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تقديــم 

اآذار/مار�ص.2011،. منذ. فيها. الجارية. االأحداث. نتيجة. �سورية. الفل�سطيني.في. الوجود. تاأثر.

وطاولت.االأعمال.الحربية.العديد.من.المخيمات.والتجمعات.الفل�سطينية.بنحو.مبا�سر.وغير.

مبا�سر،.وقدم.الالجئون.الفل�سطينيون.االآالف.من.اأبنائهم،.حتى.بلغ.اأعداد.من.ق�سى.منهم.حتى.

الخام�ص.ع�سر.من.ت�سرين.االأول/اأكتوبر.2015.)3031(.�سحية.نتيجة.الق�سف.بال�سواريخ.
وقذائف.الهاون.والبراميل.المتفجرة.اأو.القن�ص.اأو.اال�ستباكات.اأو.التعذيب....اإلخ..

وُيَعّد.مخيم.العائدين.– حم�ص.من.اأوائل.المخيمات.الفل�سطينية.التي.كانت.مر�سحة.للدخول.

في. للمخيم. الجغرافي. الموقع. واأهمها. العوامل،. من. الكثير. نتيجة. ال�سورية. االأزمة. قلب. في.

مدينة.حم�ص.التي.دخلت.مبكرًا.اإليها.الثورة.ال�سورية.واأعمال.االحتجاج.على.النظام.ال�سوري.
وما.�سهدته.المدينة.من.اأعمال.ع�سكرية.وعنف.متبادل.بين.طرفي.النزاع.

ل.لمخيم.العائدين.حفاظه.على..بقائه.وعدم.دخوله.اإلى.ال�سراع.الم�سلح.مبا�سرًة.مع.النظام،. �ُسجِّ

رغم.وجود.العديد.من.اأبنائه.في.�سفوف.الثورة.ال�سورية،.نتيجة.توافر.االإرادة.والرغبة.لدى.

االأهالي.في.عدم.الو�سول.اإلى..مرحلة.المواجهة.المبا�سرة.مع.النظام.والحفاظ.على.حيادية.

المخيم..اإال.اأّن.ذلك.لم.يع�سم.دماء.اأبنائهم.ولم.يحّد.من.حمالت.االعتقال.والتوقيف.التي.كان.

يمار�سها.النظام.بحقهم.بين.الفينة.واالأخرى،.حتى.اأ�سبح.المخيم.اأ�سبه.بالمعتقل.الكبير.الذي.
يقبع.فيه.اأو.بغيره.معظم.اأهالي.المخيم..

ير�سد.هذا.البحث.اأهم.االأحداث.التي.تعر�ص.لها.مخيم.العائدين.-.حم�ص،.خالل.الفترة.الزمنية.

اأيلول/�سبتمبر.2015،.من.خالل.التعريف.بالمخيم. اآذار/مار�ص.2011.و30. الممتدة.ما.بين.

والتغيرات.الديمغرافية.والعمرانية.التي.لحقت.به،.والواقع.المعي�سي.ل�سكان.المخيم،.وبيان.

اأعداد.ال�سحايا.الموثقة.لدى.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية،.والمعتقلين.واأهم.
االأحداث.التي.جرت.خالل.الفترة.المر�سودة..

التي.وثقتها.مجموعة. الميدانية. التقارير. اعتمد.في.معلوماته.على. قد. البحث. اأن. اإلى. وي�سار.

اإلى. باالإ�سافة. مرا�سليها،. �سبكة. خالل. من. رئي�سي. بنحو. �سورية. فل�سطينيي. اأجل. من. العمل.
�سهادات.بع�ص.النا�سطين.واالأكاديميين.من.اأبناء.المخيم..
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مخيم العائدين ـ حمص »نبذة تعريفية«

اأُن�سئ.المخيم.في.مدينة.حم�ص.ما.بين.عامي.1948-.1949،.في.تجّمع.خارج.اأ�سوار.المدينة.

واأبوابها.وعلى.بعد.3.كم.في.و�سط.ثكنة.ع�سكرية.بناها.االحتالل.الفرن�سي.على.الطريق.العام.
بين.دم�سق.وحم�ص،.على.بعد.160.كيلومترًا.عن.العا�سمة.ال�سورية.دم�سق..

بـ. بـ.980.مترًا.وعر�سه. ر.طوله. يقدَّ المخيم.على.م�ساحة.150000.متر.مربع،.حيث. .ويمتد.

620.مترًا..تو�سع.المخيم.عام.1970م.حين.اأعطت.الهيئة.العامة.لالجئين.الفل�سطينيين.العرب.
بم�ساعدة.االأونروا.440.وحدة.�سكنية.

ويطلق.على.المخيم.ت�سميتان:.االأولى.ت�سمية.اأهلية.�سعبية.يرددها.اأهالي.حم�ص،.هي.)مخيم.

الثكنة(.ن�سبة.اإلى..ثكنة.خالد.بن.الوليد.الع�سكرية.التي.يتو�سطها.المخيم،.والت�سمية.الثانية.
اأطلقها.الفل�سطينيون.)مخيم.العائدين(.اإيماناً.منهم.بحقهم.في.العودة.اإلى.فل�سطين..

•الموقع.والحدود: 	
)طريق. بـ. المعروف. دم�سق. ـ. حم�ص. طريق. على. حم�ص. مدينة. خارج. العائدين. مخيم. يقع.
طريق. ال�سرق. ومن. البعث،. جامعة. الغربي. والجنوب. والغرب. ال�سمال. من. يحده. ال�سام(..
عام.دم�سق.– حم�ص،.ومن.الجنوب.منطقة.عكرمة.وحّي.النزهة،.ومن.الجنوب.ال�سرقي.حّي.

ال�سّما�ص..
ويلّف.المخيم.�سور.من.البناء.على.ثالث.جهات.دون.فتحات.لمنع.التوا�سل.مع.الحّي.ال�سمالي.
والغربي.ون�سف.الجنوبي،.ولمنع.التمدد.االأفقي.للمخيم،.وي�سمى.هذا.ال�سور.الحرم.الجامعي،.
وقد.حل.مكان.ثكنة.خالد.ابن.الوليد.الع�سكرية.ليكون.بدياًل.من.ال�سريط.ال�سائك.الذي.كان.يحّده.

من.جهة.واحدة.لي�سبح.يحّده.من.ثالث.جهات..
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ر.يبين.موقع.مخيم.حم�ص.بالن�سبة.اإلى.مدينة.حم�ص م�سوَّ

•ال�سكان. 	
يعادل.16.304.الجئين.حتى. ما. اأي. عائلة،. .)4.117( الالجئين. من. المخيم. �سكان. عدد. بلغ.
مناطق. من. العائدين. مخيم. اأبناء. وينحدر. االأونروا.. اإح�سائيات. ح�سب. .،2011 عام. نهاية.
الجليل.االأعلى.لفل�سطين،.ومن.مدن.)عكا.– حيفا.– يافا.– النا�سرة.– �سفد.– طبريا(.وقرى.
)ال�سجرة.– عين.الزيتون.– الطيرة.– تر�سيحا.– الج�ص.– الزيب.– لوبية.– ميعار.– عمقا.
– فرا�سي.– دير.االأ�سد.– النهر.– الظاهرية.– �سفورية.–ال�سف�ساف.– ميرون.– �سع�سع.
– كفر.قدوم...(،.حيث.تتجمع.غالبية.ال�سكان.في.حارات.تحمل.اأ�سماء.القرى.التي.لجاأوا.منها،.

كالطيرة.وتر�سيحا.وعين.الزيتون.و�سفد....اإلخ..
فعمل. االقت�سادية،. اأو�ساعهم. لتح�سين. و�سيلًة. العلمي. التح�سيل. على. المخيم. اأبناء. اعتمد.
معظمهم.في.الوظائف.والتدري�ص.داخل.�سورية.وخارجها،.ورافق.ذلك.افتتاح.العديد.من.المحاّل.
المالية. االإيرادات. واأ�سهمت. المدينة،. بعده.عن. اإلى. نظرًا. المخيم،. لتغطية.حاجات. التجارية.

الأبناء.المخيم.المهاجرين.خارج.�سورية.في.تح�سين.الو�سع.االقت�سادي.الأبناء.المخيم.
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مخيم العائدين في ظل الثورة السورية 

من. للنازحين. واأ�سا�سية. اأولى. محطة. االأحداث. بداية. منذ. حم�ص. في. العائدين. مخيم. �سكل.

مناطق.حم�ص.القديمة،.مثل.حي.بابا.عمرو.وجب.الجندلي.وباب.ال�سباع.وكرم.اللوز.والخالدية.

والمراكز. والمدار�ص. والم�ساجد. البيوت. في. العائالت. مئات. ا�سُتقبلت. حيث. والبيا�سة،.

التعليمية،.كمركز.النجاح.ورو�سة.زهور.اليا�سين.على.�سبيل.المثال.ال.الح�سر،.وقّدمت.بع�ص.

الجهات.النا�سطة.داخل.المخيم.كافة.الخدمات.االإغاثية.الالزمة،.من.الفر�ص.واالأغطية.وال�سالت.

الغذائية..وت�سير.م�سادر.خا�سة.لمجموعة.العمل.اإلى.اأن.اأعداد.النازحين.اإلى..المخيم.قد.قاربت.

ع�سرة.اآالف.�سخ�ص،.حيث.وثقت.هيئة.فل�سطين.الخيرية.-.اأثناء.فترة.ن�ساطها.داخل.المخيم.

قبل.اأن.تتوقف.الحقاً.-.ما.يقارب.)600(.عائلة،.والهالل.االأحمر.ال�سوري.نحو.)1200(.عائلة،.
والهيئة.الخيرية.الإغاثة.ال�سعب.الفل�سطيني.ما.يقارب.250.عائلة..

•اإدارة.االأزمة.وتحييد.المخيم. 	
اأ�سهم.النزوح.ال�سوري.اإلى.المخيم.في.امتداد.االأحداث.اإليه،.و�سجل.خروج.اأكثر.من.تظاهرة.
المحرك. النازحين،. للنظام.بين. المخيم،.في.ظل.وجود.مطلوبين. ال�سوري.داخل. النظام. �سد.
»االإرهابيين«. باحت�سان. المخيم. اأهالي. اتهم. الذي. النظام. حفيظة. اأثار. ما. لها،. االأ�سا�سي.

واإيوائهم،.وانعك�ص.الحقاً.�سلباً.على.الو�سع.العام.داخل.المخيم..
وهّياأ.الموقع.الجغرافي.لمخيم.العائدين.– حم�ص.المناخ.المالئم.النخراطه.في.�سميم.االأحداث.
الم�ستعلة.في.مدينة.حم�ص،.مثل.منطقة.بابا.عمرو.من.الجهة.الغربية.الواقعة.على.بعد.3.كم.
فقط،.وجورة.العراي�ص.البعيدة.عن.المخيم.نحو.1.كم،.ومنطقة.ال�سما�ص.التي.حدث.فيها.اأكثر.
من.مجزرة.والمال�سقة.للمخيم.من.جهة.الجنوب.ومن.جهة.ال�سرق.طريق.ال�سام.الذي.يف�سل.

بينه.وبين.االأحياء.الموالية.
حاولت.بع�ص.االأطراف.المعار�سة.جّر.المخيم.اإلى.الدخول.في.مواجهة.مع.النظام.بعد.دخول.
اأن.رغبة.�سكان.المخيم.في.البقاء.على.الحياد.وقفت.حائاًل. اإال. اإلى.المخيم،. بع�ص.عنا�سرها.

دون.ذلك..
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َلت.لجنة.من..الف�سائل.الفل�سطينية))1((.مجتمعة،.بما.فيها.حركة.حما�ص. .في.بداية.االأحداث.�ُسكِّ

واإبعاد. المتحاربة. االأطراف. كافة. مع. للتوا�سل. المخيم،. في. والوجهاء. ال�سخ�سيات. وكبار.

المخيم.عن.الدخول.في.اأي.�سراع.مع.النظام.ال�سوري،.وعقدت.في.�سبيل.تحقيق.ذلك.العديد.

في. المخيم. اأهل. ا�ستراك. عن. المترتبة. االأخطار. ل�سرح. المفتوحة. الجماهيرية. اللقاءات. من.

اأبناءهم.من.الخروج. الدائر،.وكذلك.قامت.بزيارات.لالأهالي.في.منازلهم.كي.يمنعوا. ال�سراع.
في.التظاهرات..

كذلك.تعمدت.اللجنة.اأن.تح�سر.بكل.اأع�سائها.بعد.كل.�سالة.اأمام.الم�ساجد.يومياً.بعد.�سالة.

منطقة. وجهاء. لزيارة. وفد. اأي�ساً. َل. و�ُسكِّ التظاهرات،. خروج. لمنع. الجمعة. و�سالة. الع�ساء.
ال�سما�ص.واأعيانها.والطلب.منهم.منع.اأبنائهم.من.الدخول.اإلى.المخيم.لعمل.التظاهرات.

والمياه  الكهرباء  أعطال  إلصالح  الرسمية  بالجهات  اللجنة  هذه  وتواصلت 
والصرف الصحي والنظافة ومتابعة أوضاع الموقوفين مع األمن السياسي.

بالمقابل،.وجد.هذا.الحراك.قبواًل.لدى.االأهالي،.وتجاوباً.عالياً.مع.اللجنة،.واأ�سهموا.في.تثبيت.

و�سع.الحياد.ومار�سوا.دورًا.كبيرًا.في.ال�سغط.على.الم�سلحين.في.المخيم.لت�سليم.اأ�سلحتهم.

اإلى. النازحين. االإن�ساني.واالإغاثي.الإخوانهم. يوؤثر.ذلك.بدورهم. اأن. اأو�ساعهم،.دون. وت�سوية.
المخيم.

وفي.هذا.ال�سياق.نّفذ.اأبناء.المخيم.بع�ص.الم�ساريع.ال�سرورية.ال�ستمرار.الحياة.داخل.المخيم.

وترميم.النق�ص.الحا�سل.في.الخدمات.االأ�سا�سية.داخل.المخيم.على.نفقة.بع�ص.المتبرعين..
منها.على.�سبيل.المثال:.

	•االإ�سهام.في.اإحياء.االآبار.القديمة.داخل.المخيم.ال�ستخراج.المياه.وتعوي�ص.النق�ص.الناجم.
عن.االنقطاع.لفترات.طويلة..

	•بناء.غرفة.براد.للموتى.مع.مغ�سل.فوق.�سطح.م�سفى.بي�سان.ال�ستقبال.الجثث.لبع�ص.الوقت.
اأو.الأيام.عند.التعذر.عن.الدفن.في.المقابر.ب�سبب.ا�ستداد.االأحداث..

)1(.الجبهة.ال�سعبية.لتحريرفل�سطين.– القيادة.العامة.وفتح.المركزية.وفتح.االنتفا�سة.والجبهة.ال�سعبية.لتحرير.

فل�سطين.والجبهة.الديمقراطية.والجهاد.اال�سالمي.وجبهة.التحرير.الفل�سطينية.وال�ساعقة.وحركة.حما�ص،.مع.

ب�سبب. ال�سوري. والنظام. بين.حركة.حما�ص. العالقة. تدهور. نتيجة. اللجنة.الحقاً. من. ان�سحاب.حما�ص. مالحظة.

الموقف.الذي.اتخذته.الحركة.من.االأزمة.ال�سورية.وم�سادرة.قوات.االأمن.لممتلكات.الحركة.داخل.المخيم.واإغالق.

مكاتبها.ومن�ساآتها.التعليمية.
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	•اإن�ساء.معمل.م�سغر.لتعبئة.اأ�سطوانات.االأوك�سجين.الالزم.للم�سفى.والمر�سى.فوق.�سطح.

الم�سفى.ال�ستدراك.النق�ص.في.مادة.االأوك�سجين.الالزم.لعمل.الم�سفى.والحفاظ.على.حياة.
المر�سى.في.حال.عدم.اإمكانية.ا�ستقدام.االأ�سطوانات.من.خارج.المخيم..

التغيرات.العمرانية.
بداأت.قوات.االأمن.ال�سوري.بالت�سييق.�سيئاً.ف�سيئاً.على.�سكان.المخيم.بعد.الظهور.الم�سلح،.
وجعلت.الدخول.اإلى.المخيم.والخروج.منه.من.المدخل.الرئي�سي.فقط،.كذلك.و�سعت.�سواتر.
المخيم.وطريق. بين. �سائكة. اأ�سالكاً. ومّدت. وال�سما�ص. المخيم. بين. اإ�سمنتية. ترابية.وحواجز.
ال�سام.ل�سّد.جميع.الطرق.الفرعية.الموؤدية.اإلى.المخيم..وفي.يوم.21.حزيران/يونيو.2015،.
قامت.ال�سلطات.المخت�سة.ببناء.وتركيب.�سور.حديدي.يف�سل.بين.اأحياء.مخيم.العائدين.في.
حم�ص.والكتلة.الجامعية.وال�سكن.الجامعي.من.الجهة.الغربية،.واأحياء.�ساحية.الوليد.وحّي.
عكرمة.وحّي.وادي.الذهب.في.المنطقة.ال�سرقية،.وذلك.على.طول.طريق.ال�سام.ابتداًء.من.دوار.
تدمر،.وحتى.دوار.التمثال.على.مفرق.الج�سر.و�سارع.الح�سارة.دون.اأي.ممرات.خدمية.بين.

الجانبين،.فاأ�سبح.المخيم.محاطاً.بـ:
سور إسمنتي بارتفاع 3 أمتار وأسالك شائكة فوقه بارتفاع 1 متر. 	 

.اأمتار،.مغلق. �سور.حديدي.يف�سل.اأوتو�ستراد.طريق.ال�سام.بين.الذهاب.واالإياب.بارتفاع.3	•
من.دوار.تدمر.جنوباً.حتى.دوار.التمثال.�سمااًل..

.اأمتار.. اإغالق.المفارق.لل�سوارع.ببناء.جدران.بارتفاع.3	•
.متر.. حفر.خندق.وخلفه.�ساتر.ترابي.بارتفاع.1.5	•

	•نقاط.مراقبة.كاميرات.اإلكترونية.واأماكن.للقنا�سة.فوق.الكتل.الجامعية.وخزان.الماء.�سمااًل.
وال�سكن.الجامعي.جنوباً.

المجاورة،. المناطق. في. واأقاربهم. المخيم. اأهالي. بين. التوا�سل. بعملية. الحديدي. ال�سور. اأّثر.

ال�سام،. طريق. . اإلى. للعودة. تدمر. دوار. عبر. الجنوب. اإلى. يذهبوا. اأن. االأهالي. على. واأ�سبح.

لديهم. الذين. واالأهالي. والموظفين،. الطالب. على. وخا�سة. الموا�سالت،. تكاليف. ي�ساعف. ما.
مراجعات.مع.م�ستو�سف.االأونروا.وم�سفى.بي�سان..

الذين. ال�سرقية،. االأحياء. التجارية.في. المحال. اأ�سحاب. على. �سلباً. ال�سور. بناء. انعك�ص. كذلك.
حال.ال�سور.بينهم.وبين.زبائنهم.من.الجهة.الغربية..
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مخطط.يبّين.التغيرات.العمرانية.التي.طراأت.على.مخيم.العائدين.

التغيرات.ال�سكانية.»الديمغرافية«.لمخيم.العائدين.
لمخيمهم. ال�سباب. مغادرة. الفل�سطينيين.بحم�ص.ظاهرة. لالجئين. العائدين. في.مخيم. تنامت.
االأمن. بها. يقوم. التي. والدَّهم. االعتقال. حمالت. من. خوفاً. التركية. االأرا�سي. . اإلى. واللجوء.
عام.2014. من. الثاني. الن�سف. في. �ُسجلت. فقد. المخيم.. لمنازل. واالآخر. الحين. بين. ال�سوري.
اعتقاالت.وا�سعة.في.�سفوف.�سباب.المخيم،.ما.دفع.عددًا.منهم.اإلى.النزوح.اإلى.اأماكن.اأكثر.

اأمناً.في.�سورية.اأو.اللجوء.اإلى.تركيا،.ومنها.اإلى.اأوروبا...
ويروي.�سهود.عيان.من.اأبناء.المخيم.اأن:.»�سكان.المخيم.قد.تبدلوا.خالل.االأزمة،.واأن.غالبية.
ال�سكان.غرباء.ونازحون.من.مناطق.ريف.حم�ص.اأو.مناطق.اأخرى.في.�سورية،.وال.تكاد.تلحظ.

�سوى.كبار.ال�سن.من.اأهل.المخيم.الذين.رف�سوا.الخروج.منه«.
اأ�سبحوا. �سخ�ص. .)9000( قرابة. اأن. اإلى. المخيم. داخل. الر�سمية. غير. االإح�سائيات. وت�سير.
خارج.الحدود.ال�سورية.عبر.الهجرة.غير.النظامية،.فيما.ينتظر.من.خلفهم.من.اأبناء.وعائالت.

عملية.لّم.ال�سمل.
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اأهالي.المخيم.بكتابة.عقود. الم�سرفة.على.المخيم. المفرزة.االأمنية. ال�سياق.طالبت. .وفي.هذا.

الم�سح. عمليات. اإجرائها. بعد. بيوتهم،. في. ي�ست�سيفونهم. الذين. النازحين. اأو. الأقاربهم. اإيجار.

اأو. المخيم. اأبناء. �سواء. تف�سيلي،. بنحو. المخيم. قاطني. عن. المعلومات. وجمع. واالإح�ساء.
النازحون.والم�ستاأجرون.في.المخيم.من.�سوريين.وفل�سطينيين..

المظاهر.العامة.لالأو�ساع.داخل.المخيم.
بالرغم.من.حر�ص.االأهالي.ال�سديد.على.تحييد.المخيم،.اإال.اأن.قائمة.طويلة.من.الممنوعات.من.

قبل.المفرزة.االأمنية.ُفر�ست.على.االأهالي.داخل.المخيم.واأُلزموا.بها.نذكر.منها.:.
اأ�سخا�ص. خالل. من. اإال. والم�ستعملة. الجديدة. المنزلي. االأثاث. مواد. اإخراج. اأو. اإدخال. ُيمنع.

مح�سوبين.على.النظام،.اأو.ُتتََّبع.اإجراءات.وموافقات.طويلة.ومعقدة.
	•ُيمنع.اإدخال.مواد.البناء.واالإعمار.اإال.من.خالل.اتباع.اإجراءات.وموافقات.طويلة.ومعقدة.
بحاجة.اإلى..بيان.ملكية،.مع.العلم.باأّن.اأغلب.بيوت.المخيم.هي.بناء.عائلي.طابقي.وال.توجد.

تنازالت.اأو.ملكيات.بين.االأب.واالأبناء.
العلني،. العزاء. واإقامة. كالعادة،. الجامع. بمكبرات. �سورية. خارج. المتوفى. اإعالن. 	•ُيمنع.

باعتبار.اأّن.المتوفى.خائن.لوطنه.
	•ُيمنع.اإعالن.وفاة.اأّي.�سخ�ص.اإال.بعد.الموافقة.من.مديرية.االأوقاف.في.مدينة.حم�ص.التي.تعتبر.
المخيم.خارج.اخت�سا�سها.وترّد.االأمر.اإلى..المفرزة.االأمنية.داخل.المخيم.التي.ترّد.بدورها.اإلى.

لهيئة.العامة.لالجئين.الفل�سطينيين.التي.تتن�سل.من.م�سوؤوليتها.عن.هذا.االأمر.اأي�ساً..
	•ُيمنع.اإعالن.وفاة.اأي.امراأة.بمكبرات.الجامع.اإن.كانت.داخل.المخيم.اأوخارجه.من.غير.�سبب.

وا�سح.
	•ُتمنع.المظاهر.المترافقة.عادة.مع.االأفراح.كالزفة.للعري�ص.والتزمير.وال�سيارات....اإلخ..

	•ُيمنع.تجاوز.الوقت.المحدد.لالأعرا�ص.داخل.�ساالت.االأفراح.للن�ساء،.وهو.من.ال�ساد�سة.حتى.
التا�سعة.م�ساًء..

	•يجب.تقديم.ك�سف.يومي.م�سائي.اإلى.المفرزة.االأمنية.لكل.المر�سى.والمراجعين.الذين.دخلوا.
م�سفى.بي�سان.

اأو. تدمر. •	“ اأهالي.مدن.وبلدات. لكل.من. المخيم. اال�ست�سافة.في. اأو. ال�سكن. اأو. التاأجير. ُيمنع.
القريتين.اأو.مهين” مهما.كانت.�سلة.القرابة.والن�سب،.باعتبارهم.خونة.�سلموا.مناطقهم.
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بذلك. قّدموا. لو. حتى. ذويهم،. قبل. من. المخيم. اأبناء. من. المهاجرين. باأمالك. الت�سرف. 	•ُيمنع.
وكالة.م�سدقة.اأ�سواًل.من.ال�سفارة.ال�سورية.في.الدول.التي.هاجروا.اإليها.

•الواقع.المعي�سي:. 	
ترافق.التدهور.االأمني.الذي.ت�سهده.مدينة.حم�ص.مع.تدني.الم�ستوى.المعي�سي.لل�سكان.عامًة.
ولالجئين.الفل�سطينيين.داخل.مخيم.العائدين.خا�سة،.نتيجة.االإجراءات.التي.و�سفتها.الحكومة.
والمداهمات. والتوقيف. ال�سيارات. اأمام. الطرق. اإغالق. ابتداًء.من. االأمنية،. بالتدابير. ال�سورية.
واالعتقاالت.الع�سوائية.التي.طاولت.غالبية.�سكان.المخيم،.ما.فاقم.معاناتهم.وا�سُطر.معظمهم.

اإلى.بيع.منازلهم.باأبخ�ص.االأثمان.والمغادرة.نحو.المجهول.في.اأ�سقاع.االأر�ص.االأربعة..
فعلى.ال�سعيد.االقت�سادي.يعاني.اأبناء.المخيم.من.فقر.الحال.و�سّح.المواد.الغذائية.وانت�سار.البطالة،.
وت�ساعف.اأ�سعار.المواد.الغذائية.واالألب�سة.واالأدوية.نتيجة.منع.حواجز.النظام.من.دخول.المواد.
اإلى..المخيم،.باالإ�سافة.اإلى.الت�سييق.المتعمد.على.اأ�سحاب.المحاّل.التجارية.والعربات.الجوالة.
اأو.الثابتة.في.�سوارع.المخيم،.حيث.اأكد.مرا�سل.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.اأن:.
�سارع. اإزالتها.من.و�سط. »الب�سطات«.بوجوب. العربات. اأ�سحاب. بّلغوا. ال�سوري. االأمن. »عنا�سر.

القد�ص.في.المخيم«،.ما.اأ�سهم.في.تراجع.حركة.البيع.وال�سراء.داخل.المخيم..
كذلك.ي�ستكي.اأبناء.المخيم.من.انقطاع.التيار.الكهربائي.لفترات.زمنية.طويلة.تجاوزت.اأحياناً.

)12.�ساعة/اليوم(،.ما.اأدى.اإلى.تلف.وف�ساد.المواد.الغذائية.التي.يحتاج.حفظها.للتبريد..
ويفتقد.�سكان.المخيم.مادة.البنزين.والمازوت.وغاز.الطهو.ب�سبب.منع.حواجز.الجي�ص.النظامي.
اإدخالها.اإلى..المخيم،.ما.رفع.اأ�سعارها.بنحو.جنوني..فقد.و�سل.�سعر.ليتر.مادة.المازوت.اإلى.
ما.بين.)220.-.250(.ليرة.�سورية،.اأما.�سعر.اأ�سطوانة.الغاز.فراوح.ما.بين.)3500.ـ.5000(.
من.غالء. بالرغم. والطبخ،. للتدفئة. الحطب. اإلى. اللجوء. اإلى. االأهالي. ا�سطر. ما. �سورية،. ليرة.

�سعره.اأي�ساً.
اأما.من.الجانب.االإغاثي،.فقد.وا�سلت.الموؤ�س�سات.الخيرية.النا�سطة.في.المخيم،.كهيئة.فل�سطين.
والجمعية. ال�سوري. االأحمر. والهالل. الفل�سطيني. ال�سعب. الإغاثة. الخيرية. والهيئة. الخيرية.
توزيع. »االأونروا«،. الفل�سطينيين. الالجئين. وت�سغيل. غوث. ووكالة. الفل�سطينية. الخيرية.
اأبناء.المخيم،.وعلى.العائالت.النازحة.من.ال�سوريين.والفل�سطينيين. م�ساعدات.غذائية.على.

النازحين.اإلى.المخيم.
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وفي.خطوة.الفتة.قامت.وكالة.»االأونروا«.اأثناء.توزيع.الدفعة.الرابعة.من.الم�ساعدات.على.اأهالي.
المخيم.باقتطاع.اأ�سماء.الموقوفين.والمعتقلين.والم�سافرين.عن.ذويهم.وحرمانهم.الم�ساعدات..

•الواقع.التعليمي: 	
المتعلمين. ن�سبة. ر. لديهم،.وتقدَّ رئي�سياً. التعّلم.ويعّدونه.هدفاً. المخيم.ب�سرورة. اأهالي. يوؤمن.
في.مخيم.العائدين.حتى.المرحلة.االإعدادية.95%.من.عدد.ال�سكان،.وتوجد.في.مخيم.العائدين.
�سّت.مدار�ص.لالأونروا،.هي.عبارة.عن.اإعداديتين.)ال�سجرة.والرملة(.واأربع.مدار�ص.ابتدائية.
)الج�ص،.الراأ�ص.االأحمر،.دير.االأ�سد.والبروة(،.باالإ�سافة.اإلى.ثالث.رو�سات:.رو�سة.العودة.
االأق�سى. براعم. ورو�سة. حما�ص،. لحركة. التابعة. اليا�سين. زهور. رو�سة. لالأونروا،. التابعة.
في. ح�سرًا. فهي. والجامعات،. والمعاهد. الثانوية. المرحلة. اأما. المعلمين.. التحاد. التابعة.

المدار�ص.التابعة.للحكومة.ال�سورية.
العوامل،. من. العديد. نتيجة. حادًا. تراجعاً. التعليم. �سهد. .2016/2015 الدرا�سي. العام. في.
كهجرة.اأهل.الخبرة.من.المعلمين.الناجمة.عن.تدهور.االأو�ساع.االأمنية.في.المخيم.والرغبة.في.
البحث.عن.االأمن.واالأمان.بعدما.تزايدت.اأعمال.التفيي�ص))1((.واالعتقال.واالبتزاز.على.الكنية.
اإلى.طرف.على.ح�ساب. ينخرط.وينَحز. لم. النف�سي.على.من. وال�سغط. والمذهب،. والجن�سية.
طرف.اآخر،.ما.ا�سطرهم.اإلى.الفرار،.رغم.االمتيازات.التي.كانوا.يتمتعون.بها.من.رواتب.عالية.

تدفعها.لهم.االأونروا.
بالمقابل،.�سغل.هذا.الفراغ.معلمون.ال.يمتلكون.الكفاءة.اأو.الخبرة.الالزمتين.للقيام.بالعملية.
للدورات. اإخ�ساعهم. دون. الجامعات. طالب. من. الجدد. المتخرجون. ا�سُتخدم. فقد. التعليمية..
واإدارة. التدري�سية. والطرق. التعليمية. الو�سائل. واإتقان. المدر�سين. الإعداد. الالزمة. التاأهيلية.
ال�سف.وتقنيات.التعليم.الحديثة،.ما.ا�سطر.الطالب.اإلى.االلتحاق.بالمعاهد.الخا�سة.للتقوية،.

وهذا.يزيد.العبء.المادي.على.االأهالي.
الدرا�سي. الت�سرب. نتيجة. موظفيها. مع. منها. واحدة. عن. وا�سُتغني. المدار�ص. ُدمجت. كذلك.
خا�سة. طالباً،. .17 يتجاوز. ال. ال�سفوف. بع�ص. طالب. عدد. اأ�سبح. حتى. والهجرة،. والنزوح.

�سفوف.الثالث.االإعدادي.»التا�سع«.

)1(.التفيي�ص:.م�سطلح.�سائع.بين.النا�ص.ي�ستعمله.القائمون.على.الحواجز.الأمنية.وهو.عبارة.عن.عملية.ال�ستعلم.عن.
بيانات.الأ�سخا�ص.من.خلل.ال�سبكة.العنكبوتية.المرتبطة.بفروع.الأمن.ال�سورية.لمعرفة.الو�سع.الأمني.لهم..
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•الواقع.ال�سحي: 	
خالل. من. العالج. على. الح�سول. ال�سورية. االأزمة. قبل. ما. مرحلة. في. الالجئون. ا�ستطاع.
داخل. الغوث. وكالة. عيادة. اإلى. باالإ�سافة. حم�ص،. مدينة. في. العامة. ال�سحية. الموؤ�س�سات.
المخيم..وُت�سهم.جمعية.الهالل.االأحمر.الفل�سطيني.في.تقديم.الخدمات.الطبية.باأجور.رمزية.
ل�سكان.المخيم.من.خالل.م�سفى.بي�سان.الواقع.في.و�سط.المخيم،.من.خالل.اأق�سامه.المتعددة.

وعياداته.الخارجية...
وفي.المخيم.�ست.عيادات.تخ�س�سية،.ف�ساًل.عن.عيادات.الطب.العام،.وُتعنى.بتقديم.الخدمة.
طبيباً. .37 اإلى.وجود. ميدانية. درا�سة. وت�سير. متفاوتة.. اأجور. مقابل. المخيم. داخل. ال�سحية.
المخيم،.موزعين. اأبناء. الو�سط.الطبي.من. العاملين.في. الفنيين. ونحو.20.ممر�ساً.وع�سرات.

على.العمل.داخل.المخيم.وخارجه.
اأما.في.ظل.االأزمة.ال�سورية،.ومع.امتداد.اأمد.ال�سراع.وتعّذر.و�سول.الالجئين.الفل�سطينيين.
التنقل،.فقد. اأثناء. لما.ي�سكل.ذلك.من.خطورة.عالية. الم�ست�سفيات.الحكومية،. اأو. المراكز. اإلى.
م.فيهما.الخدمات. اعتمد.ال�سكان.في.العالج.على.مركزين.اأ�سا�سيين.لل�سحة.داخل.المخيم.ُتقدَّ
ال�سحية.المجانية.)االأونروا(.اأو.باأ�سعار.رمزية.)جمعية.الهالل.االأحمر.الفل�سطيني(،.باالإ�سافة.
اإلى.م�سادر.ثانوية.اأخرى.تعتمد.على.عيادات.االأطباء.الخا�سة.باأجور.معقولة.اأي�ساً،.مقارنًة.

باأجور.الو�سط.المحيط..لكن.لي�ص.با�ستطاعة.الجميع.التردد.عليها.
اإن.ارتفاع.تكاليف.العالج.في.م�سفى.بي�سان.التابع.لجمعية.الهالل.االأحمر.الفل�سطيني.من.)100(.
ليرة.�سورية.اإلى.)300(.ليرة.�سورية.بعد.عام.2014،.اأثار.نقا�ساً.في.المخيم،.رغم.اأّن.ذلك.اأقل.

بكثير.من.ت�سعيرة.وزارة.ال�سحة...
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أرقام وإحصائيات وجداول
نتجت.من.الحرب.المتوا�سلة.في.�سورية.نتائج.كارثية.طاولت.الب�سر.والحجر.وال�سجر.على.
النا�ص.هناك.م�سنَّفين. الم�ستويات:.االجتماعية،.االقت�سادية.واالإن�سانية،.لي�سبح.معظم. كل.

�سحايا.اأو.معتقلين.اأو.مفقودين.اأو.نازحين.اأو.الجئين.

•ال�سحايا. 	
المال�سق. موقعه. اإلى. نظرًا. القذائف،. من. عدد. ل�سقوط. حم�ص. في. العائدين. مخيم. تعر�ص.
�سقوط. مدينة.حم�ص..و�سجل. في. الحر. والجي�ص. النظامي. الجي�ص. بين. اال�ستباكات. لمناطق.
الدائر.في.مدينة.حم�ص.ومحيطها،. ال�سراع. المخيم.نتيجة. اأبناء. من. فل�سطينياً. »62«.الجئاً.

بمعدل.54.رجاًل.و.8.ن�ساء.
جدول.يبين.توزع.ال�سحايا.ح�سب.الجن�ص

وبينت.اإح�سائيات.ق�سم.التوثيق.في.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�سطينيي.�سورية.خالل.الفترة.

الواقعة.بين.15.اآذار/مار�ص.2011.ونهاية.اأيلول/�سبتمبر.2015.اأن.ال�سحايا.ق�سوا.نتيجة.

اأ�سباب.متعددة.راوحت.بين.الق�سف.والقن�ص.والتفجيرات.واالإعدام.بعد.الخطف.وغيرها.من.

االأ�سباب.الموؤدية.اإلى.فقدان.الحياة..فقد.ق�سى.نتيجة.االإ�سابة.بالطلق.الناري.والقن�ص.من.
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بعد. الخليلي. ماجد. الدين. نور. الطفل. وق�سى. )11(.الجئاً،. في.حم�ص. العائدين. مخيم. اأبناء.

ال�سورية. ال�سجون. في. ق�سى. بينما. المدر�سة،. من. خروجه. اأثناء. طائ�سة. بر�سا�سة. اإ�سابته.

والتفجيرات. الق�سف. نتيجة. �سقط. كذلك. الجئاً،. .)28( غام�سة. ظروف. في. التعذيب. تحت.

نتيجة. الذهب. باأكملها.في.منطقة.وادي. فل�سطينيين،.وق�ست.عائلة.)م�سطفى(. )9(.الجئين.

تعر�ص.منزلهم.للق�سف.يوم.24..اأيلول/�سبتمبر.2012،.وكذلك.ق�سى.يوم.18.ني�سان/اأبريل.

2014.ثالثة.الجئين.فل�سطينيين.هم:.)اأحمد.ناجي.�ساعد،.فاروق.اإبراهيم،.واإيهاب.االأخر�ص(.

المجاور.لمخيم. الحب�سي.في.حّي.عكرمة. بالقرب.من.م�سجد.بالل. انفجار.�سيارة.مفخخة. اإثر.
العائدين.بحم�ص.اأثناء.خروج.الم�سلين.بعد.تاأديتهم.ل�سالة.الجمعة.

وفي.االأول.من.ت�سرين.االأول/اأكتوبر.2014.ق�ست.كل.من.الطفلتين.االأختين.»ريم.ورغد.ب�سار.

�سيارتين. انفجار. اإثر. بجراح. المدنيين. من. الع�سرات. واأ�سيب. عليوه«،. »النا. والطفلة. بكر«،.

يقطنه. الذي. عكرمة. حّي. في. االبتدائية،. المخزومي. عكرمة. مدر�سة. من. بالقرب. مفخختين.
مواطنون.�سوريون.وفل�سطينيون.

ووثقت.المجموعة.وفاة.)8(.من.اأبناء.المخيم.على.طريق.الهجرة،.)5(.منهم.غرقاً.وواحدة.

اإثر.تعر�سها.لنوبة.ربو.حادة.على.ظهر.قارب.الموت.الذي.كان.يقلها.في.البحر.المتو�سط..كذلك.

ق�سى.ال�ساب.ق�سي.اللبابيدي.بعد.تعر�سه.الإطالق.نار.اأثناء.محاولته.عبور.الحدود.ال�سورية.

االأردنية.مع.اأهله،.فيما.اأُعلنت.وفاة.عز.الدين.ق�ساد،.الموظف.لدى.قناة.ليبيا.الحرة.على.يد.
مجموعة.م�سلحة.في.ليبيا..
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مخطط.بياني.تف�سيلي.لل�سحايا.من.اأبناء.مخيم.العائدين.ــ.حم�ص.خالل.الفترة.الواقعة.بين.15.
اآذار/مار�ص.2011.ونهاية..اأيلول/�سبتمبر.2015
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جداول.تف�سيلية.باأ�سماء.ال�سحايا:
.جدول.يبين.�سحايا.الطلق.الناري.والقن�ص.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص.
خالل.الفترة.الواقعة.بين.15.اآذار/مار�ص.2011.ونهاية.اأيلول/�سبتمبر.2015.

تفا�سيل .ال�سبب
المبا�سر

.تاريخ
الحادث .اال�سم م

طلق.ناري 2012/1/8 يا�سين.كايد.حجير 1
..ر�سا�ص
قنا�ص 2012/11/8 محمود.يو�سف.اإدري�ص 2

.ق�سى.جراء.المعارك.الدائرة.في.حم�ص
القديمة

طلق.ناري 2013/8/2 .عبد.الرحمن.محمود
رزق 3

...ق�سى.بر�سا�ص.قنا�ص.في.�سارع.البا�ص
بالمخيم

..ر�سا�ص
قنا�ص 2013/19/2 ريا�ص.محمود.مطر 4

.ق�سى.جراء.اإ�سابته.في.راأ�سه.بر�سا�ص
قنا�ص

..ر�سا�ص
قنا�ص 2013/26/2 مازن.رجب.بر�سللي 5

.ق�سى.في.حّي.الخالدية.بحم�ص.في
اال�ستباكات.الحا�سلة.عند.ج�سر.الخالدية

طلق.ناري 2013/12/3 ح�سين.ال�سعدي 6

.ق�سى.جراء.اإ�سابته.بر�سا�ص.قنا�ص.في
عنقه.ب�سارع.القد�ص

..ر�سا�ص
قنا�ص 2013/27/3 نا�سر.ال�سيخ.طه 7

.ق�ست.اإثر.اال�ستباكات.التي.وقعت.على
طريق.النبك.-.حم�ص

طلق.ناري 2013/31/3 فادية.اأبو.�سالم 8

.ق�ست.اإثر.اال�ستباكات.التي.وقعت.على
طريق.النبك.-.حم�ص

طلق.ناري 2013/31/3 ابت�سام.عرابي 9

.)طفل(.ق�سى.بعد.اإ�سابته.بر�سا�سة
.طائ�سة.اأثناء.خروجه.من.المدر�سة

طلق.ناري 2014/15/3 نور.الدين.ماجد.خليلي 10

.)مجند.من.مرتبات.جي�ص.التحرير
.الفل�سطيني(.ق�سى.اإثر.اال�ستباكات.في

بلدة.القطيفة.بريف.دم�سق
طلق.ناري 2015/25/2 يزن.رامز.الدباغ 11
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.جدول.يبين.�سحايا.الق�سف.والتفجيرات.من.اأبناء.المخيم.في.حم�ص.
خالل.الفترة.الواقعة.بين.15.اآذار/مار�ص.2011.ونهاية..اأيلول/�سبتمبر.2015

تفا�سيل
.ال�سبب
المبا�سر

تاريخ.الحادث .اال�سم م

عائلة.فل�سطينية.في.حم�ص.بوادي.الذهب ق�سف 2012/24/9 عبد.اهلل.م�سطفى 1

عائلة.فل�سطينية.في.حم�ص.بوادي.الذهب ق�سف 2012/24/9 فهد.م�سطفى 2

عائلة.فل�سطينية.في.حم�ص.بوادي.الذهب ق�سف 2012/24/9 حنان.م�سطفى 3

عائلة.فل�سطينية.في.حم�ص.بوادي.الذهب ق�سف 2012/24/9 روحية.بدران 4

.جراء.الق�سف.الذي.تعر�ص.له.المخيم.
.ُي�سار.اإلى.اأن.البرادعي.في.العقد.الثالث
.من.العمر،.وهو.من.اأهالي.مدينة.�سفد.في

فل�سطين

ق�سف 2013/25/10
.عبد.المعين.محمود
�سعيد.البرادعي 5

.طفلة.ق�ست.متاأثرة.بجراح.اأ�سيبت.بها
جراء.االنفجار.يوم.2013/12/26

تفجير 2013/27/12 جنى.�سادي.�سالح 6

.اإثر.انفجار.�سيارة.مفخخة.بالقرب.من
.م�سجد.بالل.الحب�سي.في.حّي.عكرمة
المجاور.لمخيم.العائدين.في.حم�ص

تفجير 2014/18/4 اأحمد.ناجي.�ساعد 7

.اإثر.انفجار.�سيارة.مفخخة.بالقرب.من
.م�سجد.بالل.الحب�سي.في.حّي.عكرمة
.المجاور.لمخيم.العائدين.في.حم�ص.

.من.�سكان.حّي.طريق.ال�سام..يذكر.اأنه.في
العقد.ال�سابع.من.العمر،.وهو.مدّر�ص.متقاعد

تفجير 2014/18/4 فاروق.اإبراهيم 8

.اإثر.انفجار.�سيارة.مفخخة.بالقرب.من
.م�سجد.بالل.الحب�سي.في.حّي.عكرمة
المجاور.لمخيم.العائدين.في.حم�ص

تفجير 2014/18/4 اإيهاب.االأخر�ص 9



22

.جدول.يبين.�سحايا.التعذيب.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص.
خالل.الفترة.الواقعة.بين.15.اآذار/مار�ص.2011.ونهاية.اأيلول/�سبتمبر.2015..

تفا�سيل تاريخ.الحادث .اال�سم م

2011/24/4 نذير.حجير 1
2012/13/2 �سفيق.�سعيد.العو�ص 2
2012/17/9 عادل.اإبراهيم.اإدري�ص 3

.اعتقل.في.فرع.االأمن.الع�سكري.في.مدينة.حم�ص 2012/26/12 محمد.عبد.اهلل.العبد 4
ق�سى.تحت.التعذيب.حيث.كان.معتقاًل.لمدة.اأ�سبوع.كامل 2013/27/1 ب�سير.�سبحية 5
ق�سى.جراء.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري 2013/20/3 ح�سان.محيي.الدين.مطر 6

2013/30/4 محمد.دروي�ص 7
ق�سى.نتيجة.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري 2013/1/5 خالد.جهاد.ال�سعدي 8
ق�سى.نتيجة.التعذيب.في.فرع.االأمن.الع�سكري 2013/6/5 �سليم.ال�سبطي 9
ق�سى.جراء.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري 2013/30/5 محمد.اأحمد.اإدري�ص 10

..ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري.بعد
ع�سرة.اأيام.فقط.من.اعتقاله 2013/13/6 اأ�سرف.�سرحان 11

ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.االأمن.ال�سوري 2013/6/7 راغب.الج�سي 12
.ق�سى.جراء.التعذيب.في.اأحد.�سجون.النظام.ال�سوري 2013/16/8 اأمجد.خليل.ال�سيد 13
.ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري.بعد

اعتقال.دام.قرابة.خم�سة.اأ�سهر 2013/19/12 اأحمد.اأبو.ريا 14

.ق�سى.تحت.التعذيب.في.ال�سجون.ال�سورية.بعد
.اعتقال.دام.نحو.�سهرين..ُي�سار.اإلى.اأن.حماد.في.العقد
.ال�ساد�ص.من.العمر،.وهو.نا�سط.حقوقي.وم�سوؤول.�سابق
.في.الجبهة.ال�سعبية.لتحرير.فل�سطين.وع�سو.موؤ�س�ص
للجنة.مقاطعة.الب�سائع.االأميركية.في.حم�ص

2014/24/1 عبد.الهادي.محمود.حماد 15

.ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري 2014/23/4 ب�سام.علي.�ساهين 16
.ق�سى.في.حم�ص.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري 2014/20/7 اأيمن.محمد.�سبحية 17
.ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري.بعد

اعتقال.دام.اأكثر.من.خم�سة.اأ�سهر 2014/10/8 محمد.محمود.�سمور 18

ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري 2014/17/8 زياد.اإبراهيم.ال�سيد 19
ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري 2014/19/8 اأحمد.�سمور 20
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تفا�سيل تاريخ.الحادث .اال�سم م

.ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري 2014/21/8 فرا�ص.ال�سعيف 21
.ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري،.بعد

اعتقال.دام.نحو.عام 2014/28/8 اأمجد.محمود.دروي�ص 22

.ق�سى.بعد.اعتقال.لنحو.عامين.ون�سف.تحت.التعذيب
في.�سجون.النظام.ال�سوري 2014/7/9 .اأيمن.يون�ص.بكر 23

.ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري،.حيث
اعُتقل.في.2013/4/14.عند.حاجز.قطينة 2014/8/9 رامي.بكر.اأبو.اأحمد 24

.ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري.بعد
اعتقال.دام.ثالث.�سنوات 2014/14/11 اأحمد.م�سطفى.الخطيب 25

.ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.بعد.اعتقال.دام
اأكثر.من.عامين 2014/21/12 محمد.عمر.�سليم.العمر 26

.ق�سى.تحت.التعذيب.في.ال�سجون.ال�سورية،.وكان.قد
.اعُتقل.منذ.17/1/2013 2014/27/12 راأفت.محمود.التوبة 27

.ق�سى.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري،.وذلك
.بعد.اأن.اأُعتقل.من.منزله.يوم.26.�سباط/فبراير.2015 2015/10/4 وردان.يو�سف.حجازي 28

في.حم�ص. العائدين. مخيم. اأبناء. من. ال�سبب. ومجهولي. الطبية. الرعاية. نق�ص. �سحايا. يبين. .جدول.
خالل.الفترة.الواقعة.بين.15.اآذار/......مار�ص.2011.ونهاية.اأيلول/�سبتمبر.2015

تفا�سيل ال�سبب.المبا�سر تاريخ.الحادث .اال�سم م

.عمره.ثمانية.اأ�سهر..ق�سى.اإثر.منع.الحاجز
.لوالديه.من.الخروج.من.مخيم.العائدين.في

حم�ص.الإ�سعافه،.ما.اأدى.اإلى.وفاته

.نق�ص.رعاية
�سحية 2011/27/12 يزن.�ساليمة 1

يبلغ.من.العمر.56 مجهول 2013/6/5 محمد.عي�سى 2
.من.�سكان.مخيم.العائدين.في.مدينة

.حم�ص..ق�سى.في.ظروف.غام�سة،.حيث
.انقطعت.اأخباره.منذ.�سنة.تقريباً.في.مكان

خدمته.بمدر�سة.الم�ساة.في.حلب

مجهول 2014/2/7 .عامر.خالد
دروي�ص 3
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.جدول.يبين.�سحايا.الخطف.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص.
خالل.الفترة.الواقعة.بين.15.اآذار/مار�ص.2011.ونهاية.اأيلول/.�سبتمبر.2015

تفا�سيل
.ال�سبب
المبا�سر

تاريخ.الحادث .اال�سم م

.ُوجد.مرمياً.في.اإحدى.مناطق.حم�ص،.وذلك
بعد.اختطافه.بنحو.�سهر

خطف.ثم.قتل 2012/4/12
.اإ�سماعيل.�سالح
البيومي 1

.ُوجد.مذبوحاً.بعد.يومين.من.اختطافه.قرب
حاجز.لالأمن.الع�سكري.في.حم�ص

خطف.ثم.قتل 2013/2/5 عادل.اأبو.الح�سن 2

.ق�سى.بعد.خطفه.وقتله.و�سرقة.�سيارته
التي.كان.ي�ستقلها

خطف.ثم.قتل 2013/19/5 ق�سي.�سالح.ال�سهابي 3

.ال�سحايا.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص.الذين.ق�سوا.خارج.�سورية.
خالل.الفترة.الواقعة.بين.15.اآذار/.مار�ص.2011.ونهاية.اأيلول/�سبتمبر.2015

تفا�سيل .ال�سبب
المبا�سر تاريخ.الحادث .اال�سم م

.ق�سى.اأثناء.محاولته.عبور.الحدود.ال�سورية
االأردنية..مع.اأهله طلق.ناري 2012/27/7 .ق�سي.وائل

اللبابيدي 1

.ق�سى.على.يد.مجموعة.م�سلحة.في.ليبيا.
وُيذكر.اأنه.كان.يعمل.في.قناة.ليبيا.الحرة طلق.ناري 2013/10/8 عز.الدين.ق�ساد 2

.ق�ست.بعد.اإ�سابتها.باأزمة.ربو.حادة.اأثناء.وجودها
في.الزورق.الذي.يقلها.هي.واأبناءها.اإلى.اإيطاليا

.اأزمة
�سحية 2013/2/9 نهاد.محمد.ال�ساعر 3

.)طفل.ر�سيع(..ق�سى.اإثر.حادثة.غرق.المركب
الليبي.قبالة.ال�سواحل.المالطية غرق 2013/11/10 .ميار.عبد.الحميد

اللبابيدي 4

.ق�سى.جراء.غرق.المركب.الذي.كان.يقله.هو
.واأكثر.من.ثالثمئة.�سخ�ص.قبالة.جزيرة.رود�ص

اليونانية.في.البحر.المتو�سط
غرق 2015/20/4 اأحمد.محمود.عبا�ص 5

.ق�سى.قبالة.ال�سواحل.الليبية.اأثناء.محاولته
.الهجرة.اإلى.الدول.االأوروبية غرق 2015/5/8 علي.حميد 6

.ق�ست.مع.زوجها.»علي.حميد«.غرقاً.قبالة
.ال�سواحل.الليبية.اأثناء.محاولتها.الهجرة.اإلى

الدول.االأوروبية
غرق 2015/5/8 زادة.ال�سيخ.خليل 7

.ق�ست.غرقاً.قبالة.ال�سواحل.الليبية.اأثناء
محاولتها.الهجرة.اإلى.الدول.االأوروبية غرق 2015/5/8 زهرة.الهندي 8
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•المعتقلون. 	
االأكثر. باأنه. �سورية. في. الفل�سطينية. المخيمات. من. غيره. عن. حم�ص. ــ. العائدين. مخيم. تميز.
تعر�ساً.لحمالت.االعتقاالت.والتوقيفات.التي.طاولت.معظم.اأبنائه،.حيث.�سجل.اعتقال.الن�سبة.
االأكبر.بين.المخيمات.مقارنًة.بعدد.�سكانه.وم�ساحته..فقد.اأح�سى.فريق.الر�سد.والتوثيق.في.
مجموعة.العمل.اعتقال.اأكثر.من.)200(.الجئ.فل�سطيني،.تفاوتت.مدة.توقيف.البع�ص.ما.بين.

�ساعات.واأيام.واأ�سابيع،.بينما.ما.زال.نحو.)133(.منهم.قابعين.في.ال�سجون..
وتظهر.ال�سواهد.االآتية.بع�ص.الحوادث.التي.تعر�ص.فيها.اأبناء.المخيم.لحمالت.الدهم.واالعتقال.

على.مدار.الفترة.الممتدة.لالأحداث.الم�ستعلة.في.�سورية:
،.حملة.دهم.وتفتي�ص.وا�سعة.لمنازل.مخيم.العائدين.في.حم�ص. يوم.9.�سباط/.فبراير.2014	•
قام.بها.الجي�ص.النظامي.للبحث.عن.م�سلحين..ترافق.ذلك.مع.ح�سار.المخيم.من.كافة.جهاته.
من.قبل.دبابات.الجي�ص.النظامي.وانت�سار.القنا�سة.على.اأ�سطح.االأبنية.ال�سكنية.المرتفعة.

التابعة.لل�سكن.الجامعي.وخزان.المياه.المطلة.على.المخيم.
،.اعتقل.االأمن.ال�سوري.ثالثة.من.اأبناء.المخيم،.هم:.»جودت.كمال«،.وهو. يوم.25.تموز.2014	•
في.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر،.من.اأهالي.مدينة.عكا.في.فل�سطين،.وقد.اعتقله.عنا�سر.حاجز.دوار.
تدمر.في.اأثناء.عودته.من.وظيفته.في.مديرية.التربية..كذلك.اعتقل.ال�ساب.»وائل.اأحمد.الحاج.
يحيى«،.وهو.في.العقد.الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين،.وال�ساب.»يا�سين.

لوؤي.�ساليمة«.وهو.في.العقد.الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين.
،.دهم.االأمن.ال�سوري.منزل.ال�ساب.»علي.محمد.علي.حميد«،.من.�سكان. يوم.16.اآب.2014	•
مخيم.العائدين.في.حم�ص،.حيث.حا�سر.عنا�سر.االأمن.منزل.ال�ساب.واعتقلوه..وُيذكر.اأن.

»حميد«.في.العقد.الرابع.من.العمر.
.اعتقل.االأمن.ال�سوري.ثالثة.من.�سكان.المخيم،.هم:.»جودت.كمال«،.وهو. يوم.20.اآب.2014	•
في.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر،.من.اأهالي.مدينة.عكا.في.فل�سطين،.وقد.اعتقله.عنا�سر.حاجز.

دوار.تدمر.في.اأثناء.عودته.من.وظيفته.في.مديرية.التربية.
مو�سى. »اإياد. ال�ساب. عن. واأُفرج. دغيم«،. الكريم. »عبد. ال�ساب. اعُتقل. . •	2014 اآب. .22 يوم.

عبا�ص«،.وذلك.بعد.اعتقاله.لمدة.يومين.
،.اعُتقل.»زكريا.علي.ال�سهابي«،.وهو.في.العقد.الخام�ص.من.العمر،.من. يوم.25.اآب.2014	•

اأهالي.قرية.لوبية.في.فل�سطين..
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،.اعُتقل.طبيب.االأ�سنان.»عا�سم.تركي.ال�سهابي«،.وهو.من.�سكان.الحّي.ال�سرقي. يوم.27.اآب.2014	•
للمخيم،.حّي.عكرمة،.في.العقد.الرابع.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.لوبية.في.فل�سطين..

،.اعتقل.االأمن.ال�سوري.كاًل.من.»معاذ.عمر.�سبحية«.للمرة.الثانية.بعد. يوم.16.اأيلول.2014	•
االإفراج.عنه.ب�ساعات،.و»ع�سام.الخالدي«.من.مكان.عمله.في.المخيم..

،.اعتقلت.مفرزة.المخيم.»عمر.غنام«،.وهو.في.العقد.الخام�ص.من.العمر. يوم.17.اأيلول.2014	•

من.محل.عمله.بائعاً.للُخ�سر،.بعد.م�سادة.كالمية.ح�سلت.بينه.وبين.الدورية،.ومن.ثم.اأُفرج.
عنه.بعد.�ساعات.من.اعتقاله.

اأبو. »اإبراهيم. هم:. المخيم،. اأبناء. من. ثالثة. ال�سوري. االأمن. اعتقل. . •	2014 اأيلول. .26 يوم.
الخير«،.»اأمجد.القو�سي«،.و»محمود.جهاد«.

،.اعُتقلت.»مي�سون.حديد«.من.دائرة.الهجرة.والجوازات..وهي. يوم.11.ت�سرين.الثاني.2014	•
موظفة.في.م�سفى.بي�سان..

،.اعتقل.االأمن.ال�سوري.»محمد.مو�سى.�سطارة«،.من.اأبناء.مخيم. يوم.16.ت�سرين.االأول.2014	•
العائدين.في.حم�ص،.وقد.اعُتقل.في.اأثناء.دهم.االأمن.الأحد.المحاّل.في.المخيم...

.دهم.عنا�سر.من.االأمن.ال�سوري.منزل.الالجئ.»محمد.عي�سى. يوم.17.ت�سرين.االأول.2014	•

ليرة. مليون. ن�سف. مبلغ. واأخذوا. منزله. فت�سوا. حيث. العائدين،. مخيم. اأبناء. من. �سطارة«.

�ساهد. وقال. المعتقل.. اأقارب. اأحد. رواية. ح�سب. وذلك. .،)$2600( يقارب. ما. اأي. �سورية،.

اإلى. اأدى. الذي. االأمر. الجمعة،. اإلى.�سالة. االأهالي. توجه. مع. تزامنت. المداهمة. »اإن. عيان:.
تجمهرهم.بالقرب.من.المنزل«..

.اعتقل.االأمن.»�سباح.البياري«،.وهو.من.اأهالي.مخيم.العائدين. يوم.24.ت�سرين.االأول.2014	•
في.حم�ص.من.دائرة.الهجرة.والجوازات.في.حم�ص،.وهي.في.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر.

.اأقدمت.مفرزة.االأمن.الم�سوؤولة.عن.مخيم.العائدين.على.اعتقال. يوم.27.ت�سرين.االأول.2014	•

ال�سابط.ال�سابق.في.ال�سلطة.الفل�سطينية.»نزار.محمد.�سليم.عمر«،.وهو.في.العقد.الخام�ص.

من.العمر،.من.اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين،.وذلك.بعد.دهم.منزله.في.المخيم..ُيذكر.اأن.
»العمر«.كان.قد.اعتقل.مرتين..

.اعتقلت.مفرزة.اأمن.المخيم.الالجئ.الفل�سطيني.»محمد.حب�ص«،. يوم.28.ت�سرين.االأول.2014	•

العقد. العائدين.في.حم�ص،.وهو.في. اإلى.مخيم. الخالدية.في.حم�ص. وهو.نازح.من.منطقة.
الرابع.من.العمر.
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،.اعُتقل.»رجا.ح�سن.غنام«.من.منزله.في.مخيم.العائدين،.وهو. يوم.1.ت�سرين.الثاني.2014	•
في.العقد.الرابع.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.طيرة.حيفا.في.فل�سطين.

اأبناء.مخيم.العائدين،.هم:. اأربعة.من. ال�سوري. ،.اعتقل.االأمن. الثاني.2014	• يوم.3.ت�سرين.

»محمود.دروي�ص«،.وهو.في.العقد.الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين،.

في. �سفد. مدينة. اأهالي. ومن. العمر،. من. الثالث. العقد. في. وهو. الغلوي«،. يو�سف. و»محمد.

فل�سطين،.و»معتز.خالد.عمر«،.وهو.في.العقد.الخام�ص.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.ال�سجرة.
في.فل�سطين،.على.حاجز.الزبزوب.خلف.جامع.»بالل«.في.الحّي.ال�سرقي.للمخيم.

.ت�سرين.الثاني.اعُتقل.»غريب.محمد.غريب«،.وهو.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص،. يوم.5	•

حيث.اعتقله.عنا�سر.حاجز.دوار.ال�سريتل.بجانب.الملعب.البلدي.التابع.للجي�ص.النظامي..

ُيذكر.اأّن.غريب.طالب.جامعي،.وهو.في.العقد.الثاني.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.عين.الزيتون.

في.فل�سطين..فيما.اأفرج.االأمن.ال�سوري.في.ذات.اليوم.عن.»محمد.علي.الروبة«.بعد.اعتقال.
دام.اأكثر.من.�سهر..

،.اعُتقال.الم�سن.»اإبراهيم.فاروق.دياب«،.وهو.في.العقد.ال�سابع. يوم.6.ت�سرين.الثاني.2014	•
من.العمر،.وذلك.اأثناء.عمله.�سائق.اأجرة.

.اأقدمت.مجموعة.من.عنا�سر.اللجان.ال�سعبية.الموالية.للجي�ص. يوم.12.ت�سرين.الثاني.2014	•

الحّي. عكرمة،. حّي. في. ال�سباعي«. زهير. »محمد. �سيدلية. اقتحام. على. النظامي. ال�سوري.

ال�سرقي.للمخيم،.بهدف.اختطافه،.بعد.اأن.تلقى.»ال�سباعي«.العديد.من.التهديدات.عبر.هاتفه.

التي.تطالبه.باإغالق.�سيدليته،.حيث.اأقدم.عدد.من.عنا�سر.تلك.اللجان.على.مهاجمة.ال�سيدلية.

و�سرب.ال�سباعي.�سرباً.مبرحاً.اأدى.اإلى..اإ�سابته.بعدد.من.الك�سور.في.الجمجمة.واالأطراف..

كذلك.دهمت.تلك.اللجان.المح�سوبة.على.الجي�ص.النظامي.�سارع.المدينة.الجامعية.بحثاً.عن.
»جمال.ال�سيد«،.حيث.اعُتقل.في.ما.بعد،.ما.اأثار.حالة.من.التوتر.بين.اأهالي.المخيم..

مخفر. عنا�سر. قبل. من. حم�ص. في. العائدين. مخيم. اأبناء. من. وهو. حمود«،. »اأحمد. 	•اعتقال.

االإ�سكان. موؤ�س�سة. في. باأنه.موظف.حكومي. علماً. الثاني.2014،. ت�سرين. . .25 يوم. ال�سما�ص.
الع�سكرية،.وهو.في.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين.

،.اعتقل.االأمن.ال�سوري.ثالثة.الجئين.فل�سطينيين.من.اأبناء.مخيم. يوم.5.كانون.االأول.2014	•

العائدين.قي.حم�ص،.هم:.»خلدون.مو�سى.�سطارة«،.وهو.في.العقد.الرابع.من.العمر،.نازح.

من.اأهالي.مخيم.النيرب.في.مدينة.حلب،.ومن.اأهالي.قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين،.و»محمد.
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عو�ص«.من.منزله.في.مخيم.العائدين،.علماً.باأنه.في.العقد.الخام�ص.من.العمر،.ومن.اأهالي.

قرية.طيرة.حيفا.في.فل�سطين..فيما.اأفرج.االأمن.ال�سوري.عن.»مي�سون.حديد«.بعد.اعتقال.
دام.اأكثر.من.�سهرين.

من. الثالث. العقد. في. وهما. مو�سى«،. فايز. »محمد. ال�سابين. عن. اأُفرج. . •	2014/11/18 يوم.

العمر،.من.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين،.وال�ساب.»محمود.ماهر.ح�سين«،.وهو.في.العقد.
الثالث.من.العمر،.بعد.يومين.من.اعتقالهما.من.مكان.عملهما..

من. وهو. اعتقاله،. من. يومين. بعد. الطالب«. »اأيمن. ال�ساب. عن. اأُفرج. .، •	19/11/2014 يوم.

اأهالي.قرية. اأي�ساً.عن.الالجئ.»اأحمد.حمود«،.من. اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين،.واأُفرج.
تر�سيحا.في.فل�سطين.بعد.اعتقال.دام.عدة.اأ�سهر.

محمد. »رامي. ال�ساب. من. كاًل. ال�سوري. االأمن. قوات. اعتقلت. . •	2015 الثاني. كانون. .2 يوم.
الرفاعي«.وال�ساب.)موؤيد.ريا�ص.عو�ص(.حيث.اقتادتهما.اإلى..جهة.مجهولة..

.اعُتقل.الالجئ.»فرا�ص.خالد.ال�سعبي«.في.اأثناء.دعوته.لمراجعة.فرع. يوم.18.كانون.الثاني.2015	•
االأمن.ال�سيا�سي..يذكر.اأنه.في.العقد.الثالث.من.العمر،.من.اأهالي.قرية.عين.الزيتون.في.فل�سطين.
مختــــــار. عبا�ص«. »�سالح. المتقاعد. االأ�ستاذ. اعُتقل. .، •	2015 الثاني/يناير. كانون. .23 يوم.
حّي.مخيم.العائدين.في.حم�ص..ي�سار.اإلى.اأنه.في.العقد.ال�سابع.من.العمر،.من.اأهالي.قرية.

�سفورية.في.فل�سطين.
،.اعتقلت.االأجهزة.االأمنية.ال�سورية.ال�ساب.»�سليم.ال�سادق«،. يوم.26.كانون.الثاني.2015	•
في. الموجودة. البعث«. »كتائب. ي�سمى. ما. اأع�ساء. اأحد. باأنه. علماً. المخيم،. اأبناء. من. وهو.

جامعة.البعث.بحم�ص.
،.اأفرج.االأمن.ال�سوري.عن.الالجئ.الفل�سطيني.»اأحمد.عثمان«،. يوم.2.�سباط/فبراير.2015	•

وهو.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص،.بعد.اعتقال.دام.اأكثر.من.عام.وثالثة.اأ�سهر..
،.اأفرج.االأمن.ال�سوري.عن.الالجئ.الفل�سطيني.»�سالح.عبا�ص«،. ..يوم.6.�سباط/فبراير.2015	•

بعد.اعتقال.دام.اأكثر.من.ع�سرة.اأيام....
..ُفقد.االت�سال.بالم�سّن.الفل�سطيني.»خير.الدين.محمد.ال�سعبي«.. .يوم.8.�سباط/فبراير.2015	•
ُي�سار.اإلى.اأن.»ال�سعبي«.كان.دائم.الح�سور.بالقرب.من.»معبر.ال�سبكات«.قرب.جامع.بالل.

من.الجهة.الجنوبية.ال�سرقية.للمخيم..
.�ُسجل.اعتقال.ال�ساب.»محمود.خالد.محمود.�سطارة«،.وهو.من. يوم.20.�سباط/فبراير.2015	•
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اأبناء.مخيم.العائدين،.وذلك.منذ.2.�سباط/فبراير..يذكر.اأن.»�سطارة«.كان.قد.اعُتقل.لمرتين.
�سابقتين.

اأحمد. »محمد. الجامعي. الطالب. عن. ال�سوري. االأمن. اأفرج. .، •	2015 �سباط/فبراير. .20 يوم.
ق�ساد«،.وهو.من.�سكان.مخيم.العائدين،.بعد.اعتقال.دام.اأكثر.من.4.اأ�سهر.

،.دهم.االأمن.ال�سوري.منزل.الالجئ.الفل�سطيني.»رامي.خليل. يوم.23.�سباط/فبراير.2015	•
�سبحية«.بغية.اعتقاله،.اإال.اأنه.الذ.بالفرار.ولم.تتمكن.تلك.القوى.من.القب�ص.عليه....

،.اعُتقل.الالجئان.»موؤيد.ريا�ص.عو�ص«،.وهو.في.العقد.الثالث. يوم.10.اآذار/مار�ص.2015	•

الثالث.من. العقد. االإمام«،.وهو.في. ال�سجرة،.و»محمد.طارق. قرية. اأهالي. العمر،.ومن. من.
العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.عكا.في.فل�سطين..

العائدين،. اأبناء.مخيم. .ثالثة.�سباب.من. اآذار/مار�ص.2015	• ال�سوري.يوم.13. اعتقل.االأمن.

مدينة. اأهالي. العمر،.ومن. من. الثالث. العقد. بداية. في. الغ�سبان«،.وهو. اأحمد. »غ�سان. هم:.

�سفد.في.فل�سطين،.وال�ساب.»م�سطفى.الروبة«،.وهو.في.العقد.الثاني.من.العمر،.ومن.اأهالي.

العمر،. الثالث.من. العقد. التوبة«،.وهو.في. مدينة.�سفد.في.فل�سطين،.و»خالد.محمد.خليل.
ومن.اأهالي.قرية.�سفورية.في.فل�سطين.

حادثة. خلفية. على. .، عرابي”	• مو�سى. “محمود. ال�ساب. اعُتقل. .2015 اآذار/مار�ص. .14 يوم.

العقد. في. باأنه. علماً. بي�سان،. م�سفى. من. بالقرب. الما�سي. العام. المدنيين. على. النار. اإطالق.
الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.عكا.في.فل�سطين..

.اأقدم.االأمن.ال�سوري.على.اعتقال.اأحد.اأبناء.مخيم.العائدين.في. يوم.17.مار�ص/اآذار.2015	•
حم�ص.»فرا�ص.الحاج.يحيى«،.وهو.من.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين.

،.اعُتقل.الالجئ.الفل�سطيني.»اأحمد.التوبة«،.وهو.من.اأهالي.قرية. يوم.20.اآذار/مار�ص.2015	•
�سفورية.في.فل�سطين.

،.اعتقل.عنا�سر.حاجز.زيدل.على.طريق.حم�ص.ال�سلمية.حماه. يوم.23.اآذار/مار�ص.2015	•
خم�سة.من.اأبناء.المخيم،.وذلك.اأثناء.�سفرهم.اإلى..تركيا...

من. الح�سين«،.وهو. »فوؤاد. ال�ساب. ال�سوري.عن. االأمن. اأفرج. .، مار�ص/اآذار.2015	• يوم.23.
اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص،.وذلك.بعد.اعتقال.دام.اأكثر.من.اأربعة.ع�سر.يوماً.
،.اعُتقل.طالب.الحقوق.»م�سعب.محمد.جمال.الموعد«. يوم.2.ني�سان/اأبريل.2015	•

في. العائدين. مخيم. اأبناء. من. ثالثة. عن. . ني�سان/اأبريل.2015	• .7 يوم. ال�سوري. االأمن. اأفرج.
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حم�ص،.هم:.»محمد.عمر.ال�سلبي«،.والطالب.»معاذ.مروان.زهراوي«.في.نف�ص.اليوم.الذي.
اعُتقال.فيه،.فيما.اأفرج.عن.»محمد.اأحمد.خلفة«،.في.اليوم.الثاني.من.اعتقاله..

،.اعتقل.عنا�سر.اأحد.الحواجز.التابع.للجي�ص.النظامي.»اإياد.نعيم. يوم.10.ني�سان/اأبريل.2015	•
عو�ص«،.وهو.في.بداية.العقد.الرابع.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين.

،.اعتقل.االأمن.ال�سوري.ثالثة.الجئين.فل�سطينيين.من.اأبناء. ..يوم.11.ني�سان/اأبريل.2015	•

مخيم.العائدين.في.حم�ص،.هم:.»محمد.مو�سى.محمد.�سطارة«،.وهو.في.بداية.العقد.الثالث.

من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين،.و»خلدون.مو�سى.محمد.�سطارة«،.وهو.
في.العقد.الرابع.من.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين..

.اعُتقل.الالجئ.»عبد.غ�سان.عليوة«،.وهو.في.نهاية.العقد.الثالث. يوم.28.اآذار/مار�ص.2015	•

و»خلدون. �سطارة«،. محمد. مو�سى. »محمد. الفل�سطينيان. الالجئان. عن. واأُفرج. العمر،. من.

اأنهما.في.نهاية. اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص..وُيذَكر. مو�سى.محمد.�سطارة«،.وهما.من.
العقد.الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين..

،.ُدهم.اأحد.منازل.�سارع.القد�ص.في.مخيم.العائدين.بحم�ص،.واعُتقل. يوم.5.اأيار/مايو.2015	•

ال�ساب.»اأمجد.محمد.هدبة«،.وهو.في.العقد.الثالث.من.العمر..يذكر.اأن.هذه.هي.المرة.الثانية.
التي.ُيعتَقل.فيها.ال�ساب.»هدبة«.خالل.العامين.الما�سيين..

العقد. في. وهو. فار�ص«،. اأحمد. الدين. »عالء. ال�ساب. اعُتقل. .، •	2015 اأبريل/ني�سان. .13 يوم.

اأثناء.دهم.االأمن.ال�سوري.الأحد. اأبناء.مخيم.العائدين.بحم�ص،.في. الثالث.من.العمر،.ومن.
المكاتب.في.حّي.ال�سما�ص.المجاور.للمخيم.

محمد. »زياد. الفل�سطيني. الالجئ. ال�سوري. االأمن. قوات. اعتقلت. . اأيار/مايو.2015	• .13 يوم.

اأيوب«.)اأبو.محمد(.من.مكان.عمله.في.م�سفاة.حم�ص،.ثم.دهمت.قوات.االأمن.منزله.واأجرت.

المنزل.. داخل. وجدت. التي. واالأموال. الممتلكات. بع�ص. و�سادرت. للمكان،. تفتي�ص. عملية.

و»اأيوب«.في.نهاية.العقد.الخام�ص.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.الج�ص.في.فل�سطين..واعتقلت.

االأجهزة.االأمنية.ال�سورية.في.ذات.اليوم.الالجئ.الفل�سطيني.»محمود.عي�سى.عبا�ص«،.وذلك.

بعد.دهم.منزله.في.�سارع.يافا.داخل.المخيم،.وهو.في.بداية.العقد.الخام�ص.من.العمر،.ومن.
اأهالي.قرية.طيرة.حيفا.في.فل�سطين.

.اعُتقل.»�سليمان.ال�سبطي«،.وهو.في.نهاية.العقد.الثالث.من.العمر،. يوم.18.اأيار/مايو.2015	•

ومن.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين.للمرة.الثانية،.علماً.باأنه.كان.قد.ق�سى.عامين.في.ال�سجون.
ال�سورية.ب�سبب.ذهابه.اإلى.حّي.)بابا.عمرو(.في.حم�ص.لالطمئنان.اإلى.منزله.



31

العائدين. مخيم. اأبناء. من. وهو. »عبدوغنام«،. الالجئ. اعُتقل. . •	2015 اأيار/مايو. .20 يوم.
بحم�ص،.وفي.منت�سف.العقد.الخام�ص.من.العمر،.من.اأهالي.قرية.طيرة.حيفا.في.فل�سطين.

نهاية. في. وهو. محمود«،. ح�سين. »لوؤي. ال�سوري. االأمن. اعتقل. .، •	2015 اأيار/مايو. .21 يوم.

من. اأثناء.عودته. في. وذلك. فل�سطين،. في. الزيب. قرية. اأهالي. ومن. العمر،. من. الثالث. العقد.
مدينة.طرطو�ص...

مخيم. اأبناء. من. وهو. دروي�ص«،. طالب. »عامر. الالجئ. اعُتقل. .، •	2015 اأيار/مايو. .22 يوم.

اعتقال. �ُسجل. فيما. بي�سان،. م�سفى. من. بالقرب. عمله. مكان. من. وذلك. حم�ص،. في. العائدين.

في. العائدين. مخيم. اأبناء. من. وهو. بـ»اأبوعمر«،. الملقب. عمر«. اإ�سماعيل. »محمد. الالجئ.
حم�ص،.وفي.نهاية.العقد.الرابع.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين.

،.اأُفرج.عن.ال�ساب.»عبدوغنام«،.وهو.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في. يوم.27.اأيار/مايو.2015	•

حم�ص،.بعد.يومين.من.اعتقاله،.وهو.في.منت�سف.العقد.الخام�ص.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.
طيرة.حيفا.في.فل�سطين.

،.اعتقل.عنا�سر.االأمن.ال�سوري.الالجئ.»عالء.�ساليمة«.الملقب.بـ»اأبو. يوم.28.اأيار/مايو.2015	•
عجاج«،.وهو.من.اأبناء.مخيم.العائدين.واأحد.عنا�سر.اللجان.االأمنية.المح�سوبة.على.النظام..

،.اأفرج.االأمن.ال�سوري.عن.اأربعة.الجئين.فل�سطينيين،.من.بينهم. يوم.3.حزيران/يونيو.2015	•

ثالثة.من.�سكان.مخيم.العائدين.في.حم�ص.هم:.»عبد.غ�سان.عليوة«،.وهو.في.العقد.الثالث.من.

العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.عكا.في.فل�سطين،.وذلك.بعد.اعتقال.دام.قرابة.�سهر.ون�سف،.و»طارق.

اأكرم.ها�سم.�ساليمة«،.وهو.في.العقد.الرابع.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين،.

بعد.اعتقال.دام.اأكثر.من.عامين،.و»يو�سف.محمد.ب�سيوني«،.وهو.في.العقد.الرابع.من.العمر،.
ومن.اأهالي.مدينة.حيفا.في.فل�سطين،.وذلك.بعد.اعتقال.دام.نحو.ثالثين.يوماً.

.اعتقل.االأمن.ال�سوري.»ح�سن.�سالم«.)اأبوعماد(،.القيادي.في. يوم.6.حزيران/يونيو.2015	•

الجبهة.الديمقراطية.وع�سو.قيادة.المنطقة.الو�سطى.فيها،.حيث.اعُتقل.عند.حاجز.القطيفة.

مع. �سمله. بلّم. المتعلقة. المعامالت. بع�ص. الإجراء. دم�سق. اإلى. من.حم�ص. توجهه. اأثناء. في.
اأ�سرته.في.األمانيا.

اأبناء.مخيم.العائدين،. ،.اأفرج.االأمن.ال�سوري.عن.ثالثة.من. يوم.13.حزيران/يونيو.2015	•

هم:.»مروان.علي.غريب«،.وذلك.بعد.اعتقاله.الأكثر.من.عام.في.�سجن.حم�ص.المركزي،.كذلك.

اأُفرج.عن.»عامر.طالب.دروي�ص«،.وهو.في.العقد.الرابع.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.ال�سجرة.
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العقد. في. وهو. اأ�سهر،. ثالثة. من. الأكثر. اعُتقل. الذي. الروبة«. »م�سطفى. وعن. فل�سطين،. في.
الثالث.من.العمر،.ومن.اأبناء.مدينة.�سفد.في.فل�سطين.

�سمااًل. مدينة.حماه. بعد. الواقع. الجوي. االأمن. اأحد.حواجز. اأقدم. .حزيران/يونيو،. يوم.14	•

من. وهي. �ساليمة«،. اأحمد. »مانيا. الفل�سطينية. الالجئة. اعتقال. على. »مورك«. منطقة. وقبل.
اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص..

في. للمتطوعين. حم�ص. فرع. م�سوؤول. ال�سوري. االأمن. قوات. اعتقلت. حزيران/يونيو. . •	16 يوم.

جمعية..الهالل.االأحمر.الفل�سطيني،.واأحد.اأهم.العاملين.في.المجال.التطوعي.بمخيم.العائدين.في.
.حم�ص.»خالد.زيد.اأبو.جمال«.على.الحدود.ال�سورية.اللبنانية،.ولم.ُتعَرف.اأ�سباب.االعتقال.

الهجرة. دائرة. في. خطاب«. اهلل. عطا. »حامد. ال�ساب. حزيران/يونيو. . •	18 يوم. اعُتقل. كذلك. .

والجوازات.بمدينة.حم�ص،.وذلك.اأثناء.محاولته.ا�ستخراج.جواز.�سفر،.مع.العلم.باأنه.كان.
يعمل.في.»م�سفاة.حم�ص«.الأكثر.من.خم�سة.وع�سرين.عاماً.

.حزيران/يونيو،.منزل.الالجئ.»محمد.اإ�سماعيل.عمر«. دهمت.قوات.االأمن.ال�سورية.يوم.27	•

واعتقلته.بعدما.�سّلم.نف�سه.اإثر.احتجاز.عنا�سر.االأمن.ل�سقيقه.رهينة.لل�سغط.عليه.لت�سليم.

نف�سه.بعدما.الذ.بالفرار.منهم..يذكر.اأن.»عمر«.في.العقد.الثاني.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.
ال�سجرة.في.فل�سطين.

.حزيران/يونيو.الالجئ.»ماهر.دروي�ص«.المتناعه.عن.االلتحاق. اعتقل.االأمن.ال�سوري.يوم.30	•

المعار�سة. مجموعات. �سد. القتال. جبهات. في. ال�سوري. واالأمن. الجي�ص. قوات. ب�سفوف.

الم�سلحة،.علماً.باأنه.اأحد.عنا�سر.المجموعات.الموالية.لالأمن.ال�سوري،.وهو.في.نهاية.العقد.
الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين.

في. العائدين. مخيم. منازل. تدهم. ال�سوري. النظام. قوات. .، •	2015 اآب/اأغ�سط�ص. .22 يوم.

معرفة. دون. دغيم«. وحيد. »اأبو. الفل�سطيني. الالجئ. بناية. االأمن. عنا�سر. دهم. فقد. حم�ص..

االأ�سباب.الكامنة.وراء.ذلك..وفي.�سارع.القد�ص.دهم.االأمن.ال�سوري.منزل.اآل.القد�سي،.فيما.

اعتقلت.قوات.النظام.ثالثة.اأ�سخا�ص.�سوريين.بعد.دهم.بيت.الالجئ.الفل�سطيني.»محمد.جهاد.
الخطيب«.غربي.م�سفى.بي�سان،.وبناية.»اإياد.اأحمد.الكردي«.في.منت�سف.�سارع.»يافا«.

.االأمن.ال�سوري.يعتقل.كاًل.من.محمد.عرابي.وه�سام.قطو�ص.في. يوم.10.اأيلول/�سبتمبر.2015	•
اأثناء.�سفرهما.اإلى.تركيا.عبر.مدينة.حماه..
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.جدول.باأ�سماء.المعتقلين.من.اأبناء.مخيم.حم�ص.
خالل.الفترة.الممتدة.بين.اآذار/مار�ص.2011.واأيلول/�سبتمبر.2015

مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

.حاجز.ح�سياء.في.حم�ص حم�ص غير.معروف 2012/5/4 .محمد.الغ�سبان 1

.من.مواليد.عام.1989،.اعُتقل.في.اأثناء
تقديمه.للح�سول.على.جواز.�سفر

حم�ص المحطة 2012/11/9
.همام.عبد.الرحمن

اأيوب
2

.اعُتقل.على.اأحد.الحواجز.خارج
المخيم

حم�ص غير.معروف 2012/19/9 محمد.ال�سغير 3

.اعُتقل.في.اأثناء.عودته.اإلى.منزله
.من.قبل.الحاجز.الموجود.في.اأول

المخيم
حم�ص

..مخيم.العائدين
حم�ص

2012/24/9
.ح�سان.م�سطفى

�ساليمة
4

.على.حاجز.لالأمن.غير.محدد
بال�سبط

حم�ص غير.معروف 2012/24/9 ر�ستم.ال�سعبي 5

الحواجز.القريبة.من.مخيم.حم�ص حم�ص غير.معروف 2012/25/9
.محمد.محمود
دروي�ص

6

.اعُتقل.على.اأحد.الحواجز.االأمنية
بالقرب.من.حر�ستا.وهو.قادم.من.دم�سق

.ريف
دم�سق

حر�ستا 2012/9/10 اأحمد.بكر 7

.اعُتقل.على.اأحد.الحواجز.االأمنية
.بالقرب.من.حر�ستا.وهو.قادم.من.دم�سق

.ريف
دم�سق

حر�ستا 2012/9/10 اأيمن.�سرحان 8

.اعُتقل.في.دم�سق.-.الزاهرة.عند
.تفتي�ص.ال�سيارة.العامة.التي.كان

يركب.فيها
دم�سق الزاهرة 2012/19/10 اأحمد.العبد 9

اعُتقل.على.طريق.م�سياف حم�ص طريق.م�سياف 2012/8/11
.خالد.محمود
�سطارة

10

اعُتقل.على.طريق.م�سياف حم�ص طريق.م�سياف 2012/8/11 وليد.الحاج.يحيى 11

اعُتقل.على.طريق.م�سياف حم�ص طريق.م�سياف 2012/8/11
..محمد.الحاج
يحيى

12

عند.حاجز.دوار.تدمر حم�ص
..مخيم.العائدين

حم�ص
2012/10/11

.بالل.اإبراهيم
ال�سغير

13
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الحاجز.القريب.من.مدخل.المخيم حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2012/12/11

.اأ�سامة.يو�سف
دروي�ص

14

الحاجز.القريب.من.مدخل.المخيم حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2012/12/11 بالل.ال�سغير 15

الحاجز.القريب.من.مدخل.المخيم حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2012/12/11 كمال.محمد 16

الحاجز.القريب.من.مدخل.المخيم حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2012/12/11 محمد.ال�سغير 17

.في.العقد.الثالث.من.العمر،.من
اأهالي.مدينة.يافا.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/17/1

.عماد.محمد.علي
.ديب.غالي

18

.اعُتقل.من.قبل.اأحد.حواجز.مدينة
حم�ص

حم�ص غير.معروف 2013/19/1 راأفت.التوبة 19

.اعتقلته.قوات.»االأمن«.من.اأمام
.مكتبته.الواقعة.في.حّي.طريق.ال�سام

حم�ص غير.معروف 2013/20/1 ب�سير.�سبحية 20

.اعُتقل.من.اأمام.جامع.خالد.بن
الوليد.في.حم�ص

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/30/1 عبد.العزيز.اأيوب 21

.اعُتقل.من.اأمام.جامع.خالد.بن
الوليد.في.حم�ص

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/30/1 فهد.اأيوب 22

.اعُتقل.من.قبل.اأحد.الحواجز.في
مدينة.حم�ص

.حم�ص غير.معروف 2013/9/2 يحيى.فوؤاد.عبا�ص 23

.اعُتقل.على.حاجز.دوار.تدمر.في
اأثناء.ذهابه.اإلى.عمله

.حم�ص غير.معروف 2013/10/2 جهـاد.اإدري�ص 24

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/15/2 فهد.عبا�ص 25

.من.�سكان.طريق.ال�سام،.اعُتقل.من.قبل
اأحد.حواجز.االأمن.في.مدينة.حم�ص

.حم�ص غير.معروف 2013/5/3 وليد.ح�سان 26

.يعمل.�سائق.با�ص،.اعُتقل.عندما
كان.ذاهباً.اإلى.عمله

.حم�ص غير.معروف 2013/8/3 احمد.العبد 27

.اعُتقل.على.حاجز.مفرق.المدينة
.الجامعية.التابع.للجي�ص.النظامي

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/26/3

.مرعي.ح�سن
حميد

28
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. حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/18/4

.اأحمد.محمود
دروي�ص

29

.اعتقله.االأمن.ال�سوري حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/20/5 اإبراهيم.غ�سبان 30

.اعتقله.االأمن.ال�سوري.في.اأثناء
.عودته.من.منطقة.ح�سياء.على
.طريق.حم�ص.– دم�سق

حم�ص
.طريق.حم�ص
– دم�سق

2013/20/5 راغب.الج�سي 31

.اعتقله.فرع.االأمن.الجوي.في.مدينة
.حم�ص

حم�ص غير.معروف 2013/2/6
.اأ�سرف.�سبحي
�سرحان

32

.من.�سكان.حّي.الوعر.في.حم�ص.
.اعُتقل.بتاريخ.2013/6/23.في
.دائرة.فرع.الهجرة.والجوازات،
.وحتى.اللحظة.ال.توجد.عنه.اأي

اأخبار.اأو.معلومات

حم�ص غير.معروف 2013/23/6
.فرا�ص.محمد
ها�سم

33

.اعُتقل.على.حاجز.مفرق.».مخيم
.العائدين.حم�ص«.طريق.ال�سام

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/7/7

.محمد.تي�سير
عو�ص

34

.على.اأحد.حواجز.طريق.حم�ص
.)حاجز.الجالب(،.وذلك.في.اأثناء
.عودته.من.عمله.في.دم�سق

حم�ص غير.معروف 2013/25/7
.اأحمد.محمد
اأبو.ريا 35

.على.مدخل.مخيم.العائدين.في.حم�ص.
.اعُتقل.في.اأثناء.عودته.من.عمله

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/31/7

.عبد.الرحمن
محمود.�سبحية

36

.اعُتقل.على.حاجز.مفرق.مخيم
.العائدين.في.حم�ص،.وذلك.في.اأثناء
.خروجه.للعمل،.وهو.في.العقد

الرابع.من.العمر

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/3/8 محمد.قاروط 37

.اعتقله.االأمن.ال�سوري حم�ص حي.االإن�ساءات 2013/10/8 يا�سر.غريب 38

.من.�سكان.طريق.ال�سام،.اعتقله
.عنا�سر.االأمن.ال�سوري.على.اأحد

.حواجز.مدينة.حم�ص
حم�ص غير.معروف 2013/15/8 محمد.نور.�سمور 39

.........اعتقله.االأمن.ال�سوري حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/18/8

.اأحمد.محمد.خير
حديد

40
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.اعتقله.االأمن.ال�سوري حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/18/8

.عبد.الهادي
العبداهلل

41

.اعتقله.االأمن.ال�سوري حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/18/8

.فوزي.نجيب
العبداهلل

42

.اعتقله.االأمن.ال�سوري حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/18/8 محمد.نادر.�سمور 43

.اعتقله.االأمن.ال�سوري حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/18/8 طارق.زياد.العمر 44

اعُتقل.في.اأثناء.عودته.من.ليبيا
.غير

معروف
غير.معروف 2013/22/8

.اأحمد.محمد
�سريح

45

.اعتقله.عنا�سر.الحاجز.التابع
.للجي�ص.النظامي.عند.مدخل.مخيم
.العائدين.في.حم�ص..ُيذَكر.اأن

.�سحادة.في.العقد.الثاني.من.العمر،
.وهومن.�سكان.مخيم.العائدين.في
.حماه،.لكنه.يقيم.في.مخيم.العائدين
.بحم�ص،.ريثما.ينتهي.من.تقديم

االمتحانات.الجامعية

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/24/8

.م�سطفى.عبد
الكريم.�سحادة

46

.اعُتقل.في.اأثناء.عودته.من.دم�سق.اإلى
.حم�ص..هو.في.العقد.الثالث.من.العمر،
وكان.برفقة.والدته.في.اأثناء.اعتقاله

حم�ص
.طريق.حم�ص
– دم�سق

2013/11/9 محمد.خالد.عثمان 47

.اعتقله.حاجز.مفرق.المخيم
.الرئي�سي.التابع.للجي�ص.النظامي،
.وذلك.في.اأثناء.نقل.والده.الإجراء
.عملية.قلبية،.حيث.ترك.والده.في
.ال�سيارة.وحده..ُيذَكر.اأن.العثمان
في.العقد.الثالث.من.العمر.

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/6/10

.ح�سام.اأحمد
عثمان

48

.اعتقله.عنا�سر.حاجز.تل.منين.في
دم�سق.التابع.للجي�ص

النظامي

.ريف
دم�سق

تل.منين 2013/19/10 ب�سار.فار�ص 49
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اعتقله.االأمن.ال�سوري.يوم
.الخمي�ص.14.اأكتوبر.عند.حاجز
..القطيفة،.وذلك.في.اأثناء.ذهابه.اإلى
دم�سق..ي�سار.اإلى.اأن.حماد.في

.العقد.الخام�ص.من.العمر،.وهو.من
.م�سوؤولي.الجبهة.ال�سعبية.لتحرير
فل�سطين.في.المنطقة.الو�سطى

�سابقاً،.لقرابة.ع�سرة.اأعوام.متتالية

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/24/10

.عبد.الهادي
محمود.حماد

50

.اعُتقل.من.منزله.الكائن.في.حّي
.عكرمة.على.طريق.ال�سام.في.حم�ص

حم�ص غير.معروف 2013/10/11 وائل.التوبة 51

.اعتقله.عنا�سر.االأمن.ال�سوري.من
منزله.الكائن.في.حّي.طريق.ال�سام

حم�ص غير.معروف 2013/26/11 هيثم.القا�سي 52

.من.مركز.تدريب.جي�ص.التحرير
.الفل�سطيني.في.مدينة.م�سياف.
.ُي�سار.اإلى.اأن.هذه.هي.المرة.الثانية

التي.ُيعَتَقل.فيها

حم�ص م�سياف 2013/11/12 فادي.الخطيب 53

.من.مركز.تدريب.جي�ص.التحرير
.الفل�سطيني.في.مدينة.م�سياف.
.ي�سار.اإلى.اأن.هذه.هي.المرة.الثانية

التي.ُيعَتَقل.فيها

حم�ص م�سياف 2013/11/12 محمد.الزين 54

.اعُتقل.عند.حاجز.طريق.ال�سام.
.ي�سار.اإلى.اأن.اأبو.�سالم.في.العقد
.الثاني.من.العمر،.وهو.من.اأهالي
.قرية.اإم.الفرج.في.ق�ساء.عكا.في

فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2013/19/12

.محمد.عماد.ح�سن
اأبو.�سالم

55

.اعُتقل.على.حاجز.القطيفة.في.اأثناء
..عودته.هو.واأخته.من.دم�سق.اإلى
.حم�ص..ُيذكر.اأن.ال�سمور.من.اأهالي
.قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين.وي�سكن
في.مخيم.العائدين.– حم�ص

.ريف
دم�سق

القطيفة 2014/10/1
.محمد.محمود
علي.�سمور

56
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.اعتقله.عنا�سر.حاجز.مخيم
.العائدين.مفرق.جامع.بالل.التابع
.للجي�ص.النظامي..ي�سار.اإلى.اأنه.في
.العقد.الخام�ص.من.العمر،.وهومن
اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/18/2 عدنان.دياب 57

. حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/23/2 ب�سير.ال�سعبي 58

. حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/23/2 م�سطفى.عثمان 59

.اعُتقل.في.اأثناء.عودته.من.منطقة
الفرقل�ص.اإلى.المخيم

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/15/3 غ�سان.�ساليمة 60

.اعُتقل.في.اأثناء.عودته.من.منطقة
الفرقل�ص.اإلى.المخيم

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/15/3

.محمد.محمود
�سلون

61

. حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/3/4 محمود.المجذوب 62

.اعتقله.عنا�سر.االأمن.ال�سيا�سي.من
.اأمام.منزله.في.�سارع.القد�ص..ُي�سار
.اإلى.اأنه.في.العقد.الرابع.من.العمر،

وهو.من.اأهالي
قرية.الطيرة.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/28/4 طه.دربا�ص 63

.اعُتقل.من.مكان.عمله.الكائن.تحت
.بناء.»جامع.اأ�سامة«.مقابل.مخيم
.العائدين.في.حم�ص..ُي�سار.اإلى.اأنه

في.العقد.الثالث.من.العمر

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/24/5 اأحمد.علي.ق�ساد 64

.اعُتقل.بعد.ا�ستدعائه.من.قبل.مفرزة
االأمن.في.المخيم

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/1/6

.محمد.قا�سم
بهلول

65

.اعُتقل.في.اأثناء.حملة.اعتقال.وا�سعة
.�سملت.مراكز.توزيع.الغاز.ومراكز
توزيع.الخبز.وبع�ص.االأ�سواق

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/10/6

.اأحمد.ح�سين
ف�سة

66
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.اعُتقل.في.اأثناء.حملة.اعتقال
.وا�سعة.�سملت.مراكز.توزيع.الغاز

..ومراكز.توزيع.الخبز
وبع�ص.االأ�سواق

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/10/6

.محمد.ح�سين
ف�سة

67

.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص..ُيذَكر.اأنه.في.العقد.الرابع

من.العمر
حم�ص

.مخيم.العائدين
حم�ص

2014/8/7 محمد.اأحمد.�سلوم 68

.اعُتقل.في.كاراج.حم�ص،.ويذكر.اأنه
.كان.قد.نزح.اإلى.مخيم.العائدين.في
حم�ص،.وهو.من.�سكان.حّي.الق�سور

حم�ص غير.معروف 2014/22/7 اأحمد.ح�سين.كيال 69

.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص...ي�سار.اإلى.اأن.ال�ساب.في
.العقد.الثاني.من.العمر،.وهومن

.اأهالي.مدينة.حيفا.في.فل�سطين،.وقد
اعتقله.االأمن.ال�سوري

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/10/8

.محمد.معتز
االأ�سود

70

.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص،..وهو.في.العقد.الثاني.من
.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.حيفا
.في.فل�سطين،.وقد.اعتقله.االأمن

ال�سوري

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/10/8 يو�سف.خالد.عبا�ص 71

.اعُتقل.من.م�سفى.بي�سان،.وهو.في
العقد.الرابع.من.العمر

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/25/8

.اإيهاب.وجيه
زيدان

72

.من.�سكان.مخيم.العائدين.في
.حم�ص،.اعُتقل.في.اأثناء.ذهابه

اإلى.عمله
حم�ص

.مخيم.العائدين
حم�ص

2014/1/9 اأحمد.ال�سعبي 73

.اعتقله.االأمن.ال�سوري.على.اأحد
الحواجز.التابعة.له.في.مدينة.حم�ص

حم�ص غير.معروف 2014/4/9 �سامر.حديد 74
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.في.العقد.ال�سابع.من.العمر،.من
.اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين،
.وهو.م�سوؤول.الفرقة.الحزبية

.البعثية.ومدر�ص.في.وكالة.الغوث
.�سابقاً،.حيث.اعُتقل.في.اأثناء
.مغادرته.مدينة.حم�ص.باتجاه
حلب،.في.منطقة.�سارع.ال�ستين

حم�ص غير.معروف 2014/5/9 محمد.�ساليمة 75

.من.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين.
.اعُتقل.يوم.2014/9/9.من.مكان
.عمله.في.المخيم،.وهو.في.العقد

الرابع.من.العمر

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/12/9 ع�سام.الخالدي 76

.من.اأهالي.قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين
.اعُتقل.يوم.2014/9/9.من.مكان
.عمله.في.المخيم،.وهو.في.العقد
.الرابع.من.العمر،.وقد.اعُتقل.للمرة
.الثانية.بعد.االإفراج.عنه.ب�ساعات

يوم.2014/9/16

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/16/9

.معاذ.عمر
�سبحية

77

. حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/26/9

.اإبراهيم.اأبو
الخير

78

. حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/26/9 اأمجد.القو�سي 79

.اعُتقل.بعد.منت�سف.الليل.من.اأمام
.منزله.و�سط.�سارع.القد�ص،.وهو.في

العقد.الثالث.من.العمر
حم�ص

.مخيم.العائدين
حم�ص

2014/26/9 محمود.جهاد 80

.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص..اعتقلته.اأجهزة.االأمن

.الع�سكري.على.حاجز.دوار.تدمر،
وهو.في.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/17/10 مجدي.االأ�سدي 81

.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص،..وذلك.من.دائرة.الهجرة
.والجوازات.في.حم�ص،.وهي.في
.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر.من.اأهالي

مدينة.عكا.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/24/10 �سباح.البياري 82
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مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

.وهو.نازح.من.منطقة.الخالدية
.في.حم�ص.اإلى.مخيم.العائدين.في
.حم�ص..اعتقلته.مفرزة.اأمن.المخيم،
وهو.في.العقد.الرابع.من.العمر

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/26/10 محمد.حب�ص 83

.اعُتقل.من.منزله.في.مخيم
.العائدين،.وهو.في.العقد.الرابع.من
.العمر،.من.اأهالي.قرية.طيرة.حيفا

في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/1/11 رجا.ح�سن.غنام 84

.في.العقد.الخام�ص.من.العمر،
.من.اأهالي.قرية.ال�سجرة.في
.فل�سطين..اعُتقل.على.حاجز

.الزبزوب.خلف.جامع.»بالل«.في
الحّي.ال�سرقي.للمخيم

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/3/11 معتز.خالد.عمر 85

.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص
.وذلك.منذ.الرابع.من.�سهر.اأكتوبر
.الما�سي،.حيث.اعتقله.عنا�سر

.حاجز.دوار.ال�سريتل.جانب.الملعب
.البلدي.التابع.للجي�ص.النظامي.
.ُيذَكر.اأنه.طالب.جامعي،.وهو.في
.العقد.الثاني.من.العمر،.من.اأهالي
قرية.عين.الزيتون.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/4/11

.غريب.محمد
غريب

86

.في.العقد.ال�سابع.من.العمر..اعُتقل
.في.اأثناء.عمله.�سائَق.اأجرة.على
.اأحد.الحواجز.المحيطة.بالمخيم

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/6/11

.اإبراهيم.فاروق
دياب

87

.في.العقد.الثالث.من.العمر،.وهو.من
اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/7/11

.محمد.يو�سف
الغلوي

88
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مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص..اعتقله.عنا�سر.مخفر

.ال�سما�ص،.علماً.باأنه.موظف.حكومي
.في.موؤ�س�سة.االإ�سكان.الع�سكرية،
.وهو.في.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر،
من.اأهالي.قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/25/11 اأحمد.حمود 89

.اعُتقل.من.منزله.في.مخيم
.العائدين،.علماً.باأنه.في.العقد

.الخام�ص.من.العمر،.من.اأهالي.قرية
طيرة.حيفا.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/5/12 محمد.عو�ص 90

.اعتقلته.االأجهزة.االأمنية.ال�سورية
.من.مكان.عمله.في.محطة.جندر

.الحرارية.في.مدينة.حم�ص،.واقتيد
.اإلى.جهة.مجهولة،.وذلك.قبل.عدة
.اأيام..ُيذَكر.اأنه.في.العقد.الخام�ص
.من.العمر،.وهو.من.اأهالي.مدينة

�سفد.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2014/27/12 .طالل.غريري 91

.اعتقلته.االأجهزة.االأمنية.ال�سورية،
.وهو.ع�سو.الهيئة.االإدارية.التحاد
.طلبة.فل�سطين،.اإثر.م�ساجرة.في
.مقر.االتحاد.بجامعة.البعث،.جراء
.ال�سراع.حول.تولي.م�سوؤولية

.االتحاد،.وهو.في.العقد.الثالث.من
.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.�سفد.في

فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/14/1

.�سليم.محمد
ال�سادق

92

.اعتقلته.االأجهزة.االأمنية..ُيكّنى
.باأبو.اإبراهيم،.واقتيد.اإلى.جهة
.مجهولة،.ولم.تعرف.خلفية

.االعتقال،.وهو.في.العقد.الرابع.من
.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.طيرة.حيفا

في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/14/1

.محمد.اإبراهيم
الحجير

93
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مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

.اعُتقل.في.اأثناء.دعوته.لمراجعة
.فرع.االأمن.ال�سيا�سي..ُيذَكر.اأنه.في
.العقد.الثالث.من.العمر،.من.اأهالي
قرية.عين.الزيتون.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/18/1

.فرا�ص.خالد
ال�سعبي 94

.وهو.في.العقد.الخام�ص.من.العمر،
.............ومن.اأهالي.�سفد،.ومعروف

بـ.)اأبو.الغور(
حم�ص

.مخيم.العائدين
حم�ص

2015/26/2 اأحمد.ال�سعبي 95

.في.العقد.الرابع.من.العمر،.من
.اأهالي.تر�سيحا.

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/26/2

.رامي.خليل
.�سبحة

96

.في.العقد.الخام�ص.من.العمر.من
اأهالي.�سفد

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/26/2 و�سام.ال�سيد 97

.اعتقله.االأمن.ال�سوري،.وهو.في
.بداية.العقد.الثالث.من.العمر،.ومن
اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين.

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/7/3

.غ�سان.اأحمد
الغ�سبان

98

.في.العقد.الثالث.من.العمر،.من
.اأهالي.مدينة.عكا.في.فل�سطين،

.اعُتقل.في.اأثناء.خروجه.من.منطقة
الوعر.في.مدينة.حم�ص

حم�ص الوعر 2015/10/3
.محمد.طارق
االإمام

99

.في.العقد.الثالث.من.العمر،.من
.اأهالي.قرية.�سفورية.في.فل�سطين.

اعتقله.االأمن.ال�سوري
حم�ص

.مخيم.العائدين
حم�ص

2015/13/3
.خالد.محمد.خليل

التوبة
100

.اعتقله.االأمن.ال�سوري.على.خلفية
.حادثة.اإطالق.النار.على.المدنيين
.العام.الما�سي.بالقرب.من.م�سفى
.بي�سان،.علماً.باأنه.في.العقد.الثالث
.من.العمر،.وهو.من.اأهالي.مدينة.عكا

في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/14/3

.محمود.مو�سى
عرابي

101
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مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

.هو.في.بداية.العقد.الخام�ص.من
.العمر،.من.اأهالي.مدينة.�سفد
.في.فل�سطين،.وقد.اعتقله.االأمن

ال�سوري

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/17/3

.فرا�ص.الحاج
يحيى

102

.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص..ُيذَكر.اأنه.في.نهاية.العقد
.الثالث.من.العمر،.وهو.من.اأهالي
قرية.�سفورية.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/20/3 اأحمد.التوبة 103

.طالب.حقوق حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/2/4

.م�سعب.محمد
.جمال.الموعد

104

.في.العقد.الثالث.من.العمر،.من
اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/4/4 مروان.اللبابيدي 105

.الُمكنى.بـ.)اأبو.المعت�سم(،.وهو
.في.بداية.العقد.ال�ساد�ص.من.العمر،
ومن.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/4/4

.مروان.قا�سم
زواهري

106

.اعتقله.عنا�سر.اأحد.الحواجز.التابع
.للجي�ص.النظامي،.وهو.في.بداية
.العقد.الرابع.من.العمر،.ومن.اأهالي

قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/11/4 اإياد.نعيم.عو�ص 107

.في.العقد.الثالث.من.العمر،.من
.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص،
.منذ.13.اأبريل/ني�سان.الما�سي،
.وذلك.في.اأثناء.دهم.االأمن.ال�سوري
.الأحد.المكاتب.في.حّي.ال�سما�ص

المجاور.للمخيم

حم�ص حي.ال�سما�ص 2015/13/4
.عالء.الدين.اأحمد

فار�ص
108

.اعتقله.عنا�سر.االأمن.ال�سوري.بدهم
.اأحد.المنازل.في.�سارع.القد�ص،.وهو
.في.العقد.الثالث.من.العمر..ُيذَكر.اأن
.هذه.هي.المرة.الثانية.التي.ُيعتَقل
.افيها.ل�ساب.»الهدبة«.خالل.العامين

الما�سيين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/7/5 اأمجد.محمد.هدبة 109
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مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

.ُمكنى.بـ.)اأبو.محمد(،.اعتقلته
.قوات.االأمن.ال�سوري.من.مكان

.عمله.في.م�سفاة.حم�ص،.ثم.دهمت
.قوات.االأمن.منزله.واأجرت.عملية
.تفتي�ص.للمكان،.و�سادرت.بع�ساً.من
.الممتلكات.واالأموال.التي.ُوجدت
.داخل.المنزل..وهو.في.نهاية.العقد
.الخام�ص.من.العمر،.ومن.اأهالي
قرية.الج�ص.في.فل�سطين

حم�ص م�سفاة.حم�ص 2015/13/5 زياد.محمد.اأيوب 110

.اعتقلته.االأجهزة.االمنية.ال�سورية
.بعد.دهم.منزله.في.�سارع.يافا
.بالمخيم،.وهو.في.بداية.العقد
.الخام�ص.من.العمر،.ومن.اأهالي
قرية.طيرة.حيفا.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/13/5

.محمود.عي�سى
عبا�ص

111

.اعتقله.عنا�سر.االأمن.ال�سوري،
.وُيكنى.بـ.)اأبو.عجاج(،.وهو.من

.اأبناء.مخيم.العائدين،.واأحد.عنا�سر
.اللجان.االأمنية.المح�سوبة.على

النظام

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/20/5 عالء.�ساليمة 112

.في.نهاية.العقد.الثالث.من.العمر،
.من.اأهالي.قرية.الزيب.في.فل�سطين،
.وقد.اعُتقل.في.اأثناء.عودته.من

.مدينة.طرطو�ص

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/21/5

.لوؤي.ح�سين
محمود

113

.ُمكنى.بـ.)اأبوعمر(،.وو.من.اأبناء
.مخيم.العائدين.في.حم�ص،.وفي
.نهاية.العقد.الرابع.من.العمر،.من
اأهالي.قرية.ال�سجرة.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/21/5

.محمد.اإ�سماعيل
عمر

114
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مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

....اعتقله.االأمن.ال�سوري،.وهو.ُمكنى
.بـ.)اأبوعماد(،.وهو.قيادي.في

.الجبهة.الديمقراطية.وع�سو.قيادة
المنطقة.الو�سطى.فيها.

.اعُتقل.عند.حاجز.القطيفة.في.اأثناء
.توجهه.من.حم�ص.اإلى.دم�سق.الإجراء
.بع�ص.المعامالت.المتعلقة.بلّم.�سمله

مع.اأ�سرته.في.األمانيا.
.الجدير.بالذكر.اأّن.»�سالم«.من.اأبناء
.قرية.اأم.الفرج.في.فل�سطين.المحتلة،
وهو.في.العقد.الثامن.من.العمر

حم�ص غير.معروف 2015/1/6 ح�سن.�سالم 115

.اعُتقل.عند.معبر.ال�سبكات.»جامع
.بالل«.في.الجهة.ال�سرقية.الجنوبية
.لمخيم.العائدين،.وهو.في.العقد
.الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة

�سفد.في.فل�سطين

حم�ص معبر.ال�سبكات 2015/5/6 ح�سين.علي.بيان 116

.اعتقلته.قوات.االأمن.ال�سوري.على
.الحدود.ال�سورية.اللبنانية،.ولم
.ُتعَرف.اأ�سباب.االعتقال..ُي�سار.اإلى
.اأنه.م�سوؤول.فرع.حم�ص.للمتطوعين

.في.جمعية.الهالل.االأحمر
.الفل�سطيني،.واأحد.اأهم.العاملين.في
.المجال.التطوعي.بمخيم.العائدين

في.حم�ص

.ريف
دم�سق

جديدة.يابو�ص 2015/16/6
.خالد.زيد.اأبو
جمال

117

.الُمكنى.بـ.)اأبو.اأحمد(،.وهو.اأحد
.اأبناء.مخيم.العائدين،.وقد.اعُتقل
.المتناعه.عن.االلتحاق.ب�سفوف
.قوات.الجي�ص.واالأمن.ال�سوري
.في.جبهات.القتال.�سد.مجموعات
.المعار�سة.الم�سلحة،.علماً.باأنه.اأحد
.عنا�سر.المجموعات.الموالية.لالأمن
.ال�سوري،.وهو.في.نهاية.العقد

.الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة
�سفد.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/30/6 ماهر.دروي�ص 118
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مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

.اعتقلته.قوات.االأمن.ال�سوري،
.وهو.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص،.وذلك.في.اأثناء.�سفره.هو
.وعائلته.من.حم�ص.اإلى.دم�سق،
.علماً.باأنه.في.العقد.الثالث.من
.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.تر�سيحا

في.فل�سطين

حم�ص غير.معروف 2015/3/7 عبد.وحيد.دغيم 119

.اعُتقل.في.كراجات.مدينة.حماه.-
.الزربة،.وهو.في.العقد.الثالث.من
.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.طيرة.حيفا

في.فل�سطين

حماه الزربة 2015/10/7 بالل.خالد.زيدان 120

.اعُتقل.في.اأثناء.تنقله.لل�سفر،.وذلك
.في.كاراجات.مدينة.حماه.-.الزربة،
.وهو.في.العقد.الثالث.من.العمر،

.ومن.اأهالي.قرية.الب�سة
في.فل�سطين

حماه الزربة 2015/12/7
.عبادة.ح�سين

ف�سة 121

.اعتقلته.االأجهزة.االأمنية.ال�سورية
.في.مدينة.حم�ص.عند.معبر
.»المدينة.الجامعية«.في.الجهة
.الجنوبية.لمخيم.العائدين،.وهو
.في.العقد.الثالث.من.العمر.واأب

.لطفلين،.وهو.من.اأهالي.مدينة.�سفد
في.فل�سطين

حم�ص
.المدينة
الجامعية

2015/12/7
.م�سعب.اأحمد
خليفة 122

.في.اأثناء.�سفره.كالعادة.اإلى
.الالذقية.الإح�سار.تجار.ال�سمك.
.وهو.في.العقد.الرابع.من.العمر،
ومن.اأهالي.مدينة.�سفد.في.فل�سطين

الالذقية غير.معروف 2015/17/7 .اأيمن.مو�سى 123
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مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

.اعتقلها.االأمن.ال�سوري.مع.طفلها،
.وهي.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص،.وذلك.خالل.�سفرها.باتجاه
.قرية.الزربة.القريبة.من.االأرا�سي
.التركية،.وكان.اعتقالها.على.اأيدي
.عنا�سر.الحاجز.بعد.مدينة.حماه
.باتجاه.قرية.الزربة،.وهي.في
.منت�سف.العقد.الثالث.من.العمر
.والعائلة.تعود.اإلى..قرية.طيرة

حيفا.في.فل�سطين

حماه غير.معروف 2015/28/7
.اإ�سراء.ح�سن
الخيال 124

.اعتقلها.االأمن.ال�سوري،.وهي.من
.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص،
.وذلك.خالل.�سفرها.باتجاه.قرية
.الزربة.القريبة.من.االأرا�سي

.التركية،.وكان.اعتقالها.على.اأيدي
.عنا�سر.الحاجز.بعد.مدينة.حماه
.باتجاه.قرية.الزربة،.وهي.في.بداية
.العقد.الثالث.من.العمر،.والعائلة
تعود.اإلى.قرية.طيرة.حيفا

في.فل�سطين

حماه غير.معروف 2015/28/7
.ت�سنيم.ح�سن
الخيال 125

.مكّناة.بـ.)اأم.عالء(،.اعتقلها.االأمن
.ال�سوري،.وهي.من.اأبناء.مخيم
.العائدين.في.حم�ص،.وذلك.خالل
.�سفرها.باتجاه.قرية.الزربة.القريبة
.من.االأرا�سي.التركية..وكان

.اعتقالها.على.اأيدي.عنا�سر.الحاجز
.بعد.مدينة.حماه.باتجاه.قرية

.الزربة،.وهي.في.العقد.ال�ساد�ص.من
.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة.النا�سرة

في.فل�سطين

حماه غير.معروف 2015/28/7
.�سفية.محمد
قا�سم 126
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مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

.اعتقلها.االأمن.ال�سوري.مع.طفليها،
.وهي.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص،.وذلك.خالل.�سفرها.باتجاه
.قرية.الزربة.القريبة.من.االأرا�سي
.التركية،.وكان.اعتقالها.على.اأيدي
.عنا�سر.الحاجز.بعد.مدينة.حماه
.باتجاه.قرية.الزربة،.وهي.في.نهاية
.العقد.الثالث.من.العمر،.والعائلة
.تعود.اإلى..قرية.طيرة.حيفا

في.فل�سطين

حماه غير.معروف 2015/28/7
.مي�ساء.ح�سن
الخيال 127

.في.العقد.الرابع.من.العمر،.من
.اأهالي.مدينة.عكا.في.فل�سطين،
.اعتقله.االأمن.ال�سيا�سي.بعد.دهم
منزله.في.مخيم.العائدين.بحم�ص

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/9/8

.محمود.دروي�ص
�سلون 128

.اعتقله.االأمن.ال�سوري،.وهو.من
.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص،
.وذلك.من.دائرة.الهجرة.والجوازات
.في.حم�ص،.وهو.في.بداية.العقد
.الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي.قرية

عين.الزيتون.في.فل�سطين

حم�ص هجرة.حم�ص 2015/10/8 بالل.ال�سعبي 129

.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في
.حم�ص..اعتقله.عنا�سر.حاجز

.البرج.في.منطقة.البح�سة.بدم�سق
.التابع.للجي�ص.ال�سوري،.وذلك.اأثناء
.عودته.من.عمله،.علماً.باأنه.في.بداية
.العقد.الثالث.من.العمر،.من.اأهالي
قرية.تر�سيحا.في.فل�سطين

دم�سق البح�سة 2015/10/8
.طارق.ح�سان
�سالح.�سطارة 130
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مالحظات المدينة مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�سم م

.اعتقلها.االأمن.ال�سوري،.وهي.من
.اأبناء.مخيم.العائدين.في.حم�ص،
.من.كاراج.حم�ص.– حلب.في.اأثناء
.�سفرها.هي.ووالدتها.اإلى.حلب.
.ُي�سار.اإلى.اأنها.في.العقد.الثالث.من
.العمر،.ومن.اأهالي.قرية.ال�سجرة

في.فل�سطين

حم�ص كاراج.حم�ص 2015/12/8
.ابت�سام.يون�ص

بكر 131

.اعتقله.عنا�سر.من.فرع.االأمن
.ال�سيا�سي،.واقتادوه.اإلى.جهة
.مجهولة،.وهو.في.نهاية.العقد

.الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي.مدينة
�سفد.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/28/8 عالء.دروي�ص 132

.اأحد.عنا�سر.اللجان.االأمنية.التابعة
.للنظام،.وذلك.بعد.اأن.رف�ص.التوجه
.للقتال.بجانب.الجي�ص.ال�سوري.على
.اإحدى.الجبهات.الم�ستعلة.في.حلب.
.ُي�سار.اإلى.اأن.»ب�سيوني«.في.نهاية
.العقد.الثالث.من.العمر،.ومن.اأهالي

مدينة.حيفا.في.فل�سطين

حم�ص
.مخيم.العائدين

حم�ص
2015/27/6

.طارق.ح�سن
ب�سيوني 133
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مع.االأجهزة.االأمنية.ال�سورية.بالتن�سيق.مع.الف�سائل.الفل�سطينية،.مع.االإ�سارة.اإلى.»وجود.

ح�سود.اأمنية.�سورية.في.المحيط.الغربي.للمخيم،.وترافق.ذلك.مع.اعتالء.عدد.من.القنا�سة.
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الجامعي.النار.على.الجهة.الجنوبية.من.المخيم..
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الخاتمـــة

عا�ص.الالجئون.الفل�سطينيون.من.�سكان.مخيم.العائدين.في.مدينة.حم�ص.طوال.�سنين.النكبة.

ال�سابقة.حياة.اعتيادية.اعترتها.كل.�سنوف.الفرح.والحزن.والكد.واالإعداد.ليوم.يتاأهبون.فيه.

بالتاآلف. ال�سوريين. اإخوانهم. العالقة.بينهم.وبين. اإلى.ديارهم.في.فل�سطين..وات�سمت. للعودة.

في. والم�ساركة. الم�ساهرة. درجة. اإلى. وو�سلت. مناحيها،. كل. في. الحياة. وتقا�سم. والمحبة.
االأعمال.والهموم.والحاجات..

وحر�ص.االأهالي.من.الالجئين.الفل�سطينيين.خالل.االأحداث.الدائرة.في.�سورية.على.الحفاظ.

على.خ�سو�سية.المخيم.والوقوف.على.الحياد.تجاه.ما.يجري.من.اأعمال.الثورة.ال�سورية.�سد.

النظام.ال�سوري،.واتخذوا.في.�سبيل.تحقيق.ذلك.الحياد.العديد.من.االإجراءات.العملية.على.

االأر�ص،.التي.تالقت.مع.رغبة.النظام.ال�سوري.في.تحييد.المخيم.خالل.هذه.المرحلة،.نظرًا.اإلى.
ح�سا�سية.موقعه.الجغرافي..

التي. �سورية،. في. الدائرة. الحرب. كوارث. المخيم. لتجنيب. المبذولة. الجهود. تفلح. لم. لكن.

راح.�سحيتها.قرابة.)62(.�سحية.من.اأبناء.المخيم،.باالإ�سافة.اإلى.ع�سرات.الجرحى.ومئات.

المعتقلين،.ف�ساًل.عن.التغيرات.ال�سخمة.في.المخيم.على.ال�سعيد.الديمغرافي.»ال�سكاني«.من.

حيث.هجرة.معظم.�سكان.المخيم.وا�ستبدال.�سكان.جدد.بهم.من.مناطق.مختلفة.من.�سورية،.

بالواقع.المعي�سي.لل�سكان.بكل.جوانبه،.وحولت.المخيم. وكذلك.تغيرات.عمرانية.اأثرت.�سلباً.

اإلى.�سجن.كبير،.حتى.لم.يكد.يخلو.بيت.من.بيوت.المخيم.اإال.فيه.معتقل.اأو.فقيد.اأو.جريح.اأو.
مفقود.

في. اأحداث. من. يجري. مما. الفل�سطينية. المواقف. تباينت. فقد. الفل�سطيني،. ال�سعيد. على. اأما.

�سورية.عموماً.ومخيم.العائدين.– حم�ص.خ�سو�ساً..ففيما.تقف.الف�سائل.الفل�سطينية.)الجبهة.

والجبهة. االنتفا�سة،. وفتح. المركزية،. وفتح. العامة،. القيادة.  – فل�سطين. لتحرير. ال�سعبية.

التحرير. وجبهة. االإ�سالمي. والجهاد. الديمقراطية،. والجبهة. فل�سطين،. لتحرير. ال�سعبية.

الثورة. التعامل.مع. ال�سوري.وتتبنى.مواقفه.في. النظام. اإلى.جانب. الفل�سطينية.وال�ساعقة(.

ال�سورية،.تجد.تراجعاً.في.دور.حركة.حما�ص.نتيجة.اتخاذها.دورًا.مغايرًا.لموقف.الف�سائل.
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لحد. ال�سوري. النظام. مع. العالقة. تدهور. اإلى. بعد. ما. في. اأدى. الذي. الحياد. لموقف. واإعالنها.
القطيعة،.وتجلى.داخل.المخيم.باإغالق.من�ساآتها.التعليمية.وال�سيطرة.على.محتوياتها.

اأخيرًا،.لم.يرغب.الالجئ.الفل�سطيني.في.�سورية.في.اأن.يلج.اإلى.قلب.االأحداث.الججارية.فيها،.

اأن. العربية،.وعمل.على. الدول. االأخوة.في. بين. نزاع.داخلي. اأي. في. اأن.يكون.طرفاً. ي�ساأ. ولم.

يكون.عامل.طماأنة.وتوفيق،.ال.عامل.توتير.اأو.تاأجيج..لكّن.اأطرافاً.ما.تفر�ص.عليها.م�سالحها.

�سرب.ق�سية.الالجئين.الفل�سطينيين.واإنهاء.وجودهم.في.�سورية.من.خالل.توريطهم.باالأعمال.

القتالية.في.مقدمة.لتهجير.�سكان.المخيمات.الفل�سطينية.و�سطب.حقهم.في.العودة.اإلى.ديارهم.
في.فل�سطين..
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