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 معاناة من يفاقم الحلوة عين مخيم في االشتباكات تجدد"

 "السوريين الفلسطينيين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلين تجمع عن النازحة الفلسطينية العوائل تعيشها متواصلة معاناة •
 .سورية جنوب

 لليوم السبينة مخيم أهالي عودة بمنع تستمر النظام جيش حواجز •
 .التوالي على 0421
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  التطورات آخر
 واآلخر الحين بين تندلع التي واالشتباكات المستمر األمني التوتر يفاقم
 الفلسطينية العائالت آالف معاناة من لبنان، جنوبي الحلوة عين مخّيم في

 الحرب أتون من هربوا بعدما ومخاوفهم هواجسهم من ويزيد فيه، القاطنة
 . واآلمان األمن عن بحثا   لبنان إلى سورية في الدائرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوة"بـ يسمى ما بين المخيم في أمس أول جرت اشتباكات وكانت
 أسفرت االسالم، وفتح الشام جند بقايا من مسلحة ومجموعات"األمنية

 التجارية والمحالت المنازل من وتضررعدد المدنيين بين إصابات عن
 .االشتباكات بفعل والسيارات

 إقفال عن األونروا اعلنت المخيم، داخل من النزوح موجة استمرت وفيما
 صيدا في والخاصة الرسمية المدارس أعلنت كما السبت اليوم المدارس
 .االقفال للمخيم المجاورة



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 عدم وحالة االشتباكات من استيائهم عن الفلسطينيون الالجئون ويعبر
 وماّدية بشرية خسائر يوّلد كما الحلوة، عين مخيم في باألمان الشعور
 االقتصادية الحياة وضرب المخيم قاطني تشريد إلى باإلضافة فادحة،

غالق واالجتماعية،  .والتربوية الصحية المؤسسات وا 
 أعّده الذي اإلحصاء في أشار اإلسالمية اإلغاثية المؤسسات اتحاد وكان
 سورية من المهجرة الفلسطينية العائالت عدد أنّ  4102 عام بداية في
 . عائلة( 071) نحو إلى وصل الحلوة عين مخيم في

 بلغ حيث السابق، عن ملحوظ بشكل تراجع العائالت عدد أن إلى وأشار
 عائلة،( 4011) ،4102 عام المخيم في تقطن كانت التي العائالت عدد

 4102 عام بداية في ووصل عائلة،( 0211) إلى 4100 عام وتناقص
 إلى العدد وصول عن جديدة احصائيات أشارت فيما عائلة،( 071) إلى
 .سورية فلسطينية عائلة( 742)
 

 العوائل من العشرات أن العمل مجموعة مراسل أكد آخر، صعيد وعلى
 غاية معيشية ظروف من تعاني سورية جنوب جلين تجمع عن النازحة
 العسكرية األعمال استمرار مع خصوصا   اآلن، حتى ومتواصلة بالقسوة
 القصف أعمال إثر المنطقة في طبيةوال الغذائية بالمواد الحاد والنقص

 .المتكررة واالشتباكات
 حوض قرى سكان من والسورية الفلسطينية العائالت عشرات وكانت
 اشتداد بسبب سكنهم مناطق عن نزحت قد الغربي، درعا بريف اليرموك
 .المسلحة المعارضة وفصائل داعش - الدولة تنظيم بين المعارك
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 وادي في تشردوا قد واألطفال، النساء من هم النازحين غالبية أن يشار
 وذلك وعمورية، -زيزون - المزيريب بلدة إلى وصل كبير وقسم اليرموك

 اليرموك وادي منطقة على سيطر الذي" داعش" تنظيم من فروا أن بعد
 .األهالي بحق وحشية مجازر وارتكب

 
 
 
 
 
 
 
 

 كم 40 درعا مدينة مركز غرب شمال يقع الذي جلين تجمع أن يذكر
 -الدواره) فلسطين شمال منطقة من معظمهم عائلة( 011) حوالي يقطنه

 من العائالت وبعض - المواسه – السبارجه -العبيسية -الصالحية
 محافظة غرب شمال الواقعة تسيل بلدة في يعيش فيما ،(وغزة الضفة
 .فلسطينية عائلة( 041) قرابة درعا
 

 الالجئين بمنع النظامي الجيش حواجز تستمر آخر، موضوع وفي
 لالجئين السبينة مخيم في منازلهم إلى العودة من الفلسطينيين
 وجود أي من المخيم خلو من بالرغم وذلك دمشق، بريف الفلسطينيين
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 السبينة مخيم أبناء طالب جانبهم ومن. المسلحة السورية للمعارضة
 على مخيمهم إلى الطريق بفتح له الموالية والمجموعات السوري الجيش
 العودة من منعهم على يوما   0421 بعد وذلك الحسينية، مخيم غرار
 االشتباكات بسبب المخيم ترك على أجبروا قد المخيم سكان وكان إليه،

 المعارضة من ومجموعات النظامي الجيش بين اندلعت التي العنيفة
. كامل بشكل المخيم على النظامي الجيش بسيطرة انتهت والتي المسلحة
 مدمر المخيم من %01 من أكثر أن إلى العيان شهود تقديرات وتشير
 وحتى جبل بن معاذ جامع من الممتدة المنطقة وتحديدا   كامل شبه تدميرا  
. للمخيم الغربي المدخل مايشكل وهو األكراد، بفرن المعروف المخيم فرن
 هذا ليدخلهم المجاورة، والمخيمات البلدات إلى نزحوا قد األهالي أن حيث

 ذلك تجاوزت بل منازلهم، ترك على تتوقف لم جديدة معاناة في النزوح
 االقتصادية الظروف بسبب مأساة إلى تحولت التي حياتهم كل لتشمل
 .المالية الموارد وضعف البطالة وانتشار

 
 4107 إبريل – نيسان 0 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 العمل مجموعة تمكنت نالذي الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 6272) •
 . امرأة( 200) بينهم توثيقهم من
 للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطينيا   معتقال  ( 0006) •

 . امرأة( 02) بينهم السوري
 العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 . التوالي على( 0602) يومه يدخل اليرموك مخيم على
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 والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا  ( 090) •
 . اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار بسبب الطبية

 وعن يوما  ( 0194) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •
 . يوما  ( 911) منذ اليرموك مخيم

 منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم يوما ،( 0262)
 .. يوما  ( 071)
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 00) حوالي •

 لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في ،41022 منتصف
 وفي آالف،( 2) مصر وفي ألف،( 07) األردن وفي ألف،( 60) بحوالي
 .سوري فلسطينيي ألف غزة وفي آالف،( 0) تركيا

 


