ستوى.الأوروبي.والدولي،. .
بما.في.ذلك.الم�ساعدة.المالية،.بناء.على.تقديرات.الحتياجات.الم�ستركة.التي.�سيتم.طرحها.خالل.24.�ساعة..ينبغي.
تركيز.الجهود.الآنية.في.نطاق.توفير.الماأوى.والدعم.الموؤقت.لجميع.الوافدين.واأي�سا.تنظيم.الإرجاع.ال�سريع.والفعال.

للمهاجرين.الذين.لي�سوا.بحاجة.اإلى.حماية.دولية..
الحد.من.التحركات.الثانوية: .

3-.في.ظل.الظروف.الراهنة،.فاإننا.�سوف.نثني.الالجئين.اأو.المهاجرين.عن.ال�سفر.اإلى.حدود.دولة.اأخرى.من.دول. .

المنطقة..�سيا�سة.توجيه/تمرير.الالجئين.بدون.اإبالغ.الدول.المجاورة.غير.مقبولة..وهذا.ينطبق.على.جميع.البلدان.
= . . . . . . . الواقعة.على.طول.الطريق..
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الى  �ساهم  بالإرهاب  المهاجرين  ربط  »اأن  الأورومتو�سطي:  المر�سد  عن  ال�سادر  التقرير  َبيَّن 

=.دعم.الالجئين.وتوفير.الماأوى.والراحة: .
4-.نحن.نلتزم.بزيادة.قدرة.بلداننا.لتوفير.الماأوى.الموؤقت،.والراحة،.والغذاء،.وال�سحة،.والمياه.وال�سرف.ال�سحي. .
اإلى.المفو�سية. لجميع.اأ�سحاب.الحاجة..وفي.حال.تعذر.القيام.بذلك،.فاإننا.نلتزم.بتقديم.احتياجاتنا.ب�سكل.وا�سح.
الأوروبية،.وعند.الحاجة،.العمل.على.تفعيل.اآلية.الحماية.المدنية.لالتحاد.الأوروبي..وبعد.ذلك.ينبغي.العمل.على.�سمان.
اإقامة.موؤقتة.لئقة.على.امتداد.طريق.غرب.البلقان..نحن.نلتزم.بتبادل.المعلومات.على.الفور.حول.قدرتنا.على.توفير.

الماأوى.ل�سمان.ال�ستخدام.المن�سق.الم�سترك.الأمثل.عند.الحاجة.
5-.نحن.نرحب.بعزم.اليونان.لزيادة.قدرة.ال�ستقبال.اإلى.30.000.مكان.بحلول.نهاية.العام.الحالي.ونلتزم.بتقديم. .
الدعم.لليونان.والمفو�سية.لتقديم.اإعانات.الإيجار.وبرامج.الأ�سرة.الم�سيفة.ل.20.000.عائلة.اإ�سافية..نتوقع.اأن.يتم.

تقديم.الدعم.المالي.لليونان.والمفو�سية.العليا.لالتحاد.الأوروبي.ل�سوؤون.الالجئين..
وهذا.هو.�سرط.م�سبق.هام.ل�سمان.عمل.نظام.النقل.الطارئ. .

القدرة. زيادة. اإن. قدراتنا.. تح�سين. في. جهودنا. بدعم. التزمت. التي. لالجئين. العليا. المفو�سية. مع. نعمل. �سوف. .-6 .

ال�ستيعابية.بحوالي.50.000.�سوف.ت�سمح.باإدارة.اأف�سل.وقدرة.اأعلى.على.التنبوؤ.بحجم.التدفق..اإننا.نطالب.بتعزيز.

تبادل. على. �سنعمل. الإن�ساني.. الدعم. وتقديم. ا�ستقبال. على. بالقدرة. يتعلق. فيما. وخا�سة. الفور. على. المفو�سية. دعم.
المعلومات.مع.المكتب.الأوروبي.لدعم.اللجوء.في.هذا.ال�سدد.

الأوروبي. الدولية.مثل.بنك.ال�ستثمار. المالية. الموؤ�س�سات. الفورية.مع. الت�سغيلية. 7-.�سوف.ن�سارك.في.الت�سالت. .

والبنك.الأوروبي.للتنمية.والإعمار،.وبنك.التنمية.التابع.لمجل�س.اأوروبا.التي.هي.على.ا�ستعداد.لتقديم.الدعم.المالي.

الدولية. المالية. الموؤ�س�سات. بالعمل.مع.هذه. نلتزم. الموارد..نحن. الراغبة.لال�ستفادة.من.هذه. للدول. الماأوى. لتوفير.
للتحرك.بطريقة.من�سقة.

اأي�سًا.نرحب.با�ستعداد.المفو�سية.الأوروبية.اإلى.الدعوة.لعقد.اجتماع.التن�سيق.مع.هذه.الموؤ�س�سات.المالية.الدولية.في. .
غ�سون.اأ�سبوع.

اإدارة.تدفقات.الهجرة.معًا: .
8-.�سوف.ن�سمن.القدرة.الكاملة.لت�سجيل.الوافدين.مع.ال�ستفادة.الق�سوى.من.البيانات.ال�سخ�سية،.ل.�سيما.ب�سمات. .
التزام. محل. يحل. ل. الت�سجيل. الأوروبي.. التحاد. اإلى. الأولى. الدخول. نقطة. عند. خا�سة. حيوي. اأمر. هذا. الأ�سابع..
الدول.الأع�ساء.في.التحاد.الأوروبي.في.الت�سجيل.الإلزامي.وفقًا.لقواعد.نظام.اللجوء.الأوروبي.الم�سترك.لالتحاد.

الأوروبي.
9-.�سوف.نعمل.على.التبادل.الفوري.للمعلومات.عبر.نقاط.الت�سال.حول.حجم.وحركة.التدفقات.من.خالل.بلداننا،.ول. .
�سيما.عدد.الالجئين.والمهاجرين.المنتمين.اإلى.الفئات.ال�سعيفة،.وعند.الطلب.تقديم.المعلومات.حول.جميع.الالجئين.

القادمين.والمهاجرين.اإلى.اأرا�سينا.
الخارجية. الحدود. على. للمراقبة. الأوروبية. الوكالة. �سيما. ول. الأوروبي. التحاد. وكالت. مع. نعمل. �سوف. .-10 .
»فرونتك�س«،.والمكتب.الأوروبي.لدعم.اللجوء.)EASO(،.لتنفيذ.هذا.التبادل.للمعلومات.ب�سكل.�سريع؛.هذه.الوكالت.
وتيرة. على. تبادلها. يتم. التي. المعلومات. ب�ساأن. الم�سورة. وتقديم. الم�سعى. هذا. في. التقنية. الم�ساعدة. لتقديم. مدعوة.

التبادل.
11-.�سوف.نلتزم.بتكثيف.جهودنا.الوطنية.والمن�سقة.للعمل.ب�سرعة.على.اإعادة.المهاجرين.الذين.لي�سوا.بحاجة.اإلى. .
حماية.دولية.مع.الحترام.الكامل.لكرامتهم.وحقوق.الإن�سان..وهذا.اأمر.مهم.على.وجه.الخ�سو�س.عند.نقطة.الدخول.
.الأولى.اإلى.التحاد.الأوروبي..اإن.الوكالة.الأوروبية.للمراقبة.على.الحدود.الخارجية.»فرونتك�س«،.والمكتب.الأوروبي.=
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حد كبير في تعاظم الدعوات اإلــى اإغــالق الحــدود اأمــام الالجئيــن، فقد قــال رئيــ�س الــوزراء 

=.لدعم.اللجوء.)EASO(.مدعوون.لتقديم.الم�ساعدة.التقنية.
12-.�سوف.نعمل.مع.المفو�سية.الأوروبية.وفرونتك�س.على.تكثيف.التعاون.العملي.لإعادة.القبول.مع.بلدان.ثالثة.. .
�سيتم.تكثيف.التعاون.مع.اأفغان�ستان.وبنغالدي�س.وباك�ستان،.ول.�سيما.فيما.يتعلق.بالعائدين..اإننا.ندعو.اإلى.التنفيذ.
الكامل.لتفاقيات.اإعادة.القبول.الحالية..ونحن.ندعو.المفو�سية.الأوروبية.لبدء.العمل.على.اتفاقات.اإعادة.القبول.مع.

الدول.المعنية.والتي.لي�ست.�سمن.تلك.التفاقيات.حتى.الآن
اإدارة.الحدود: .

13-.نلتزم.بزيادة.جهودنا.على.الفور.لإدارة.وا�ستعادة.ال�سيطرة.على.حدودنا.وزيادة.تن�سيق.اأعمالنا.المتعلقة.باإدارة. .

ال�سلة.وفقا. الموؤ�س�سات.ذات. ليتم.تحديدها.والتفاق.عليها.في. التالية. للتدابير. القوي. الحدود..هذا.�سي�سمل.دعمنا.
لالإجراءات.المالئمة:

العمل.ب�سكل.وثيق.مع.تركيا.ل�ستكمال.وتنفيذ.خطة.العمل.بين.التحاد.الأوروبي.وتركيا. .•
خارطة. تحرير. وتاأ�سيرة. وتركيا. الأوروبي. التحاد. بين. القبول. اإعادة. اتفاق. اإمكانات. من. الكاملة. ال�ستفادة. .•

الطريق.
رفع.م�ستوى.العملية.الم�ستركة.لبحر.بو�سايدون.في.اليونان،.خا�سة.في.ح�سور.فرونتك�س.في.بحر.اإيجة،.والعمل. .•

ب�سكل.كبير.على.تعزيز.دعم.فرونتك�س.لليونان.في.ت�سجيل.واأن�سطة.اأخذ.ب�سمات.الأ�سابع.
تعزيز.دعم.فرونتك�س.على.الحدود.بين.بلغاريا.وتركيا. .•

اإجراءات.ثنائية.فورية.تتعلق.بالحدود.لبناء.الثقة،.ول.�سيما.تعزيز.التعاون.عبر.الحدود.بين.اليونان.وجمهورية. .•
مقدونيا.اليوغو�سالفية.ال�سابقة.

البرية. الحدود. اإدارة. تعزيز. على. واألبانيا،. لمقدونيا. ال�سابقة. اليوغو�سالفية. والجمهورية. اليونان،. تعمل. �سوف. .•

اليونان.في.ت�سجيل.الالجئين.والمهاجرين.الذين.لم.يتم.ت�سجيلهم.في. الخارجية..يجب.على.فرونتك�س.م�ساعدة.
البلد.

الم�ساركة.المتزايدة.للمفو�سية.العليا.ل�سوؤون.الالجئين.على.الحدود.بين.اليونان.وجمهورية.مقدونيا.اليوغو�سالفية. .•
ال�سابقة

الحدود. عبور. نقاط. عند. الت�سجيل. عملية. ودعم. الحدودية. المعابر. لمراقبة. فرونتك�س. مع. جنب. اإلى. جنبا. العمل. .•
الكرواتية.ال�سربية

تقوية.�سبكة.تحليل.المخاطر.الخا�سة.بـ.فرونتك�س.غربي.البلقان.مع.تكثيف.التقارير.من.جميع.الم�ساركين .•
انت�سار.400.من.�سباط.ال�سرطة.والمعدات.الأ�سا�سية.في.�سلوفينيا.في.غ�سون.اأ�سبوع.من.خالل.الدعم.الثنائي .•

حيثما.كان.ذلك.منا�سبا،.فاإن.البلدان.�ستعمل.على.ال�ستفادة.من.فريق.التدخل.ال�سريع.للحدود،.الـ.)RABIT(.والتي. .•
ينبغي.اأن.تكون.مجهزة.ح�سب.الأ�سول.

14-.نعيد.تاأكيد.مبداأ.اأنه.يمكن.لبلد.ما.اأن.ترف�س.دخول.رعايا.البلدان.الثالثة،.الذين.ل.يوؤكدون.رغبتهم.في.التقدم. .

للح�سول.على.حماية.دولية.عند.ح�سورهم.اإلى.المعابر.الحدودية.)بما.يتما�سى.مع.قانون.التحاد.الأوروبي.الدولي.
لالجئين.والذي.يخ�سع.لفح�س.م�سبق.لالختيار.المنا�سب.وعدم.الإعادة.الق�سرية(.

معالجة.التهريب.والتجار .
.نلتزم.بتعزيز.التعاون.الق�سائي.وال�سرطي.وتكثيف.الإجراءات.لمكافحة.تهريب.المهاجرين.والإتجار.بالب�سر. ــ .15 .
كما.ندعو.يوروبول،.فرونتك�س.والإنتربول.لدعم.العمليات.الوا�سعة.على.طول.طريق.البلقان.الغربي.لمكافحة.تهريب.
= . . . . . . . . . الب�سر..
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ي�سـتطيع  اأحـد  ل  ولكـن  اإرهابـي،  الجميــع  اأن  نعتقــد  ل  »نحــن  اأوربــان:  فيكتــور  الهنغــاري« 
ودعـا  يـوم«.  بعـد  يومـا  ي�سلـون  والذيـن  بالفعـل،  و�سلـوا  الذيـن  الإرهابيين  بعـدد  التكهـن 
اإلــى  اإعــادة الالجئيــن  اإلــى  ال�سيا�سـي الفرن�سـي »ماريـن لوبـان« مـن حـزب الجبهـة الوطنيــة 
اليمينييــن  ال�سيا�ســيين  مــن  العديــد  اأ�سوات  اإلى  بالإ�سافة  الحــرب.  مزقتهــا  التــي  دولهــم 
الر�سـمية  بالإجـراءات  لحقاً  تج�سدت  وفرن�سـا،  وبريطانيـا  وبلجيــكا  هولنــدا  فــي  الآخريــن 
المتخذة ا�ستجابًة لهــذه الخطابــات التحري�سيــة؛ فقــد تــم بنــاء اأو التخطيــط لبنــاء حواجــز 
كالجــدران والأ�ســوار ال�ســائكة بيــن كّل مــن: النرويــج ورو�ســيا، وتركيــا و�سورية، وبلغاريــا 
وتركيــا، والمجــر و�سربيــا، والنم�ســا والمجــر، و�ســلوفينيا وكرواتيـا، ومقدونيـا واليونـان)1(.

التحادي  المكتب  ولجاأ  جديدة،  اإجراءات  عن  الألمانّية  ال�سلطات  اأعلنت  فقد  الآخر  بالتجاه 
اأو الذين رف�ست  للراغبين بالعودة الطوعية،  اإلى تقديم حوافز ودعم مالي  للهجرة والالجئين 

طلبات لجوئهم، اأو الذين لم تبت طلباتهم بعد. 
حيث بداأت الحكومة الألمانية اعتبارًا من الأول من �سهر �سباط – فبراير /2017، تطبيق برنامج 
رئي�سة  اإليه  اأ�سارت  ما  وهو  الطوعية،  العودة  لحّق  المالية  الم�ساعدة  بتقديم  يق�سي  نموذجي 
المكتب التحادي للهجرة والالجئين يوتا كورد، في حديثها اإلى �سحيفة »فرانكفورتر الغماينه 
ت�سايتونغ«. ول يتطّلب من الالجئ �سوى اتخاذ القرار بالعودة للبحث في اإمكانية الدعم، على 
اإلى بع�س ال�سروط الأخرى، منها  اإلى تحديد موعد لمقابلة �سخ�سّية، بالإ�سافة  اأوًل  اأن ي�سار 
اإعادة المال في حال قّرر مجددًا العودة اإلى البالد، ومن المقّرر اأن يمنح المكتب مبلغاً مالياً ي�سل 
اإلى 1200 يورو للبالغين، و600 يورو لمن هم دون 12 عاماً، و800 يورو لكل من رف�ست طلبات 
لجوئهم، بالإ�سافة اإلى تذاكر ال�سفر. وتحظى العائالت التي يزيد عدد اأفرادها عن اأربعة اأ�سخا�س 

..=معلومات.عن.حقوق.والتزامات.الالجئين.والمهاجرين: .
16-.من.اأجل.تثبيط.الرحالت.المحفوفة.بالمخاطر.واللجوء.للمهربين،.نلتزم.بال�ستفادة.من.جميع.و�سائل.الت�سال. .
المتاحة.لتوعية.الالجئين.والمهاجرين.حول.القوانين.القائمة،.ف�سال.عن.حقوقهم.والتزاماتهم،.خا�سة.فيما.يتعلق.
بالنتائج.المترتبة.على.رف�س.اأن.يكون.م�سجل،.ماأخوذ.الب�سمات.ورف�س.طلب.الحماية.اأينما.كانوا..ندعو.المفو�سية.

العليا.ل�سوؤون.الالجئين.لدعم.ال�سلطات.الوطنية.بهذا.ال�ساأن.
المراقبة: .

الت�سال. نقاط. مع. بالتن�سيق. اأ�سبوعي،. ب�سكل. اللتزامات. هذه. تنفيذ. لمراقبة. الأوروبية. المفو�سية. ندعو. 17-نحن. .
الوطنية.

)1(.في.العمق.اأزمة.الهجرة.اإلى.اأوروبا.– المر�سد.الأورومتو�سطي.– م�سدر.�سابق..
/http://euromedmonitor.org/ar/article/1857
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اأّن برنامج التحاد الأوروبي ل�سبكة الندماج يعر�س م�ساعدات  اإ�سافية، علماً  على 500 يورو 
اأخرى، منها مبلغ 2700 يورو كهبة تمكن هوؤلء من تاأ�سي�س م�سروع تجاري اأو مهني في بلدهم، 
بالإ�سافة اإلى الهتمام باأمور حياتية يومية بينها الم�ساعدة في البحث عن �سكن والمعاينة الطبية 

وال�ست�سارة القانونية)1(. 

الموقف ال�سعبي 
لقيت الدعوات التحري�سية ال�سادرة عن بع�س ال�سيا�سيين في اأوروبا �سدى جيدًا لدى فئات ل 
باأ�س بها في المجتمع الأوروبي، فوجد الالجئون اأنف�ســهم عر�ســة لأ�ســكال مختلفــة مــن الأعمــال 
العن�سريـة، واأدى هذا الخطاب في بع�س المناطق اإلى ظهور ما ي�سمى: »حـرا�س الحـدود غيـر 
القانونييـن« الذين يرون في الحــدود اأماكــن خطــرة ت�ســمح لالإرهابييــن والمجرميــن بدخــول 
بلدانهــم، ويّدعون اأنهــم يقومـون بعمـل لـم تنجـح حكوماتهـم بالقيام بـه اأو لـم ترغـب القيـام بـه، 
بدوريـات  لقيامه  وطنيـا  بطـاًل  فاليـف«،  »دينكـو  البلغـاري،  التاجـر  اأ�سبـح  المثال  �سبيل  فعلى 
رجاًل   12- �سورياً   16 اعتقالـه  بعـد  خـا�س  ثنـاء  علـى  ح�سـل  وقـد  تركيـا،  مـع  الحـدود  علـى 

وثــالث ن�ســاء وطفــل، وقــد اأظهرتهــم ال�ســور وهــم ملقــون علــى الأر�س وهــو يهينهــم)2(.
كما �سهدت مدن اأوروبية مظاهرات منددة بالالجئين كما في براغ يوم 28 ت�سرين الأول اأكتوبر 
الالجئين،  ل�ستقبال  المعار�سين  الت�سيكيين  المواطنين  من  اآلف  ب�سعة  تظاهر  حيث   2015
وخرجوا اإلى �سوارع العا�سمة براغ وغيرها من المدن منددين ب�سيا�سة التحاد الوروبي تجاه 
واجتماعية  اأمنية  لم�ساكل  توؤدي  قد  اأنها  من  المنظمين  اأحد  حذر  وقد  والمهاجرين،  الالجئين 
باخمان  لوتز  لالإ�سالم  المعادي  الألماني  بيغيدا  حزب  زعيم  المظاهرة  وح�سر  كبيرة.  و�سحية 
واألقى خطاباً جاء فيه: »...اأهم ال�سياء هو توا�سل الوطنيين فيما بينهم في اأوروبا والتعاون من 

اأجل محاربة هذا التهديد«)3(. 
األفي  بين وال�سرطة وح�سد من  بهولندا م�سادات  اأوتريخت  بلدة غيلديرمال�سن قرب  �سهدت  كما 
�سخ�س احتجوا بعنف على خطة ال�سلطات المحلية لإيواء طالبي اللجوء في بلدتهم؛ المتظاهرون 
دخلوا في �سجار عنيف مع قوات ال�سرطة التي كانت تحاول منعهم من هدم المركز الذي الذي 

)1(.لجئون.في.األمانيا.يفكرون.بالعودة.– �سادي.عاكوم.ــ.برلين.25ــ.�سباط.فبراير./2017.على.ال�سبكة.العنكبوتية.ــ.
العربي.الجديد.

)2(.في.العمق.اأزمة.الهجرة.اإلى.اأوروبا.ــ.المر�سد.الأورومتو�سطي.ــ.م�سدر.�سابق..
/http://euromedmonitor.org/ar/article/1857

)3(.مظاهرة.في.براغ.�سد.ا�ستقبال.الالجئين.15/10/28.
http://arabic.euronews.com/28/10/2015/czech-republic-far-right-demonstrations-attract-thousands/
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اقترح ل�ستقبال واإيواء الالجئين، كما اأّدت المواجهات اإلى اإيقاف اجتماع مجل�س البلدية الذي 
كان يدر�س في الوقت ذاته مقترحاً لت�سييد مركز لإيواء األف وخم�سمائة طالبي اللجوء.

وتمّكنت ال�سرطة الهولندية من تفرقة المتظاهرين واإخالء و�سط البلدة التي عرفت اأكبر مظاهرة 
معادية لالجئين والمهاجرين في هولندا بعد حادثة هجوم م�ساغبين على مركز لالجئين ال�سوريين 

في اأكتوبر/ت�سرين الأول 2015«)1(.
هذه  تتجاوز  لم  بينما  الالجئين،  مقرات  �سد  اعتداء  األف  من  اأكثر   2015 عام  �سهد  األمانيا  وفي 

العتداءات 199 في 2014، مما يوؤ�سر على تنامي الكراهية �سد هذه ال�سريحة.
واأظهر تقرير لوزارة الداخلية الألمانية تعر�س الالجئين في البالد لأكثر من 3500 هجوم خالل 
في  جريحاً   560 خلفت  تقريباً،  الواحد  اليوم  في  اعتداءات  ع�سرة  يعادل  ما  وهو   ،2016 عام 

�سفوف الالجئين، بينهم 43 طفاًل.
وتو�سح اأرقام الوزارة ت�سجيل 2545 اعتداء �سد اأفراد من الالجئين في 2016، في حين �سهدت 

مقراتهم 988 هجوماً في العام ذاته.
في 2016 �سد منظمات ومتطوعين يقدمون  اإح�سائية منف�سلة ت�سجيل 217 هجوماً  وجاء في 

خدمات لطالبي اللجوء في األمانيا)2(.

)1(.اأعمال.�سغب.وعنف.رف�سًا.ل�ستقبال.الالجئين.في.اإحدى.البلدات.بهولندا.15/12/17.

..)2(
http://www.aljazeera.net/news/international/20173500-/27/2/
%D987%%D8%AC%D988%%D985-%%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D984%%D984%%D8
%A7%D8%AC%D8%A6%D98%A%D986-%%D8%A8%D8%A3%D984%%D985%%D8%A-
7%D986%%D98%A%D8%A7-%D981%%D98%A-2016
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 المطلب الثالث: الالجئون الفل�سطينيون من �سورية اإلى اأوروبا  التوزع 
        والإح�سائيات

الالجئون الفل�سطينيون من �سورية اإلى اأوروبا ـــ التوزع  ♦ 
كانت  والتي  �سورية،  من  الفل�سطينيون  الالجئون  اإليها  توجه  التي  الأوروبية  الدول  تعددت 
ال�سويد واألمانيا وهولندا والدانمارك والنرويج والنم�سا وبلجيكا وبريطانيا وفرن�سا من الوجهات 

الأ�سا�سية لهم.

	 :ال�سويد
اأنها  اأهمها  عديدة  لأ�سباب  وذلك  �سورية،  من  الفل�سطينيين  لالجئين  الأولى  الوجهة  تكون  تكاد 
تعطي اإقامة دائمة للقادمين من �سورية، بالإ�سافة اإلى �سهولة الح�سول على الجن�سية بالمقارنة 
على  الح�سول  ي�ستغرق  قد  حيث  الإجراءات  بطء  �سلبياتها  من  لكن  الأخرى،  الدول  معظم  مع 

الإقامة ولم ال�سمل من عام اإلى حوالي الثالثة اأعوام. 

	هولندا: 
اأهم الوجهات التي يق�سدها فل�سطينيو �سورية، وذلك لأن اإجراءات الإقامة ولم ال�سمل تعد  من 
من اأ�سرع البلدان الأوروبية حيث كانت مدتها تتراوح بين الثالثة اأ�سهر وال�ستة اأ�سهر، اإل اأنها 
قبل  من  عليها  الكبير  ال�سغط  ب�سبب  وذلك  الأخيرة،  الأ�سهر  خالل  اأطول  وقت  تاأخذ  اأ�سبحت 

المهاجرين، كما اأنها تعد من الدول التي ُت�سّهل الح�سول على جن�سيتها.

	اأملانيا: 
تعد المق�سد الأول لالجئين الفل�سطينيين ال�سباب وذلك لما فيها من فر�س عمل ودرا�سة، كما اأنها 
المق�سد الوحيد لالجئين الذين تركوا ب�سماتهم في اإيطاليا، حيث تتغا�سى العديد من الوليات 
اتفاقية دبلن عليهم، لكن من م�ساوئها �سعوبة الح�سول  اإيطاليا ول تطبق  الألمانية عن ب�سمة 

على الجن�سية الألمانية.

	الدمنارك: 
ل تختلف كثيرًا عن غيرها من دول التحاد الأوروبي اإل اأنها اأ�سدرت في الفترة الأخيرة قرارًا 

يق�سي باأن تكون الإقامة لعام واحد فقط دون ال�سماح بلم ال�سمل خالل ذلك العام.
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	الرنويج:
الق�سد من قبل  البلدان قليلة  اأطوَل، لذلك هي من  تاأخذ وقتاً  لل�سويد وربما  الو�سع فيها م�سابه 

الالجئين.

	النم�سا وبلجيكا وبريطانيا و�سوي�سرا وفرن�سا:
ي�ستغرق  اإليها  الو�سول  اإّن  حيث  الالجئون  يق�سدها  التي  القليلة  الوجهات  من  بريطانيا  تعد 
المزيد من الجهد والمال من قبل الالجئين، اأما �سوي�سرا فال تعطي اللجوء اإل في حالت نادرة 
للذين ي�ستطيعون اأن يثبتوا اأنهم معر�سون للخطر ب�سكل �سخ�سي ب�سبب ن�ساطهم ال�سيا�سي اأو 
البحث  يف�سلون  الالجئين  معظم  لكن  مقبولة  فيها  فالإجراءات  والنم�سا  بلجيكا  اأما  الحقوقي، 
المثقفين والكتاب والأدباء  فرن�سا هم من  الذين ق�سدوا  اأن معظم  اأخرى، في حين  عن وجهات 

وال�سيا�سيين الفل�سطينيين.

الالجئون الفل�سطينيون من �سورية اإلى اأوروبا ـــ الإح�سائيات)1( ♦
وطن«  »بال  بند  تحت  الأوروبية  البلدان  معظم  في  ال�سوريون  الفل�سطينيون  الالجئون  ي�سنف 
بتلك  ت�سنيفهم  ولعل  فل�سطينيون،  اأو  �سوريون  اأنهم  على  ت�سجيلهم  يتم  ل  حيث   »Stateless«
الطريقة من اأهم العوامل التي تحول دون الح�سول على اأرقام دقيقة مئة بالمئة عن اأعدادهم في 
اأوروبا، حيث يدخل تحت ذلك الت�سنيف العديد من الالجئين الآخرين من بدون الكويت، بع�س 
الأكراد واآخرين من اأفريقيا، كما اأن هناك المئات من الحالت التي يتم فيها ت�سجيل الفل�سطينيين 
الالجئين  بع�س  لرغبة  اأو  بالترجمة  اأخطاء  ب�سبب  اإما  وذلك  ال�سوريين،  بند  تحت  ال�سوريين 
خا�سة من فقد جميع اأوراقه الثبوتية، حيث تقوم بع�س الجهات بتاأمين اأوراق ثبوتية �سورية 
لهم، لذا فاإن البحث عن عدد الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين الذين و�سلوا اإلى اأوروبا يتطلب 
مجموعة  تعد  حيث  الفل�سطينية،  الر�سمية  الم�سادر  غياب  مع  خ�سو�ساً  بالقليل،  لي�س  جهدًا 
العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية الم�سدر الأول فيما يتعلق بتلك الإح�سائيات، والتي يتطلب 
لالأمم  العامة  والمفو�سية  الأوروبي،  التحاد  اإح�سائيات  اأر�سيف  في  البحث  عليها  الح�سول 
للدقة  الأقرب  العدد  على  للح�سول  محاولة  في  عليها  والعمل  الالجئين،  ل�سوؤون  المتحدة 

لفل�سطينيي �سورية)2(. 

)1(.مالحظة.هامة:.الأرقام.الواردة.في.هذا.التقرير.اأو.غيره.فيما.يتعلق.باأعداد.فل�سطينيي.�سورية.في.اأوروبا.هي.اأرقام.
تقديرية.وغير.مح�سومة.من.الجهات.الر�سمية.الأوروبية.

)2(.منهجية.تثقيل.الرقم.الإح�سائي.للفل�سطيني.ال�سوري.في.اأوربا.للباحث.القت�سادي.محمد.يو�سف.
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وبح�سب التقارير الن�سف ال�سنوية ال�سادرة عن المفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئين وال�سادرة 
في الفترة ما بين )2011-2016(، وبعد ا�ستثناء الن�سبة التي اأ�سرنا اإليها �سابقاً من فئة بدون 

وطن، فاإننا ن�سل اإلى الأرقام التالية: 

2014 2013 2012 2011 العام

13902 9620 3513 2465 عدد الالجئين

اأما فيما يتعلق باإح�سائيات عام 2015، فهي وب�سبب ال�سطرابات الكبيرة والأعداد المتفاوتة 
التي دخلت اأوروبا ولم تنته بعد من اإجراءات اللجوء؛ فاإنه من الممكن اعتماد اإح�سائيات الوكالة 
الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأع�ساء في التحاد الأوروبي 
)فرونتك�س( التي اأ�سارت خالل تقريرها الربعي الثاني اإلى اأن اأعداد الالجئين القادمين من �سورية 
اإلى اأوروبا قد ارتفع ثالثة اأ�سعاف تقريباً، وقيا�ساً على ذلك يمكن تقدير ن�سبة م�سابهة بالن�سبة 

للفل�سطينيين القادمين من �سورية، وهو ما قد يقترب من )41.706( لجئاً. 
في الن�سف الأول من العام )2016( لوحظ توقف معظم الجهات الدولية عن اإ�سدار تقاريرها 
لإدارة  الأوروبية  والوكالة  الالجئين،  مفو�سية  وخ�سو�ساً  المو�سوع  بهذا  المتعلقة  الدورية 
التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأع�ساء في التحاد الأوروبي )فرونتك�س(، 
اإل اأنه واإن اأخذنا بعين العتبار ا�ستمرار و�سول الالجئين قبل توقيع التفاق التركي الأوروبي 
– فبراير( بنف�س  الثاني(، )�سباط  العدد ل�سهري )يناير - كانون  بخ�سو�س الالجئين فيكون 
العدد المقدر مع العام )2015( وبالتالي فاإن العدد التقريبي يقدر بـ )8000( لجئ فل�سطيني 
�سوري، في حين �سجل توقف �سبه تام لو�سول الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين بعيد توقيع 
التفاق )التركي/ الأوروبي( مطلع �سهر اآذار )2016(، وقد ل تتجاوز اأعداد من و�سل �سوى 
من  البحرية  حدودها  ب�سبط  التركية  ال�سلطات  نجاح  ب�سبب  وذلك  تقدير،  باأعلى  مئات  ب�سع 
جهة، وت�سديد الإجراءات من قبل كل من هنغاريا وبلغاريا ومقدونيا لحرا�سة حدودها البرية، 
في  اأوروبا  اإلى  و�سلوا  الذين  ال�سوريين  الفل�سطينيين  لالجئين  الإجمالي  العدد  يجعل  مما 
اأن  على  التاأكيد  مع  لجئ،  األف   )80( حوالي  اإلى  تقريباً  ي�سل   ،2016 يناير   -2011 الفترة 
اإليها وفق ما تم �سرحه في  الإح�سائيات في الفترة )2015-2016( هي تقديرية تم الو�سول 

ال�سابقة. الفقرة 
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جدول تف�سيلي باإح�سائيات اأعداد الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في اأوروبا

2016 2015 2014 2013 2012 2011
8.000 41.706 13902 9620 3513 2465

79206 العدد الإجمالي

ومتابعات  تقديرات  على  بناء  وذلك  اأدنى  كحد  األفاً   )85( الحالي  العدد  يتجاوز  اأن  يتوقع  فيما 
لأعداد العوائل والأفراد الوا�سلين اإلى اأوروبا عبر اإجراءات لم ال�سمل خالل الن�سف الثاني من 

عام 2016.

 المطلب الرابع: الو�سع القانوني لالجئين الفل�سطينيين من �سورية 
         في اأوروبا

ُيمنح الالجئون الفل�سطينيون من �سورية في اأوروبا اأنواعاً مختلفة من اللجوء والإقامات، تختلف 
واختالف  اللجوء  نوع  في  اأي�ساً  وتختلف  الم�سيف،  البلد  �سيا�سة  وباختالف  ال�سنوات  بعدد 
وبلجيكا  وفرن�سا  وهولندا  األمانيا  تمنح  حيث  البلد،  و�سيا�سة  اللجوء  لمقدم  ال�سخ�سي  الو�سع 
اأعوام، وتختلف درجاتها  اإقامات موؤقتة تتراوح مدتها ما بين عام وثالثة  والدنمارك والنرويج 
فيما بين اللجوء الإن�ساني واللجوء ال�سيا�سي في بع�س الحالت، فيما تت�سدد بريطانيا و�سوي�سرا 

في قبول اللجوء على اأرا�سيها.
وبالعموم ينق�سم الو�سع القانوني لاّلجئين اإلى اأربع م�ستويات )الأول: لجئ ينتظر جواب دائرة 
بالطرد والإبعاد -  الثالث: لجئ يحمل قرارًا  اإقامة موؤقتة،  الثاني: لجئ ح�سل على  الهجرة، 

الرابع: لجئ ح�سل على اإقامة دائمة(.
يح�سل الالجئ وخالل هذه الفترة على رعاية �سبه كاملة اأهمها الم�سكن والماأكل والطبابة والتعليم 
لالأطفال اإلى اأن ُيبّت بملفه، ويح�سل على محاٍم ليتابع ملفه اأمام المحاكم ال�سويدية ب�سكل مجانّي، 

ويحق له ا�ستئناف قرار المحكمة اإذا ح�سل على الرف�س. 
الدول  بع�س  اإقدام  طالت  متتالية  وتغيرات  اللجوء،  باإجراءات  ت�سديدًا  �سهد   2015 عام  لكن 

الأوروبية على اإيقاف منح الإقامات الدائمة لالجئين من �سورية، نذكر منها: 
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	ال�سويد
�سهد �سهر حزيران / يونيو 2016 اإقرارًا لقانون لجوء هو الأكثر ت�سددًا في تاريخ ال�سويد، حيث 
وافق البرلمان ال�سويدي على مقترح ت�سديد اإجراءات اللجوء ومعامالت لم ال�سمل اعتبارًا 20من 

تموز / يوليو 2016. 
للحماية  �سهرًا  و)13(  ال�سيا�سي،  اأو  الإن�ساني  للجوء  �سنوات   )3( الإقامة  مدة  اأ�سبحت  حيث 
الإن�سانية. ول يحق لمن ح�سل على الحماية لم �سمل عائلته، في حين يحق لمن ح�سل على اإقامة 
)3( �سنوات لّم �سمل اأ�سرته وفق �سروط م�سددة قد تتطلب في بع�س الحالت تاأمين عمل ل�ساحب 
طلب لّم ال�سمل، بالإ�سافة اإلى تاأمين م�سكن منا�سب للعائلة بحيث تتنا�سب م�ساحته مع عدد اأفراد 

العائلة.
من  العديد  ونّفذوا  الجديد  القانون  على  وال�سوريين  الفل�سطينيين  الالجئين  من  المئات  احتج 
العت�سامات في �ساحة »مينتوريت« اأمام مقر البرلمان ال�سويدي احتجاجاً على قانون الهجرة 

الجديد. 
كما اأفادت م�سادر مجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سورية يوم 1 كانون الأول – دي�سمبر 2016 
اأّن ال�سلطات ال�سويدية رف�ست منح )12( عائلة فل�سطينية �سورية كانت تقيم في بلدان الخليج 
العربي )المملكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية المتحدة( حق اللجوء، وعند ال�ستئناف 
اإلى الدول التي كانوا يقيمون بها، مع  اأخرى، ملحق بها قرارات الترحيل  جاءت قرارات رف�س 
العلم الم�سبق لم�سلحة الهجرة برف�س تلك الدول ا�ستقبال الالجئين حملة الوثائق الفل�سطينية 

ال�سورية بدون وجود عقد عمل. 

	الدمنارك:
والتهديد  العمل  كالإجبار على  بالالجئين،  تتعلق  قرارات  الدنماركية مجموعة  الحكومة  اأخذت 
بخ�سم الإعانة القت�سادية وت�سديد اإجراءات لّم �سمل العائالت واإلغاء العطل وعزل التالميذ من 
جن�سيات مختلفة عن الطالب الدنماركيين، مما جعل الالجئين يعت�سمون �سد هذه القرارات ففي 
اعت�ساماً  الدنمارك  في  مدينة  اأكبر  ثاني  اآرهو�س  مدينة  في  اعت�سم  –�سبتمبر 2016  اأيلول   15

حا�سدًا �سارك فيه عدد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين. 

	اأملانيا
قررت ال�سلطات الألمانية تطبيق قانون الحماية الفرعية لالجئين ال�سوريين والفل�سطينيين ففي 
يوم 23 ت�سرين الثاني – نوفمبر/ 2016 �سدر عن المحكمة الإدارية العليا في ولية »�سلي�سفيغ 
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هول�ستاين - Schleswig-Holstein« الألمانية، قراٌر يفيد باأن »الالجئين ال�سوريين لهم الحق في 
اأن ُيمنحوا حماية ثانوية - موؤقتة، ولي�س من ال�سروري توفير الحماية الكاملة لهم – و�سع الالجئ«.

األمانيا ُيمنح لمدة �سنة فقط بدًل من ثالث �سنوات، وتكون  حيث اأن و�سع الحماية الموؤقتة في 
اأن لم �سمل الأ�سرة في  اأ�سا�سه، كما  اإذا ا�ستمر ال�سبب الذي ُمنحت الحماية على  قابلة للتجديد 
الالجئين  اأن  �سيعني  ما  وهو  �سروط،  غير  من  اأو  مبا�سر  ب�سكل  ُيمنح  ل  الموؤقتة  الحماية  حالة 
ال�سوريين �سيعي�سون في حالة من عدم ال�ستقرار على المدى الطويل في ظل عدم وجود موؤ�سرات 

على تح�سن م�سهود في بلدهم. 
بالقرار،  للطعن  اللجوء  بق�سايا  مخت�سين  محامين  توكيل  الالجئين  على  الجديد  القرار  فر�س 
وبح�سب �سحيفة دي فلت الألمانية في عددها المن�سور بتاريخ 15-12-2016 فاإن عدد الطعون 
المقدمة �سد الحكومة التحادية و�سل اإلى ما يقارب 36 األف طعن، اأغلبهم من الالجئين ال�سوريين 
والذين ح�سلوا على �سفة الحماية الموؤقتة، وقّدرت ن�سبة نجاح هذه الطعون بـ 89 في المئة، كما 
اأ�سارت ال�سحيفة اإلى اأن الـ )4718( محاكمة للطعن بالقرارات التي اأجريت من اإجمالي الطعون 
المقدمة والتي تم الحكم بها، قد ربح الالجئون فيها )4167( حالة، ح�سب ميثاق جنيف لالجئين، 

هذا يعادل ن�سبة 88% من الطعون المقدمة لدى الجميع، وبن�سبة 89% لالجئين ال�سوريين. 
وب�سكل عام فاإن معظم الدول الأوروبية ما زالت م�ستمرة بمنح حق اللجوء الإن�ساني لفل�سطينيي 

�سورية في حال طلبهم اللجوء فيها.

المطلب الخام�س: الو�سع المعي�سي لفل�سطينيي �سورية في اأوروبا 
الذي  الالجئ  يح�سل  حيث  ما،  نوعاً  الأوروبية  البلدان  جميع  في  المعي�سية  الأو�ساع  تت�سابه 
ُقبل في اأوروبا على �سكن كريم، وراتب يكفي لحياة كريمة له ولأ�سرته، مع اختالف ب�سيط في 
دورًا  الحكومة  و�سيا�سة  القت�سادي  الو�سع  ويوؤدي  وذاك،  البلد  هذا  بين  المعي�سي  الم�ستوى 
اأمامها  كبيرًا في ا�ستقرار الالجئين ورفاهيتهم، ولكن رغم ذلك فثمة عقبات وجد الالجئ نف�سه 

عاجزًا عن حلها، ويمكن تلخي�سها بـ:
•فترات النتظار الطويلة التي يق�سيها العديد من الالجئين في انتظار �سدور اإقاماتهم حيث  	

تمتد لفترات قد ت�سل اإلى اأكثر من عام.
مما  ون�سف  عام  من  لأكثر  ت�سل  قد  مدة  البلدان  بع�س  في  ي�ستغرق  حيث  ال�سمل،  لّم  •تاأخر  	
مناطق  في  الأهل  تواجد  حال  في  خا�سة  �سيئة  نف�سية  اأو�ساع  في  والالجئ  الأهل  يجعل 
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خطرة، اإ�سافة اإلى الأعباء القت�سادية المترتبة على ذلك.
في  المتواجدة  الأوروبية  ال�سفارات  اإلى  �سورية  في  المتواجدة  العائالت  و�سول  •�سعوبة  	

لبنان اأو تركيا وذلك ب�سبب منع تركيا لدخولهم وت�سديد لبنان لذلك اأي�ساً.
•عدم وجود جهة تمثيلية وا�سحة تتابع م�ساكلهم واإجراءاتهم وتعّرفهم على طبيعة المجتمعات  	

التي يعي�سون فيها.
•م�سكلة اللغة، و�سعوبة الح�سول على المنزل وذلك ب�سبب توافد الالجئين باأعداد كبيرة على  	

بع�س البلدان الأوروبية.
تباعد  ب�سبب  ال�سوريين  الفل�سطينيين  الالجئين  بين  التوا�سل  و�سعف  الموا�سالت،  •غالء  	

الم�سافات.

الحفاظ على  الفل�سطيني بين  الأهلي  الحراك  ال�ساد�س:   المطلب 
ز الهوية والتميُّ    

اأحالمهم  ال�سوريين وبين  الفل�سطينيين  الف�سل بين الالجئين  الموت قادرة على  لم تكن رحالت 
رغم الماآلت ال�سعبة التي و�سلوا اإليها. 

وكذلك لم تفلح ال�سعوبات بالحيلولة دونهم ودون التفاعل مع ماآ�سي الوطن وال�ستات رغم بعد 
الم�سافات وق�سوة الم�سهد، بل على العك�س فقد ظل الت�سامن ال�سمة الغالبة على مواقفهم في بالد 
اللجوء الجديد مع اأهلهم داخل المخيمات والتجمعات الفل�سطينية في �سورية ومع القد�س وغزة 

وكل ربوع الوطن المحتل. 
ومع ازدياد اأعداد الالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى اأوروبا، ظهرت الحاجة لإعادة ترتيب 
البيت الفل�سطيني، فبداأت مبادرات �سبابية ذات طابع اأهلي تطفو على ال�سطح في محاولة للحفاظ 
على الحالة الفل�سطينية، وتاأطير الطاقات والقدرات ال�سبابية والعلمية لفل�سطينيي �سورية لخدمة 

هذه ال�سريحة. 
اإليه  دعا  الذي  النم�سا  في  �سورية  فل�سطينيي  لقاء  عن  انبثق  الح�سر  ل  المثال  �سبيل  فعلى 
المجل�س التن�سيقي لدعم فل�سطين في العا�سمة فيينا، لجنة لمتابعة ومناق�سة اأو�ساع الالجئين 
ب�سوؤون  يخت�س  م�ستقبلي  خدمات  لمركز  نواة  ولت�سبح  النم�سا،  اإلى  المهجرين  الفل�سطينيين 

الالجئين الفل�سطينيين القادمين من �سورية. 
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اأطلقوا عليها  ال�سويد لجنة  اإلى  القادمين من �سورية  الفل�سطينيين  النا�سطين  كما �سكل عدد من 
ا�سم »توا�سل« بهدف تفعيل دور الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في مختلف اأماكن وجودهم 
في ال�سويد، وتقوية التوا�سل فيما بينهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم عبر التعاون 

مع الموؤ�س�سات ال�سويدية الداعمة لفل�سطين. 
وي�ساف اإلى ذلك ان�سمام العديد من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين اإلى فريق عمل الموؤ�س�سات 

الفل�سطينية الأوروبية النا�سطة هناك كالبيت الفل�سطيني في هولندا.

اأوروبا،  فيما �سهد عام 2015، تو�سعاً في دور فل�سطينيي �سورية على �ساحة العمل الأهلي في 
اأوروبا«،  فل�سطينيي  �سباب  »تجمع  اإطالق  في  �سورية  فل�سطينيي  �سباب  من  الع�سرات  و�سارك 
 – الأول  ت�سرين  �سهر  في  الأوروبية  الأقطار  جميع  �سمل  الذي  المو�سع  الأول  الموؤتمر  خالل 

اأكتوبر2015.
�سارك  فلقد  دولية،  ولقاءات  موؤتمرات  في  ال�سوري  الفل�سطيني  ال�سباب  من  العديد  �سارك  كما 
النا�سط فار�س �سهابي في موؤتمر دعم الأونروا في نيويورك مطلع �سهر حزيران – يونيو 2015، 
حيث نقل معاناة الالجئين الفل�سطينيين في �سورية وفي مخيم اليرموك والمخيمات الفل�سطينية 
الأخرى المن�سية، والتي تتعر�س للق�سف والدمار والح�سار وغياب كامل للخدمات، بالإ�سافة 
اإلى المخاطر التي واجهت وتواجه المئات من الالجئين الذين اأجبروا على ركوب قوارب الموت 
الوقاحة الجلو�س  المتو�سط، كما وهاجم فار�س خالل كلمته ممثل الحتالل، قائاًل له: »من  عبر 
اأن مكانكم لي�س  اأعتقد  اأنتم ت�سببتم بها، هل ت�ستمتعون بذلك،  اآلم �سعب  اإلى  بيننا، وال�ستماع 
بيننا، بين ممثلي الدول التي تحترم حقوق الإن�سان، مكانكم في محكمة الإرهاب وقوائم الإرهاب 

بجانب بوكو حرام وداع�س«.
اأطلقها  األمانيا حملت ا�سم »اأبواب« والتي  اإطالق �سحيفة عربية في  كما �سهد نهاية عام 2015 
و�سيا�سية  اإخبارية  عربية  �سحيفة  اأول  بمثابة  لتكون  العا�سق«  »رامي  وال�سحفي  ال�ساعر 
ترجمة  خالل  من  األمانيا،  اإلى  الجديد  للوافدين  المعلومات  بتقديم  تهتم  مطبوعة  واجتماعية، 

بع�س القوانين وبنود الد�ستور، اإ�سافة اإلى اإطالعهم على موا�سيع الدرا�سة في األمانيا.
كما ح�سل العديد من الالجئين على جوائز دولية ومراكز ريا�سية وعلمية متقدمة، ففي األمانيا 
بون،  مدينة  في  وال�سالم  الإن�سان  لحقوق  بيتهوفن  جائزة  على  اأحمد  اأيهم  المو�سيقي  ح�سل 
تم  وكذلك  دم�سق،  في  الفل�سطينيين  لالجئين  اليرموك  مخيم  في  الحرب  �سد  مو�سيقى  لعزفه 
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تكريم الالجئ اأمجد ح�سن خالل مهرجان مالمو لالأفالم الق�سيرة، بعد م�ساركته بفيلم من تاأليفه 
واإخراجه بعنوان ق�سه كتاب.

كذلك ا�ستطاع الالجئ الفل�سطيني ال�سوري فوؤاد اأبو �سمير)27( عاماً الو�سول لأهم مراكز البحوث 
في األمانيا، لي�سبح اأول لجئ من �سورية يعمل في المجال العلمي والتقني في معهد متقدم في 

األمانيا.
وفي الجانب الإن�ساني فقد �سهدت الأ�سهر ال�ستة الأولى من 2016 بروز دور فل�سطينيي �سورية 
في العمل الإن�ساني، حيث قام ال�سباب الفل�سطيني ال�سوري في ال�سويد با�ستقبال اأفواج الالجئين 
الجدد، وبالن�سمام اإلى فرق العمل التطوعية التي قامت بزيارات اإلى مراكز اللجوء التي ت�ستقبل 

القادمين الجدد من �سورية في هولندا، حيث قدموا لهم الن�سائح والإر�سادات ال�سرورية.
فيما بادرت مجموعة من الالجئين الفل�سطينيين ال�سوريين في الدنمارك يوم 16/كانون الثاني – 
يناير /2016 باإطالق حملة للتبرع بجمع مبلغ مالي، كم�ساهمة منهم للتخفيف من معاناة اأهلهم 

في مخيم خان ال�سيح بريف دم�سق الذي يتعر�س لق�سف وظروف اقت�سادية �سعبة.
اأوروبا  في  دولية  فعاليات  �سمن  �سورية  فل�سطينيو  �سارك  فقد  العامة  الفعاليات  �سعيد  وعلى 
الفل�سطينيين  الالجئين  من  العديد  وتمكن   ،2016 هولندا  في  الفل�سطينية  الجالية  كموؤتمر 

ال�سوريين من الفوز في انتخابات الهيئة الإدارية للجالية التي تمت خالله. 
كما �ساركوا في اأعمال موؤتمر فل�سطينيي اأوروبا، حيث اأقاموا ور�سات العمل والمعار�س الفنية 
والتوثيقية على هام�س اأعمال موؤتمر فل�سطينيي اأوروبا الـ )14( في مدينة مالمو ال�سويدية 2016 
وذلك  �سورية،  فل�سطينيي  من  المئات  ح�سرها  والتي  بهولندا،  روتردام  في   2017  )15( والـ 
بم�ساركة عدد من الإعالميين والفنانين الفل�سطينيين من مخيمات �سورية المقيمين في �سوي�سرا 

واألمانيا وال�سويد وغيرها. 
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�لخاتمــة

�سكلت اأعمال الحتجاج �سد النظام في �سورية منذ عدة �سنوات وما رافقها من اأعمال عنف عاماًل 
ال�سكان من ظروف مروعة على نحو متزايد  في النزوح واللجوء نتيجة ما يتعر�س له  اأ�سا�سياً 
داخل البالد، حيث يتعر�سون في بع�س المناطق للح�سار والجوع فيما ي�ستهدفون ق�سفاً ودمارًا 

دون تمييز بين مدني اأو ع�سكري، طفل اأو بالغ، رجل اأو امراأة في مناطق اأخرى.
ولم يكن الالجئ الفل�سطيني في �سورية ببعيد عن كل هذه المحن فقد تعر�ست معظم المخيمات 
المتكرر لغالبية �سكانها، وتفكيك  الداخلي  النزوح  اإلى  اأدى  الق�سف والدمار ما  اإلى  الفل�سطينية 

الن�سيج الجتماعي لالجئين الفل�سطينيين في �سورية.
لقد دفعت الظروف الالجئين الفل�سطينيين من �سورية اإلى ركوب قوارب الموت طمحاً في الو�سول 
م�ستقبل  ت�سمن  وباأو�ساع  بكرامة،  للعي�س  وال�ستقرار  والأمان  بالأمن  ت�سعرهم  اأو�ساع  اإلى 
اأبنائهم المهدد ب�سبب حالتي اللجوء والنزوح المتكررتين، اإل اأن تلك الرحالت ما كان مقّدرًا لها 
اأن ت�سل جميعها اإلى مبتغاها، فقد حدثت فواجع بالعديد من حوادث الغرق التي راح �سحيتها 

المئات من اأبناء الالجئين فاأ�سبح جزء ٌ في عداد الأموات وجزء ما يزال في عداد المفقودين. 
الموت  اإلى  الموؤكد  الموت  من  يفرون  �سورية  من  الفل�سطينيون  الالجئون  يزال  فال  ذلك  ورغم 
المحتمل في ظل ان�سداد الأفق اأمام ت�سوية النزاع في �سورية على اأمل الو�سول اإلى اأوروبا مهما 

تكبد في �سبيل ذلك من األم وباأي ثمن. 






