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تقديــــم 
�متّدت �الأحد�ث �إلى مدينة حلب، وو�سلت �إلى �لمخيمات و�لتجمعات �لفل�سطينية �لمنت�سرة 
هناك. فبح�سب �إح�ساء�ت �الأونرو� في كانون �لثاني/يناير 2012، بلغ َتعد�د �لفل�سطينيين 
الجئاً   )37693( يعادل  ما  �أي  عائلة،   )8860( وريفها  حلب  مدينة  في  لديها  �لم�سجلين 

فل�سطينياً.
ووّثق ق�سم �لر�سد و�لتوثيق في مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط )244( 
الجئاً فل�سطينياً من �سكان مدينة حلب في �أماكن مختلفة من �سورية، من �أ�سل �لمجموع �لعام 
لل�سحايا �لذي بلغ )3314( فل�سطينياً في خالل �لفترة �لممتدة للثورة �ل�سورية وحتى نهاية 

�آب/�أغ�سط�س 2016، منهم )142( الجئاً من �أبناء مخيم �لنيرب. 
م�سير  حول  �لقلق  �سورية  في  �لفل�سطينية  �لمخيمات  الأو�ساع  �لمر�قبين  �سدور  ويعتري 
مخيم �لنيرب و�سكانه �لذين يتعر�سون للق�سف و�لقن�س و�ال�ستباكات و�لخطف و�الإعد�مات 
�لموقع  ح�سا�سية  �إلى  باالإ�سافة  �لنز�ع،  �أطر�ف  من  طرف  �إلى  �النتماء  بحجة  �لميد�نية، 
بين  �لمخيم مر�وحاً  ماآل  �لذي يجعل  �لع�سكري،  �لنيرب  �لمال�سق لمطار  للمخيم  �لجغر�في 

�لبقاء و�لعدم. 
�سورية،  في  �لفل�سطينيين  لالجئين  �لنيرب  مخيم  ي�سهدها  �لتي  لالأحد�ث  �لتقرير  هذ�  يوّثق 
في ظل ما ت�سهده �لبالد من �أعمال عنف وحر�ك ثوري منذ �آذ�ر/مار�س 2011، ولغاية �آب/

�أغ�سط�س 2016. 
وتعتمد مادة �لتقرير على �لتوثيق �لميد�ني �لذي قامت به مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي 
�سورية عبر مر��سليها وبع�س �ل�سهاد�ت �لحّية الأهالي مخيم �لنيرب، متوخياً في ذلك �لدقة 

و�لمو�سوعية و�لحيادية و�ل�سفافية.
و�عتمد �لتقرير �أي�ساً في �ل�سق �لنظري منه على �أر�سيف تجّمع �لعودة �لفل�سطيني )و�جب( 

من خالل �لرجوع �إلى �لكتب و�لدر��سات �ل�سادرة عنه.  
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أواًل: »نبذة تعريفية«
ي بهذ� �ال�سم  ُيَعّد مخيم �لنيرب من �أكبر �لمخيمات �لفل�سطينية �لمعترف بها في �سورية، و�ُسمِّ

ن�سبة �إلى �لقرية �لمقام على �أر��سيها، »�لنيرب«.
و�أُن�سئ �لمخيم ما بين عامي 1948م و1950م على مخلفات ثكنة ع�سكرية من مخلفات �لجي�س 
�لفرن�سي وقو�ت �لتحالف في �أثناء �لحرب �لعالمية �لثانية، حيث �أقام �لالجئون �لفل�سطينيون 
في بد�ية مرحلة �للجوء فو��سل من �لمفار�س لتوفير بع�س �لخ�سو�سية الأ�سرهم �لمتنامية 
د�خل �لثكنة و�سمن �لبرك�سات �لم�سيدة م�سبقاً. وقد عمل �أبناء �لمخيم بالتعاون مع )�الأونرو�( 

على تح�سين هذه �لم�ساكن قدر �الإمكان و�إجر�ء عمليات �ل�سيانة �لالزمة لهذه �لثكنة.
و�لمخيم من �لمخيمات �لفقيرة من بين مخيمات �لالجئين �لفل�سطينيين في �الأر��سي �ل�سورية، 
�لالجئين  �لعرب ووكالة غوث وت�سغيل  �لفل�سطينيين  �لعامة لالجئين  �لهيئة  وت�سرف عليه 
م للمخيم �لخدمات �لتعليمية و�ل�سحية و�الجتماعية  �لفل�سطينيين )�الأونرو�(. فاالأونرو� تقدِّ

و�ل�سكنية و�أعمال �لنظافة.
وينحدر �أبناء مخيم �لنيرب من مناطق �لجليل �الأعلى �لفل�سطيني، من مدن �سفد، عكا، حيفا، 
طبريا وقر�ها، مثل قرى �لطيرة، لوبية، تر�سيحا، �لج�ّس، حطين، كويكات، �لنهر، �ل�سف�ساف، 

�ل�سجرة وعين غز�ل .

•�لموقع و�لم�ساحة و�ل�سكان 	
يقع مخيم �لنيرب على م�سافة 13 كم �سرق مدينة حلب، ويحّده من �ل�سرق قرية �لنيرب، ومن 
ر  �ل�سمال مطار حلب �لدولي، ومن �لجنوب و�لغرب �أر��ٍس زر�عية تابعة لبلدة �لنيرب، وُتقدَّ
م�ساحة مخيم �لنيرب بـ 148000 متر مربع، �إال �أن �لمخيم �سهد تو�سعاً �إلى �لطرف �الآخر من 

�سكة �لحديد من جهَتي �ل�سرق و�لجنوب .
ـ 1950م ما بين 3000 �إلى 4000 ن�سمة، وت�سير �إح�ساء�ت  لجاأ �إلى مخيم �لنيرب في عام 1948مـ 

�الأونرو� في كانون �لثاني 2012 �إلى وجود )4893( عائلة، �أي ما يعادل )20978( فردً�.
بينما ت�سير �لتقدير�ت غير �لر�سمية �إلى هجرة �أكثر من ن�سف �ل�سكان ب�سبب تد�عيات �الأزمة 

�ل�سورية �لم�ستمرة منذ �آذ�ر/مار�س 2011، وحتى �إ�سد�ر هذ� �لتقرير.
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مات توريط المخيم والدخول في األزمة ثانيًا: مقدِّ
دت لتلك �للحظة،  �سبق دخول �لمخيم في لبِّ �ل�سر�ع في �سورية �لعديد من �لممار�سات �لتي مهَّ

نذكر منها على �سبيل �لمثال ال �لح�سر:

•تجنيد �سباب لقمع �لتظاهر�ت 	
�الأول من عام 2012، وبد�أت  �لن�سف  �إلى مدينة حلب في  �ل�سورية  �لثورة  �سر�رة  و�سلت 
�لعديد من �أحيائها ت�سهد تظاهر�ت تطالب باإ�سقاط �لنظام �ل�سوري �سمن �ل�سياق �لعام للثورة 
�آذ�ر/مار�س 2011، و�أخذ �لنظام يمار�س عمليات  �ل�سورية �لتي �نطلقت �سر�ر�تها منت�سف 

قمع �لمتظاهرين، في محاولة منه لكبت جماح �لثورة، م�ستعيناً بقو�ت �الأمن و�ل�سبيحة)1(، 

وقد ُكلِّف �لفل�سطيني عدنان �ل�سيد، �لذي تربطه عالقة مع بع�س �سباط �الأمن �لجوي و�أمن 
�لمطار، ت�سكيَل قوة ت�سبيحية من مخيم �لنيرب، �سمت عددً� من �ل�سباب ذوي �لحاجة �لما�ّسة 
للمال ومن �أ�سحاب �الأخالق �ل�سيئة،  كانت مهمتهم قمع هذه �لتظاهر�ت مقابل 500 ل. �س. 

لكل �سخ�س، وكان عددهم محدودً� ال يتجاوز �لع�سرة، بح�سب �سهاد�ت �أبناء �لمخيم. 

•�فتعال �لفتن مع �لجو�ر  	
ومع تطور �الأحد�ث في �سورية، بد�أت محاوالت �إقحام مخيم �لنيرب في د�ئرة �ل�سر�ع. ففي 
�سهر حزير�ن عام 2012، ومن خالل �إ�سعال نار �لفتنة بين �لمخيم وقرية �لنيرب �لمال�سقة 
له، �للذين تربط بينهما عالقات قوية وتاريخية على خلفية �تفاق بين �لمخابر�ت �ل�سورية من 
�لمخيم  �سكان  بين  �لخالفات  بافتعال بع�س  يق�سي  �لفل�سطينية،  �ل�سخ�سيات  جهة، وبع�س 
وقرية �لنيرب تنتهي بعزل �لمخيم عن محيطه وت�سليح �أبنائه و�إقامة �لحو�جز بحجة حر��سة 
حدود �لمخيم من �لطرف �لغربي و�لجنوبي في مو�جهة �لثو�ر �لموجودين �آنذ�ك في �لقرى 
مطار  على  �لثو�ر  من  محتمل  هجوم  �أي  �سدُّ  هو  �لحقيقي  �لهدف  �أن  �إال  بالمخيم،  �لمحيطة 

حلب، باعتبار �أّن �لمخيم هو �لخا�سرة �لجنوبية للمطار. 

)1(.ال�سبيحة.م�سطلح.متعارف.عليه.بين.ال�سوريين،.ي�سير.اإلى.قّطاع.الطرق.والل�سو�ش.الذين.يمار�سون.ال�سطو.على.
حقوق.النا�ش.بغطاء.من.االأجهزة.االأمنية.اأو.ال�سخ�سيات.المتنفذة،.ويقابله.م�سطلح.البلطجية.في.م�سر..
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وجاء في �سهادة �أحد �أبناء �لمخيم �لذين عاي�سو� هذه �لمرحلة �الآتي: »لقد اأُجبر خيم النيرب 
ط  قذر  على الدخول في ال�شراع الدائر في �شورية في �شهر حزيران عام 2012، اإثر مخطَّ
من المخابرات ال�شورية، نّفذته حفنة من حثالة مخيم النيرب، على راأ�شها المدعو عدنان 
ال�شورية  النيرب  قرية  واأبناء  المخيم  اأبناء  بين  خالفًا  افتعلوا  اإذ  �شريح،  وزهير  ال�شيد 
اإلى  اإلى ا�شتخدام ال�شالح من الطرفين، حيث اأدى ذلك  اأدى  المجاورة تمامًا للمخيم... ما 
ال�شالح  ُيدخل  ال�شوري  الجوي  من  الأ اأخذ  اأثرها،  على  الطرفين.  من  قتلى  �شتة  �شقوط 
والر�شا�شات اإلى المخيم والقرية على حدٍّ �شواء لتغذية النعرات واإ�شعال نار الخالفات بين 
�شاعة عند كل طرف ب�شرورة الت�شلح من اأجل حماية المخيم من اأهل القرية،  الطرفين،  ولإ
وا�شتمر  النتقام،  نار  واأُ�شرمت  المخيم.  اأبناء  من  القرية  لحماية  يقولون  جيراننا  وعند 
ذلك ب�شعة اأيام، اإلى اأن تمكن الموالون للنظام والمخابرات ال�شورية من ن�شر ال�شالح لدى 
�شلحة الفردية والتجارة باأرواح النا�س.  الطرفين مجانًا، و�شمحوا للبع�س منهم باأن يبيع الأ
ال�شالح في المخيم والقرية، و�شكلوا مجموعات لحرا�شة حدود المخيم من  انت�شر  وهكذا 
الطرف الغربي والجنوبي للمخيم في مواجهة الثوار الموجودين اآنذاك في القرى المحيطة 
الخا�شرة  المخيم  باعتبار  حلب،  مطار  على  الثوار  من  محتمل  هجوم  اأي  �شّد  بهدف  به 
مور، واأُن�شئ ما ي�شمى لواء القد�س بقيادة رجل »ماكر  الجنوبية للمطار. وهكذا تطورت الأ
اب« مهند�س عمارة، ا�شمه محمد ال�شعيد، ونائبه المدعو عدنان ال�شيد، وم�شوؤول ع�شكري  ن�شّ
�شافة  هو محمد رافع، لي�شم اإليه عددًا من �شبيحة المخيم والقرية ومخيم حندرات، بالإ

اإلى فرز عدد من الجنود ال�شوريين لخدمة العلم في اإطار هذا اللواء«. 

•مجزرة عنا�سر جي�س �لتحرير �لفل�سطيني 	
�لفل�سطيني  �لتحرير  �ل�سابع من تموز/يوليو 2012 �خُتطف 17 �ساباً من عنا�سر جي�س  في 
)3 عنا�سر( من مركز  �لنيرب )14 عن�سرً�(، ومخيم حندر�ت  �إلى مخيم  �أثناء عودتهم  في 
�لتدريب �لتابع  لجي�س �لتحرير في منطقة م�سياف، حيث ُوجدت جثثهم بعد خم�سة �أيام من 
�لحادثة وعليها �آثار تعذيب، وقد �أُعدمو� في منطقة ريف �إدلب، ما �أدى �إلى تاأجيج �لم�ساعر 
وزيادة �الحتقان و�ل�سخط د�خل �ل�سارع �لفل�سطيني عموماً، و�سكان مدينة حلب من �لالجئين 

�لفل�سطينيين خ�سو�ساً.
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جدول يبيِّن �أ�سماء عنا�سر جي�س �لتحرير �لفل�سطيني �لذين ُقتلو� في مدينة �إدلب 
 معلومات

�أخرى عنو�ن  �ل�سكن تاريخ �لحادثة �لمدينة ��سم �ل�سحية �لرقم

 مجزرة
 جي�س

�لتحرير

حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب محمد �سبري �أبو خالد 1
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب محمد محمود �أبو ليل 2
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب محمد �لجدع 3
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب �أحمد ق�سطة 4
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب محمود �ساعد 5
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب فريد قا�سم 6
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب �أن�س كريم 7
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب �سريف �لبا�س 8
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب عماد مناع 9
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب محمد �أيوب 10
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب محمد ر�فع ر�فع 11
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب �أحمد مجام�سة 12
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/11/7 �إدلب فر��س �أبو �لح�سن 13
حلب ــ مخيم �لنيرب 2012/13/7 حلب �أحمد �أبو �لعز 14

تحميل  على  له  و�لد�عمة  بالنظام  �لخا�سة  �الإعالمية  �لماكينة  عملت  �ل�سياق،  هذ�  وفي 
فيما  �ل�سورية«،  للمعار�سة  �لتابعة  �لم�سلحة  »للع�سابات  �لمجندين  قتل  جريمة  م�سوؤولية 
تخ�سع  مناطق  في  وقوعها  ب�سبب  �لجريمة،  م�سوؤولية  �ل�سوري  �لنظام  �لمعار�سة  حّملت 
�إدلب  �أُثبت الحقاً عندما �سيطرت �لمعار�سة �ل�سورية على مدينة  ل�سيطرته �لتامة، وهذ� ما 
ون�سرت يوم 8 ني�سان/�أبريل 2015 �سورً� لجثماني �لمجندين محمود �أبو �لليل و�أن�س كريم، 
�آثار �لتعذيب، بعدما عثرت مجموعات  �أُعدمو�، وتبدو عليهما  وهما من بين �ل�سحايا �لذين 
فرع  في  ُوجدت  �لتي  �لتعذيب  �سحايا  �سور  من  مجموعة  بين  �ل�سور  تلك  على  �لمعار�سة 

�الأمن �لجنائي )�أحد �الأفرع �الأمنية �ل�سورية( في مدينة �إدلب.
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ثالثًا: الموقف الفصائلي والشعبي الفلسطيني داخل المخيم 
�نق�سم �أبناء �لمخيم بين موؤيد ور�ف�س لمبد�أ �إقحام �لمخيم بال�سر�ع ون�سر �ل�سالح، وعّبرت 
من فو�سى  لذلك، تح�سباً  �لمخيم عن رف�سهم  �ل�سكان و�لوجهاء د�خل  �لعظمى من  �لغالبية 
غياب  ظل  في  �لمخيم،  د�خل  �الأو�ساع  �إليها  توؤول  �أن  يمكن  �لتي  و�لماآالت  �ل�سالح  �نت�سار 
�سلطة �لدولة و�نعد�م �الأمن، وقد �عتقل على خلفية »�لتحري�س على منع �ل�سالح« م�سوؤوالن 
�لنا�س ير�سخون  �لذي جعل  �الأمر  �ل�سعبية، هما يو�سف وحيد وحازم تعمري،  �لجبهة  في 

لم�سيئة �الأجهزة �الأمنية �لتي خططت لذلك، بح�سب �سهاد�ت �أبناء �لمخيم. 
�أما �لموقف �لف�سائلي، فلم يكن محايدً� في غالبيته، فقد وقفت حركة فتح ب�سقيها: �لمركزية 
و�النتفا�سة، و�لقيادة �لعامة و�ل�ساعقة وجبهة �لن�سال و�لجبهتان �ل�سعبية و�لديموقر�طية 

�إلى جانب �لنظام. 
كذلك عملت حركة �لجهاد �الإ�سالمي على قاعدة �لحفاظ على �لعالقة مع �لنظام وعدم �لتطرق 
�الأزمة  من  �سر�حة  موقفها  �أعلنت  بعدما  �سورية  من  حما�س  خرجت  بينما  �لثورة،  �إلى 

�ل�سورية. 
بالمقابل، في �أثناء �الأزمة، �أُن�سئ لو�ء �لقد�س �لفل�سطيني بقيادة محمد �ل�سعيد، �لذي ظاهره 
فل�سطيني ب�سبب قيادته �لفل�سطينية، ومركزه في مخيم �لنيرب، وباطنه �سوري، لوجود عدد 
من �لجنود �ل�سوريين �لمفرزين من قبل من وز�رة �لدفاع �ل�سورية لخدمة �لعلم �سمن �سفوفه 
، وقد �أ�سبحت للو�ء �لقد�س �ليد �لطولى في �لمخيم و�لتحكم بقر�ره، دونما �أن يكون لبقية 

�لف�سائل �لفل�سطينية �أي �سلطة د�خل �لمخيم، و�لتي �أ�سحت جهة تنفيذية ل�سيا�سته. 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/sitreport.pdf
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رابعًا: تداعيات األزمة السورية على مخيم النيرب
�أّثر و�سول �أعمال �لعنف �إلى مدينة حلب �سلباً في كافة مناحي �لحياة �القت�سادية و�لمعي�سية 
و�ل�سحية و�لتعليمية، وتاأثرت كافة �ل�سر�ئح �لمجتمعية �لموجودة هناك، بما فيها �لمخيمات 

و�لتجمعات �لفل�سطينية. 

•�لو�قع �لمعي�سي  	
�أو  �لغوث  وكالة  بمد�ر�س  �لتعليم  �سلك  في  �لنيرب  مخيم  �أبناء  من  و��سعة  �سريحة  عملت 
�لمد�ر�س �لحكومية �ل�سورية �أو �لمعاهد �لخا�سة، وعمل ق�سم �آخر في �لوظائف �لحكومية. 
بينما عمل �آخرون في �الأعمال �لمو�سمية �لموؤقتة و�لحرفية و�أعمال �لبناء و�الإك�ساء، باالإ�سافة 

�إلى فتح بع�س �لمتاجر �ل�سغيرة في �سو�رع �لمخيم �لرئي�سية.
و�لالجئين  �ل�سوريين  حياة  في  كبيرة  تبدالت  ح�سول  �إلى  �ل�سورية  �الأزمة  �أدت  لقد 
من  حلب  في  �لفل�سطينيين  لالجئين  �لنيرب  مخيم  �سكان  وعانى  �سورية،  في  �لفل�سطينيين 
�إلى طرق  �للجوء  و�أجبرتهم على  لهم،  �لحياتية  �لجو�نب  كافة  �الأزمة على  �نعكا�سات هذه 
بد�ئية للح�سول على �حتياجاتهم، كحفر �الآبار للتغلب على م�سكلة �نقطاع �لمياه، �أو �تخاذ 
منها  و�ال�ستعا�سة  �لحكومية،  �لمحطات  بها  تزودهم  كانت  �لتي  �لكهرباء  من  بديلة  و�سائل 
بالمولد�ت �لتي تعمل على �لديزل، بعدما �أ�سبح �لتيار �لكهربائي ينقطع ل�ساعات طويلة في 

خالل �ليوم بتكاليف مرهقة. 
كذلك �سهدت �الأ�سو�ق �رتفاعاً ملحوظاً في �أ�سعار �لمو�د �لغذ�ئية و�لخ�سار و�لفو�كه بنحو 
�لمخيم،  �إلى  �لموؤدية  �لطرق  وعلى  حلب  مدينة  في  �لمعارك  حدة  �رتفاع  مع  طردً�  تنا�سب 
و�لعامرية  �سعيد  و�ل�سيخ  لطفي  و�ل�سيخ  عزيزة  جبهات  على  ح�سلت  �لتي  كاال�ستباكات 
�لحيوي  خنا�سر  طريق  على  »د�ع�س«  �الإ�سالمية  �لدولة  تنظيم  �سيطرة  وبعد  و�لر�مو�سة، 
لمدينة حلب يوم 22 �سباط/فبر�ير 2016.  ففي يوم �لـ 26 من ذ�ت �ل�سهر، �أغلق �لكثير من 
و�سهدت  مرتفعة،  باأ�سعار  الحقاً  لبيعها  وغيرها  �لغذ�ئية  �لمو�د  و�حتكرو�  محالَّهم  �لتجار 
محطات �لوقود �زدحاماً �سديدً� منذ �ل�ساعات �الأولى الإعالن �نقطاع �لطريق، خوفاً من فقد�ن 
مادة �لوقود، وقد ر�فق ذلك �رتفاع في �أجرة �لنقل من �لمخيم �إلى �لمدينة، ف�سكل عبئاً متز�يدً� 



14

على كاهل �أبناء �لمخيم �لذين يعانون من �لفقر و�لبطالة و�نخفا�س �لقيمة �ل�سر�ئية للمو�رد.
في ذ�ت �ل�سياق، عانى �سكان �لمخيم من �أزمة على م�ستوى �لمحروقات، خا�سة مادة �لديزل 
�ل�سرورية لعمل �لمولد�ت �لكهربائية، ومن �رتفاع �سعر �أ�سطو�نة �لغاز �لذي و�سل �إلى نحو 

50 دوالرً� �أمريكياً.

• �الأونرو� و�سعف �ال�ستجابة
��ستكى �سكان مخيم �لنيرب من تق�سير �الأونرو� وعدم تحّملها لم�سوؤولياتها تجاههم، ور�أو� 
�أن ما قدمته من م�ساعد�ت مادية وعينية ال يرقى �إلى م�ستوى �لعمل �لو�جب عليها �لقيام به 
�لم�ستمرة، و�أطلقو� ند�ء ��ستغاثة  �لفل�سطينيين في �سورية، في ظل �الأزمة  تجاه �لالجئين 
نا�سدوها فيه �لنظر �إلى �أو�ساعهم و�لتدخل لحل م�ساكلهم �الإن�سانية، �إال �أن ذ�ك �لند�ء لم يلَق 

�آذ�ناً �ساغية لدى �لقائمين و�لمعنيين فيها.
�أمام م�ستو�سف مركز  �أهالي �لمخيم �عت�ساماً  وفي يوم �لثالثاء 16تموز/يوليو 2013، نّفذ 
�الأونرو�، �حتجاجاً على تاأخرها في تقديم �لمعونات �لمادية، وحّمل �الأهالي مديرة �الأونرو� 

�لم�سوؤولية �لكاملة عن تاأخر �لمعونات.
كذلك عّبر �سكان مخيم �لنيرب خالل �سباط/فبر�ير 2015 عن ��ستيائهم من �الآلية �لمهينة �لتي 
تتبعها وكالة )�الأونرو�( في توزيع �لم�ساعد�ت �لمقدمة لهم، حيث و�سف �أحد �ل�سكان عملية 

�لتوزيع بالفو�سوية �لمتر�فقة مع �سوء معاملة من قبل موظفي �الأونرو�، على حّد تعبيره. 
�الأونرو�  وكالة  فاإن  �لمخيم،  �سكان  �أحد  قال  ما  بح�سب  �لنقدية،  �لم�ساعد�ت  �إلى  وبالن�سبة 
»تعاملت مع �الأهالي بعدم م�سوؤولية و��ستهتار كبير«، و�أ�ساف: »�إن �سكان �لمخيم ي�سطرون 
�إلى �النتظار �أمام �لم�سرف ل�ساعات طويلة تحت �ل�سم�س، لت�سّلم �لم�ساعدة �لمالية«. و�أ�سار 
�إلى �أن »�سبب ذلك يعود �إلى �لقر�ر�ت �لجديدة �لتي و�سعتها �الأونرو� و�لتي ��سترطت فيها 
�لفل�سطينيين  لالجئين  �لفردية  �لبيانات  تدقيق  عملية  �أجل  من  �لعائلة  �أفر�د  جميع  ح�سور 
�لمعاملة  من  �آخر  الجئ  ��ستكى  فيما  د�خلها«.  وجودهم  من  و�لتاأكد  �سورية  في  �لمقيمين 
ــ يعطي �الأولوية و�الأف�سلية للمر�جعين من  ــ بح�سب قوله  �ل�سيئة للبنوك تجاههم. فالبنك 

عمالئه، فيما يطلب من �لالجئ �لفل�سطيني �النتظار �أو �لعودة في يوم �آخر.
�لجدير باالهتمام �أن �الأونرو� ��ستجابت لهذه �ل�سكاوي و�أوقفت توزيع �لم�ساعد�ت �لنقدية، 
وعمدت �إلى �إن�ساء مكاتب د�خل مخيم �لنيرب، مهمتها �لتاأكد من بيانات جميع �أفر�د �لعائلة، 

ومن ثم �إعطاء ورقة لرّب �لعائلة �أو �ل�سخ�س �لمخول ت�سّلم �لم�ساعدة �لنقدية. 
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و��ستكى �أهالي �لطالب في مد�ر�س �الأونرو� بد�ية كانون �لثاني/يناير 2016 من تدني درجات 
�لحر�رة و�لبرد �لقار�س �لذي عانى منه �أبناوؤهم د�خل �ل�سفوف ب�سبب فقد�ن مادة �لمازوت 
بالدفء،  تنعم  كانت  �لتي  �الإد�رة  غرف  و�قع  عك�س  على  �لمد�ر�س،  في  بالتدفئة  �لخا�سة 

بح�سب �الأهالي.

•�لو�قع �لتعليمي في �لمخيم:  	
تدير �الأونرو� في �لمخيم �ست مد�ر�س، �أربع �بتد�ئيات: �ثنتان للبنين، هما جنين و�لمغار، 
يافا  و�إعد�دية  للبنين،  عكا  �إعد�دية  و�إعد�ديتان:  و�لد�مون،  غزة  هما:  للبنات،  و�ثنتان 

للبنات.   
�لح�سن  �أبو  محمود  ثانوية  هما  �ل�سورية،  �لتربية  لوز�رة  تابعتان  ثانويتان  �لمخيم  وفي 

للبنين، وثانوية  م�سطفى �أبو دبو�سة للبنات. 
�إ�سافة �إلى ذلك، يوجد في �لمخيم رو�ستان لالأطفال، هما رو�سة �ل�سهيد زهير مح�سن، وهي 

تابعة  لمنظمة �ل�ساعقة، ورو�سة �ل�سهيد عبد جابر �لتابعة للجبهة �ل�سعبية.
تاأثرت �لعملية �لتعليمية د�خل �لمخيم ب�سبب هجرة عدد من �لمدر�سين ذوي �لكفاء�ت �لعلمية 
�لعالية، و�زد�دت معاناة �لطالب نتيجة �لتدهور �القت�سادي للعائلة د�خل �لمخيم و�رتفاع 

تكاليف �لتعليم، في ظل و�سع مادي �سعب، بعدما فقد �أرباب �لعائالت �أعمالهم.

•�لو�قع �ل�سحي في مخيم �لنيرب: 	
�لوحيد  �لم�ستو�سف  طريق  من  �لنيرب  مخيم  ل�سكان  �ل�سحية  خدماتها  �لغوث  وكالة  تقدم 
د�خل �لمخيم، فهي تقدم �لرعاية �لطبية �الأولية لكل �لالجئين �لفل�سطينيين �لم�سجلين لدى 
)�الأونرو�( من �سكان �لمخيم. كذلك ي�ستفيد �أبناء �لمخيم من خدمات �لمر�كز �ل�سحية �لتابعة 
لمديرية �سحة حلب، باعتبار �أنه ال يوجد �سمن �لمخيم م�ستو�سفات حكومية، ويمكن �سكان 

�لمخيم �ال�ستفادة �أي�ساً من م�سافي وز�رة �ل�سحة و�لتعليم �لعالي في مدينة حلب.
وكان في �لمخيم قبيل بدء �الأزمة �ل�سورية نحو 17 عيادة تخ�س�سية ُتعنى بتقديم �لخدمة 
�ل�سحية د�خله مقابل �أجور متفاوتة، �إال �أنها جميعها تقترب من �لتعرفة �لتي و�سعتها وز�رة 

�ل�سحة �ل�سورية وال تتجاوزها. 
لكن بعد و�سول �أعمال �الحتجاج على نظام �لرئي�س �ل�سوري ب�سار �الأ�سد �إلى مدينة حلب، 
بد�أت معاناة �سكان �لمخيم �ل�سحية تطفو على �ل�سطح، مع بدء هجرة �أبنائه، وخا�سة �الأطباء 
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و�لطو�قم �لطبية �لعاملة من كافة �الخت�سا�سات، حيث بلغ عدد �الأطباء �لذين هاجرو� من 
�لمخيم منذ بد�ية �الأحد�ث في �سورية، بح�سب م�سادر مجموعة �لعمل، 17 طبيباً من �أ�سل 

22، �أي �إن عدد �الأطباء �لموجودين في �لمخيم خم�سة �أطباء مع عدد من �لممر�سين. 
منظمات  من  �لمتبرعين  بع�س  بجهود  طبي،  م�ستو�سف  �إلى  �لثقافي  �لمركز  تحّول  كذلك 
ز بغرفة عمليات وبع�س �لتجهيز�ت �لطبية، الإجر�ء عمليات  فل�سطينية وعدد من �الأهالي، وُجهِّ
�لتوليد فقط، �إال �أن تدهور �الأو�ساع في �لمخيم وُبْعده عن �لمدينة ��سطر� �إد�رة �لم�سفى �إلى 
�أنه ال  �إال  �لتعاقد مع عدد من �الأطباء من مدينة حلب للقيام بعمليات جر�حية ب�سيطة فيه، 
يز�ل يفتقر �إلى �لدعم �لطبي من قبل مديرية �ل�سحة في �سورية، لعدم وجود ترخي�س ر�سمي، 

ما جعله عر�سه لالإغالق �أكثر من مرة. 

•�لو�قع �لميد�ني  	
�ت�سف �لو�سع �لميد�ني في مخيم �لنيرب بحالة من عدم �ال�ستقر�ر و�الأمان، ب�سبب تدهور 
�لو�سع �الأمني في �لمناطق �لمحيطة، من جهة، كمطار �لنيرب �لع�سكري، ووجود قيادة لو�ء 
�لقد�س �لفل�سطيني فيه من جهة �أخرى، �الأمر �لذي جعل �لمخيم م�ستهدفاً من قبل �لمعار�سة 

�ل�سورية �لم�سلحة، ومحا�سرً� من كل �الأطر�ف)1(. 

• ح�سار ومعارك كّر وفّر 
منعت �لحو�جز �لتي ن�سبتها �لمعار�سة على �أطر�ف �لمخيم �ل�سكان من �لخروج �أو �لدخول 
�إليه ب�سبب م�ساركة �أبناء �لمخيم بالقتال �لى جانب �لنظام، لوال �لمبادر�ت �لفردية �لتي قام 
بها بع�س �الأهالي لدى �لمعار�سة لل�سماح للموظفين و�لعمال بالدخول و�لخروج �إلى �لمخيم. 
بق�سوة، وطالب  �لمخيم   �سكان  �لفل�سطينيين من  �لحو�جز مع  تلك  تعاملت  فقد  ذلك،  ورغم 
�لبع�س منهم بـ«�إفر�غ �لمخيم و�لهجرة«، و�حتجزت �لعديد من �ل�سباب لديها لعدة �أيام، ما 

ل في �لموقف لدى �لبع�س من �لثورة و�لمعار�سة. �أدى �إلى ح�سول تحوُّ

اأجل. من. العمل. مجموعة. عن. ال�سادرة. ال�سنوية. ن�سف. التقارير. تحميل. يمكنكم. المعلومات. من. المزيد. على. لالطالع. .)1(
فل�سطينيي.�سورية.على.ال�سبكة.العنكبوتية.

http://www.actionpal.org.uk/ar/%D8%A7%D984%%D8%AA%D982%%D8%A7%D8%B1%D9

8%A%D8%B1-%D8%A7%D984%%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D984%%D

983%%D984%/%D8%A7%D984%%D983%%D984%
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كذلك �أ�سدر لو�ء �لتوحيد بياناً)1( تحذيرياً الأهالي مخيم �لنيرب ب�سبب �لم�ساركة في �الأعمال 
�لقتالية، تال ذلك فر�س ح�سار على �لمخيم ومنع �إدخال �لطعام وكافة مقومات �لحياة، وقد 
يلزم من غذ�ء ودو�ء،  ما  �لتجارية من كل  �لمحاّل  ب�سببه  َخَلت  �لمخيم ح�سارً� فعلياً  عا�س 

و��ستمر هذ� �الأمر ثالثة �أ�سهر. 
في �أثناء هذ� �لح�سار ��سطر �لكثير من �أبناء �لمخيم �إلى �لنزوح �إلى �لمحافظات و�لمخيمات 
لم  وَمن  حلب،  مدينة  �إلى  منهم  �لبع�س  �أي�ساً  خرج  وقد  ودم�سق،  وحماه  كالالذقية  �الآمنة 

ت�سمح لهم �لحو�جز بالعودة �إلى منازلهم.  
 بعد ذلك، نّفذ لو�ء �لقد�س، �إلى جانب قو�ت �لجي�س �لنظامي �ل�سوري وقو�ت من حزب �هلل 
�للبناني هجوماً لفتح طريق ع�سكري للمطار من جهة �لر�مو�سة، �أدى �إلى تاأمين مخيم �لنيرب 

وعدد من �لقرى �لمال�سقة للمطار �لع�سكري و�لمدني. 
بعد فّك �لح�سار عن �لمخيم بد�أ �سبيحة �لمخيم بالدخول �إلى �لقرى �لمعار�سة و�سرقة هذه 

�لقرى مكافاأًة لهم، رغم �لعالقات �لوطيدة �لتي كانت تربطها مع مخيم �لنيرب. 

• �لنزوح و�للجوء 
نزح �لمئات من �لعائالت �لفل�سطينية من مخيم �لنيرب باتجاه مدينة حلب و�لمدن �ل�سورية 
�لهادئة ن�سبياً مثل مخيمات حماه وحم�س و�لالذقية ومناطق تجمعات �لفل�سطينيين في دم�سق 
مثل دّمر و�سحنايا وقد�سيا. كذلك غادرت عائالت باأكملها مخيم �لنيرب لالجئين �لفل�سطينيين 
ب�سبب  �الأوروبي، وذلك  �للجوء  �إلى دول  �ل�سرعية و�لو�سول  �لهجرة غير  �إلى تركيا بهدف 
ومجموعاتها  �ل�سورية  �الأمنية  �الأجهزة  ومالحقة  و�لمعي�سية،  �الأمنية  �الأو�ساع  تدهور 
�لمو�لية )مجموعة لو�ء �لقد�س( لل�سباب �لفل�سطيني الإجبارهم على �اللتحاق بجي�س �لتحرير 

�لفل�سطيني، و�لت�سديد �الأمني على حركة �ل�سباب في �لمخيم وخارجه. 
وعلى طريق �للجوء و�لهجرة تعّر�س �لكثير من �أبناء مخيم �لنيرب وحندر�ت لالعتقال من 
قبل �لمعار�سة �ل�سورية و�لنظام معاً، فقد قامت �إحدى �لمجموعات �لمح�سوبة على �لمعار�سة 
�أيلول 2014 باعتقال عدد من �لالجئين �لفل�سطينيين في منطقة �إعز�ز، في  �ل�سورية يوم 8 
�أثناء محاولتهم �لو�سول �إلى تركيا، ُعرف منهم: بالل �أبو عمر، محمد �أنور �أبو ها�سم، �أحمد 

)1(.ت�سجيل.لقائد.لواء.القد�ش.عبد.القادر.ال�سالح.على.قناة.اأورينت.الف�سائية..16.�سباط/فبراير.2013..
https://www.youtube.com/watch?v=WiASK_NFH0Q
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�ل�سوري.  �لنظام  بجانب  و�لقتال  �لتعاون  بتهمة  فر�ن  وح�سام  قا�سم،  يو�سف  محمد  �أيوب، 
�الأول  ت�سرين  �ل�سورية يوم 4  �لمعار�سة  قيام مجموعات من  �لعمل  كذلك ر�سدت مجموعة 
حلب،  في  �لفل�سطينيين  لالجئين  �لنيرب  مخيم  �سكان  من  حور�ني«  »با�سل  باعتقال   2014
و�عتقال كل من »وليد �سريح« و�بنه »محمد« يوم 20 ت�سرين �الأول 2014 في �أثناء توجههم 

�إلى تركيا، دون معرفة �الأ�سباب. 
من  ركاباً  تقّل  مركبة  من  �أكثر  له  �لمو�لية  و�لمجموعات  �ل�سوري  �الأمن  �حتجز  بالمقابل، 
مخيم �لنيرب كانو� متوجهين �إلى تركيا، وعقب �حتجازهم �سلمتهم الأمن �لمطار �لتابع لالأمن 
�الأول/ ت�سرين  فيوم 22  �سر�حهم الحقاً.  يطلق  �أن  قبل  �لع�سكري  لالأمن  و�ُسلِّمو�  �ل�سوري، 
�أكتوبر 2015 �عتقل �الأمن �ل�سوري �لع�سر�ت من �لالجئين �لفل�سطينيين �سمالّي �سورية، في 
�لتي  للمعلومات  ووفقاً  �الأ�سحى.  عيد  فترة  خالل  في  تركيا،  �إلى  �لو�سول  محاولتهم  �أثناء 
ح�سلت عليها مجموعة �لعمل، �عُتقلت عائالت باأكملها، حيث بلغ عدد �لمعتقلين نحو )70( 

معتقاًل، بينهم ن�ساء و�أطفال.

• �ال�ستهد�ف �لمبا�سر وغير �لمبا�سر للمخيم 
للقو�ت  �نطالق  ومحطة  �سر�ع  حلبة  منه  �لمخيم  يحتله  �لذي  �ال�ستر�تيجي  �لموقع  جعل 
�لنظامية �ل�سورية و�للجان �لمو�لية لها، ما �سّبب �سقوط �لقذ�ئف و�ل�سظايا عليه ب�سكل مبا�سر 

�أحياناً وب�سكل غير مبا�سر �أحياناً �أخرى لعدة مر�ت.
فعلى �سبيل �لمثال ال �لح�سر، تحطمت مروحية حربية فوق �لمخيم يوم 25 تموز 2014 بعد 
�إ�سابتها باأحد �ل�سو�ريخ، ما �أدى �إلى �نفجارها و�سقوط حطامها على منازل �لمدنيين، فاأوقع 
ذلك 12 �سحية وعددً� من �الإ�سابات ودمارً� كبيرً� في منزلين من منازل �لمخيم عند �سقوط 

�لطائرة مبا�سرًة عليهما، ما خّلف �أ�سر�رً� كبيرة فيهما. 
كذلك �أدى تحطم مروحية �أخرى يوم 15 �أيلول/�سبتمبر 2015 على �أطر�ف �لمخيم �إلى وقوع 
�إ�سابات بين �لمدنيين، ُعرف منهم �لم�سّن »�أبو لوؤي �سريح«، وطفل في �لخام�سة ع�سرة من 
ببع�س  مادية  �أ�سر�رً�  �ألحق  كذلك  �لعالج.  لتلقي  �لمخيم  في  �لثقافي  �لمركز  �إلى  ُنقل  عمره 

منازل �الأهالي �لقريبة من مكان �سقوط �لطائرة. 
 2014 تموز   26 فيوم  متفاوتة.  فتر�ت  على  �لقذ�ئف  من  �لعديد  �لمخيم  منازل  على  و�سقط 
�سقطت قذيفة د�خل �لمخيم �سّببت �إ�سابة نحو خم�سة �أ�سخا�س، �إ�سافة �إلى �أ�سر�ر مادية. 
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وفي �الأول من   ت�سرين �الأول/�أكتوبر 2014 �سقط �ساروخان في مخيم �لنيرب، �أحدهما على 
�أر�س زر�عية، و�الآخر على منزل خاٍل من �سكانه، و�قت�سرت �أ�سر�رهما على �لماديات. 

• فو�سى �ل�سالح
�لقد�س  كلو�ء  �ل�سوري،  للنظام  �لمو�لية  �للجان  عنا�سر  �أيدي  بين  �ل�سالح  �نت�سار  �أدى 
�للتين يمنحهما �ل�سالح لحامله بنو خطير.  �إلى ��ستغالل �لنفوذ و�لقوة  �لفل�سطيني وغيره، 
مخيم  في  �لبا�س  �إ�سماعيل  غ�سان  �لفل�سطيني  �لالجئ  �أُ�سيب   ،2015 مار�س  �آذ�ر/   10 ففي 
�لنيرب بطلق ناري في قدمه، جر�ء �إطالق �أحد عنا�سر مجموعة لو�ء �لقد�س �لنار ع�سو�ئياً.

ويوم 8 ت�سرين �الأول/�أكتوبر 2015 �سّنت مجموعة �لمدعو »محمد ر�فع« �لمو�لية للنظام 
�ل�سوري في مخيم �لنيرب هجوماً على مجموعة »عدنان �ل�سيد«، وهو من مجموعة مو�لية 
�أجل  من  لهم  �لمدفوعة  �لر�سوة  على  �لمجموعتين  بين  خالف  ب�سبب  �لمخيم،  د�خل  �أخرى 
�ل�سماح و�إي�سال كل من يرغب في �لهجرة خارج �لمخيم و�لو�سول �إلى تركيا، و�عتدو� عليه 

بال�سرب، ما �أدى �إلى نقل �الأخير �إلى �لم�سفى. 
وفي 3 �أيلول 2014 �أُ�سيبت »�أم عامر مغام�س« )45 عاماً( بر�سا�سة وهي في منزلها، جر�ء 

�إطالق ر�سا�س ع�سو�ئي مجهول �لم�سدر، وقد ُنقَلت �إلى مدينة حلب للعالج.
ويوم 22 �أيار/مايو 2016 �أُ�سيبت �إحدى ن�ساء مخيم �لنيرب في حلب �إ�سابة طفيفة في �أثناء 
�إطالق نار ع�سو�ئي، نتيجة خالف ن�سب بين عن�سرين مح�سوبين على �للجان �لمو�لية للنظام 
�ل�سوري. و�أ�سارت م�سادر مجموعة �لعمل من د�خل �لمخيم �إلى �أن �لخالف وقع على خلفية 

تقا�سم �لم�سروقات في ما بينهما. 

• ��ستهد�ف �لطريق �لو��سل ما بين �لمخيم و�لمدينة 
�أدت �ال�ستباكات على جبهة �لعامرية بين �لجي�س �لنظامي وقو�ت �لمعار�سة �ل�سورية �إلى 
قطع طريق �لر�مو�سة  �لحيوي �لو��سل بين حلب ومخيم �لنيرب ب�سبب ��ستهد�فه بالق�سف 
وبر�سا�س �لقن�س. ففي 1 �آب/�أغ�سط�س 2015 �أُ�سيبت �لالجئة �لفل�سطينية »�آية ماجد« 21 
عاماً، في منطقة �لعامرية في �أثناء عودتها من مدينة حلب، ويوم 19 ت�سرين �الأول/�أكتوبر 

2015 �حُتِجز عدد من �أهالي �لمخيم في تلك �لمنطقة بعد �إغالق �لطريق.  
مجموعات  قبل  من  �لقذ�ئف  ل�سقوط   2016 حزير�ن/يونيو   2 يوم  �لطريق  تعر�س  كذلك 
�لمعار�سة �لم�سلحة، ما �أدى �إلى �سقوط عدد من �لجرحى من �أبناء �لقرى �لمجاورة للمخيم، 
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�الأمر �لذي دفع طالب وطالبات من �أبناء مخيم �لنيرب �إلى مغادرة �لمخيم لتقديم �المتحانات 
�لثانوية في مدينة حلب، و�سط خوف وقلق من تعر�سهم ل�سقوط �لقذ�ئف �أو قطع �لطريق.

بعد  »فاتح«  �أخوه  و�أُ�سيب  عاماً(   18( حمد�ن«  �لمنعم  »عبد  �لفل�سطيني  �لالجئ  وق�سى 
تعر�سهما لطلقات �لقنا�سة في �أثناء عبورهما �لطريق يوم 26 حزير�ن/يونيو 2016.
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خامسًا: جداول وأرقام )ضحايا ومعتقلون(
�متدت �الأحد�ث �إلى مدينة حلب، وو�سلت �إلى �لمخيمات و�لتجمعات �لفل�سطينية �لمنت�سرة 
هناك. فبح�سب �إح�سائيات �الأونرو� في كانون �لثاني/يناير 2012، فاإن تعد�د �لفل�سطينيين 
�لم�سجلين لديها في مدينة حلب وريفها و�سل �إلى )10356( الجئاً فل�سطينياً، عد� من لجوؤو� 

�إلى مخيمي �لنيرب وحندر�ت )عين �لتل(. 

الالجئون الفلسطينيون في حلب وريفها الشمالي
عدد �الأفر�د عدد �لعائالت �لتجمع

8.721 2.174 مدينة حلب

1.635 383 ريف حلب �ل�سمالي

6359 1410  مخيم �لنيرب

20978 4893  مخيم حندر�ت

37693 8860 �لمجموع �لعام

�أجل  من  �لعمل  مجموعة  في  و�لتوثيق  �لر�سد  ق�سم  وّثقها  �لتي  �الإح�سائيات  وبح�سب 
�أماكن  في  م�سرعهم  لقو�  حلب  �سكان  من  فل�سطينياً  الجئاً   )244( فاإن  �سورية،  فل�سطينيي 
مختلفة من �سورية  من �أ�سل �لمجموع �لعام لل�سحايا �لذي بلغ )3314( فل�سطينياً في خالل 

�لفترة �لممتدة للثورة �ل�سورية وحتى نهاية �آب/�أغ�سط�س 2016. 

•�ل�سحايا من �أبناء مخيم �لنيرب  	
�ال�ستباكات  من  �لعديد  حوله  ود�رت  �لمدفعي،  بالق�سف  لال�ستهد�ف  �لنيرب  مخيم  تعر�س 
و�أعمال �لقن�س و�لخطف، وُنفَِّذت بحق بع�س �أبنائه �الإعد�مات �لميد�نية بحجة �النتماء �إلى 
طرف من �أطر�ف �لنز�ع. فيما دفع �لمخيم فاتورة عالية من �أبنائه، ب�سبب موقعه �لجغر�في 
ر�ح  �لع�سكري،  بالعتاد  لة  �سقطت طائرة حربية محمَّ �لنيرب، وذلك عندما  لمطار  �لمال�سق 

�سحيتها �لع�سر�ت من �أبناء �لمخيم بين قتيل وجريح. 
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لقد وثَّق ق�سم �لر�سد و�لتوثيق في مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية �سقوط )142( الجئاً 
�لذكور  من   )126( بمعدل  خارجها،  و)5(  �سورية،  د�خل  منهم   )137( �لنيرب،  مخيم  �أبناء  من 

و)16( من �الإناث في �أماكن مختلفة من �سورية منذ بد�ية �الأحد�ث وحتى �إعد�د هذ� �لتقرير.
جدول يبين توزع �ل�سحايا من �أبناء مخيم �لنيرب ح�سب �سبب �لوفاة

�لن�سبة �لعدد كيفية �لوفاة
%37.32 53 طلق ناري
%16.20 23 تفجير
%14.08 20 ق�سف

%9.15 13 �إعد�م ميد�ني
%6.34 9 تحت �لتعذيب
%5.63 8 ر�سا�س قنا�س
%2.82 4 غرق
%2.82 4 مجهول
%2.82 4 خطف ثم قتل
%1.41 2 �إعد�م
%1.41 2 ر�سا�س �الحتالل �ل�سهيوني

%100.00 142 �لمجموع

ع �ل�سحايا من �أبناء مخيم �لنيرب ح�سب �لجن�س و�لعمر مخطط يبين توزُّ
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• �ل�سحايا �لمدنيون من �أبناء مخيم �لنيرب
حت �لبيانات �ل�سادرة عن ق�سم �لر�سد و�لتوثيق في مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي  و�سَّ
�سورية  �أن )33( فل�سطينياً مدنياً ق�سو� د�خل مخيم �لنيرب، )12( منهم نتيجة �سقوط طائرة 
ع�سكرية فوق �لمخيم، غالبيتهم من �الأطفال و�لن�ساء، و)4( نتيجة �سظايا م�ساد�ت �لطير�ن. 
كذلك ق�سى )31( مدنياً من �أبناء �لمخيم في �أثناء وجودهم في �أماكن مختلفة من مدينة حلب، 
كالخطف  متعددة  وباأ�سباب  �لبا�سات،  مو�قف  في  �لعمل  �أماكن  �أو  �لجامعة،  في  كالدر��سة 
و�الإعد�م و�لموت تحت �لتعذيب وغيرها. فقد ق�ست �لالجئتان �لفل�سطينيتان �سميرة باكير 
�لثاني/يناير  كانون  �لذي طاول جامعة حلب يوم 17  �لجوي  �لق�سف  �لمغربي في  ولمي�س 
عين  مياه  م�سخة  في  �لعامالن  ميعاري  وح�سن  قا�سم  يا�سر  �لالجئان  ق�سى  وكذلك   ،2013

�لبي�سا متاأثرين بجر�حهما جر�ء �سقوط قذيفة على �لمنطقة يوم 9 �آذ�ر/مار�س 2016. 

جدول يبّين �أ�سماء �ل�سحايا من �أبناء مخيم �لنيرب �لمدنيين �لذين �سقطو� د�خل �لمخيم خالل �لفترة 
�لممتدة من �آذ�ر/مار�س 2011 ولغاية �آب/�أغ�سط�س 2016

معلومات �أخرى
وقوع  كيفية 

�لحادث
تاريخ �لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

طلق ناري 2012/6/24 �أحمد عمر �لخطيب 1

طلق ناري 2012/6/24 ح�سن م�سطفى �أبو رجب 2

طلق ناري 2012/6/24 محمد فوزي �لب�ستوني 3

طلقة �أمام منزله. طلق ناري 2012/7/29 محمد �سليمان غنام 4
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معلومات �أخرى
وقوع  كيفية 

�لحادث
تاريخ �لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

�سقوط  �أثناء  في  ق�سىو� 
منزل  على  هاون  قذ�ئف 

�ل�سفوري في �لمخيم.

ق�سف 2012/9/28 لطفي �ل�سلبي 5

ق�سف 2012/9/28 عمر لطفي �ل�سلبي 6

ق�سف 2012/9/9 عالء رمزي عبد �لحق 7
ق�سف 2012/28/28 ح�سين �سامر �ل�سفوري 8
ق�سف 2012/9/28 عبد �سامر �ل�سفوري 9

مجهول 2012/11/17 محمد �لدربي 10
مجهول 2012/11/17 �أحمد هنا 11

18 عاماً تفجير 2013/4/30 �أريج �أ�سعد �لعقلة 12
طلق ناري 2013/8/21 في�سل �ل�ساهر 13
طلق ناري 2013/8/21 محمد كايد ح�سونة 14
طلق ناري 2013/8/21 محمود جالل مر�سعة 15
طلق ناري 2013/9/24 مفيد محمد حور�ني 16

ق�سىو� جر�ء �إ�سابتهم 
ب�سظايا م�ساد طير�ن وهم 

فـي منزلهم.

ق�سف 2013/11/16 بهاء �لناجي 17
ق�سف 2013/11/23 جمال محمد جمال 18
ق�سف 2013/11/23 زهية �لكبر� 19
ق�سف 2013/11/23 علي �أحمد عبد ربه 20

ق�سى جر�ء ��ستهد�ف 
�لمخيم بقذ�ئف �لهاون.

ق�سف 2014/5/2
�سيخ  محمود  يو�سف  �لطفل 

هود
21

ع�سكرية  طائرة  تحطم  �إثر 
فوق مخيم �لنيرب.

تفجير 2014/7/25  بي�سان بالل نا�سيف 
)5 �سنو�ت( 22

تفجير 2014/7/25 مفيد د�سوقي )9 �سنو�ت(  23
تفجير 2014/7/25 هنا محمد �لريفي )25 �سنة(  24

تفجير 2014/7/25
وديان هيثم �سعد �لدين 

)17 �سنة( 
25

تفجير 2014/7/25 طه  �ل�سيخ  م�سطفى  كفاح 
)40 �سنة(  26

تفجير 2014/7/25 �لدين  �سعد  دروي�س   هيثم 
)50 �سنة(  27
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معلومات �أخرى
وقوع  كيفية 

�لحادث
تاريخ �لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

ع�سكرية  طائرة  تحطم  �إثر 
فوق مخيم �لنيرب.

تفجير 2014/7/25
محمد هيثم �سعد �لدين 

)12 �سنة( 
28

تفجير 2014/7/25
والء هيثم �سعد �لدين 

)14 �سنة( 
29

تفجير 2014/7/25
عبد �هلل هيثم �سعد �لدين 

)9 �سنو�ت( 
30

تفجير 2014/7/25
محمد ح�سن �أبو �لزلف 

)48 �سنة( 
31

تفجير 2014/7/25 لطفية زيد�ن 80 �سنة  32
تفجير 2014/7/25 �أحمد محمد علي )52 �سنة(  33

جدول يبّين �أ�سماء �ل�سحايا من �لمدنيين من �أبناء مخيم �لنيرب خارج �لمخيم 

 

خالل �لفترة �لممتدة من �آذ�ر/مار�س 2011 ولغاية �آب/�أغ�سط�س 2016 

معلومات �أخرى
 كيفية
 وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة

 مكان
�لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

ق�سى في خالل م�سيرة 
�لنكبة على �لحدود مع 

�لجوالن �لمحتل.

 ر�سا�س
 �الحتالل

�ل�سهيوني
2011/6/5

 عين �لتينة
- �لقنيطرة مجدي زيد�ن 1

ق�سى في خالل م�سيرة �لنكبة 
على �لحدود مع �لجوالن 

�لمحتل.

 ر�سا�س
 �الحتالل

�ل�سهيوني
2011/6/5

 عين �لتينة
- �لقنيطرة محمد ديب عي�سى 2

 ر�سا�س
قنا�س 2012/2/1

 حلب -
�سيف �لدولة علي وحيد قدورة 3

ُخطف وُفِقد في منطقة 
�إدلب. �إعد�م 2012/7/12 غير معروف  �أحمد مو�سى

محمد 4

في �أثناء عودته من مدينة 
حلب �لى مخيم �لنيرب.

 ر�سا�س
قنا�س 2012/12/6

 حلب –
�لمدينة

 ح�سن �سحادة
من�سور 5

ق�سى في ق�سف لطائر�ت على 
جامعة حلب. ق�سف 2013/1/17

 حلب –
�لمدينة لمي�س �لمغربي 6
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معلومات �أخرى
 كيفية
 وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة

 مكان
�لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

ق�سى في ق�سف لطائر�ت 
على جامعة حلب. ق�سف 2013/1/17

 حلب –
�لمدينة �سميرة باكير 7

�إثر ��ستهد�ف �لطير�ن 
�لحربي )�لميغ( مخيم 
�لح�سينية.

ق�سف 2013/1/17

 مخيم
 �لح�سينية

 –ريف
دم�سق

غدير قد�سية 8

ق�ست متاأثرة بجر�حها 
جر�ء ��ستهد�ف حافلة 
ركاب تقل عددً� من �سكان 
مخيم �لنيرب عند مفرق 
�لذهبية من قبل مجموعة 
م�سلحة مجهولة �لهوية.

طلق ناري 2013/3/1
 حلب –
�لمدينة عربية زهير �ساعد 9

)ر�سيع( ق�سى جر�ء 
��ستهد�ف حافلة للركاب 
كانت تقل عددً� من �سكان 
�لمخيم عند مفرق �لذهبية 
من قبل مجموعة م�سلحة 
مجهولة �لهوية.

طلق ناري 2013/3/2
 حلب –
�لمدينة

جربوع   محمود 
)يومان( 10

ق�سى �أثناء ذهابه �إلى 
�لجامعة.

 ر�سا�س
قنا�س 2013/3/10

 حلب –
�لمدينة �أدهم خالد عي�سى 11

ق�سى �إثر �لق�سف �لذي 
تعر�س له حّي هنانو في 
حلب.

ق�سف 2013/12/19
 حلب –
�لمدينة

 محمد �أحمد
م�سعور 12

�لملقب بروبين ق�سى 
متاأثرً� بجر�حه نتيجة 
�سقوط برميل متفجر على 
منطقة هنانو في مدينة 
حلب.

ق�سف 2014/3/21
 حلب –
�لمدينة مدحت �لخطيب 13

ق�سى بعد �ختفائه لعدة 
�أيام.

 خطف ثم
قتل 2014/7/3 غير معروف ر�مي ميعاري 14
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معلومات �أخرى
 كيفية
 وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة

 مكان
�لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

من �أهالي مخيم �لنيرب، 
ق�ست متاأثرة بجر�حها 

جر�ء �نقالب �سيارة �أجرة 
على طريق حلب – �لمخيم، 

بعد تعر�سها للقن�س عند 
منطقة �لعامرية.

 ر�سا�س
قنا�س 2014/10/19 �لعامرية �إلهام زكي عر�ر 15

من �أبناء مخيم �لنيرب، 
عمرها �سبع �سنو�ت، كانت 

قد نزحت مع �أهلها �إلى 
منطقة �لحمد�نية، حيث 
ق�ست �إثر �لقذ�ئف �لتي 

�سقطت في �لحمد�نية 
في �أثناء وجودها في 

�لمدر�سة.

ق�سف 2014/10/27 غير معروف  جنى عماد فاروق
مو�سى 16

�لعمر )17 عاماً(، من 
�أبناء مخيم �لنيرب. 
ق�سى على يد حركة 

�أحر�ر �ل�سام، �أحد ف�سائل 
�لمعار�سة �ل�سورية، 
علماً باأن »�لمحمدية« 

ُخطف في �سهر ني�سان/
�أبريل �لمن�سرم، في �أثناء 

عودته من تركيا �إلى مخيم 
�لنيرب، من قبل ف�سائل 

�لمعار�سة �ل�سورية.

 خطف ثم
قتل 2015/12/8 غير معروف  �إبر�هيم محمد

محمدية 17

�لعمر 29 عاماً، ق�سى 
متاأثرً� بجر�حه جر�ء 

�سقوط قذيفة على منطقة 
�لعين �لبي�سا في حلب، 

وهو عامل �سيانة في 
م�سخة عين �لبي�سا للمياه.

ق�سف 2016/3/9
 �لعين

�لبي�سا ح�سن ميعاري 18
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معلومات �أخرى
 كيفية
 وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة

 مكان
�لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

�لعمر 44 عاماً، ق�سى 
متاأثرً� بجر�حه جر�ء 
�سقوط قذيفة على منطقة 
�لعين �لبي�سا في حلب، 
وهو عامل �سيانة في 
م�سخة عين �لبي�سا 
للمياه.

ق�سف 2016/3/9
 �لعين

�لبي�سا يا�سر قا�سم 19

�لعمر 37 عاماً، من �سكان 
مخيم �لنيرب لالجئين 
�لفل�سطينيين في حلب، 
وذلك �إثر �لق�سف �لذي 
��ستهدف بلدة �لباب في 
مدينة حلب.

ق�سف 2016/4/7 �لباب ح�سن �أبو �لليل 20

»�أم محمد �سالمة«. ق�ست 
بر�سا�س قنا�س على 
طريق »�لر�مو�سة«، حيث 
��سُتهدَفت �لمركبة �لتي 
كانت تقّل مدنيين من جهة 
منطقة �لعامرية.

 ر�سا�س
قنا�س 2016/6/5 �لر�مو�سة  خيرية زهير

�سيام 21

�لعمر 18 عاماً، ق�سى في 
منطقة �لر�مو�سة بريف 
حلب و�أُ�سيب �أخوه 
»فاتح« بعد تعر�سهما 
لطلقات �لقنا�سة في �أثناء 
عبورهما �لطريق.

 ر�سا�س
قنا�س 2016/6/26 �لر�مو�سة  عبد �لمنعم

حمد�ن 22
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جدول يبّين �ل�سحايا من �أبناء مخيم �لنيرب خارج �سورية خالل �لفترة �لممتدة 

 

من �آذ�ر/مار�س 2011 ولغاية �آب/�أغ�سط�س 2016 

معلومات �أخرى
كيفية 
وقوع 

�لحادث

تاريخ 
�لحادثة �لبلد مكان 

�لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

من �أبناء مخيم �لنيرب، 
في  غرقه  �إثر  ق�سى 

�إحدى بحير�ت �ألمانيا.
غرق 2015/8/9 �ألمانيا غير 

معروف محمد �سويد 1

ق�سى جر�ء �ال�ستباكات 
مخيم  في  �ندلعت  �لتي 
مدينة  في  �لحلوة  عين 

�سيد� جنوب لبنان. 

طلق 
ناري 2015/8/23 لبنان مخيم عين 

�لحلوة
ربيع علي 

م�سعور 2

ق�سو� �إثر غرق مركبهم 
مدينة  من  �نطلق  �لذي 
متجهين  �لليبية  زو�رة 

نحو �إيطاليا.

غرق 2015/8/29 ليبيا �لبحر 
�لمتو�سط

�سالم �أحمد �سالح 
ميعاري 3

مالك �أحمد �سالح 
ميعاري 4

بالل �أحمد �سالح 
ميعاري 5

• �ل�سحايا من �لع�سكريين من �أبناء مخيم �لنيرب 
ع �ل�سحايا �لع�سكريون من �أبناء مخيم �لنيرب على ثالث فئات �أ�سا�سية: فئة �لمجندين  توزَّ
للخدمة �الإلز�مية في جي�س �لتحرير �لفل�سطيني، �لمفرو�سة على كل �لالجئين �لفل�سطينيين 
في �سورية ممن تجاوزو� �سّن �لثامنة ع�سرة، وهذه �لفئة ��ستخدمها �لنظام في بد�ية �لثورة 
�ل�سورية لت�سويه �سورة �لمعار�سة �ل�سورية عندما قتل )17( مجندً� من �أبناء مدينة حلب في 
بلدة بن�س �لتابعة لمدينة �إدلب، في �أثناء عودتهم �إلى مخيماتهم، �الأمر �لذي تبين الحقاً زيفه 
كما مّر معنا في �أول �لتقرير، وعاد لي�ستخدم هذه �ل�سريحة من �أبناء �لالجئين �لفل�سطينيين 

في معاركه على �لجبهات �لمتعددة. 
و�لفئة �لثانية هي �لتي �ختارت �أن تكون في �سفوف �لمعار�سة �ل�سورية بمختلف م�ساربها، 

بما فيها فتح �ل�سام »جبهة �لن�سرة«، �أو تنظيم �لدولة �الإ�سالمية »د�ع�س«. 
�أما �لفئة �لثالثة، فهي �لفئة �لتي ف�سلت �لقتال �إلى جانب �لنظام، �سو�ء عبر �لف�سائل �لفل�سطينية 

�لمو�لية للنظام، �أو من خالل لو�ء �لقد�س �لذي �أُن�سئ مع بد�ية �الأزمة في �سورية. 
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�أبناء مخيم  وبح�سب �إح�سائيات مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية، فقد �سقط من 
�لنيرب نحو )73( مقاتاًل على جبهات متعددة في �سورية، معظمهم على جبهات حلب وريفها، 

في خالل �لفترة �لممتدة من �آذ�ر/مار�س 2011 ولغاية �آب/�أغ�سط�س 2016.

جدول يبّين �أ�سماء �ل�سحايا �لع�سكريين من �أبناء مخيم �لنيرب 

 

في خالل �لفترة �لممتدة من �آذ�ر/مار�س 2011 ولغاية �آب/�أغ�سط�س 2016  

معلومات �أخرى
 كيفية وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

�سدر بحقه مر�سوم �الإعد�م بتهمة 
�لخيانة، بعد �أن تعر�ست هيئة �أركان 

جي�س �لتحرير �لفل�سطيني لمد�همة 
من �لجي�س �لحّر في �أثناء مناوبته 

دون �أي مقاومة.

�إعد�م 2012/8/6 محمد ع�سام جديبا 1

�ختطفته مجموعة من �لجي�س �لحّر 
بتهمة عمله �سبيحاً مع �لنظام.

ُخطف ثم ُقتل 2012/9/25 حكمت دربا�س 2

�ختطفته مجموعة من �لجي�س �لحّر 
بتهمة عمله �سبيحاً مع �لنظام.

ُخطف ثم ُقتل 2012/9/25 ح�سين �لم�سري 3

مجنَّد من جي�س �لتحرير �لفل�سطيني 
من �سكان مخيم �لنيرب. ق�سى بحادث 

في �أثناء �أد�ء و�جبه �لوطني.
مجهول 2012/10/30 �أحمد عماد من�سور 4
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معلومات �أخرى
 كيفية وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

ق�سى في �أثناء �لخروج لموؤ�زرة 
�لجي�س �لنظامي في منطقة ع�سان.

طلق ناري 2013/1/30 محمد ر�فع 5

ق�سى في �أثناء �لخروج لموؤ�زرة 
�لجي�س �لنظامي في منطقة ع�سان.

طلق ناري 2013/1/30 �أحمد ح�سن 6

ق�سى في �أثناء �لخروج لموؤ�زرة 
�لجي�س �لنظامي في منطقة ع�سان.

طلق ناري 2013/1/30 مازن �أبو دهي�س 7

ق�سى في �أثناء �ال�ستباكات مع 
مجموعات �لجي�س �لحر، وهو �أحد 

عنا�سر �للجان �الأمنية في مخيم 
�لنيرب.

طلق ناري 2013/6/26 محمد محمود كالغه 8

ق�سى جر�ء �إ�سابته باال�ستباكات 
�لتي د�رت مع مجموعات �لجي�س 

�لحر في منطقة �لدويرينه �لو�قعة 
بعد منطقة جبرين، وهو �أحد عنا�سر 

�للجان �الأمنية �لتابعة للجبهة 
�ل�سعبية �لقيادة �لعامة.

طلق ناري 2013/7/23 فر��س �أبو �لح�سن 9

من �للجان �ل�سعبية في مخيم �لنيرب 
بمنطقة معامل �لدويرينه �سمال �سرق 

مطار حلب.
طلق ناري 2013/7/30 محمد نبيل �لطر�سا 10

ق�سى في �أثناء موؤ�زرته �لجي�س 
�لنظامي في منطقة خنا�سر بحلب 

�لتي �سيطر عليها �لجي�س �لحر بتاريخ 
2013/8/27. يذكر �أن »�لدربي« هو 

�أحد عنا�سر �للجان �الأمنية �لتابعة 
للجبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطين - 

�لقيادة �لعامة.

طلق ناري 2013/8/30 لوؤي عثمان �لدربي 11

ق�سى في �أثناء قتاله �إلى جانب 
�للجان �ل�سعبية �لفل�سطينية في مخيم 

�ليرموك.
طلق ناري 2013/9/21

عامر ح�سين �أبو 
رحمة

12
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معلومات �أخرى
 كيفية وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

ينتمي �إلى �للجان �ل�سعبية. طلق ناري 2013/10/14 عي�سى هالل خف�سه 13

ق�سى بر�سا�س قنا�س، وهو تابع 
للجان �ل�سعبية في منطقة �ل�سفيرة.

 ر�سا�س
قنا�س

2013/10/27 جمعة �أبو رحيل 14

ق�سى في معارك فّك �لح�سار وفتح 
طريق مخيم �لنيرب.

طلق ناري 2013/11/2 جمعة وحيد قا�سم 15

ق�سى جر�ء �ال�ستباكات �لتي جرت 
في �سجن حلب �لمركزي

طلق ناري 2014/2/2 يامن حرب 16

ق�سى جر�ء �ال�ستباكات �لتي جرت 
في �سجن حلب �لمركزي.

طلق ناري 2014/2/9 فادي عبويني 17

من �أبناء مخيم �لنيرب. ق�سى متاأثرً� 
بجر�ح �أُ�سيب بها نتيجة �ال�ستباكات 

�لتي جرت في �سجن حلب �لمركزي.
طلق ناري 2014/2/15

نايف زياد �أبو 
دهي�س

18

ق�سى �إثر �ال�ستباكات في محيط 
حلب، وي�سار �إلى �أنه �أحد مقاتلي 

»لو�ء �لقد�س«.
طلق ناري 2014/3/8 محمود كامل قا�سم 19

ق�سى �إثر ��ستباكات في محيط مدينة 
حلب، وي�سار �إلى �أنه �أحد �أع�ساء 

»لو�ء �لقد�س«. 
طلق ناري 2014/3/8 محمود جمام�سه 20

ق�سى �إثر �إ�سابته بر�سا�سة قّنا�س 
بالقرب من منطقة �ل�ساالت �ل�سناعية 
في حلب، وي�سار �إلى �أنه �أحد عنا�سر 

»لو�ء �لقد�س«.

طلق ناري 2014/3/22 عمر خالد حموي 21

ق�سى �إثر �ال�ستباكات �لتي �ندلعت 
قرب بلدة »عزيزة« في مدينة حلب، 

وهو �أحد عنا�سر �للجان �ل�سعبية 
في مخيم �لنيرب �لتابعة للجي�س 

�ل�سوري.

طلق ناري 2014/4/7 محمد خالد �لجودي 22
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معلومات �أخرى
 كيفية وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

من لو�ء �لقد�س �لتابع للجي�س 
�لنظامي. ق�سو� نتيجة �ال�ستباكات 

�لد�ئرة في �لليرمون – حلب.

طلق ناري 2014/4/9 ح�سن كايد قد�سية 23

طلق ناري 2014/4/9
محمد عماد ف�سل 

من�سور
24

طلق ناري 2014/4/9 فاروق جي�س 25

طلق ناري 2014/4/9 محمد حاج هالل 26

طلق ناري 2014/4/9 �أحمد �لحاج ح�سن 27

طلق ناري 2014/4/9 حمزة �لحاج ح�سن 28

�أحد �أع�ساء لو�ء �لقد�س �لمح�سوب 
على �لنظام �ل�سوري، ق�سى في 

�ال�ستباكات بحلب.
طلق ناري 2014/4/10 ح�سين ن�سر علي 29

ق�سى �إثر �ال�ستباكات �لتي �ندلعت 
بين �لجي�س �ل�سوري �لنظامي 

ومجموعات تابعة للمعار�سة في 
منطقة �ل�سيخ لطفي �لمجاورة للمخيم، 

وهو �أحد عنا�سر »لو�ء �لقد�س«.

طلق ناري 2014/8/7 �إبر�هيم �سطارة 30

طلق ناري 2014/8/7 ر�ئد هو�ري 31

طلق ناري 2014/8/7 محمود ها�سم �سالمة 32

طلق ناري 2014/8/7 مرهف بركات 33

ق�سى جر�ء �ال�ستباكات �لتي تدور 
بين قو�ت �لمعار�سة �ل�سورية من 

جهة، و�لجي�س �لنظامي مدعوماً 
بقو�ت من جي�س �لتحرير �لفل�سطيني 

من جهة �أخرى.

طلق ناري 2014/9/23 محمود �سليم ر�فع 34

ق�سى �إثر �إ�سابته بر�سا�س قنا�س 
في منطقة �لر�مو�سة، ويذكر �أنه �أحد 

�أع�ساء لو�ء �لقد�س. 

 ر�سا�س
قنا�س

2014/10/5
محمد محمود 

عابدي
35

ق�سى �إثر �لمعارك �لد�ئرة في محيط 
مخيم حندر�ت، ويذكر �أنه من عنا�سر 

»لو�ء �لقد�س«. 
طلق ناري 2014/10/8 عدي �أحمد هو��س 36

ق�سى �إثر �ال�ستباكات �لتي د�رت 
عند محيط مخيم حندر�ت بين قو�ت 

�لمعار�سة �ل�سورية و�لجي�س �لنظامي، 
وهو �أحد عنا�سر »لو�ء �لقد�س«.

طلق ناري 2014/11/23 محمود �أ�سعد 37
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معلومات �أخرى
 كيفية وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

ق�سى جر�ء �ال�ستباكات �لتي �ندلعت على 
جبهة �لمالح في حلب. ُيذَكر �أنه �أن�سق 
عن جي�س �لتحرير �لفل�سطيني و�لتحق 

ب�سفوف قو�ت �لمعار�سة �ل�سورية.

طلق ناري 2014/12/19 �أحمد �إدري�س 38

من �أبناء مخيم �لنيرب في منطقة 
حريتان بحلب. ي�سار �إلى �أنه �أحد 

�لقادة �لع�سكريين في �أحد ف�سائل 
�لمعار�سة �لم�سلحة بمدينة حلب، 
وكان يدعى �أبو خديجة �لجوالني.

مجهول 2015/1/26 يون�س د�سوقي 39

ق�سىيا بعد وقوعهما بكمين نفذته 
مجموعات �لمعار�سة �ل�سورية 

�لم�سلحة، عند مفرق جنان قرب 
مدينة حماه، وهما من منت�سبي ما 

ي�سمى »لو�ء �لقد�س«.

تفجير 2015/2/6 كارم محمد �لريفي 40

تفجير 2015/2/6 �سريف محمد �لريفي 41

ق�سى في �ال�ستباكات �لتي جرت بين 
مجموعات �لمعار�سة �ل�سورية من 

جهة و�لجي�س �ل�سوري و�لمجموعات 
�لفل�سطينية �لمو�لية لها من جهة �أخرى 
على جبهة رتيان في ريف حلب، فيما لم 

يت�سّن للمجموعة �لتاأكد من �سحة �الأخبار 
من م�سدر �آخر. علماً �أن "�لم�سطفى" هو 

�أحد عنا�سر »لو�ء �لقد�س«.

طلق ناري 2015/2/18
عبد �هلل علي 

م�سطفى
42

)�لعمر 20 �سنة(. ق�سى في �لمو�جهات 
�لتي د�رت على محور منطقة حندر�ت 

في حلب بين �لمجموعات �لم�سلحة 
�لمح�سوبة على �لمعار�سة �ل�سورية 

من جهة، و�لجي�س �لنظامي ولو�ء 
�لقد�س �لفل�سطيني �لمو�لي له. تجدر 

�الإ�سارة �إلى �أن »�لد�هودي« �أحد 
عنا�سر جبهة �لن�سرة.

طلق ناري 2015/3/10
عبادة يو�سف 

�لد�هودي
43
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معلومات �أخرى
 كيفية وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

ق�سىو� في معارك �سد �لمعار�سة 
�ل�سورية �لم�سلحة في حلب جر�ء 

��ستهد�ف �لمبنى رقم 11 �لذي كانو� 
يتح�سنون فيه غربّي حلب، ب�سيارة 

مفخخة )عربة PMB(، وهم من 
عنا�سر لو�ء �لقد�س.

تفجير 2015/7/7 محمد ح�سين غيث 44

تفجير 2015/7/7 �أ�سرف م�سطفى �سالم 45

تفجير 2015/7/7 نعيم محمد ديب 46

تفجير 2015/7/7 �أحمد خالد دربا�س 47

)29 عاماً(. ق�سى بانفجار لغم �أر�سي 
كان مزروعاً في حّي �سالح �لدين بحلب. 
ويذكر �أن »عمارة« كان يقاتل �إلى جانب 

�سفوف �لمعار�سة �ل�سورية.

تفجير 2015/7/18
فر��س مو�سى 

عمارة
48

ق�سى نتيجة �نفجار لغم فيه بمنطقة 
�ل�سيخ لطفي في مدينة حلب، وهو 

�أحد عنا�سر مجموعة »لو�ء �لقد�س«. 
تفجير 2015/8/11 خالد دكور 49

ق�سى في خالل ��ستباكات �ندلعت 
بين �لجي�س �لنظامي ومجموعات 
�لمعار�سة �ل�سورية �لم�سلحة في 

حّي �لزهر�ء بحلب. وهو �أحد عنا�سر 
»لو�ء �لقد�س«. 

طلق ناري 2015/9/17 محمود م�سعور 50

ق�سى في �ال�ستباكات �لتي د�رت بين 
�لجي�س �لنظامي ومجموعة لو�ء �لقد�س 

�لمو�لية للنظام �ل�سوري ومجموعات 
�لمعار�سة �لم�سلحة في منطقة 

�لفاميلي هاو�س غربّي مدينة حلب، 
وهو �أحد عنا�سر »لو�ء �لقد�س«.

طلق ناري 2015/11/16 �أحمد �ساهين 51

�أحد عنا�سر جي�س �لتحرير 
�لفل�سطيني، ق�سى �إثر ��ستمر�ر 

�ل�سر�ع �لد�ئر في �سورية.
طلق ناري 2016/1/16 يو�سف وحيد قا�سم 52
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معلومات �أخرى
 كيفية وقوع

�لحادث
تاريخ �لحادثة ��سم �ل�سحية �لرقم

�أحد  كو�در حركة فتح �النتفا�سة. 
ق�سى متاأثرً� بجر�حه نتيجة 

�لتفجير�ت �لتي طاولت منطقة 
�ل�سيدة زينب في ريف دم�سق.

تفجير 2016/1/31 خليل محمد �إبر�هيم 53

من عنا�سر لو�ء �لقد�س. ق�سى �إثر 
�ال�ستباكات �لعنيفة �لتي �ندلعت عند 
طريق خنا�سر – �إثريا في ريف حلب

طلق ناري 2016/2/13 عمار �سليم �لدربي 54

ق�سى في ق�سف �لطير�ن �لرو�سي 
على مدينة �لباب.  �لتحق ب�سفوف 

د�ع�س، وهو في مدينة �لباب.
ق�سف 2016/2/17

�إيهاب عدنان 
�لناجي

55

ق�سى متاأثرً� باإ�سابته في �أثناء 
�ال�ستباكات �لمتفرقة في محيط مخيم 

حندر�ت، وهو �أحد عنا�سر »لو�ء 
�لقد�س«.

طلق ناري 2016/5/28 محمد حميدة 56

ق�سى �إلى جانب قو�ت د�ع�س في 
�أثناء �ال�ستباكات في ريف حلب بين 
»د�ع�س« من جهة و�لجي�س �لنظامي 

و�للجان و�لف�سائل �لمو�لية له من 
جهة �أخرى.

طلق ناري 2016/6/13
�إبر�هيم كمال 

�لد�هودي
57

ق�سى �إثر قتاله �إلى جانب قو�ت 
�لنظام �ل�سوري في �لمعارك �لد�ئرة 

في حلب.
طلق ناري 2016/6/30

عبد �لرحمن فريد 
عز�م

58

�أحد عنا�سر »لو�ء �لقد�س«. ق�سى 
خالل �ال�ستباكات �لتي جرت في 

محيط مخيم حندر�ت مع مجموعات 
�لمعار�سة �لم�سلحة.

طلق ناري 2016/7/3 محيو� �سخنيني 59
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•�لمعتقلون و�سحايا �لتعذيب: 	
�ل�سر�ع  طرفي  قبل  من  و�لتوقيف  لالعتقال  �ل�سوري  و�ل�سمال  �لنيرب  مخيم  �أبناء  تعر�س   
في �سورية، وبلغ عدد �لذين دخلو� معتقالت �لنظام �ل�سوري و�لمعار�سة �ل�سورية لفتر�ت 

متفاوتة ر�وحت بين �لتوقيف �لق�سير �لمدة، و�العتقال �لطويل )112( الجئاً فل�سطينياً. 
ووّثقت مجموعة �لعمل من �أجل فل�سطينيي �سورية )35( حالة �ختفاء ق�سري بين �لالجئين 
�لفل�سطينيين في حلب، بينما �أ�سارت �لبيانات �إلى �الإفر�ج عن )77( الجئاً من �سجون �لنظام 

و�لمعار�سة خالل �لفترة �لممتدة من �آذ�ر/مار�س 2011 حتى نهاية �آب/�أغ�سط�س 2016. 
�ل�سوؤ�ل  بعد  بوفاتهم  ذووهم  �أُبِلغ  الجئين،   )9( �ل�سوري  �لنظام  �سجون  د�خل  ق�سى  كذلك 

عنهم لدى فروع �الأمن �ل�سوري.  
 جدول �سحايا �لتعذيب و�الختفاء �لق�سري من �أبناء مخيم �لنيرب 

خالل �لفترة �لممتدة من �آذ�ر/ مار�س 2011 وحتى نهاية �آب 2016  

معلومات �أخرى كيفية وقوع 
�لحادث

تاريخ 
�لحادثة

مكان 
�لحادثة  ��سم �ل�سحية �لرقم

ق�سى تحت �لتعذيب في 
�سجون �لنظام �ل�سوري.

تحت 
�لتعذيب

2014/4/23 غير معروف رجب �الأ�سود 1

ق�سى تحت �لتعذيب في 
�سجون �الأمن �ل�سوري.

تحت 
�لتعذيب

2014/5/7 غير معروف �أحمد زكي خير�ت 2

ق�سى تحت �لتعذيب في 
�سجون �الأمن �ل�سوري.

تحت 
�لتعذيب

2014/5/18 غير معروف م�سطفى ميعاري 3

ق�سى تحت �لتعذيب في 
�سجون �الأمن �ل�سوري.

تحت 
�لتعذيب

2014/6/24 غير معروف
�إبر�هيم محمد 

�لحاج
4

ق�سى تحت �لتعذيب في 
�سجون �الأمن �ل�سوري، 

وذلك بعد �عتقال د�م 
نحو �ستة �أ�سهر.

تحت 
�لتعذيب

2014/7/12 غير معروف عادل �سالح عو�د 5

ق�سى في �سجون �لنظام 
�ل�سوري، وذلك بعد 

�عتقاله الأكثر من عام. 
وُيذَكر �أن �سقيقه "رجب 

�الأ�سود" كان قد ق�سى 
�أي�ساً في �سجون �لنظام.

تحت 
�لتعذيب

2014/8/14 غير معروف محمود �الأ�سود 6
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معلومات �أخرى كيفية وقوع 
�لحادث

تاريخ 
�لحادثة

مكان 
�لحادثة  ��سم �ل�سحية �لرقم

ق�سى تحت �لتعذيب في 
�سجون �الأمن �ل�سوري.

تحت 
�لتعذيب

2014/8/26 غير معروف �إياد حنينو 7

ق�سى تحت �لتعذيب في 
�سجون �الأمن �ل�سوري.

تحت 
�لتعذيب

2014/9/3 غير معروف
محمد كمال 

�لدربي
8

ق�سى تحت �لتعذيب في 
�سجون �الأمن �ل�سوري.

تحت 
�لتعذيب

2014/9/7 غير معروف محمد نا�سر جدع 9

 جدول يبين �أ�سماء �لمعتقلين من �أبناء مخيم �لنيرب 
خالل �لفترة �لممتدة من �آذ�ر/مار�س 2011 ولغاية �آب/�أغ�سط�س 2016

�لتفا�سيل تاريخ �العتقال �ال�سم �لرقم 

�عتقله �لجي�س �لحر. 2012/11/6 �أحمد �أبو هو��س 1

�عتقلته �الأجهزة �الأمنية �ل�سورية. من �أبناء 
مخيم �لنيرب في حلب. 2014/9/3 �أحمد عر�سان تركي 2

�عتقله �الأمن �ل�سوري، حيث �قتيد �إلى جهة 
مجهولة. 2015/3/6 �أحمد زكريا �أبو رحمة 3

�عتقله �الأمن �ل�سوري على �أحد حو�جز 
طريق �لمخيم - حلب. 2014/6/6 �أحمد �سبحي عيد 4

�عُتقل في �أثناء وجوده في جامعة حلب. 2014/3/24 �أحمد عبد �لحفيظ 5

�عُتقل في �أثناء وجوده في جامعة حلب. 2014/3/24 �أمجد مغام�س 6
�عُتقل ب�سبب رف�سه �إخالء محله �لتجاري 

�لذي يقع في بناء �ل�ساب "عبادة �لد�هودي" 
�لذي ق�سى منذ عدة �أيام على محور جبهة 

حندر�ت.

2015/3/18 �أيمن �لد�هودي 7

2014/6/15 �أيمن وليد عبد �هلل 8

�عُتقل �إثر خروج تظاهرة في مخيم �لنيرب 
نّددت بحو�جز �للجان �ل�سعبية و�ل�سبيحة 

في �لمخيم.
2012/12/12 ب�سار �أ�سعد 9

�عتقله �لجي�س �لحر على خلفية �نتمائه �إلى 
لو�ء �لقد�س.  2015/4/18 خالد مو�سى 10
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�لتفا�سيل تاريخ �العتقال �ال�سم �لرقم 
في �لعقد �لر�بع من �لعمر، نازح من �أهالي 

مخيم �لنيرب في مدينة حلب، من �أهالي قرية 
تر�سيحا في فل�سطين.

2014/12/5 خلدون مو�سى �سطارة 11

لدى �الأمن �لجوي. غير محدد ر�مي ميعاري 12

2014/6/15 �سامر محمود ر�فع 13

�عتقلته قو�ت �الأمن �ل�سوري.  2013/1/17 �سليم قا�سم 14

�عتقله �الأمن بتهمة ت�سفير �سباب وعائالت 
�إلى تركيا.

2015/8/30 �سالح ربيع 15

�عتقله �الأمن �ل�سوري. 2014/6/4 عبادة �سيتان 16

�عتقله �لجي�س �لحر. 2013/3/12 عدنان محمدية 17

�عتقلته مجموعات �لجي�س �لحر، وذلك عند 
حاجز ب�ستان �لق�سر.
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الخاتمة 
منذ  �سورية  في  �لد�ئر  �ل�سر�ع  �إلى  �لفل�سطينية  �لمخيمات  جّر  على  �ل�سوري  �لنظام  عمل 
�الأيام �الأولى للثورة �ل�سورية، و��ستمّر في ذلك مدً� وجزرً�، بح�سب �الأجندة �لتي تقت�سيها 
�إد�رة �ل�سر�ع. وظهر هذ� �ل�سلوك جلياً في مخيم �لنيرب، عندما ُبدئ بتجنيد  م�سالحه في 
�ل�سباب ذوي �لحاجة �لما�سة للمال ومن �أ�سحاب �الأخالق �ل�سيئة لقمع �لتظاهر�ت في بد�ية 
�لثورة، ومن ثم �لم�ساركة في �الأعمال �لقتالية بنحو علني و�سريح �سمن لو�ء �لقد�س �لتابع 

الأجهزته �الأمنية. 
كذلك عمل �لنظام على تاأليب �ل�سارع �لفل�سطيني على �لمعار�سة �ل�سورية بارتكاب مجزرة 
بحق عنا�سر جي�س �لتحرير �لفل�سطيني من �أبناء مخيمي �لنيرب وحندر�ت و�تهام �لمعار�سة 
بها، و�فتعل �لفتن مع �لجو�ر لعزل �لمخيم عن محيطه وت�سليح �أبنائه و�إقامة �لحو�جز ل�سّد 
�لجنوبية  �لخا�سرة  هو  �لمخيم  �أّن  باعتبار  حلب،  مطار  على  �لثو�ر  من  محتمل  هجوم  �أّي 

للمطار. 
موؤيد  بين  �لمخيم  �أبناء  �نق�سم  و�لف�سائلي،  �ل�سعبي  �لفل�سطيني  بالموقف  يتعلق  ما  وفي 
غالبية  فيه  �نحازت  �لذي  �لوقت  في  �ل�سالح،  ون�سر  بال�سر�ع  �لمخيم  �إقحام  لمبد�أ  ور�ف�ٍس 

�لف�سائل �لفل�سطينية �إلى �سف �لنظام. 
�القت�سادية  �لحياة  مناحي  بكافة  �سلباً  حلب  مدينة  �إلى  �لعنف  �أعمال  و�سول  �أّثر  كذلك 
هناك،  �لموجودة  �لمجتمعية  �ل�سر�ئح  كافة  وتاأثرت  و�لتعليمية،  و�ل�سحية  و�لمعي�سية 
بما فيها �لمخيمات و�لتجمعات �لفل�سطينية تحديدً�، ب�سبب ما �سهدته �لمخيمات من ح�سار 
ومعارك كّر وفّر و��ستهد�ف مبا�سر وغير مبا�سر وقطع للطرق �لمو�سلة �إليها، وفو�سى �نت�سار 
�ل�سالح، ما �أدى �إلى نزوح مئات �لعائالت، وقد �أ�سهم في ذلك �إلى حدٍّ كبير �لتبدالت �لهائلة 
�لناجمة عن �الأزمة، و�لتر�جع �لو��سح في �لعمل �الإغاثي �لمحلي و�لدولي )�الأونرو�( �لذي 

لم يرَق �إلى م�ستوى �لتحديات �لتي فر�ستها �الأزمة �لم�ستمرة.
�إن �لمتتبع الأو�ساع �لمخيمات �لفل�سطينية في �سورية ي�ستطيع �أن ي�ست�سرف م�ستقباًل قاتماً 
لتلك �لمخيمات، ف�سيا�سة �الإفر�غ و�لتهجير لمعظم �لالجئين من �سكان بع�س �لمخيمات، كما 
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هو �لحال في �سبينة وحندر�ت و�ليرموك وخان �ل�سيح ودرعا ودرعا �لطو�رئ، و�لت�سييق 
و�لمحا�سرة لبع�سها  �الآخر، كمخيم �لعائدين �لمال�سق لحرم جامعة �لبعث في مدينة حم�س 
�لتي �سهدت تغير�ت ديموغر�فية، و�ال�ستهد�ف �لمتكرر لمخيم �لنيرب �لمتربع على خا�سرة 
مطار �لنيرب �لع�سكري، كل ذلك ينذر بزو�ل تلك �لمخيمات و�ن�سمامها �إلى قائمة �لمخيمات 

رت وُم�سحت عن �لخريطة في �لدول �لمحيطة بفل�سطين.  �لتي ُدمِّ




