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تقديم

لــم تكــن اختياريــة هجــرة الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية؛ إنمــا اضطراريــة تحــت وطأة القصــف والقنص 

والحصــار والتجويــع واالعتقــال والتنكيــل. إال أنهــم عندمــا توجهــوا إلــى الحــدود الســورية األردنيــة تفاجــؤوا 

بالصــد والــرد الرســمي الــذي أبــدى تخوفــًا مــن اللجــوء الفلســطيني الســوري النابــع مــن قلقــه وخوفــه مــن 

أن يتخــذ الفلســطيني مــن هــذه البــالد وطنــًا بديــاًل عــن وطنــه المحتــل. 

يقــدم هــذا التقريــر عرضــًا لواقــع اللجــوء الفلســطيني الســوري إلــى األردن، الــذي بــدأ مــع بدايــة الثــورة 

الســورية فــي آذار – مــارس 2011 والتــي التــزال رحاهــا دائــرة حتــى اللحظــة وانعــكاس ذلــك علــى هــذه 

الشــريحة، فهــو يتنــاول التعــداد العــام لالجئيــن والتــوزع بحســب الشــرائح العمريــة والجنــس ونــوع الوثائــق 

ــرز االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا، مــن منــع  التــي يحملونهــا، كمــا يتنــاول األوضــاع القانونيــة لالجئيــن وأب

للدخــول وتحديــد لحريــة التنقــل أو العمــل وغيرهــا. 

ويعــرض التقريــر الواقــع التعليمــي والمعيشــي لالجئيــن، ويقــدم وصفــًا موضوعيــًا ألشــد مناطــق اللجــوء 

التــي تواجــد فيهــا بعــض الالجئيــن كمجمــع “ســايبر ســتي”، ومخيــم حدائــق الملــك عبــد اللــه اللذيــن ضمــا 

عشــرات العائــالت الفلســطينية مــن ســورية إلــى جانــب عائــالت الالجئيــن الســوريين قدمــه شــهود عيــان. 

كمــا يلقــي الضــوء علــى دور األونــروا والمؤسســات اإلغاثيــة تجــاه الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية 

إلــى األردن، ويختــم بمجموعــة مــن التوصيــات الراميــة إلــى تحســين األوضــاع العامة لالجئين الفلســطينيين 

فــي األردن بمــا يضمــن حيــاة كريمــة لهــم، إلــى حيــن تتحقــق عودتهــم إلــى ديارهــم فــي مخيمــات ســورية 

كخطــوة أولــى علــى طريــق التحريــر والعــودة إلــى ديارهــم التــي طــردوا منهــا فــي فلســطين. 

داخــل  مــن  الفلســطينيين ســواء  الالجئيــن  بعــض  الميدانــي وشــهادات  الرصــد  علــى  التقريــر  اعتمــد 

اللــه.  الملــك عبــد  أو مخيــم حدائــق  أو مجمــع “ســايبر ســتي”  المــدن األردنيــة،  أو  المخيمــات 
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التعداد والتوزع الجغرافي

بــدأ تدفــق الالجئيــن مــن ســورية عبــر الحــدود بعــد امتــداد نيــران األزمــة الســورية إلــى المخيمــات 

الفلســطينية، ففــي بدايــة األزمــة لــم يكــن هنــاك تدقيــق فــي هويــة الالجئيــن مــن ســورية، 

لــذا تمكــن العديــد مــن الفلســطينيين مــن عبــور الحــدود إلــى األردن، واالنســياب إلــى المــدن 

والمخيمــات األردنيــة، خاصــة وأن الكثيــر مــن هــؤالء الالجئيــن الفلســطينيين يحملــون الوثائــق 

األردنيــة، ولهــم أقــارب ومعــارف داخــل األردن. 

وبلــغ عــدد الالجئيــن القادميــن مــن ســورية إلــى األردن بدايــة الـــ 2013 )9657( الجئــًا فلســطينيًا 

حســب إحصائيــات األونــروا، فيمــا وصــل فــي الـــ 2014 عــدد الالجئيــن الفلســطينيين الالجئيــن مــن 

ســورية إلــى األردن )14348( الجئــًا فلســطينيًا حســب إحصائيــات األونــروا، ولكــن مــع اســتمرار 

األزمــة ازدادت أعدادهــم فــي عــام 2015 إلــى أن بلغــت )15500( الجــئ فلســطيني بينمــا وصــل 

ــًا، بينمــا ســجل  ــًا، إال أنهــا تراجعــت فــي عــام 2017 إلــى )16951( الجئ 2016 إلــى )18000( الجئ

حتى كانون الثاني- يناير 2018 وجود حوالي )17719( الجئًا فلســطينيًا. إال أن الواقع يشــير إلى 

أن األعــداد أكثــر مــن ذلــك، فهنــاك مــن دخلــوا إلــى األردن علــى أنهــم ســوريون نظــرًا لمنــع األردن 

دخــول الفلســطينيين الالجئيــن مــن ســورية إليهــا رســميًا. حيــث يقــدر أعــداد مــن دخلــوا بطــرق غيــر 

شــرعية وبوثائــق ســورية مــزورة بحــدود الـــ 15000 الجئــًا بعضهــم مســجل لــدى المفوضيــة بشــكل 

غيــر معلــن رســميًا، حيــث يتظاهــرون بأنهــم الجئــون ســوريون، خوفــًا مــن قيــام الســلطات األردنيــة 

بترحيــل مــن يتبيــن أنــه الجــئ فلســطيني وإعادتــه.
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وتــوزع الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية إلــى األردن علــى مــدن: إربــد، الزرقاء، عمــان، المفرق، 

مخيــم الزعتــري، ســايبر ســتي، ويبلــغ معــدل العائلــة 4.1. وتشــير بيانــات األونــروا إلــى أن األطفــال 

مــن الالجئيــن تحــت ســن 18 عامــًا يشــكلون 47 %، واإلنــاث 52 % والذكــور 48 % )1(. ووفقــًا لمــا 

ورد فــي تقريــر األونــروا »النــداء الطــارئ لســنة 2018 بشــأن أزمــة ســورية اإلقليميــة« فــإن 31 % 

مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية المســجلين هــم أفــراد فــي أســر تعيلهــا نســاء.

 

//:https . 2018 1   النداء الطارئ لسنة 2018 بشأن أزمة سورية اإلقليمية – نشرة حقائق – كانون الثاني – يناير

pdf.0_ar_hd_sheet_fact_ea_syria_2018/resources/content/files/default/sites/org.unrwa.www

توزع الالجئين الفلسطينيين من سورية 

إلى األردن حسب العمر

توزع الالجئين الفلسطينيين من سورية 

إلى األردن حسب الجنس

مخطط بياني يوضح توزع الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى األردن 
حسب وثائق/ جوازات السفر

 كمــا تفيــد البيانــات بــأن 56 % مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية إلــى األردن 

يحملــون الوثائــق األردنيــة، و22 % منهــم يحملــون وثائــق فلســطينية، و21 % يحملــون وثائــق ســفر 

ســورية. 
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ــزاع  ــن مــن الن ــة عــن سياســة تقضــي بعــدم دخــول الفلســطينيين الفاري أعلنــت الحكومــة األردني

الســوري، وقــد عملــت هــذه السياســة علــى الحــد مــن تدفــق الجئــي فلســطين مــن ســورية باتجــاه 

ــون عــن األمــان فــي  ــن يبحث ــى تفاقــم الضعــف الشــديد للفلســطينيين الذي األردن، ممــا أدى إل

ســورية، وقالــت هيومــن رايتــس إنــه »لــم يدخــل األردن علــى نحــو قانونــي منهــم إال )1300(، قبــل 

شــروع الســلطات فــي إبعــاد الفلســطينيين علــى الحــدود« )2(. 

وأوضــح تقريــر لألونــروا أن الكثيــر مــن الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية فــي األردن 

يعانــون حالــة مــن انعــدام األمــن، كمــا يواجهــون صعوبــة علــى صعيــد العمليــات المدنيــة كتســجيل 

المواليــد وســبل الوصــول إلــى الخدمــات الحكوميــة، وهــم يتعرضــون لخطــر دائــم بأن يتــم إعادتهم 

قســرًا إلــى ســورية )3(.
2   تقرير صادر عن هيومن رايتس واتش بعنوان غير مرحب بهم – معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سورية 

  127887/node/org.hrw.m//:http على الشبكة العنكبوتية«
D8%A6%D%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%/ar/org.unrwa.www//:https  3

D9%86%D9%8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%-9%88%D9%86
-D8%A9%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%-D9%85%D9%86%-D9%88%D9%86%D9%8A%A

D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%-D9%81%D9%8A%

الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين من 

سورية في األردن  
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وكان المفــوض العــام لوكالــة )األونــروا( فيليبوغرانــدي، أعلــن فــي حزيران/يونيــو 2013، أنــه »دخــل 

فــي حــوار صريــح مــع وزيــر الخارجيــة ناصــر جــودة إليجــاد حــل لمشــكلة الالجئيــن الفلســطينيين 

الفاريــن مــن ســورية والمتواجديــن علــى أراضــي المملكــة«.

ولفــت غرانــدي إلــى وجــود مخــاوف مــن زيــادة أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين فــي األردن، وقــال: 

»ُينظــر لهــؤالء فــي مختلــف المناطــق علــى أنهــم يشــكلون تهديــدًا لألمــن« )4(

حيــث أشــار رئيــس الــوزراء األردنــي بــأن األردن لن يســمح بتدفق الالجئين الفلســطينيين القادمين 

مــن ســورية إلــى األردن، هــذا ينســجم مــع توجهــات أردنيــة تخشــى أن يكــون هنــاك مخطــط لنقــل 

الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فــي ســورية إلــى األردن وتوطينهــم تمهيــدًا لتحقيــق فكــرة 

الوطــن البديــل التــي تشــكل هاجســًا حقيقيــًا لــدى األردنييــن وقــد قــال: »القانــون الدولــي يحكــم 

عالقتنــا مــع الالجئيــن حيــث ال يســمح بــأن تــرد طالــب النجــاة، لكــن هنــاك إجــراءات نتأكــد مــن خاللهــا 

أن هــؤالء القادميــن جــاؤوا للحمايــة وليــس ألهــداف سياســية أو عســكرية، أو أنهــم يرســلون 

كمتســللين أو ليبدلــوا مــكان هجرتهــم، مثــل الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية والراغبيــن 

باألصــل أن يأتــوا إلــى األردن بغــض النظــر عــن ظــروف الحــرب«. 

وفــي اجتمــاع مــع هيومــن رايتــس ووتــش فــي مايو/أيــار 2013، دافــع رئيــس الديــوان الملكــي 

ــاًل »إن تدفــق  ــة، عــن سياســة عــدم الســماح بالدخــول قائ ــز الطراون ــوزراء األســبق فاي ورئيــس ال

أعــداد كبيــرة مــن الفلســطينيين مــن ســورية مــن شــأنه تغييــر التــوازن الســكاني فــي المملكــة 

ــر علــى اســتقرارها. والتأثي

4  األونروا: على األردن معاملة فلسطينيي سورية كباقي الالجئين \ تم نشره الخميس 31st تشرين األّول / أكتوبر 2013 
ً 08:13 صباحا

D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%8%-255951/article/com.almadenahnews.www//:http
D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%%-D8%B9%D9%84%D9%89%-6%D8%B1%D9%88%D8%A7

D9%81%D9%84%D8%%-D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%-D9%86%D8%AF
-D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%-D9%8A%D9%86%D9%8A%B3%D8%B7%D9%8A

D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8-%-D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%
D9%86%D8%A6%D9%8A%%AC
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 وقــال »إنــه يشــك فــي قــدرة األردن علــى ترحيــل الفلســطينيين ـ وهــم جماعــة بــال جنســية ـ 

بشــكل قانونــي إلــى ســورية فــور انتهــاء النــزاع هنــاك، إذا ســمح لهــم باللجــوء فــي األردن« )5(.

كمــا أصــدرت وزارة الداخليــة األردنيــة تعليمــات بمنــع تكفيــل الفلســطينيين مــن حملــة الوثائــق 

مبــررة بذلــك إغــالق الطريــق أمــام توطينهــم، للتأكيــد علــى عــدم قبــول مبــدأ الوطــن البديــل مــع 

التأكيــد علــى تقديــم كافــة الخدمــات لهــم فــي أماكــن تواجدهــم. 

وثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية برفــض األردن دخول أي الجئ فلســطيني 

مــن ســورية حتــى لــوكان مصابــًا، ففــي 25 / تمــوز – يوليــو/ 2015 منــع الجيــش األردنــي دخــول 

جرحــى مخيــم درعــا مــن األطفــال والنســاء وإســعافهم، وقــال شــهود عيــان أنــه بعــد قصــف الجيش 

النظامــي لمخيــم درعــا، والــذي ســقط فيــه عــدد مــن أبنــاء المخيــم بيــن قتيــل وجريــح، تــم إســعاف 

الجرحــى إلــى الجانــب األردنــي وعنــد الوصــول إلــى الســاتر الترابــي الفاصــل بيــن الحــدود الســورية 

األردنيــة منعهــم الجيــش األردنــي مــن دخــول األراضــي األردنيــة )6(. 

وقــال »المرصــد األورومتوســطي« فــي بيــان لــه »إن مــا يتعــرض لــه الالجئــون الفلســطينيون 

فــي األردن، والذيــن يفــّرون مــن المــوت واالضطهــاد الحاصــل فــي ســورية، يخالــف بشــكل مباشــر 

االتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بالالجئيــن، والقانــون الدولــي العرفــي، مشــيرًا إلــى أن االتفاقيــة 

قــد نصــت وبشــكل صريــح فــي مادتهــا الثالثــة والثالثيــن علــى »منــع أي دولــة مــن القيــام بطــرد 

الالجــئ أو رّده بأيــة صــورة مــن الصــور إلــى حــدود األقاليــم التــي تكــون حياتــه أو حريتــه مهددتيــن 

فيهــا«. ونقــل المرصــد شــهادة أحــد الالجئيــن؛ جــاء فيهــا »أن ابنــة أخيــه متزوجــة مــن شــاب ســوري 

ولهــا ثالثــة أطفــال، ويعيشــون فــي مخيــم الزعتــري، غيــر أن الســلطات اكتشــفت أنهــا فلســطينية 

5   تقرير صادر عن هيومن رايتس واتش بعنوان غير مرحب بهم – معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سورية 

  127887/node/org.hrw.m//:http  على الشبكة العنكبوتية«
6  فلسطينيو سورية – الجئون على دروب الحياة – تقرير توثيقي صادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 

 pdf.20156/pdf/ar/uk.org.actionpal.www//:http سورية – على الشبكة العنكبوتية

أبرز االنتهاكات 
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فقامــت بإعادتهــا إلــى األراضــي الســورية، فيمــا بقــي زوجهــا وأطفالهــا فــي مخيــم الزعتــري« )7(. 

كمــا وثقــت هيومــن رايتــس ووتــش قيــام األردن بتجريــد بعــض الفلســطينيين الذيــن أقامــوا فــي 

ســورية لســنوات عديــدة مــن الجنســية األردنيــة، واحتجازهــم أو ترحيلهــم إلــى ســورية دون وثائــق 

ــه  ــن مــن ســورية مــع معاملت ــة األردن المتشــددة للفلســطينيين الفاري ــة. وتتعــارض معامل ثبوتي

للمواطنيــن الســوريين. 

فــي  قســرًا  ســورية  مــن  قادميــن  فلســطينيين  ســبعة  بترحيــل  األردن  قيــام  وثقــت  كمــا 

2013 و2014، ونقــل أربعــة آخريــن إلــى »سايبرســيتي«، وهــو مرفــق احتجــاز مغلــق لالجئيــن 

األردن.  شــمال  فــي  والســوريين  الفلســطينيين 

الرجــال  وترحيــل  بفصــل  األردنيــة  الســلطات  قامــت  الترحيــل  حــاالت  فــي  أنــه  إلــى  وأشــارت 

 الفلســطينيين بعيــدًا عــن أســرهم، تاركــة األســر فــي بعــض الحــاالت دون عائلهــا الرئيســي.

الجنســية  القادميــن مــن ســورية مــن حاملــي  الفلســطينيين  ويســمح األردن رســميًا بدخــول 

األردنيــة، لكنــه بالممارســة منــع دخــول الفلســطينيين الذيــن انتهــت صالحيــة وثائقهــم األردنيــة، 

وفــي بعــض الحــاالت جردهــم مــن الجنســية األردنيــة تعســفًا وأعادهــم قســرًا إلــى ســورية. 

وأضــاف التقريــر » تنتهــك عمليــات الترحيــل التــزام األردن الدولــي بعــدم اإلعــادة القســرية، وهــو 

7  فلسطينيو سورية في األردن يخفون جنسيّتهم خوفاً من طردهم وإعادتهم إلى سورية – بيانات صحفية - نشر بتاريخ: 

483/article/ar/org.euromedmonitor.www//:http .2014-01-13
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الحظــر المفــروض فــي القانــون الدولــي علــى إعــادة الالجئيــن وملتمســي اللجــوء إلــى أماكــن 

يتهــدد فيهــا الخطــر حياتهــم أو حريتهــم، أو إعــادة أي شــخص معــرض لخطــر التعذيــب«.

لــم تتصــد الــدول المانحــة وهيئــات المعونــة الدوليــة بشــكل كاف للمصاعــب اإلنســانية التــي تواجــه 

ــم توفــر لهــم مــن المســاعدات اإلنســانية  ــى األردن، ول ــن مــن ســورية إل الفلســطينيين الالجئي

ســوى القليــل.

 كمــا أن القســم الخــاص بــاألردن فــي خطــة االســتجابة اإلقليميــة لألزمــة الســورية لســنة 2014 

اســتبعد الفلســطينيين، كمــا ال تتطــرق فرقــة العمــل المشــتركة بيــن الــوكاالت، إلــى القضايــا 

لمتعلقــة بالفلســطينيين القادميــن مــن ســورية )8(. وفــي هــذا الســياق قالــت هيومــن رايتــس 

ووتــش: إن علــى المانحيــن الدولييــن ووكاالت المســاعدات التعــاون فيمــا بينهــم لضمــان حصــول 

الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية علــى المســاعدة اإلنســانية وتدابيــر الحمايــة علــى قــدم 

المســاواة مــع الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن الســوريين فــي األردن )9(.

وكنتيجــة مباشــرة لسياســة الحكومــة األردنيــة، وفــي ظــل عــدم امتــالك الكثيــر مــن الفلســطينيين 

القادميــن مــن ســورية أوراقــًا ســليمة لإلقامــة فــي األردن، األمــر الــذي يعرضهــم لالســتغالل 

ــة  ــر مــن الحكومــة األردني ــة أو الجب ــل؛ فإنهــم ال يجــرؤون علــى التمــاس الحماي والتوقيــف والترحي

ضــد االســتغالل وغيــره مــن االنتهــاكات. وال يمكنهــم اإلقامــة الشــرعية فــي المخيمــات الرســمية 

الــالزم  المعــدة لالجئيــن الســوريين، كمــا ال يمكنهــم العمــل بشــكل قانونــي لكســب المــال 

الســتئجار مســاكن خــارج المخيمــات )10( 

8  فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت: وهي اآللية المحلية للتنسيق فيما بين وكاالت المساعدات المعنية باالستجابة 

لالجئين السوريين في األردن، والتي ترأسها المفوضية األممية لشؤون الالجئين.
 127887/node/org.hrw.m//:http 9   موقع هيومن رايس واتش

نظراً ألهمية التقرير تم تضمين البحث ألهم ما ورد فيه كما ورد على الموقع السابق. 
10  تقرير صادر عن هيومن رايتس واتش بعنوان غير مرحب بهم – معاملة األردن للفلسطينيين الفارين من سورية 

 127887/node/org.hrw.m//:http  على الشبكة العنكبوتية«

الوضع المعيشي واإلغاثي
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“سايبر ستي” المأساة المستمرة

مجمــع ســكني اســتخدم كمقــر إلقامــة عمــال آســيويين كانــوا يعملــون فــي مصانــع المدينــة 

الصناعيــة فــي مدينــة إربــد، قبــل أن يتــم إغالقــه منــذ ســنوات نتيجــة اإلضرابــات المتتاليــة للعمــال 

احتجاجــًا علــى ســوء مســتوى الســكن، حيــث تــم فتحــه الحقــًا بتبــرع مــن صاحبــه إليــواء الالجئيــن 

الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية، ليتحــول بعــد ذلــك إلــى أشــبه بالمعتقــل المحــاط بســياج 

طويــل، والمعــزز بحراســة أمنيــة مشــددة مــن قبــل عــدة أجهــزة أمنيــة أردنيــة لغايــة تاريــخ إغالقــه.

لقــد أدى ســوء األوضــاع اإلنســانية المزريــة والتشــديد األمنــي الكبيــر والمعاملــة غيــر اإلنســانية 

والمهينــة والتعتيــم اإلعالمــي علــى معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين المتواجديــن فــي 

مجمــع »ســايبر ســتي« إلــى خفــض أعدادهــم، حيــث ُســجل هــروب أكثــر مــن 10 عائــالت مــن 

المخيــم الــذي كان يــأوي حوالــي 175 عائلــة فلســطينية فــرت مــن جحيــم الحــرب فــي ســورية.

تــوزع الالجئــون فــي مجمــع »ســايبر ســتي« علــى 142 وحــدة ســكنية فــي خمســة طوابــق، فيمــا 

ــرًا وهــي المســافة التــي ســمح بهــا لالجــئ  ــزوار فــي قطعــة أرض تبعــد 50 مت تــم اســتقبال ال

االبتعــاد عــن ســكنه.
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وعانــى ســاكنو ذلــك المــكان مــن ظــروف معيشــية ســيئة، فاألســرة التــي متوســط أفرادهــا 

خمســة كانــت لهــا غرفــة واحــدة، ولجميــع غــرف الطابــق مطبــخ وحمــام واحــد يســتخدمه جميــع 

األفــراد.

ووثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية وقــوع العديــد مــن االنتهــاكات داخــل 

المجمــع، فقــد أدت سياســة التضييــق إلــى تســجيل حــاالت هــروب بيــن الالجئيــن الفلســطينيين 

الفاريــن مــن ســورية، فقــد تمكنــت عائلــة فلســطينية ســورية مكونــة مــن أم و4 بنــات و3 أوالد 

تحــت الســن القانونــي مــن الهــروب، وبينــت مصــادر المجموعــة تســجيل حالتــي هــروب أخرييــن، 

واحــدة لشــخص يدعــى صالــح دلــول )16 عامــًا( وهــو مــن مخيــم الحســينية التابــع لريــف دمشــق، 

وآخــر يدعــى أكــرم )27 عامــًا( وهــو الجــئ فلســطيني مــن مدينــة درعــا جنــوب ســورية.

وكانــت الجئــة فلســطينية تســكن وزوجهــا الســوري وطفلتهــا التــي تبلــغ مــن العمــر ســنة واحــدة 

فــي مخيــم ســايبر ســتي حاولــت االنتحــار خــالل شــهر تمــوز – يوليــو 2015 للمــرة الثانيــة وهــي 

حامــل، مــن دون معرفــة األســباب.

كمــا رّحلــت »الســلطات األردنيــة فــي األول مــن شــهر تمــوز – يوليــو 2015 عائلتيــن فلســطينيتين 

ســوريتين مــن مخيــم اليرمــوك ))عائلــة الالجــئ الفلســطيني أيمــن عــدرا المكونــة مــن األب واألم 

وخمســة أبنــاء، وعائلــة الالجــئ الفلســطيني أميــن عــدرا أخــو أيمــن والمكونــة مــن األب واألم 

وولديــه(( مــن المجمــع بحســب مــا أفــاد »مركــز التوثيــق والرصــد الفلســطيني - واثــق - مخيــم 

درعــا«.
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وبحســب روايــة المرحــل أيمــن عــدرا »فــي البدايــة داهــم عــدد مــن عناصــر األمــن العــام األردنــي 

المخيــم بعــد أن جــاؤوا مــن خارجــه، وقامــوا بمصــادرة أجهــزة الهواتــف وكســروا خطــوط االتصــاالت 

التــي كانــت معنــا، وأبلغونــا بأنــه علينــا تجهيــز أنفســنا خــالل 10 دقائــق فقــط للخــروج مــن المخيــم«، 

ويضيــف أيمــن: »بعــد أن قامــوا باقتيادنــا إلــى منطقــة مربــع الســرحان بجــوار الحــدود األردنيــة 

الســورية قامــوا بإعــادة هواتفنــا وترحيلنــا إلــى ســورية، كمــا قــام األمــن األردنــي بتســميعنا 

عبــارات منهــا »الــدور جــاي للــكل«. 

لقــد تقلصــت أعــداد الالجئيــن داخــل مجمــع ســايبر ســتي بســبب حــاالت الترحيــل القســري لبعــض 

ــم نقــل مــن  ــل، فيمــا ت ــدا والبرازي العائــالت والتوطيــن لعــدد آخــر فــي فرنســا وسويســرا وفنلن

تبقــى إلــى مخيــم أكبــر لالجئيــن يســمى مخيــم حدائــق الملــك عبــد اللــه قــرب مدينــة الرمثــا، ففــي 

يــوم الســابع مــن ديســمبر – كانــون األول /2016 أعلنــت المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن 

التابعــة لألمــم المتحــدة فــي األردن، عــن إغــالق مخيــم »ســايبر ســيتي« ونقــل الالجئيــن فيــه إلــى 

مخيــم حدائــق الملــك عبــد اللــه بعــد اتفــاق مشــترك بيــن الســلطات األردنيــة والمفوضيــة. 

وصف أحد الالجئين معاملة السلطات األردنية »بالمهينة«. 	 

أضــاف آخــر »إننــا نعامــل كمشــبوهين منــذ لحظــة وصولنــا إلــى األراضــي األردنيــة 	 

علــى الرغــم مــن أن البعــض يحمــل جــوازًا أردنيــًا، إال أن مشــكلتنا الوحيــدة هــي أننــا 

فلســطينيون«.

»هــم ال يرحلــون الالجئيــن الفلســطينيين مــرة واحــدة، خوفــًا مــن الــرأي العــام وتحــرك 	 

المنظمــات اإلنســانية التــي تتواجــد فــي المخيــم، والتــي منهــا مــن يدعــم األردن 

ــر«. بشــكل كبي

»إننــا فــي ســايبر ســتي ممنوعــون مــن زيــارة أقاربنــا وممنــوع علينــا الخــروج نهائيــًا، 	 

وكأننــا فــي معتقــل غوانتنامــو«.

 قالوا في سايبر ستي: 
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يــأوي المخيــم قرابــة 40 عائلــة فلســطينية باإلضافــة إلــى عشــرات العائــالت الســورية، ويتواجــد 

بيــن الفلســطينيين داخــل المخيــم قســم كبيــر مــن فلســطينيي عــام 1967 حملــة جــوازات ســفر 

أردنية، إال أن الســلطات األردنية ال تعترف بهم نتيجة مشــاركتهم أو مشــاركة أحد أفراد أســرتهم 

فــي معــارك »أيلــول األســود« 1970 التــي جــرت بيــن األردن وحركــة فتــح. 

ويواجــه الالجئــون فيــه أوضاعــًا مزريــة علــى كافــة الصعــد المعيشــية والتعليميــة والصحيــة، إضافــة 

إلــى المعاملــة الســيئة مــن قبــل اإلدارة واألمــن األردنــي، إذ يحظــر علــى الالجــئ الفلســطيني 

الســوري – حســب شــهود عيــان - الخــروج منــه وقــد يحصــل علــى إجــازة 3 أو 4 أيــام خــالل الشــهر 

يســمح لــه بالعمــل إلعانــة عائلتــه. 

يعيــش الالجئــون داخــل المخيــم فــي كرفانــة )ســكن جاهــز مخصــص للنقــل( بعد توثيــق المعلومات 

ــي، وتســّجل بياناتهــم  ــن، ليســجل دخولهــم بشــكل قانون ــة عنهــم مــع صــور وبصمــة للعي الكامل

فــي وكالــة األونــروا فــي األردن،  وبنــاء عليــه ُيمنحــون مــا يســمى بالبطاقــة البيضــاء التــي تثبــت 

شــخصيتهم، ويتــم عبرهــا تقديــم المســاعدات لهــم، حيــث “تعطــى كل عائلــة يتجــاوز عددهــا 6 

أشــخاص »كرفانــة« مزدوجــة، والعائلــة تحــت هــذا العــدد تعطــى كرفانــة منفــردة، وســجلت حــاالت 

لعائــالت تجــاوز عددهــا 8 أشــخاص تــم إعطاؤهــا كرفانــة منفــردة بســبب رأي إدارة المخيــم”. 

مخيم حدائق الملك عبدالله
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وعــن معاملــة اإلدارة واألمــن األردنــي قــال أحــد الالجئيــن الذيــن ســبق لهــم الســكن داخــل المخيــم 

»إن أصغر عسكري هناك يبهدلنا في أي وقت شاء، وإذا تفوهت بكلمة يدعس عليك، مع وجود 

أشــخاص قلــة تحســن المعاملــة”، ويضيــف الالجــئ »وفــي بعــض األحيــان تكــون فــي الكرفانــة فــال 

تشعر إال وهم فوق رأسك، ويأخذونك بكل ذل واستحقار إلى مكتبهم وتبدأ سلسلة اإلهانات 

 والبهادل، وكانوا يهددونني أن يخّربوا سفري إلى الخارج، إذا لم أخبرهم بمعلومات عن أصدقائي”

ويــردف قائــاًل »شــباب وكبــار فــي الســن مــن أهلنــا تبكــي بســبب الــذل واإلهانــات، النــاس هنــا 

تعــودت علــى الضــرب والبهــادل والحرمــان والجــوع، وكل مّنــا يشــاهد كيــف ســنين عمــره تضيــع بيــن 

جنبــات المخيــم”!!!. 

ومــن الناحيــة المعيشــية يواجــه الالجئــون أوضاعــًا صعبــة جــدًا، ويؤكــد الالجئــون فــي المخيــم »أنــه 

قــد يمــّر عليهــم أيــام وال يجــدون فيهــا مــااًل لشــراء الخبــز، وأحيانــًا ال يســتطيعون شــراء مالبــس أو 

أحذيــة ألطفالهــم، كمــا إن الوضــع المــادي ال يســمح للعائــالت بشــراء قرطاســية ألطفالهــم مــن 

أجــل التعليــم.

وعلــى مســتوى المســاعدات »يحصــل الالجئــون علــى مســاعدات مزدوجــة مــن المفوضيــة العليــا 

لشــؤون الالجئيــن ووكالــة »األونــروا«، ماديــة علــى شــكل بطاقــة بنكيــة مــن المفوضيــة، تصــرف 

كقســائم غذائيــة ومبلــغ مالــي مــن )األونــروا( يتــم صرفــه كل ثالثــة أشــهر، تبلــغ قيمتــه 85 دينــارًا 

أردنيــًا، ويؤكــد الالجئــون أن المســاعدات لســد الرمــق فقــط وال تكفيهــم”، ويؤكــد ناشــطون أن 

ــة األمــم المتحــدة لالجئيــن فــي األردن، أبلغــت موظفيهــا، بإغــالق مكتبهــا فــي )مخيــم  مفوضي

الحديقــة( بذريعــة ضعــف التمويــل، فيمــا كانــت كل مــن منظمــات )أكتــد – آي آر دي( قــد أغلقــت 

مكاتبهــا بشــكل نهائــي فــي المخيــم.

علــى صعيــد الطبابــة والوضــع الصحــي يذكــر الشــاهد الســابق »أن الحكومــة غيــر مســؤولة عنــه، 

وعلــى العكــس تضاعــف ســعر العــالج، واألونــروا هــي مــن تتكفــل بدفــع تكاليــف العــالج، وبســبب 

رفــع أســعار العــالج لــم تعــد الوكالــة تغطــي كل الحــاالت الطبيــة إال الحــاالت الطارئــة”، “وإذا أصبنــا 

بحالــة طارئــة فــي الليــل مثــاًل نذهــب للمشــفى وندفــع العــالج نحــن ألن المســتوصف ســيكون 

مغلقــًا، إضافــة إلــى أن بعــض المنظمــات خفضــت خدماتهــا، مثــل منظمتــي )نــور الحســين(، 

و)العــون الطبيــة( اللتيــن أوقفتــا عــدة أنــواع مــن األدويــة.
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تمكــن الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية فــي األردن مــن االلتحــاق بالمؤسســات التعليميــة 

للوكالــة )األونــروا(، والحصــول علــى إمكانيــة الوصــول المجانــي والمتكافــئ إلــى أي مــن مدارســها، 

وتشــير بيانــات األونــروا إلــى أن هنــاك ))1396(( الجئــًا فلســطينيًا مــن ســورية مســجلون فــي 

بدايــة العــام الدراســي 2017 / 2018 فــي 127 مدرســة مــن مدارســها، يتلقــون تعليمهــم حتــى إنهــاء 

الصــف العاشــر، وهــو الصــف األخيــر للتعليــم المجانــي الــذي تقدمــه األونــروا )11(.

كمــا اســتطاعوا االســتفادة مــن برنامــج الوكالــة للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الــذي يقــدم دورات 

قصيــرة األجــل، وخدمــات التوجيــه المهنــي المباشــر والمخصــص لدعــم الالجئيــن الفلســطينيين مــن 

ــًا فلســطينيًا مــن ســورية  ســورية والالجئيــن الفلســطينيين فــي األردن، والتــي اســتفاد منــه )27( الجئ

فــي األردن.

معوقات التعليم 

ال يوجــد معلومــات كافيــة حــول مجريــات العمليــة التعليمــة القائمــة بخصــوص الالجئيــن الفلســطينيين مــن 

ســورية أكثــر ممــا ذكــر، إال أن الظــروف التــي يعانــي منهــا الطالــب الســوري هــي ذاتهــا التــي تنطبــق علــى 

الالجــئ الفلســطيني مــن ســورية فــي غالــب األحيــان، التــي يمكــن ادراج أبرزهــا: 

 إن الرســوم الجامعيــة الباهظــة فــي المملكــة األردنيــة تشــكل العائــق األساســي أمــام 	

الكثيــر مــن الطــالب الالجئيــن، الذيــن يتــم اعتبارهــم طالبــًا دولييــن حــال رغبتهــم االلتحــاق 

بالجامعــة.

 صعوبــة الحصــول علــى النســخ األصليــة للشــهادات الثانويــة أو الجامعيــة للتســجيل فــي الجامعــات 	

أو التقــدم للمنــح نظــرًا لعــدم توفرهــا أو ضياعهــا بســبب الحــرب. 

11    النداء الطارئ لسنة 2018 بشأن أزمة سورية اإلقليمية – نشرة حقائق – كانون الثاني – يناير 2018 .. 

.0_ar_hd_sheet_fact_ea_syria_2018/resources/content/files/default/sites/org.unrwa.www//:https
pdf

الواقع التعليمي للطالب من 

فلسطينيي سورية في األردن  
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 قانــون التعليــم فــي األردن ال يتــم معادلــة أكثــر مــن 40 ســاعة دراســية ممــا يعنــي العــودة  	

.)12( للدراســة مــن الســنة األولــى 

 صعوبــات فــي التســجيل فــي الجامعــات الرســمية والخاصــة علــى حــد ســواء ألن األردن ال يعتــرف 	

بالشــهادة الثانويــة العامــة الصــادرة عــن االئتــالف الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة )13(.

ــأن 93 % منهــم ضعفــاء أو ضعفــاء  ــروا الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى األردن ب ــف األون  تصّن

ــأن 31 % مــن العائــالت تعيلهــا امــرأة )14(.  ــأن 100 % بحاجــة إلــى مســاعدات، وب ــة وب للغاي

12   الفنار لإلعالم: الرسوم الجامعية الباهظة تثقل كاهل الطالب السوريين في األردن - حمد عثمان / 18-11-2016. 

D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%/2016/11/ar/org.fanarmedia-al.www//:http
D8%A7%-D8%A9%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%-%D9%85
-D9%82%D9%84%D8%AB%D8%AA%-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9

/D8%A7%D9%84%D8%B7%-D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84%

13  مصير غامض لطلبة الجامعة السوريين في األردن..والمنح ال تكفي- أورينت نت - األردن: محمد عمر الشريف تاريخ 

---------/95969/0/show_news/ar/net.news-orient//:http - 2015-12-03 :النشر

14   المرجع نفسه. 

األونروا وفلسطينيو سورية في األردن
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وتقــدم األونــروا مســاعدات نقديــة إلــى 98.7 % مــن األســر المســتحقة لتأمــن الغــذاء والمــواد غيــر 

الغذائيــة علــى حســاب المســاعدات فــي المــأوى )15(. 

أمــا علــى صعيــد الخدمــات الصحيــة؛ فــإن معظــم الالجئيــن يتلَقــْون العــالج فــي عيــادات األونــروا ومراكزهــا 

الصحيــة، كمــا تقــوم األونــروا بتغطيــة التحويــالت فــي المستشــفيات الحكوميــة، حيــث تديــر األونــروا، فــي 

مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين ومــا حولهــا فــي مختلــف أنحــاء األردن؛ شــبكة مــن 25 مركــزًا صحيــًا وأربــع 

عيــادات متنقلــة لصحــة األســنان )16(.

لاللتحــاق  األردن  فــي  مــن ســورية  الفلســطينيين  الالجئيــن  للطــالب  المجــال  األونــروا  فتحــت  كذلــك 

بالمؤسســات التعليميــة للوكالــة )األونــروا( والحصــول علــى إمكانيــة الوصــول المجانــي والمتكافــئ إلــى 

أي مــن مدارســها، وتشــير بيانــات األونــروا إلــى أن هنــاك )1396( الجئــًا فلســطينيًا مــن ســورية التحقــوا 

بالتعليــم فــي مــدارس األونــروا فــي األردن )17( يتلقــون تعليمهــم حتــى إنهــاء الصــف العاشــر، وهــو 

الصــف األخيــر للتعليــم المجانــي الــذي تقدمــه األونــروا.

أمــا حــول مــدى قبــول الالجئيــن الفلســطينيين لهــذه الخدمــات مــن حيــث الكفايــة واألداء فقــد كشــف 

ــم أداء  ــه مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية حــول تقيي ــذي أجرت ــي ال االســتطالع اإللكترون

ــن حــول هــذه الخدمــات. ــن الالجئي ــًا بي ــروا تفاوت األون

 فعلى الصعيد اإلغاثي

 أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 61.4 % يــرون أّن المســاعدات النقديــة المقدمــة لالجئيــن مــن ســورية قليلــة 

جــدًا، فــي حيــن أن 24.3 % قالــوا أنهــا غيــر كافيــة، فيمــا صنــف 10 % المســاعدات علــى أنهــا قليلــة، بينمــا 

رأى 4.3 % أنهــا كافيــة.  

de-/sites/org.unrwa.www//:https   »2015 15  التقرير الصادر عن األونروا بعنوان »تقرير العمل السنوي

 pdf.final_arabic_aor_2017/resources/content/files/fault
أدى حرمان الالجئين من مساعدة بدل اإليواء إلى تقويض قدرة الالجئن الفلسطينيين من سورية على دفع اإليجارات، وبالتالي 
زاد من درجة انكشافهم، واعتمد هذا االستنتاج على نتائج تقييم مجاالت الضعف لعام 2014 الذي وجد أن أكثر من ربع أسر 

الالجئن الفلسطينيين من سورية أجليت من المساكن التي كانت تستأجرها بواسطة المالكين مرة واحدة أو أكثر منذ وصولها إلى 
األردن، فيما أن 71 % كانوا متأخرين في دفع اإليجار لمدة شهر أو أكثر في وقت إجراء التقييم )المرجع السابق(. 

de-/sites/org.unrwa.www//:https  »2015 16  التقرير الصادر عن األونروا بعنوان »تقرير العمل السنوي

pdf.final_arabic_aor_2017/resources/content/files/fault
17    النداء الطارئ لسنة 2018 بشأن أزمة سورية اإلقليمية – نشرة حقائق – كانون الثاني – يناير 2018 .. 

.0_ar_hd_sheet_fact_ea_syria_2018/resources/content/files/default/sites/org.unrwa.www//:https
pdf
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فــي المقابــل رأى 64.3 % أن المســاعدات العينيــة قليلــة جــدًا، وقــال 15.7 % أنهــا غيــر كافيــة، بينمــا 

وصــف 14.3 % بأنهــا قليلــة، فيمــا وجــد 5.7 % فقــط أّن المســاعدات العينيــة كافيــة. 

وحــول شــروط الحصــول علــى المســاعدات وجــد 12.9 % أنهــا شــروط عاديــة، فيمــا رأى %25.7 أنهــا 

مشــددة، بينمــا قــال %61.4 أنهــا كانــت مشــددة جــدًا. 

15.7 % بأنهــم وجــدوا صعوبــة وخطــورة فــي الوصــول  وحــول شــروط اســتالم المســاعدات وصــف 

الســتالمها، بينمــا وصفهــا 34.3 % بأنهــا صعبــة بعــض الشــيء، بينمــا وجــد %50 بأنهــا ســهلة وآمنــة. 

أما على الصعيد الصحي

 فقــد أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 2.8 % قالــوا عــن المعاينــات والفحــص الطبــي بأنهــا ممتــازة، بينمــا رأى 

18.6 % أنهــا جيــدة، ووصفهــا 38.6 % بالوســط، فيمــا قــال 40 % إنهــا ضعيفــة. 

أمــا عــن التغطيــة الدوائيــة لألمــراض العاديــة )غيــر المزمنــة( فقــد أظهــر االســتطالع أن 4.3 % يرونهــا 

ممتــازة بينمــا رأى 24.3 % أنهــا جيــدة، ووصفهــا 31.4 % بالوســط، فيمــا قــال 40 % إنهــا ضعيفــة.
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ــازة، بينمــا رأى  ــات الجراحيــة فقــد أظهــر االســتطالع أن 2.9 % يرونهــا ممت ــة للعملي ــة المالي وعــن التغطي

ــدة، ووصفهــا 31.4 % بالوســط، فيمــا قــال 48.6 % إنهــا ضعيفــة. 17.1 % أنهــا جي

أمــا عــن التغطيــة الماليــة للحــاالت الطارئــة فــإّن 2.8 % يرونهــا ممتــازة بينمــا رأى 12.9 % أنهــا جيــدة، 

ووصفهــا 34.3 % بالوســط، فيمــا قــال 50 % إنهــا ضعيفــة. 

أمــا عــن نظــام التحويــالت الطبيــة فــإن 10 % يرونــه ســهل وســريع، بينمــا رأى 48.6 % أنــه بطــيء ومعقــد 

فيمــا قــال 41.4 % إنــه طبيعــي.

ضعيفة
وسط48.6%

التغطية المالية 
للعمليات الجراحية

31.4%

جيدة
17.1% ممتازة

2.9%

ضعيفة
48.6%

وسط

التغطية الدوائية 
لألمراض العادية

 (غير المزمنة)
31.4%

جيدة
24.3% ممتازة

4.3%

وسط
38.6%

ضعيفة

المعاينات 
والفحص الطبي

40%

جيدة
18.6% ممتازة

2.5%

وعلى الصعيد التعليمي

 فقــد رأى 31.4 % مــن المســتطلعة آراؤهــم أن الصفــوف الدراســية مكتظــة، وأن50 % تمكنــوا مــن 

الوصــول إلــى الخدمــة التعليميــة بشــكل ســهل، بينمــا عبــر 50 % عــن عــدم قدرتهــم الوصــول إلــى التعليــم 

بســبب الفقــر )18(. 

/ar/uk.org.actionpal.www//:http 18   تقييم أداء األونروا في ظل األزمة السورية – على الشبكة العنكبوتية

pdf.unrwaasses2018/pdf



21

النتائج والتوصيات 

يبيــن العــرض الســابق هشاشــة األوضــاع اإلنســانية والقانونيــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى 

األردن، وعليــه يتوجــب التدخــل الســريع والعاجــل علــى كافــة المســتويات الرســمية الفلســطينية والعربيــة 

والدوليــة للحــد مــن معاناتهــم المســتمرة، وضــرورة التعامــل مــع الفلســطيني الســوري فــي األردن مــن 

منظــور إنســاني بحــت والعمــل علــى:

• زيــادة المســاعدات الماليــة المقدمــة مــن األونــروا مــن أجــل تغطيــة االحتياجــات األساســية لالجئيــن 	

الفلســطينيين مــن غــذاء ودواء وكســاء وإيــواء، واعتمــاد نظــام الصــرف الشــهري كمــا فــي لبنــان 

بــدل الربعــي أو الثلثــي، ودراســة مبلــغ المســاعدة ليتناســب مــع الغــالء.

•  تأميــن فــرص عمــل للفلســطيني لضمــان العيــش الكريــم أو تمويــل مشــاريع إنتاجيــة صغيــرة 	

لــذوي المصالــح الحــرة. 

• ــادة عــدد 	 ــن ووضــع برامــج دعــم دراســي نتيجــة اختــالف المناهــج، وزي االهتمــام بالتعليــم لالجئي

المــدارس والصفــوف وتقليــل االكتظــاظ، وتقديــم المســاعدات الكفيلــة فــي إكمــال الدراســة 

الجامعيــة.

• تأميــن بطاقــات تعريــف أســوة بالســوريين وحــل مشــكلة إقامــة الفلســطيني الســوري فــي 	

األردن.
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