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التشديد األمني وسوء األوضاع اإلنسانية ُيخفضان أعداد فلسطينيي "
 "سورية في مخيم سايبر ستي باألردن

 

 
 

 قصف صاروخي على مخيم اليرموك. 

 تفاقم األزمات االقتصاديةو أهالي مخيم العائدين بحماة يعانون من التدهور األمني. 

 ارتفاع درجات الحرارة تُدخل عدداً من أطفال مخيم النيرب المشفى. 

 اعتقال الجئين فلسطينيين من أبناء تجمع المزيريب. 

 اعتصامات لفلسطينيي سورية في لبنان احتجاجاً على تقليصات األونروا لخدماتها. 
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 األردن
التشديد األمني الكبير وسوء األوضاع اإلنسانية والمعاملة المهينة والتعتيم اإلعالمي على 
معاناتهم، أدت إلى خفض أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في مخيم سايبر ستي 

 01الواقع في محافظة الرمثا شمال األردن، حيث ُسجل في اآلونة األخيرة هروب أكثر من 
 .عائلة فلسطينية فرت من جحيم الحرب في سورية 175ت من المخيم الي  يوو  حوالي عائال

هيا المجمع الصناعي المحاط بسياج ومعزز بحراسة أمنية مشددة تحول إلى أشبه بالمعتقل فهو 
بعد أن كان باألصل مقر إلقامة عمال آسيويين كانوا ،يخضع إلشراف عدة أجهزة أمنية أردنية

مصانع المدينة الصناعية في مدينة اربد قبل أن يتم إغالقه مني سنوات نتيجة يعملون في 
اإلضرابات المتتالية للعمال احتجاجا على سوء مستوى السكن، وتم فتح هيا المكان بتبرع من 

 .صاحبه إليواء الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية

 
 مخيم سايبر ستي

سكنية في خمسة طوابق، فيما يتم استقبال الزوار في قطعة  وحدة 041يتوزع الالجئون فيه على 
 .مترًا وهي المسافة التي يسمح بها لالجئ االبتعاد عن سكنه 01أرض تبعد 

األسرة لها غرفة واحدة متوسط عدد أفرادها خمسة ،فيما يعاني ساكنوه من ظروف معيشية سيئة
 .جميع النزالءأشخاص وجميع غرف الطابق لها مطبخ وحمام واحد يستخدمه 

 " التضييق على الالجئين وخصوصًا الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية دفع بعضهم لالنتحار
 ".بالمهينة " وبدوره وصف أحد الالجئين معاملة السلطات األردنية" هربًا من ضنك العيش

أن بعضنا إننا نعامل كمشبوهين مني لحظة وصولنا لألراضي األردنية على الرغم من " ضيفًا 
 ".يحمل جوازًا أردنيًا، إال أن مشكلتنا الوحيدة هي أننا فلسطينيون
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أننا في سايبر ستي ممنوعون من زيارة أقاربنا وممنوع علينا الخروج نهائيًا وكوننا في : "ويضيف
 ".معتقل غوانتنامو

أيار / في مايو الجدير باليكر أن مجلس السياسات الي  يترأسه الملك عبد هللا الثاني اتخي قراراً 
منع بموجبه دخول الفلسطينيين الالجئين من سورية إلى األردن، حيث برر سياسيون هيا  1100

 .القرار بكونه متعلقا بجدل الهوية األردنية والمخاوف من تحول األردن لوطن بديل للفلسطينيين
راضيها حيث صرح فيما أن ال تخفي الحكومة األردنية معارضتها لدخول الفلسطيني السور  إلى أ

أن األردن غير مضطر لدفع أثمان سياسية " وزير الدولة لشؤون اإلعالم السابق سميح المعايطة 
 ".لألزمة السورية

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم اليرموك لقصف صاروخي مما خلف دمارًا بمنازل األهالي، ترافق يلك مع اندالع 
موعات الموالية له من جهة والنصرة من جهة اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش النظامي والمج

يوتي يلك مع استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم .أخرى
يومًا على  (500)يومًا، والماء لـ   (825)على التوالي، وانقطاع الكهرباء مني أكثر من  (500)

 .التوالي، واستمرار داعش والنصرة بالسيطرة على المخيم

 
 مخيم اليرموك

وباالنتقال إلى حلب أصيب عدد من أبناء المخيم بحاالت إعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة 
وتعرضهم للشمس، نقلوا على إثرها لتلقي العالج، وبحسب ما أفاد به مصدر طبي لمراسل 

فإن عشرة أطفال أصيبوا بضربة شمس تم نقلهم إلى المركز " داخل المخيم مجموعة العمل من 
فيما نفى مراسلنا األخبار التي تداولتها صفحات موقع التواصل  ،"الطبي، وهم بحالة صحية جيدة
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االجتماعي عن أن األطفال أصيبوا بالتسمم نتيجة تناولهم وجبات سريعة من أحد المحالت في 
 .المخيم

يعيش سكان مخيم العائدين بحماة اليين يستقبلون عدد كبير من العائالت في غضون يلك 
دلب وريف حماة ودير الزور  النازحة إلى المخيم من مختلف المخيمات ومدن دمشق وحلب وا 
والرقة ودرعا والاليقية، حالة من الهدوء النسبي مقارنة بباقي المخيمات الفلسطينية في سورية، إال 

وق األمني المشدد الي  يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج أنهم يعانون من الط
 .المخيم، ومن حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم بها الجيش النظامي بين الحين واآلخر

أما في الجانب االقتصاد  فيشتكي األهالي من انتشار البطالة في صفوفهم ويلك بسبب الوضع 
ى أبناء المخيم اليين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد بشكل األمني المتوتر الي  ألقى بظالله عل

 .كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر
 

 معتقلون
إبراهيم "اعتقلت اللجان الشعبية التابعة للنظام السور  في منطقة السويداء الالجئين الفلسطينيين 

من أبناء تجمع المزيريب، ويلك أثناء سفرهما  (اماً ع 14" )قصي أبو شلة"و ،(عاماً  51" )سار 
 .إلى تركيا

معتقاًل فلسطينيًا من أبناء تجمع  04فيما وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أسماء 
المزيريب بدرعا في سجون النظام السور  بينهم الجئة فلسطينية اليزال مصيرهم مجهواًل حتى 

 .اللحظة
 

 لبنان
، (األونروا)احتجاجاتهم ضد قرارات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  في إطار تصعيد

القاضية بتقليص خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين، اعتصم المئات من أبناء المخيمات 
فقد شهدت مخيمات البرج الشمالي والرشيدية  ،الفلسطينية اللبنانية والسورية المهجرة إلى لبنان

نة صور جنوب لبنان ومخيمي البداوب ونهر البارد في طرابلس شمال لبنان، والبص في مدي
نددوا اطق في األونروا، وتجمعات الالجئين في البقاع اللبناني اعتصامات أمام مكاتب مدراء المن

خاللها بالقرارات التي اتخيتها األونروا مؤخرًا والقاضية بتقليص خدماتها في مناطق عملها 
ب المعتصمون هيئة األمم المتحدة بالضغط على الدول المانحة من أجل الخمسة، كما طال

 .اإليفاء بالتزاماتها المالية تجاه األونروا
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ييكر أن اللجان األهلية والشعبية الفلسطينية وفلسطينو سورية قاموا في نهاية االعتصام بتسليم 
في قرارها الي  سيكون له  ميكرات احتجاجات لمدير  مناطق األونروا طالبوا فيها إعادة النظر

انعكاسات سلبية على األوضاع المعيشية واإلنسانية واالجتماعية والطبية والتعليمية لالجئين 
 .الفلسطينيين بشكل عام وفلسطينيي سورية المهجرين في لبنان بشكل خاص

 
 8102/ يوليو  -تموز  82فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا في  (005011)فلسطيني سور  فروا من سورية إلى خارجها منهم ألف الجئ  (80)  •
الجئًا في مصر، ويلك وفق احصائيات  (0111)الجئًا في لبنان،  (405111)األردن و

 .1100لغاية يوليو " األونروا"وكالة 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (50)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوماً  (500)والماء لـ  ،يوماً  (510)على التوالي، وانقطاع الكهرباء مني أكثر من  (500)
 .ضحية (055)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

ن العودة إلى منازلهم مني حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي م: مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (050)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم مني حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (005)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (508)نزوح جميع األهالي عنه مني حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه (%51)يومًاالنقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (401)حوالي : درعامخيم  •
الوضع هادئ نسبيًا مع : العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
جاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق الم: مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


