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فلسطينيو سورية في مخيم سايبر ستي في األردن يعانون أوضاعًا إنسانية "
 "صعبة

 
 

  مظاهرة في مخيم اليرموك تطالب بفك الحصار عن المخيم وتطبيق
 . بنود المبادرة

  مخيم العائدين بحمص اليومحالة من الهلع والخوف عاشها سكان. 

 أهالي مخيم الحسينية يتوقون للعودة إلى مخيمهم. 
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 :خيم اليرموكم
نقل مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شهد اليوم خروج مظاهرة حاشدة، طالب فيها 
األهالي بتحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع الدائر في سورية خاصة مخيم اليرموك، كما 

شددوا على ضرورة العمل على تطبيق المبادرة التي و طالبوا األمم المتحدة بإعادتهم إلى فلسطين، 
إلى فك الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم لليوم  تفضي
 .على التوالي والذي منع بموجبه إدخال المواد الغذائية واألدوية والدقيق 251

وفي السياق عينه أصدرت الكتائب الفلسطينية في مخيم اليرموك يوم أمس بيانًا وضحت فيه 
عرقلتها لها حيث أكدت في البيان على انسحاب و  ا قيل عن رفضهاالتزامها بالمبادرة ونفت م

وانسحاب الكتائب الفلسطينية حتى  ،الجيش الحر من غير الفلسطينيين بالكامل من المخيم
اإلغاثية في و  أطراف المخيم لتأمينه، وشددت على ضرورة إفساح المجال للمنظمات األهلية

منها، وتشكيل لجان من الحراك الشعبي إلدارة شؤون  داخل المخيم كي تقوم باألعمال المطلوبة
عدم انفراد أي فصيل، ونوه البيان بقبول الكتائب الفلسطينية و  الخدمات فيهو  تنظيم الحياةو  المخيم

 المواد الغذائية، والقبول بإدخالو  االنسحاب من ساحة الريجة بالتزامن مع دخول المساعدات
 .ئل الفلسطينية لتفكيك المتفجراتالفصاو  ائب الفلسطينيةتشكيل لجان خبراء مشتركة من الكتو 

إلى ذلك يشتكي سكان اليرموك من عدم توفر مواد التدفئة ما جعلهم يستعملون مقاعد الدراسة 
طعام أبنائهم، في ظل البرد القارس وغالء المازوت، وانقطاع التيار الكهربائي عن جميع  لتدفئة وا 

أما من الناحية الطبية فقد توقف العمل بجميع المشافي في  مناطقه منذ أكثر من خمسة أشهر،
 .المخيم بسبب تعرضها للقصف والنهب واعتقال وقتل كوادرها الطبية

 
 من الالفتات التي رفعت اليوم في مخيم اليرموك
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 :مخيم الحسينية
 ما يزال أهالي مخيم الحسينية في حيرة من أمرهم بسبب تضارب األنباء حول عودتهم وفتح
الطريق إلى مخيمهم، حيث أوردت بعض صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار 
المخيم أنباءًا عن دخول األهالي إلى المخيم بعد أخذهم موافقة من المفرزة األمنية في منطقة 
السيدة زينب التابعة للجيش النظامي، ولكنهم عندما يذهبون وبحسب إفادة أحد أهالي مخيم 

إنه يتم المماطلة وعدم إعطائهم الجواب الشافي لموعد عودتهم إلى المخيم، وبناءًا على الحسينية ف
ذلك يطالب األهالي من جميع المعنيين وخاصة منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بالتحرك 

 .الفوري من أجل حل مشكلتهم وا عادتهم إلى مخيمهم
القيادة العامة وفتح  -تحرير فلسطين الجدير ذكره أن الجيش النظامي والجبهة الشعبية ل

 .22/21/1122لى مخيم الحسينية في االنتفاضة وجبهة النضال كانوا قد سيطروا ع
 

 :مخيم درعا
أشار مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهلع والخوف يعيشها من تبقى من سكان مخيم درعا 

انب المعاشي فيشتكون من عدم بسبب استمرار القصف وسقوط القذائف على المخيم، أما من الج
توفر المواد الغذائية والطحين ونقص شديد في األدوية والكادر الطبي واستمرار انقطاع كافة 

 .الخدمات من ماء وكهرباء واتصاالت عنهم لفترات زمنية طويلة
 

 :مخيم العائدين حمص
هم ألصوات حالة من الهلع والخوف عاشها سكان مخيم العائدين بحمص اليوم نتيجة سماع

انفجارات ضخمة هزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنها ناتجة عن قصف المناطق القريبة منه، 
ومن الناحية المعاشية يعاني سكان المخيم من غالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية واألدوية 

 .والمحروقات
ة حمص وتبلغ مساحته يشار أن مخيم العائدين في حمص يقع بالجهة الجنوبية من مركز مدين

 .عائلة 2129نسمة ويتوزعون على  25952يقطنه  ،متر مربع 252111المأهولة 
إجمالي تعداد  ،عائلة 1115نسمة ويتوزعون على  1442ويبلغ عدد الالجئين خارج المخيم 

 .نسمة 14291الالجئين الفلسطينيين في محافظة حمص 
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 :اعتقال
من أبناء مخيم العائدين حمص، منذ عدة أيام من قبل أحد " عمر إبراهيم حديد"اعتقال الشاب 

 .حواجز محافظة حمص
 

 :لبنان
أطلقت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان يومها التطوعي الثالث في مركز إيواء مجمع لوبية بمخيم 
 البرج الشمالي في لبنان، وذلك استجابة لنداء الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان
بسبب البرد القارص الذي ألم به جراء التدني الكبير لدرجات الحرارة، حيث قامت اللجنة بتغطية 

متر مربع، يشار أن  111سقف المجمع بشكل كامل بمشمع عازل والذي تقدر مساحته بـ 
 .عائلة مهجرة من فلسطينيي سورية في لبنان 24المجمع يقيم فيه ما يقارب 

 
 بمخيم البرج الشمالي بشكل كامل بمشمع عازلبتغطية سقف مجمع لوبية 

 :األردن
يعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون الذين فروا من جحيم الحرب في سورية إلى األردن 

بالنسبة لالجئين "أوضاعًا صعبة في مخيم سايبر ستي، حيث أوضحت منظمة حقوقية دولية أنه 
ن مخاطر الرحلة أكبر من احتمال السالمة الفلسطينيين الذين يغادرون سورية، يمكن أن تكو 

واالستقرار في األردن، خصوصًا وسط أنباء عن فرض قيود عليهم في الحدود األردنية وداخل 
 ".المخيمات المؤقتة
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بالنسبة لالجئين السوريين، فإن الشخص الذي يستطيع تأمين كفيل "وتشير المنظمة إلى أنه 
من المخيمات المؤقتة في الرمثا، ولكن منذ " بكفالة" أردني، يمكن أن تتُاح له فرصة الخروج

، تم وقف تطبيق نظام الكفيل على الالجئين الفلسطينيين القادمين من 1121نيسان / أبريل
 ".في األردن" سايبر سيتي"فلسطينيًا محتجزين في مخيم  241سورية، األمر الذي يترك نحو 

ن هناك كانوا قد فروا من مخيم درعا بعد أن كما أشارت إلى أن غالبية الالجئين الفلسطينيي
فإن  ،وعلى الرغم من تزايد العنف في محافظة درعا. تعرض لقصف متكرر من القوات السورية

عدد الفلسطينيين الذين يدخلون األردن قد انخفض بشكل كبير، مقارنًة بعدد الالجئين اآلخرين 
 .لمدونةمتزايدة، حسبما ورد في ا القادمين من سورية بأعداد

 


