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: مقدمة
تتوقع أحدث تقاریر األمم المتحدة بحسب المنسق األممي لمنطقة الشرق األوسط أن یتجاوز عدد الالجئیین السوریین
الهاربین من النزاع المسلح في سوریا 6.5 ملیون بحلول نهایة العام  و ذكر نفس التقریر أن حصة تركیا بلغت حتى

. 2014/2/6 حوالي ال 600 الف مواطن سوري
HTTP://WWW.UN.ORG/ARABIC/NEWS/STORY.ASP?NEWSID=20468#.UVORD7
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في آذار 2011 بدئت الثورة السوریة و بدأ معها رد فعل عنیف و قاسي من قبل قوات األمن و الجیش السوري  و تم
تطبیق مبدأ األرض المحروقة على المناطق التي خرجت ضد نظام بشار االسد و مع تفاقم  خطورة العیش داخل

سوریا و تحول الثورة رویدًا رویدًا الى ثورة مسلحة و أنتشار الفصائل المسلحة المقاتله و خاصة ذات التوجه
االسالمي الرادیكالي التي أنتجت هاربین من طغیانها كما أنتج  تصعید القتل و األعتقال و التهجیر الممنهج للسكان من

. قبل النظام مهجرین و هاربین
 ( یقول ( أبو روال

بعد سنة من االعتقال خرجت من معتقالت االسد و لم استطع الرجوع الى بیتي في حمص اتجهت الى ( "       
المناطق المحررة ) في الرقة و حلب و تعرضت لمضایقات عدیدة من تنظیم الدولة االسالمیة في العراق و الشام كوني

عملت كناشط أعالمي و كنت سأقتل بكل بساطة في اكثر من مرة لتصویري حتى سقوط برامیل الموت فوق حلب .
اضطررت بعدها الى التوجه الى تركیًا تهریبًا و هربًا من النظام و (داعش )  و أنا أعیش عند صدیق لي حالیًا في

" مدینة غازي عنتاب
هذه العوامل باألضافة الى غالء االسعار بشكل كبیر و ندرة المواد الغذائیة و تدمر البنیة التحتیه و ندرة المراكز

. الصحیة و المستشفیات و تهدم معظم المدارس مما حرم جیًال كامًال من االطفال من أن یلتحقوا بمدارسهم
أدت الى موجات نزوح خارجیة الى كل من االردن و العراق و لبنان و تركیا و مصر و موجات نزوح أصغر قلیًال

. الى الداخل السوري في المناطق اآلمنة مثل الساحل السوري و قلب دمشق و السویداء
تركیا كان لها نصیب كبیر من حاالت نزوح السوریین حیث بلغ عدد السوریین الذین دخلوا تركیا منذ بدئ النزاع
المسلح في سوریا حوالي ال 600 الف بحسب رویترز نقًال عن هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة AFAD 

HTTP://ARA.REUTERS.COM/ARTICLE/TOPNEWS/IDARACAE9B285C20131021
منهم حوالي ال 200 الف یتوزعون على  20 مخیم في عشر مناطق في تركیا تسعة مخیمات منهم في منطقتي

(HATAY) و (GAZIANTEP) و مخیمین في مدینة (KILIS) و ثالثة مخیمات في منطقة ( ŞANLIURFA) 

 (ADANA) (ADIYAMAN) (OSMANIYE) (؛KAHRAMANMARA) و بواقع مخیم واحد في كل من
(MARDIN) (MALATYA).

تنقسم تلك المخیمات الى ثالثة اشكال منها الوحدات السكنیة المؤقته و عددها 572 وحدة موجودة كلها في
(HATAY) 

. و مخیمات كونتینیرات معدنیة عددها 11848 كونتینر موزعة على خمس مخیمات
الشكل الثالث هو الخیم العادیة التي تشكل النسبة العظمى كوحدات سكنیة لالجئین السوریین في تركیا حیث بلغ عدد

الخیم الموجودة في كل مخیمات تركیا 26928 خیمة بحسب هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة AFAD و هي
 . المنظمة التركیة المسؤولة عن مخیمات لجوء السوریین في تركیا

 HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/INDEX.ASPX

أوًال : الدخول الى تركیًا
لم یكن هناك منع رسمي من نظام بشار االسد على خروج السوریین الى تركیًا عبر المعابر الحدودیة رغم أن أكثر

الذین خرجوا من سوریا في أول األزمة خرجوا عن غیر طریق تلك المعابر كونهم هربوا من قصف و أعتقاالت
الجیش السوري لمدنهم و قراهم مما أضطرارهم الى التسلسل عبر الحدود البریة  الى تركیا

الحكومة التركیة من جانبها استقبلت هؤالء الالجئین و بدأت بتأسیس مخیمات الستیعابهم و لم یتغیر الوضع عند تحریر
تلك المعابر و تسلم القوى المعارضة السوریة أمور ادارة تلك المعابر و استمر تدفق الهاربین من اجرام اآللة العسكریة
الحكومیة رغم أنه حصلت أحیانًا اغالقات لتلك المعابر و مرت أوقات منع مؤقتًا الالجئون السوریین من دخول تركیًا (

رسمیًا على األقل ) حالیًا أغلب المعابر السوریة التركیة مغلقة كونها محتلة من میلیشیات الدولة االسالمیة في العراق
. و الشام و تركیًا تعتبرها قوة متطرفة معادیة

عند الدخول الى تركیًا سواء عبر المعابر أو عبر التسلل من غیر المنافذ الحدودیة یكون عند المواطن السوري
. (أحیانًا ) الخیار بعدم ختم جواز سفره  و یقبل الدخول الى األراضي التركیة حتى بدون جواز سفر

جرت في عدة مناسبات حوادث أمنیة بین الجیش التركي و السوریین الهاربین بحیاتهم حیث تم اطالق النار علیهم من
. قبل الجیش التركي بعد قطعهم الحدود و قتل طفل و عدد من البالغین  في عدة  الحوادث

األرقام الرسمیة لعدد السوریین الموجودین في تركیًا بلغ حوالي ال600 الف منهم مایقارب ال 200 الف سوري
داخل المخیمات
ثانیًا : المخیمات

أ - تمهید
عدد المخیمات الموجودة حالیًا في تركیا بلغ 20 مخیم موزعة على خمس محافظات تركیة حدودیة مع سوریا و

. الیوجد أي مخیم في داخل او الشمال تركیا
المخیمات تقع تحت ادارة AFAD هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة التي اختیرت من قبل الحكومة التركیة

الدارة المخیمات كونها صاحبة خبرة بأدارة الكوارث الطبیعیة و التعامل مع اعداد كبیرة من الناس و تأمین مستلزماتهم
. بشكل محترف

یشارك AFAD في االشراف على المخیمات الهالل الحمر التركي الذي یشرف على الوضع المعیشي و الصحي
. لالجئین داخل المخیمات

ب - الوضع المعیشي
المساعدات و الخدمات داخل المخیمات التركیة

یخصص لكل فرد داخل المخیمات مبلغ 100 لیرة تركیة أي مایعادل 50 دوالر أمریكي تقریبًا في الشهر و یعطى
. على شكل كرت فیزا یستخدم فقط في االسواق الخاصة التي بنیت داخل كل مخیم

یعاني أغلب سكان المخیمات من شجع أصحاب االسواق داخل المخیمات و رفع االسعار لدرجة تصل احیانًا الى
. ضعف أو ضعفین سعر السوق خارج المخیم مما یجعل المساعدات غیر مجدیة و ال تكفي

. كون كروت المساعدة ال تستخدم اال في االسواق داخل المخیمات و لیس باألمكان الشراء بها خارجه
أما عن ما یخصص لكل عائلة من مسكن فأنه الوضع على هذا الشكل

تخصص خیمة أو كونتینر ( بحسب نوع المخیم ) لكل عائلة و هذا ما یسبب اكتظاظ بعض العائالت حیث من الممكن
. أن یخصص كونتینر أو خیمة واحدة لعشر افراد اذا كانوا من عائلة واحدة

. مساحة الكونتینر هي 3*7 متر و مساحة الخیمة تختلف بحیث تكون في المعدل 3*4 متر
الكونتینرات و الخیم مؤثثة لتناسب العیش بالحد االدنى المقبول نسبیًا لعائلة و تتمیز الكونتینرات بوجود حمام مستقل

. داخلها على عكس الخیم التي التحتوي حمامات بل تكون هناك حمامات عامة للجمیع

العمل داخل المخیمات - 1    
یقتصر العمل المتوفر داخل المخیمات التركیة على العمل داخل اسواق البیع و یعمل بعض السوریین في صنع منتجات

االلبان و االجبان أو صناعة الخبز السوري و بیعها داخل و خارج المخیمات أو بیع السجائر و األحذیة و المالبس
. بشكل صغیر

المخیم یحتوي على عدة مهن داخلیة كتركیب اللواقط الفضائیة ( الساتالیت ) و یتواجد صیادلة و أطباء و بائعي
.  مأكوالت بشكل صغیر جدًا

العمل خارج المخیمات - 2    
یعمل عدد آخر من السوریین خارج المخیمات في مختلف أنواع المهن بدًء من الزراعة و لم المحاصیل الزراعیة الى

البناء و العمل في المحالت التجاریة كمحالت الموبایالت  و الصیدلیات التركیة كون وجود ناطق بالعربیة فیها
یستقطب السوریین

. الموجودین في نفس المنطقة
و تبقى المشكلة الكبرى هي عدم توفر عمل الغلب سكان المخیمات كون أغلب األعمال تتطلب اتقان اللغة التركیة

. كشرط أساسي

ث - الوضع الصحي
یحتوي كل مخیم على نقطة طبیة و تفتقر بعض المخیمات لوجود اطباء لذلك تعمد ادارة تلك المخیمات الى تحویل

. المرضى اما الى مخیمات اخرى أو الى المشافي الحكومیة القریبة و باالخص المشافي التابعة للهالل األحمر التركي
. الطبابة مجانیة بالكامل و تتحمل الحكومة التركیة تكالیف كل العالجات و العملیات الجراحیة على نفقتها

جرى لحد اآلن والدة 6051 طفل داخل المخیمات التركیة بحسب AFAD  و جرى تقدیم حوالي الملیون و نصف
خدمة اسعافیة و طبیة مختلفة لالجئیین السوریین داخل المخیمات
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و تقوم منظمة الیونیسیف باألشراف على النقاط الطبیة  في المخیمات و قامت بحمالت تطعیم واسعة ضد شلل األطفال
داخل و خارج المخیمات باالضافة الى ارسال  تطعیمات الى شمال سوریا حیث قامت بتطعیم ما مجموعه  1.3 ملیون

طفل سوري داخل و خارج تركیا
HTTP://WWW.UNICEF.ORG.TR/EN/CONTENT/ARTICLE/1654/SYRIAN-FAMILIE
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AMPAIGN-2.HTML
ج - الوضع التعلیمي

بدأت المدارس داخل المخیمات على شكل خیم یتطوع فیها مدرسون سوریون من داخل المخیم لتدریس االطفال حتى
بدأت الحكومة التركیة انشاء مدارس لكل المراحل داخل كل المخیمات و یدرس في هذه المدارس حتى الیوم مدرسون

. سوریون متطوعون ال یتقاضون أي رواتب لقاء تدریسهم
. المنهاج المدرس في المخیمات هو نسخة معدلة من قبل االئتالف السوري للمناهج السوریة داخل سوریا

و یذكر أن عدد الطالب السوریین الذین یرتادون المدارس داخل المخیمات وصل الى 45696 طالب یدرسون في
693 صف بحسب آخر أحصاء
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أما عن وضع المدرسین   تقول (هیلین اسحاق ) المدرسة في احدى المدارس داخل مخیم في غازي عنتاب

نحن تطوعنا لتدریس أطفالنا السوریین كي ال یظل االطفال السوریین محرومین من الدراسة و خاصة أن "      
أكثرهم حرم منها خالل تواجده في سوریا بعد بدئ الثورة " و تضیف " نأمل یومًا ما أن نتلقى و لو بشكل رمزي أجر

. عن مجهودنا كوننا نعمل لحوالي العشر ساعات یومیًا و كنوع من المساعدة كوننا نحن أیضًا الجئیین
نأمل أن یصرف جزء مما یتم استالمه من قبل الهیئات االغاثیة أو األئتالف بأسم الشعب السوري لدعم تعلیم االجیال

 " السوریة الصاعدة كاستثمار في مستقبل سوریا

د - الوضع االجتماعي
تقوم ادارة المخیمات التركیة و على مستوى كل مخیم بعمل دورات لغة تركیة باألضافة الى دورات في الخیاطة و

قص الشعر و الرسم و الفنون لألطفال كما تقوم بدعم دورات تحفیظ قرآن لالطفال و تساعد في انشاء فرق غنائیة و
. انشادیة و فلكلوریة

. یوجد في أغلب المخیمات أماكن للعب األطفال و مالعب صغیرة لممارسة الریاضة
. تمت حاالت زواج كثیرة ضمن المخیمات السوریة و تعیش األسر السوریة حیاة شبه طبیعیة بالحد المقبول اجتماعیًا

ه - الوضع األمني
تتعامل ادارة المخیمات مع المشاكل األمنیة بشكل غیر منهجي و یختلف بحسب ادارة كل مخیم فعلى سبیل المثال من

الممكن أن یطرد السوري من المخیم في حال ضرب سوریًا أو تركیًا داخل المخیم و بنفس الوقت ال تعالج قضایا
. التحرش الجنسي  بنفس الصرامة

 ( مثال من ( مخیم غازي عنتاب 2 - الكونتینرات
 ( یقول ( موفق

سجلت ثالث حاالت تحرش جنسي باألطفال من قبل بعض الشباب السوریین داخل المخیم و لم یتخذ أي اجراء"   
عقابي أبدًا و بنفس الوقت حالة لضرب شاب سوري لشاب آخر عوقب مرتكبها بنقله الى مخیم (شوادر ) كنوع من

" العقاب
و یضیف " ال أعرف و لم االحظ أنه یوجد قانون خاص للتعامل مع المشاكل داخل المخیم و تخضع األمور بالعادة

" لتقییم مدیر المخیم

* ي - احصائیات عن المخیمات التركیة

مخیمات هاتاي و عددها خمس مخیمات تؤوي ما مجموعه 15789 الجئ سوري - 1 
. مخیمات غازي عنتاب و عددها اربع مخیمات یسكن فیها 33070 الجئ سوري - 2

. مخیمین في مدینة كلس بلغ عدد ساكني مخیماتها 30787 الجئ - 3
. ثالث مخیمات في مدینة سانلورفا بلغ عدد قاطني مخیماتها 67133 الجئ - 4

.مخیم واحد في كهرمان مرعش بلغ عدد ساكنیه 14986 الجئ - 5
 . مخیم واحد في مدینة العثمانیة یسكن فیه 8515 الجئ - 6
. مخیم واحد في مدینة ادیامان یعیش فیه 9998 الجئ - 7

 . مخیم واحد في مدینة أضنة یسكنه 10189 الجئ - 8
مخیم واحد في مدینة ماردین یعیش فیه 2366 الجئ - 9

مخیم واحد في مدینة مالطیا یعیش فیه 6551 الجئ - 10

االرقام من منظمة * AFAD 
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ثالثًا : السوریون في تركیا خارج المخیمات

أ - تمهید
یبلغ عدد السوریین خارج المخیمات و الذین یعیشون في المدن التركیة بحسب ارقام ادارة الكوارث التركیة حوالي ال
400 الف نسمة و یعتقد  أن العدد الفعلي یفوق هذا الرقم بكثیر  بسبب وجود أعداد كبیرة دخلت الى تركیًا عن طریق

التهریب و بدون المرور على النقاط الحدودیة التركیة السوریة باألضافة الى ما یبدو أنه توجه حكومي تركي بعدم ذكر
. األرقام الحقیقیة للسوریین الموجودین على أراضیها

یعیش السوریین في االغلب في المدن الجنوبیة و باألخص الجنوبیة الغربیة من تركیا كغازي عنتاب و أنطاكیا و یعیش
. قسم منهم في اسطنبول

تنشط العدید من المنظمات و التجمعات و المبادرات المعارضة في تركیا مستفیدة من التساهل البادي من الحكومة
التركیة لما یتعلق بالمعارضة السوریة و تعقد العدید من االجتماعات الرسمیة لكل من األئتالف الوطني السوري و عدد

. من التكتالت السوریة المعارضة في تركیا لنفس السبب
تركیا بشكل عام تعد من الدول التي تعتبر المعیشة فیها غالیة نسبیًا مما یرتب معاناة أضافیة لالجئین السوریین فیها

. خاصة و أن المخیمات التركیة ممتلئة تقریبًا و لیس باألمكان استیعاب أعداد أضافیة من الالجئین فیها

ب - الوضع الصحي
تعد الطبابة من الخدمات الغالیة ( كأسعار ) من حیث الخدمات الطبیة كالمشافي و المراكز الطبیة و من حیث اسعار

. األدویة و العالجات
لكن في حال أخذ األقامة الرسمیة التركیة یعامل المواطن السوري كالتركي تمامًا بحیث یستطیع دخول المشافي

 . الحكومیة و المشافي التابعة للهالل األحمر التركي مجانًا
لكن یبقى عبئ نفقة األمراض التي ال تتطلب دخول المشفى و التي تحمل المریض أو ذویة مصاریف كبیرة كون

. األدویة مرتفعة السعر

ت - الوضع األجتماعي
غالبًا ما یتجه السوریین الى السكن في أماكن معینة في كل مدینة بحیث نشئت تقریبًا في كل مدینة یتواجد فیها

. السوریون أحیاء سوریة أغلب من یقطنها من السوریین
و هاذا األمر سهل معیشة و تأقلم السوریین مع العیش في بلد غریب لكن كثرة السوریین رفعت أسعار آجارات البیوت

. بشكل كبیر ( رغم أنا مرتفعة أصًال ) و أصبح أیجاد بیت منخفض اآلجار صعبًا جدًا
یذكر أنه تمت عملیات نصب و أحتیال من قبل بعض األتراك مستفیدین من عدم اتقان السوریین للغة التركیة و من

كونهم غرباء ال یتمتعون أو ال یعرفون حقوقهم بحیس تم أخذ مبالغ كبیرة منهم بدون حق من خالل التالعب بفواتیر
. الماء و الكهرباء أو أختراع مصاریف و أجور وساطة مرتفعة الثمن

 ( یقول ( علي .ق
لقد تم أجبارنا على التخلي عن كل مبلغ التأمین الذي وضعناه عندما أستأجرنا البیت وهو (300 ) لیرة تركیة " 

حوالي (150 ) دوالر أمیركي بعد أبراز صاحب البیت لفاتورة میاه و كهرباء بلغت (320 ) لیرة تركیة رغم أننا
"سكننا البیت

ج - الوضع التعلیمي
تستقبل المدارس التركیة الطالب السوریین بدون مقابل لكن تبقى المشكلة األكبر أن التعلیم یكون باللغة التركیة مما
یؤخر دخول الطالب السوریین عملیًا في الدورة التعلیمیة الحقیقة ناهیك عن أن الطالب السوریین یؤخرون صفًا أو
صفین عمما كانو علیه في سوریا بسبب أحتالف مستویات و طرق التعلیم مما یوخر الطالب و یعیدهم الى صفوف

. كانو قد أنتهوا منها أصًال
بعد أزدیاد أعداد السوریین في تركیًا توجه عدد من رؤوس األموال باألضافة الى بعض المنظمات و الهیئات

المعارضة السوریة الى أنشاء مدارس سوریة خاصة تدرس مناهج سوریة معدلة بكادر تدریسي سوري و یتراوح
. القسط الشهري لتلك المدارس من 75 دوالر الى 400 دوالر أمیركي شهریًا بحسب المدرسة
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: مقدمة
تتوقع أحدث تقاریر األمم المتحدة بحسب المنسق األممي لمنطقة الشرق األوسط أن یتجاوز عدد الالجئیین السوریین
الهاربین من النزاع المسلح في سوریا 6.5 ملیون بحلول نهایة العام  و ذكر نفس التقریر أن حصة تركیا بلغت حتى

. 2014/2/6 حوالي ال 600 الف مواطن سوري
HTTP://WWW.UN.ORG/ARABIC/NEWS/STORY.ASP?NEWSID=20468#.UVORD7

RKL3E

في آذار 2011 بدئت الثورة السوریة و بدأ معها رد فعل عنیف و قاسي من قبل قوات األمن و الجیش السوري  و تم
تطبیق مبدأ األرض المحروقة على المناطق التي خرجت ضد نظام بشار االسد و مع تفاقم  خطورة العیش داخل

سوریا و تحول الثورة رویدًا رویدًا الى ثورة مسلحة و أنتشار الفصائل المسلحة المقاتله و خاصة ذات التوجه
االسالمي الرادیكالي التي أنتجت هاربین من طغیانها كما أنتج  تصعید القتل و األعتقال و التهجیر الممنهج للسكان من

. قبل النظام مهجرین و هاربین
 ( یقول ( أبو روال

بعد سنة من االعتقال خرجت من معتقالت االسد و لم استطع الرجوع الى بیتي في حمص اتجهت الى ( "       
المناطق المحررة ) في الرقة و حلب و تعرضت لمضایقات عدیدة من تنظیم الدولة االسالمیة في العراق و الشام كوني

عملت كناشط أعالمي و كنت سأقتل بكل بساطة في اكثر من مرة لتصویري حتى سقوط برامیل الموت فوق حلب .
اضطررت بعدها الى التوجه الى تركیًا تهریبًا و هربًا من النظام و (داعش )  و أنا أعیش عند صدیق لي حالیًا في

" مدینة غازي عنتاب
هذه العوامل باألضافة الى غالء االسعار بشكل كبیر و ندرة المواد الغذائیة و تدمر البنیة التحتیه و ندرة المراكز

. الصحیة و المستشفیات و تهدم معظم المدارس مما حرم جیًال كامًال من االطفال من أن یلتحقوا بمدارسهم
أدت الى موجات نزوح خارجیة الى كل من االردن و العراق و لبنان و تركیا و مصر و موجات نزوح أصغر قلیًال

. الى الداخل السوري في المناطق اآلمنة مثل الساحل السوري و قلب دمشق و السویداء
تركیا كان لها نصیب كبیر من حاالت نزوح السوریین حیث بلغ عدد السوریین الذین دخلوا تركیا منذ بدئ النزاع
المسلح في سوریا حوالي ال 600 الف بحسب رویترز نقًال عن هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة AFAD 

HTTP://ARA.REUTERS.COM/ARTICLE/TOPNEWS/IDARACAE9B285C20131021
منهم حوالي ال 200 الف یتوزعون على  20 مخیم في عشر مناطق في تركیا تسعة مخیمات منهم في منطقتي

(HATAY) و (GAZIANTEP) و مخیمین في مدینة (KILIS) و ثالثة مخیمات في منطقة ( ŞANLIURFA) 

 (ADANA) (ADIYAMAN) (OSMANIYE) (؛KAHRAMANMARA) و بواقع مخیم واحد في كل من
(MARDIN) (MALATYA).

تنقسم تلك المخیمات الى ثالثة اشكال منها الوحدات السكنیة المؤقته و عددها 572 وحدة موجودة كلها في
(HATAY) 

. و مخیمات كونتینیرات معدنیة عددها 11848 كونتینر موزعة على خمس مخیمات
الشكل الثالث هو الخیم العادیة التي تشكل النسبة العظمى كوحدات سكنیة لالجئین السوریین في تركیا حیث بلغ عدد

الخیم الموجودة في كل مخیمات تركیا 26928 خیمة بحسب هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة AFAD و هي
 . المنظمة التركیة المسؤولة عن مخیمات لجوء السوریین في تركیا

 HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/INDEX.ASPX

أوًال : الدخول الى تركیًا
لم یكن هناك منع رسمي من نظام بشار االسد على خروج السوریین الى تركیًا عبر المعابر الحدودیة رغم أن أكثر

الذین خرجوا من سوریا في أول األزمة خرجوا عن غیر طریق تلك المعابر كونهم هربوا من قصف و أعتقاالت
الجیش السوري لمدنهم و قراهم مما أضطرارهم الى التسلسل عبر الحدود البریة  الى تركیا

الحكومة التركیة من جانبها استقبلت هؤالء الالجئین و بدأت بتأسیس مخیمات الستیعابهم و لم یتغیر الوضع عند تحریر
تلك المعابر و تسلم القوى المعارضة السوریة أمور ادارة تلك المعابر و استمر تدفق الهاربین من اجرام اآللة العسكریة
الحكومیة رغم أنه حصلت أحیانًا اغالقات لتلك المعابر و مرت أوقات منع مؤقتًا الالجئون السوریین من دخول تركیًا (

رسمیًا على األقل ) حالیًا أغلب المعابر السوریة التركیة مغلقة كونها محتلة من میلیشیات الدولة االسالمیة في العراق
. و الشام و تركیًا تعتبرها قوة متطرفة معادیة

عند الدخول الى تركیًا سواء عبر المعابر أو عبر التسلل من غیر المنافذ الحدودیة یكون عند المواطن السوري
. (أحیانًا ) الخیار بعدم ختم جواز سفره  و یقبل الدخول الى األراضي التركیة حتى بدون جواز سفر

جرت في عدة مناسبات حوادث أمنیة بین الجیش التركي و السوریین الهاربین بحیاتهم حیث تم اطالق النار علیهم من
. قبل الجیش التركي بعد قطعهم الحدود و قتل طفل و عدد من البالغین  في عدة  الحوادث

األرقام الرسمیة لعدد السوریین الموجودین في تركیًا بلغ حوالي ال600 الف منهم مایقارب ال 200 الف سوري
داخل المخیمات
ثانیًا : المخیمات

أ - تمهید
عدد المخیمات الموجودة حالیًا في تركیا بلغ 20 مخیم موزعة على خمس محافظات تركیة حدودیة مع سوریا و

. الیوجد أي مخیم في داخل او الشمال تركیا
المخیمات تقع تحت ادارة AFAD هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة التي اختیرت من قبل الحكومة التركیة

الدارة المخیمات كونها صاحبة خبرة بأدارة الكوارث الطبیعیة و التعامل مع اعداد كبیرة من الناس و تأمین مستلزماتهم
. بشكل محترف

یشارك AFAD في االشراف على المخیمات الهالل الحمر التركي الذي یشرف على الوضع المعیشي و الصحي
. لالجئین داخل المخیمات

ب - الوضع المعیشي
المساعدات و الخدمات داخل المخیمات التركیة

یخصص لكل فرد داخل المخیمات مبلغ 100 لیرة تركیة أي مایعادل 50 دوالر أمریكي تقریبًا في الشهر و یعطى
. على شكل كرت فیزا یستخدم فقط في االسواق الخاصة التي بنیت داخل كل مخیم

یعاني أغلب سكان المخیمات من شجع أصحاب االسواق داخل المخیمات و رفع االسعار لدرجة تصل احیانًا الى
. ضعف أو ضعفین سعر السوق خارج المخیم مما یجعل المساعدات غیر مجدیة و ال تكفي

. كون كروت المساعدة ال تستخدم اال في االسواق داخل المخیمات و لیس باألمكان الشراء بها خارجه
أما عن ما یخصص لكل عائلة من مسكن فأنه الوضع على هذا الشكل

تخصص خیمة أو كونتینر ( بحسب نوع المخیم ) لكل عائلة و هذا ما یسبب اكتظاظ بعض العائالت حیث من الممكن
. أن یخصص كونتینر أو خیمة واحدة لعشر افراد اذا كانوا من عائلة واحدة

. مساحة الكونتینر هي 3*7 متر و مساحة الخیمة تختلف بحیث تكون في المعدل 3*4 متر
الكونتینرات و الخیم مؤثثة لتناسب العیش بالحد االدنى المقبول نسبیًا لعائلة و تتمیز الكونتینرات بوجود حمام مستقل

. داخلها على عكس الخیم التي التحتوي حمامات بل تكون هناك حمامات عامة للجمیع

العمل داخل المخیمات - 1    
یقتصر العمل المتوفر داخل المخیمات التركیة على العمل داخل اسواق البیع و یعمل بعض السوریین في صنع منتجات

االلبان و االجبان أو صناعة الخبز السوري و بیعها داخل و خارج المخیمات أو بیع السجائر و األحذیة و المالبس
. بشكل صغیر

المخیم یحتوي على عدة مهن داخلیة كتركیب اللواقط الفضائیة ( الساتالیت ) و یتواجد صیادلة و أطباء و بائعي
.  مأكوالت بشكل صغیر جدًا

العمل خارج المخیمات - 2    
یعمل عدد آخر من السوریین خارج المخیمات في مختلف أنواع المهن بدًء من الزراعة و لم المحاصیل الزراعیة الى

البناء و العمل في المحالت التجاریة كمحالت الموبایالت  و الصیدلیات التركیة كون وجود ناطق بالعربیة فیها
یستقطب السوریین

. الموجودین في نفس المنطقة
و تبقى المشكلة الكبرى هي عدم توفر عمل الغلب سكان المخیمات كون أغلب األعمال تتطلب اتقان اللغة التركیة

. كشرط أساسي

ث - الوضع الصحي
یحتوي كل مخیم على نقطة طبیة و تفتقر بعض المخیمات لوجود اطباء لذلك تعمد ادارة تلك المخیمات الى تحویل

. المرضى اما الى مخیمات اخرى أو الى المشافي الحكومیة القریبة و باالخص المشافي التابعة للهالل األحمر التركي
. الطبابة مجانیة بالكامل و تتحمل الحكومة التركیة تكالیف كل العالجات و العملیات الجراحیة على نفقتها

جرى لحد اآلن والدة 6051 طفل داخل المخیمات التركیة بحسب AFAD  و جرى تقدیم حوالي الملیون و نصف
خدمة اسعافیة و طبیة مختلفة لالجئیین السوریین داخل المخیمات

HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ICERIKID=747&ID=16
و تقوم منظمة الیونیسیف باألشراف على النقاط الطبیة  في المخیمات و قامت بحمالت تطعیم واسعة ضد شلل األطفال
داخل و خارج المخیمات باالضافة الى ارسال  تطعیمات الى شمال سوریا حیث قامت بتطعیم ما مجموعه  1.3 ملیون

طفل سوري داخل و خارج تركیا
HTTP://WWW.UNICEF.ORG.TR/EN/CONTENT/ARTICLE/1654/SYRIAN-FAMILIE
S-STAYING-IN-CAMPS-ACROSS-TURKEY-WELCOME-POLIO-VACCINATION-C

AMPAIGN-2.HTML
ج - الوضع التعلیمي

بدأت المدارس داخل المخیمات على شكل خیم یتطوع فیها مدرسون سوریون من داخل المخیم لتدریس االطفال حتى
بدأت الحكومة التركیة انشاء مدارس لكل المراحل داخل كل المخیمات و یدرس في هذه المدارس حتى الیوم مدرسون

. سوریون متطوعون ال یتقاضون أي رواتب لقاء تدریسهم
. المنهاج المدرس في المخیمات هو نسخة معدلة من قبل االئتالف السوري للمناهج السوریة داخل سوریا

و یذكر أن عدد الطالب السوریین الذین یرتادون المدارس داخل المخیمات وصل الى 45696 طالب یدرسون في
693 صف بحسب آخر أحصاء

HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ID=16&ICERIKID=747
أما عن وضع المدرسین   تقول (هیلین اسحاق ) المدرسة في احدى المدارس داخل مخیم في غازي عنتاب

نحن تطوعنا لتدریس أطفالنا السوریین كي ال یظل االطفال السوریین محرومین من الدراسة و خاصة أن "      
أكثرهم حرم منها خالل تواجده في سوریا بعد بدئ الثورة " و تضیف " نأمل یومًا ما أن نتلقى و لو بشكل رمزي أجر

. عن مجهودنا كوننا نعمل لحوالي العشر ساعات یومیًا و كنوع من المساعدة كوننا نحن أیضًا الجئیین
نأمل أن یصرف جزء مما یتم استالمه من قبل الهیئات االغاثیة أو األئتالف بأسم الشعب السوري لدعم تعلیم االجیال

 " السوریة الصاعدة كاستثمار في مستقبل سوریا

د - الوضع االجتماعي
تقوم ادارة المخیمات التركیة و على مستوى كل مخیم بعمل دورات لغة تركیة باألضافة الى دورات في الخیاطة و

قص الشعر و الرسم و الفنون لألطفال كما تقوم بدعم دورات تحفیظ قرآن لالطفال و تساعد في انشاء فرق غنائیة و
. انشادیة و فلكلوریة

. یوجد في أغلب المخیمات أماكن للعب األطفال و مالعب صغیرة لممارسة الریاضة
. تمت حاالت زواج كثیرة ضمن المخیمات السوریة و تعیش األسر السوریة حیاة شبه طبیعیة بالحد المقبول اجتماعیًا

ه - الوضع األمني
تتعامل ادارة المخیمات مع المشاكل األمنیة بشكل غیر منهجي و یختلف بحسب ادارة كل مخیم فعلى سبیل المثال من

الممكن أن یطرد السوري من المخیم في حال ضرب سوریًا أو تركیًا داخل المخیم و بنفس الوقت ال تعالج قضایا
. التحرش الجنسي  بنفس الصرامة

 ( مثال من ( مخیم غازي عنتاب 2 - الكونتینرات
 ( یقول ( موفق

سجلت ثالث حاالت تحرش جنسي باألطفال من قبل بعض الشباب السوریین داخل المخیم و لم یتخذ أي اجراء"   
عقابي أبدًا و بنفس الوقت حالة لضرب شاب سوري لشاب آخر عوقب مرتكبها بنقله الى مخیم (شوادر ) كنوع من

" العقاب
و یضیف " ال أعرف و لم االحظ أنه یوجد قانون خاص للتعامل مع المشاكل داخل المخیم و تخضع األمور بالعادة

" لتقییم مدیر المخیم

* ي - احصائیات عن المخیمات التركیة

مخیمات هاتاي و عددها خمس مخیمات تؤوي ما مجموعه 15789 الجئ سوري - 1 
. مخیمات غازي عنتاب و عددها اربع مخیمات یسكن فیها 33070 الجئ سوري - 2

. مخیمین في مدینة كلس بلغ عدد ساكني مخیماتها 30787 الجئ - 3
. ثالث مخیمات في مدینة سانلورفا بلغ عدد قاطني مخیماتها 67133 الجئ - 4

.مخیم واحد في كهرمان مرعش بلغ عدد ساكنیه 14986 الجئ - 5
 . مخیم واحد في مدینة العثمانیة یسكن فیه 8515 الجئ - 6
. مخیم واحد في مدینة ادیامان یعیش فیه 9998 الجئ - 7

 . مخیم واحد في مدینة أضنة یسكنه 10189 الجئ - 8
مخیم واحد في مدینة ماردین یعیش فیه 2366 الجئ - 9

مخیم واحد في مدینة مالطیا یعیش فیه 6551 الجئ - 10

االرقام من منظمة * AFAD 
HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ID=16&ICERIKID=848

ثالثًا : السوریون في تركیا خارج المخیمات

أ - تمهید
یبلغ عدد السوریین خارج المخیمات و الذین یعیشون في المدن التركیة بحسب ارقام ادارة الكوارث التركیة حوالي ال
400 الف نسمة و یعتقد  أن العدد الفعلي یفوق هذا الرقم بكثیر  بسبب وجود أعداد كبیرة دخلت الى تركیًا عن طریق

التهریب و بدون المرور على النقاط الحدودیة التركیة السوریة باألضافة الى ما یبدو أنه توجه حكومي تركي بعدم ذكر
. األرقام الحقیقیة للسوریین الموجودین على أراضیها

یعیش السوریین في االغلب في المدن الجنوبیة و باألخص الجنوبیة الغربیة من تركیا كغازي عنتاب و أنطاكیا و یعیش
. قسم منهم في اسطنبول

تنشط العدید من المنظمات و التجمعات و المبادرات المعارضة في تركیا مستفیدة من التساهل البادي من الحكومة
التركیة لما یتعلق بالمعارضة السوریة و تعقد العدید من االجتماعات الرسمیة لكل من األئتالف الوطني السوري و عدد

. من التكتالت السوریة المعارضة في تركیا لنفس السبب
تركیا بشكل عام تعد من الدول التي تعتبر المعیشة فیها غالیة نسبیًا مما یرتب معاناة أضافیة لالجئین السوریین فیها

. خاصة و أن المخیمات التركیة ممتلئة تقریبًا و لیس باألمكان استیعاب أعداد أضافیة من الالجئین فیها

ب - الوضع الصحي
تعد الطبابة من الخدمات الغالیة ( كأسعار ) من حیث الخدمات الطبیة كالمشافي و المراكز الطبیة و من حیث اسعار

. األدویة و العالجات
لكن في حال أخذ األقامة الرسمیة التركیة یعامل المواطن السوري كالتركي تمامًا بحیث یستطیع دخول المشافي

 . الحكومیة و المشافي التابعة للهالل األحمر التركي مجانًا
لكن یبقى عبئ نفقة األمراض التي ال تتطلب دخول المشفى و التي تحمل المریض أو ذویة مصاریف كبیرة كون

. األدویة مرتفعة السعر

ت - الوضع األجتماعي
غالبًا ما یتجه السوریین الى السكن في أماكن معینة في كل مدینة بحیث نشئت تقریبًا في كل مدینة یتواجد فیها

. السوریون أحیاء سوریة أغلب من یقطنها من السوریین
و هاذا األمر سهل معیشة و تأقلم السوریین مع العیش في بلد غریب لكن كثرة السوریین رفعت أسعار آجارات البیوت

. بشكل كبیر ( رغم أنا مرتفعة أصًال ) و أصبح أیجاد بیت منخفض اآلجار صعبًا جدًا
یذكر أنه تمت عملیات نصب و أحتیال من قبل بعض األتراك مستفیدین من عدم اتقان السوریین للغة التركیة و من

كونهم غرباء ال یتمتعون أو ال یعرفون حقوقهم بحیس تم أخذ مبالغ كبیرة منهم بدون حق من خالل التالعب بفواتیر
. الماء و الكهرباء أو أختراع مصاریف و أجور وساطة مرتفعة الثمن

 ( یقول ( علي .ق
لقد تم أجبارنا على التخلي عن كل مبلغ التأمین الذي وضعناه عندما أستأجرنا البیت وهو (300 ) لیرة تركیة " 

حوالي (150 ) دوالر أمیركي بعد أبراز صاحب البیت لفاتورة میاه و كهرباء بلغت (320 ) لیرة تركیة رغم أننا
"سكننا البیت

ج - الوضع التعلیمي
تستقبل المدارس التركیة الطالب السوریین بدون مقابل لكن تبقى المشكلة األكبر أن التعلیم یكون باللغة التركیة مما
یؤخر دخول الطالب السوریین عملیًا في الدورة التعلیمیة الحقیقة ناهیك عن أن الطالب السوریین یؤخرون صفًا أو
صفین عمما كانو علیه في سوریا بسبب أحتالف مستویات و طرق التعلیم مما یوخر الطالب و یعیدهم الى صفوف

. كانو قد أنتهوا منها أصًال
بعد أزدیاد أعداد السوریین في تركیًا توجه عدد من رؤوس األموال باألضافة الى بعض المنظمات و الهیئات

المعارضة السوریة الى أنشاء مدارس سوریة خاصة تدرس مناهج سوریة معدلة بكادر تدریسي سوري و یتراوح
. القسط الشهري لتلك المدارس من 75 دوالر الى 400 دوالر أمیركي شهریًا بحسب المدرسة

التقریر الخاص  عن استخدام النظام
للغازات السامة في كفر زيتا 

 ناشطون سوريونل للرصد

التقریر الخاص  عن استخدام النظام 
للغازات السامة في كفر زيتا
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سوريون في الشتات

مقدمة

 عّد ملف الالجئین السوریین واحدًا من أكثر الملفات اإلنسانیة خطورة في القضیة السوریة، نظرًا لألبعاد اإلنسانیة
 واالجتماعیة واالقتصادیة والتربویة الخطیرة التي ُیخّلفها اللجوء على مجتمع الالجئین وعلى ذویهم من غیر الالجئین،

 وما یتركه من آثار مماثلة على المجتمعات المضیفة، فیعطي هذا االنتهاك ُبعدًا دولیًا وإقلیمًا، بخالف بقیة االنتهاكات
 التي یجري تجاهلها من المجتمع الدولي، والتي ینحصر أثرها على اإلنسان السوري بصورة أساسیة. كما ُتمّثل قضیة
 اللجوء ُمحّصلة لبقیة االنتهاكات، حیث ُتظهر بحجمها الكمي غیر المسبوق في العصر الحدیث مستوى الوحشیة التي

 ُمورست على الشعب السوري من قبل النظام، والتي دفعت مالیین األشخاص للتخّلي عن بیوتهم والعیش في أماكن ال
 یصلح بعضها للعیش البشري. وفي هذا التقریر سوف نستعرض األسباب الرئیسیة التي دفعت السوریین للهجرة الى

 خارج سوریا ، واألثر الذي ُیخّلفه اللجوء على الالجئین والمجتمعات المضیفة على حد سواء، والتعامل الحكومي
 السوري مع قضیة اللجوء، والتوصیات والنتائج التي یمكن استخالصها من خالل عدة تقاریر تم جمعهم في تقریر واحد

. و شامل لوضع االجئین السوریین في المهجر
.ولن یتناول هذا التقریر قضیة النازحین الذین غادروا مناطق سكانهم، لكنهم بقوا داخل سوریة

دوافع اللجوء
 العنف المفرط تجاه المناطق التي تشهد احتجاجات على الحكومة، حیث تم استخدام القصف العشوائي، واستخدام

 األسلحة الثقیلة بكل أنواعها منذ الشهر الثاني للثورة، وما زال استعمالها مستمرًا حتى الیوم، وبشكل مضطرد، وقد
 ارتبط اللجوء بشكل مباشر مع حجم العنف المستخدم ومدى استمراریته، حیث أّدى القصف المتواصل إلى وقوع

 خسائر مستمرة في صفوف المدنیین بشكل عشوائي، كما أّدى إلى تدمیر الكثیر من البیوت، ولم تعد صالحة للسكن،
 كما أصبحت الكثیر من العمارات مهددة بالسقوط. - سیاسة المجازر الممنهجة، حیث أّدت المجازر التي ارتكبت في
 محیط مدینة حمص ودرعا وحلب إلى موجات من النزوح في المناطق المجاورة لها، تحسبًا من مجازر مشابهة. -
 سیاسة الحصار الممنهج، والتي بدأ استخدامها منذ الشهر الثاني للثورة، عندما ُفرض الحصار على مدینة درعا في
 4/5/2011، تاله الحصار على مدینة بانیاس، ثم الرستن وتلبیسة، ثم استخدم على نطاق واسع بعد ذلك في حمص

 وریف دمشق وحلب. وقد دفعت هذه السیاسة إلى زیادة معاناة المدنیین المعیشیة، ودفعتهم للبحث عن مخرج من هذه
 المناطق المحاصرة. - سیاسة االغتصاب الممنهج، وخطف الفتیات، والتحّرش الجنسي من قبل عناصر األمن

 والشبیحة، وهي سیاسة تم استخدامها بشكل ممنهج في عدة مناطق، خالل عامي 2011 و2012، مما دفع عددًا كبیرًا
 من العائالت لمغادرة سوریة خوفًا من وقوع هذه االنتهاكات على أحد من أفراد أسرتهم، لما لهذا األمر من حساسیة

 بالغة في السیاق االجتماعي السوري. - سیاسة التجنید اإللزامي، واستدعاء االحتیاط، خاصة بعد صدور المرسوم رقم
 104 لعام 2011، مما دفع عددًا كبیرًا من األسر للخروج من البلد خشیة استدعاء أبنائها الذكور إلى الخدمة

 االحتیاطیة، والتي أصبحت تشكل خطرًا على حیاة أوالدهم من جهة، أو عدم رغبة آخرین بالخدمة في جیش یوّجه
 بنادقه نحو شعبه. - الوضع االقتصادي العام، والذي دفع الكثیرین إلى مغادرة بلدهم دون وجود خطر مباشر على
 حیاتهم، نتیجة لتوقف حركة االقتصاد بشكل عام، ووصول نسبة البطالة إلى %80 تقریبًا، بالتوازي مع االرتفاع

.الكبیر في االسعار، وتوقف الخدمات العامة

تركیا نموذجًا
ناشطون سورییون للرصد

: مقدمة
تتوقع أحدث تقاریر األمم المتحدة بحسب المنسق األممي لمنطقة الشرق األوسط أن یتجاوز عدد الالجئیین السوریین
الهاربین من النزاع المسلح في سوریا 6.5 ملیون بحلول نهایة العام  و ذكر نفس التقریر أن حصة تركیا بلغت حتى

. 2014/2/6 حوالي ال 600 الف مواطن سوري
HTTP://WWW.UN.ORG/ARABIC/NEWS/STORY.ASP?NEWSID=20468#.UVORD7

RKL3E

في آذار 2011 بدئت الثورة السوریة و بدأ معها رد فعل عنیف و قاسي من قبل قوات األمن و الجیش السوري  و تم
تطبیق مبدأ األرض المحروقة على المناطق التي خرجت ضد نظام بشار االسد و مع تفاقم  خطورة العیش داخل

سوریا و تحول الثورة رویدًا رویدًا الى ثورة مسلحة و أنتشار الفصائل المسلحة المقاتله و خاصة ذات التوجه
االسالمي الرادیكالي التي أنتجت هاربین من طغیانها كما أنتج  تصعید القتل و األعتقال و التهجیر الممنهج للسكان من

. قبل النظام مهجرین و هاربین
 ( یقول ( أبو روال

بعد سنة من االعتقال خرجت من معتقالت االسد و لم استطع الرجوع الى بیتي في حمص اتجهت الى ( "       
المناطق المحررة ) في الرقة و حلب و تعرضت لمضایقات عدیدة من تنظیم الدولة االسالمیة في العراق و الشام كوني

عملت كناشط أعالمي و كنت سأقتل بكل بساطة في اكثر من مرة لتصویري حتى سقوط برامیل الموت فوق حلب .
اضطررت بعدها الى التوجه الى تركیًا تهریبًا و هربًا من النظام و (داعش )  و أنا أعیش عند صدیق لي حالیًا في

" مدینة غازي عنتاب
هذه العوامل باألضافة الى غالء االسعار بشكل كبیر و ندرة المواد الغذائیة و تدمر البنیة التحتیه و ندرة المراكز

. الصحیة و المستشفیات و تهدم معظم المدارس مما حرم جیًال كامًال من االطفال من أن یلتحقوا بمدارسهم
أدت الى موجات نزوح خارجیة الى كل من االردن و العراق و لبنان و تركیا و مصر و موجات نزوح أصغر قلیًال

. الى الداخل السوري في المناطق اآلمنة مثل الساحل السوري و قلب دمشق و السویداء
تركیا كان لها نصیب كبیر من حاالت نزوح السوریین حیث بلغ عدد السوریین الذین دخلوا تركیا منذ بدئ النزاع
المسلح في سوریا حوالي ال 600 الف بحسب رویترز نقًال عن هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة AFAD 

HTTP://ARA.REUTERS.COM/ARTICLE/TOPNEWS/IDARACAE9B285C20131021
منهم حوالي ال 200 الف یتوزعون على  20 مخیم في عشر مناطق في تركیا تسعة مخیمات منهم في منطقتي

(HATAY) و (GAZIANTEP) و مخیمین في مدینة (KILIS) و ثالثة مخیمات في منطقة ( ŞANLIURFA) 

 (ADANA) (ADIYAMAN) (OSMANIYE) (؛KAHRAMANMARA) و بواقع مخیم واحد في كل من
(MARDIN) (MALATYA).

تنقسم تلك المخیمات الى ثالثة اشكال منها الوحدات السكنیة المؤقته و عددها 572 وحدة موجودة كلها في
(HATAY) 

. و مخیمات كونتینیرات معدنیة عددها 11848 كونتینر موزعة على خمس مخیمات
الشكل الثالث هو الخیم العادیة التي تشكل النسبة العظمى كوحدات سكنیة لالجئین السوریین في تركیا حیث بلغ عدد

الخیم الموجودة في كل مخیمات تركیا 26928 خیمة بحسب هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة AFAD و هي
 . المنظمة التركیة المسؤولة عن مخیمات لجوء السوریین في تركیا

 HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/INDEX.ASPX

أوًال : الدخول الى تركیًا
لم یكن هناك منع رسمي من نظام بشار االسد على خروج السوریین الى تركیًا عبر المعابر الحدودیة رغم أن أكثر

الذین خرجوا من سوریا في أول األزمة خرجوا عن غیر طریق تلك المعابر كونهم هربوا من قصف و أعتقاالت
الجیش السوري لمدنهم و قراهم مما أضطرارهم الى التسلسل عبر الحدود البریة  الى تركیا

الحكومة التركیة من جانبها استقبلت هؤالء الالجئین و بدأت بتأسیس مخیمات الستیعابهم و لم یتغیر الوضع عند تحریر
تلك المعابر و تسلم القوى المعارضة السوریة أمور ادارة تلك المعابر و استمر تدفق الهاربین من اجرام اآللة العسكریة
الحكومیة رغم أنه حصلت أحیانًا اغالقات لتلك المعابر و مرت أوقات منع مؤقتًا الالجئون السوریین من دخول تركیًا (

رسمیًا على األقل ) حالیًا أغلب المعابر السوریة التركیة مغلقة كونها محتلة من میلیشیات الدولة االسالمیة في العراق
. و الشام و تركیًا تعتبرها قوة متطرفة معادیة

عند الدخول الى تركیًا سواء عبر المعابر أو عبر التسلل من غیر المنافذ الحدودیة یكون عند المواطن السوري
. (أحیانًا ) الخیار بعدم ختم جواز سفره  و یقبل الدخول الى األراضي التركیة حتى بدون جواز سفر

جرت في عدة مناسبات حوادث أمنیة بین الجیش التركي و السوریین الهاربین بحیاتهم حیث تم اطالق النار علیهم من
. قبل الجیش التركي بعد قطعهم الحدود و قتل طفل و عدد من البالغین  في عدة  الحوادث

األرقام الرسمیة لعدد السوریین الموجودین في تركیًا بلغ حوالي ال600 الف منهم مایقارب ال 200 الف سوري
داخل المخیمات
ثانیًا : المخیمات

أ - تمهید
عدد المخیمات الموجودة حالیًا في تركیا بلغ 20 مخیم موزعة على خمس محافظات تركیة حدودیة مع سوریا و

. الیوجد أي مخیم في داخل او الشمال تركیا
المخیمات تقع تحت ادارة AFAD هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة التي اختیرت من قبل الحكومة التركیة

الدارة المخیمات كونها صاحبة خبرة بأدارة الكوارث الطبیعیة و التعامل مع اعداد كبیرة من الناس و تأمین مستلزماتهم
. بشكل محترف

یشارك AFAD في االشراف على المخیمات الهالل الحمر التركي الذي یشرف على الوضع المعیشي و الصحي
. لالجئین داخل المخیمات

ب - الوضع المعیشي
المساعدات و الخدمات داخل المخیمات التركیة

یخصص لكل فرد داخل المخیمات مبلغ 100 لیرة تركیة أي مایعادل 50 دوالر أمریكي تقریبًا في الشهر و یعطى
. على شكل كرت فیزا یستخدم فقط في االسواق الخاصة التي بنیت داخل كل مخیم

یعاني أغلب سكان المخیمات من شجع أصحاب االسواق داخل المخیمات و رفع االسعار لدرجة تصل احیانًا الى
. ضعف أو ضعفین سعر السوق خارج المخیم مما یجعل المساعدات غیر مجدیة و ال تكفي

. كون كروت المساعدة ال تستخدم اال في االسواق داخل المخیمات و لیس باألمكان الشراء بها خارجه
أما عن ما یخصص لكل عائلة من مسكن فأنه الوضع على هذا الشكل

تخصص خیمة أو كونتینر ( بحسب نوع المخیم ) لكل عائلة و هذا ما یسبب اكتظاظ بعض العائالت حیث من الممكن
. أن یخصص كونتینر أو خیمة واحدة لعشر افراد اذا كانوا من عائلة واحدة

. مساحة الكونتینر هي 3*7 متر و مساحة الخیمة تختلف بحیث تكون في المعدل 3*4 متر
الكونتینرات و الخیم مؤثثة لتناسب العیش بالحد االدنى المقبول نسبیًا لعائلة و تتمیز الكونتینرات بوجود حمام مستقل

. داخلها على عكس الخیم التي التحتوي حمامات بل تكون هناك حمامات عامة للجمیع

العمل داخل المخیمات - 1    
یقتصر العمل المتوفر داخل المخیمات التركیة على العمل داخل اسواق البیع و یعمل بعض السوریین في صنع منتجات

االلبان و االجبان أو صناعة الخبز السوري و بیعها داخل و خارج المخیمات أو بیع السجائر و األحذیة و المالبس
. بشكل صغیر

المخیم یحتوي على عدة مهن داخلیة كتركیب اللواقط الفضائیة ( الساتالیت ) و یتواجد صیادلة و أطباء و بائعي
.  مأكوالت بشكل صغیر جدًا

العمل خارج المخیمات - 2    
یعمل عدد آخر من السوریین خارج المخیمات في مختلف أنواع المهن بدًء من الزراعة و لم المحاصیل الزراعیة الى

البناء و العمل في المحالت التجاریة كمحالت الموبایالت  و الصیدلیات التركیة كون وجود ناطق بالعربیة فیها
یستقطب السوریین

. الموجودین في نفس المنطقة
و تبقى المشكلة الكبرى هي عدم توفر عمل الغلب سكان المخیمات كون أغلب األعمال تتطلب اتقان اللغة التركیة

. كشرط أساسي

ث - الوضع الصحي
یحتوي كل مخیم على نقطة طبیة و تفتقر بعض المخیمات لوجود اطباء لذلك تعمد ادارة تلك المخیمات الى تحویل

. المرضى اما الى مخیمات اخرى أو الى المشافي الحكومیة القریبة و باالخص المشافي التابعة للهالل األحمر التركي
. الطبابة مجانیة بالكامل و تتحمل الحكومة التركیة تكالیف كل العالجات و العملیات الجراحیة على نفقتها

جرى لحد اآلن والدة 6051 طفل داخل المخیمات التركیة بحسب AFAD  و جرى تقدیم حوالي الملیون و نصف
خدمة اسعافیة و طبیة مختلفة لالجئیین السوریین داخل المخیمات

HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ICERIKID=747&ID=16
و تقوم منظمة الیونیسیف باألشراف على النقاط الطبیة  في المخیمات و قامت بحمالت تطعیم واسعة ضد شلل األطفال
داخل و خارج المخیمات باالضافة الى ارسال  تطعیمات الى شمال سوریا حیث قامت بتطعیم ما مجموعه  1.3 ملیون

طفل سوري داخل و خارج تركیا
HTTP://WWW.UNICEF.ORG.TR/EN/CONTENT/ARTICLE/1654/SYRIAN-FAMILIE
S-STAYING-IN-CAMPS-ACROSS-TURKEY-WELCOME-POLIO-VACCINATION-C

AMPAIGN-2.HTML
ج - الوضع التعلیمي

بدأت المدارس داخل المخیمات على شكل خیم یتطوع فیها مدرسون سوریون من داخل المخیم لتدریس االطفال حتى
بدأت الحكومة التركیة انشاء مدارس لكل المراحل داخل كل المخیمات و یدرس في هذه المدارس حتى الیوم مدرسون

. سوریون متطوعون ال یتقاضون أي رواتب لقاء تدریسهم
. المنهاج المدرس في المخیمات هو نسخة معدلة من قبل االئتالف السوري للمناهج السوریة داخل سوریا

و یذكر أن عدد الطالب السوریین الذین یرتادون المدارس داخل المخیمات وصل الى 45696 طالب یدرسون في
693 صف بحسب آخر أحصاء

HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ID=16&ICERIKID=747
أما عن وضع المدرسین   تقول (هیلین اسحاق ) المدرسة في احدى المدارس داخل مخیم في غازي عنتاب

نحن تطوعنا لتدریس أطفالنا السوریین كي ال یظل االطفال السوریین محرومین من الدراسة و خاصة أن "      
أكثرهم حرم منها خالل تواجده في سوریا بعد بدئ الثورة " و تضیف " نأمل یومًا ما أن نتلقى و لو بشكل رمزي أجر

. عن مجهودنا كوننا نعمل لحوالي العشر ساعات یومیًا و كنوع من المساعدة كوننا نحن أیضًا الجئیین
نأمل أن یصرف جزء مما یتم استالمه من قبل الهیئات االغاثیة أو األئتالف بأسم الشعب السوري لدعم تعلیم االجیال

 " السوریة الصاعدة كاستثمار في مستقبل سوریا

د - الوضع االجتماعي
تقوم ادارة المخیمات التركیة و على مستوى كل مخیم بعمل دورات لغة تركیة باألضافة الى دورات في الخیاطة و

قص الشعر و الرسم و الفنون لألطفال كما تقوم بدعم دورات تحفیظ قرآن لالطفال و تساعد في انشاء فرق غنائیة و
. انشادیة و فلكلوریة

. یوجد في أغلب المخیمات أماكن للعب األطفال و مالعب صغیرة لممارسة الریاضة
. تمت حاالت زواج كثیرة ضمن المخیمات السوریة و تعیش األسر السوریة حیاة شبه طبیعیة بالحد المقبول اجتماعیًا

ه - الوضع األمني
تتعامل ادارة المخیمات مع المشاكل األمنیة بشكل غیر منهجي و یختلف بحسب ادارة كل مخیم فعلى سبیل المثال من

الممكن أن یطرد السوري من المخیم في حال ضرب سوریًا أو تركیًا داخل المخیم و بنفس الوقت ال تعالج قضایا
. التحرش الجنسي  بنفس الصرامة

 ( مثال من ( مخیم غازي عنتاب 2 - الكونتینرات
 ( یقول ( موفق

سجلت ثالث حاالت تحرش جنسي باألطفال من قبل بعض الشباب السوریین داخل المخیم و لم یتخذ أي اجراء"   
عقابي أبدًا و بنفس الوقت حالة لضرب شاب سوري لشاب آخر عوقب مرتكبها بنقله الى مخیم (شوادر ) كنوع من

" العقاب
و یضیف " ال أعرف و لم االحظ أنه یوجد قانون خاص للتعامل مع المشاكل داخل المخیم و تخضع األمور بالعادة

" لتقییم مدیر المخیم

* ي - احصائیات عن المخیمات التركیة

مخیمات هاتاي و عددها خمس مخیمات تؤوي ما مجموعه 15789 الجئ سوري - 1 
. مخیمات غازي عنتاب و عددها اربع مخیمات یسكن فیها 33070 الجئ سوري - 2

. مخیمین في مدینة كلس بلغ عدد ساكني مخیماتها 30787 الجئ - 3
. ثالث مخیمات في مدینة سانلورفا بلغ عدد قاطني مخیماتها 67133 الجئ - 4

.مخیم واحد في كهرمان مرعش بلغ عدد ساكنیه 14986 الجئ - 5
 . مخیم واحد في مدینة العثمانیة یسكن فیه 8515 الجئ - 6
. مخیم واحد في مدینة ادیامان یعیش فیه 9998 الجئ - 7

 . مخیم واحد في مدینة أضنة یسكنه 10189 الجئ - 8
مخیم واحد في مدینة ماردین یعیش فیه 2366 الجئ - 9

مخیم واحد في مدینة مالطیا یعیش فیه 6551 الجئ - 10

االرقام من منظمة * AFAD 
HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ID=16&ICERIKID=848

ثالثًا : السوریون في تركیا خارج المخیمات

أ - تمهید
یبلغ عدد السوریین خارج المخیمات و الذین یعیشون في المدن التركیة بحسب ارقام ادارة الكوارث التركیة حوالي ال
400 الف نسمة و یعتقد  أن العدد الفعلي یفوق هذا الرقم بكثیر  بسبب وجود أعداد كبیرة دخلت الى تركیًا عن طریق

التهریب و بدون المرور على النقاط الحدودیة التركیة السوریة باألضافة الى ما یبدو أنه توجه حكومي تركي بعدم ذكر
. األرقام الحقیقیة للسوریین الموجودین على أراضیها

یعیش السوریین في االغلب في المدن الجنوبیة و باألخص الجنوبیة الغربیة من تركیا كغازي عنتاب و أنطاكیا و یعیش
. قسم منهم في اسطنبول

تنشط العدید من المنظمات و التجمعات و المبادرات المعارضة في تركیا مستفیدة من التساهل البادي من الحكومة
التركیة لما یتعلق بالمعارضة السوریة و تعقد العدید من االجتماعات الرسمیة لكل من األئتالف الوطني السوري و عدد

. من التكتالت السوریة المعارضة في تركیا لنفس السبب
تركیا بشكل عام تعد من الدول التي تعتبر المعیشة فیها غالیة نسبیًا مما یرتب معاناة أضافیة لالجئین السوریین فیها

. خاصة و أن المخیمات التركیة ممتلئة تقریبًا و لیس باألمكان استیعاب أعداد أضافیة من الالجئین فیها

ب - الوضع الصحي
تعد الطبابة من الخدمات الغالیة ( كأسعار ) من حیث الخدمات الطبیة كالمشافي و المراكز الطبیة و من حیث اسعار

. األدویة و العالجات
لكن في حال أخذ األقامة الرسمیة التركیة یعامل المواطن السوري كالتركي تمامًا بحیث یستطیع دخول المشافي

 . الحكومیة و المشافي التابعة للهالل األحمر التركي مجانًا
لكن یبقى عبئ نفقة األمراض التي ال تتطلب دخول المشفى و التي تحمل المریض أو ذویة مصاریف كبیرة كون

. األدویة مرتفعة السعر

ت - الوضع األجتماعي
غالبًا ما یتجه السوریین الى السكن في أماكن معینة في كل مدینة بحیث نشئت تقریبًا في كل مدینة یتواجد فیها

. السوریون أحیاء سوریة أغلب من یقطنها من السوریین
و هاذا األمر سهل معیشة و تأقلم السوریین مع العیش في بلد غریب لكن كثرة السوریین رفعت أسعار آجارات البیوت

. بشكل كبیر ( رغم أنا مرتفعة أصًال ) و أصبح أیجاد بیت منخفض اآلجار صعبًا جدًا
یذكر أنه تمت عملیات نصب و أحتیال من قبل بعض األتراك مستفیدین من عدم اتقان السوریین للغة التركیة و من

كونهم غرباء ال یتمتعون أو ال یعرفون حقوقهم بحیس تم أخذ مبالغ كبیرة منهم بدون حق من خالل التالعب بفواتیر
. الماء و الكهرباء أو أختراع مصاریف و أجور وساطة مرتفعة الثمن

 ( یقول ( علي .ق
لقد تم أجبارنا على التخلي عن كل مبلغ التأمین الذي وضعناه عندما أستأجرنا البیت وهو (300 ) لیرة تركیة " 

حوالي (150 ) دوالر أمیركي بعد أبراز صاحب البیت لفاتورة میاه و كهرباء بلغت (320 ) لیرة تركیة رغم أننا
"سكننا البیت

ج - الوضع التعلیمي
تستقبل المدارس التركیة الطالب السوریین بدون مقابل لكن تبقى المشكلة األكبر أن التعلیم یكون باللغة التركیة مما
یؤخر دخول الطالب السوریین عملیًا في الدورة التعلیمیة الحقیقة ناهیك عن أن الطالب السوریین یؤخرون صفًا أو
صفین عمما كانو علیه في سوریا بسبب أحتالف مستویات و طرق التعلیم مما یوخر الطالب و یعیدهم الى صفوف

. كانو قد أنتهوا منها أصًال
بعد أزدیاد أعداد السوریین في تركیًا توجه عدد من رؤوس األموال باألضافة الى بعض المنظمات و الهیئات

المعارضة السوریة الى أنشاء مدارس سوریة خاصة تدرس مناهج سوریة معدلة بكادر تدریسي سوري و یتراوح
. القسط الشهري لتلك المدارس من 75 دوالر الى 400 دوالر أمیركي شهریًا بحسب المدرسة

youtube.comchannelUCEEgJMOmN1Woeyd6_RtnMA

\twitter.com/syrianofmonitor
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سوريون في الشتات

حول تركيا

 (ADANA) (ADIYAMAN) (OSMANIYE) (؛KAHRAMANMARA) و بواقع مخیم واحد في كل من
(MARDIN) (MALATYA).

تنقسم تلك المخیمات الى ثالثة اشكال منها الوحدات السكنیة المؤقته و عددها 572 وحدة موجودة كلها في
(HATAY) 

. و مخیمات كونتینیرات معدنیة عددها 11848 كونتینر موزعة على خمس مخیمات
الشكل الثالث هو الخیم العادیة التي تشكل النسبة العظمى كوحدات سكنیة لالجئین السوریین في تركیا حیث بلغ عدد

الخیم الموجودة في كل مخیمات تركیا 26928 خیمة بحسب هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة AFAD و هي
 . المنظمة التركیة المسؤولة عن مخیمات لجوء السوریین في تركیا

 HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/INDEX.ASPX

أوًال : الدخول الى تركیًا
لم یكن هناك منع رسمي من نظام بشار االسد على خروج السوریین الى تركیًا عبر المعابر الحدودیة رغم أن أكثر

الذین خرجوا من سوریا في أول األزمة خرجوا عن غیر طریق تلك المعابر كونهم هربوا من قصف و أعتقاالت
الجیش السوري لمدنهم و قراهم مما أضطرارهم الى التسلسل عبر الحدود البریة  الى تركیا

الحكومة التركیة من جانبها استقبلت هؤالء الالجئین و بدأت بتأسیس مخیمات الستیعابهم و لم یتغیر الوضع عند تحریر
تلك المعابر و تسلم القوى المعارضة السوریة أمور ادارة تلك المعابر و استمر تدفق الهاربین من اجرام اآللة العسكریة
الحكومیة رغم أنه حصلت أحیانًا اغالقات لتلك المعابر و مرت أوقات منع مؤقتًا الالجئون السوریین من دخول تركیًا (

رسمیًا على األقل ) حالیًا أغلب المعابر السوریة التركیة مغلقة كونها محتلة من میلیشیات الدولة االسالمیة في العراق
. و الشام و تركیًا تعتبرها قوة متطرفة معادیة

عند الدخول الى تركیًا سواء عبر المعابر أو عبر التسلل من غیر المنافذ الحدودیة یكون عند المواطن السوري
. (أحیانًا ) الخیار بعدم ختم جواز سفره  و یقبل الدخول الى األراضي التركیة حتى بدون جواز سفر

جرت في عدة مناسبات حوادث أمنیة بین الجیش التركي و السوریین الهاربین بحیاتهم حیث تم اطالق النار علیهم من
. قبل الجیش التركي بعد قطعهم الحدود و قتل طفل و عدد من البالغین  في عدة  الحوادث

األرقام الرسمیة لعدد السوریین الموجودین في تركیًا بلغ حوالي ال600 الف منهم مایقارب ال 200 الف سوري
داخل المخیمات
ثانیًا : المخیمات

أ - تمهید
عدد المخیمات الموجودة حالیًا في تركیا بلغ 20 مخیم موزعة على خمس محافظات تركیة حدودیة مع سوریا و

. الیوجد أي مخیم في داخل او الشمال تركیا
المخیمات تقع تحت ادارة AFAD هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة التي اختیرت من قبل الحكومة التركیة

الدارة المخیمات كونها صاحبة خبرة بأدارة الكوارث الطبیعیة و التعامل مع اعداد كبیرة من الناس و تأمین مستلزماتهم
. بشكل محترف

یشارك AFAD في االشراف على المخیمات الهالل الحمر التركي الذي یشرف على الوضع المعیشي و الصحي
. لالجئین داخل المخیمات

ب - الوضع المعیشي
المساعدات و الخدمات داخل المخیمات التركیة

یخصص لكل فرد داخل المخیمات مبلغ 100 لیرة تركیة أي مایعادل 50 دوالر أمریكي تقریبًا في الشهر و یعطى
. على شكل كرت فیزا یستخدم فقط في االسواق الخاصة التي بنیت داخل كل مخیم

یعاني أغلب سكان المخیمات من شجع أصحاب االسواق داخل المخیمات و رفع االسعار لدرجة تصل احیانًا الى
. ضعف أو ضعفین سعر السوق خارج المخیم مما یجعل المساعدات غیر مجدیة و ال تكفي

. كون كروت المساعدة ال تستخدم اال في االسواق داخل المخیمات و لیس باألمكان الشراء بها خارجه
أما عن ما یخصص لكل عائلة من مسكن فأنه الوضع على هذا الشكل

تخصص خیمة أو كونتینر ( بحسب نوع المخیم ) لكل عائلة و هذا ما یسبب اكتظاظ بعض العائالت حیث من الممكن
. أن یخصص كونتینر أو خیمة واحدة لعشر افراد اذا كانوا من عائلة واحدة

. مساحة الكونتینر هي 3*7 متر و مساحة الخیمة تختلف بحیث تكون في المعدل 3*4 متر
الكونتینرات و الخیم مؤثثة لتناسب العیش بالحد االدنى المقبول نسبیًا لعائلة و تتمیز الكونتینرات بوجود حمام مستقل

. داخلها على عكس الخیم التي التحتوي حمامات بل تكون هناك حمامات عامة للجمیع

العمل داخل المخیمات - 1    
یقتصر العمل المتوفر داخل المخیمات التركیة على العمل داخل اسواق البیع و یعمل بعض السوریین في صنع منتجات

االلبان و االجبان أو صناعة الخبز السوري و بیعها داخل و خارج المخیمات أو بیع السجائر و األحذیة و المالبس
. بشكل صغیر

المخیم یحتوي على عدة مهن داخلیة كتركیب اللواقط الفضائیة ( الساتالیت ) و یتواجد صیادلة و أطباء و بائعي
.  مأكوالت بشكل صغیر جدًا

العمل خارج المخیمات - 2    
یعمل عدد آخر من السوریین خارج المخیمات في مختلف أنواع المهن بدًء من الزراعة و لم المحاصیل الزراعیة الى

البناء و العمل في المحالت التجاریة كمحالت الموبایالت  و الصیدلیات التركیة كون وجود ناطق بالعربیة فیها
یستقطب السوریین

. الموجودین في نفس المنطقة
و تبقى المشكلة الكبرى هي عدم توفر عمل الغلب سكان المخیمات كون أغلب األعمال تتطلب اتقان اللغة التركیة

. كشرط أساسي

ث - الوضع الصحي
یحتوي كل مخیم على نقطة طبیة و تفتقر بعض المخیمات لوجود اطباء لذلك تعمد ادارة تلك المخیمات الى تحویل

. المرضى اما الى مخیمات اخرى أو الى المشافي الحكومیة القریبة و باالخص المشافي التابعة للهالل األحمر التركي
. الطبابة مجانیة بالكامل و تتحمل الحكومة التركیة تكالیف كل العالجات و العملیات الجراحیة على نفقتها

جرى لحد اآلن والدة 6051 طفل داخل المخیمات التركیة بحسب AFAD  و جرى تقدیم حوالي الملیون و نصف
خدمة اسعافیة و طبیة مختلفة لالجئیین السوریین داخل المخیمات

HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ICERIKID=747&ID=16
و تقوم منظمة الیونیسیف باألشراف على النقاط الطبیة  في المخیمات و قامت بحمالت تطعیم واسعة ضد شلل األطفال
داخل و خارج المخیمات باالضافة الى ارسال  تطعیمات الى شمال سوریا حیث قامت بتطعیم ما مجموعه  1.3 ملیون

طفل سوري داخل و خارج تركیا
HTTP://WWW.UNICEF.ORG.TR/EN/CONTENT/ARTICLE/1654/SYRIAN-FAMILIE
S-STAYING-IN-CAMPS-ACROSS-TURKEY-WELCOME-POLIO-VACCINATION-C

AMPAIGN-2.HTML
ج - الوضع التعلیمي

بدأت المدارس داخل المخیمات على شكل خیم یتطوع فیها مدرسون سوریون من داخل المخیم لتدریس االطفال حتى
بدأت الحكومة التركیة انشاء مدارس لكل المراحل داخل كل المخیمات و یدرس في هذه المدارس حتى الیوم مدرسون

. سوریون متطوعون ال یتقاضون أي رواتب لقاء تدریسهم
. المنهاج المدرس في المخیمات هو نسخة معدلة من قبل االئتالف السوري للمناهج السوریة داخل سوریا

و یذكر أن عدد الطالب السوریین الذین یرتادون المدارس داخل المخیمات وصل الى 45696 طالب یدرسون في
693 صف بحسب آخر أحصاء

HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ID=16&ICERIKID=747
أما عن وضع المدرسین   تقول (هیلین اسحاق ) المدرسة في احدى المدارس داخل مخیم في غازي عنتاب

نحن تطوعنا لتدریس أطفالنا السوریین كي ال یظل االطفال السوریین محرومین من الدراسة و خاصة أن "      
أكثرهم حرم منها خالل تواجده في سوریا بعد بدئ الثورة " و تضیف " نأمل یومًا ما أن نتلقى و لو بشكل رمزي أجر

. عن مجهودنا كوننا نعمل لحوالي العشر ساعات یومیًا و كنوع من المساعدة كوننا نحن أیضًا الجئیین
نأمل أن یصرف جزء مما یتم استالمه من قبل الهیئات االغاثیة أو األئتالف بأسم الشعب السوري لدعم تعلیم االجیال

 " السوریة الصاعدة كاستثمار في مستقبل سوریا

د - الوضع االجتماعي
تقوم ادارة المخیمات التركیة و على مستوى كل مخیم بعمل دورات لغة تركیة باألضافة الى دورات في الخیاطة و

قص الشعر و الرسم و الفنون لألطفال كما تقوم بدعم دورات تحفیظ قرآن لالطفال و تساعد في انشاء فرق غنائیة و
. انشادیة و فلكلوریة

. یوجد في أغلب المخیمات أماكن للعب األطفال و مالعب صغیرة لممارسة الریاضة
. تمت حاالت زواج كثیرة ضمن المخیمات السوریة و تعیش األسر السوریة حیاة شبه طبیعیة بالحد المقبول اجتماعیًا

ه - الوضع األمني
تتعامل ادارة المخیمات مع المشاكل األمنیة بشكل غیر منهجي و یختلف بحسب ادارة كل مخیم فعلى سبیل المثال من

الممكن أن یطرد السوري من المخیم في حال ضرب سوریًا أو تركیًا داخل المخیم و بنفس الوقت ال تعالج قضایا
. التحرش الجنسي  بنفس الصرامة

 ( مثال من ( مخیم غازي عنتاب 2 - الكونتینرات
 ( یقول ( موفق

سجلت ثالث حاالت تحرش جنسي باألطفال من قبل بعض الشباب السوریین داخل المخیم و لم یتخذ أي اجراء"   
عقابي أبدًا و بنفس الوقت حالة لضرب شاب سوري لشاب آخر عوقب مرتكبها بنقله الى مخیم (شوادر ) كنوع من

" العقاب
و یضیف " ال أعرف و لم االحظ أنه یوجد قانون خاص للتعامل مع المشاكل داخل المخیم و تخضع األمور بالعادة

" لتقییم مدیر المخیم

* ي - احصائیات عن المخیمات التركیة

مخیمات هاتاي و عددها خمس مخیمات تؤوي ما مجموعه 15789 الجئ سوري - 1 
. مخیمات غازي عنتاب و عددها اربع مخیمات یسكن فیها 33070 الجئ سوري - 2

. مخیمین في مدینة كلس بلغ عدد ساكني مخیماتها 30787 الجئ - 3
. ثالث مخیمات في مدینة سانلورفا بلغ عدد قاطني مخیماتها 67133 الجئ - 4

.مخیم واحد في كهرمان مرعش بلغ عدد ساكنیه 14986 الجئ - 5
 . مخیم واحد في مدینة العثمانیة یسكن فیه 8515 الجئ - 6
. مخیم واحد في مدینة ادیامان یعیش فیه 9998 الجئ - 7

 . مخیم واحد في مدینة أضنة یسكنه 10189 الجئ - 8
مخیم واحد في مدینة ماردین یعیش فیه 2366 الجئ - 9

مخیم واحد في مدینة مالطیا یعیش فیه 6551 الجئ - 10

االرقام من منظمة * AFAD 
HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ID=16&ICERIKID=848

ثالثًا : السوریون في تركیا خارج المخیمات

أ - تمهید
یبلغ عدد السوریین خارج المخیمات و الذین یعیشون في المدن التركیة بحسب ارقام ادارة الكوارث التركیة حوالي ال
400 الف نسمة و یعتقد  أن العدد الفعلي یفوق هذا الرقم بكثیر  بسبب وجود أعداد كبیرة دخلت الى تركیًا عن طریق

التهریب و بدون المرور على النقاط الحدودیة التركیة السوریة باألضافة الى ما یبدو أنه توجه حكومي تركي بعدم ذكر
. األرقام الحقیقیة للسوریین الموجودین على أراضیها

یعیش السوریین في االغلب في المدن الجنوبیة و باألخص الجنوبیة الغربیة من تركیا كغازي عنتاب و أنطاكیا و یعیش
. قسم منهم في اسطنبول

تنشط العدید من المنظمات و التجمعات و المبادرات المعارضة في تركیا مستفیدة من التساهل البادي من الحكومة
التركیة لما یتعلق بالمعارضة السوریة و تعقد العدید من االجتماعات الرسمیة لكل من األئتالف الوطني السوري و عدد

. من التكتالت السوریة المعارضة في تركیا لنفس السبب
تركیا بشكل عام تعد من الدول التي تعتبر المعیشة فیها غالیة نسبیًا مما یرتب معاناة أضافیة لالجئین السوریین فیها

. خاصة و أن المخیمات التركیة ممتلئة تقریبًا و لیس باألمكان استیعاب أعداد أضافیة من الالجئین فیها

ب - الوضع الصحي
تعد الطبابة من الخدمات الغالیة ( كأسعار ) من حیث الخدمات الطبیة كالمشافي و المراكز الطبیة و من حیث اسعار

. األدویة و العالجات
لكن في حال أخذ األقامة الرسمیة التركیة یعامل المواطن السوري كالتركي تمامًا بحیث یستطیع دخول المشافي

 . الحكومیة و المشافي التابعة للهالل األحمر التركي مجانًا
لكن یبقى عبئ نفقة األمراض التي ال تتطلب دخول المشفى و التي تحمل المریض أو ذویة مصاریف كبیرة كون

. األدویة مرتفعة السعر

ت - الوضع األجتماعي
غالبًا ما یتجه السوریین الى السكن في أماكن معینة في كل مدینة بحیث نشئت تقریبًا في كل مدینة یتواجد فیها

. السوریون أحیاء سوریة أغلب من یقطنها من السوریین
و هاذا األمر سهل معیشة و تأقلم السوریین مع العیش في بلد غریب لكن كثرة السوریین رفعت أسعار آجارات البیوت

. بشكل كبیر ( رغم أنا مرتفعة أصًال ) و أصبح أیجاد بیت منخفض اآلجار صعبًا جدًا
یذكر أنه تمت عملیات نصب و أحتیال من قبل بعض األتراك مستفیدین من عدم اتقان السوریین للغة التركیة و من

كونهم غرباء ال یتمتعون أو ال یعرفون حقوقهم بحیس تم أخذ مبالغ كبیرة منهم بدون حق من خالل التالعب بفواتیر
. الماء و الكهرباء أو أختراع مصاریف و أجور وساطة مرتفعة الثمن

 ( یقول ( علي .ق
لقد تم أجبارنا على التخلي عن كل مبلغ التأمین الذي وضعناه عندما أستأجرنا البیت وهو (300 ) لیرة تركیة " 

حوالي (150 ) دوالر أمیركي بعد أبراز صاحب البیت لفاتورة میاه و كهرباء بلغت (320 ) لیرة تركیة رغم أننا
"سكننا البیت

ج - الوضع التعلیمي
تستقبل المدارس التركیة الطالب السوریین بدون مقابل لكن تبقى المشكلة األكبر أن التعلیم یكون باللغة التركیة مما
یؤخر دخول الطالب السوریین عملیًا في الدورة التعلیمیة الحقیقة ناهیك عن أن الطالب السوریین یؤخرون صفًا أو
صفین عمما كانو علیه في سوریا بسبب أحتالف مستویات و طرق التعلیم مما یوخر الطالب و یعیدهم الى صفوف

. كانو قد أنتهوا منها أصًال
بعد أزدیاد أعداد السوریین في تركیًا توجه عدد من رؤوس األموال باألضافة الى بعض المنظمات و الهیئات

المعارضة السوریة الى أنشاء مدارس سوریة خاصة تدرس مناهج سوریة معدلة بكادر تدریسي سوري و یتراوح
. القسط الشهري لتلك المدارس من 75 دوالر الى 400 دوالر أمیركي شهریًا بحسب المدرسة

youtube.comchannelUCEEgJMOmN1Woeyd6_RtnMA
\
twitter.com/syrianofmonitor

مقدمة :
في آذار 2011 بدئت الثورة السوریة و بدأ معھا مسلسل االجرام الحكومي االسدي الممنھج و تم تطبیق مبدأ األرض المحروقة على المناطق الثائرة 

في وجھ الطغیان االسدي و مع تفاقم ھذا االجرام و تعاظم خطورة العیش داخل سوریا و تحول الثورة رویداً رویداً الى ثورة مسلحة و أنتشار الفصائل 
المسلحة المقاتلھ و خاصة ذات التوجھ االسالمي الرادیكالي التي أنتجت ھاربین من طغیانھا كما أنتج  تصعید القتل و األعتقال و التھجیر الممنھج 

ن . للسكان من قبل النظام مھجرین و ھاربی
ر  یقول ( أبو روال ) اسم مستعا

       " بعد سنة من االعتقال خرجت من معتقالت االسد و لم استطع الرجوع الى بیتي في حمص اتجھت الى ( المناطق المحررة ) في الرقة و حلب 
و تعرضت لمضایقات عدیدة من تنظیم الدولة االسالمیة في العراق و الشام كوني عملت كناشط أعالمي و كنت سأقتل بكل بساطة في اكثر من مرة 

لتصویري حتى سقوط برامیل الموت فوق حلب . اضطررت بعدھا الى التوجھ الى تركیاً تھریباً و ھرباً من النظام و (داعش )  و أنا أعیش عند 
ب " صدیق لي حالیاً في مدینة غازي عنتا

لطفا الفیدیو الذي یتحدث عن المقابة..اضغط ھنا 1 -- اضغط ھنا 2

ھذه العوامل باألضافة الى غالء االسعار بشكل كبیر و ندرة المواد الغذائیة و تدمر البنیة التحتیھ و ندرة المراكز الصحیة و المستشفیات و تھدم معظم 
م . المدارس مما حرم جیالً كامالً من االطفال من أن یلتحقوا بمدارسھ

أدت الى موجات نزوح خارجیة الى كل من االردن و العراق و لبنان و تركیا و مصر و موجات نزوح أصغر قلیالً الى الداخل السوري في المناطق 
داء . اآلمنة مثل الساحل السوري و قلب دمشق و السوی

تركیا كان لھا نصیب كبیر من حاالت نزوح السوریین حیث بلغ عدد السوریین الذین دخلوا تركیا منذ بدئ النزاع المسلح في سوریا حوالي ال 600 
AFAD http://ara.reuters.com/article/topNews/ الف بحسب رویترز نقالً عن ھیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة

idARACAE9B285C20131021
منھم حوالي ال 200 الف یتوزعون على  20 مخیم في عشر مناطق في تركیا تسعة مخیمات منھم في منطقتي (Hatay) و (Gaziantep) و 
 Osmaniye)) (؛Kahramanmara) و بواقع مخیم واحد في كل من (Şanlıurfa ) و ثالثة مخیمات في منطقة (Kilis) مخیمین في مدینة

. ((Adıyaman) (Adana) (Mardin) (Malatya
 (Hatay) تنقسم تلك المخیمات الى ثالثة اشكال منھا الوحدات السكنیة المؤقتھ و عددھا 572 وحدة موجودة كلھا في

ت . و مخیمات كونتینیرات معدنیة عددھا 11848 كونتینر موزعة على خمس مخیما
الشكل الثالث ھو الخیم العادیة التي تشكل النسبة العظمى كوحدات سكنیة لالجئین السوریین في تركیا حیث بلغ عدد الخیم الموجودة في كل مخیمات 

تركیا 26928 خیمة بحسب ھیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة AFAD و ھي المنظمة التركیة المسؤولة عن مخیمات لجوء السوریین في 
تركیا . 

https://www.afad.gov.tr/EN/Index.aspx 

تقریر خاص عن وضع العائالت السوریة المھجرة في تركیا

 ً أوالً : الدخول الى تركیا
لم یكن ھناك منع رسمي من نظام بشار االسد على خروج السوریین 

الى تركیاً عبر المعابر الحدودیة رغم أن أكثر الذین خرجوا من 
سوریا في أول األزمة خرجوا عن غیر طریق تلك المعابر كونھم 
ھربوا من قصف و أعتقاالت الجیش السوري لمدنھم و قراھم مما 
أضطرارھم الى التسلسل عبر الحدود البریة  الى تركیا الحكومة 

التركیة من جانبھا استقبلت ھؤالء الالجئین و بدأت بتأسیس مخیمات 
الستیعابھم و لم یتغیر الوضع عند تحریر تلك المعابر و تسلم القوى 
المعارضة السوریة أمور ادارة تلك المعابر و استمر تدفق الھاربین 
من اجرام اآللة العسكریة الحكومیة رغم أنھ حصلت أحیاناً اغالقات 
لتلك المعابر و مرت أوقات منع مؤقتاً الالجئون السوریین من دخول 

تركیاً ( رسمیاً على األقل ) حالیاً أغلب المعابر السوریة التركیة 
مغلقة كونھا محتلة من میلیشیات الدولة االسالمیة في العراق و الشام 

و تركیاً تعتبرھا قوة متطرفة معادیة .

https://www.youtube.com/watch?v=d9NTtFYzEh0
https://www.youtube.com/watch?v=lPm1qvHc9GM


تركیا نموذجًا
ناشطون سورییون للرصد

: مقدمة
تتوقع أحدث تقاریر األمم المتحدة بحسب المنسق األممي لمنطقة الشرق األوسط أن یتجاوز عدد الالجئیین السوریین
الهاربین من النزاع المسلح في سوریا 6.5 ملیون بحلول نهایة العام  و ذكر نفس التقریر أن حصة تركیا بلغت حتى

. 2014/2/6 حوالي ال 600 الف مواطن سوري
HTTP://WWW.UN.ORG/ARABIC/NEWS/STORY.ASP?NEWSID=20468#.UVORD7

RKL3E

في آذار 2011 بدئت الثورة السوریة و بدأ معها رد فعل عنیف و قاسي من قبل قوات األمن و الجیش السوري  و تم
تطبیق مبدأ األرض المحروقة على المناطق التي خرجت ضد نظام بشار االسد و مع تفاقم  خطورة العیش داخل

سوریا و تحول الثورة رویدًا رویدًا الى ثورة مسلحة و أنتشار الفصائل المسلحة المقاتله و خاصة ذات التوجه
االسالمي الرادیكالي التي أنتجت هاربین من طغیانها كما أنتج  تصعید القتل و األعتقال و التهجیر الممنهج للسكان من

. قبل النظام مهجرین و هاربین
 ( یقول ( أبو روال

بعد سنة من االعتقال خرجت من معتقالت االسد و لم استطع الرجوع الى بیتي في حمص اتجهت الى ( "       
المناطق المحررة ) في الرقة و حلب و تعرضت لمضایقات عدیدة من تنظیم الدولة االسالمیة في العراق و الشام كوني

عملت كناشط أعالمي و كنت سأقتل بكل بساطة في اكثر من مرة لتصویري حتى سقوط برامیل الموت فوق حلب .
اضطررت بعدها الى التوجه الى تركیًا تهریبًا و هربًا من النظام و (داعش )  و أنا أعیش عند صدیق لي حالیًا في

" مدینة غازي عنتاب
هذه العوامل باألضافة الى غالء االسعار بشكل كبیر و ندرة المواد الغذائیة و تدمر البنیة التحتیه و ندرة المراكز

. الصحیة و المستشفیات و تهدم معظم المدارس مما حرم جیًال كامًال من االطفال من أن یلتحقوا بمدارسهم
أدت الى موجات نزوح خارجیة الى كل من االردن و العراق و لبنان و تركیا و مصر و موجات نزوح أصغر قلیًال

. الى الداخل السوري في المناطق اآلمنة مثل الساحل السوري و قلب دمشق و السویداء
تركیا كان لها نصیب كبیر من حاالت نزوح السوریین حیث بلغ عدد السوریین الذین دخلوا تركیا منذ بدئ النزاع
المسلح في سوریا حوالي ال 600 الف بحسب رویترز نقًال عن هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة AFAD 

HTTP://ARA.REUTERS.COM/ARTICLE/TOPNEWS/IDARACAE9B285C20131021
منهم حوالي ال 200 الف یتوزعون على  20 مخیم في عشر مناطق في تركیا تسعة مخیمات منهم في منطقتي

(HATAY) و (GAZIANTEP) و مخیمین في مدینة (KILIS) و ثالثة مخیمات في منطقة ( ŞANLIURFA) 

. الیوجد أي مخیم في داخل او الشمال تركیا
المخیمات تقع تحت ادارة AFAD هیئة إدارة الكوارث والطواريء التركیة التي اختیرت من قبل الحكومة التركیة

الدارة المخیمات كونها صاحبة خبرة بأدارة الكوارث الطبیعیة و التعامل مع اعداد كبیرة من الناس و تأمین مستلزماتهم
. بشكل محترف

یشارك AFAD في االشراف على المخیمات الهالل الحمر التركي الذي یشرف على الوضع المعیشي و الصحي
. لالجئین داخل المخیمات

ب - الوضع المعیشي
المساعدات و الخدمات داخل المخیمات التركیة

یخصص لكل فرد داخل المخیمات مبلغ 100 لیرة تركیة أي مایعادل 50 دوالر أمریكي تقریبًا في الشهر و یعطى
. على شكل كرت فیزا یستخدم فقط في االسواق الخاصة التي بنیت داخل كل مخیم

یعاني أغلب سكان المخیمات من شجع أصحاب االسواق داخل المخیمات و رفع االسعار لدرجة تصل احیانًا الى
. ضعف أو ضعفین سعر السوق خارج المخیم مما یجعل المساعدات غیر مجدیة و ال تكفي

. كون كروت المساعدة ال تستخدم اال في االسواق داخل المخیمات و لیس باألمكان الشراء بها خارجه
أما عن ما یخصص لكل عائلة من مسكن فأنه الوضع على هذا الشكل

تخصص خیمة أو كونتینر ( بحسب نوع المخیم ) لكل عائلة و هذا ما یسبب اكتظاظ بعض العائالت حیث من الممكن
. أن یخصص كونتینر أو خیمة واحدة لعشر افراد اذا كانوا من عائلة واحدة

. مساحة الكونتینر هي 3*7 متر و مساحة الخیمة تختلف بحیث تكون في المعدل 3*4 متر
الكونتینرات و الخیم مؤثثة لتناسب العیش بالحد االدنى المقبول نسبیًا لعائلة و تتمیز الكونتینرات بوجود حمام مستقل

. داخلها على عكس الخیم التي التحتوي حمامات بل تكون هناك حمامات عامة للجمیع

العمل داخل المخیمات - 1    
یقتصر العمل المتوفر داخل المخیمات التركیة على العمل داخل اسواق البیع و یعمل بعض السوریین في صنع منتجات

االلبان و االجبان أو صناعة الخبز السوري و بیعها داخل و خارج المخیمات أو بیع السجائر و األحذیة و المالبس
. بشكل صغیر

المخیم یحتوي على عدة مهن داخلیة كتركیب اللواقط الفضائیة ( الساتالیت ) و یتواجد صیادلة و أطباء و بائعي
.  مأكوالت بشكل صغیر جدًا

العمل خارج المخیمات - 2    
یعمل عدد آخر من السوریین خارج المخیمات في مختلف أنواع المهن بدًء من الزراعة و لم المحاصیل الزراعیة الى

البناء و العمل في المحالت التجاریة كمحالت الموبایالت  و الصیدلیات التركیة كون وجود ناطق بالعربیة فیها
یستقطب السوریین

. الموجودین في نفس المنطقة
و تبقى المشكلة الكبرى هي عدم توفر عمل الغلب سكان المخیمات كون أغلب األعمال تتطلب اتقان اللغة التركیة

. كشرط أساسي

ث - الوضع الصحي
یحتوي كل مخیم على نقطة طبیة و تفتقر بعض المخیمات لوجود اطباء لذلك تعمد ادارة تلك المخیمات الى تحویل

. المرضى اما الى مخیمات اخرى أو الى المشافي الحكومیة القریبة و باالخص المشافي التابعة للهالل األحمر التركي
. الطبابة مجانیة بالكامل و تتحمل الحكومة التركیة تكالیف كل العالجات و العملیات الجراحیة على نفقتها

جرى لحد اآلن والدة 6051 طفل داخل المخیمات التركیة بحسب AFAD  و جرى تقدیم حوالي الملیون و نصف
خدمة اسعافیة و طبیة مختلفة لالجئیین السوریین داخل المخیمات

HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ICERIKID=747&ID=16
و تقوم منظمة الیونیسیف باألشراف على النقاط الطبیة  في المخیمات و قامت بحمالت تطعیم واسعة ضد شلل األطفال
داخل و خارج المخیمات باالضافة الى ارسال  تطعیمات الى شمال سوریا حیث قامت بتطعیم ما مجموعه  1.3 ملیون

طفل سوري داخل و خارج تركیا
HTTP://WWW.UNICEF.ORG.TR/EN/CONTENT/ARTICLE/1654/SYRIAN-FAMILIE
S-STAYING-IN-CAMPS-ACROSS-TURKEY-WELCOME-POLIO-VACCINATION-C

AMPAIGN-2.HTML
ج - الوضع التعلیمي

بدأت المدارس داخل المخیمات على شكل خیم یتطوع فیها مدرسون سوریون من داخل المخیم لتدریس االطفال حتى
بدأت الحكومة التركیة انشاء مدارس لكل المراحل داخل كل المخیمات و یدرس في هذه المدارس حتى الیوم مدرسون

. سوریون متطوعون ال یتقاضون أي رواتب لقاء تدریسهم
. المنهاج المدرس في المخیمات هو نسخة معدلة من قبل االئتالف السوري للمناهج السوریة داخل سوریا

و یذكر أن عدد الطالب السوریین الذین یرتادون المدارس داخل المخیمات وصل الى 45696 طالب یدرسون في
693 صف بحسب آخر أحصاء

HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ID=16&ICERIKID=747
أما عن وضع المدرسین   تقول (هیلین اسحاق ) المدرسة في احدى المدارس داخل مخیم في غازي عنتاب

نحن تطوعنا لتدریس أطفالنا السوریین كي ال یظل االطفال السوریین محرومین من الدراسة و خاصة أن "      
أكثرهم حرم منها خالل تواجده في سوریا بعد بدئ الثورة " و تضیف " نأمل یومًا ما أن نتلقى و لو بشكل رمزي أجر

. عن مجهودنا كوننا نعمل لحوالي العشر ساعات یومیًا و كنوع من المساعدة كوننا نحن أیضًا الجئیین
نأمل أن یصرف جزء مما یتم استالمه من قبل الهیئات االغاثیة أو األئتالف بأسم الشعب السوري لدعم تعلیم االجیال

 " السوریة الصاعدة كاستثمار في مستقبل سوریا

د - الوضع االجتماعي
تقوم ادارة المخیمات التركیة و على مستوى كل مخیم بعمل دورات لغة تركیة باألضافة الى دورات في الخیاطة و

قص الشعر و الرسم و الفنون لألطفال كما تقوم بدعم دورات تحفیظ قرآن لالطفال و تساعد في انشاء فرق غنائیة و
. انشادیة و فلكلوریة

. یوجد في أغلب المخیمات أماكن للعب األطفال و مالعب صغیرة لممارسة الریاضة
. تمت حاالت زواج كثیرة ضمن المخیمات السوریة و تعیش األسر السوریة حیاة شبه طبیعیة بالحد المقبول اجتماعیًا

ه - الوضع األمني
تتعامل ادارة المخیمات مع المشاكل األمنیة بشكل غیر منهجي و یختلف بحسب ادارة كل مخیم فعلى سبیل المثال من

الممكن أن یطرد السوري من المخیم في حال ضرب سوریًا أو تركیًا داخل المخیم و بنفس الوقت ال تعالج قضایا
. التحرش الجنسي  بنفس الصرامة

 ( مثال من ( مخیم غازي عنتاب 2 - الكونتینرات
 ( یقول ( موفق

سجلت ثالث حاالت تحرش جنسي باألطفال من قبل بعض الشباب السوریین داخل المخیم و لم یتخذ أي اجراء"   
عقابي أبدًا و بنفس الوقت حالة لضرب شاب سوري لشاب آخر عوقب مرتكبها بنقله الى مخیم (شوادر ) كنوع من

" العقاب
و یضیف " ال أعرف و لم االحظ أنه یوجد قانون خاص للتعامل مع المشاكل داخل المخیم و تخضع األمور بالعادة

" لتقییم مدیر المخیم

* ي - احصائیات عن المخیمات التركیة

مخیمات هاتاي و عددها خمس مخیمات تؤوي ما مجموعه 15789 الجئ سوري - 1 
. مخیمات غازي عنتاب و عددها اربع مخیمات یسكن فیها 33070 الجئ سوري - 2

. مخیمین في مدینة كلس بلغ عدد ساكني مخیماتها 30787 الجئ - 3
. ثالث مخیمات في مدینة سانلورفا بلغ عدد قاطني مخیماتها 67133 الجئ - 4

.مخیم واحد في كهرمان مرعش بلغ عدد ساكنیه 14986 الجئ - 5
 . مخیم واحد في مدینة العثمانیة یسكن فیه 8515 الجئ - 6
. مخیم واحد في مدینة ادیامان یعیش فیه 9998 الجئ - 7

 . مخیم واحد في مدینة أضنة یسكنه 10189 الجئ - 8
مخیم واحد في مدینة ماردین یعیش فیه 2366 الجئ - 9

مخیم واحد في مدینة مالطیا یعیش فیه 6551 الجئ - 10

االرقام من منظمة * AFAD 
HTTPS://WWW.AFAD.GOV.TR/EN/ICERIKDETAY1.ASPX?ID=16&ICERIKID=848

ثالثًا : السوریون في تركیا خارج المخیمات

أ - تمهید
یبلغ عدد السوریین خارج المخیمات و الذین یعیشون في المدن التركیة بحسب ارقام ادارة الكوارث التركیة حوالي ال
400 الف نسمة و یعتقد  أن العدد الفعلي یفوق هذا الرقم بكثیر  بسبب وجود أعداد كبیرة دخلت الى تركیًا عن طریق

التهریب و بدون المرور على النقاط الحدودیة التركیة السوریة باألضافة الى ما یبدو أنه توجه حكومي تركي بعدم ذكر
. األرقام الحقیقیة للسوریین الموجودین على أراضیها

یعیش السوریین في االغلب في المدن الجنوبیة و باألخص الجنوبیة الغربیة من تركیا كغازي عنتاب و أنطاكیا و یعیش
. قسم منهم في اسطنبول

تنشط العدید من المنظمات و التجمعات و المبادرات المعارضة في تركیا مستفیدة من التساهل البادي من الحكومة
التركیة لما یتعلق بالمعارضة السوریة و تعقد العدید من االجتماعات الرسمیة لكل من األئتالف الوطني السوري و عدد

. من التكتالت السوریة المعارضة في تركیا لنفس السبب
تركیا بشكل عام تعد من الدول التي تعتبر المعیشة فیها غالیة نسبیًا مما یرتب معاناة أضافیة لالجئین السوریین فیها

. خاصة و أن المخیمات التركیة ممتلئة تقریبًا و لیس باألمكان استیعاب أعداد أضافیة من الالجئین فیها

ب - الوضع الصحي
تعد الطبابة من الخدمات الغالیة ( كأسعار ) من حیث الخدمات الطبیة كالمشافي و المراكز الطبیة و من حیث اسعار

. األدویة و العالجات
لكن في حال أخذ األقامة الرسمیة التركیة یعامل المواطن السوري كالتركي تمامًا بحیث یستطیع دخول المشافي

 . الحكومیة و المشافي التابعة للهالل األحمر التركي مجانًا
لكن یبقى عبئ نفقة األمراض التي ال تتطلب دخول المشفى و التي تحمل المریض أو ذویة مصاریف كبیرة كون

. األدویة مرتفعة السعر

ت - الوضع األجتماعي
غالبًا ما یتجه السوریین الى السكن في أماكن معینة في كل مدینة بحیث نشئت تقریبًا في كل مدینة یتواجد فیها

. السوریون أحیاء سوریة أغلب من یقطنها من السوریین
و هاذا األمر سهل معیشة و تأقلم السوریین مع العیش في بلد غریب لكن كثرة السوریین رفعت أسعار آجارات البیوت

. بشكل كبیر ( رغم أنا مرتفعة أصًال ) و أصبح أیجاد بیت منخفض اآلجار صعبًا جدًا
یذكر أنه تمت عملیات نصب و أحتیال من قبل بعض األتراك مستفیدین من عدم اتقان السوریین للغة التركیة و من

كونهم غرباء ال یتمتعون أو ال یعرفون حقوقهم بحیس تم أخذ مبالغ كبیرة منهم بدون حق من خالل التالعب بفواتیر
. الماء و الكهرباء أو أختراع مصاریف و أجور وساطة مرتفعة الثمن

 ( یقول ( علي .ق
لقد تم أجبارنا على التخلي عن كل مبلغ التأمین الذي وضعناه عندما أستأجرنا البیت وهو (300 ) لیرة تركیة " 

حوالي (150 ) دوالر أمیركي بعد أبراز صاحب البیت لفاتورة میاه و كهرباء بلغت (320 ) لیرة تركیة رغم أننا
"سكننا البیت

ج - الوضع التعلیمي
تستقبل المدارس التركیة الطالب السوریین بدون مقابل لكن تبقى المشكلة األكبر أن التعلیم یكون باللغة التركیة مما
یؤخر دخول الطالب السوریین عملیًا في الدورة التعلیمیة الحقیقة ناهیك عن أن الطالب السوریین یؤخرون صفًا أو
صفین عمما كانو علیه في سوریا بسبب أحتالف مستویات و طرق التعلیم مما یوخر الطالب و یعیدهم الى صفوف

. كانو قد أنتهوا منها أصًال
بعد أزدیاد أعداد السوریین في تركیًا توجه عدد من رؤوس األموال باألضافة الى بعض المنظمات و الهیئات

المعارضة السوریة الى أنشاء مدارس سوریة خاصة تدرس مناهج سوریة معدلة بكادر تدریسي سوري و یتراوح
. القسط الشهري لتلك المدارس من 75 دوالر الى 400 دوالر أمیركي شهریًا بحسب المدرسة
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عند الدخول الى تركیاً سواء عبر المعابر أو عبر التسلل من غیر المنافذ الحدودیة یكون عند المواطن السوري (أحیاناً ) 
ر . الخیار بعدم ختم جواز سفره  و یقبل الدخول الى األراضي التركیة حتى بدون جواز سف

جرت في عدة مناسبات حوادث أمنیة بین الجیش التركي و السوریین الھاربین بحیاتھم حیث تم اطالق النار علیھم من قبل 
وادث . الجیش التركي بعد قطعھم الحدود و قتل طفل و عدد من البالغین  في عدة  الح

األرقام الرسمیة لعدد السوریین الموجودین في تركیاً بلغ حوالي ال600 الف منھم مایقارب ال 200 الف سوري داخل 
ت  المخیما

ت  ثانیاً : المخیما

د أ - تمھی

عدد المخیمات الموجودة حالیاً في تركیا بلغ 20 مخیم موزعة على 
خمس محافظات تركیة حدودیة مع سوریا و الیوجد أي مخیم في داخل 

او الشمال تركیا .
المخیمات تقع تحت ادارة AFAD ھیئة إدارة الكوارث والطواريء 

التركیة التي اختیرت من قبل الحكومة التركیة الدارة المخیمات كونھا 
صاحبة خبرة بأدارة الكوارث الطبیعیة و التعامل مع اعداد كبیرة من 

رف . الناس و تأمین مستلزماتھم بشكل محت
یشارك AFAD في االشراف على المخیمات الھالل الحمر التركي 

الذي یشرف على الوضع المعیشي و الصحي لالجئین داخل المخیمات .

ب - الوضع المعیشي
 المساعدات و الخدمات داخل المخیمات التركیة

یخصص لكل فرد داخل المخیمات مبلغ 100 لیرة تركیة أي مایعادل 50 دوالر أمریكي تقریباً في الشھر و یعطى 
م . على شكل كرت فیزا یستخدم فقط في االسواق الخاصة التي بنیت داخل كل مخی

یعاني أغلب سكان المخیمات من شجع أصحاب االسواق داخل المخیمات و رفع االسعار لدرجة تصل احیاناً الى 
ضعف أو ضعفین سعر السوق خارج المخیم مما یجعل المساعدات غیر مجدیة و ال تكفي .

كون كروت المساعدة ال تستخدم اال في االسواق داخل المخیمات و لیس باألمكان الشراء بھا خارجھ .
ل  أما عن ما یخصص لكل عائلة من مسكن فأنھ الوضع على ھذا الشك

تخصص خیمة أو كونتینر ( بحسب نوع المخیم ) لكل عائلة و ھذا ما یسبب اكتظاظ بعض العائالت حیث من الممكن 
دة . أن یخصص كونتینر أو خیمة واحدة لعشر افراد اذا كانوا من عائلة واح

ر . مساحة الكونتینر ھي 3*7 متر و مساحة الخیمة تختلف بحیث تكون في المعدل 3*4 مت
الكونتینرات و الخیم مؤثثة لتناسب العیش بالحد االدنى المقبول نسبیاً لعائلة و تتمیز الكونتینرات بوجود حمام مستقل 

داخلھا على عكس الخیم التي التحتوي حمامات بل تكون ھناك حمامات عامة للجمیع .

ت  1 - العمل داخل المخیما
یقتصر العمل المتوفر داخل المخیمات التركیة على العمل داخل اسواق البیع و یعمل بعض السوریین في صنع 

منتجات االلبان و االجبان أو صناعة الخبز السوري و بیعھا داخل و خارج المخیمات أو بیع السجائر و األحذیة 
ر . و المالبس بشكل صغی

المخیم یحتوي على عدة مھن داخلیة كتركیب اللواقط الفضائیة ( الساتالیت ) و یتواجد صیادلة و أطباء و بائعي 
مأكوالت بشكل صغیر جداً  .



. 
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ت     2 - العمل خارج المخیما

یعمل عدد آخر من السوریین خارج المخیمات في مختلف أنواع المھن بدًء من الزراعة و لم المحاصیل الزراعیة الى البناء و 
ن  العمل في المحالت التجاریة كمحالت الموبایالت  و الصیدلیات التركیة كون وجود ناطق بالعربیة فیھا یستقطب السوریی

الموجودین في نفس المنطقة .
و تبقى المشكلة الكبرى ھي عدم توفر عمل الغلب سكان المخیمات كون أغلب األعمال تتطلب اتقان اللغة التركیة كشرط 

أساسي .

ث - الوضع الصحي 
یحتوي كل مخیم على نقطة طبیة و تفتقر بعض المخیمات لوجود اطباء لذلك تعمد ادارة تلك المخیمات الى تحویل المرضى 

اما الى مخیمات اخرى أو الى المشافي الحكومیة القریبة و باالخص المشافي التابعة للھالل األحمر التركي .
الطبابة مجانیة بالكامل و تتحمل الحكومة التركیة تكالیف كل العالجات و العملیات الجراحیة على نفقتھا .

جرى لحد اآلن والدة 6051 طفل داخل المخیمات التركیة بحسب AFAD  و جرى تقدیم حوالي الملیون و نصف خدمة 
ت  اسعافیة و طبیة مختلفة لالجئیین السوریین داخل المخیما

https://www.afad.gov.tr/EN/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16
و تقوم منظمة الیونیسیف باألشراف على النقاط الطبیة  في المخیمات و قامت بحمالت تطعیم واسعة ضد شلل األطفال داخل و 

خارج المخیمات باالضافة الى ارسال  تطعیمات الى شمال سوریا حیث قامت بتطعیم ما مجموعھ  1.3 ملیون طفل سوري 
داخل و خارج تركیا 

http://www.unicef.org.tr/en/content/article/1654/syrian-families-staying-in-camps-across-
turkey-welcome-polio-vaccination-campaign-2.html

ج - الوضع التعلیمي 

بدأت المدارس داخل المخیمات على شكل خیم یتطوع فیھا مدرسون سوریون من داخل المخیم لتدریس االطفال حتى بدأت 
الحكومة التركیة انشاء مدارس لكل المراحل داخل كل المخیمات و یدرس في ھذه المدارس حتى الیوم مدرسون سوریون 

م . متطوعون ال یتقاضون أي رواتب لقاء تدریسھ
المنھاج المدرس في المخیمات ھو نسخة معدلة من قبل االئتالف السوري للمناھج السوریة داخل سوریا .

و یذكر أن عدد الطالب السوریین الذین یرتادون المدارس داخل المخیمات وصل الى 45696 طالب یدرسون في 693 
ء  صف بحسب آخر أحصا

https://www.afad.gov.tr/EN/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747
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ب  أما عن وضع المدرسین   تقول (ھیلین اسحاق ) المدرسة في احدى المدارس داخل مخیم في غازي عنتا
      " نحن تطوعنا لتدریس أطفالنا السوریین كي ال یظل االطفال السوریین محرومین من الدراسة و خاصة أن أكثرھم حرم منھا 

خالل تواجده في سوریا بعد بدئ الثورة " و تضیف " نأمل یوماً ما أن نتلقى و لو بشكل رمزي أجر عن مجھودنا كوننا نعمل لحوالي 
ن . العشر ساعات یومیاً و كنوع من المساعدة كوننا نحن أیضاً الجئیی

نأمل أن یصرف جزء مما یتم استالمھ من قبل الھیئات االغاثیة أو األئتالف بأسم الشعب السوري لدعم تعلیم االجیال السوریة الصاعدة 
كاستثمار في مستقبل سوریا " 

د - الوضع االجتماعي 
تقوم ادارة المخیمات التركیة و على مستوى كل مخیم بعمل دورات لغة تركیة باألضافة الى دورات في الخیاطة و قص الشعر و الرسم 

و الفنون لألطفال كما تقوم بدعم دورات تحفیظ قرآن لالطفال و تساعد في انشاء فرق غنائیة و انشادیة و فلكلوریة .
یوجد في أغلب المخیمات أماكن للعب األطفال و مالعب صغیرة لممارسة الریاضة .

. ً تمت حاالت زواج كثیرة ضمن المخیمات السوریة و تعیش األسر السوریة حیاة شبھ طبیعیة بالحد المقبول اجتماعیا

ه - الوضع األمني 
تتعامل ادارة المخیمات مع المشاكل األمنیة بشكل غیر منھجي و یختلف بحسب ادارة كل مخیم فعلى سبیل المثال من الممكن أن یطرد 

السوري من المخیم في حال ضرب سوریاً أو تركیاً داخل المخیم و بنفس الوقت ال تعالج قضایا التحرش الجنسي  بنفس الصرامة .
مثال من ( مخیم غازي عنتاب 2 - الكونتینرات ) 

یقول ( موفق ) 
   "سجلت ثالث حاالت تحرش جنسي باألطفال من قبل بعض الشباب السوریین داخل المخیم و لم یتخذ أي اجراء عقابي أبداً و بنفس 

ب " الوقت حالة لضرب شاب سوري لشاب آخر عوقب مرتكبھا بنقلھ الى مخیم (شوادر ) كنوع من العقا
م " و یضیف " ال أعرف و لم االحظ أنھ یوجد قانون خاص للتعامل مع المشاكل داخل المخیم و تخضع األمور بالعادة لتقییم مدیر المخی

 لطفا" فیدیو مقابلة مع موفق...أضغط ھنا 

 صورة أدوات التدفئة التي وزعت في المخیمات التركیة مع قدوم فصل الشتاء

https://www.afad.gov.tr/EN/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16
https://www.afad.gov.tr/EN/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747
https://www.youtube.com/watch?v=N-GBwzECU8I


”

ي - احصائیات عن المخیمات التركیة :

وري. 1- مخیمات ھاتاي و عددھا خمس مخیمات تؤوي ما مجموعھ 15789 الجئ س

وري . 2 - مخیمات غازي عنتاب و عددھا اربع مخیمات یسكن فیھا 33070 الجئ س

3 - مخیمین في مدینة كلس بلغ عدد ساكني مخیماتھا 30787 الجئ .

4 - ثالث مخیمات في مدینة سانلورفا بلغ عدد قاطني مخیماتھا 67133 الجئ .

. 5 - مخیم واحد في كھرمان مرعش بلغ عدد ساكنیھ 14986 الجئ

6 - مخیم واحد في مدینة العثمانیة یسكن فیھ 8515 الجئ .

7 - مخیم واحد في مدینة ادیامان یعیش فیھ 9998 الجئ .

8 - مخیم واحد في مدینة أضنة یسكنھ 10189 الجئ .

9 - مخیم واحد في مدینة ماردین یعیش فیھ 2366 الجئ

0 1 - مخیم واحد في مدینة مالطیا یعیش فیھ 6551 الجئ

DAFA االرقام من منظمة 
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 صورة لمخیم نیزیب 2

لطفا فیدیو لمخیم مخیم نیزیب شوادر 1 -غازي عنتاب ..أضغط ھنا 

https://www.afad.gov.tr/EN/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=747&ID=16
https://www.youtube.com/watch?v=qJs_llreJgk
https://www.afad.gov.tr/EN/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=848


ثالثاً : السوریون في تركیا خارج المخیما ت :
أ - تمھید

یبلغ عدد السوریین خارج المخیمات و الذین یعیشون في المدن التركیة بحسب ارقام ادارة الكوارث التركیة حوالي ال 400 الف نسمة و 
یعتقد أن العدد الفعلي یفوق ھذا الرقم بكثیر بسبب وجود أعداد كبیرة دخلت الى تركیاً عن طریق التھریب و بدون المرور على النقاط 

الحدودیة التركیة السوریة باألضافة الى ما یبدو أنھ توجھ حكومي تركي بعدم ذكر األرقام الحقیقیة للسوریین الموجودین على أراضیھا .

یعیش السوریین في االغلب في المدن الجنوبیة و باألخص الجنوبیة الغربیة من تركیا كغازي عنتاب و أنطاكیا و یعیش قسم منھم في اسطنبول 

تنشط العدید من المنظمات و التجمعات و المبادرات المعارضة في تركیا مستفیدة من التساھل البادي من الحكومة التركیة لما یتعلق 
بالمعارضة السوریة و تعقد العدید من االجتماعات الرسمیة لكل من األئتالف الوطني السوري و عدد من التكتالت السوریة المعارضة 

في تركیا لنفس السبب 
تركیا بشكل عام تعد من الدول التي تعتبر المعیشة فیھا غالیة نسبیاً مما یرتب معاناة أضافیة لالجئین السوریین فیھا خاصة و أن المخیمات 

التركیة ممتلئة تقریباً و لیس باألمكان استیعاب أعداد أضافیة من الالجئین فیھا 

ب - الوضع الصحي :

.

ت  تعد الطبابة من الخدمات الغالیة (كأسعار )من حیث الخدمات الطبیة كالمشافي و المراكز الطبیة و من حیث اسعار األدویة و العالجا
لكن في حال أخذ األقامة الرسمیة التركیة یعامل المواطن السوري كالتركي تماماً بحیث یستطیع دخول المشافي الحكومیة و المشافي التابعة 

 ً للھالل األحمرالتركي مجانا

.

ر  لكن یبقى عبئ نفقة األمراض التي ال تتطلب دخول المشفى و التي تحمل المریض أو ذویة مصاریف كبیرة كون األدویة مرتفعة السع

ت - الوضع األجتماعي :
غالباً ما یتجھ السوریین الى السكن في أماكن معینة في كل مدینة بحیث نشئت تقریباً في كل مدینة یتواجد فیھا السوریون أحیاء سوریة 

.
أغلب من یقطنھا من السوریین 

و ھاذا األمر سھل معیشة و تأقلم السوریین مع العیش في بلد غریب لكن كثرة السوریین رفعت أسعار آجارات البیوت بشكل كبیر 
.
( رغم أنا مرتفعة أصالً ) و أصبح أیجاد بیت منخفض اآلجار صعباً جداً 

یقول( علي .ق)
 لقد تم أجبارنا على التخلي عن كل مبلغ التأمین الذي وضعناه عندما أستأجرنا البیت وھو (300 ( لیرة تركیة حوالي ) 150 )دوالر أمیركي 

بعد أبراز صاحب البیت لفاتورة میاه و كھرباء بلغت ) 320 ( لیرة تركیة رغم أننا سكننا البیت“

ج - الوضع التعلیمي:

تستقبل المدارس التركیة الطالب السوریین بدون مقابل لكن تبقى المشكلة األكبر أن التعلیم یكون باللغة التركیة مما یؤخر دخول 
الطالب السوریین عملیاً في الدورة التعلیمیة الحقیقة ناھیك عن أن الطالب السوریین یؤخرون صفاً أو صفین عمما كانو علیھ في 

سوریا بسبب أحتالف مستویات و طرق التعلیم مما یوخر الطالب و یعیدھم الى صفوف كانو قد أنتھوا منھا أصالً .
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بعد أزدیاد أعداد السوریین في تركیاً توجھ عدد من رؤوس األموال باألضافة الى بعض المنظمات و الھیئات المعارضة السوریة الى أنشاء 
مدارس سوریة خاصة تدرس مناھج سوریة معدلة بكادر تدریسي سوري و یتراوح القسط الشھري لتلك المدارس من 75 دوالر الى 400 

دوالر أمیركي شھریاً بحسب المدرسة .

من جھة أخرى فتحت بعض الجامعات التركیة أبوابھا للطالب السوریین مجاناً بعد قرار من الحكومة التركیة لكن یبقى الواقع بعیداً 
جداً عن ھذا التوجھ حیث توضع شروط و تعقیدات تجعل قبول الطالب السوري في الجامعات التركیة أمراً بعید المنال .

د - الوضع المعیشي :

قانونیاً ھناك تسھیالت كبیرة لألستثمار و العمل في تركیاً بشكل عام باألضافة الى تسھیالت خاصة یحظى بھا السوریون حیث تغض 
الحكومة التركیة النظر في أغلب األحیان عن أختراق قانون العمل لدیھا و تتساھل في أمور تأسیس األعمال سواء الصغیرة أوالكبیرة .

تتنوع األعمال التي یعیل السوریون بھا أنفسھم و عوائلھم بشكل كبیر حیث یتجھ عدد كبیر الى العمل البدني كالبناء و العمل في الزراعة 
كونھا ال تتطلب أتقان اللغة التركیة و تتراوح األجرة الیومیة لمثل تلك األعمال من 10 الى 25 دوالر یومیاً بأقصى حد .

و اتجھ بعضھم الى العمل في مجال المطاعم و المأكوالت حیث تم افتتاح عدد من محالت صناعة الحلویات أو مطاعم صغیرة 
لتقدیم المأكوالت الشعبیة السوریة .

في مجال آخر و مختلف یتجھ عدد من الشباب السوریین الى العمل في المنظمات 
األغاثیة أواالجتماعیة و في عدد من محطات الرادیو السوریة التي أنتشرت 

بكثرة مؤخراً (26 محطة اذاعیة)و عدد من المجالت و مختلف األنشطة المدنیة 
و التجمعات المعارضة السوریة .

مؤخراً بات مالحظاً بكثرة في شوارع المدن التركیة ظاھرة أنتشار أطفال 
متسولین سوریین یقومون أما بالتسول المباشر أو ببیع المنادیل و العلكة و 

ك . الى ماھنال
و كحال كل المجتمعات التي تعرضت لحروب كبیرة و عمیقة و تخلخلت 

بنیتھا المجتمعیة و المعیشیة و أنتشار الفقر المدقع فیھا أفرزت ظاھرة 
ت. الدعارة سواء بشكلھا الفردي أو المنظم كشبكا

باألضافة الى ظاھرة تزویج السوریات من أتراك میسورین في مقابل السكن 
و المعیشة
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ه - الوضع األمني :

أختار السوریون تركیا كبلد مستضیف كونھا تتمتع باألمن باألضافة الى أنھا داعمة قویة و حلیفة 
للمعارضة السوریة و بسبب األحساس بالقبول من المجتمع التركي بشكل عام و تحرك المنظما ت 

الدولیة الراعیة لالجئین فیھا بشكل فعال 

ر و كمختص
وضع السوریین الذین یعیشون في تركیا ھرباً من النزاع المسلح في سوریا جید الى حد ما مع وجود منغصات و مشاكل 

فرضھا واقع أنھم دخالء على المجتمع التركي المختلف عن مثیلھ السوري و حقیقةأن السوریین أنھكوا من حرب ال أبقت ال 
أخضر و ال یابس لدیھم 

دة و حقیقة أن النزاع المسلح في سوریا أفرز مشاكل معیشیة و أجتماعیة و نفسیة و أمنیة ضخمة و معق 
للسوریین یبدو أنھا غیر متجھھ الى الحل قریباً و یبقى األمل بتوفیر حیاه معیشیة الئقة و انسانیة على األقل ھو الھدف 

األسمى الذي یجب أن تسعى لھ كل ھیئات المعارضة و بمساعدة المجتمع الدولي 

اعداد الزمیل    

أیمن غوجل

لتحمیل ھذا المقال .. اضغط ھناصدر في 20/2/2014 
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تقریر خاص حول وضع الالجئین السوریین في جمھوریة مصر العربیة :

منذ بدایة الصراع السوري آذار 2011، تمتع الالجئون السوریون بأجواء یسودھا ترحیب بالغ في مصر، فقد منحتھم الحكومة تأشیرات 
دخول غیر مشروط وتصاریح إقامة، ووفرت لھم كامل الخدمات العامة، ولم یشعر السوریون بضرورة ملحة لتجدید تصاریح إقاماتھم 

وب .. المنتھیة على النحو المطل

وبدأت قوات الشرطة المصري بعد اإلطاحة بمرسي في 3 تموز الماضي حملة اعتقاالت طالت العشرات منھم، حسب منظمات حقوقیة، 
غیر أن وزارة الداخلیة تبرر ذلك بوجود "مخالفات قانونیة بعینھا، كعدم وجود إقامة لدیھم، أو ثبوت إضرارھم باألمن القومي المصري 

رة .  أو ممارستھم نشاطاً غیر مشروع"، وذلك حسبما ذكر مسؤول أمني رفیع المستوى في مدیریة أمن القاھ

حول مصر 
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صورة من داخل المعتقالت المصرية لعائالت االجئين السوريين المضربين عن الطعام 

: عناصر التقریر 
اوال :- أسباب إختیار كثیر من النازحین السوریین مصر مالذا" لھم.

ثانیا:- اإلنتھاكات القانونیة
ثالثا :- اإلنتھاكات االداریة
رابعا:- اإلنتھاكات الجسدیة

خامسا:- إنتھاكات إعالمیة
 سادسا" :-  إنتھاكات ضد المرأة(استغالل المرأة فى العمل – استغالل جنسي) وإنتھاكات حقوق ال طف

13



رى  المادة االولى من الدستور المص
((جمھوریة مصر العربیة دولة نظامھا دیمقراطي یقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من األمة العربیة یعمل 

على تحقیق وحدتھا الشاملة))

**لقد بدأت الثورة السوریة في مارس 2011حین تأثرت بقدوم ریاح التغییر فى الوطن العربى ..جاءت اتساقا مع 
ء  رغبة الشعوب فى إنھاء عقود من القھر والظلم وإستئثار الحكام بالحكم ورغبتھم فى إمتداد ھذا الظلم بإعطا

الحكم والحكومات ألبناءھم ..لیظل المواطن العربى قید الحاكم الفرد فى وقت ینعم فیھ العالم بالحریة والدیمقراطیة 
م.. وإنتقال سلمي للحك

**والشعب السورى ككل الشعوب العربیة قد بدأ ثورتھ على الحكم بعد أن تعلقت قلوب كل السوریین بالثورة 
المصریة ونجاحھا .

وبالفعل بدأت الثورة بالرقص والغناء الشامى المعھود .. حتى إستمر سلمیا" لمدة تجاوزت التسعة أشھر لم یرفع فیھا 
سالح ولم تطلق طلقة واحدة رغم مقابلة النظام الحاكم لدیھ بالسالح والقتل ...

وبعد أن تخاذل العالم ..وما زال .. لنصرة شعب خرج للمطالبة بحریتھ وكرامتھ و لتحقیق العدالة ولتكسیراألصفاد التى تكبل كل 
حقوقھ .. وبعد إستمرار النظام فى المواجة المسلحة وإصراره على إستخدام الورقة األمنیة التى یملكھا ..

تكّون الجیش السورى الحر ..بإنشقاق شرفاء الجیش وتضامنھم مع الشعب األبّي لحمایتھ .. وبعد أن وجد الشعب السورى أن نظامھ 
ال یفھم إال لغة الدم .. وال یرضى إال بالحل األمنى العسكرى بدیال" لحل األزمة ..

وما كان من النظام السوري .. مدعوما" من قوى خارجیة .. إال أن یقتل ویشرد ویدمر ویغتصب ویستخدم كل األسلحة الخفیفة والثقیلة و 
المحرمة دولیا" بما فیھا السالح الكیماوي .. األمر الذي أدى إلى نزوح الكثیر من الشعب السوري إلى خارج سوریا .. ومنھم من إختار 

الوطن العربي بدیال" مؤقتا" حتى إنتھاء األزمة وإنتصار الثورة آمال" فى الرجوع القریب .. ومنھم من فضل دول غربیة یُحترم فیھا حق 
ش . اإلنسان فى العی

ونزح الشعب السورى إلى دول الجوار ..وباقى الدول العربیة التى تأرجحت مواقف تلك الدول ما بین اإلحتضان الكامل ..حتى الرفض 
وري .. الكامل لدخول كل من یحمل جواز سفر س

ومن بین الدول العربیة التى إستقبلت الشعب السورى ھي مصر ..
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وحیث أن مصر ما زالت تمر بمرحلة صراعات سیاسیة وتجاذبات على السلطة ..فان الحكومات المصریة المتعاقبة بالتوازي 
الزمني مع الثورة السوریة أیضا إختلفت مواقفھا السیاسیة ما بین أقصى الیمین ألقصى الیسار وفقا" للحكومة التي تحكم ووفقا" 

دى . لظروف كل مرحلة على ح
وما كان للشعب السوري النازح إلى مصر – إال أن – یراھن على الشعب المصرى ذاتھ ..

وھذا ما حدث بالفعل – أن قام الشعب المصري – وكعادتھ فى مثل ھذه األزمات – وما زال – یحتضن الشعب السورى وظل ھذا 
م . اإلحتضان یزید إلى أن وصل غایتھ وھذا بشھادة السوریین أنفسھ

لكن تظل الحكومات ھى المتحكم حتى فى عالقة الشعوب نفسھا ..بینھا وبین بعضھا ..ودائما ما یرتبط تدخل الحكومة بین الشعبین 
والتاثیر على الرأي العام بوسائلھ المختلفة – مرتبطا" إرتباطا" وثیقا" بالموقف الرسمي ..

وبتعاقب اإلدارات المصریة وإختالف توجھھا السیاسي تجاه األزمة السوریة ..إختلفت المواقف الرسمیة ما بین اإلحتضان الرسمي 
الكامل ..إلى أن وصلت إلنتھاكات على كافة األصعدة ..ووجھت ھذه اإلنتھاكات إلى كل ما یمس المواطن السوري على األرض 

المصریة بدایة من إنتھاكات معنویة ..مرورا" بإنتھاكات جسدیة وقضائیة ..نھایة بإنتھاكات إعالمیة لحشد الرأي العام حتى وصلت 
.." تلك اإلنتھاكات إلى حد التھدید العلني بالقتل كما سیذكر تفصیال

وحیث أن ھذا التقریر یصب فى إظھار تلك اإلنتھاكات وأھمھا حقوق المرأة والطفل إال أن األمانة تقتضى أن كثیرا" من رجال 
اإلدارة واكثرھم ، إن صح التعبیر، كانوا متعاطفین فى معامالتھم مع األزمة .. متعاونین فى إنھاء كثیر من اإلجراءات ..وفق 

صحیح القانون وبإنجاز غیر متعود علیھ حتى مع المصریین .–

كیفیة حمایة حقوق االنسان من منظور القانون الدولي :

یتولى القانون الدولي لحقوق اإلنسان وضع التزامات یتحتم على الدول أن تحافظ علیھا. وعندما تصبح الدول أطرافاً في 
معاھدات دولیة، یراعى أنھا تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل بإحترام وحمایة وتطبیق حقوق 
اإلنسان. واإللتزام باالحترام یعني أنھ یتعین على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق اإلنسان أو تقلیص التمتع بھا. أما 

اإللتزام بالحمایة فإنھ یشترط على الدول أن تقي األفراد والجماعات من إنتھاكات حقوق اإلنسان. والإللتزام بالتطبیق 
یتضمن مطالبة الدول بإتخاذ إجراءات إیجابیة لتیسیر التمتع بحقوق اإلنسان األساسیة.

ومن خالل التصدیق على معاھدات حقوق اإلنسان الدولیة، تتعھد الحكومات بوضع تدابیر وتشریعات محلیة تتسم باإلتفاق مع 
إلتزاماتھا وواجباتھا التعاقدیة. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي یوفر الحمایة القانونیة األساسیة لحقوق اإلنسان المكفولة في 

إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق اإلجراءات القضائیة في التصدي إلنتھاكات حقوق اإلنسان، یالحظ أن اآللیات 
واإلجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردیة متاحة على المستویین اإلقلیمي والدولي من أجل المساعدة في القیام، على نحو حقیقي، 

بإحترام وتنفیذ وتطبیق معاییر حقوق اإلنسان الدولیة على الصعید المحلي.

لطفا" الفیدیو یتحدث عن الوضع المأساوي للالجئین السوریین خاصة األطفال والنساء و سبب خروجھم من سوریا و 
لجوئھم الى الدول العربیة أضغط ھنا .

أوال":- أسباب إختیار كثیر من السوریین مصر مالذا" لھم 

ل  : من أھم أسباب إختیار السوریین مصر مالذا" لھم ھى عدة عوام

العامل االول:- إن مصر لھا سوابق فى إحتضان شعبى وحكومى فى أزمات عربیة سابقة وأھمھا األزمة الكویتیة 
العراقیة حین نزح كثیر من العراقیین والكویتین الى مصر فى أزمتھم فى تسعینیات القرن الماضى كما أن مصر 

أیضا شعبیا" ورسمیا" إحتضنت الیمنیین فى بدایات ثورتھم .
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العامل الثانى:- إن ثقافة الشعبین السورى والمصرى متقاربة بحكم العالقات التاریخیة – كما إن عادات وتقالید الشعبین أیضا 
ور. متقاربة وتكاد تكون متطابقة فى بعض األم

العامل الثالث:- إن مصر لم تقیم مخیمات الجئین على الحدود أو فى المناطق المفتوحة رغم توافرھا ، رغم إستغالل بعض الدول 
وب . العربیة – لألسف – األزمة السوریة إستغالال" مخیّب آلمال الشع

العامل الرابع:- إن سوق العمل المصرى متاح للإلستثمار وإحتواء العمالة القادمة من سوریا

العامل الخامس:- إحساس المواطن السورى بردة فعل الشعب المصرى وإحتواءه إجتماعیا" 

ثانیا":- اإلنتھاكات القانونیة :

لقد حدثت إنتھاكات قانونیة لحقوق السوریین بمصر وتذبذبت تلك اإلنتھاكات بالتوازي مع اإلدارة الحاكمة بمصر ومدى 
عالقة النظام واإلدارة المصریة بالنظام السوري وكانت ھناك عالقة مباشرة ما بین اإلنتھاكات القانونیة واإلدارة 

المصریة وتوجھھا السیاسي إزاء األزمة السوریة

نموذج لإلنتھاكات القانونة والقضائیة :-
وظھرت جلیة اإلنتھاكات القانونیة فى واقعة أحداث الشغب التى حدثت أمام السفارة السوریة بالقاھرة  بتاریخ 20/3/2012 فى 
القضیة رقم 2895 لسنة 2012 حین تم القبض على مجموعة من المتظاھرین وتم تقدیم مجموعة أخرى للمحاكمة وفق المذكرة 

المقدمة من السفارة السوریة بالقاھرة باسماء ناشطین سیاسیین بارزین لم یكونوا باألحداث ، حتى أن منھم من لم یكن متواجد 
أصال" بالحدث ومع ذلك وضعت أسماءھم بالتحقیقات وتم تقدیمھم للمحاكمة وصدرت ضدھم أحكام قضائیة بالحبس 

وكانت ضد اثنى عشر متھما ُجلھم من السیاسیین البارزین والمعارضین للنظام السوري 

التھمة :-

1-بلطجة
ت 2-التعدى علي السلطا

3-إحراز أسلحة
4-التعدى على موظف عمومي

وصدرت فیھا أحكام متفاوتة ما بین الحبس من ستة أشھر الى إثنى عشر عاما" على حسب كل متھم وموقفھ وما 
جاءت بھ التحقیقات فى حین یوجد قصور فى تحقیقات النیابة العامة كما ھناك قصور أمنى إذ لو قام األمن 

ن بالتحري والتدقیق فى التحقیقات لتوصل الى الفاعلین الحقیقیی
باإلضافة الى إتھامھم بتھم لم تحدث باألصل على أرض الواقع . 

ثالثا" :- اإلنتھاكات اإلداریة :-
وھى أھم وأبرز تلك اإلنتھاكات التى ظھرت على الساحة وخصوصا" بعد الھجمة اإلعالمیة الشرسة بسبب مشاركة بعض 

السوریین فى مظاھرات مؤیدة لجماعة االخوان المسلمین ورفع علم الثورة السوریة ما أدى الى ھجوم إعالمى وتقلیل 
التعاطف الرسمى والشعبى مع المواطن السوري على األرض المصریة التى أدت بدورھا الى تضییق رسمي على السوریین 

وصدور قرارات تعسفیة من شأنھا زیادة المعاناة التى یتعرض لھا السوري من الجوانب اإلداریة وخصوصا :-

(اإلقامات و الحصول علیھا وتجدیدھا – الترحیل – تأشیرة الدخول – القبض على المواطنین السوریین بسبب وبدون 
سبب ))
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بالنسبة للإلقامات – تجدیدھا والحصول علیھا:-

فقد حدث تضییق على السوریین بشأن الحصول على إقامة بأشكالھا المختلفة سواء كانت سیاحیة او إقامة عمل او إقامة دراسیة 
او إقامة إستثماریة ، ما جعل كثیر من مستغلین الظروف اإلداریة الى فتح مكاتب للنصب على السوریین بحجة إنھاء معامالتھم 

اإلداریة بمقابل  - وال یتم خدمتھم بشكل قانونى بل وھناك مكاتب فُتحت للنصب وثم أغلقت.

كما تم رفض كل تأشیرات دخول السوریین إلى مصر بحجة عدم الموافقات األمنیة حتى أن ھناك حاالت إنسانیة وعالقات 
إجتماعیة تفتت بسبب عدم دخول فرد من األسرة فى خارج مصر لزوجتھ أو أوالده المتواجدین فى مصر بسبب رفض تأشیرات 

الدخول .

وذج:- نم

سیدة وضعت مولودیھا فى مدینة اإلسكندریة – ولھا إقامة بالمملكة العربیة السعودیة إقتربت على اإلنتھاء – 
ذھبت إلى السعودیة لتجدید إقامتھا تاركة الطفلة مع سیدة مسنة – سافرت إلى المملكة وحین عودتھا تم 

رفض تأشیرة دخولھا إلى مصر وما زالت الطفلة بعیدا" عن والدیھا .

ل  الخوف من الترحی
من یتم القبض علیھ من السوریین بسبب إختراقھ للقوانین واللوائح المصریة – سواء بقصد – أو بجھلھ بالقوانین- أو 

إضطراره لمخالفة القانون – یتم القبض علیھ – ویعرض على النیابة العامة – تحقق النیابة العامة فى القضیة ثم تصدر 
قرارھا .

ر : و قد تم لقاء مع عدد من الجالیة السوریة في مص
یستقبلونك دائما بتلك االبتسامة الحزینة الممزوجة باأللم, لسان الحال یحكي قصصا للھروب من الوطن ال یصدقھا عقل, 

ط  وأخرى داخل الوطن البدیل حزینة ومؤلمة, نعم فتحت لھم( أم الدنیا) أبوابھا بترحاب شدید ـ وس
تغیرات تجعل مصیرھا على المحك- ولكنھا اآلن انشغلت عن الضیوف بھمھا الداخلي وحربھا ضد اإلرھاب, فوجد 

. الضیف نفسھ   یعیش حالة من الرعب خاصة بعد أن تورط حفنة صغیرة منھم في اعتصام رابعة العدویة
قصص وحكایات أبطالھا أناس ال یعلمون شیئا عما یحدث في مصر وال ینتمون الي أي جماعة, فقط دفعتھم ظروف 

بالدھم الي اللجوء الي أرض الكنانة, وبعد تغیر الحال وعزل الرئیس السابق محمد مرسي فوجئوا بھجوم شرس على 
كل ماھو سوري بحجة مشاركة بعضھم في االعتصام وبین لیلة وضحاھا أصبح الحل في الھجرة والخروج عبر البحر 
لوطن آخر, غرق منھم الكثیرون واستغل حاجتھم تلك من ماتت ضمائرھم, ورغم ذلك   مازال حلم الھجرة ھو األمل, 

ویبقي المال العقبة الوحیدة أمام تحقیقھ . 

البدایة كانت مع محمد كمال أحد المجندین داخل جھاز أمن الدولة السوري الذي ھرب بعائلتھ بعد أن شاھد مذابح النظام ورفض 
المشاركة فیھا, یشھق شھقة تخرج منھا زفرات األلم والمرارة, فیروي أنھ وصل الي مصر منذ6 أشھر وانتھت إقامتھ منذأایام 

ویخشي الذھاب للسفارة لتجدیدھا حتي ال یتم القبض علیھ وترحیلھ الي سوریا علي اعتبار أنھ جندي منشق عن النظام, وال تقف 
معاناتھ عند ذلك, بل تمتد لتصل إلي أسرتھ, إذ ال یستطیع أن یلحق أوالده بإحدي المدارس المصریة, حیث طلبت منھ اإلدارة 

التعلیمیة تصریحا من السفارة السوریة كشرط لقبولھم, وھو ماال یستطیع فعلھ النھ مطلوب من النظام ھناك, ویقول إنھ عمل لعدة 
أشھر سائق( میكروباص) یملكھ مصري ولكنھ وبعد أحداث رابعة االخیرة استغني صاحب العمل عن خدماتھ متھما إیاه بالخیانة 
والعمالة ألنھ كما قال( سوري) یساعد جماعة االخوان المسلمین ویشارك في مظاھراتھم. ویحكي محمد أنھ إذا استمر الوضع في 

مصر علي ھذا الحال ولم یستطع الحصول علي عمل سیھاجر حتي ولو بشكل غیر شرعي الي تركیا.

أما أنعام عیبور المرأة الخمسینیة فتخفي وجھھا بوشاح سوري جمیل لكنھ لم یستطع إخفاء إحمرار عینیھا, لتخبرك بلیال قضتھا 
أنعام في البكاء, فقد ظلت تبكي طوال اإلیام الماضیة بسبب احتجاز11 فردا من بینھم5 أطفال أمسكت بھم السلطات المصریة 

في أثناء سفرھم بطریقة غیر شرعیة عن طریق االسكندریة وھم اآلن محتجزون داخل قسم شرطة أبو قیر, وعن وجھتھم 
أكدت أنعام أنھم خرجوا من مصر دون أن یخبروھا الي این سیتجھون فالھدف كان الخروج من مصر ومن ثم سیتم تحدید 
الوجھة في البحر, وتضیف أنعام أن زوجھا أصیب بدانة مدفع في سوریا وال یستطیع السیر وأنھا تتولي رعایة باقي أفراد 

االسرة, متمنیة من السلطات المصریة سرعة االفراج عن أسرتھا خاصة في ظل وجود أطفال ضمن المحتجزین.
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وفي مبان سیطر علیھا سكان العشوائیات بوضع الید- مساكن عثمان بمدینة السادس من أكتوبر ھنا تجد أعدادا كبیرة من الالجئین 
السوریین اضطروا إلیھا لضیق ذات الید, وتقوم مؤسسة( فرد) المھتمة بشئونھم بدفع اإلیجار عنھم, من بین ھؤالء طارق, عمل مخرج 
أفالم وثائقیة میسور الحال یسكن في فیال بأرقي أحیاء دمشق( المزة) وانتھي بھ األمر بعرض قوي من جیش النظام السوري لالستعانة 
بموھبتھ للعمل معھ في مقابل رتبة عسكریة والكثیر من المال, ومع أول مھمة أوكلت لھ, خاب ظنھم فیھ, حیث كتب تقریرا یدین النظام 
وبعض قادة الجیش الكبار, بعدھا اعتقل طارق مع ثمانیة من أصدقائھ, قتلوا جمیعا واستطاع ھو الھروب بأعجوبة بمساعدة لواء منشق 

داخل الجیش. یسكن طارق بشقة ال یتعدي مدخلھا4 أمتار ولدیھ بنتان( سھام ونور) أصغرھما عمرھا أیام أحاطتھا أمھا بقطعة من 
. القماش القدیم وتركتھا لتنام حتي تكمل باقي االعمال المنزلیة

تستطیع بوضوح أن تستشعر برد المكان من ھذا( الروب) الوردي الذي اتخذتھ الزوجة ستارا معلقا علي النافذة لحمایة االطفال من 
البرد, وبیدین مرتعشتین- بسبب الصدمات الكھربائیة التي تعرض لھا في المعتقل ـ یكمل طارق حدیثھ قائال: دخلنا مصر بطریق غیر 
شرعي وسرقت جوازات سفرنا بعد وصولنا بأیام إضافة الي كل ما نملك من أموال كانت بحوزتنا وھا أنا جالس في المنزل بال عمل, 
فال یرغب أحد في توظیفي النني بال أوراق, طارق مشكلتھ الكبري ھي أسرتھ الصغیرة التي أصبحت بال عائل وھو علي قید الحیاة, 

فھو ال یستطع تطعیم تلك الصغیرة ألنھ ال یملك من المال ما یوصلھ الي مكان التطعیم. وأنھي طارق حدیثھ بأنھ لن یتردد في الھجرة الي 
أي بلد أجنبي بأي طریق حتي ولو كانت مغامرة الموت في البحر حتي یضمن الحصول علي عمل یمكنھ من الصرف على أسرتھ 

ن. وتوفیر مستقبل آمن لبنتی
ال تتوقف الحكایات عند حد ضیق العیش في مصر, والتفكیر في الھجرة, فھا ھو أنس الذي رفض ذكر كنیتھ خوفا علي عائلتھ في الداخل 

السوري من بطش النظام, تعرض لفقد إحدى قدمیھ وأصابع القدم االخرى في ھجوم لقوات االسد على الحي الذي یسكن فیھ, واستطاع 
وبعد معاناة أن یصل الى مصر بصحبة زوجتھ.

 یحكي أنس أنھ نظرا لحالتھ الصحیة ال یقوي على العمل وكانت عائلتھ السوریة ترسل لھ مبلغا من المال شھریا إال أنھا توقفت عن 
إرسالھ في الفترة االخیرة فاضطر للذھاب لإلغاثة االسالمیة التي أقرت لھ650 جنیھا شھریا یدفعھا كإیجار لشقتھ, وال یعلم حتى اآلن 

من أین سیأتي بباقي ما یلزمھ من طعام وملبس وكھرباء لشقتھ.

مشكلة أنس الكبري ھي احتجاز جواز سفره وزوجتھ لدي جمعیة خیریة تسمي( جمعیة الخلفاء الراشدین) والتي كانت تشترط الحصول 
علي جواز السفر مقابل أي إعانات عینیة تعطیھا للسوریین, وبعد األحداث االخیرة وعزل الرئیس السابق محمد مرسي أغلقت الجمعیة 

أبوابھا ومازالت محتفظة بجوازات مئات السوریین, یقول أنس علمنا بعد ذلك أن الجمعیة تتبع جماعة اإلخوان المسلمین وأنھ ال یستطیع 
الوصول الي المسئولین عنھا حتي اآلن لیحصل علي جواز سفره.

مثل غیره من السوریین وبالرغم من إصابتھ البالغة واستعانتھ بطرف صناعي للتنقل أكد أنس أنھ یرغب في الھجرة حتي ولو بشكل 
. غیر شرعي الي خارج مصر حتي یجد إعانة أفضل لحالتھ المرضیة

یجلس أحمد العوضي من دیر الزور, بأحد المطاعم السوریة الشھیرة بمنطقة6 أكتوبر, یأكل ھو وأصحابھ فتة الحمص الشھیرة, 
الشاب العشریني یدرس بإحدي الجامعات الخاصة, كان حلمھ أن یستقر بمصر ویستكمل دراستھ, ولكنھ, كما غیره, لم یجد ترحابا, 

خاصة بعد30 یونیو, وأصبح یرغب في ترك مصر والسفر الي تركیا أو قبرص, خاصة أنھا بدأت في تدریس المناھج السوریة في 
جامعاتھا.

ویشكو العوضي من التضییق اآلن علي اإلقامة, فممنوع السفر اال بوجود إقامة, وفكرة الھجرة عبر البحر, فكرة مرفوضة 
لدیھ, حیث سمع أن ھناك سماسرة یتفقون مع السوریین والفلسطینیین السوریین, ثم یقومون باإلبالغ عنھم.

أبو إبراھیم حلوان من حلب قال بتحفظ وتردد شدیدین: إن أي إنسان ال یجد مكانا أو عمال, سوف یبحث عن مكان وعمل 
آخرین حتي لو اضطر للعودة إلي سوریا, وھذه أصبحت حال العدید من السوریین, فضیق العیش وقلة فرص العمل أجبرت 

الكثیرین علي العودة مرة أخري, فھناك في سوریا, برغم الدمار, سوف یجد أھلھ, وھم من سیوفرون لھ سبل العیش 
واإلقامة, وأنا ھنا منذ سنة ونصف السنة, ولي إقامة ولي مشروع اقتصادي, ولكن كثیرا ممن حولي وممن أعرفھم من 

السوریین فكروا في العودة أو السفر الي بالد اخري یجدون فیھا عمال. 
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مجموعة من السوریین في أحد الكافیھات الشھیرة التابعة للسوریین و كان لنا اللقاء التالي : 
تتحلق مجموعة من السوریین علي أحد الكافیھات الشھیرة التابعة للسوریین, تخرج آھاتھم مع دخان سجائرھم, مجموعة تبدو میسورة, 

لكنھم شاردو الذھن, ینظرون إلي أعلي كأنھم في انتظار شيء ال یأتي. حین تقترب منھم, تجد ابتسامة مصطنعة وبدأ یحكي, أنا أبو 
محمد من ریف دمشق, لن أروي لك حالي قبل المجيء, فھو كان میسورا إلي أبعد حد, وحین قامت الثورة في سوریا, فكرت في 
المجيء إلي مصر كونھا ال تسأل الزائر من أي طائفة أنت, ولكن الریاح دائما تأتي بما التشتھي السفن, فبعد خروجنا من سوریا 

واستقرارنا في مصر, بدأنا في عمل مشروعات, جاءت ثورة6/30, لینضم بعض السوریین الذین ال یتعدون علي أصابع الید الواحدة 
إلي اعتصامات رابعة, لیكون اعتصامھم ھذا وباال علي باقي السوریین المقیمین في مصر, والذین كان یقدر عددھم بنحو700 ألف 

سوري, وبرغم مشاركة مئات السوریین أخوتھم المصریین في میدان التحریر, فإن بعض المصریین لم یغفروا زلة مشاركة أفراد منا 
في اعتصامات رابعة, فأخذنا بجریرة ھؤالء, وبسببھم أصدرت السلطات المصریة قرارا بعدم دخول أي سوري, وذلك من2013/7/7, 

. وال یتم تجدید اإلقامة, ونواجھ عنتا في الموافقات األمنیة, برغم أن شھادات رجال األمن دائما ما تأتي في مصلحتنا
منذ7/7 وحتي10/1 خرج أكثر من مائتي ألف سوري, ھكذا یروي لي محمد عرفان البدیوي من دمشق, ویسترسل, في ظل ما نشھده 

في مصر اآلن من ضیق العیش, وضیق بعض المصریین بوجودنا, جاءتنا األخبار من أوروبا تتري بأنھم یوفرون منحا وإقامة 
للسوریین والفلسطینیین السوریین, ولذا لجأ میسورو الحال إلي السفر جوا, ومن لم تسمح حالتھم بالسفر جوا, كانت المغامرة بحرا 

وركوب الموت المنتظر. 

من الموت المحتمل إلى المنتظر

قال عدد من الالجئین السوریین المرّحلین من مصر مؤخراً، إنھم فّضلوا تحمل مخاطر الموت غرقاً على البقاء في ظل حالة التضییق 
التي عاشوھا خالل الشھرین الماضیین، والتھدیدات من قبل السلطات المصریة بالترحیل إلى سوریا للعودة إلى سطوة القتل واالضطھاد 

. التي یمارسھا ضدھم نظام بشار األسد منذ 28 شھراً

وأكد محمد، وھو اسم مستعار ألحد الذین تم ترحیلھم إلى تركیا قبل أیام بعد القبض علیھ في االسكندریة على متن قارب وھو یحاول مع 
عشرات السوریین اآلخرین الفرار إلى إیطالیا، أنھ فّضل الفرار في قارب صغیر لیقطع بھ آالف األمیال في البحر المتوسط وصوالً إلى 

ره. إیطالیا للجوء ھنالك في حال ُكتبت لھ النجاة، وذلك ھرباً من "الجحیم" الذي عاشھ خالل الفترة الماضیة في مصر، على حد تعبی

ومضى محمد بالقول: "أصبحت منازل الالجئین السوریین في مصر معتقالت تضمھم مع عائالتھم بعد ابتعادھم عن النزول إلى الشارع 
أو االحتكاك باآلخرین درءاً للمشاكل، إال أن ذلك لم ینجھم من الحملة التي تشن ضدھم، فإعالم النظام الجدید في مصر ینقل إلیھم عبر 

ن . وسائلھ المختلفة رسائل بالتھدید والوعید وصوالً إلى القتل وحرق الممتلكات في بعض األحیا
ووصفت مھا، التي كانت ضمن المركب الذي تم ضبطھ في االسكندریة وتم ترحیلھا أیضاً إلى تركیا، الساعات العصیبة التي عاشتھا في 
االعتقال بعد القبض علیھا مع أسرتھا حیث مارست أجھزة األمن التي قبضت علیھا وعلى العائالت التي كانت برفقتھا حرباً نفسیة كبیرة 
بتھدیدھم بالترحیل إلى سوریا ووضعھم في الزنزانات مع المجرمین على الرغم من أن النیابة العامة أفرجت عنھم، إال أن األمن رفض 

اإلفراج عنھم وأصر على تھدیدھم بالترحیل إلى سوریا قبل أن یخیرھم في الترحیل إلى لبنان أو تركیا أو األردن، بحسب روایتھا ..

ولفتت السیدة إلى حالة القلق التي بدت على األطفال الذین كان عددھم نحو 40 طفالً أصیبوا باإلعیاء والتعب حتى أن بعضھم أخذ یقضي 
حاجتھ على مالبسھ من شدة التوتر والحالة الصعبة التي عاشوھا وكذلك كان حال أمھاتھم الالتي كن یرافقنھم، مشیرة إلى أن بعض 

األطفال بدأت تظھر علیھم أعراض اإلصابة بالجرب والقمل، وھي أمراض جلدیة، "نتیجة قذارة المكان الذي كانوا محتجزین فیھ"، على 
حد وصفھا .

بعد الظروف التي شھدھا السوریون عقب ثورة30 یونیو, أصبحت الھجرة غیر الشرعیة تجارة رائجة, وعن طریق بعض من سافروا من 
قبل, بدأت مجموعات من الوسطاء السوریین والفلسطینیین السوریین في الترتیب مع بعض الوسطاء المصریین لتسفیرھم عبر البحر.

یقول حسین حاج حسین الناشط السوري في منظمة ناشطون سوریون للرصد و مسؤول تنسیقیة الثورة السوریة في القاھرة : بلغت 
أسعار السفر عن طریق الھجرة غیر الشرعیة ما بین2500 و3500 دوالر للفرد الواحد, ویكون عن طریق أحد المھربین 

المصریین, من خالل وسطاء سوریین.
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وینفي حسین حاج أن یكون المھاجر علي غیر علم بأنھ یسلك طریقا غیر شرعي, بل ھو یعلم تماما, ولكن األزمة الحقیقیة 
أن المھرب وھو بال ضمیر باألساس یقوم باإلبالغ عنھم قبل السفر, حیث یتم نقلھم من القاھرة إلي اإلسكندریة ثم المكوث 

م. بھا فترة من الزمن, وفي ھذه األثناء تكون إقامتھم بإحدى الشقق فیتم القبض علیھم وترحیلھ
بأسى شدید, یقول حسین حاج: حتى ال یتم ترحیلھم إلي سوریا, حیث ھي الجھة الوحیدة التي یرحل إلیھا السوري ما لم یكن 
معھ أموال, نقوم نحن السوریین بتجمیع مبالغ مالیة وتسفیره إلى أي بلد لھ فیھ أقارب, واألزمة التي تواجھنا ھي عدم وجود 

ر. جواز سفر لھ, حیث یتخلص منھ قبل السف
ویضیف حسین: من یبقي ھنا من معھ مال فقط, ومن تنتھي أموالھ یرحل إلي أحد البالد التي فیھا مخیمات لالجئین, لبنان, 
تركیا, األردن, حیث ال یوجد تأمین ھنا علي السوریین, والمفوضیة السامیة لشئون الالجئین إمكاناتھا محدودة, وال یحصل 

. السوري المقید عندھم إال علي نحو مائتي جنیھ
أما الست( نجاح طواشي) أم وجدة لبنتین لم تشاھدا اباھما الذي لقي حتفھ بعد قیام الثورة السوریة, فتحكي االم بعینین 

أرھقھما الدمع أنھ بعد مقتل ابنھا -26 سنة- ولخوفھا علي باقي االبناء لجأت الي مصر ھربا من شبح الموت وخوفا علي 
بناتھا الصغار, ال تجد ما تجلس علیھ في بیت الست نجاح سوي بضع( مراتب اسفنجیة بالیة) افترشتھا علي االرض 

وسجادة قدیمة تحمیھا واسرتھا من برد الشتاء القارس. تخشي الخروج من المنزل وعن معاناتھا قالت انا ال أعاني من شئ 
ولیس لي أي مطالب وبعد االلحاح علیھا قالت ال أرغب إال في عیشة كریمة ومعاش ثابت یكفیني سؤال الناس ولن أخرج 

من بیتي إال لوطني سوریا.

 ((اإلفراج عن المتھم ..مع مراجعة جھة اإلدارة فى شأن ترحیلھ ))
وجھة اإلدارة كمصطلح فى القوانین المصریة ھى الجھات األمنیة وتحدیدا" (األمن الوطنى) ویظل الموقوف قید قرار جھة اإلدارة عدة 

أیام وربما أسابیع موقوفا" فى مكان إحتجازه حتى یتم صدور قرار بترحیلھ ألى دولة بناء على طلب الموقوف.
وذج:- نم

سیدة جاءت من األردن بتأشیرة مرور مزورة من أحد مكاتب المعامالت فى األردن وتم إكتشاف واقعة التزویر بمطار القاھرة .. تم 
القبض علیھا فى إدارة الجوازات فى المطار وتم التحقیق معھا وصدر ذات القرار – وظلت بالمطار قرابة العشرین یوما" فى مكان ال 

یلیق بأدنى حقوق المرأة من ممارسة حیاتھا الطبیعیة حتى تم إستخراج جواز سفر لھا من الداخل السورى بمعرفة زوجھا المتواجد 
بالمملكة العربیة السعودیة وتم ترحیلھا بموجب جواز السفر الجدید إلى المملكة العربیة السعودیة بعد أن عانت أشد المعاناة بإنتھاكات 

صریحة ألدنى حقوق اإلنسان مع التعامل المتوسط الذى ال یرقى للحد األدنى من معاملة إنسانیة . 
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رابعا":- اإلنتھاكات الجسدیة :
تبرز ھذه اإلنتھاكات فى وضع السوریین فى أماكن إحتجاز غیر الئقة وال تتناسب مع أقل معاییر اآلدمیة أو حقوق اإلنسان – حال 

ت : اإلعتقال أو القبض علیھم وربما یكون السبب الرئیسي فى ھذا ھو عدم جاھزیة ھذه األماكن إلستقبال ھكذا حاال

وذج:- نم
تم القبض على مجموعة من السوریین بأسرھم ونساءھم وأطفالھم ( وقد تم التحفظ على األسماء بناء على طلبھم ) أثناء محاولتھم للھجرة 
غیر الشرعیة عبر البحر االبیض المتوسط عن طریق مدینة اإلسكندریة بعد إتفاقھم مع أحد األشخاص للقیام بترحیلھم إلى دولة إیطالیا .. 

تم القبض على عدد 30 شخص(ثالثون شخصا") وذلك بتاریخ 17/9/2013 وحرر لھم جمیعا" المحضر رقم 9810/ 2013قسم 
شرطة المنتزه – محافظة اإلسكندریة وتم إحتجازھم على ذمة قرار األمن الوطنى قرابة الشھرین ووضعھم على سطح قسم الشرطة ھم 

ن . ورجالھم وسیداتھم و أطفالھم رغم إحتیاجھم إلى أماكن و أكل ونوم وبطاطی
. إال أن التعامل األمنى من رجال القسم كان غیرالئقا و ال یتناسب مع الوضع اإلنسانى

حتى صدر قرار بترحیلھم ومنھم من تم ترحیلھ ومنھم من دخل إلى الداخل المصرى كال" حسب موقفھ القانونى .
كما تم القبض على عدد (22) إثنین وعشرون شخصا" ما بین رجل وشیخ وإمرأة وطفل فى ذات المحافظة وعن تھمة مشابھة وحررعنھا 

المحضر رقم 26214/2013 قسم شرطة المنتزه فى 19/9/2013 وتم إحتجازھم أیضا بنفس الظروف ویالقون نفس المعاملة وكان 
ر . مصیرھم نفس المصی

ة . باإلضافة الى مجموعات أخرى فى أماكن متفرقة مثل السلوم على الحدود اللیبیة وبور سعید فى مدن القنا

د :  مجمل االنتھاكات للعائالت السوریة التي قام بتوثیقھا ناشطون سوریون للرص
1- بدأت الحوادث باعتقال الناشط حسام الدین ملص بعد أن تم اقتحام منزلھ في منتصف اللیل و مصادرة جھاز االبتوب و 

الموبایل و تم التفتیش و العبث في شقتھ دون اذن تفتیش قانوني أو أمر باالعتقال في منتصف الشھر السابع و حجز حریتھ في المعتقل 
لمدة ما یقارب الشھر و من ثم  ترحیلھ الى تركیا دون أي مبرر قانوني أو تھمة . 

2- اعتقال ما یقارب ال 45 شاب سوري على حاجز للجیش في مدینة العبور بتاریخ 21-7 – 2013 وتم ترحیل معظمھم الى 
تركیا ولبنان واالردن ( دون أي تھمة أو مبرر قانوني )

3- حملة اعتقاالت في مدینة اكتوبر بتاریخ 23 -7 2013 طال بحدود ال 70 شاب وتم اخالء سبیل من معھم اقامات وترحیل 
م  المنتھیة اقاماتھ

4- ھجوم للبطلجیة على عدد من المحالت السوریة في مدینة اكتوبر وتكسیرھا واالعتداء على اصحابھا بتاریخ 7-24 -2013

5- حملة اعتقاالت بمساكن عثمان طالت العشرات من السوریین بتاریخ 26 -7-2013 وكان من بین المعتقلین اطفال دون ال 
م . 15 عام وتم اخالء سبیل اغلبھم بعد عدة ایا

6- اعتقال ما یقارب ال 50 شاب بتاریخ 31-7-2013 بمنطقة الحصري بمدینة اكتوبر وتم اخالء سبیل من یحملون اقامات 
وترحیل من اقاماتھم منتھیة 

7- اعتقال الناشط معتز شقلب وترحیلھ الى تركیا بتاریخ 8-3 -2013

8- اعتقال ما یقارب ال 50 شخص بین طفل ورجل وامرأة بتھمة الھجرة غیر الشرعیة بتاریخ 2013-8-12

9- ھجوم للبلطجیة على محالت ومنازل للسوریین بمدینة دمیاط بتاریخ 19 – 8 -2013

10-  طرد السوریین من مدینھ بورفؤاد التابعھ لمحافظھ بورسعید یتم طرد السوریین من الشالیھات التي تم اعطائھم أیاھا كتدییق 
علیھم فجأه ودون انذار بتاریخ 26- 8 – 2013
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11-  مقتل امراة ورجل سوریین وھناك عدة اصابات بعد فتح نیران خفر السواحل على مركب لمھاجرین سوریین كانو متجھین 
الى ایطالیا بتاریخ 17 – 9 -2013 

12- اعتقال ما یقارب ال 70 شخص بینھم اطفال ونساء بتھمة الھجرة الغیر شرعیة بقسم المنتزه في االسكندریة بتاریخ 17 – 
9 -2011 ومازال اغلبھم محتجز الى تاریخھ

م  13-  اعتقال عدة عوائل سوریة بمدینة مرسي مطروح بتھمة انتھاء االقامة وتم ترحیلھم بعد احتجاز لعدة ایا

14- اعتقال ما یقارب ال 70 شخص بتاریخ 15 -10-2013 بتھمة الھجرة غیر الشرعیة في االسكندریة وما یزال اغلبھم 
محتجز حتى تاریخھ .

ان التقاریر الرسمیة تشیر الى اعتقال ما یقارب ال 1500 سوري منذ تاریخ 15 -7 - 2013
كما أن اغلب المعتقلین تم ترحیلھم الى دول الجوار او الى سوریا في حال رغب المعتقل ذلك

خامسا" :- اإلنتھاكات اإلعالمیة
إبان ظھور بعض السوریین بمنطقة رابعة العدویة تضامنا مع متظاھرین من جماعة اإلخوان المسلمین بمصر .. 

ورفع علم الثورة السوریة .. قامت ھجمة إعالمیة على السوریین فى مصر وخصوصا النساء والسیدات حتى 
وصل األمر إلى الخوض فى أعراضھن حین عرض مذیع فى قناة التحریر الفضائیة وعلى الھواء مباشرة حیث 

ل :- قا
((إن السیدات السوریات یقمن بعملیة جھاد المناكحة (مصطلح أصلھ من النظام السوري ).. وذلك بأن یقوم 

الشخص مقابل تمرة أو ربع جنیھ بالقیام بنكاح مقابل خمسون جنیھا بالساعة وبالدور )

لطفا الفیدیو - تشویھ صورة السوریین و المس بسمعتھم و أعراضھم : أضغط ھنا

والشك أن ھذا األمر قد أثر على سمعة السوریین بمصر بإعتبار أنھم متضامنین مع اإلخوان سواء برفع علم الثورة فى رابعة 
وسط القاھرة أو تصدیق شریحة لیست بالھینة من الشعب . ھذه اإلشاعة المغرضة التى تمت بشكل منظم ومقصود بنیة تشویھ 

الثورة السوریة
وقامت الحكومة المصریة بالتضییق على السوریین بشكل غیر معلن سواء بالقبض علیھم أو ترحیلھم أو إجبارھم على الرحیل 

وإضطرارھم لخوض تجربة الھجرة الغیر شرعیة وما تالھا من إضرار أدت إلى تشرید ونزوح الكثیر منھم بل وأدى األمر 
ر  إلى وفاة البعض فى عرض البح

 كما أن وصل حد اإلنتھاكات اإلعالمیة إلى التھدید بالقتل من قناة الفراعین الفضائیة عبر إعالن مذیعھا ومالكھا (قناة ذات 
م . توجھ حكومى) بأن ھدد السوررین على أرض مصر بالقتل وإستخدام العنف حیالھ

لطفا الفیدیو - تحریض االعالم المصري ضد السوریین ..أضغط ھنا 

وكل ھذا والحكومة المصریة وقفت موقف المتفرج ولم تقم برد فعل قانوني حیال ھذه اإلنتھاكات وما بقي من بعض السوریین 
على أرض مصر إال اللجوء للطرق القانونیة .

 فقد قام أحد السوریین بتقدیم شكوى للنائب العام المصرى من أحد أعضاء المجلس الوطنى السورى ضد مذیع القناة تحت رقم 
1532لسنة 2013 بالغات النائب العام المصرى بتاریخ 18/7/2013یتھم المذیع الذى تھجم على السوریات بالسب والقذف 

ت . العلنى من خالل وسیلة إعالمیة وما زال الموضوع قید التحقیقا
وھذه التصرفات أدت إلى نزوح سوریین إلى خارج البالد بشكل قانونى تارة وبشكل مخالف للقانون مضطرین إلى ذلك وھذا 

مخالف لحقوق اإلنسان وتحدیدا" المادة الخامسة والسادسة من اإلعالن العالمى لحقوق االنسان والتى تنص :-
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-الیعرض أي إنسان للتعذیب وال للعقوبات أو المعامالت القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة   .
. 6-لكل إنسان أینما وجد الحق في أن یعترف بشخصیتھ القانونیة

لطفا" فیدیو لإلعالم المصري المضاد مع السوریین و الذي یثیت االنتھاكات التي یتعرض لھا العائالت السوریة في مصر ( الشقیقة )

ن  من إحدى نتائج حملة التحریض االعالمیة المصریة على السوریی

شنت القوات االمنیة المصریة بحملة إعتقاالت عشوائیة للسوریین المقیمین في مصر نساء و أطفال و رجال و تعرضھم 
للضرب و االھانة و االعتقال دون أي تھمة أو مبرر قانوني . 

 المكان  : حاجز للجیش بین ( العبور و العاشر )
التاریخ :  19 و 20 _ 7  - 2013 

لقد كان أغلب المعتقلین من العمال الذین یعملون في المنطقة الصناعیة المجاورة ، و قد تم اعتقالھم بعد إنزالھم من ( السرفیس ) وسیلة 
نقل عامة فقط ألنھم سوریون وھم في طریقھم للعمل ( اللیلي ) و دون النظر في وضعھم القانوني .

أي أنھ من غیر الممكن إتھامھم بأي نوع من المشاركة بأعمال مخلة باألمن المصري كما إن أغلب المعتقلین  لدیھم إقامات قانونیة و 
ساریة المفعول في جمھوریة مصر العربیة و ھناك بعضھم قد انتھت إقاماتھم منذ أشھر و لم توافق السلطات المصریة على تجدیدھا ، 

ن . ومنھم من یملك تسجیل لدى مفوضیة الالجئی
( ھناك من یشیع أن منھم من ال یملك أیة أوراق ثبوتیة ..لم نوثق أي حالة من ذلك ...)

م :  الجھة التي اعتقلتھ
جھة عسكریة و قد أكد لنا  البعض من أھالي المعتقلین على أنھا ( المخابرات الحربیة )  و بعد المتابعة وردت لنا أنباء عن احتجازھم 

ري ، في الفرع / 75 / التابع ألمن المص
و ثم تم تحویلھم الى ( قیادة األمن العام  ) في رابعة _ مقابل معھد تنسیق المعلومات للجیش و بعد التحقیق معھم تحولوا الى قسم شرطة 

طر . الشروق و منھ الى سجن القنا
و بعد متابعة آخر المعلومات تبین  أنھم إنقسموا الى مجموعتان  _ األولى : 

 في ( سجن القناطر )
ر .  وقد تم االتصال بأھل الموقوفین ھناك وقد أخبرونا عن نیة المسؤولین المصریین في ترحیلھم الى خارج مص

و أكدوا بعض األھالي بأن ھناك عملیات إستغالل و مساومة تحصل بین بعض المنتھزین من األمن ، إذ ُطلب من بعضھم  مبالغ مالیة 
كبیرة مقابل تسفیرھم الى تركیا بدال" من تسلیمھم للسلطات السوریة  .

أما القسم اآلخر تحولوا الى الجھة الثانیة و ھي : 
 قسم الشروق .. و بعد االتصاالت و المتابعة أیضا أفدنا مایلي :

 بتاریخ 22 – 7 – 2013 تم نقلھم بباص تابع لألمن  الى التحریر ، ثم عادوا دون أن ینزلوا من الباص الى قسم الشروق - األعداد غیر 
معروفة تماما" – و تقدر ب ( 44) أربع و أربعین شابا" سوري الجنسیة و لیدیھم عائالت و أطفال ، كما أكد لنا مصدر من داخل مركز األمن 

ه . - تحفظ عن ذكر اسمھ ألسباب أمنیة -  بأن العدد یفوق 75 سوري وقد اشتطعنا توثیق أسماء البعض منھم أدنا

و قد قام نشطاء سوریین في مصر باإلتصال بمفوضیة الالجئین في مصر و مطالبتھم بالتدخل ألجل المعتقلین و عدم تسلیمھم للسلطات السوریة 
ل . و لم یكن للمسؤولین في المفوضیة أي ردة فعل تذكر و إلتزموا الصمت و عدم التدخ

ثم قاموا أھالي المعتقلین في  االتصال و التواصل مع مؤسسة ( ھشام مبارك ) و لم یكن ھناك نتائج تذكر أیضا . 

اسماء السوریین المعتقلبن لدى السلطات المصریة : 
ر 1-محمد بشی

رك 2-محمد ھیثم مبا
3- یزن محمد فایز سالمة

رس 4-نادر محمد زھیر االخ
راد 5-عبد السالم علي الك

ر 6-محمد عما
7-احمد محمد قطان خیاطة

8-اسماعیل العیسى
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9-لؤي حاتم شیحة
ر 10-ایاد ممصطفى باسی

11-شادي حلبي
12-حسن عطا�

ؤاد 13-احمد محمد ف
رواس 14-ریاض ال
15-باسل جھاد شیخ

را 16-عبد الرحمن خض
ل 17-احمد محمد كما

ردي 18-باسل الك
19-محمد ندیم موصلي
20-عبد الفتاح موصللي

ش 21-حسن كشا
م 22-عبد القادر باس

23-اسامة محمد خیر الصیفي
ر 24-محمد نور الوی

وز 25-حسین عبد العزیز قیم
 26-عبدهللا قطایة
 27-مؤید عسلي

ر  28- عبدهللا عت
ر  29- عبداللطیف عت

ر  30-ماجد االحم
م  31- بالل اما

 32-لؤي ھیثم شیحة
وي  33- احمد كمال الشتی
 34- محمد ماھر الشامي

 35- احمد محمد فؤاد البقاعي
رواس  36- رائد ابراھیم ال

ن  37- محمد بسام محمد شعبا
ن  38- یحیى محمد شعبا
ري  39-محمد لیث المص
ن  40- محمد علي شماشا

ظ  41- اسماعیل الحاف
ظ  42- حافظ الحاف
ب  43- احمد طال

م  44- احمد سلیمان عبد الرحی

سادسا" :- اإلنتھاكات ضد المرأة و إنتھاكات حقوق الطفل

ل .. بسبب التضییق وإحتیاج بعض السوریات كنساء إلحتیاجات معیشیة أدى ذلك إلى ظھور بعض المرتزقة فى ھذا المجا
فقد قام مجموعة من األشخاص بمدینة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجیزة بإنشاء مجموعة تعمل بشكل سرى فى أن یستجلبوا النساء 

وعرضھن على رجال تحت ستار الزواج العرفي فى حین أنھ یمثل إنتھاك جنسي غیر شرعي وال یتوافق حتى مع القوانین 
ل. والتشریعات المصریة وذلك بمقاب

وھناك حالة تم تزوجیھا بموجب عقد عرفي غیر مكتمل األركان الشرعیة والقانونیة وقام الرجل بالزواج من ھذه السیدة التى وافقت 
على عرض حالتھا دون ذكر إسمھا – وقام بالزواج منھا بموجب ھذا العقد ..وفى نیتھا كزوجة شرعیة إال أنھ تركھا وھاجر إلى 

 . دولة لیبیا دون إعطاءھا أقل حقوقھا الزوجیة وال تدري حتى االن أھى متزوجة أم غیر متزوجة

كما ظھر مجموعة من سماسرة الجنس وبالتعاون مع سوریات على األرض المصریة بإنشاء مكاتب للتزویج 
ویفترض أن كل تلك المجموعات معلومة من قبل األمن واإلدارة المصریة إال أنھا لم تقم بحمایة ھؤالء وحمایة حقوقھم
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كما أن إحتیاج بعض السیدات أیضا" إضطرھن للعمل فى أماكن وأعمال تتنافى مع حقوق المرأة مثل األعمال الشاقة وفى توقیتات متأخرة 
من اللیل وھذا یتنافى مع قانون العمل المصرى رقم 12/2003

مادة 89 یصدر الوزیرالمختص قرارا" بتحدید األحوال واألعمال والمناسبات التي ال یجوز فیھا تشغیل النساء في الفترة ما بین الساعة 
. السابعة مساء والسابعة صباحا

والمادة 90 منھ :- یصدر الوزیر المختص قرارا" بتحدید األعمال الضارة صحیا" أو أخالقیا" وكذلك األعمال الشاقة وغیرھا من األعمال 
التي ال یجوز تشغیل النساء فیھا .

كما رصدنا حاالت ألطفال سوریین ال یزید سنھم عن إثنى عشر عاما" یعملون في أماكن وأعمال ال تتناسب أعمارھم مع طبیعة األعمال 
التى توكل إلیھم مثل الحدادة والنجارة بالمخالفة ألحكام المواد 98 یعتبر طفال" - في تطبیق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة 

أو تجاوز سن إتمام التعلیم األساسي ولم یبلغ سبع عشرة سنة كاملة .

لطفا" فیدیو : لقاء مع بعض من الجالیة السوریة منھم أطفال في مصر . 

**ویلتزم كل صاحب عمل یستخدم طفال" دون سن السادسة عشرة بمنحھ بطاقة تثبت أنھ یعمل لدیھ وتلصق علیھا صورة الطفل 
وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .

والمادة :-101 
یحظر تشغیل الطفل أكثر من ست ساعات یومیا" ، ویجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل في مجموعھا 
عن ساعة واحدة ، وتحدد ھذه الفترة أو الفترات بحیث ال یشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ویحظر تشغیل الطفل ساعات عمل 

إضافیة أو تشغیلھ في أیام الراحة األسبوعیة والعطالت الرسمیة . 
وفي جمیع األحوال یحظر تشغیل الطفل فیما بین الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .

وال توجد إحصائیة ثابتة وموثقة بعدد السیدات الالتي تعرضن لإلنتھاكات الجنسیة ما بین إنتھاك تحت غطاء الزواج أو األعمال المنافیة 
لآلداب .

ب :- كما أن ھناك حاالت من األطفال الذین ال یقیدون بمراحل التعلیم التى تتناسب مع سنھم وتم حرمانھم .. ذلك بسب

1-عدم وجود إقامة
2-عدم وجود مدرسة تستقبل السوریین لتكدس الفصول الدراسیة

3-عدم وجود المصاریف الدراسیة
ن. رغم صدور قرار بمعاملة الطلبة السوریین معاملة الطلبة والتالمیذ المصریی

ھذه أبرز اإلنتھاكات التى یتعرض لھا المواطن السورى على األرض المصریة ..

د :  مناشدة منظمة ناشطون سوریون للرص
نناشد الحكومة المصریة باإلطالع بمسئولیاتھا تجاه الشعب السورى فى محنتھ رغم وجود صراعات وعدم إستقرار داخلى فى مصر 

خالل فترة وجود المواطن السورى على أرضھا إال أن إلتزامھا الدستوري القانوني األخالقي یضعھا فى إلتزام بالمحافظة على حقوق 
الالجئ السورى محافظتھ على المواطن المصرى ذلك ألن مصر قد وقعّت على كل اإلتفاقیات والمعاھدات الدولیة التى تحمي كافة 

حقوق اإلنسان والالجئین على أراضیھا كما أنھا سنت القوانین الكفیلة بإحترام تلك الحقوق وتنفیذھا سواء بتدخل إیجابى لحمایة 
الحقوق .
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الجئون سوریون: "قوات البحریة المصریة أطلقت النار علینا عندما كنا نحاول الوصول إلى السواحل اإلیطالیة
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وتشیر تقدیرات ألعداد الالجئین السوریین المغادرین من مصر إلى سوریا خالل الشھرین الماضیین إلى "ھجرة عكسیة" 
نتیجة األوضاع األمنیة التي شھدتھا الساحة المصریة خالل األسابیع األخیرة وازدادت حدّتھا في األیام القلیلة الماضیة 

وھذا ما یشیر إلیھ نسبة امتالء الطائرات المغادرة من مصر إلى سوریة   التي وصلت إلى 90 %

وبحسب تقدیرات الحكومة المصریة، یوجد ما بین 250 و300 ألف سوري في مصر حالیاً، بینھم 80 ألفاً مسجلین لدى 
مفوضیة الالجئین التابعة لألمم المتحدة، بینما حصل أكثر من 28 ألفاً على مواعید مؤكدة للتسجیل خالل األسابیع القادمة، 

بینما یقول دامس الكیالني مشرف عام تنسیقیة الثورة السوریة ضد بشار األسد في مصر إن عدد السوریین في مصر 
ره .. "یتجاوز الملیون"، وفقا لتقدی

د  إعداد : منظمة ناشطون سوریون للرص
25-12-2013

لتحمیل التقریر ..أضغط ھنا
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: مقدمة
لعلّھا من أصعب االختبارات في الحیاة اختبار النزوح ُمرغماً من الوطن إلى بلد آخر ال یعرف المرء فیھ إلىأین سینتھي بھ المصیر، وھذا 
شعور مئات اآلالف من السوریین منذ بدایة رحلتھم من جحیم القصف الیومي والجرائم الیومیة المرتكبة بحقھممن قبل نظامھم نفسھ، فمع 

أوائل شھر نیسان من العام 2012 بدأت العائالت السوریة النازحة إلى البقاع على شكل دفعات غیر منتظمة ومتفاوتة في العدد، لعّل أكثرھا 
كان في شھر رمضان المبارك أي في شھر تموز من العام نفسھ، حیث توزعت العائالت السوریة النازحة ابتداء من قریة عرسال الحدودیة 
المقابلة لمدینة یبرود السوریة، وانتھاء بالبقاع األوسط والغربي، أّما بعض العائالت األخرى فقد فّضلت التجمع عند نقطة المصنع الحدودیة 

ولكن ذلك كان یتّم بشكل غیر منظم أبداً، مما أدى إلى تفاقم معاناتھم اإلنسانیة، الشيء الذي دفع ببعض الجمعیات الخیریة بإیجاد تقنیات 
. بسیطة لمساعدة الوافدین من سوریا

     وبحسب آخر إحصائیات المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤن الالجئین(( 1 ))فقد وصل عدد الالجئین السوریین إلى ملیوني الجئ 
. وأكثر من أربعة مالیین من النازحین داخلیاً، كان منھم 716.000 الجئ دخلوا إلى األراضي اللبنانیة

1قال المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئین أنطونیو غوتیریس: "لقد تحولت سوریا إلى مأساة كبیرة في ھذا القرن، إنھا كارثة 
إنسانیة تبعث على العار ترافقھا معاناة ونزوح ال مثیل لھما في التاریخ الحدیث. إن العزاء الوحید ھو في الجانب اإلنساني الذي أبدتھ البلدان 

المجاورة في ترحیبھا بعدد كبیر من الالجئین وإنقاذ حیاتھم، ویتم استضافة أكثر من 97 في المائة من الالجئین السوریین من قبل دول في 
المنطقة محیطة بسوریا، مما یضع عبئاً ھائالً على البنیة التحتیة وعلى اقتصادات ومجتمعات ھذه البلدان. وفي ردة فعلھا على ذلك، أعربت 
المبعوثة الخاصة للمفوضیة أنجلینا جولي عن أسفھا لمستوى الخسائر البشریة واألضرار والمخاطر التي أجبرت الكثیر من السوریین على 

الفرار للنجاة بأرواحھم، وقالت: "من الخطر أن یشعر العالم بالرضا إزاء الكارثة اإلنسانیة التي تجري في سوریا. إن حجم المعاناة اإلنسانیة 
التي أفرزھا الصراع لھ آثار كارثیة. وإذا ما استمر الوضع في التدھور بھذا المعدل، فإن عدد الالجئین سوف یزداد، وقد تصبح بعض 

ر. البلدان المجاورة على شفا االنھیا
ویبلغ متوسط عدد السوریین الفارین إلى الدول المجاورة إلى 5,000 شخص یومیاً،ویمثل عدد الملیوني الجئ كالً من السوریین الذین 

سجلوا كالجئین أو أولئك الذین ینتظرون التسجیل. وحتى نھایة شھر اغسطس، اشتمل ھذا العدد على 110,000 الجئ في مصر و 
168,000 في العراق و 515,000 في األردن و 716,000 في لبنان و 460,000 في تركیا. ویشكل األطفال الذین تتراوح أعمارھم 

بین 17 عاما أو أقل حوالي 52 في المائة من ھذه الفئة من السكان. وقد سبق للمفوضیة منذ أیام فقط ، في 23 أغسطس، أن أعلنت أن عدد 
األطفال من الالجئین السوریین قد تجاوز الملیون. كما أن ھناك 4.25 ملیون شخص آخر في عداد النازحین داخل سوریا، وذلك وفقاً 

لبیانات وفرھا مكتب االمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة وذلك لغایة 27 أغسطس. وتبلغ ھذه األرقام مجتمعة ما مجموعھ أكثر من ستة 
م . مالیین شخص ھجروا من دیارھ

ة: أوالً – مضایقات وقیود على نقطة الحدود اللبنانیة السوریة، المعاناة التي تسبق المعانا

كانت نقطة المصنع الحدودیة – وما تزال – معبراً لعشرات اآلالف من السوریین النازحین إلى لبنان، حیث یعتبر المنفذ الرئیسي الذي یربط 
مابین سوریا ولبنان، ومنھ یعبر المئات من السوریین یومیاً إلى الجارة لبنان، إالّ إّن ھذه النقطة الحدودیة تحولت إلى أشبھ ما یمكن تسمیتھ 
بالحواجز العسكریة المنتشرة في كافة أرجاء سوریا – حسب وصف أحد النازحین – فعملیة الدخول إلى لبنان باتت مؤخراً تخضع لرغبة 
عناصر من حرس الحدود السوریة، حیث تّم تسجیل العشرات من المضایقات التي یتعرض لھا النازحون على ید "األمن العام السوري" 

حیث یتّم إجبار النازحین على االنتظار لساعات طویلة قد تتجاوز الخمسة ساعات، وبعد أن ینجح بدفع قیمة "وصل الخروج" الذي ارتفعت 
قیمتھ للضعف1300 ل . س یصدم باإلجراءات من الجانب اللبناني واألمن العام اللبناني نفسھ، حیث یضطر إلى االنتظار عدة ساعات 

. أخرى، بدون أیة أسباب واضحة أو مفھومة
قال موظفان من موظفي حرس الحدود من الجھة اللبنانیة  - واللذان رفضا الكشف عن ھویتھما – لمركز توثیق االنتھاكات في سوریا بأّن 
األوامر جاءت إلیھم للعمل على الحد من أعداد الوافدین وبإعادتھم إلى سوریا "ألتفھ األسباب" من مثل عدم التزامھم باالنتظام في صفوف 

منتظمة أو لمجرد وجود خدش بسیط على البطاقة الشخصیة أو حتى بمجرد االشتباه بدون أي دلیل، وأفادا أیضاً أن "الحكومة اللبنانیة" قامت 
بتخفیض أعداد الموظفین على النقطة الحدودیة حتى یتم تأخیر سیر معامالت دخول السوریین إلى لبنان، ووصلت المضایقات إلى حدّ 

ن". االعتداء على بعض السوریین على ید موظفین "من لون طائفي معی
وفي ھذا الصدد قال المواطن والالجئ السوري: محمد أبو سالم، أحد الالجئین المقیمین في البقاع، عن أحد أشكال المضایقات على الحدود 

ل:    اللبنانیة ، فقا
 "أنا متزوج من زوجة أخي – رحمھ هللا – وكان لھا ولدین من أخي، وولد آخر مني، قامت زوجتي في أحد األیام بزیارة إلى بیت أھلھا في 

دمشق مع األوالد الثالثة لوحدھا حیث أنني ال أستطیع الذھاب لسوریا ألسباب أمنیة، وعند محاولتھا الرجوع إلى األراضي اللبنانیة بعد 
قضاء أربعة أیام في سوریا بصحبة أبي وأمي مع األوالد الثالثة الباقیین، قام حرس الحدود اللبناني بمنع دخول الطفلین اآلخرین بالدخول 

بحجة عدم امتالكھم جوازات سفر، بالرغم أن زوجتي وطفلي أیضاً ال یملكان جوازت سفر، وقد قاموا بإعادة الطفلین االثنین؛ طفلة عمرھا 
." 6 سنوات وطفل عمره 10 سنوات إلى داخل األراضي السوریة ومنعت والدتھم من إحضارھم إلى لبنان معھا
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تعتبر منطقة البقاع اللبنانیة المحطة األولى لالجئین السوریین، وھي تشكل إحدى المحافظات اللبنانیة   وھي عبارة عن 
سھل واسع ینبسط بین سالسل جبال لبنان الغربیة والشرقیة، وتمتاز بأرضیھا الخصبة، ویمّر منھا أكبر نھرین في 

لبنان وھما: نھر اللیطاني ونھر العاصي، وینقسم البقاع إلى ثالثة أقسام ھي: البقاع الشمالي والبقاع األوسط والبقاع 
الغربي، وقد توزعت مخیمات الالجئین السوریین على جمیع مناطق البقاع الثالثة:

: ثانیاً–مخیمات منطقة البقاع الغربي
یحتوي على"مخیم المرج 1"ومخیم "خربة روحا" النظامي و"مخیم المرج" العشوائي، إضافة إلى توزع مئات العائالت واألسر 

: السوریة في مناطق أخرى مختلفة منھا نقاط تجمع عشوائیة أو منازل تم استئجارھا
أ– مخیم مرج 1: ((1))

یُعدّ ھذا المخیم من أكثر المخیمات تنظیماً، یشرف على تنظیمھ ھیئة اإلغاثة اإلسالمیة في المملكة العربیة السعودیة، بالتعاون مع الھیئة 
العلیا لإلغاثة في الجمھوریة اللبنانیة، یضم ھذا المخیم 41 خیمة، وأربعین أسرة سوریة، وھنالك 78 طفالً یعیش في ھذا المخیم، توافد 

إلیھم الالجئون من محافظات ومناطق سوریة مختلفة، منھا حمص وحماه وحلب ومخیم الیرموك في دمشق، ویحصل الالجئون فیھ 
على الطبابة عن طریق مكتب اإلغاثة اإلنسانیة السوریة بالتعاون مع منظمة أطباء بال حدود كما ھو حال جمیع المخیمات النظامیة 

. والعشوائیة
: ب -  مخیم خربة روحا

المشرف علیھ "جمعیة لیان"یضم ھذا المخیم أكثر من عشرین خیمة، تضم كل واحدة منھا عائلة أو عائلتان، أي أّن كل خیمة تحتوي 
من سبعة إلى عشرة أفراد، نصفھم من األطفال، وجمیع المقیمین في ھذا المخیم عاطلین عن العمل وغیر مسجلین في سجالت األمم 
المتحدة، معظم الوافدین إلیھ من مناطق: جوبر ومخیم الیرموك في دمشق، ومناطق أخرى مثل الذیابیة وحران العوامید والحسینیة 
والعتیبة وجدیدة عرطوز وأیضاً ھنالك الجئون من محافظة درعا، ویعاني ھذا المخیم من مشاكل یومیة وعلى رأسھا مشكلة تلوث 

المیاه التي تسبب في حاالت تسمم كثیرة وارتفاع حرارة، وتغطي "المفوضیة العامة لالجئین حوالي 75 % من تكلفة العالج، وتتكفل 
. دار اإلفتاء اللبنانیة والعدید من الجمعیات الخیریة ما مقداره الربع من القیمة الباقیة

رج: ج -المخیم العشوائي في منطقة الم

تّم إنشاؤه في منطقة المرج ، قبل أكثر من عام، ویُعتبر من أكثر المخیمات سوًء بسبب الروائح الكریھة والفوضى في وضع الخیم، 
حیث كان المخیم باألساس قطعة من األرض لبعض "العرب أي البدو" أھالي النازحین سمحوا لھم بوضع الخیم ثم ازداد العدد مع توافد 

أعداد أخرى من الالجئین من مناطق مختلفة مثل مدینة سراقب في ادلب وآخرون من مدینة حمص والرقة، وقطعة األرض ھذه تّم 
استئجارھا بأكثر من 300 دوالر، وال تتوفر في ھذا المخیم میاه صالحة للشرب وال تتوفر الكھرباء بل یتّم شراء الماء من المناطق 

المجاورة وأّما الكھرباء فیتم الحصول علیھا عن طریق االشتراك أیضاً، وعند زیارة فریق المركز لوحظت عملیات حفر لتزوید المخیم 
  . بخزانات الماء إالّ أن المشروع كان في بدایاتھ

ري   ((1)) جمیع اإلحصائیات المسجلة ضمن المخیمات النظامیة والعشوائیة حتى الشھر الخامس من العام الجا
یضم ھذا المخیم أكثر من ثالثین خیمة، وكل خیمة تحوي أسرتین أو ثالثة أسر أو أربعة، ویفتقر ھذا المخیم إلى الخدمات األساسیة 

رى. المتوفرة في المخیمات النظامیة األخ

ط: ثالثاً–مخیمات منطقة البقاع األوس

یتوزع في منطقة البقاع األوسط عدة مخیمات لالجئین السوریین منھا مخیمات "نظامیة" وعدة مخیمات عشوائیة أو ما یمكن تسمیتھ 
أماكن تجمع عشوائیة، وتضم اآلالف من الالجئیین السوریین، في ظروف إنسانیة صعبة للغایة وخاصة في ما یسمى المخیمات 

العشوائیة التي تفتقر إلى مقومات الحیاة وتعاني من العدید من المشاكل لیس أقلھا الروائح الكریھة المنتشرة والظروف الغیر الصحیة 
رص. التي إضافة إلى قرب حلول فصل الشتاء القا

: أ – المخیمات النظامیة

ر:"  أ – مخیم مجدل عنج

یعتبر مخیم مجدل عنجر من المخیمات "المنظمة" في منطقة البقاع، ویتكون من عشرین خیمة، تضم حوالي 23 عائلة فیھ، تتألف كل 
ن  واحدة منھا ثمانیة أفراد، حیث كل 5خیام یتشارك قاطنوھا في براد، وأغلب السكا
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الوافدین إلیھ من مناطق الحجر األسود ومخیم الیرموك وبعض مناطق جنوب دمشق األخرى، وھنالك العدید من العائالت الفلسطینیة 
السوریة تقیم في ھذا المخیم باإلضافة إلى المواطنین السوریین، جمیعھم عاطلین عن العمل والذي یعمل منھم كعامل یومي یتقاضى أجرا 

زھیدا جدا ما یعادل 3 دوالرات ال تكفي إلطعام شخص واحد ، ویشرف على تنظیم المخیم إحدى الجمعیات الخیریة "لیان" حیث تقوم بتقدیم 
الخیم لالجئین إضافة إلى تقدیم سلل غذائیة في بدایة كل شھر تحتوي تشكیلة من المواد الغذائیة منھا المعلبات والبقول والسمنة والزیت 

والمربى والزعتر إضافة إلى البرغل والرز والعدس، ویتّم تقدیم مبلغ وقدره 100 دوالر أمریكي لكل خیمة، جمیعھم مسجلین باألمم المتحدة 
ویحصلون منھا على قسائم شراء بعض المواد الغذائیة األخرى شھریاً بما یعادل 27دوالًر أمریكاً وأیضا علبة منظفات تم إیقافھا اآلن، 

یشتكي الفلسطینیون المقیمون في ھذا المخیم من التفرقة في توزیع المعونات، حیث أّن العائالت الفلسطینیة المتواجدة في ھذه الخیم تتكفل بھم 
األنروا والتي تقطع عنھم المساعدات ألشھر متتالیة.یعانون من بعض المشاكل كنقص المیاه الصالحة للشرب ووجود بعض الفئران 

والحشرات وفراخ األفاعي .

س: ب– مخیم بر إلیا

یضم ھذا المخیم أكثر من 11 خیمة، تضم من 7 أفراد إلى 10 أفراد، ویضم وافدین من مناطق مختلفة ومن محافظات مختلفة فھنالك 
الجئون من محافظة حمص وتحدیداً مناطق البیاضة وبابا عمر والحولة، أیضاً یضم الجئین من منطقة المزه في محافظة دمشق، وتقوم 

بتمویلھ عدة جمیعات مدنیة، منھا جمیعة "لیان" وجمیع القاطنین فیھا مسجلون ضمن سجالت مفوضیة الالجئین، أكثر من نصفھم عاطلین 
عن العمل، ویتم تقدیم سلل غذائیة لھم كل خمسة عشر یوماً، تحتوي على العدید من المواد الغذائیة منھا: الرز والعدس والمربى 

والبرغل ..... ألخ، وأحیاناً یتم اإلعالن عن وجود مساعدات إنسانیة في أماكن أخرى فیذھب الالجئون إلحضارھا أیضاً، أرضیة المخیم من 
الحصى التي تسبب العدید من المشاكل لالجئین، وقد ُحرم األطفال في األشھر األولى من االلتحاق بالمدارس بسبب تأخر التحاقھم 

بالمخیم.بالنسبة للمشاكل الناتجة عن الحرب :وجد من بینھم مفرج عنھ من المعتقل ومتعرض للتعذیب الشدید لمدة ستة اشھر في فرع االمن 
ري. العسك

: ب – المخیمات العشوائیة

دل:  المخیم العشوائي في سھل المج
یقع في سھل المجدل وتم بناؤه في3-4-2012 وجمیع الالجئین من منطقة دیر بعلبة في محافظة حمص، وجمیعھم یربطھم فیما بعض 

رابط القرابة، حیث قاموا باستئجار قطعة أرض ب400دوالر وقاموا بتشیید خیم كانت تكلفة كل خیمة أكثر من 150 دوالراً وقد دفعوھا 
من أموالھم الخاصة، كل خیمة تدفع ما یعادل دوالران كلفة المیاه من نفس االرض ، جمیع المقیمین في ھذا المخیم مسجلین لدى مفوضیة 

الالجئین، وھنالك أكثر من 30 خیمة تحتوى أقل خیمة على ثمانیة أشخاص، یبلغ عدد الرجال البالغین حوالي 50 رجالً ومعظمھم من 
حملة الشھادات الجامعیة، وھنالك أكثر من مئة طفل وأكثر من خمسین امرأة، وجمیعھم عاطلون عن العمل، وال یتّم تقدیم أي مساعدة 

غذائیة لھم، خال القسیمة التي تقدمھا المفوضیة لكل الجئ شھریاً وتبلغ قیمتھا 27 دوالراً، ویعاني ھذا المخیم من األوضاع السیئة وخاصة 
الروائح الكریھة بسبب جریان إحدى السواقي بجوارھا وعدم توافر بیت الخالء وانما مجرد حفرة یتم ردمھا یومیا مما یسبب روائح كریھة 

ومشاكل صحیة عدیدة لالجئین أقلھا المشاكل الجلدیة وتلوث المیاه والطعام.أما مشكالتھم الناتجة عن الحرب فقد خلفت لھم اصابة طلق 
دم. ناري بالید والقدم الحد ابنائھم وأخر مصاب بالق

31



ع: رابعاً – الجمعیات والمنظمات الخیریة المنتشرة في البقا

استقرت جموع السوریین بالدرجة األولى عند منطقة المصنع الحدودیة وكان ذلك یتم بطریقة فوضویة ومأساویة، لذلك بدأت بعض 
الجمعیات الخیریة بخلق تقنیات بسیطة لمساعدة الوافدین الجدد فكانت إحداھما جمعیة "إشراق النور الخیریة" حیث أسست ھذه 

الجمعیة مركزاً الستقبال النازحین السوریین القادمین إلى منطقة البقاع، تقدیم الدعم لھ عند نقطة المصنع الحدودیة، وكانت باألساس 
إحدى الجمعیات اإلسالمیة التي تُعنى بشؤون األیتام، ولكن منذ انطالق الثورة السوریة وبدء توافد الالجئین إلى لبنان بدأت بالعمل 

. على تقدیم الخدمات لالجئین السوریین في منطقة البقاع بأجزائھا المختلفة األوسط والغربي
عند قدوم الالجئین یتم تسجلیھم في سجالت خاصة، تحت اسم رب األسرة مھما كان العدد كبیراً، إضافة إلى جمیع التفاصیل األخرى 

من عدد األوالد والعمر والمھنة وغیرھا، ثم یتّم تسلیمھم بعض األغراض التي تتكون عادة من سلل غذائیة وبعض األغطیة ومواد 
للتنظیف إضافة إلى بعض "الفرش" الخاصة بالنوم، وأّما بالنسبة للنازحین القادمین من دون أوراق ثبوتیة والذین عادة یدخلون من 

منطقة عرسال فیكون تسجیلھم عن طریقة توصیة من بلدیة عرسال أو من أحد األقارب المعروفین أو من بعض الشخصیات 
. االجتماعیة المعروفة

یقول السید " محمد" أحد المشرفین على عملیة االستقبال أنّھم یستقبلون حوالي 65 عائلة سوریة یومیاً، وبلغ عدد العائالت المسجلة 
. لدیھم 6426 عائلة وھذا الرقم ال یشمل أبداً كل العائالت التي تدخل إلى لبنان وإنّما القادمة فقط عبر نقطة المصنع الحدودیة

باإلضافة إلى جمعیة اإلشراق فھنالك العدید من الجمعیات األخرى التي تقوم بتقدیم ید العون إلى الالجئین السوریین منھا ھیئة اإلغاثة 
اإلسالمیة في المملكة العربیة السعودیة إضافة إلى الھیئة اللبنانیة العلیا لإلغاثة وجمعیة "لیان الخیریة" إضافة إلى العدید من 

رى. المنظمات والجمعیات الخیریة األخ

زن:                                                 الصورتان لمكتب تسجیل البیانات والمخ

ع: خامساً:الوضع الطبي في منطقة البقا

كان الوضع الطبي بالبقاع في المرحلة األولى یتصف بالكثیر من العشوائیة دون أن تظھر أي جھة محددة لخدمة السوریین في المجاالت 
الطبیة باستثناء الصلیب األحمر الذي كان یعنى فقط بمساعدة الجرحى، واقتصرت مساعدة األمم المتحدة "الوحدة الطبیة" على متابعة بعض 
الحاالت وتغطیة 85%  من قیمة بعض الحاالت وحالیاً تم تخفیض تلك التغطیة إلى 75%ویتم الحدیث حالیاً عن احتماالت أن تخفض إلى 
نسبة الخمسین بالمئة، ویعاني المریض من تأمین القیمة الباقیة من تكالیف عالجھ وفاتورة الدواء حیث یعتبر الدواء في لبنان ھو األغلى في 
العالم، نتیجة لذلك بدأ مجموعة من الناشطیّن السوریین بتأسیس منظمة للرعایة الصحیة وخاصة الجرحى أطلقت على نفسھا "مكتب اإلغاثة 
اإلنسانیة السوري" وقد استمر نشاطھا بالتواصل والتنسیق مع المنظمات الدولیة والمحلیة حیث كانت تعتمد على الزیارات المنزلیة وتأمین 

االحتیاجات الدوائیة للمریض وإدخال المریض للمشافي ، حتى تمكنوا بشھر تشرین الثاني من 2013افتتاح أول مستوصف خاص 
بالسوریین في منطقة "سعد نایل".ومع بدایات شھر كانون الثاني 2013 أیضاً تم افتتاح أكبر مستوصف للسوریین في البقاع وتحدیداً في 

قریة "مجدل عنجر"، مع عیادة عامة في مدینة بعلبك"حالیا أغلقت بسبب ضعف اإلمكانیات" وعیادة عامة في قریة "خربة روحا" ومثلھا في 
"قریة غزة"ومركزاً في قریة "كفر زبد"حیث استطاع الشباب السوریون جمع ما یقارب عشرین طبیباً سوریاً من النازحیّن وضمھم إلى 

منظمتھم، وكان في ھذه األثناء قد بدأت"منظمة أطباء بال حدود - الفرع السویسري" بعمل عیادات یومیة متنقلة في بعض القرى ولمدة یوم 
واحد في كل قریة وأیضا لھا مستوصف یقدم العالج والدواء مجانا في منطقة مجدل عنجر، وھي تعتبر ثاني أكبر جھة بعد منظمة اإلغاثة 

ن. اإلنسانیة السوري وبھذا یكونوا بعد منظمة اإلغاثة السوریة أكبر جھتان تعمالن على الجانب الطبي لالجئیّن السوریی
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رة: أ -  أنواع العیادات واالختصاصات المتوف

     یدیر مكتب اإلغاثة السوري العدید من العیادات في مشفى مجدل عنجر منھا : عیادة نسائیة،وعیادة داخلیة، وعیادة أطفال والعیادة 
العظمیة وعیادة أسنان والعیادة العصبیة وعیادة للعالج الفیزیائي، بینما ھنالك عدم توفر بالعیادات التالیة: العیادة الجلدیة والعینیة والنفسیة، 

والتي تعتبر من العیادات الضروریة نظراً للحاجة الملحة لھا بالنسبة لالجئین، وقد أكدّ أحد المشرفین على ھذه العیادات لمركز توثیق 
ن االنتھاكات في سوریا أنھم یشرفون على عالج ما یقارب الستة آالف مریض سوري شھریاً، مع توفیر الدواء الالزم لھم مجا

. اً
ت: ب – اللقاحا

قام"مكتب اإلغاثة اإلنسانیة السوري"بتقدیم اللقاحات والعالجات لبعض األمراض في عدة زیارات میدانیة للمخیمات، وھنالك أیضاً العدید من 
المستوصفات اللبنانیة التي تقدم اللقاحات الضروریة لألطفال بسعر یبدأ من ( 15 ) ألف لیرة لبناني حتى سعر ( 50 ) ألف لیرة لبناني ومن 

ري. ھذه المستوصفات مستوصف الحری

: ج – ذوي االحتیاجات الخاصة والدعم النفسي

تعاني ھذه الفئة من اھمال شدید، بسبب ضعف اإلمكانات وندرة الجھات التي تھتم بھذه الفئة ما عدا قسم تابع لمكتب اإلغاثة اإلنسانیة السوري 
ومنظمة( Handicap)  الدولیة، ولكنكال الطرفین لم یستطیعا تغطیة الحاجات المطلوبة جمیعھا بسبب ضعف الموارد المادیة، وھي نفس 
المشكلة التي یعاني منھا المرضى أو من یحتاج إلى جلسات دعم نفسي، فإلى اآلن ال توجد أي منظمة دولیة أو إقلیمیة أو محلیة تعمل على 

ھذا الجانب مع الالجئین، وفي أیار 2013 أنشأ مكتب االغاثة االنسانیة السوري قسما للدعم النفسي وأقام دورة تدریبیة لمجموعة من الشباب 
والشابات السوریات كمتطوعین بالدعم النفسي إال أنھ وحتى ھذه اللحظة لم یحظى بطبیب أو أخصائي نفسي للعمل بمراكزھم  وقد أطلقوا 

ك. حمالت الحقة أخرى من أجل ذل
: د - العملیات الجراحیة واألمراض المزمنة

ھناك الكثیر من العملیات التي ال تجد من یتحمل تكالیفھا المالیة، فمثالً "العملیات الباردة" التي مضت على عمر االصابة اكثر من شھر 
ومعالجة بالداخل ولم ینجح العالج فجاء للعالج بلبنان، حتى الوحدة الطبیة التابعة لمكتب األمم المتحدة ترفض استقبالھا، وخاصة جرحى 

الحرب المعالجین بالداخل والتي مضى على إصابتھم أكثر من أربعین یوماً،وأیضاً یعاني أصحاب العملیات البسیطة من التكالیف الباھظة،  
ر: یقول "أبو عبدو" أحد الالجئین: وھو سوري یحتاج إلجراء عملیة "فتق"  البنھ الصغی

"لن أجري العملیة ھنا بلبنان حتى لو تحملت األمم المتحدة الخمسة وسبعون بالمئة من التكلفة؛ ألنھا ما تزال غالیة جداً، وأفضل العودة إلى 
." سوریا وتحمل المخاطر ألنھا تبقى أرخص من ھنا

أّما بالنسبة لألمراض المزمنة فھنالك العدید من الحاالت التي الیتّم "تغطیتھا" مثل: غسیل الكلى ومرض السرطان والتالسیمیا – تبدیل الدم – 
ري. والقلب والضغط والسك

دات: ه – الوال
تتكفل األمم المتحدة بخمس وسبعون بالمئة من  تكالیف الوالدات السوریة في بعض المشافي ومع ھذا تبقى النسبة المتبقیة عالیة جداً على 

العائلة السوریة25%، كذلك الدواء الالزم لألم - الحلیب - الحفاضات وتجھیزات الطفل، وإذا اضطرت العائلة لوضع المولود وقتاً إضافیاً في 
الحاضنة فإن تكلفة الیوم الواحد تبلغ الرقم50,000 لیرة لبناني أي ما یعادل 33 دوالر وھذا مبلغ كبیر جداً بالنسبة إلیھم، ولم تتكفل أي جھة 
إلى اآلن بموضوع الوالدات باستثناء بعض الجمعیات الخیریة كالجماعة االسالمیة بلبنان وائتالف الجمعیات الخیریة في لبنان تغطي %25 

واء. من التكلفة نسبة الحاالت یلي تحتاج لتغطیة ولم تجد احد یغطیھا والمشایخ والمتیّسرین مادیاً من السوریین واللبنانیین على حٍد س

: و- الجرحى((1))

مع بدایة شھر حزیران 2012بدأ الجرحى السوریون یتوافدون إلى منطقة البقاع للعالج، وكانت بعثة لبنان التابعة للجنة الدولیة للصلیب 
األحمر أول من قامت بالتعامل مع حاالت الجرحى السوریین وتقدیم المساعدة لھم، قالت الناطقة اإلعالمیة للجنة – بعثة لبنان – لمركز 
توثیق االنتھاكات في سوریا أن الصلیب األحمر - مع شریكھم الصلیب األحمر اللبناني - من أولى الجھات التي بادرت إلى عملیة نقل 

ت: الجرحى وتأمین سیارات اإلسعاف لنقلھم إلى المستشفیات باعتبار أنھم المعني األول بنقل جرحى النزاعات وإخالئھم. وأضاف
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في شمال لبنان كان ھناك عدد من المستشفیات التي غطت تكالیف عالج الجرحى ( عن طریق الصندوق القطري والھالل القطري)،
وخاصة القادمین من حمص ولكن مع وصول الحاالت الحرجة لمنطقة البقاع وعملیة النقل الطبي،أنشأنا مركز إسعاف قریب من الحدود 

وبدعم من اللجنة نفسھا، حیث قامت اللجنة الدولیة بإدخال الجرحى إلى عدة مشافي بالبقاع باإلتفاق معھم على تحمل اللجنة تكالیف 
العالج ، وكان ذلك في كانون الثاني 2013بعد ما توقفت  قطر عن تغطیة الكلفة في الشمال وسقوط القصیر  فقد تكفلنا بسبعمئة حالة تم 
إدخالھا وتغطیة مصاریفھا، حیث تم تأمین بنك الدم، وقمنا بدعم المستشفیات والمراكز الطبیة بشمال لبنان وبالبقاع باإلضافة لمواد طبیة 

لتضمید الجروح لعالج الجرحى السوریین وقمنا بتدریب كوادر طبیة لمعالجة جرحى الحرب عن طریق جلب جراحیّن لدیھم خبرة طویلة 
من أجل التعامل مع األوضاع الصعبة في المشافي المیدانیة حیث تم توفیر 130 عنصر من الطواقم الطبیة التي تعنى بالجرحى، كما قمنا 

بتأمین أطراف صناعیة منذ العام الماضي أي عام 2012 وأیضاً في العام الحالي حیث قدمنا أطراف صناعیة لعشرین جریح سوري كانوا 
م.  قد فقدوا أطرافھ

     ( 1 ) مكتب اإلغاثة اإلنسانیة السوریكان من أول العاملین على الجرحى بالبقاع نتیجة تواصلھم مع الصلیب األحمر حیث كان یتم 
التنسیق  من أجل إدخال الجرحى إلى المشافي وبعد إجراء العملیات المطلوبة كان یتم نقل الجرحى إلى بعض الغرف والشقق المبعثرة 

( بیوت عنایة ) حیث یتم اإلشراف علیھم  بشكل یومي من حیث تغییر الضمادات والدواء وتأمین المستلزمات الحیاتیة ، ومع ارتفاع عدد 
الجرحى القادمین تم إنشاء منظومة متكاملة من قبلھم تعنى بالجرحى السوریین حیث أنشئوا نقطة استقبال الجرحى في عرسال  یشرف 

علیھا كادر طبي وتمریضي مھمتھا استقبال الجرحى وفرز الحاالت والتنسیق مع الصلیب األحمر للنقل واإلدخال إلى المشافي كما 
استأجروا مجمع سكني مؤلف من أربعة طوابق تضم ثمان شقق جھزوھكمركز استشفاء للجرحى بعد العملیات وأثناء زیارتي لھم ولقاء 

مدیر مكتب اإلغاثة اإلنسانیة السوري أطلعني على السجالت وآلیات العمل وقد تبین أن ھذه المنظومة استطاعت أن تستوعب العدد األكبر 
من جرحى القصیر وریف حمص في األشھر الماضیة بعدد وصل لل 550ویعتبر ھذا العدد األضخم على مستوى األعداد التي وصلت 

إلى لبنان وقد نجحت المنظمة السوریة باستیعابھم وقد أجرى ما یقارب التسعین بالمئة منھم عملیاتھ والباقي بحاجة لعملیات إضافیة . 

ع: سادساً - أھم المشاكل والصعوبات التي تواجھ الوضع الطبي في البقا

1–صعوبة التعامل مع األمراض الجدیدة الوافدة وخاصة الجلدیة منھا، ففي نیسان 2013جاءت عشرات اإلصابات بمرض اللشمانیا 
الجلدي وكانت نسبتھم الساحقة من األطفال، وانتشرت العدوى بین الالجئین الموجودین دون أن یُعرف السبب، كما انتشرت العدید من 

األمراض الجلدیة األخرى نتیجة قرب ھذه المخیمات من مكبات النفایات ومرور الصرف الصحي بجانبھا
2 – الغالء الكبیر في أسعار األدویة، والنقص الحاد في إمكانیات الالجئین مادیاً مما یجعلھم غیر قادرین على شراء كافة مستلزماتھم 

. الطبیة
3 – غیاب "مأوى" أو "دار االستشفاء" للتعامل مع الحاالت التي تبقى ألشھر طویلة بالنسبة للجرحى، مثل حاالت الشلل، وجمیعھم بحاجة 

لمرافق شخصي وخدمة دائمة، حتى أّن ھنالك نسبة كبیرة ممن فقدوا أھلھم ومنازلھم وال یوجد أي مكان یذھبون إلیھ بتاتاً، خاصة من 
. المقاتلین الذین یبلغ نسبتھم حوالي ال 60% من النسبة اإلجمالیة للجرحى

4 – تضییق على الجرحى من جانب السلطات اللبنانیة، بسبب عدم حمل أغلب الجرحى أوراق ثبوتیة أو جواز سفر ألّن النسبة الكبیرة 
. منھم دخلوا بطریقة غیر شرعیة إلى األراضي اللبنانیة

. 5– رفض السلطات اللبنانیة ترخیص المنظمات الطبیة السوریة على أراضیھا
ن". 6– التكالیف الباھظة للتحالیل المخبریة بكافة أنواعھا وعلى رأسھا "الكیماویة" وصور األشعة مثل "السكنر والمرنا

ب. 7–ندرة الجراحین في منطقة البقاع بشكل عام، خاصة اختصاصات العینیة والجراحة الفكین والقل
8 -یعتبر البقاع من المناطق الباردة یتصف بالشتاء القارص، وتكثر فیھ األمطار والثلوج، األمر الذي ینعكس سلباً على الواقع الصحي 

. ً للسوریین الذي یعیش جزء كبیر منھ في خیام أو بیوت ال تتمتع باإلحكام والتدفئة فتكثر األمراض الناتجة عن البرد أیضا
9 - مرضى السرطان یمكن أن نعتبر مجرد وجودھم في لبنان ھو االستسالم للموت البطيء، لعدم القدرة على تحّمل كلفة العالج والتي 

. ً ھي بالحد األدنى تصل إلى ألفین وخمسمئة دوالر شھریا
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ع: سابعاً:الوضع التعلیمي  في البقا

     في مدینة عرسال اللبنانیة قام عدد من السوریین بتشكیل "نقابة معلمي سوریا الحرة– فرع لبنان" وبلغ عدد المنتسبین لھا 200 مدرس 
ومدرسة، وتم تعین رئیس للنقابة وتم وضع ھیكلیة تنظیمیة للنقابة لیصبح عدد المنتسبین الحقاً 300 مدّرس ومدّرسة، وكانت الھیكلیة 

: التنظیمیة لھذه النقابة تتألف من اآلتي
. 1–مكتب التنظیم: ومھمتھ إحصاء وتدوین أعداد المعلمین والطالب الالجئین، ویترأسھ األستاذ: فارس الحلقي

2–المكتب المالي: ویشرف على كافة األمور المالیة الصادرة والواردة والقرارت ذات الصلة، ویدیره األستاذان: زیاد الواو – مدرس 
د. ریاضیات، واألستاذ أحمد بالل ویحمل إجازة في االقتصا

3 -  المكتب اإلعالمي: مھمة ھذا المكتب تغطیة نشاطات النقابة إعالمیاً ونشر القرارات ونتائج اإلجتماعات، ویدیره األستاذان: محمد 
ن. یاسر حربا وجعفر محب الدی

4 -  المكتب القانوني: ومھمة ھذا المكتب متابعة الشؤون القانونیة للمعلمین والمطالبة بتعویضات للمعلمین الذین ُحرموا من رواتبھم طلیة 
ورة. عامین، وكذلك من مھامھ متابعة قضایا المعلمین الذین استشھدوا أو أصیبوا خالل الث

5–مكتب األنشطة: ومن مھامھ متابعة النشاطات الریاضیة والثقافیة والفنیة، وقد تّم تعیین األساتذة عاطف الزھوري ومحمود حمود وربیع 
ب. المصري من ضمن ھذا المكت

• قامت النقابة بتكلیف مجموعة من المدرسین والقانونیین والحقوقیین إلعداد نظام داخلي للنقابة للتنظیم األمور بشكل أفضل 
وتطویر العمل، وقد انبثقت عن النقابة العدید من الوحدات النقابیة ضمن لبنان منھا: وحدة بعلبك ووحدة طرابلس ووحدة مجدل عنجر 

ووحدة الصویرة ووحدة بر إلیاس، وكانت إحدى مھام ھذه الوحدات إحصاء أعداد المدرسین والطالب ورفعھا لمكتب التنظیم لمعرفة أعداد 
ك. طالب الصفوف االنتقالیة الموجودین في لبنان إضافة إلى أطفال الجامعات، وأعداد المعلمین بكافة اختصاصاتھم داخل وخارج المال
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: أ - توزیع الطالب على األماكن الدراسیة

: یتوزع الطالب السوریون في لبنان على عدة مدارس وأماكن تعلیمیة بدء من البقاع وانتھاًء بالشمال اللبناني
ور. 1–منطقة عرسال: یتّم تسجیل الطالب الالجئون في مدرسة الن

2–منطقة مجدل عنجر: یتّم تسجیل الطالب في مدرسة "المقاصد الخیریة اإلسالمیة" وباتت معروفة باسم مدرسة "المقاصد للنازحیین 
السوریین، وأیضاً ھنالك "مدرسة المناھل" والتي تشاركت جزء من الطالب مع مدرسة المقاصد حیث كان عدد الطالب یبلغ فیھا حوالي 

ب. 500 طال
رة  3 – منطقة بعلبك: وتوجد فیھا مدرسة واحدة مستأج

دة  4 – منطقة أكروم: وھي بلدة محاذیة للحدود السوریة اللبنانیة المقابلة لمنطقة القصیر، وتوجد فیھا مدرسة واح
دة  5 – منطقة طرابلس، وأیضاً توجد فیھا مدرسة واح

: ب – الجھات الممولة للعملیة التعلیمیة

ضعف التمویل وقلة اإلمكانیات من أبرز المشاكل التي تعترض عمل المدارس الخاصة بالالجئین السوریین، فعلى سبیل المثال تعتمد 
جمیع المدارس في تأمین الكتب المدرسیة على "التصویر" حیث یقومون بجلب نسخة أصلیة من الكتاب المدرسي ویقومون بعملیة 

تصویرھا وتوزیعھا على الطالب، ودفع ذلك العدید من األشخاص إلى التبرع بآالت التصویر وذلك لتصبح المدارس قادرة على تأمین 
. كتبھا المدرسیة بنفسھا

    ضعف التمویل واإلمكانات انعكس على أوضاع المعلمین بشكل مباشر، حیث أّن معظمھم غیر قادر على دفع إیجارات البیوت التي 
دارس. یقومون باستئجارھا، وھم یحتاجون أیضاً إلى االھتمام بأوضاعھم على قدم المساواة في االھتمام بأوضاع الم

أّما بالنسبة للطالب السوریین الذین یرغبون في التسجیل في المدارس اللبنانیة فیعانون معاناة مضاعفة، حیث أّن التسجیل غیر مجاني 
وحتى في حال اإلعفاء من األقساط فإّن الطالب یقوم بدفع ثمن الكتب واألدوات الدراسیة         

وتكالیف النقل الباھظة ال یستطیع إال النسبة الضئیلة من السوریین تحملھا، وھي تبلغ أكثر من 50 ألف لیرة لبنانیة في الشھر الواحد، 
وعدا عن كل ذلك أّن الطالب السوري ال یمكنھ "النجاح" والمتابعة مع المنھاج اللبناني حیث أنّھ یعتمد اعتماداً أساسیاً على اللغة األجنبیة، 

. بینما جمیع الطالب السوریین ال یدرسون إال باللغة العربیة
ھذا وتنعدم المدراس داخل المخیمات، حیث یقوم الطالب بالذھاب إلى المدارس، ویقومون بتقدیم اإلمتحانات، فعلى سبیل المثال یقوم 

طالب الثانویة بالتقدم إلى اإلمتحانات، ومن یقوم بوضع األسئلة ھم أساتذة یمثلون االئتالف المعارض، وأغلب طالب المرحلة الثانویة 
تقدموا لالمتحانات في مركز عرسال وسعد نایل، إالّ أن معظم الدول لم توافق على االعتراف بالشھادة الثانویة التي ستصدر عن اإلتالف 

الوطني لقوى المعارضة ما عدا تركیا واإلمارات وقطر وافقت على االعتراف بھا بحال صدورھا .
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ن: ثامناً: وضع عمالة الالجئین السوریین في لبنا

     مع بدایة تدفق الالجئین السوریین إلى لبنان انتشرت أنواع العمالة السوریة وازدھرت بشدة خالل فترة النزوح األولى، دون 
توقف وخاصة المھن الیدویة كالحدادة والنجارة، والمأكوالت والمطاعم والحلویات، حتى كباعة متجولین "للفول والترمس" 

ومكاتب النقل.وأخذت المطاعم المشھورة بالداخل السوري وأیضا المحالت ذات أصحاب السمعة الشھیرة والمحببة من الناس 
لالنتقال إلى لبنان وافتتاح فروع لھا بنفس األسماء، والذي ساعدھم طیب السمعة بأنھماألفضل واألمھر لھذا یكثر اإلقبال على 
منتجاتھم وأیضا سھولة افتتاح وتأسیس األعمال في لبنان لعدم وجود قوانین تعارض ھذا الشيء،إالأنذلك أدى إلى التعدي على 
الحیز الضیق الذي كان المواطن اللبناني یعمل خاللھ بسبب مھارةوتفوق الید السوریة على نظیرتھا اللبنانیة مما آرق الحرفیین 

. اللبنانیین فاحتجوا لدى الحكومة، فتم إغالق المحالت السوریة جمیعھا

: یقول السید"عمر محمد الویس" المدیر اإلغاثي لمؤسسة األصمخ القطریة في لبنان متحدثاًعن إغالق المحالت السوریة
    "بالنسبة لمحالت السوریین لم یتم إغالقھا تعسفیاً،وإنماقصد منھا المحالت السوریة اللي ترتبت علیھا الضرائب، باعتبار أن 

المواطن اللبناني ال یحق لھ العمل دون االلتزام بدفع الضرائب بخالف السوري الذي افتتح عملھ دون دفع أي التزام مما دفع 
المواطن اللبناني إلى التعبیر عن غضبھعبر اإلعالم ولیس بشكل رسمي حیث أجرت قناة "new TV"اللبنانیة بعض اللقاءات 

حول وضع المواطن اللبناني الذي تضررمن وجودالمحالت السوریة، ھذه الشكاوى نبھت الدولة، فقامت الحكومة اللبنانیة بإعطاء 
فرصة شھر واحد للمحالت السوریة لتسویة أمورھا القانونیة وإال سیتم إغالقھا وختمھا بالشمع األحمر وھذا األمر انطبق على 
كافة مناطق البقاع، قسم بسیط فقط من المحالت قامت بتأمین األوراق المطلوبة ألن البقیة كانوا یعتقدون الموضوع ابسط وال 

یحتاج إلجراء رسمي، لكن الذي حصل أن الدولة قامت بجوالت عدیدة ضمن برالیاس ومجدل عنجر والصویرةوأغلقت المحالت 
بالقوة،ال شك أن الدولة یحقلھا تحصیلمستحقاتھا، كما أنالسوریین لم یقوموا بتسویة أمورھم القانونیة مع الحكومة اللبنانیة عند 

مباشرة أعمالھم،لكن بعد ترتیب أمورھم المالیة والرسمیة حل األمر، حیث یتوجب على المستأجر تسجیل العقد  في غرفة التجارة، 
أما المالك یجب أن یكون لدیھ شریك لبناني بنسبة واحد وخمسون بالمائة من أسھم المشروع مما دفع بعض األشخاص إلى 

االستعانة بشریك وھمي، فالذي دفع مستحقاتھ المالیة وقام بإنھاء أوراقھ الرسمیة عاد إلى عملھ أما الباقي فما زالت محالتھم 
ومطاعمھم مختومة بالشمع األحمر.فمثال: مطعم العندلیب، ومطعم بوابة دمشق ما زالوا یعملون على الرخصة عند انتھائھا 

سیعاودون العمل بشكل طبیعي، والموضوع لیس موجھا لفئة معینة من السوریین وإنما علیھم كافة، ولكن المشكلة الكبیرة أنھا 
." نبھت الدولة على أشخاص بسطاء ال یملكون حیلة كبائع الخضار والحداد اللذین أغلقت أیضا مصادر قوتھم الیومي

إعداد الزمیلة: ریم رشاد .

لتحمیل التقریر ..أضغط ھناا
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تقرير عن عائلة سورية الجئة تعّرضت النتهاك 
على يد الشرطة اليونانية

تقرير عن عائلة سورية الجئة تعّرضت 
النتهاك على يد الشرطة اليونانية

هناك العديد من القصص التي تتكلم عن سوء معاملة الرشطة اليونانية لألشخاص الذين يخوضون مغامرة الهجرة غري الرشعية إىل أوروبا عن طريق هذه اليونان، 

وقد قام فريق مركز توثيق االنتهاكات بلقاء عائلة سورية قامت بخوض هذه التجربة، وملست حقيقة مدى احرتام الدولة اليونانية لحقوق اإلنسان، وهي التي 

. تنتمي لالتحاد األورويب، وحقيقة االنتهاكات التي تحدث بشكل يومي عىل طول حدودها مع دولة تركيا

     اضطر العديد من السوريني مكرهني إىل دخول متاهات عامل الهجرة غري الرشعية إىل أوروبا،  وذلك بعد أن ساءت أحوالهم يف الداخل السوري، وهربهم من 

تدهور الظروف املعيشية، ورغبتهم يف حامية عائالتهم وتأمني مستقبلهم فيام يعتقدون بأنه سيكون جنة األرض يف أوروبا، فقاموا بالتضحية بأنفسهم وبأموالهم 

. التي جمعوها عىل مدار السنني من أجل مايرونه كآخر فرصة متاحة للهروب نحو املستقبل اآلمن

: أسباب الخروج من سوريا

     قابلنا أبو محمد، وهو رجل من حامة، يف العقد الرابع من العمر، يحمل شهادة يف الطب من إحدى الجامعات السورية، متزوج ولديه أطفال، وكان قد استأجر 

. منزالً يف اسطنبول يك يسرتيح فيه من َهول مااختربه عىل يد الرشطة اليونانية عندما حاول الدخول إىل أوروبا عن طريقها

     فأخربنا أبو محمد بأن مادفعه إىل القيام بهذه املغامرة كان تدهور األوضاع األمنية يف مدينته حامة يف الفرتة األخرية، وانتشار الحواجز التابعة لجيش النظام، 

والنقص الكبري يف متطلبات الحياة األساسية، وعدم قدرة أوالده عىل الذهاب إىل املدرسة مع العلم أنها يف نفس الشارع الذي يعيشون فيه، وذلك بسبب إطالق 

النار العشوايئ الذي يحدث بني الفينة واألخرى يف كافة املناطق يف مدينته حامة، كام أنه أحس باقرتاب خطر قصف املدينة من ِقبل جيش النظام، وذلك بعد أن 

. اقرتب الجيش السوري الحر إىل أطرافها

فقام أبو محمد مبغادرة مدينة حامة يف شهر أيلول من عام 2013، باتجاه مدينة اسطنبول، وذلك يف أمل االنطالق منها باتجاه إحدى الدول األوروبية.

: وجهة الرحيل

     عندما سئل أبو محمد عن سبب توجهه إىل اليونان، أجاب بأن الخطة هي التوجه إىل السويد، والتي هي حاليا الخيار األول بالنسبة للسوريني الذين يبحثون عن 

اللجوء يف أصقاع العامل، وذلك باعتبارها تقوم بتقديم العديد من التسهيالت إىل الالجئني اإلنسانيني، وتدفع راتباً لهم، حتى يتمكنوا من الوقوف عىل أقدامهم مرة 

. أخرى، ومن ثم البحث عن فرصة عمل يف اختصاصه والبدء بحياة جديدة له ولعائلته

 وتابع أبو محمد قائالً بأنه كان يرغب يف الذهاب بشكل نظامي إىل الواليات املتحدة األمريكية، عن طريق أخته املقيمة هناك، ولكن كان الرد من السفارة دامئاً 

بالرفض، مام جعله يتوجه إىل الطريق غري قانوين والدخول يف متاهات الهجرة غري الرشعية.

ن: الطريق إىل اليونا

     عندما سألنا أبو محمد فيام إذا كان هناك معاملة خاصة لألطفال والنساء من ِقبل الرشطة اليونانية، فأجاب بعد أن أطلق ضحكة عالية "لقد 

جعلتني أضحك"، كام وأخربين أن املعاملة مل تختلف عن تجربته الشخصية يف سجون النظام السوري يف املطلق،  حيث كان قد تم اعتقاله سابقا يف 

رة. أحد األفرع األمنية السورية ملدة شهر يف بداية الثو

وبدأ أبو محمد برسد قصته مع املهرِّب املدعو أبو سعيد، وهو رجل سوري يسكن يف اليونان، وكان قد تعرف عليه عن طريق عائلة دمشقية كانت 

قد اتبعت نفس وسيلة التهريب سابقاً عن طريق هذا الرجل، وأن عدداً منهم كان قد وصل فعالً إىل السويد، وهذا ماجعل أبو محمد يثق بشكل 

مطلق يف الرجل ليلحق مبن سبقه من أقرانه السوريني، وحيث أن أبا سعيد يقطن يف اليونان؛ 
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لذلك يجب عىل أبا محمد أن يصل عن طريق مهرب آخر إليه، واتفق الطرفان عىل أن تكون التكلفة اإلجاملية للوصول إىل السويد هي 8000 دوالر عن كل 

فرد بالغ، و4000 دوالر عن كل طفل، وتم التواصل مع مهرب سوري يقع عىل عاتقه توصيل العائلة السورية إىل اليونان يف أقرب وقت ممكن، بحيث أن 

ت. الوصول إىل اليونان يتم خالل 24 ساعة، ويتضمن الطريق فرتة من امليش تقارب الخمس ساعا

     اجتمعت العائلة املكونة من رجلني، وامرأة، وطفل وطفلة تحت العارشة من العمر، وطفل آخر يف الخامسة عرش، فكان عددهم بذلك ست أفراد، وذلك يف 

23-10-2013 يف حدود الساعة 7:30 مساًء، وانطلقت املجموعة إىل إحدى الساحات يف مدينة اسطنبول للقاء املهرب املدعو نهاد، وكانوا يحملون معهم حقائب 

تحوي بعض املالبس النظيفة والتي سيقومون بارتدائها داخل املدينة يك التظهر عليهم عالمات السفر، وعند اجتامعهم بنهاد، طلب منهم 1000 يورو كدفعة 

مقدمة وذلك باالتفاق مع أبو سعيد، وقام بإعطائهم خمسة أوراق تثبت بأنهم الجئني سوريني يف اليونان والتي كانت مزورة بشكل يسء، ثم قام شابان سوريان 

. مبرافقة العائلة يف هذه الرحلة، وانطلقوا جميعاً إىل محطة الباصات وحجزوا تذاكر للذهاب إىل مدينة تركية حدودية تدعى أدرنا

     ويتابع أبو محمد رسد تفاصيل الرحلة قائالً: وصلنا إىل مدينة أدرنا يف الساعة 10:30 مساًء، ومشينا ملدة ساعتني ونصف حتى وصلنا إىل نهر عريض يفصل 

بني تركيا واليونان، ومررنا يف الطريق ليالً بالقرب من إحدى القطع العسكرية التابعة للجيش الرتيك، وطلب منا املهربون بأن نخفض أصواتنا ونتحرك بخفة 

ودون إصدار أي صوت كيال يتمكن الجيش الرتيك من اإلمساك بنا، وكان األطفال الثالثة مطيعني لألوامر وتحركوا معنا بدون بصمت بعد أن أعلمناهم مبدة 

. الرحلة وصعوبتها وأهميتها

عند الوصول للنهر، قام املهربان بإخراج قارب مطاطي كانا يحمالنه معهم وبدآ بنفخه ملدة 30 دقيقة، وعند االنتهاء ركبنا جميعا يف القارب الذي يحمل محركاً 

ذو صوت منخفض جداً باتجاه الطرف اليوناين من النهر، ومل تستغرق الرحلة يف النهر أكرث من خمس دقائق، ووصلنا إىل الضفة اليونانية من النهر يف حدود 

الساعة 1:30 ليالً، ومل يكن هناك حرس حدود يوناين، وعند الوصول إىل الرب كنا نشعر بالحامس لوصولنا إىل هذه النقطة، ولكننا أيضاً كنا خائفني من حرس 

الحدود اليوناين وذلك بعد أن سمعنا العديد من الروايات التي تتكلم عن سوء معاملة حرس الحدود لألشخاص الذين يصلون إليها عن طريق الهجرة غري 

. الرشعية

     بدأت السيدة واألطفال بالشعور بالتعب، فقام أحد الشبان املهربني بحمل الطفلة عىل ظهره وتطمينها بأن الرحلة اقرتبت من نهايتها، بينام قام اآلخر 

مبساعدة السيدة التي بدأت أقدامها تؤملها من وعورة الطريق وصعوبته، واحتفظنا يف هذه اللحظات بهدوئنا وصمتنا حتى اليتنبه إلينا حرس الحدود اليوناين، 

ح. واستمرينا بامليش ملدة ساعتني ونصف الساعة إىل أن وصلنا إىل غرفة محرك قدمية يف الساعة 4:30 فجراً، لنسرتيح يف هذه الغرفة حتى الصبا

     عند وصولنا إىل الغرفة، قام املهربان بطلب باقي مبلغ التهريب إىل داخل األرايض اليونانية مّنا، ولكن رفضنا إعطاءهم املال وذلك باعتبار أن االتفاق يقيض 

بتوصيلنا إىل الباص املتجه من تلك القرية إىل أثينا، وهنا رحل املهربان وقالوا بأن الرشطة اليونانية سوف متسك بنا يف حال تركونا لوحدنا. يف الغرفة وجدنا 

الكثري من املالبس الوسخة املرمية يف زواياها والتي كان قد تركها أشخاص قاموا بالرحلة نفسها عىل مدى األشهر القليلة املاضية، وكان الربد قارساً جداً، ومل 

نستطع النوم عىل الرغم من تعبنا وذلك من شدة الربد عىل الرغم من أننا استخدمنا تلك الثياب الوسخة لتدفئة أنفسنا ولكن من غري فائدة، وكان باب الغرفة 

. مهرتئاً جداً، كام كانت املياه تنزل من سقف الغرفة، ولكننا اضطررنا إلمضاء الليلة فيها كاملة

     يف الصباح، يف الساعة التاسعة صباحاً استيقظنا وبدلنا مالبسنا بتلك التي حملناها معنا يف حقائبنا، وتوجهنا إىل قرية تدعى أوريستيادا، ووصلنا إىل محطة 

الباص، ووجدنا أمام املحطة عدداً كبرياً من الجنود ورجال الرشطة، ويف هذه اللحظة توجه إلينا رشطيني عىل دراجاتهم النارية، واستوقفونا، وبدأ أحدهام 

بالتكلم إيل بالالتينية، فأخربته بأن يتكلم باإلنكليزية، فسألني: "من أين أنت"، وأخربته بأين إسباين، ومن ثم طلب مني هويتي أو جواز سفري، ولكنني أخربته 

بأين الأحملها معي وذلك ألين تركتها يف أثينا يف الفندق الذي كنت أنزل فيه، فسألني عن وجهتي؛ فأخربته بأين أريد التوجه إىل أثينا، فطلب مني االنتظار بينام 

يتكلم مع صديقه، فقمت يف هذه اللحظة بالتكلم مع صديقي يف اسطنبول والذي كان سيقوم بدفع بقية املبلغ للمهربني عند ركوبنا الباص املتوجه ألثينا، 

. وأخربته بأن الرشطة ألقت القبض علينا

    بعد لحظات أتت سيارة رشطة أخرى لها صندوق خلفي كبري، وطلب منا الرشطة الركوب فيها نحن الستة بعد أن أخذوا منا األوراق املزورة التي أعطانا 

إياها املهربني وأخذوا هواتفنا املحمولة، وانطلقت بنا السيارة إىل مكان آخر حيث ركب معنا رجل باكستاين كان يحاول الدخول إىل أوروبا مثلنا بشكل غري 

رشعي، وعند وصولنا إىل إحدى النقاط الحدودية سألت الرشطي عام سيفعلونه بنا، فأخربين بأنهم مل يقرروا ذلك بعد، ثم بعد مدة من الزمن طلب منا 

. الرشطي االنتقال إىل سيارة ذات صندوق حديدي أكرب من األوىل، وانطلقت بنا األخرية إىل ماسيتبني لنا بأنها آخر محطة لنا عىل األرايض اليونانية

     توقفت السيارة الكبرية عند نقطة حدودية صغرية فيها خيمة بالستيكية صغرية مهرتئة، وطلبت الرشطة منا الدخول إىل الخيمة وكان عددنا سبعة أشخاص، 

بينام كان عدد رجال الرشطة خمسة رجال يلبسون الزي األزرق لحرس الحدود وعىل ثيابهم كلمة مطبوعة باألبيض، ويحملون أسلحة سوداء معهم طوال 

الوقت،  وعندما طلبنا من الرشطي بعض املاء والطعام مل يستجب لنا، حتى أن أحد العنارص بدأ بالضحك عند سامعه الطلب، كام أنهم مل يسمحوا للفتى الصغري 

بقضاء حاجته، وكانوا يرفضون التكلم معنا بشكل عام، ويقومون بالرصاخ طالبني منا الصمت كلام سمعوا تهامسنا، وعالوة عىل ذلك رفضوا إعطايئ املاء لرشب 

األدوية الخاصة يب، وبقينا يف الخيمة ملدة ساعتني.
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    وبينام نحن يف الخيمة، أتت سيارة رشطة كبرية تحمل نحو عرشين رجل وامرأة كانت لهم قصص مشابهة لقصتنا، فقامت الرشطة بإدخال الرجال جميعا إىل داخل 

صندوق السيارة الكبرية، وكان عددنا نحو العرشين رجل، بينهم طفلني مادون الخامسة عرش، ورجلني مسنني فوق السبعني من العمر، ويف هذه السيارة الصغرية ذات 

الثالثة أمتار طوالً، ومرتاً ونصف املرت عرضاً، مل نستطع جميعاً الجلوس فيها لضيق املكان، حيث كان قسم منا واقفاً والقسم اآلخر جالساً، وكنا نتبادل الدور يف الجلوس 

وذلك ملدة تزيد عن ست ساعات يف هذه املساحة الضيقة جداً، بينام كانت النساء يف السيارة ذات الصندوق الصغري، وكان بينهن سيدتني يف العقد السابع من العمر، 

وطفلة يف السادسة من العمر.

ويخربنا أبو محمد أنه عندما هبط الليل أىت أحد رجال الرشطة إىل سيارة الرجال وأخذين دون أن يرشح يل السبب، ثم طلب مني أن أفحص السيدة العجوز التي 

كانت قد بدأت بالرصاخ منذ بضعة دقائق من شدة األمل، إذ أنني كنت قد أخربت أحد العنارص سابقاً بأنني طبيب، وكانت املرأة العجوز مريضة بالسكري، وكانت 

أقدامها تؤملها بشدة، فقمت بإخبار الرشطي عن مرضها وطلبت منه أن ينقلها إىل املشفى، فتجاهل طلبي ورفض أن يقوم بفعل أي يشء ملساعدتها، ويف هذه األثناء 

كانت إحدى النساء تبيك بشدة، فسألتها عن السبب فأخربتني بأنها تعاين من مرض يف الكىل وأنها مل ترشب املاء منذ يومني، ومل يقدم عنارص الرشطة املاء لها منذ أن 

ألقوا القبض عليهم، وكانت ردة فعل الرشطي مامثلة عندما أخربته بأن يجلب لها املاء، حيث أنه بدأ بالرصاخ يف وجهي طالباً مني التوجه مبارشة إىل السيارة الكبرية 

والتوقف عن الكالم، وقام رشطي آخر بالرصاخ يف السيدة آمراً إياها بالتوقف عن البكاء، ومل يقم أياً منهم بتقديم أي مساعدة للمرىض وال حتى تقديم املاء لهم 

طوال فرتة الحجز.

ة: الرحلة األخري

    يف الساعة العارشة ليالً، انطلقت السيارات جميعاً باتجاه النهر الفاصل بني اليونان وتركيا، ثم بدأت الرشطة بالترصف بعصبية شديدة معنا طالبني منا عدم 

التكلم، وبدأوا بعدها بالتكلم معنا همساً طالبني منا النزول من السيارات وكان أحدهم يحمل عصاً يرضبنا بها، وكان يتكلم معنا آمراً إيانا بجلوس القرفصاء بشكل 

صفوف يتألف الصف الواحد منها من ستة أشخاص، ثم أخرجوا قارباً مطاطياً ووضعوه يف املاء وأصبحوا يرضبونا رامني بنا يف داخل القارب بشكل مجموعات، 

. ويتحرك القارب إىل الطرف اآلخر من النهر ثم يعود فارغاً ليمتأل باملجموعة التالية ليتم نقلها كام املجموعة التي سبقتها للطرف الرتيك من النهر

     يقول أبو محمد بأنه قام يف هذه اللحظة بالتكلم مع الرشطي طالباً منه الهوية الشخصية السورية، ولكن الرشطي قام برضبه مبقدمة بندقيته بني عينيه جارحاً 

. إياه بترصف مل يعد أبو محمد قادراً بعده عىل النطق بكلمة أخرى، خائفاً مامسيحل به لو تكلم مرة أخرى ليطلب منه أغراضه الشخصية

: عىل األرايض الرتكية

     بعد أن قامت عنارص الرشطة اليونانية بنقل جميع األشخاص إىل الضفة الرتكية من النهر، أبحر القارب املطاطي باتجاه الضفة اليونانية من غري عودة بعد أن 

. رموا لهم بأغراضهم الشخصية كاملة

     ثم اتجهت املجموعة املؤلفة ماميقارب الخمس وعرشين شخصاً باتجاه الداخل الرتيك يف الليل، ولكنهم بعد فرتة من امليش تفاجأوا بأنهم يقفون عىل جزيرة يف 

منتصف النهر، فقاموا باالتصال بالرشطة الرتكية ليك يقوموا بانتشالهم من هذه املنطقة، كام قاموا بإشعال نار يك تراهم الرشطة الرتكية ولكن من غري جدوى، 

. فقاموا بقضاء الليلة يف العراء عىل هذه الجزيرة بعد أن أشعلوا النار ليك تدفئهم يف تلك الليلة الباردة املظلمة

     يف الصباح توجهت املجموعة إىل الضفة الرتكية وقامت بقطع النهر متوجهة إىل أقرب مكان يتواجد فيه حرس الحدود الرتيك، فصادفوا دورية للرشطة الرتكية يف 

طريقهم، والتي قامت بدورها بنقلهم إىل ثكنة عسكرية تابعة للرشطة الرتكية، حيث طلب منهم الجيش الرتيك بالجلوس والراحة بينام يتم إحضار الطعام واملاء 

لهم، وجاء احد الضباط األتراك وقابلهم ورحب بهم، وطلب منهم إطفاء األجهزة املحمولة، وقام بالطلب من العساكر بأن يساعدوا املجموعة يف الذهاب إىل 

الحاممات وتنظيف أنفسهم وتأمني الطعام والرشاب لهم، وبعد االنتهاء من الطعام قام الجنود األتراك بنقل املجموعة كاملة إىل أحد املشايف الحكومية الرتكية 

ليقابلوا االطباء الذين اهتموا بهم وعالجوهم من الجروح والتقرحات التي أصابتهم أثناء الرحلة، ثم توجهوا إىل محطة الباص، ومن هناك اتجهوا مبارشة إىل مدينة 

ل. اسطنبو

: رأي أبو محمد

     عندما سألنا السيد أبو محمد عن رأيه يف الرشطة اليونانية وعن طريقة إعادة املجموعة إىل األرايض الرتكية، قال: "إنهم كانوا يقومون بتهريبنا عكساً إىل داخل 

األرايض الرتكية، وكانوا يحرصون عىل أن يتعاملوا معنا عىل أساس عدم ترك أي دليل عىل أننا مررنا من هذه األرض يف يوم من األيام، وأبعدونا عن املباين 

" الحكومية، وكان همهم األسايس أال يعلم أحد بوجودنا عىل األرايض اليونانية

    وعندما سألناه عن رأيه باالتحاد األورويب قال: "إنهم يترصفون عىل األرض بعكس مايدعون يف األخبار، فهم اليهتمون باملطلق بالقضية السورية، واليهمهم حياة 

املواطن السوري سواء كان عىل األرايض السورية أو حتى عىل األرايض األوروبية"

اعداد الزميل : أحمد طالب .

لتحميل التقرير .. أضغط هنا 
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https://drive.google.com/file/d/0B8KUxAETX91XOEZ4Nk5YWHRUVEk/edit?usp=sharing


تقرير عن استخدام النظام السوري للغازات
: " السامة مجددا" في حماة "كفر زيتا

تقرير عن استخدام النظام السوري للغازات
السامة مجددا" في حماة "كفر زيتا" :

النظام السوري أستخدم الغازات السامة املحرمة دولیا يف مدینة كفر زیتا بریف حما ه :

.

رصد مجموعة من النشطاء يف منظمة ناشطون سوریون للرصد يف مدینة كفر زیتا بریف محافظة حماة لقنبلة بدائیة الصنع لغاز الكلور 
بعد أن قام النظام السوري بإلقاء ثالثة برامیل متفجرة من طائرة مروحیة بتاریخ  - 4 - 114102 من یوم الجمعة عند الساعة 

السادسة مساء تقریبا 
و قد تم التوثیق بالصور و الفیدیو ألحد بقایا الربامیل املتفجرة إذ وجد عبوة اسطوانیة الشكل محشوة بغاز الكلور املصنع و تبین أنھ قد تم 

وضعھا يف داخل برمیل متفجر و مكتوب عىل جانبھا رمز "الكلور يس12 " و قد تم العثور علیھا يف القریة 

.
كما شوھد أبخرة صفراء اللون يف مكان سقوط الربامیل و بعد انفجاره و دھان أصفر اللون موجود عىل االسطوانة، و 

بحسب الخرباء بأن ھذا اللون األصفر ھو للون املستخدم يف الغاز املصنع، أي ما یشیر اىل أنھا تحوي عاز الكلو ر 
فیدیو یظھر الدھان االصفر عىل العبوة 
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https://www.youtube.com/watch?v=4RQxdsr9VmI


.

:

من جانب آخر تابع ناشطون سوریون للرصد حاالت التي تم اسعافھا و نقلھا للمشفى و تقدیم عالج عريض لھم، تراوحت 
درجة اإلصابات بین ضعیفة ومتوسطة وشدیدة بحسب األعراض. تمت معالجتھم بالرذاذ ومضادات اإلقیاء ووصلھم اىل 

جھاز التنفس باإلضافة اىل اعطاء أدویة موسع القصبات والكورتیز ون. 
صابین األشد تأثرا بھذا الغا ز  سعفین بأخذ عینات دم وبول من امل و قد قام األطباء امل

و قد تم نرش فیدیو للحظة سقوط الربمیل من الطائرة املروحیة عىل مدینة كفر زیتا و الذي یحمل الغازات السامة و ظھور 
األبخرة ذات اللون األصفر بعد إنفجارھا بشكل واضح 

ة  فيديو لحظة سقوط أحد الرباميل املتفجر

رصد حاالت االختناق بسبب الغازات السامة التي قصفها النظام عىل كفر زيتا

Important - Shelling Hama Suburbs - Kaferzeta with poisonous gases (Syria) 11- 04 – 2014

طفل مصاب بالغازات السامة التي قصقت بها البلدة 

األطفال املصابني بالغازات السامة يف كفر زيتا

.

وبناء عىل ما تقدم من أدلة و إثبا ت  
إننا يف منظمة ناشطون سوریون للرصد، نحمل النظام السوري مسؤولیة ھذه الجریمة البشعة التي تضاف إىل أكثر من  

40جریمة أخرى، استخدم فیھا السالح الكیماوي واألسلحة املحرمة دولی�ـ ونحملھ تبعات ھذه اللجریمة الجدیدة التي اقرتفھا بحق 
مدنیین ھاربین من مناطق القصف و القتل معظمھم نازحین من مدینة مورك املجاورة ، و نطالب بإتاحة املجال فوراً لتحقیق 
شفاف و مستقل، كما نطالب املجتمع الدويل العمل للحیلولة من تكرار استخدام النظام ألسلحة الدمار الشامل واألسلحة املحرمة 

دنیین   دولیاً و استھداف امل
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http://www.youtube.com/watch?v=i9x_6tCqQL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2cyEaFqJNUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1w3co6o0_HE
https://www.youtube.com/watch?v=2GXzFYvMqO8&feature=youtu.be


. 
و نطالب رصاحة و بقوة أجھزة األمم املتحدة اتخاذ تدابیر عاجلة ملنع اقرتاف أفعال اآلبادة الجماعیة بتدابیر ملموسة عىل 

األرض و فقاً ملا نصت علیھ املعاھدة، و نشدد عىل املستشار الخاص لألمین العام لألمم املتحدة املعني بجرائم منع االبادة 
الجماعیة “ اداما دیینغ “ بإتخاذ التدابیر القانونیة فورا

أخیر ا"  :
نطالب مجلس األمن بعقد اجتماع فوري إلصدار قرار یلزم النظام السوري بالسماح للجنة التحقیق الخاصة باألسلحة 
الكیماویة بالدخول اىل مدینة كفرزیتا يف ریف حماه، واملبارشة الفوریة بالتحقیق ووقف عملیات القصف الربي والجوي 
للمدینة و عىل رضورة إتخاذ كل دولة طرف التدابیر الترشیعیة الالزمة لضمان عدم إفالت الجناة من العقاب و إلیقاف 

النظام ارتكابھ لجرائم االبادة الجماعیة بحق الشعب السوري و منعا لطمس وإتالف األدلة يف مواقع الھجو م. 
و إحالة امللف السوري اىل محكمة الجنایات الدولیة.

#ناشطون_سوريون_للرصد   14/4/2014 

لتحميل التقرير .. أضغط هنا 
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https://drive.google.com/file/d/0B8KUxAETX91XTlp3RjJoN2k2aGc/edit?usp=sharing
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Click for last 30 days earthquake archive in Turkey




		
    4/28/2014 10:58:30 PM   1.4   BALIKESIR MERKEZ -
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    4/28/2014 9:42:38 PM   1.4   KÜTAHYA GEDIZ -

  












      

      

      
        





    		 		   

           Press Release|  1/14/2014 


		 Ministerial Meeting of Syria Bordering Countries to 

          

          
 Turkey organizes the “Ministerial Meeting of Syria Bordering Countries”
 which will take place in AFAD Sanliurfa-Harran Accommodation Centre.




  

		 10/1/2013  | Prime Ministry AFAD Sent Humanitarian Aid to Sudan		 

		

		 10/2/2013  | Syrian Youths in Turkey Receive Certificate of Proficiency in Turkish		 

		

		 7/22/2013  | As of the date July 22, 2013, There are 201.067 Syrian Citizens at our Accommodation Cente		 
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