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 مخيم الهول في محافظة الحسكة

 مشكلة مؤرقة، ومخاطر مستقبلية محتملة  

 2019، آب 9

مع ي شمال شرق سورية، بدأت تبرز املشكالت املتعلقة بالتنظيم، على رأسها التعامل ف )داعش(بعد هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية 

تواجد جميع عوائل تالتي بدأت تشكل أرق للسكان املحليين في املناطق املتواجدين فيها، حيث و عناصر التنظيم املتشدد،  عوائل

 التنظيم في مخيم الهول الواقع جنوب مدينة الهول في محافظة الحسكة شمال شرق سورية.

 حاول هذا الورقة اإلضاءة على واقع مخيم الهول، وساكنيه من عائالت التنظيم. ت

 
ا
 القاطنين في مخيم الهول:إحصائية  -أول

الباغوز، ويمثلون  في املعاركوحتى آخر  التحالفحمالت قوات املنتمين للتنظيم املتشدد منذ بداية  جميع السرى الهول يضم مخيم 

شخص بما مقداره  73500ي ضمن املخيم من نساء وأطفال لجنسية اجنبية باإلضافة الى العراقيين والسوريين وكان العدد الك 47

 عائلة بحسب ما أشارت إليه إدارة مخيم الهول.  20991

بعد استالم مجموعة من الدول األجنبية لرعاياها والسماح لخروج مجموعات بعد تدخل العشائر  71803انخفض هذا العدد إلى 

 العربية. وهذا العدد مقسم على الشكل التالي: 

 .عائلة 8745اشخاص يمثلون  30857 العراقية:حاملي الجنسية  ●

 عوائل. 3296 شخص يمثلون  10466أجانب:  ●

 عائلة. 8950شخص يمثلون  30480سوريين:  ●

طفل من  35، باإلضافة إلى 738، كوسوفو 307، أوزبكستان 670: كازخستان فهي السرى ا من رعاياهأما الدول التي استقبلت 

السويد(. ومن تم اخراجهم بمبادرات من قبل العشائر جنسيات مختلفة: )فرنسا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، ايرلندا، استراليا، 

 من منبج(. 126من دير الزور، و 196من الرقة، و 612العربية اعدادهم: )

 ثانيا: إدارة املخيم:  

من ثمان قطاعات، وكان هنالك فصل بين السوريين والعراقيين واألجانب في القطاعات. لكن وبعد حركة النزوح  مخيم الهول  يتألف

بحسب جنسيات الوافدين بشكل خاص السوريين  اعن بعضهتم مراعاة فصل القطاعات تيرة إلى املخيم من الباغوز لم األخ

قطاعات  في وضعهمتم  قدفخلق إشكاليات متعددة للقاطنين في املخيمات، أما عوائل التنظيم املتشدد  المر الذي( والعراقيين

 خاصة وتحت رقابة امنية مشددة. 
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وعملت قوات سورية الديمقراطية على عزل املخيم عن محيطه ومنع خروج قاطنيه من نساء وأطفال إلى الخارج، إل أن هذا اإلجراء 

مستقل تمارس فيه النساء الحامالت فكر التنظيم اإلرهابي  ن كانتو األمني الذي اتبعته قوات سورية الديموقراطية خلق ما يشبه 

يدرن املخيم داخليا  فكر التنظيمالحامالت اء الخريات، حيث تواردت انباء على أن هؤلء النساء على النس اشكال من السيطرة

بشكل سري، وهنالك ما يسمى )الحسبة( التي تعمل على معاقبة النساء اللواتي يخلعن خمارّهن أو يرتكّبن مخالفات شرعية من 

، نظرا لألعداد الكبيرة التي تقطن وجهة نظرّهن. لم تْجدي سياسة العزل التي تتبعها قوات سور 
ا
ية الديمقراطية في مخيم الهول كثيرا

 إليها العجز عن التعامل مع هذا امللف، وعدم وجود دعم كافي من قبل قوات التحالف الدولي إلدارة هذا امللف، 
ا
املخيم، مضافا

. األمر الذي يترتب عليه خلق بؤرة نشطة وتنصل الدول من التزاماتها تجاه رعاياها الذين كانوا منتمين للتنظيم املتشد
ا
د سابقا

 للتنظيم في املنطقة وهو ما يؤرق السكان املحليين. 

 
ا
 الوضع العام في مخيم الهول:  -ثالثا

  الوضع األمني في املخيم وحرية الحركة: -

للتنظيم، جعل املخيم عبارة عن بقعة خطرة خاصة في   باتاملنتسإن وجود نوع من التنظيم السري داخل املخيم من قبل النساء 

ظل وجود أعداد كبيرة من األشخاص في حيز جغرافي متصل، حيث تم تسجيل حالت ضرب بالحجارة، والشتائم من قبل 

بعض النسوة واألطفال تجاه بعض الداخلين إلى املخيم من صحفيين او عاملين في منظمات إنسانية، كما تم تسجيل حالة 

سورية الديموقراطية أثناء دخوله، وقتل امرأة من الجنسية اإلندونيسية  قواتن من قبل إحدى النسوة ألحد عناصر طع

بعد خلعها لحجابها، ومضايقات للنساء اللواتي ل يلتزمن بالتعاليم الشرعية للتنظيم، ما جعل مسألة الدخول إلى املخيم 

 لحصول أي اعت
ا
 داءات. يستعدي وجود قوة أمنية تفاديا

 

 

 

 

 

 

ل يسمح للمقيمين في املخيم )سوريين وأجانب( بالخروج من املخيم إل في الحالت السعافية  أما بالنسبة لحرية الحركة والتنقل:

والطارئة بشرط وجود كفيل خارج املخيم للخارجين من املخيم أو تقوم النقاط الطبية في املخيم بإحالة املرض ى الى املشافي 

إدارة املخيم بتحديد أوقات لزيارات  قامتكما ى املخيم واملراكز الطبية خارج املخيم حيث تتكفل بأخذهم واعادتهم ال

 محددة من األسبوع. وايام بأوقاتاملقيمين من خارج املخيم للمقيمين داخل املخيم 

 الوضع الخدمي في املخيم: -

األعداد الكبيرة في املخيم تعمل املنظمات اإلنسانية الدولية واملحلية على تقديم الخدمات الغاثية والصحية إلى قاطني املخيم، لكن  

تحول دون اإليفاء بكل املستلزمات الساسية لهم، كما أن املخاطر األمنية داخل املخيم حدت بشكل كبير من تقديم 

 خدمات الدعم النفس ي والتعليم داخل املخيم.

سامية لالجئين، وتقديم الوضع املعيش ي: يتم تقديم سالل غذائية شهرية من قبل برنامج الغذاء العالمي، واملفوضية ال -

 وجبات يومية من قبل مطعم الهالل السوري وجمعية مار افرام، وعموما املساعدات ل تكفي احتياجات املخيم.

 املخيم في موجودة كانت انها :تقول  املخيم في قاطنة غير وهي املخيم، في اإلنسانية املنظمات إحدى في عاملة)ا.ب(

 التي املتشدد، التنظيم نساء من امرأة قبل من الظهر من للطعن (السايش(  المن قوة عناصر أحد تعرض عندما

 على التعرف يتم لم و املخيم داخل امني استنفار عملية وتمت األمني العنصر اسعاف وتم الخيم بين وتوارت هربت

 .اليوم ذلك في املنظمات اغلب الحادثة إثر على وانسحبت الطعن، عملية منفذة
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واليونيسيف، وهناك نقص كبير في كمية مياه الشرب بسبب  NRCوأما مياه الشرب يتم تقديمها من قبل الهالل األحمر  -

 حرارة فصل الصيف.

ل املخيم هناك ثالث مشافي داخل املخيم لـ )الهالل األحمر الكردي، الصليب األحمر الدولي، ومنظمة الوضع الصحي داخ -

نقطة طبية تقدم خدمات إسعافيه. وتتوفر الدوية بشكل مقبول مع وجود نقص في بعض  18مار يعقوب( باإلضافة ل 

 واللتهابات التنفسية(.واإلسهال  االليشمانيأنواع األدوية وهناك تفش ي بعض األمراض )

 

 

 

 

 

بالنسبة لواقع العملية التعليمية في املخيم تقوم عدة منظمات دولية بتقديم خدمات تعليمية في املخيم من خالل فتح  -

األعداد الكبيرة في املخيم ل يتم وصول الخدمات التعليمية لكامل األطفال  تعليمية في بعض القطاعات؛ نتيجةمراكز 

 إليها خوف األمهات من إرسال أبنائها إلى مراكز التعليم خشية تعرضهم للضرب 
ا
الذين هم في سن التعليم، مضافا

 شابه لتقديم خدمات الدعم النفس ي. واملضايقات من قبل متبني فكر التنظيم املتشدد. والحال م

 

 

 

 

 

 :التوصيات العامة

 إدارة هذهومع غياب معايير اإلدارة السليمة للمخيم في  عوائل التنظيم وغيرهم في بقعة جغرافية محددة،إن وجود هذه العداد من 

سيكون له عواقب سلبية على قاطني املخيم أنفسهم الذين ذاقوا ويالت النزوح، وويالت التنظيم املتشدد من قبل، وعلى  األعداد،

اتخاذ إجراءات عملية سريعة تجاه تفكيك ما يحتمل أن يتحول مستقبال إلى  قاطني املنطقة في محافظة الحسكة، ما يتوجب معه

 بقعة قاتمة، وعليه توص ي املنصة املدنية السورية: 

تقديم الدعم الكافي إلدارة املخيم حتى يتسنى له التعامل مع األعداد الكبيرة في املخيم بحيث ل تتحول ملشكلة شائكة الحل  -

.
ا
 مستقبال

منية احترازية لحماية العاملين في املؤسسات النسانية داخل املخيم، ويتوجب ان تكون مراعية لحقوق اتخاذ اجراءات ا -

 اإلنسان. 

 التي للقطاعات خدمات تقديم يتم ل حاليا تقول  دولية منظمة في املجتمعية التعبئة محال في تعمل موظفة)إ .و(

 المن قوة وبمشاركة واملياه والصحة الغذائية السلل على الخدمات وتقتصر املتشدد، التنظيم عوائل فيها يعيش

 و مستمر بشكل للمضايقات العاملين تعرض بسبب وذلك املخيم في العاملين أمن و سالمة على حفاظا وذلك

 .مرة من ألكثر األطفال و النسوة قبل من الحجارة رمي و للضرب تعرضهم

 

 اثناء مستمر خوف في أعيش" :تقول  التعليم؛ في محلية جمعية في الزور دير مدينة من نازحة وهو)م.ب( تعمل

 كان الدولة، تنظيم مقاتلي يخصون  أطفال كانوا املدرسة ضمن معهم اتعامل كنت الذين األطفال ان حيث العمل

 خوفي وبسبب بالحجارة ويرمونهم املدرسة في املعلمات يشتمون  األطفال من الكثير وكان وشرسة، قاسية تصرفاتهم

 بأمس كنت الذي العمل بترك قمت به اعمل كنت الذي القطاع مقيمي قبل من للمضايقة وتعرض ي نفس ي على

 ."وأطفالي اسرتي إلعالة اليه الحاجة
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على التحالف الدولي واألمم املتحدة العمل على ملف األجانب املتواجدين في املخيم، والذي تبلغ إعداده أكثر من نصف  -

 ها.املتواجدين. وعليها تحمل مسؤولياتها تجاه رعايا

 تكثيف الجهود إلعادة دمج النساء السوريات في املجتمع.  -

 تكثيف برامج الدمج لألطفال السوريين الذين عاشوا تحت كنف تنظيم الدولة. -

      توجيه الجهود نحو خدمات الدعم النفس ي الجتماعي والتعليمي في املخيم بشكل عاجل.  -

 املطلوبة.تنسيق املنظمات الغاثية والتعاون فيما بينها للعمل بشكل دوري وتقديم املساعدات  -

 تأمين الدعم القانوني والستشارات القانونية خاصة للنساء لتسجيل أطفالهم.  -

 األخذ بعين العتبار حاجات ذوي الحتياجات الخاصة في املخيم.  -

 لنتهاكات التي تحصل في املخيم من قبل منظمات املجتمع املدني.توثيق ا علىوأخيرا الستمرار في العمل  -

 

 

 


