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نداءات ومناشدات استغاثة يطلقها الالجئون الفلسطينيون السوريون من داخل "
 "سايبر ستي في األردن مجمع

 
 

  في سورية قضتضحية فلسطينية. 

 قصف على مخيمي النيرب ودرعا. 

  سماء مخيم خان الشيحتحليق للطيران الحربي في. 

 أزمات معيشية خانقة يعاني منها سكان مخيم الرمل في الالذقية. 
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 :ضحايا
قضى نتيجة الجفاف وسوء التغذية بسبب الحصار المشدد  ،"محمود محمد العبيدي"الشاب 

 .المفروض على مخيم اليرموك

 
 محمود محمد العبيدي

 مخيم النيرب
تعرض مخيم النيرب للقصف وسقوط صاروخ على مدرسة النيرب نقل مراسل مجموعة العمل نبأ 

 .سفرت عن وقوع العديد من اإلصاباتالمحدثة الجنوبية أ
 

 مخيم درعا
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا شهد سقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة منه 

اكات عنيفة على أطرافه اقتصرت األضرار فيها على الماديات فقط، تزامن ذلك مع حدوث اشتب
بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، أما من الجانب اإلنساني فال تزال معاناة سكانه 
مستمرة جراء شح المواد التموينية والخضار ومتطلبات الحياة األساسية واستمرار انقطاع التيار 

 .تصاالت عنه لفترات زمنية طويلةالكهربائي واال
 

 مخيم اليرموك
يعاني سكان مخيم اليرموك من أزمات معيشية خانقة بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل 

على التوالي، ما أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية والخضار  721الجيش النظامي لليوم 
والدقيق حتى بات رغيف الخبز حلمًا بالنسبة لهم، وفي حادثة ُتدلل على مدى المعاناة التي 
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نتيجة الجفاف وسوء  "محمود محمد العبيدي" بب الحصار فقد قضى اليوم الشابيعيشونها بس
التغذية، أما على الصعيد الطبي فيشتكي األهالي من نقص حاد في األدوية والمستلزمات الطبية 
والطواقم العاملة في الحقل الطبي خاصة بعد أن أغلقت جميع المراكز الطبية والمشافي بسبب 

هب، إلى ذلك ال تزال الهيئة الوطنية الفلسطينية والهيئات اإلغاثية العاملة تعرضها للقصف والن
في مخيم اليرموك تقوم بإزالة السواتر ورفع األنقاض وتنظيف الشوارع، تمهيدًا لتنفيذ المبادرة 

 .المطروحة لفك الحصار عن اليرموك

 
 الدمار في مخيم اليرموك

 خيم خان الشيحم
اليوم تحليق للطيران الحربي في سمائه ترافق ذلك مع سماع أصوات شهد مخيم خان الشيح 

انفجارات عنيفة هزت أرجاء المخيم بسبب قصف المناطق المتاخمة له ما سبب حالة من التوتر 
لدى األهالي الذين يعانون من أزمات معيشية خانقة نتيجة الحصار المفروض على المخيم من 

امي والذي نجم عنه شح في المواد الغذائية واألدوية والطحين التابع للجيش النظ 86قبل الحاجز 
 .عكس سلبًا على أوضاعهم المعاشيةوالذي ان

 
 الالذقية –مخيم الرمل 

ينعمون بشيء من الهدوء النسبي إال أن حالهم كحال  أنهمأهالي مخيم الرمل في الالذقية ورغم 
بقية سكان المخيمات الفلسطينية في سورية فهم يعانون من ضنك في المعيشة وغالء األسعار 

 .واستمرار القلق على مصيرهم ومستقبلهم جراء تصاعد وتيرة الصراع في سورية
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 :لجان عمل أهلي
ر القصف والركام في مخيم اليرموك، حيث قام اليوم فريق هيئة فلسطين الخيرية يتابع إزالة آثا

 .آذار في المخيم 6بحملة تنظيف شملت حي 

 
 إزالة آثار القصف والركام في مخيم اليرموك

 
 :األردن

في األردن يطلقها الالجئون الفلسطينيون  "سايبر ستي" مجمعنداءات ومناشدات من داخل 
لمنظمات حقوق اإلنسان ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية واألونروا لحل مشكلتهم ومد يد 
العون والمساعدة لهم، حيث يشعرون بأنهم معزولون عن العالم الخارجي ويعاملون معاملة 

جز الالجئون هناك وال يسمح لهم أشبه بمركز اعتقال أمني مغلق حيث يح مجمعالمعتقلين في 
بالخروج إال ضمن قيود وكفاالت ليوم أو يومين وفي ظل وجود كفيل أردني يلتزم أمام الدولة 

، كما يشكو الالجئون الفلسطينيون من "ويتحمل مسؤولية إرجاع الالجئ الفلسطيني إلى السكن
دفعت " سايبر ستي"سكن داخل " غير إنسانية"سوريا إلى األردن، من ظروف يصفونها بأنها 

 .بعدد من العائالت إلى الهروب، وأصبحوا مطلوبين لقوات األمن األردنية
طبقات  8هو عبارة عن بناية سكنية واحدة تتألف من  "سايبر ستي" مجمعالجدير ذكره أن 

بالقرب من الحدود ( كم شمال عمان 711حوالي )غرفة تقع في مدينة الرمثا  741تحتوي على 
 .وهو أساسًا مقر إقامة لعمال آسيويين يعملون في مصانع المدينة الصناعية في إربد مع سوريا
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 :بنانل
في إطار مساعيها التي تصب في خدمة الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان 

جمعية تنمية )والتخفيف عن معاناتهم، قام وفد من لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان بلقاء مدير 
، حيث تناول اللقاء 21/77/2172في مقر الجمعية في صيدا يوم األربعاء ( اإلنسان والبيئة

مكانية المساهمة  تسليط الضوء على مشاكل وهموم الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان وا 
في حلها، كما جرى االطالع على مشروع ترميم المنازل الذي تقوم به هذه الجمعية بالتعاون مع 

، والذي يشمل ترميم ثالثمائة من منازل الفلسطينيين (صندوق اإلنمائي في األمم المتحدةال)
والشمال والمخيمات صبرا وشاتيال، ومخيم عين الحلوة،  ،القادمين من سوريا في مناطق البقاع

منطقة الزهراني حتى صور، ويشار أنه سيتم تسليم و  ومنطقة وادي الزينة، ومخيم المية ومية،
 .2172/72/71ترميم المنازل بتاريخ مشروع 

 
 تجمع الكرامة لالجئين الفلسطينيين من سورية في مخيم عين الحلوة


