
 www.vdc-sy.info
editor@vdc-sy.info

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

تموز - 2014



 مركز توثيق اإلنتهاكات
في سوريا

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا



 www.vdc-sy.info
editor@vdc-sy.info

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

الفهرس

المقدمــة ................................................................................................................ 1

المنهجيــة ............................................................................................................... 1

توزع المخيمات في الريف اإلدلبي:

2  ..................................................................................... النظاميــة  المخيمــات   : أواًل 

1- مخيمــات طريق الدانا )أطمة( ................................................................................    2

4    ................................................................................. 2- تجمــع مخيمــات )أطمــة( 

الخاتمــة ................................................................................................................ 18

19  ................................................. المخيمــات  تــوزع  أمــكان  توضــح  خريطــة 

ثانيــً : التجمعــات العشــوائية للنازحيــن ................................................................. 10

10  ...............................................................   : الزاويــة  جبــل  مخيمــات  تجّمــع   -1

5 ...................................................................................... أ- مخيــم الجزيــرة 

7  ..................................................................................... البيــان  مخيــم  ب- 

8  ..................................................................................... الخليــل  ج- مخيــم 

د- مخيــم الفــاروق )عمر بــن الخطــاب( ......................................................... 10

أ- مخيــم ســرجيال .................................................................................... 10

13  ................................................................ الخربــة )شنشــراح(  ب- مخيــم 

15  ............................................................................. تلمنــس  مخيــم  ج- 

17  ........................................................................ بلــدة كنصفــرة  نازحــو  د- 



 مركز توثيق اإلنتهاكات
في سوريا

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

     تقــع محافظــة إدلــب شــمال ســوريا، وتشــّكل باإلضافــة إلــى حلــب بوابــة ســوريا الشــمالية باتجــاه تركيــا وأوربّــا، وتبلــغ 

مســاحتها 6100 كــم2  ، يحدّهــا مــن الشــمال لــواء اإلســكندرون ) إقليــم هاتــاي ( ومــن الشــرق محافظــة حلــب، ومــن الغــرب 

محافظــة الالذقيــة ومــن الجنــوب محافظــة حمــاه، وهــي تحتّــل المرتبــة الثامنــة فــي ســوريا بحســب المســاحة، ووفــق آخــر 

إحصــاء رســمي تــّم إجــراؤه فــي المحافظــة فقــد كان عــدد ســكانها يبلــغ حوالــي المليــون والنصــف مليــون نســمة، وهــذا الرقــم 

تغيـّـر كثيــراً بعــد انــدالع الثــورة، فقــد نــزح مئــات اآلالف مــن ســكان المحافظــة نفســها، ولكــن فــي المقابــل نــزح إليهــا أيضــاً 

مئــات اآلالف مــن النازحيــن مــن محافظــات أخــرى، وخاصــة إلــى ريفهــا الشــمالي الــذي يعــّج بعشــرات مخيمــات النــزوح 

القريبــة مــن الحــدود التركيــة، النظاميــة منهــا والعشــوائية، وتعــدّ إدلــب واحــدة مــن بيــن المحافظــات التــي تعّرضــت لهجمــات 

شرســة مــن قبــل قــوات النظــام، فقــد اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر توثيــق 

ــة  ــاً قضــوا بأشــكال مختلف ــر مــن ســبعة آالف مدني ــد قــوات النظــام، منهــم أكث ــى ي ــر مــن ) 10200 ( شــهيداً قضــوا عل أكث

مــن أنــواع القتــل، وقــد أدّى ذلــك إلــى نــزوح مئــات اآلالف مــن ســكانها إلــى اللجــوء إلــى المخيمــات التركيــة وفّضــل مئــات 

اآلالف اآلخريــن العيــش فــي المخيمــات الداخليــة جنبــاً إلــى جنــب مــع نازحــي المحافظــات األخــرى وعلــى رأســهم حمــاه 

وحمــص.                                                                                                                  

وفــي ســياق تســليط الضــوء علــى أوضــاع النازحيــن داخليــاً فــإّن مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا يقــدّم هــذا التقريــر 

الــذي يغطــي الفتــرة حتــى نهايــة شــهر نيســان مــن العــام 2014، وقــد كان المركــز – فــي هــذا الســياق – قــد أصــدر تقريــراً 

مفصــالً عــن أوضــاع النازحيــن داخليــاً فــي ريــف حلــب خــالل شــهر آذار المنصــرم كجــزء مــن سلســلة تقاريــر يصدرهــا 

المركــز حــول النازحيــن والالجئيــن علــى حــدا ســواء بعــد أن بلغــت األرقــام مســتويات قياســية ضمــن إجــراءات وسياســات 

ممنهجــة مــن قبــل النظــام لتهجيــر المواطنيــن قســرياً وتغييــر ديمغرافيــة مناطــق ومحافظــات بعينهــا.                                                                          

                                                                       

المنهجية:
      اعتمــد التقريــر فــي منهجيتــه بشــكل رئيســي علــى العديــد مــن الزيــارات الميدانيــة التــي قــام بهــا أحــد باحثــي المركــز – 

الباحــث مصعــب شــبيب – حيــث جــال علــى معظــم مخيمــات النــزوح فــي الريــف اإلدلبــي وأجــرى العشــرات مــن اللقــاءات 

ــى  ــر أيضــاً عل ــد التقري ــة، واعتم ــة واإلغاثي ــوادر الطبي ــن والك ــى النازحي ــة إل ــات باإلضاف ــى هــذه المخيم ــن عل ــع القائمي م

شــهادات أخــرى تــّم إجراؤهــا بواســطة الســكايب مــع بعــض القائميــن علــى مخيمــات وتجمعــات نازحيــن فــي أمــكان عديــدة 

منهــا قريــة كنصفــرة، واعتمــد التقريــر أيضــاً علــى مقــاالت وتقاريــر إخباريــة ذات صلــة بالموضــوع.                                                                              

المقدمة

1

http://www.vdc-sy.info/index.php
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9NXw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NXw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8cHJvdmluY2U9NXw=
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1396232091-Arabic.pdf
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1396232091-Arabic.pdf
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توزع المخيمات 
في الريف اإلدلبي:

أوالً: المخيمات النظامية:
1 - مخيمات طريق الدانا – أطمة )مخيمات قاح( شمالي محافظة ادلب:

ــاً وتقــع علــى       وهــي عبــارة عــن مجموعــة كبيــرة جــداً مــن المخيمــات والتجمعــات التــي يقطــن فيهــا النازحــون داخلي

الطريــق الواصــل مــا بيــن منطقتــي الدانــا وأطمــة شــمال محافظــة حلــب وقبــل الوصــل إلــى تجّمــع مخيمــات )أطمــة(، حيــث 

يتموضــع علــى حافتــي الطريــق مــا يقــارب )64( مخيمــاً، ويبلــغ عــدد النازحيــن فيهــا أكثــر مــن )68000( نــازح، ومعظمهــم 

مــن نازحــي ريــف حمــاه الشــمالي وريــف ادلــب الشــمالي والجنوبــي وجبــل الزاويــة وخــان شــيخون، ومــن هــذه المخيمــات:                                                    

1 – مخيم دار رعاية المسنّين.

2 – مخيم المحبة.

3 – مخيم اإليثار.

4 – مخيم الشباب الخيري.

5 – مخيم المدينة المنورة.

6 – مخيم اإلباء.

7 – مخيم الوليد.

8 – مخيم القرى المنكوبة.

9 – مخيم دار رعاية األيتام.

10 – ومخيم ريف حماه المنكوب.

    العديــد مــن هــذه المخيمــات مصنوعــة مــن عــوازل – صــاج – ال تمنــع بــرد الشــتاء وال حــّر الصيــف، ولكــّن النســبة 

العظمــى مــن هــذه المخيمــات عبــارة عــن خيــم، وقــد أكــدّ مديــر أحــد المخيمــات أّن هنالــك أكثــر مــن عشــرين مخيمــاً غيــر 

مخــدّم صحيــاً علــى اإلطــالق ســواء عــن طريــق المســتوصفات أو النقــاط الطبّيــة، وعــدد المخيمــات التــي يتــّم تقديــم الخدمــات 

ــة  ــارة عــن اســعافات أولي ــة هــي عب ــذه المســاعدات الطبّي ــة ه ــط وطبيع ــات فق ــارة عــن ســبعة مخيم ــا هــي عب ــة فيه الطبّي

وخدمــات طبّيــة بســيطة ولقاحــات، وجميعهــا تقــدّم بالمّجــان، وأّمــا بالنســبة للمســاعدات التــي تقــدّم إلــى هــذه المخيمــات فهــي 

ــم أّن فــرص  ــة أشــهر، مــع العل ــرة، حيــث أّن بعــض المخيمــات ال تصلهــا المســاعدات كل ثالث ــر متوات ــة وغي ــر نظامي غي

العمــل تــكاد تكــون شــبه معدومــة فــي هــذه المخيمــات مــا خــال بعــض بائعــي الخضــار وبعــض النازحيــن الذيــن يعملــون فــي 

أمــور – التهريــب – واألعمــال غيــر النظاميــة.                                     
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     وقــد التقــى الباحــث مصعــب الشــبيب الســيد ) عمــر شــعبان اإلبراهيــم ( المديــر القائــم علــى مخيــم ) دار رعايــة األيتــام( 

وقــام باالطــالع علــى وضــع المخيــم عــن كثــب، حيــث أّن هــذا المخيــم تحديــداً يضــّم حصــراً العائــالت األيتــام ســواء ممــن 

استشــهد منهــم خــالل الثــورة أو ممــن فقــدوا معيلهــم قبــل بــدء الثــورة، ويبلــغ عــدد الخيــم فــي هــذا المخيــم )121( خيمــة، 

تقطنهــا )137( عائلــة، معظمهــم مــن ريــف حمــاه الشــمالي، ويبلــغ إجمالــي عــدد األطفــال فــي هــذا المخيــم )412( طفــالً، 

مقســمين إلــى )201( مــن الذكــور و )211( مــن اإلنــاث، وهنالــك )106( أطفــال ممــن هــم فــي ســّن الرضاعــة، أّمــا العــدد 

ــخ 2013-10-20  ــي تاري ــد تأســس ف ــث التأســيس فق ــم حدي ــم فهــو )750( نازحــاً، وهــذا المخي ــي لســكان لنازحــي المخي الكل

ــم بالكامــل.                                                                                                                  ــة المخي وتقــوم منظمــة ) Save the Children ( بكفال

 بالنســبة لوضــع التعليــم فــي هــذا المخيــم فهنالــك مدرســة لطــالب المرحلــة االبتدائيــة – مــن الصــف األول حتــى الســادس – 

ويبلــغ عــدد طاّلبهــا )251( طالبــاً، وتحتــوي علــى تســعة معلميــن، حيــث يتــّم تدّريــس المناهــج التابعــة لالئتــالف الوطنــي 

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، وتتّكفــل جمعيــة )عطــاء الخيــر( بمصاريــف التعليــم والمدرســين لمــدة ســتة أشــهر مــن 

رواتــب وقرطاســية وحاجــات أخــرى، وباإلضافــة إلــى المدرســة االبتدائيــة هنالــك أيضــاً خيمــة دعويــة يتــّم تدريــس مــادة 

القــرآن الكريــم فيهــا مــن قبــل عــدة نســوة بشــكل طوعــي لمــن يرغــب مــن أطفــال المخيــم.                                                                                              

     وفــي ســياق الحديــث عــن الوضــع الطبــي والصّحــي للمخيــم فقــد أكــدّ اإلبراهيــم أّن المخيــم يخلــو مــن اإلصابــات بمــرض 

اللشــمانيا الجلــدي أو أيــة أمــراض جليــدة أخــرى، بينمــا هنالــك ســتة حــاالت إعاقــة خمســة منهــا جســدية والسادســة ذهنيــة، 

وهنالــك أربــع حــاالت لمصابيــن يعانــون مــن مــرض الســكري وســبعة مرضــى يعانــون مــن مــرض الضغــط وأدويــة هــذه 

األمــراض غيــر متوفــرة علــى اإلطــالق فــي مســتوَصفي المخيــم اللــذان يديرهمــا ممرضتــان تعتمــدان علــى كميــة قليلــة مــن 

األدويــة اإلســعافية، ويتــّم معالجــة الحــاالت األخــرى فــي مشــفى األورينــت فــي أطمــة، وأّمــا الحــاالت المســتعصية فيتــّم نقلهــا 

إلــى المشــافي التركيــة، ويفتقــر المخيــم إلــى ســيارة إســعاف.     

    

     وبالنســبة للخدمــات التــي تقدّمهــا منظمــة )Save the Children( فهــي تتكفــل بتوفيــر ميــاه الشــرب، إالّ أنـّـه ال يوجــد 

خــزان مركــزي للمــاء ويتــّم توزيــع المــاء عبــر صهريــج كبيــر يبقــى فــي المخيــم لحيــن نفــاد كميــة المــاء، وهنالــك أيضــاً 

مولــدة كهربــاء خاّصــة بالمخيــم باشــتراك شــهري قيمتــه )1500( ليــرة ســورية بمعــدل عشــر ســاعات يوميــاً يدفعهــا النــازح، 

وعــدد المســتفيدين مــن الكهربــاء يبلــغ ســتين خيمــة فقــط.                                                                                                                

     وهنالــك عــدّة منظمــات أخــرى تتكفــل بمواضيــع أخــرى، حيــث تقــوم منظمــة ) IHH( بتقديــم خمســين ربطــة مــن الخبــز 

يوميــاً، مــا عــدا يــوم الجمعــة، وتبلــغ حصــة كل )5( أشــخاص ثالثــة أرغفــة يوميــاً، حيــث تقــوم بعــض العائــالت بشــراء مــا 

تبقــا مــن حاجتهــا مــن الخبــز مــن قريــة أطمــة علــى الحــدود التركيــة.                                                                                  

  أمــا بالنســبة للصــرف الصحــي فالمخيــم بالكامــل يحتــوي فقــط علــى ســتة دورات للميــاه ويتــم َحفــر ُحفــر - جــور - فنّيــة 

لــكل دورة ميــاه، حيــث يتــّم تصريــف الميــاه فــي العــراء وهــذا مــا يــؤدي إلــى مشــاكل أخــرى منهــا انتشــار الفئــران والجــرذان 

بشــكل كبيــر، أمــا االمــر الجيــد فأرضيــة المخيــم مفروشــة بالرمــل والحصــى وهنالــك حملــة كل ثالثــة أشــهر لــرّش المخيــم 

بالمبيــدات مــن أجــل القضــاء علــى الحشــرات المنتشــرة فــي المخيــم.                                                                                              
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أطفال من مخيم 
دار رعاية األيتام

للمزيد من الصور المختارة من مخيم دار 
رعاية األيتام يرجى اتباع الرابط التالي:

2 – تجّمع مخيمات أطمة:
تجّمــع مخيمــات أطمــة هــو عبــارة عــن عــدد هائــل مــن الخيــم تمتــدّ علــى مســافة شاســعة مــن الشــريط الحــدودي مــا بيــن 

تركيــا وســوريا فــي قريــة أطمــة، ويبلــغ عــدد المخيمــات النظاميــة فيهــا ثــالث وعشــرون مخيمــاً منهــا )الجزيــرة والعربيــة 

واألورينــت والزهــور وأبــو الليــث والزيتــون والمهاجريــن والوســيم واإلحســان والفــداء والبيــان والخليــل ....( وتحتــوي هــذه 

المخيمــات علــى حوالــي ســتة آالف خيمــة تقريبــاً، ومســتوصفان مركزيــان لجميــع المخيمــات، وخمســة مــدارس للتعليــم هــي 

)الحكمــة وبنــاة المســتقبل وأّم القــرى والجزيــرة والتوحيــد( وهــذ المــدارس فــي مجملهــا تقــوم بتدريــس المناهــج المعتمــدة مــن 

قبــل االئتــالف الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة وتدعمهــا فــي الغالــب منظمــة ) ARS (، وضمــن هــذا التجّمــع هنالــك 

ــع هــم مــن  فــرن وحيــد وهــو فــرن مخيــم الجزيــرة وهــو ال يغطــي إال مخيــم الجزيــرة، ومعظــم النازحيــن فــي هــذا التجّم

مناطــق ريــف حمــاه وادلــب منهــا )الصحــن وقســطون وكفــر زيتــا وكفــر نبــودة وحــاس وكفــر عويــد والهبيــط وديــر ســنبل 

وخــان شــيخون والعديــد العديــد مــن المناطــق األخــرى ....(، وأرضيــة معظــم المخيمــات هــي ترابيــة بيــن أشــجار الزيتــون، 

وتنتشــر العديــد مــن األمــراض الجلديــة فــي المخيــم منهــا اللشــمانيا والحصبــة.

http://en.calameo.com/
003596936b042e94dc92c/books

http://en.calameo.com/read/003596936b042e94dc92c
http://en.calameo.com/read/003596936b042e94dc92c
http://en.calameo.com/read/003596936b042e94dc92c
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وقــد جــال الباحــث فــي مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا علــى العديــد مــن تجّمــع مخيمــات أطمــة وأجــرى العشــرات 

مــن اللقــاءات والمقابــالت، وكان مــن جملــة المخيمــات التــي زارهــا:

 أ – مخيم الجزيرة:
     وهــو مــن أحــد المخيمــات االســتثنائية التابــع لتجمــع أطمــة، والــذي بخــالف المخيمــات األخــرى ُشــيّد جــزء منــه مــن 

الحجــر وَســقّف بصفائــح معدنيــة – توتيــاء – وهــو يتألــف مــن )470( غرفــة إضافــة إلــى حوالــي )75( خيمــة، وتحتــوي 

بمجملهــا علــى )555( عائلــة فــي عمــوم المخيــم، وعندمــا أســس هــذا المخيــم كان يـــتألف مــن عشــرة غــرف، وجــاء بعــض 

المتطوعيــن وبنــوا المئــات مــن الغــرف األخــرى، وهنالــك فــي كل غرفــة ســتة نازحيــن، وفــي حــال كانــت العائلــة كبيــرة جــداً 

فــإّن إدارة المخيــم تقــوم بإعطــاء غرفتيــن للعائــالت الكبيــرة، ويبلــغ مجمــوع عــدد ســكان المخيــم ) 3250( نازحــاً، منهــم أكثــر 

مــن ســتين بالمئــة مــن األطفــال والنســاء، وقــد بلــغ عــدد األطفــال الرّضــع مــا دون ســّن الســنة الواحــدة ) 240 ( طفــالً، وقــد 

اســتحدث فــي المخيــم فــرن آلــي ليغطــي حاجــة ســكانه مــن النازحيــن وتقــوم هيئــات إغاثيــة عديــدة بدعمهــم بمــادة الطحيــن، 

وغالبيــة النازحيــن مــن ريــف حمــاه الشــمالي والجنوبــي وجبــل الزاويــة.

التعليم:
     توجــد فــي هــذا المخيــم مدرســة تضــم الطــالب مــن الصــف االول االبتدائــي حتــى الصــف الســابع اإلعــدادي، ويتألــف 

كادر المدرســة مــن ســتة عشــر مدّرســاً ومســتخدمة واحــدة وحارســين، تــدّرس فيهــا منهــاج االئتــالف الوطنــي لقــوى الثــورة 

ــة  )ARS(، وتضــم المدرســة قســم خــاص  ــا جمعي ــل به ــب المدرســين تتكف ــب والقرطاســية وروات ــا الكت والمعارضــة، أم

لــذوي االحتياجــات الخاصــة  حيــث أن كل ســبعة منهــم مــدّرس خــاص، ويبلــغ عددهــم فــي المخيــم  21 شــخصاً، كمــا توجــد 
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دورة لمحــو األميــة تقــام فــي بنــاء يســمى المركــز الثقافــي  وقــد وصــل عــدد النســاء الالتــي ســّجلن فيــه ســت وعشــرون امــرأة  

تشــرف علــى تعليمهــن معلمتــان، وقــد بلــغ عــدد الطــالب فــي المخيــم بشــكل إجمالــي إلــى مــا يقــارب )500( تلميــذ مقســمين 

علــى كافــة المراحــل حيــث أن عــدد تالميــذ الصــف األول فقــط )75( تلميــذاً.

الوضع األمني في المخيم:
     يوجــد ضمــن هــذا المخيــم مخفــر يتألــف عناصــره مــن بعــض رجــال المجلــس العســكري التابــع للجيــش الســوري الحــّر، 

حيــث قــال المســاعد أول المنشــق خالــد العيســى رئيــس مخفــر المخيــم عــن الخدمــات األمنيــة المقدمــة فــي المخيــم أّن المخفــر 

المؤلــف مــن غرفتيــن ادارة وغرفــة التحقيــق، ويبلــغ تعــداد عناصــره عشــرة عناصــر إضافــة إلــى رئيــس المخفــر، حيــث 

ــا الخالفــات التــي  ــم ليــالً، أّم ــة والمــاء ويتناوبــون علــى الحراســة فــي المخي ــم توزيــع اإلغاث يتولــى عناصــر المخفــر تنظي

تنشــب فــي المخيــم بيــن النازحيــن أنفســهم فأنــه يتــّم حلهــا بالتراضــي وبإجمــاع كبــار وجهــاء المخيــم.

الخدمات في مخيم الجزيرة:
     تتكفــل منظمــة )Medical( بتوفيــر المــاء الصالــح للشــرب للنازحيــن، حيــث تقــدّم )24( برميــالً مــن المــاء لــكل )40( 

أســرة نازحــة، وهنالــك مشــروع لبنــاء خــزان فــي المخيــم لكنّــه لــم ينجــز بعــد، أّمــا بالنســبة للصــرف الصحــي فــي المخيــم 

ــا  ــة، أّم ــاه الصــرف الصّحــي فــي حفــرة – جــورة – فنيّ فهنالــك مرحــاض واحــد لــكل عشــرين شــخصاً، ويتــّم صــرف مي

ــدات  فــي  ــا بالنســبة للكهربــاء فيوجــد عشــر مول ــّم تصريفهــا فــي طرقــات المخيــم، أّم ــاه الصــرف الصّحــي للغــرف فيت مي

المخيــم حيــث أن االشــتراك الشــهري  هــو ) 2000 ( ليــرة ســورية  وتتــم التغذيــة بالكهربــاء مــن الســاعة الخامســة عصــراً 

حتــى الثانيــة عشــرة ليــالً مــا عــدا يوميــن تتــم التغذيــة بالنهــار مــن أجــل الغســيل، وبالنســبة لألحــوال المعيشــية فمعظــم شــباب 

ــد أيضــاً ممكــن  ــة، وهنالــك العدي ــم يحاولــون العمــل مــع الهيئــات والمنظمــات الغيــر حكوميــة اإلغاثيــة منهــم والطبّي المخي

يعملــون فــي حمــل ونقــل المــواد عبــر معبــر أطمــة الحــدودي.

الوضع الصّحي والطبي:
     بحســب األســتاذ إبراهيــم حجــازي، والــذي يعمــل مشــرفاً علــى العامليــن فــي مخيــم أطمــة مــع منظمــة )MSF(، والــذي 

يقــوم أيضــاً بــإدارة مخيــم الخليــل، فقــد أفــاد بــأّن مخيــم الجزيــرة يحتــوي علــى مســتوصف مكــون مــن أربــع غــرف عاّمــة 

ــة خاصــة  ــك غرف ــى هــذه الغــرف هنال ــة إل ــة – وباإلضاف ــر مفعّل ــة – غي ــى صيدلي ــة إل ــة خاّصــة بالنســاء، باإلضاف وغرف

ــة،  ــراض الوبائي ــات لألم ــم اإلحصائي ــى أيضــاً بتقدي ــال، وتعن ــى األطف ــم اللقاحــات إل ــى بتقدي ــي تُعن ــة )MSF( والت بمنظم

ــك أيضــاً  ــي األســبوع، وهنال ــن ف ــن لمــدة يومي ــات للنازحي ــن يقومــون بإجــراء معاين ــاء المتطوعي ــك عــدد مــن األطبّ وهنال

موظفيــن مهمتهــم القيــام بجــوالت ضمــن المخيــم واإلشــراف الطبـّـي علــى المصابيــن، وتحــول اإلصابــات الشــديدة إلــى مشــفى 

أورينــت، أّمــا الحــاالت الخفيفــة فيتــّم التعامــل معهــا فــي مســتوصف المخيــم ذاتــه، وبشــكل عــام يعانــي مخيــم الجزيــرة وغيــره 

مــن تجمعــات مخيمــات أطمــة مــن مــرض الحصبــة، حيــث أنّــه تــّم تســجيل إصابــة أكثــر مــن )30 %( مــن النازحيــن بهــذا 

المــرض فــي العــام 2013، وإضافــة إلــى مــرض الحصبــة فهنالــك انتشــار لمــرض اللشــمانيا الجلــدي بنســبة قريبــة مــن نســبة 

مــرض الحصبــة.
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 ب – مخيم البيان:
      يبلــغ عــدد ســكان مخيــم البيــان ) 3190 ( نازحــاً، ويبلــغ نســبة األطفــال والنســاء منهــم حوالــي ) 60 % ( ويحــوي أيضــاً 

علــى حوالــي ) 280 ( رضيعــاً، تحــت عمــر الســنة، ومعظــم النازحيــن هــم مــن ريــف ادلــب الجنوبــي وريــف حمــاه الشــمالي 

ويقطنــون فــي ) 445 ( خيمــة بمعــدل ســبعة أشــخاص فــي كل خيمــة، وأغلبهــم مــن الطبقــات الفقيــرة جــداً – الطبقــات ذوي 

الدخــل المعــدوم – وهــذا المخيــم يعانــي مــن حالــة مأســاوية كونــه يقــع بيــن أشــجار الزيتــون والــذي ترجــع ملكيتــه ألشــخاص 

يتحكمــون بالنازحيــن، حيــث يمنعونهــم مــن َحفــر ُحفــر للصــرف الصحــي أو وضــع خزانــات الميــاه، ويعانــي المخيــم مــن 

مشــاكل عديــدة منــه  أّن كل خمــس خيــم لهــم مرحــاض واحــد، وأرضيــة المخيــم مــن تــراب يتحــول إلــى مســتنقعات ووحــل 

كثيــر أثنــاء هطــول المطــر، إضافــة إلــى البــرد الشــديد أثنــاء الشــتاء حيــث تــّم توزيــع المدافــئ علــى نســبة ) 10 % ( فقــط مــن 

النازحيــن دون أيــة وقــود !! ويفتقــر المخيــم إلــى التعليــم بشــكل كامــل حيــث ال توجــد مدرســة فــي المخيــم، وأيضــاً ال يوجــد 

مســتوصف لعــالج المرضــى والمصابيــن وقــد تــّم تســجيل ثالثيــن حالــة حصبــة وجميعهــم تعالجــوا علــى نفقتهــم الخاّصــة، 

ــل  ــي حم ــون ف ــن يعمل ــن الذي ــض النازحي ــال بع ــا خ ــل، م ــن العم ــون ع ــم عاطل ــكان المخي ــم س ــك أّن معظ ــى ذل أضــف إل

األغــراض علــى معبــر بــاب الهــوى الحــدودي، وتنتشــر األفاعــي واألقــارب – بحســب النازحيــن – بشــكل كبيــر وغريــب 

جــداً، دون وجــود أيــة مبيــدات للقضــاء عليهــم.

صور من مخيم 
أطمة

للمزيد من الصور المختارة من مخيم 
أطمة يرجى اتباع الرابط التالي:

http://en.calameo.com/
0035969366ca44c306d05/books

http://en.calameo.com/read/0035969366ca44c306d05
http://en.calameo.com/read/0035969366ca44c306d05
http://en.calameo.com/read/0035969366ca44c306d05
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     قــال األســتاذ عبــد الكريــم خليــل مديــر المخيــم لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أّن المخيــم يفتقــر إلــى مطبــخ أيضــاً، 

بينمــا تقــوم منظمــة ) IHH ( بتقديــم الخبــز للنازحيــن، ولكنــه ال يكفــي فــكل عشــرة أشــخاص يحــّق لهــم الحصــول فقــط علــى 

ســبعة أرغفــة مــن الخبــز وهــي ال تكفــي لوجبــة واحــدة، وهنالــك أيضــاً بعــض بائعــي الخبــز ولكــّن بأســعار عاليــة فــكل ربطــة 

تكلفتهــا ) 150 ( ليــرة ســورية، والمخيــم يعانــي مــن شــّح كبيــر فــي جميــع الخدمــات وتنعــدم فيــه أدنــى أســباب المعيشــة.

 ج - مخيم الخليل:
     يبلــغ عــدد النازحيــن فــي مخيــم الخليــل )    1900 ( نازحــاً، يعيشــون فــي ) 295 ( خيمــة، يعيــش كل ســت نازحيــن فــي 

خيمــة واحــدة، وهــو كمــا مخيــم البيــان يعانــي مــن العديــد مــن المشــاكل منهــا أّن أرضيــة المخيــم مــن التــراب الــذي يتحــول 

إلــى مســتنقعات كبيــرة خــالل الشــتاء ويصعــب المشــي فيــه بســبب الطيــن والوحــل الكثيريــن، وهــو يقــع فــي نهايــة ســفح 

ترابــي، وخــالل الصيــف فهــو يعانــي مــن انتشــار البعـّـوض بشــكل كبيــر وكثيــف جــداً إضافــة إلــى الروائــح الكريهــة الناتجــة 

عــن الصــرف الصّحــي.

قال السيد إبراهيم حجازي مدير مخيم الخليل:
     »باإلضافــة إلــى األوضــاع الســيئة للمخيــم، فهــو يفتقــر أيضــاً إلــى مدرســة وال يوجــد مســتوصف، وحاليــاً لدينــا أربــع 

حــاالت مصابــة بالحصبــة وأربــع حــاالت ألمــراض مســتعصية نقــوم بإرســالها إلــى مشــفى األورينــت الحــدودي، ونعانــي 

أيضــاً مــن عــدم وجــود إطفائيــة فــي المخيــم، وكل خمســة خيــم تعتمــد علــى مرحــاض واحــد وال توجــد خدمــات للكهربــاء 

فــي المخيــم أو حتــى مولــدات فهــو يعيــش فــي حالــة مأســاوية ومعظــم شــبابه مــن العاطليــن عــن العمــل«.

د – مخيم الفاروق )عمر بن الخّطاب(:
ــدد  ــغ ع ــالت، ويبل ــا ) 510 ( عائ ــة تقطنه ــة، ويضــّم ) 450 ( خيم ــات أطم ــات مخيم ــن تجّمع ــع ضم ــو أيضــاً يق      وه

النازحيــن فيهــا ) 3925 ( أي بمعــدل ســبعة أفــراد ضمــن الخيمــة الواحــدة، وأغلــب النازحيــن هــم مــن جبــل الزاويــة فــي 

ادلــب، وتبلــغ نســبة األطفــال ) 60 % ( بينهــم ) 410 ( أطفــال رّضــع، وتاريــخ بنــاء المخيــم قديــم، وهــو مــن أوائــل مخيمــات 

تجّمــع أطمــة.

ــة ) 25 % ( مــن  ــن قراب ــد بلغــت نســبة المصابي ــم، فق ــي المخي ــر جــداً ف ــدي بشــكل كبي      ينتشــر مــرض اللشــمانيا الجل

النازحيــن، ومعظــم هــذه الحــاالت يتــّم عالجهــا ضمــن المخيــم، وهنالــك أيضــاً ) 25 ( حالــة ألمــراض مزمنــة ويتــّم عالجهــا 

ــن  ــة ممرضي ــوم ثالث ــث يق ــال، حي ــلل األطف ــة لش ــات الالزم ــة )MSF( باللقاح ــل منظم ــة، وتتكف ــي التركي ــي األراض ف

ــة فــي هــذا المخيــم. بزيــارات يوميــة للمخيــم، فــي ظــل غيــاب وجــود مســتوصف أو نقطــة طبّي

     بالنســبة للوضــع التعليمــي فــي المخيــم، فهــو ســيء جــداً فهنالــك حوالــي ) 500 ( طالــب ضمــن ســّن التعليــم وفــي مراحــل 

ــم،  ــدة ولكــن ال يــدرس منهــم ســوى ) 250 ( طالــب، وذلــك بســبب عــدم توافــر المدرســة ضمــن هــذا المخي دراســية عدي

حيــث يضطــرون للذهــاب إلــى المخيمــات األخــرى للدراســة، ويتــّم تدّريــس المنهــاج الــذي أصــدره االئتــالف الوطنــي لقــوى 

الثــورة والمعارضــة الســورية.
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الخدمات األخرى:
     بالنســبة للميــاه الشــرب تقــدّم منظمــة ) Medical ( صهريــج مــاء يوميــاً لــكل ) 50 ( عائلــة، حيــث تبلــغ حصــة كل 

ــا بالنســبة للكهربــاء فهنالــك مولــدات خاّصــة وهــي متوفــرة لالشــتراك الشــهري بمعــدل  عائلــة تقريبــاً نصــف برميــل، أّم

عشــر ســاعات يوميــاً وبقيمــة    ) 2500 ( ليــرة ســورية، وتقــوم منظمــة ) IHH ( التركيــة بتقديــم مــادة الخبــز بشــكل يومــي، 

وذلــك بمعــدل ســبعة أرغفــة لــكل ) 10 ( أفــراد بينمــا يتــّم ســداد النقــص الباقــي عــن طريــق الشــراء مــن البائعــة المتجوليــن، 

حيــث يبيعــون كل ربطــة خبــز بســعر ) 75 ( ليــرة ســورية.

ــكّل  ــم المأســاوي بشــكل عــام، ف ــم فهــو ال يختلــف عــن وضــع المخي ــي المخي ــي ف       بالنســبة لخدمــات الصــرف الصّح

خمســين خيمــة تعتمــد علــى ثــالث دورات للميــاه والتــي تعتمــد بدورهــا علــى ُحفــر – جــورة فنّيــة – فقــط، حيــث منــع مالــك 

األرض بنــاء أكثــر مــن عــدة حفــر، والميــاه تمــأل طرقــات وأرض المخيــم بســبب الصــرف الصّحــي العشــوائي.

ــة فــي       ــه اليومي ــب – حــول معانات ــن مــن كفرومــة – محافظــة ادل ــور، وهــو أحــد النازحي ــو شــريف بي تحــدّث الحــاج أب
ــاروق: ــم الف مخي

     » أنــا نــازح مــن بلــدة كفرومــة الواقعــة فــي جبــل الزاويــة وأعيــش فــي مخيــم الفــاروق والــذي ينقصــه تقريبــاً أغلــب 

ــة علــى  ــا، هــذا ناهيــك عــن الطوابيــر الطويل الخدمــات، فنحــن نبيــع الســلل الغذائيــة لنشــتري بهــا خبــزاً نطعــم بــه أطفالن

دورات الميــاه صباحــاً مــن أجــل الحصــول علــى المــاء، فالنــاس يعانــون كثيــراً مــن مســألة المــاء، حيــث أن المــاء ال يكفينــا 

لنشــرب منــه أو لقضــاء حاجاتنــا الشــخصية األخــرى، وهــي تنقطــع منــذ الصبــاح فــي األيــام المخصصــة لغســل المالبــس، 

والطعــام الــذي كان مقــدم  ضمــن وجبــة الغــداء غيــر كافــي، إضافــة إلــى المحســوبيات فــي توزيــع الخيــم، فقــد اشــتريت 

خيمتــي هــذه بمبلــغ ) 10000 ( ليــرة ســورية، وأطفالنــا هنــا محرومــون مــن التعليــم، بســبب عــدم وجــود المــدارس، ولكــن 

ــم  ــي تقدي ــر ف ــز كبي ــك تميي ــواع القصــف، وهنال ــن أن ــوع م ــم نتعــرض ألي ن ــة ول ــك مشــاكل أمني ــل ال توجــد هنال بالمقاب

ــن  ــوع م ــى أي ن ــه ال مدرســة وال مســجد وال حت ــن ال توجــد في ــة ولك ــي أطم ــات ف ــر المخيم ــن أكب ــا م ــات فمخيمن الخدم

الخدمــات فلذلــك نرجــو مــن المنظمــات أن تهتــم بهــذا المخيــم بشــكل كبيــر وذلــك بســبب الحاجــة الماســة«.

صورة إلحدى دورات المياه في مخيم أطمة للنازحين
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ثانياً: التجّمعات العشوائية للنازحين في ريف محافظة إدلب:
     باإلضافــة إلــى وجــود عشــرات المخيمــات »النظاميــة فــي عمــوم محافظــة ادلــب، هنالك مئات مــن نقاط التجّمع العشــوائية 

أو مــا اصطلــح علــى تســميتها المخيمــات العشــوائية والتــي تحــوي أيضــاً علــى مئــات اآلالف مــن النازحيــن القادميــن مــن 

محافظــات ومناطــق مختلفــة علــى رأســها حمــص وحمــاه وريــف إدلــب، وخــالل عمليــة مســح لريــف إدلــب تبيـّـن أّن النســبة 

الســاحقة مــن هــذه المخيمــات تتواجــد فــي: معصــران وجرجنــاز والحراكــي وآفــس وســراقب وطعــوم وتفتنــاز وأبيــن وســلقين 

وكفرتخاريــم وحــارم وســرمدا والدانــا وديــر ســنبل والرويحــة وشــنّان والبــارة وبليــون وكنصفــرة، وجميــع هــذه التجمعــات 

العشــوائية اعتمــدت علــى طــرق عديــدة للســكن فمنهــم مــن اعتمــد علــى بعــض الخيــم العاديــة ومنهــم مــن فّضــل العيــش فــي 

أماكــن عاّمــة مثــل المــدارس ومنهــم مــن اختــار العيــش بيــن األماكــن األثريــة القديمــة، والالفــت فــي تجمعــات النــزوح فــي 

ريــف إدلــب أّن هنالــك مئــات العائــالت يعيشــون فــي كهــوف بعضهــا قديــم يعــود تاريخهــا إلــى آالف الســنين وبعضهــا تــّم 

حفــره حديثــاً وذلــك خوفــاً مــن القصــف والمــوت الــذي ظــّل يالحقهــم حتــى فــي األماكــن التــي نزحــوا إليهــا. 

1 – تجّمع مخيمات جبل الزاوية:
     نتيجــة الســتمرار القصــف العشــوائي والمســتمر مــن قبــل قــوات النظــام واســتهدافه المباشــر لقريــة كفرومــة وذلــك بســبب 

قربهــا مــن معســكر الحامديــة الواقــع غــرب معــّرة النعمــان – جنــوب قريــة كفرومــة – وقــد قــام جيــش النظــام بعمليــة تدميــر 

ممنهجــة للقريــة حيــث بلغــت نســبة الدمــار فيهــا أكثــر مــن ) 40 % ( مــن نســبة المنــازل، وأدى كل ذلــك إلــى نــزوح آالف 

العائــالت باتّجــاه قريــة البــارة لينشــؤوا مخيميــن هنالــك همــا مخيــم ســرجيال للنازحيــن ومخيــم الخربــة، فــي المناطــق األثريــة 

التــي تعــود إلــى الحقبــة الرومانيــة: 

 أ - مخيم سرجيال:
ــة  ــى الحقب ــخ إل ــي التاري ــود ف ــي تع ــارة، والت ــة الب ــرق قري ــة ش ــة الواقع ــرجيال ( األثري ــة ) س ــي منطق ــم ف ــع المخي      يق

ــة مأســاوية، فهــو ينعــدم  ــي مــن أوضــاع ســيئة جــداً وحال ــع مخيمــات النــزوح األخــرى فهــو يعان ــل جمي ــة، وكمث الروماني

ــات األخــرى  ــى انتشــار الحيوان ــة إل ــر إضاف ــة بشــكل كبي ــه األمــراض واألوبئ ــى الخدمــات األساســية للعيــش وتنتشــر في إل

مــن أفاعــي وقــوارض وحشــرات، وقــد التقــى الباحــث فــي مركــز توثيــق االنتهــاكات المســؤول اإلغاثــي فــي المخيــم الســيد 

ــي:                         ــاد بالتال )محمــد البــدر( وأف

     » يبلــغ عــدد العائــالت التــي تقطــن فــي المخيــم ) 42 ( عائلــة ويبلــغ مجمــوع عــدد النازحيــن أكثــر مــن ) 250 ( نازحــاً، 

ويبلــغ نســبة األطفــال فــي هــذا المخيــم – دون ســّن الخامســة عشــر – أكثــر مــن خمســين بالمئــة مــن نســبة ســكان المخيــم، 

ويبلــغ عــدد األطفــال الرّضــع أكثــر مــن خمســين طفــالً، والملفــت فــي هــذا المخيــم أن أكثــر مــن ) 60 % ( مــن ســكانه مــن 

اإلنــاث، وجميعهــم يقطنــون فــي بقايــا قصــور رومانيــة قديمــة وقســم آخــر يقطــن فــي الكهــوف المنتشــرة فــي المنطقــة، إضافــة 

إلــى بيــوت مصنوعــة مــن الطيــن، ويواجــه النازحــون الذيــن يقطنــون فــي الكهــوف مشــكلة الرطوبــة العاليــة، حيــث شــّكلت 

لــدى الكثيــر منهــم مشــاكل وأمــراض صّحيــة خاصــة فــي الصــدر والتنفــس«.  انتهــت الشــهادة.                                                                                         
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وقد قام الباحث في مركز توثيق االنتهاكات في سوريا بجولة ميدانية على المخيم وخلص إلى النتائج التالية:
األوضاع الصّحية في المخيم:

ــة أو ســيارة إســعاف أو  ــى نقطــة طبّي ــوي عل ــوع كان، فهــو ال يحت ــة مــن أي ن ــة خدمــات صحي ــى أي ــم إل ــر المخي      يفتق

حتــى إلــى طبيــب أو ممــرض، حيــث أّن أقــرب نقطــة للعــالج تقــع فــي قريــة البــارة والتــي تبعــد عــن المخيــم مســافة خمســة 

كيلومتــرات، وقــد تــّم تســجيل أكثــر مــن ) 30 ( حالــة مــن مــرض اللشــمانيا الجلــدي، ويتــّم أيضــاً معالجتهــا فــي مســتوصف 

قريــة البــارة، إضافــة إلــى حــاالت عديــدة ألمــراض جلديــة أخــرى، إضافــة إلــى انتشــار مــرض اإلســهال وبعــض األمــراض 

التنفســية بســبب الرطوبــة العاليــة فــي الكهــوف، وهنالــك عــدة حــاالت إلعاقــات ذهنيــة، وحالــة واحــدة مــن شــلل األطــراف 

الســفلية، وجميعــا ال تتلقــى أي دعــم أو رعايــة صّحيــة، إضافــة إلــى وجــود أربعــة أشــخاص يعانــون مــن مــرض القلــب، 

ــة أو  ــة الطبّي ــن العناي ــون م ــم محروم ــا غيره ــم كم ــن الســكري، وجميعه ــة م ــط وثالث ــن الضغ ــون م ــة آخــرون يعان وثالث

الصّحيــة.

التعليم:
     فــي هــذا المخيــم تحديــداً يوجــد أكثــر مــن مئــة طفــل ممــن هــم فــي ســّن التعليــم، ولكــّن العــدد الفعلــي لألطفــال الذيــن 

يذهبــون إلــى مدرســة كفرومــة هــم عشــرة أطفــال فقــط، مــع العلــم أّن المدرســة تبعــد عــن المخيــم مســافة ســبعة كيلومتــرات 

ــا  ــدام، أّم ــى األق ــى الذهــاب ســيراً عل ــرة إل ــن كثي ــي أحايي ــة، ويضطــرون ف ــّم نقلهــم بواســطة الدراجــات الناري ــاً، ويت تقريب

طبيعــة المناهــج التــي يتــّم تدريســها هنالــك فهــي نفــس مناهــج النظــام الســوري.

الجانب الخدمي واإلغاثي:
ــم مــن شــهر كانــون األول 2013 حيــث كانــت  ــى المخي ــة إل ــة إغاثي ــم تدخــل أي جمعي ــه ل ــي، فأنّ بحســب النازحيــن واألهال

هنالــك منظمــة بولنديــة اســمها ) ABD ( تتكفــل بالعديــد مــن الخدمــات فــي المخيــم مثــل المــاء، وكان هنالــك أيضــاً مشــروع 

ــة ) بســمة  ــاً، باإلضافــة إلــى جمعي ــي للنازحيــن داخلي ــم الدعــم اإلغاثــي والمال ــة تُعنــى بتقدي ) Gool ( وهــي شــركة إغاثي

أمــل( التــي كانــت تمــّر علــى المخيــم وعــدة هيئــات إغاثيــة ســورية، أّمــا بالنســبة للمــاء فيتــّم تقديــم ) 24 ( برميــل يوميــاً، 

فهنالــك خمســة خزانــات للميــاه مصنوعــة مــن الحديــد مــن دون أيـّـة عــوازل، وبالتالــي فإنّهــا تصــل إلــى درجــة عاليــة جــداً في 

الصيــف، وبالنســبة للخبــز فهــو غيــر متوفــر أبــداً فــي المخيــم، حيــث يتــّم تأمينــه مــن الفــرن المتواجــد فــي قريــة حــاس والــذي 

ــق الدراجــات  ــه عــن طري ــّم جلب ــرة ســورية، ويت ــرات، وســعر الربطــة ) 45 ( لي ــم مســافة ) 10 ( كيلومت يبعــد عــن المخي

الناريــة، أّمــا الكهربــاء فهــي غيــر متوفــرة فــي المخيــم علــى اإلطــالق، ويعانــي المخيــم مــن انتشــار كبيــر لألفاعــي والعقــارب 

التــي تعيــش بيــن األحجــار وخاصــة فــي فصــل الصيــف.

العمل في المخيم:
     بالنســبة للعمــل فــي المخيــم، هنالــك بعــض النازحيــن يقومــون بجمــع بعــض األعشــاب البريـّـة فــي المخيــم ذات االســتخدام 

الطبّــي والغذائــي والتــي تبــاع بأســعار ال بــأس بهــا مثــل الزعتــر البــري ونبتــة اللزوفــة ونبتــة العصلــج، وبعــض النازحيــن 

اآلخريــن يقومــون بتربيــة المواشــي ويقومــون ببيــع منتجاتهــا، أّمــا النســبة الســاحقة مــن النازحيــن فهــم عاطلــون عــن العمــل 

بشــكل كامــل.
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الوضع األمني في المخيم:
     الوضــع األمنــي فــي المخيــم صعــب جــداً، بخــالف المخيمــات الموجــودة فــي تجّمعــات أطمــة، فهــذا المخيــم يتعــرض 

أحيانــاً لقصــف قــوات النظــام، فقــد تعــرض فــي أحــد المــرات إلــى قصــف الطيــران الحربــي أدى إلــى إصابــة امــرأة، ولحســن 

ــرة  ــي مع ــخ المتمركــزة ف ــات الصواري ــى قصــف براجم ــع، وتعــّرض أيضــاً إل ــي أطــراف التجّم ــع الصــاروخ ف الحــظ وق

النعمــان، ولــم تحــدث أضــرار تذكــر، أّمــا الخالفــات والمشــاكل الشــخصية األخــرى فيتــّم حلّهــا بالتراضــي بيــن ســكان المخيــم 

ومــن قبــل الكبــار والوجهــاء، وفــي أحيــان أخــرى يتــم التوجــه إلــى مخفــر كفرومــة مــن أجــل حــل النزاعــات بيــن النازحيــن.

- يقول مصعب الشبيب عضو مركز توثيق االنتهاكات في سوريا:
     يعانــي المخيــم مــن أوضــاع إنســانية ســيئة، فهــو يفتقــد إلــى أدنــى مســتويات المعيشــة، وبحلــول فصــل الصيف ســتتضاعف 

المعانــاة أكثــر، كــون المخيــم غيــر مــّزَود بالكهربــاء، والمخــاوف كبيــرة مــن كميــة انتشــار الحيوانــات الزاحفــة، والمخيــم ال 

يحــوي أي حّمامــات أو دورات الميــاه مــا خــال عــدد تــّم بنائهــم بواســطة الطيــن وهــو مخصــص للرجــال والنســاء، ومعظــم 

األطفــال يقضــون حاجاتهــم الشــخصية فــي البــراري !! وهــو يعانــي مــن إهمــال مــن قبــل المنظمــات اإلغاثيــة كــون المنطقــة 

بعيــدة عــن الحــدود التركيــة، وأغلــب المنظمــات ال تســتطيع الوصــول إلــى مخيــم بســبب المخــاوف األمنيــة، وهــو بحاجــة 

إلــى مســاعدات فوريــة وعاجلــة.
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 ب – مخيم الخربة أو مخيم شنشراح:
     وهــو شــبيه بمخيــم ســرجيال مــن حيــث كونــه يقــع بيــن منطقــة اآلثــار الرومانيــة المهدمــة، وهــو يقــع تحديــداً شــرق قريــة 

ــة مــن الطيــن، وبــض البيــوت األخــرى  ــم وبعــض البيــوت المبني ــارة عــن عــدد مــن الخي حــاس باتجــاه الشــمال، وهــو عب

ــر مــن ) 140 (  ــة نفســها، وهــو يضــم أكث ــن الغــرف األثري ــن يعيشــون ضم ــوك ( وبعــض النازحي ــن ) البل المصنوعــة م

عائلــة ويبلــغ عــدد النازحيــن فيــه حوالــي     ) 750 ( نازحــاً، النســبة الســاحقة منهــم مــن اإلنــاث، ويوجــد فــي المخيــم أكثــر 

مــن )200 ( طفــل مــا دون ســّن الخامســة عشــرة، منهــم خمســون طفــل فــي ســّن الرضاعــة، وغالبيــة النازحيــن مــن قــرى 

كفرومــة وكفرنبــل، وتــّم تشــييد هــذا المخيــم منــذ أكثــر مــن ســنة وتحديــداً فــي شــهر تشــرين األول 2012 ، وهنالــك بعــض 

البيــوت فيــه مســقوفة بشــوادر البالســتيك ) النايلــون (.

قــال أحــد القائميــن علــى المخيــم لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أّن الوضــع فــي المخيــم كمــا بقيــة مخيمــات النــزوح 

صعــب جــداً، فكميــة المــاء التــي تقــدم مــن مشــروع ) gool ( قليلــة جــداً فهــي بمعــدل ) 24 ( برميــالً لــكل ) 40 ( عائلــة، 

لكــّن عقــد الشــركة انتهــى بتاريــخ 5-4-2014 وحتــى كتابــة هــذا التقريــر لــم تتكفــل أي جهــة أخــرى بتعبئــة خزانات المــاء، وال 

توجــد أي منظمــة تتكفــل بتأميــن الخبــز للنازحيــن، وال توجــد فيــه حّمامــات، ولكــن يوجــد فيــه مســجد واحــد، ومولــدة صغيــرة 

واحــدة للمســجد، وعــدة نســخ مــن القــرآن الكريــم، وبقيــة خيــم المخيــم محرومــة مــن الكهربــاء، فالنازحــون يعتمــدون شــتاًء 

علــى حــرق أغصــان األشــجار باإلضافــة إلــى عــدد قليــل مــن المدافــئ المقدمــة مــن هيئــة ) شــام شــريف ( اإلغاثيــة، وأّمــا 

بالنســبة للعمــل ففــرص العمــل شــبه معدومــة فــي هــذا المخيــم مــا عــدا تجــارة قليلــة لبعــض الخــردوات مــن حديــد وغيــره 

إضافــة إلــى جمــع بعــض أنــواع األعشــاب وبيعهــا.

الوضع الصّحي:
بالنســبة للوضــع الصّحــي فــي المخيــم فهــو يفتقــر إلــى وجــود نقطــة طبّيــة وال حتــى مــكان إلجــراء اإلســعافات األوليــة،   

ولكــن هنالــك ســيارة طبّيــة تأتــي مــن مســتوصف البــارة فيهــا عــدد مــن األطبــاء وتقــدم األدويــة ممــا يتوفــر لديهــم لألمــراض 

المنتشــرة فــي المخيــم مثــل مــرض اللشــمانيا الجلــدي فقــد تــّم تســجيل أكثــر مــن أربعيــن حالــة مــن هــذا المــرض جميعهــم مــن 

األطفــال، وهنالــك أربعــة حــاالت ألطفــال يعانــون مــن إصابــات عظميــة بليغــة وحالتهــم الصّحيــة صعبــة جــداً وهــم بحاجــة 

إلــى رعايــة صّحيــة.

وضع التعليم:
ــّم  ــدة يت ــواح حدي ــن مســقوفتين بأل ــارة عــن غرفتي ــى مدرســة وهــي عب ــوي عل ــم يحت ــم فالمخي بالنســبة لوضــع التعلي  

اســتخدامها كمدرســة، ومســجل فيهــا مــا يقــارب ) 140 ( طفــل مــن الصفــوف االبتدائيــة، وفيهــا ثالثــة مدّرســين فقــط وال 

يتقاضــون أي راتــب، ويتــّم تدريــس مــادة اللغــة العربيــة ومــادة علــوم القــرآن واللغــة اإلنكليزيــة والرياضيــات، ولكــن وبســبب 

عــدم وجــود رواتــب مخصصــة لألســاتذة فقــد تــّم اقتصــار الــدوام علــى ثالثــة أيــام فقــط فــي األســبوع حتــى يتســنى للمعلميــن 

البحــث عــن قوتهــم اليومــي، وجميــع القرطاســية مقدمــة مــن حركــة أحــرار الشــام اإلســالمية، وليــس هنالــك منهــاج محــدد 

لتدرســيه فــي المخيــم.

يــرى الباحــث الميدانــي مصعــب الشــبيب أّن المخيــم بحاجــة إلــى مســاعدات عاجلــة فهــو يفتقــد إلــى أدنــى الخدمــات   

ــب. ــف إدل ــي ري ــية ف ــبه منس ــات الش ــدى المخيم ــن إح ــر م ــو يعتب ــش وه ومقومــات العي
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 ج – مخيم تلمنس:
     يقــع مخيــم تلمنــس شــرق قريــة تلمنــس بحــدود ثمانيــة كيلومتــرات، وقــد تأســس فــي منتصــف العــام 2012 وأغلــب الســكان 

ــوا نتيجــة اشــتداد المعــارك الدائــرة والقصــف اليومــي مــن قبــل قــوات  ــة تلمنــس نفســها، فقــد هرب ــه مــن قري النازحيــن إلي

النظــام علــى القريــة، وتبلــغ عــدد العوائــل الموجــودة فيــه أكثــر مــن ) 200 ( عائلــة، وهــي تســكن فــي غــرف مصنوعــة مــن 

الحجــر االســمنتي ومســقوفة بألــواح حديديــة وشــوادر مــن مــادة النايلــون، ويبلــغ مجمــوع عــدد النازحيــن حوالــي ) 1200( 

ــم،  ــم علــى ســبعين طفــل رضيــع و ) 800 ( طفــل فــي ســّن التعلي نازحــاً، أكثــر مــن نصفهــم مــن النســاء، ويحتــوي المخي

ومعظــم الغــرف التــي تــّم بناؤهــا كانــت علــى نفقــة النازحيــن الشــخصية، فالجمعيــات اإلغاثيــة الناشــطة فــي المخيــم قليلــة 

جــداً فــال يوجــد ســوى جمعيــة ) أهــل األثــر ( وجمعيــة ) لــواء األّمــة ( حيــث يمــّرون علــى المخيــم كل فتــرة ويقدمــون بعــض 

الخدمــات.

ــاه الشــرب، حيــث يقومــون بملــىء عــدد مــن خزانــات المــاء المحفــورة فــي األرض، ويبلــغ       يقــوم األهالــي بشــراء مي

ســعر صهريــج المــاء الواحــد ) 1200 ( ليــرة ســورية وهــو يســاوي مــا يقــارب ) 24 ( برميــل، ويضطــر األهالــي أيضــاً إلــى 

شــراء الخبــز وتبلــغ ثمــن الربطــة الواحــدة ) 100 ( ليــرة ســورية، وهنالــك مولــدة فــي المخيــم تخــدم حوالــي العشــرة غــرف 

يوميــاً، ويبلــغ االشــتراك الشــهري فــي خدمــة الكهربــاء ثالثــة آالف ليــرة ســورية شــهرياً، وأّمــا بالنســبة للتدفئــة فــي فصــل 

الشــتاء فهــو يعتمــد علــى الحطــب المتوافــر فــي األراضــي الزراعيــة حيــث ال يملــك النازحــون أي مــورد آخــر للــدفء.

ــاس  ــات ألن ــي األطــراف، وعشــرة إصاب ــة ف ــر مــن عشــرين إصاب ــك أكث ــم فهنال ــي المخي ــي ف      بالنســبة للوضــع الصّح

يعانــون مــن أمــراض القلــب، وقــد شــهد المخيــم عــدة حــاالت إســقاط ألجنّــة نتيجــة خــوف األمهــات مــن أصــوات القصــف 

والرعــب، وقــد تــّم تســجيل أكثــر مــن ) 50 ( إصابــة بمــرض اللشــمانيا الجلــدي، ومعظــم الحــاالت تعالــج فــي مشــفى الصديــق 

ــل  ــة أو ســيارة إســعاف، وكمث ــة نقطــة طبّي ــم أي ــي المخي ــم، وال يوجــد ف ــم مســافة ) 8 ( ك ــد عــن المخي ــري وهــو يبع الخي

المخيمــات األخــرى الموجــودة فــي المنطقــة فهــذا المخيــم يعانــي مــن انتشــار كبيــرة لألفاعــي والعقــارب وخاصــة فــي فصــل 

الصيــف إضافــة إلــى البعــوض، وينعــدم التعليــم فــي المخيــم بشــكل كامــل مــا خــال بعــض المتطوعيــن الذيــن يقومــون بتدريــس 

مبــادئ القــراءة والكتابــة لألطفــال، وقــدّ تــّم تشــكيل لجنــة مؤلفــة مــن ثالثــة أشــخاص فــي المخيــم للتدخــل فــي حــاالت حــدوث 

المشــاكل بيــن أفــراده، ويعانــي المخيــم مــن مشــكلة أخــرى وهــي أّن أصحــاب المناطــق واألراضــي المجــاورة يقومــون برمــي 

القمامــة فــي المخيــم نفســه أو بالقــرب منــه.
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 د – نازحو بلدة كنصفرة:
ــع  ــون م ــا المواطن ــرب إليه ــي كان يه ــدة والت ــي البل ــرة ف ــوف المنتش ــن الكه ــد م ــود العدي ــرة بوج ــدة كنصف ــتهر بل      تش

النازحيــن فــي حــاالت القصــف التــي كانــت تشــنّها قــوات النظــام، فهنالــك أكثــر مــن خمســة مغــارات قديمــة موجــودة فــي 

البلــدة، ومعظــم النازحــون الموجــودون فــي كنصفــرة مــن مناطــق مختلفــة مثــل خــان شــيخون والمعــّرة والعديــد مــن المناطــق 

األخــرى مثــل حلــب وحمــاه وحمــص، وهنالــك أيضــاً عــدد مــن ســكان كنصفــرة نفســهم نزحــوا إلــى أماكــن أخــرى وخاصــة 

إلــى مخيمــات اللجــوء فــي تركيــا، وهنالــك أكثــر مــن ) 500 ( نــازح منهــم أكثــر مــن ) 300 ( منهــم مــن خــان شــيخون، 

ومعظمهــم يعيشــون علــى المــواد اإلغاثيــة، ويتــّم تقديــم الخدمــات الطبّيــة لهــم مــن قبــل مديريــة صحــة إدلــب الحــّرة باإلضافــة 

إلــى وجــود بعــض المنظمــات األخــرى التــي تقــدم بعــض الدعــم اإلغاثــي للنازحيــن، عمليــاً تعتبــر كنصفــرة أقــل بلــدة تحتــوي 

علــى نازحيــن بســبب تعرضهــا عشــرات المــرات لقصــف قــوات النظــام، ولكــن مــع ذلــك لــم يمنــع هــذا األمــر مــن توافــد 

النازحيــن إليهــا وعيشــهم فــي بيــوت ألهالــي البلــدة ممكــن تركــوا منازلهــم ذهبــوا للعيــش فــي المخيمــات التركيــة، وفــي بلــدة 

كنصفــرة هنالــك أكثــر مــن ) 300 ( طالــب بمــا فيهــم أبنــاء النازحيــن محرومــون مــن التعليــم، وتحــاول المنظمــات اإلغاثيــة 

تــدارك هــذه المشــكلة، وبحســب الناشــط عبــد الــرزاق الخليــل فقــد تــّم تســجيل عــدة حــاالت لشــلل األطفــال قبــل بــدء حملــة 

التلقيــح فيهــا.

صور من مخيم 
كنصفرة

للمزيد من الصور المختارة من مخيم 
كنصفرة يرجى اتباع الرابط التالي:
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 خاتمة:

     مــع تركيــز االهتمــام األكبــر نحــو معانــاة الالجئيــن فــي بلــدان الجــوار الســوري، بعــد بلــوغ األرقــام وبحســب المفوضيــة 

ــي المحافظــات  ــاً ف ــن داخلي ــن النازحي ــّم إهمــال ماليي ــن الجــئ ســوري، ت ــة ماليي ــر مــن ثالث ــن أكث الســامية لشــؤن الالجئي

ــة  ــة أو الطبّي ــي تواجــه المنظمــات اإلغاثي ــة الت ــات األمني ــي والتحدي ــا الوضــع األمن ــّل مــن أهّمه ــدة أســباب لع الســورية لع

والعاملــة فــي مجــال دعــم النازحيــن داخليــاً، وقــد عكــس ذلــك علــى وضــع مالييــن النازحيــن داخليــاً وخاصــة بعــد تــوارد 

ــي  ــم حــدث مؤخــراً ف ــاً ك ــن داخلي ــة للنازحي ــوات النظــام للمســاعدات الخاّص ــد بســرقة ق ــن عــدة مصــادر تفي ــات م معلوم

محافظــة الحســكة.                                                   

     حــاول مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا اإلحاطــة بجميــع ظــروف النازحيــن داخليــاً، وهــذا التقريــر يســلط الضــوء 

علــى معظــم نقــاط التجّمــع والمخيمــات فــي ريــف إدلــب، وقــد لوحــظ تشــابه كبيــر بيــن أوضــاع المخيمــات والتجمعــات جميعــاً 

مــن حيــث المعانــاة وخاصــة األمــراض الجلديــة المنتشــرة وقلــة الميــاه والخبــز والمــواد اإلغاثيــة األخــرى.                                               

ويناشــد المركــز جميــع الهيئــات اإلغاثيــة الدوليــة والجمعيــات الخيريــة فــي دول الجــوار وخاصــة تركيــا الــى زيــادة الدعــم 

ــة  ــات طبي ــن األساســية مــن خدم ــة احتياجــات النازحي ــرا لتغطي ــات وخصوصــا العشــوائية واألشــد فق ــك المخيم ــدم لتل المق

وغــذاء وتعليــم.

ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي
editor@vdc-sy.org

لالطالع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports
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صورة توضح أماكن توزع المخيمات 
في محافظة ادلب


