مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

تقديم
تعتبــر معانــاة النازحيــن داخلي ـا ً فــي ســوريا واحــدة مــن أصعــب المآســي التــي يتعــرض لهــا الشــعب الســوري اآلن ،فعلــى
عكــس الالجئيــن فــي دول الجــوار الســوري ،فــإنّ النازحيــن داخليـا ً يعانــون أضعافـا ً مضاعفــة فهــم عــاوة علــى كونهــم قــد فقــدوا
منازلهــم وهاجــروا مــن مدنهــم وقراهــم يواجهــون خطــر المــوت يومي ـاً ،فالمناطــق التــي ينزحــون إليهــا ال تقــل خطــورة عــن
مناطقهــم األصليــة كمــا الحــال فــي ريــف حلــب الــذي لــم يســلم مــن براميــل المــوت التــي تلقيهــا مرحيــات النظــام.
وأيـا ً كان ســبب النــزوح الــذي يضطــر إليــه مواطنــو دولــة مــا ،إالّ أ ّنهــم «قانونيـاً» يبقــون تحــت حمايــة حكومتهــم – حتــى لــو
كانــت هــذه الحكومــة ســببا ً فــي نزوحهــم – ولهــم كل الحقــوق التــي يتمتعــون بهــا كمواطنيــن الدولــة بمــا فــي ذلــك حـ ّ
ـق الحمايــة،
وذلــك بحســب قوانيــن حقــوق اإلنســان و القانــون اإلنســاني الدولــي.
ورغــم أنّ الواليــة األصليــة للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤن الالجئيــن ال تنــص علــى اشــتمال النازحيــن داخليـا ً بشــكل
محــدد – كمــا تتعامــل مــع موضــوع الالجئيــن – إالّ أ ّنهــا تعمــل علــى مســاعدة المالييــن منهــم وذلــك نظــراً لخبرتهــا فــي أمــور
الالجئيــن ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بأمــور اإليــواء واإلشــراف علــى احتياجاتهــم األساســية فــي الحمايــة واإليــواء.
ويصــب موضــوع النازحيــن داخليـا ً فــي صلــب اهتمامــات اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الــذي يفــرّ ق بشــكل واضــح مــا
بيــن الالجئيــن والنازحيــن داخليـا ً مــن حيــث أنّ كــون األخيــرة فــي تعريفهــا تشــير إلــى عــدم تجــاوز حــدود دوليــة ولكنهــم أيضـا ً
فــرّ وا مــن ديارهــم لســبب مــن األســباب.
وينــص القانــون الدولــي اإلنســاني علــى حمايــة الســكان مــن النــزوح وأثنــاءه بصفتهــم مدنييــن ،شــريطة أالّ يشــاركوا مباشــرة
فــي األعمــال العدائيــة ،ويضمــن «القانــون» نفســه ضمــان وصــول المنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية إلــى النازحيــن داخليـا ً ويوجــب
علــى «أطــراف» النــزاع ضمــان وصــول المــواد اإلغاثيــة إليــه.

ّ
ملخص:
ضــم المجــازر اليوميــة واالنتهــاكات الرهيبــة لحقــوق اإلنســان وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية التــي يتعــرّ ض
فــي خ ّ
لهــا المواطــن الســوري ،وبينمــا تســتمر آلــة قتــل قــوات النظــام فــي حصــد أرواح عشــرات المدنييــن فــي ســوريا يوم ـاً ،تبــرز
مأســاة النازحيــن داخليـا ً كواحــدة مــن أكبــر المشــاكل التــي أفرزهــا الصــراع فــي ســوريا ،بعــد أنّ أشــارت تقاريــر دوليــة عديــدة
إلــى أرقــام مرعبــة فيمــا يتعلــق بهــذا األمــر ،فقــد أشــارت األرقــام التقديريــة للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤن الالجئيــن
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إلــى وجــود أكثــر مــن  4.25مليــون نــازح داخلي ـا ً مــع نهايــة العــام  ،2013وال يشــمل هــذا الرقــم موجــة النــزوح المرعبــة التــي
أتــت علــى محافظــة حلــب وأدت إلــى نــزوح مــا اليقــل عــن  600ألــف مواطــن – بحســب آخــر تقريــر صــدر عــن مركــز توثيــق
االنتهــاكات فــي ســوريا – وخاصــة مــن مناطــق حلــب الشــرقية التــي شــهدت العشــرات مــن المجــازر نتيجــة سلســلة مــن الهجمــات
الجويــة المتعمــدة بالبراميــل المتفجــرة ســقط خاللهــا اآلالف مــا بيــن قتيــل وجريــح ،وقــد اشــت ّدت موجــة النــزوح هــذه خاصــة بعــد
منتصــف شــهر كانــون األول  2013وبلغــت ذروتهــا فــي أواخــر شــهر كانــون الثانــي وبدايــة شــباط  2014لتكتــظ مناطــق الريــف
الحلبــي بمئــات اآلالف مــن النازحيــن وخاصــة مناطــق بــاب الســامة ومــارع باإلضافــة إلــى العديــد العديــد مــن المناطــق األخــرى.

المنهجية:
اعتمــد التقريــر فــي منهجيتــه علــى عشــرات المقابــات واللقــاءات مــن مصــادر عديــدة ومتنوعــة كان مــن أهمهــا المجالــس
المحليــة والقائمــون علــى مخيمــات النازحيــن والمتطوعيــن فــي هــذه المجــال ،إضافــة إلــى العديــد اللقــاء والمقابــات التــي أجراهــا
فريــق مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا مــع العديــد مــن العائــات النازحــة وعــدد مــن النشــطاء الميدانييــن واإلعالمييــن علــى
حـ ّد ســواء إضافــة إلــى االطــاع علــى العديــد مــن التقاريــر الــواردة مــن مدينــة حلــب وخاصــة المتعلقــة منهــا بأوضــاع النازحيــن،
وقــد قــام فريــق إعــداد التقاريــر بعمليــات حســابية دقيقــة مــن خــال مقاطعــة األرقــام مــع العشــرات مــن المصــادر المختلفــة لتزويــد
التقريــر باألرقــام التقديريــة والتقريبيــة الحقيقــة للنازحيــن ،علــى أنّ جميــع األرقــام الــوادرة فــي هــذا التقريــر ال تشــمل أرقــام
النــزوح الجماعــي األخيــر مــن مدينــة حلــب وباألخــص مــن األحيــاء الشــرقية فالتقريــر يغطــي الريــف الحلبــي حتــى نهايــة شــهر
كانــون األول  2013حيــن كانــت عمليــات النــزوح أقـ ّل مــن العلميــات الضخمــة التــي شــهدتها حلــب الحقـاً.
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المقدمة

قُــرب الريــف الحلبــي مــن الحــدود التركيــة الســورية و»الهــدوء النســبي» الــذي تتمتــع بــه بعــض المــدن والقــرى أدى إلــى
عمليــات نــزوح جماعيــة إلــى شــرق وشــمال وغــرب وجنــوب إليــه وخاصــة مــن المحافظــات التــي شــهدت عمليــات عســكرية
مبكــرة وعلــى رأســها محافظــة حمــص ،وأيضــا ً مــن ريــف محافظــة حمــاه ،واآلالف مــن ســكان مدينــة حلــف نفســها وآالف
آخــرون مــن الريــف الحلبــي نفســه ،ووقــد تركــزت معظــم نقــاط ومخيمــات النــزوح فــي الريفيــن الشــرقي والشــمالي بنســبة أكبــر
جــداً مــن الغربــي والجنوبــي ،وبالرغــم مــن انعــدام أرقــام دقيقــة جــداً بهــذا الخصــوص إالّ أنّ مركــز توثيــق االنتهــاكات حــاول
تقديــم أقــرب رقــم لعــدد النازحيــن داخليـا ً فــي حلــب مــن خــال هــذا التقريــر إضافــة إلــى األرقــام الفعليــة والمتوقعــة التــي اســتطعنا
تقديرهــا بعــد عمليــة المســح اإلحصائــي

نقاط تج ّمع النازحين
في الريف الحلبي
أوالً  :نازحو الريف الشرقي

 - 1مدينة منبج
خــال عمليــة المســح التــي قــام بإجراءهــا مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا وبعــد االعتمــاد علــى العديــد مــن المصــادر
المذكــورة آنفـا ً تب ّيــن أنّ عــدد النازحيــن فــي عمــوم مدينــة منبــج – منبــج المدينــة  -يبلــغ حوالــي (  ) 220ألــف نــازح تبلــغ نســبة
النســاء واألطفــال منهــم أكثــر مــن .% 60
أ ّمــا عــدد النازحيــن فــي ريــف منيــج فهــو يبلــغ حوالــي (  ) 100ألــف نــازح أيضـا ً تقــارب نســبة األطفــال والنســاء منهــم ال
 ،% 60أ ّمــا بالنســبة لعــدد المخيمــات – عــدا نقــاط التجمــع األخــرى  -فهــي تبلــغ أربعــة مخيمــات منهــا مخيــم واحــد داخــل منبــج
المدينــة حيــث تمــت إقامتــه فــي إحــدى الحدائــق فــي حــي الســرب ويحتــوي علــى حوالــي (  ) 15أســرة منهــم مــا ال يقــل عــن
(  ) 18طفــل ،ويتــوزع الباقــون فــي المنــازل والمرافــق العامــة المنتشــرة فــي المدينــة ،هــذه بالنســبة للمدينــة ،أ ّمــا بالنســبة للريــف
فهنالــك ثــاث مخيمــات رئيســية هــي:
أ  -مخيم قرية األسدية ويحتوي على أكثر من (  ) 50أسرة ضمنهم أكثر من (  ) 30طفل.
ب  -مخيم قرية عين النخيل والذي يحتوي على أكثر من (  ) 100عائلة منهم ما ال يقل عن (  ) 45طفالً.
ج  -مخيم قرية حاج عابدين ويضم أكثر من (  ) 250أسرة ويحتوي على حوالي (  ) 120طفالً.
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وخــال عمليــة المســح اإلحصائيــة كان متوســط عــدد أفــراد األســر الموجــودة – فــي هــذه المخيمــات فقــط  -يبلــغ ســتة أفــراد مــع
األم واألب.
تعتمــد جميــع المخيمــات ونقــاط التجمــع فــي مدينــة منبــج – وخاصــة الموجــودة فــي ريــف منبــج  -والتــي يســكنها النازحــون
علــى المعونــات التــي تقــدم لهــم مــن جهــات مختلفــة ،وبطبيعــة الحــال ال تكفــي هــذه المعونــات بســبب األعــداد الضخمــة للنازحيــن،
أ ّمــا بالنســبة لمعظــم النازحيــن المتواجديــن فــي منبــج المدنيــة فــإن قســما ً كبيــراً منهــم يعيــش علــى المســاعدات وهنالــك قســم آخــر
امتهــن مهنــة البائعيــن المتجوليــن فيهــا.
التوجــد نقــاط طبيــة أو مســتوصفات أو مشــافي فــي مخيمــات النازحيــن فــي مدينــة منبــج ،بــل يعتمــد النازحــون علــى مســتوصف
الهــال األحمــر والمشــفى والوطنــي اللــذان يتواجــدان فــي منبــج المدينــة ،وهمــا يعانيــن مــن ش ـ ّح فــي الــدواء الــذي ال يكــون
متوفــراً بشــكل دائــم ،وهنالــك عــدم توفــر للقاحــات ،ولكــن لــم يســجل مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أيــة إصابــات بشــلل
األطفــال حتــى اآلن ،وال يختلــف الوضــع التعليمــي عــن الوضــع الطبــي فــي المدينــة فجميــع المخيمــات تفتقــر إلــى المــدارس أو
غــرف الدارســة ويمكــن وصــف التعليــم هنالــك بالوضــع الســيء جــداً.
قــال إحســان حمديــة المديــر اإلداري لحملــة «إحســان» المســؤلة عــن إغاثــة الالجئيــن فــي مدينــة منبــج فــي معــرض الحديــث عــن
وضــع النازحين:
«يعمــل فريقنــا فــي مســاعدة جميــع النازحيــن الفاريــن مــن مناطــق االشــتباك ومناطــق القصــف ،هنالــك عــدد ال بــأس بــه مــن
العائــات تســكن فــي الشــقق ومنــازل قيــد اإلنشــاء ،ومنهــم أيضـا ً مــن يســكن فــي المــدارس ،أ ّمــا األعــداد األكبــر فهــي تنــام فــي
الخيــم ،وهنالــك عــدة نقــاط للتجمــع الرئيســية فــي المدينــة وبعــض القــرى حيــث كان عــدد مخيمــات النــزوح بشــكل عــام فــي مدينــة
منبــج وريفهــا يبلــغ عشــرة مخيمــات وكان عــدد الخيــم يقــارب ال (  ) 950خيمــة ،إال أ ّنــه نتيجــة للعاصفــة الثلجيــة التــي ضربــت
الشــمال الســوري مؤخــراً اضطررنــا إلــى نقــل النازحيــن إلــى أماكــن أخــرى لتبلــغ عــدد نقــاط التجمــع الرئيســية أربــع نقــاط فقــط.
أ ّمــا بالنســبة للمســاعدات المقدمــة فهــي ال تغطــي ســوى حاجــة  % 40مــن العائــات الموجــودة ،وفــي بعــض األحيــان تصــل
المعونــات إلــى الحــدود التركيــة الســورية ولكــن ال يتــم إدخالهــا ألســباب مختلفــة ،ممــا يــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى ضياعهــا أو
حتــى ســرقتها ،و/أو فــي بعــض األحيــان تصــل إلــى مناطــق غيــر محتاجــة وخاصــة المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام عوضـا ً
عــن المناطــق المحتاجــة المنكوبــة.
هنالــك بعــض األطبــاء المتطوعيــن ،ولكــن هنالــك معانــاة حقيقيــة فــي تأميــن الــدواء فــي حــاالت محــددة بســبب شــدة غــاء
الــدواء أو عــدم توفــره ،وهنالــك العشــرات مــن األطفــال الصغــار الذيــن يبحثــون عــن لقمــة عيشــهم فــي بعــض نقــاط التجمــع
فيقومــون بالبحــث عــن الحيــاة عــن طريــق بيــع المناديــل أو الحلــوى .».......
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منبج – حلب
إحدى مخيمات النزوح

منبج – حلب
إحدى مخيمات النزوح
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 - 2مدينة جرابلس
تقــع مدينــة جرابلــس أقصــى الشــمال الشــرقي لمحافظــة حلــب بالقــرب مــن الحــدود الســورية التركيــة ،وقــد نــزح إلــى مدينــة
جرابلــس وريفهــا أكثــر مــن (  ) 7200مواطنـا ً منهــم حوالــي النصــف مــن األطفــال ،منهــم أكثــر مــن (  ) 3600نازحـا ً مــن أهالــي
محافظــة حمــص وحمــاه ،وأكثــر مــن (  ) 3500نــازح مــن ريــف حلــب نفســه وباألخــص مــن مدينــة الســفيرة التــي تخضــع لســيرة
قــوات النظــام.
بالنســبة لعــدد نقــاط التجمــع فــي عمــوم مدينــة جرابلــس وريفهــا فهنالــك (  ) 20نقطــة مــا بيــن مخيمــات ونقــاط تجمــع للنازحيــن،
فبعــض النازحيــن يعيشــون فــي ســكن جماعــي مثــل المــدارس وباحاتهــا ،وهنالــك العديــد منهــم يعيشــون فــي مبانــي قيــد اإلنشــاء
وتحتــوي كل مدرســة أو بنــاء علــى مــا ال يقــل مــن (  ) 40عائلــة ،إضافــة إلــى إلــى عــدد مــن المخيمــات التــي يســكن فيهــا
النازحــون فقــط فــي الخيــم والتــي توجــد منهــا ثالثــة مخيمــات رئيســية فــي جرابلــس وهــي:
أ – مخيم الملعب.
ب  -مخيم المصرف الزراعي.
ج  -مخيــم المــوت ،أو المخيــم الرابــع ،وســميّ بهــذا االســم لقربــه مــن إحــدى المدافــن المدنيــة ،ويعتبــر هــذا المخيــم واحــداً
مــن أســوأ المخيمــات الموجــودة ،حيــث أنّ الظــروف المعيشــية فيــه ســيئة للغايــة ،ومؤخــراً وبعــد االشــتباكات التــي وقعــت مــا
بيــن تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ( داعــش ) وعــدد مــن األولويــة والكتائــب المقاتلــة للجيــش الحــر ،ازداد تدفــق
النازحيــن إلــى هــذا المخميــم مــن المخيمــات األخــرى.
قال أحد القائمين على أوضاع النازحين في مدينة جرابلس وريفه لمركز توثيق االنتهاكات في سوريا ويدعى أبو لميا:
«االعتمــاد الرئيســي للنازحيــن فــي جرابلــس هــو علــى المعونــات التــي تقــدم لهــم وهــي ال تغطــي نســبة ال  % 50مــن عــدد
النازحيــن ،والواقــع الصحــي مؤلــم جــداً فهنالــك نقــص فــي المــواد الطبيــة واألدويــة وقــد بلغــت عــدد حــاالت الوفــاة نتيجــة نقــص
األدويــة أكثــر مــن عشــر حــاالت بينهــم طفلــة صغيــرة ،وهــي تعانــي أيضـا ً مــن فقــد اللقاحــات ،ويوجــد مســتوصف واحــد فقــط
تابــع للهــال األحمــر ولك ّنــه ال يقــدم أيــة أدويــة ســوى حبــوب «الســيتامول» للحــاالت الحرجــة فقــط  -بحســب الشــاهد – وقــد
تـ ّم تســجيل تســع حــاالت لشــلل األطفــال إضافــة إلــى حــاالت عديــدة لمــرض «الجــرب» الــذي يصيــب الجلــد ،وتـ ّم تســجيل حالــة
واحــدة لمــرض ســرطان الجلــد لرجــل يبلــغ مــن العمــر  45عامـاً ،وحالــة فقــدان بصــر واحــدة ،وهنالــك حوالــي (  ) 500حالــة
بحاجــة إلــى إبــر األنســولين الخاصــة بمرضــى الســكري ،وبالنســبة لحــاالت الــوالدة فيتــم تحويلهــا لمشــفى مدينــة منبــج ،وأثنــاء
موجــة البــرد الشــديدة قضــى أربعــة نازحيــن نتيجــة البــرد ،وأ ّمــا بخصــوص الوضــع التعليمــي فجميــع األطفــال محرومــون مــن
التعليــم والدراســة بســبب عــدم توفــر المــدارس والمعاهــد».
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ويضيف شاهد آخر من مدينة حماه وقد نزح مع أسرته إلى مدينة جرابلس:
«هنالــك أكثــر مــن (  ) 4500نازحـا ً مــن مدينــة حمــاه وحمــص وحدهــا فــي جرابلــس ،يتوزعــون علــى مخيمــات جرابلــس
الرئيســية ،وهنالــك أكثــر مــن مئــة حالــة مرضيــة تحتــاج إلــى العــاج الفــوري بســبب األمــراض المنتشــرة ،وقــد ســجلت حــاالت
لمــرض شــلل األطفــال والســحايا ،الوضــع مــزري جــداً علــى كافــة األصعــدة الطبيبــة أو المعيشــية وحتــى الوضــع التعليمــي
ســيء جــداً فــا يوجــد أي تعليــم ألي طفــل فــي أي فئــة عمريــة كانــت ،ونعتمــد فــي أغلــب الحــاالت علــى المعونــات الغيــر كافيــة
أصـاً ،وهنالــك أعــداد قليلــة مــن النازحيــن اســتطاعو الحصــول علــى عمــل يغنيهــم عــن الحاجــة».
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 -3بلدة مسكنة
تقــع بلــدة مســكنة بالقــرب مــن بحيــرة ســد الفــرات ،فــي الجهــة الجنوبيــة الشــرقية لمحافظــة حلــب ،وقــد بلــغ عــدد العائــات
النازحــة إليهــا أكثــر مــن (  ) 2000عائلــة ،نســبتهم الســاحقة مــن مدينــة الســفيرة ،باإلضافــة إلــى مناطــق جبريــن والنقاريــن وهنالــك
أيضـا ً نازحــون مــن محافظــة حمــاه ،وجميعهــم يتوزعــون علــى نقــاط التجمــع  -أو المخيمــات  -التــي تقــع فــي مســكنة أو ريفهــا،
حيــث تــم توثيــق أكثــر مــن (  ) 40نقطــة تجمــع مــا بيــن مخيمــات نظاميــة ونقــاط تجمــع ســكنية يقطنــون المــدارس أو األماكــن
العامــة أو مبانــي غيــر مكتملــة البنــاء ،وكمــا حــال النازحيــن اآلخريــن فــإنّ النســبة الســاحقة مــن النازحيــن تعيــش علــى المعونــات
الــوادرة لهــم مــن الداعميــن والتــي تغطــي احيتاجــات حوالــي (  ) % 50منهــم ،وهنالــك مــا يقــارب نســبة (  ) % 5مــن النازحيــن
اســتطاعو العمــل كباعــة جواليــن أو فــي حمــل اإلغــراض «العتالــة» أو مهــن أخــرى مثــل مهنــة الحالقــة.
اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا توثيــق ثــاث حــاالت لشــلل األطفــال ،وت ـ ّم تســجيل حــاالت عديــدة لمــرض
الجــرب الجلــدي ،وكان األهالــي يقومــون بتحويــل حــاالت الــوالدة والحــاالت اإلســعافية إلــى مدينــة ديــر حافــر ،وخــال موجــة
البــرد القارســة التــي ضربــت المنطقــة اســتطاع مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا توثيــق أســماء ســتة أطفــال استشــهدوا نتيجــة
البــرد منهــم:
الطفــل محمــد عبــد هللا الهنانــو الناصــر يبلــغ مــن العمــر عامــان ،والطلفــة أمينــة عدنــان اإلبراهيــم ،وتبلــغ مــن العمــر عامـا ً
واحــداً ،والطفــل محمــود المحمــود (  ) 40يوم ـا ً والطفلــة فاطــة محمــد العبــود وتبلــغ مــن العمــر عامــان والطفلــة دعــاء طــارق
رمضــان وكانــت تبلــغ مــن العمــر أربعــة أشــهر ،وجميعهــم مــن نازحــي مدينــة الســفيرة فــي ريــف حلــب.

الطفلــة الشــهيدة النازحــة
دعــاء

طــارق

رمضــان

أربعــة أشــهر – مــن ســكان
حــي زنيــان – الســفيرة،
ريف حلب.

وقــد تـ ّم توثيــق حالــة واحــد طفلــة نازحــة استشــهدت نتيجــة نقــص العنايــة الطبيــة وهــي الطفلــة نعيمــة نــادر جمعــة مــن نازحــي
ريــف حمــاه الجنوبــي – عقــرب ،وكانــت تعانــي مــن وجــود ثقــب بالقلــب وتوفــت إثــر ذلــك.
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وفــي تاريــخ  2013-11-26قامــت طائــرات النظــام باســتهداف أحــد مخيمــات بلــدة مســكنة وهــو مخيــم الســكرية والــذي يقــع
بالقــرب مــن قريــة الســكرية وقــد سـمّي بهــذا االســم نســبة للقريــة ،وقــد أدى ذلــك القصــف يومهــا إلــى ســقوط أربعــة ضحايــا أخــوة
مــن النازحيــن وهــم:
 – 1الطفل حامد دحام الخلف  15عام ،نازح من الحويجة – السفيرة.
 – 2الطفل وائل دحام الخلف  9سنوات ،نازح من الحويجة – السفيرة.
 – 3الطفل أحمد دحام الخلف  7سنوات ،نازح من الحويجة – السفيرة.
 – 4الطفلة شهد دحام الخلف  12عام ،نازحة من الحويجة  -السفيرة.
كما وأدى ذلك الهجوم إلى سقوط أكثر من عشرة إصابات بين صفوف النازحين وكان معظمهم من األطفال.
قــال أحــد النازحيــن الملقــب أبــو عبــد هللا الســفراني مــن مدينــة الســفيرة إلــى بلــدة مســكنة لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي
ســوريا واصف ـا ً وضــع النازحيــن فــي البلــدة:
«هنالــك أكثــر مــن ألفــي عائلــة فقــط مــن مدينــة الســفيرة فــي بلــدة مســكنة وريفهــا ،وتتــوزع المخيمــات بيــن القــرى المحيطــة
بالبلــدة وفــي البلــدة نفســها ،وهنالــك أيض ـا ً مــن يتخــذ المــدارس واألبنيــة قيــد اإلنشــاء مســكنا ً لــه ،وباإلضافــة إلــى المعانــاة
الشــديدة التــي يعانيهــا النازحــون يتعرضــون أحيانـا ً العتــداءات وهجمــات أخــرى مــن قبــل قــوات النظــام فهنالــك أحــد المخيمــات
تـ ّم قصفــه مرتيــن متتاليتيــن بواســطة الطيــران الحربــي ،أضــف إلــى ذلــك األمــراض الكثيــرة المنتشــرة وعلــى رأســها األمــراض
الجلديــة ،وحــاالت وفــاة أخــرى بســبب البــرد الشــديد ،وحجــم المســاعادت المقــدم قليــل جــداً ،وأ ّمــا بالنســبة للتعامــل مــع المرضى
فهــو ضعيــف كثيــراً ،فــا يوجــد مســتوصف خــاص بالنازحيــن ،ولكــن يوجــد بعــض األطبــاء المتطوعيــن»

 -4بلدة ديرحافر
يوجــد فــي بلــدة ديــر حافــر أكثــر مــن خمســين ألفـا ً مــن النازحيــن مــن مختلــف المناطــق والمحافظــات ،ولكــن النســبة األكبــر
مــن هــؤالء النازحيــن هــم مــن نــزح مــن مدينــة الســفيرة وخاصــة مــن أهالــي المناطــق :رســم النفــل والمالكيــة والمزرعــة إضافــة
إلــى نازحيــن مــن محافظــة حمــص ومحافظــة حمــاه ،وجميعهــم يتوزعــون فــي مخيمــات متفرقــة فــي ديــر حافــر نفســها أو
بالمناطــق المحيطــة بهــا مثــل :األالالت والزكيــة والطعــوس ....
يســكن معظــم نازحــو ديــر حافــر فــي خيــم كل تج ّمــع مــن تجمعــات هــذه الخيــم تضــم مــن أربعــة إلــى خمــس عائــات ،وهــم
يعيشــون علــى بعــض المعونــات التــي تقــدم لهــم وبحســب النازحيــن هــي قليلــة جــداً وال تس ـ ّد أكثــر مــن  %30مــن االحتياجــات
الحقيقيــة لهــم ،ومــن النازحيــن مــن اســتطاع العمــل فــي أعمــال معينــة فمنهــم علــى ســبيل المثــال مــن قــام ببيــع مــادة المــازوت
وهــي مهنــة خطــرة جــداً بســبب اســتهداف تجمعــات بيــع هــذه المــادة عــادة مــن قبــل قــوات النظــام.
قال اإلعالمي المصور حسن الخطاب – أحد أهالي مدينة السفيرة  -لمركز توثيق االنتهاكات حول معاناة النازحين:
«النازحــون مــن القــرى المحيطــة بالســيفرة وخاصــة التــي تعرضــت للمجــازر مثــل قريــة رســم النفــل حيــث نــزح معظمهــم إلــى
بلــدة ديــر حافــر ويبلــغ عددهــم حوالــي (  ) 2000عائلــة نازحــة ،وهــم يعيشــون فــي ظــروف إنســانية صعبــة ففــي بعــض الخيــم
تعيــش أكثــر مــن عائلــة واحــدة فــي نفــس الخيمــة ،وال يوجــد مســتوصف قريــب مــن أماكــن تجمعهــم وأقــرب مســتوصف يبعــد
حوالي (  ) 10كيلو متر ،أضف إلى ذلك أنّ التعليم معدوم بشكل كامل وجميع الطالب واألطفال محرومون من الدراسة».
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ثانيا ً  :نازحو الريف الشمالي

يعــد الريــف الشــمالي لمدينــة حلــب واحــدًا مــن أكبــر تجمعــات النازحيــن داخليــً فــي ســوريا،
ّ
وخاصــة فــي الشــمال الســوري ،فهــو يحتــوي علــى عشــرات نقــاط التجمــع والمخيمــات
التــي تضــم آالف مــن النازحيــن وخاصــة مــن أحيــاء حلــب الشــرقية ومحافظــات عديــدة
أخــرى ،وهنالــك عــدة مخيمــات ونقــاط تجمــع رئيســية فــي الشــمال الحلبــي ،منهــا

 -1مخيمات السالمة
يبعــد المخيــم حوالــي عشــرة كيلومتــرات مــن معبــر بــاب الســامة مــع الحــدود التركيــة ،ويضــم أكثــر مــن (  ) 7000آالف
نــازح ،إالّ أنّ عــدد النازحيــن بعــد الهجمــات الجويــة فــي شــهر كانــون األول علــى مدينــة حلــب بــدأ يــزداد بشــكل كبيــر جــداً ممــا
أدى إلــى إيجــاد مخيــم قــرب آخــر مــن الســامة وتحديــداً فــي منطقــة شــمارين ،وقــد وصــل العــدد فــي كال المخيميــن إلــى أكثــر
مــن (  ) 22.000نــازح وجميعهــم يعيشــون فــي خيــم ويعتمــدون بشــكل رئيســي علــى المســاعدات المقدمــة لهــم ،وهــي بطبيعــة الحال
ال تســد حاجــة النازحيــن األكبــر.
بالنســبة للوضــع الصحــي فــي مخيــم الســامة فإ ّنــه يعتمــد علــى مســتوصف واحــد يقــدم العــاج للحــاالت البســيطة والغيــر
حرجــة ،ويقــوم بأمــور الــوالدة الطبيعيــة ،ويقــوم بتقديــم اللقاحــات المجانيــة ،وأ ّمــا بالنســبة للحــاالت الحرجــة والخطــرة فإ ّنــه يتـ ّم
تحويلهــم إلــى المشــافي التركيــة ،أو إلــى مشــافي أخــرى فــي الريــف الحلبــي.
أ ّمــا بخصــوص الوضــع التعليمــي ،ففــي المخيــم تتواجــد خيــم لألطفــال مــن ســنّ الثــاث ســنوات إلــى ســنّ العشــر ســنوات،
وهــذه الخيــم مقســمة إلــى صفــوف وال تقــوم بتدريــس منهــاج معيــن بــل يقومــون بإعطــاء األطفــال بعــض النشــاطات الفكريــة،
وبالنســبة لألطفــال الذيــن يكونــون عــادة فــي عمــر المدرســة يقــوم القائمــون علــى المخيــم بتدريســهم فقــط مادتــي اللغــة العربيــة
والرياضيــات.
وبعكــس األوضــاع فــي مخيــم الســامة فــإنّ أوضــاع النازحيــن فــي مخيــم شــمارين الــذي اســتحدث مؤخــراً ســيء للغايــة ،فهــو
ينقصــه الكثيــر مــن األمــور الخدميــة ،فعلــى ســبيل المثــال مــا تــزال أرضيــة المخيــم ترابـا ً أحمــر وهــي تحتــاج إلــى كميــات كبيــرة
مــن مــادة الحصــى الفتــراش المخيــم ،وهــي بحاجــة إلــى دورات للميــاه وخزانــات لميــاه الشــرب ومطابــخ.

10

editor@vdc-sy.info

www.vdc-sy.info

مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

قال أبو زيد الحلبي أحد القائمين على مخيم السالمة لمركز توثيق االنتهاكات في سوريا:
«كان مخيــم الســامة حتــى بدايــة العــام  2014يضـ ّم حوالــي (  ) 7000نــازح ،يســكون فــي خيــم تتحــول وضعهــا إلــى وضــع
مأســاوي وخاصــة فــي أشــهر الشــتاء والبــرد وهطــول المطــر ،ممــا يــؤدي إل دخــول الميــاه إلــى داخــل الخيمــة نفســها وتمتلــئ
جميــع أغــراض النازحيــن مــن أغطيــة وفــراش ،وهنالــك خيمــة مخصصــة للدراســة يتلقــى األطفــال التعليــم فيهــا».

صورة لخيمة كبرية ت ّم تقسيمها إىل عدة خيم لتعليم األطفال فيها  -مخيم السالمة  -حلب – شباط 2014
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قــال الطبيــب ناصــر أبــو الجــود ،وهــو طبيــب أطفــال فــي مخيــم الســامة لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا عــن الوضــع
الطبــي فــي المخيــم:
«النــاس يهربــون مــن المــوت إلــى المــوت والــذل ،فالوضــع العــام ســيء جــداً وخاصــة الطبــي منــه وهنالــك انتشــار ألمراض
كثيــرة وخاصــة مــرض اللشــمانيا الجلــدي ،فقــد تــم توثيــق أكثــر مــن ألــف حالــة إلــى اآلن ،والســبب الرئيســي النتشــار هــذا
المــرض هــو وجــود شــبكات صــرف صحــي مكشــوفة منتشــرة فــي قلــب المخيــم ،فالمخيــم يفتقــر إلــى أبســط أنــواع الخدمــات،
وهنالــك تخوفــات حقيقــة مــن انتشــار أمــراض معديــة أخــرى منهــا مــرض الكوليــرا والتيفوئيــد كمــا أصيــب العشــرات بمــرض
اإلســهال ،وهنالــك أكثــر مــن عشــرة حــاالت لنازحيــن مصابيــن بأمــراض مزمنــة وعلــى رأســها مــرض القلــب والســكري
وليســت لدينــا القــدرة علــى مســاعدتهم».

طفلة مصابة مبرض اللشامنيا الجلدي – مخيم باب السالمة  -حلب

وقال أحد النازحين المقيمين في مخيم شمارين الذي استحدث مؤخراً وهو يبعد عدة كيلو مترات عن مخيم السالمة:
«بســبب موجــة النــزوح الشــديدة التــي تلــت قصــف مدينــة حلــب يومي ـا ً بالبراميــل المتفجــرة ،ت ـ ّم إنشــاء مخيــم شــمارين
وهــو أقــرب إلــى الحــدود التركيــة منــه إلــى مدينــة اعــزاز ،وهــو قريــب جــداً مــن معبــر بــاب الســامة الحــدودي ،ويوجــد فــي
هــذا المخيــم عشــرات العائــات التــي تفتــرش األرض ،وقــد جائنــا إلــى اآلن حوالــي عشــرة ســيارات محمّلــة بالحصائــر منهــم
مــن افترشــها علــى األرض ومنهــم مــن صنــع منهــا خيمــة بســبب النقــص فــي عــدد الخيــم التــي تــأوي النازحيــن ،وأثنــاء اشــتداد
القصــف علــى أحيــاء حلــب الشــرقية كانــت هنالــك أكثــر مــن مئــة عائلــة يوميــة تصــل إلــى المخيــم ،منهــم أعــداد كبيــرة مــن
المرضــى والعجائــز وكان هنالــك أيضـا ً العديــد مــن المصابيــن نتيجــة قصــف قــوات النظــام ،كان وضعهــم كارثيـا ً جــداً فقــد جــاء
بعضهــم حتــى مــع غبــار القصــف .».....
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 - 2مخيمات كفرحمرة وعندان
ويبلــغ عددهــم حوالــي العشــرين ألــف مواطــن نــزح معظهــم مــن خــط الجبهــة نتيجــة االشــتباكات التــي تــدور بالقــرب مــن
منطقــة الليرمــون شــمالي غربــي حلــب ،وجميعهــم يعيشــون فــي بيــوت وليــس فــي الخيــام حيــث أ ّنــه النوجــد مخيمــات فــي هاتيــن
المنطقتيــن ،وهنالــك أيضـا ً نازحــون مــن مناطــق حلــب الشــرقية وباألخــصّ حــي مســاكن هنانــو.

 - 3مخيمات مدينة الباب
يوجــد فــي مدينــة البــاب وضواحيهــا أكثــر مــن (  ) 35.000نــازح ،منهــم حوالــي األلــف نــازح مــن محافظــة حمــص ،أ ّمــا البقيــة
فإ ّمــا نازحــون مــن مدينــة الســفيرة  -وهــم يشــكلون النســبة األكبــر – وهنالــك أيض ـا ً نازحــون مــن مناطــق مختلفــة مــن الريــف
الشــرقي لمدينــة حلــب.
يســكن نازحــو مدينــة البــاب فــي المنــازل العاديــة – بعضّهــم اســتطاع اســتئجار منــزل  -إضافــة إلــى منــازل قيــد اإلنشــاء
وهنالــك اآلالف يســكنون فــي المــدارس ،هــذا بالنســبة للمدينــة ،أمــا نازحــو ريــف البــاب فمعظمهــم اتخــذ مــن المداجــن والمــزارع
مكانـا ً للنــزوح ،ومعظمهــم يعتمــدون علــى المعونــات التــي تأتيهــم مــن مصــادر مختلفــة منهــا إحــدى المنظمــات اإلغاثيــة الدوليــة
والتــي فضلــت عــدم الكشــف عــن اســمها ،ويعتمــد النازحــون مــن الســفيرة علــى المعونــات بشــكل أكبــر مــن اعتمــاد نازحــو حمــص
عليها .
يعمــل العديــد مــن النازحيــن فــي مدينــة البــاب فــي أماكــن بيــع الطعــام واألفــران وأماكــن التصليحــات ،وهنالــك نســبة ال بــأس
بهــا يعملــون فــي مــزراع ريــف البــاب وبطبيعــة الحــال هــم ممــن نزحــوا إلــى ريــف المدينــة.
الوضــع الصحــي لنازحــي مدينــة البــاب مقارنــة مــع المخيمــات ونقــاط التجمــع األخــرى يعتبــر جيــداً حيــث تحــوي مدينــة
البــاب علــى مشــفى وطنــي ويتـ ّم توزيــع األدويــة فيــه بشــكل مجانــي ،وباإلضافــة للمشــفى تحتــوي المدينــة علــى صيدليــة خيريــة،
وهنالــك توفــر جيــد بالنســبة للقاحــات ،أ ّمــا بالنســبة لألمــراض فهنالــك انتشــار لمــرض اللشــمانية الجلــدي وقــد جــاء علــى أكثــر
مــن ثالثيــن طفـاً وخاصــة القاطنــون منهــم فــي المــزارع الدواجــن ،كمــا اســتطاع المركــز توثيــق أربعيــن حالــة لمــرض الســحايا
بيــن النازحيــن.
أ ّمــا بالنســبة للوضــع التعليمــي فهنالــك نســبة  % 30مــن األطفــال يرتــادون المــدارس المتواجــدة فــي المدينــة ،أ ّمــا بالنســبة
لألطفــال النازحيــن إلــى الريــف فهــم محرمــون مــن فــرص التعليــم بشــكل كامــل بســبب عــدم توفــر المــدارس.
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قــال الناشــط اإلعالمــي بــاري عبــد اللطيــف أحــد ســكان ميدنــة البــاب لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا حــول أوضــاع
النازحيــن فــي مدينتــه:
«النازحــون الموجــودن فــي المدينــة مــن أماكــن مختلفــة ولكــن أكثــر مــن محافظــة حلــب ومدينــة الســفيرة ،والمــوت يالحــق
أهالــي الســفيرة حتــى فــي مدينــة البــاب ،فقــد استشــهد العديــد مــن نازحــي الســفيرة فــي مدينــة البــاب نتيجــة الغــارات التــي كانــت
تقــوم بهــا قــوات النظــام ،ومعظيــم النازحيــن مــن مدينــة حمــص يســكنون وســط المدينــة ،أ ّمــا النازحــون مــن ميدنــة الســفيرة فهــم
متوزعيــن علــى المدينــة وريفهــا.
هنالــك مكاتــب إغاثيــة تشــرف علــى أوضــاع النازحيــن فــي المدينــة ،والمرضــى يتوجهــون بشــكل فــوري إلــى مشــفى البــاب
الوطنــي ،وبالنســبة للتعليــم كانــت هنالــك نســبة جيــدة مــن أطفــال النازحيــن ترتــاد المــدارس ،إالّ إنّ تلــك المــدارس اآلن شــبه
متوقفــة بســبب الهجمــات المســعورة لقــوات النظــام بالبراميــل المتفجــرة وخاصــة علــى وســط المدينــة ،وقــد أدت موجــة النــزوح
إلــى خلــق «مشــاكل اجتماعيــة» ولكنهــا تعتبــر حــاالت فرديــة بيــن النازحيــن ،ويت ـ ّم – غالب ـا ً – تالفيهــا بســرعة».
وفــي مقابلــة أخــرى حــول وضــع النازحيــن داخلي ـا ً قــال الناشــط مــروان أحــد ســكان مدينــة البــاب وأحــد المطلعيــن علــى
أمــور النازحيــن:
«يتنــوع النازحــون فــي مدينــة البــاب بشــكل عــام بيــن نازحيــن مــن محافظــة حمــص ونازحيــن مــن مدينــة الســفيرة وهــم
يشــكلون النســبة األكبــر ،وهنالــك عــدة آالف مــن حــي طريــق البــاب الكائــن فــي حلــب المدينــة ،ومعظمهــم يقطنــون األبنيــة
الخاليــة ،حيــث تضــم عائــات كثيــرة ،فهنالــك بعــض المبانــي تضــم أكثــر مــن  25عائلــة ،وبعكــس نازحــي مدينــة البــاب فــإن
أغلــب النازحيــن فــي الريــف يتخــذون مــن مداجــن الدجــاج أماكــن للســكن فــي ظــل انتشــار كبيــر للبعــوض واألمــراض وعلــى
رأســها مــرض اللشــمانيا الجلــدي.
ويضيف مروان:
«المشــفى الوطنــي الكائــن فــي مدينــة البــاب يســتقبل أكثــر مــن مئــة حالــة مرضيــة يوميـا ً يســتثنى منهــا حوالــي ثالثيــن حالــة
نتيجــة لإلشــتباكات أو مجــازر القصــف ،أ ّمــا الباقــي فهــي حــاالت مختلفــة معظمهــم مــن النازحيــن ،وتقــدم األدويــة مجان ـا ً لهــم،
وقــد تــم توثيــق أكثــر مــن ثالثيــن إصابــة بمــرض اللشــمانيا ،وعشــرات الحــاالت مــن اإلصابــات بمــرض الســحايا ،وأغلــب هــذه
األمــراض للنازحيــن فــي ريــف المدينــة ،قبــل الهجمــات الجويــة المؤخــرة علــى مدينــة البــاب كانــت هنالــك نســبة ال بــاس بهــا مــن
الطــاب يتلقــون التعليــم ولكــنّ التعليــم اآلن متوقــف بشــكل كامــل ،ومعظــم النازحيــن يعتمــدون علــى المســاعدات».
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ثالثا ً  :نازحو الريف الغربي

 -1مدينة األتارب
يقـ ّدر عــدد النازحيــن فــي مدينــة األتــارب بحوالــي خمســة آالف نــازح ،كان معظمهــم فــي البدايــة مــن ريــف محافظــة حمــاه،
ولكــن مؤخــراً وبعــد الهجمــات الجويــة الشرســة علــى مدينــة حلــب ،نــزح مئــات آخــرون مــن حلــب أيض ـاً ،ومنهــم مــن قــام
باســتئجار المنــازل – وعددهــم قليــل – ومنهــم مــن اختــار الســكن فــي مــزارع ريــف األتــاب ،ومعظمهــم يعيــش علــى المعونــات
التــي تقــدم لهــم ،ولكــن هنالــك أيضـا ً مــن اســتطاع الحصــول علــى عمــل يؤمــن لــه قوتــه اليومــي فعمــل بعضهــم فــي بيــع الخضــار
علــى ســبيل المثــال.
يقول المسعف عيسى عبيد والذي يعمل في أحد المشافي الميدانية في األتارب:
« توجــد فــي مدينــة األتــارب مــا يقــارب األلــف عائلــة نازحــة ،معظمهــم مــن ريــف حمــاه ،وعــدد قليــل مــن محافظــة حلــب،
وهناللــك العديــد مــن العائــات تســكن فــي المــدارس وهــم يعتمــدون بشــكل رئيســي علــى المعونــات ،وهنالــك عــدد آخــر مــن
النازحيــن يســكنون فــي منــازل قامــوا باســتأجارها ،ومنهــم مــن عمــل فــي التجــارة وبيــع المــواد اإلغاثيــة والصرافــة ،وهنالــك
حمــات مجانيــة للقاحــات بيــن الفتــرة واألخــرى ،وهنالــك مســتوصف مجانــي  -أعمــل فيــه – ويحتــوي علــى عيــادات خارجيــة
مجّ انيــة.
الوضــع التعليمــي فــي المدينــة ســيء للغايــة ،فالمــدارس مغلقــة بســبب قصــف قــوات النظــام ،وحيــن يتـ ّم فتــح بعــض المــدارس
يكــون اإلقبــال عليهــا ضعيفـا ً بســبب خــوف األهالــي علــى أطفالهــم وعــدم رغبتهــم فــي إرســالهم إلــى تلــك المــدارس ،وقــد ازدادت
أعــداد النازحيــن بشــكل ملحــوظ بعــد الهجمــات الجويــة علــى أحيــاء مدينــة حلــب ،وســكن اآلالف منهــم فــي مــزارع األتــارب و
آخــرون ســكنوا فــي كفرناهــا وأورم الكبــرى».

 -2نازحو دارة ّ
عزة
هنالــك أكثــر مــن (  ) 1250عائلــة نازحــة فــي دارة عـ ّ
ـزة ،ومتوســط عــدد أفــراد كل عائلــة هــو ســتة أفــراد ،أي أن ّنــا نتحــدث عــن
أكثــر مــن (  ) 7500نــازح ،النســبة الســاحقة منهــم تعيــش فــي المــدارس أو المداجــن أو المــزارع
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رابعا ً  :نازحو الريف الجنوبي
بالرغــم مــن إنّ العديــد مــن المناطــق التــي شــهدت مجــازر فــي مدينــة الســفيرة قــد نــزح معظــم ســكانها إلــى مخيمــات ونقــاط
تجمــع أخــرى ،إالّ إنّ هنالــك العديــد مــن المخيمــات التــي يقطنهــا نازحــون فــي مدينــة الســفيرة أيضـا ً وهــي:
مخيــم الفســتق ومخيــم أبــو جريــن ومخيــم صبيحــة ومخيــم الجبــول ومخيــم تــل نعــام ،ويحتــوي كل مخيــم أو نقطــة تجمــع علــى
مــا اليقــل مــن عشــرين عائلــة ،ولكنهــا فــي المجمــل تعانــي مــن وضــع ســيء جــداً خاصــة مــن حيــث المعونــات الشــحيحة وانعــدام
الميــاه الصالحــة لشــرب حيــث يقــوم النازحــون بشــرب ميــاه الــري الزراعــي ،وقــد ازدات أوضاعهــم بشــكل ســيء أكتــر بعــد أن
ســيطرت قــوات النظــام مــن جديــد علــى الســفيرة.
قصف مخيمات السفيرة
قبــل إعــادة الســيطرة مــن قبــل قــوات النظــام علــى الســفيرة تعرّ ضــت العديــد مــن مخيماتهــا لهجمــات متع ّمــدة مــن قبــل النظــام
فأوقعــت قتلــى وجرحــى بيــن النازحيــن أنفســهم ،ففــي تاريــخ  2013-10-9قامــت قــوات النظــام بقصــف مخيــم الجبــول ببرميــل
متفجــر أدى يومهــا إلــى استشــهاد الطفلــة إســراء فالّحــة –  – 6أعــوام ،وســقوط العديــد مــن الجرحــى والمصابيــن ،وتعــرّ ض مخيــم
أبــو جريــن أيض ـا ً لقصــف بالبراميــل المتفجــرة بتاريــخ  2013-10-10ممــا أدى إلــى استشــهاد ســيدتان علــى الفــور وهــن ســهيلة
الحســين الحمــود  18عــام ،وســناء الحمــوي الحمــدي  24عــام ،أ ّمــا الهجــوم األعنــف فقــد كان بتاريــخ  2013-10-22والــذي اســتهدف
مخيــم الفســتق ببرميــل متفجــر ســقط يومهــا أكثــر مــن  40نازح ـا ً مــا بيــن قتيــل وجريــح وبلغــت الحصيلــة األخيــرة للشــهداء 9
مدنييــن ،تــم توثيــق العديــد منهــم كمجهولــي الهويــة نتيجــة احتــراق جثثهــم وعــدم التعــرف عليهــم.
أوضاع مخيمات السفيرة
قــال أبــو عبــد هللا الســافراني ،مديــر مكتــب إغاثــة الســفيرة وأحــد المطلعيــن علــى أمــور النازحيــن لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي
ســوريا حــول مخيمــات الســفيرة:
«االشــتباكات والقصــف ّ
أدت إلــى نــزوح العديــد مــن أهالــي مدينــة الســفيرة نفســهم إلــى المخيمــات المحيطــة بالمدينــة ،إضافــة
إلــى نازحيــن مــن أماكــن أخــرى ،وحيــن حــاول النظــام الســيطرة علــى طريــق خناصــر وبعــض القــرى المحيطــة بــه تـ ّم قصــف
عــدة مخيمــات ونقــاط تج ّمــع للنازحيــن ،حيــث اضطــر بعــض النازحيــن للنــزوح مجــدداً إلــى أماكــن أخــرى خوف ـا ً مــن اقتحــام
قــوات النظــام للمخيمــات وقتــل النازحيــن ،فنــزح البعــض إلــى مخيمــات بلــدة ديــر حافــر ومدينــة البــاب ومنبــج فــي موجــة يمكــن
تســميتها نــزوح جماعــي للنازحيــن.
وضــع مخيمــات الســفيرة ســيء جــداً والســكان كانــوا أصـاً يعانــون مــن ضائقــات ماليــة كبيــرة ،وهنالــك صعوبــة فــي وصــول
األطبــاء المتطوعيــن إلــى المخيمــات بســبب عمليــات الحصــار المتكــررة مــن قبــل قــوات النظــام ،وهنالــك قلّــة شــديدة فــي األدويــة،
وهنالــك إنعــدام شــبه تــام للتعليــم فــي هــذه المخيمــات باســتثناء خيمــة صغيــرة فــي مخيــم أبــو جريــن يقــوم القائمــون بتلقيــن األطفــال
فــي ســن التعليــم االلزامــي بعــض دروس اللغــة العربية».
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مركز توثيق اإلنتهاكات في سوريا

قال المواطن أبو شادي السافراني أحد العاملين في أمور النازحين في السفيرة لمركز توثيق االنتهاكات في سوريا:
«مخيمــات الســفيرة تعانــي مــن أوضــاع إنســانية صعبــة ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بأمــور ميــاه الشــرب ،حيــث يقومــون
بشــرب الميــاه الغيــر صالحــة للشــرب ،وأ ّمــا بالنســبة للمــواد الغذائيــة فهنالــك بعــد المســاعدات ولكنهــا تأتــي شــبكل متقطــع وغيــر
نظامــي ،وكانــت بعــض الشــحنات تحمــل حليبـا ً لألطفــال إال أنّ تلــك الدفعــات توقفــت ،أ ّمــا بالنســبة لألمــور الصحيــة ،فهنالــك
مســتوصف واحــد فقــط لجميــع النازحيــن وهــو ال يحتــوي علــى العديــد مــن األدويــة الضروريــة ،ويتـ ّم نقــل الحــاالت الخطــرة
إلــى مشــفى تلعــرن الميدانــي».
انتهت الشهادة

مخيامت باب السالمة

خاتمة وتوصيات
يقــدم مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا هــذا التقريــر الــذي يغطــي حتــى نهايــة كانــون األول مــن العــام  2013إلــى
المنظمــات الدوليــة المعنيــة بأمــور الالجئيــن والنازحيــن وعلــى رأســهم المفوضيــة الســامية لشــؤن الالجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة
لتحمــل مســؤلياتها والتحــرك فــوراً مــن أجــل تحســين ظروفهــم المعيشــية الســيئة ،كمــا نناشــد مبعوثــة األمــم المتحــدة للشــؤن
اإلنســانية فاليــري آمــوس للحيلولــة دون تفاقــم وضــع النازحيــن أكثــر وخاصــة بعــد موجــة النــزوح األخيــرة مــن مدينــة حلــب
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ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي

editor@vdc-sy.org
لالطالع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي
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