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أم فلسطينية تفقد جنينها إثر استهداف السيارة التي كانت تقلها في "
 "حلب

      

 
 

 تجدد القصف على محيط مخيم خان الشيح، وسط تفاقم األزمات المعيشية فيه 

 دنون بريف دمشق األمن السوري يعتقل الجئاً من مخيم خان 

 استمرار معاناة أهالي مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين بحلب 

 الفقر وسوء األوضاع المعيشية يجبران اآلالف من الطالب الفلسطينيين على ترك مدارسهم 
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  آخر التطورات

من سكان مخيم النيرب بحلب جنينها إثر إصابتها في " هناء حرب"فقدت السيدة الفلسطينية 
استهدف السيارة التي كانت تقلها في مدينة حلب، حيث تم نقلها على الفور إلى مشفى  قصف

 .الجامعة حيث فقدت جنينها هناك، في حين تم إنقاذ حياة األم وشقيقتها المرافقة لها
يذكر أن قصف متقطع كان قد استهدف طريق الراموسة أول أمس، أدى إلى وقوع إصابتين على 

 .يماألقل من أهالي المخ

 
وعلى صعيد آخر، جددت الطائرات الحربية استهدافها للقرى المجاورة لمخيم خان الشيح بريف 

براميل متفجرة، يأتي ذلك بالتزامن مع ( 8)دمشق، حيث استهدفت بلدة الديرخبية بما ال يقل عن 
طق استمرار حواجز الجيش السوري النظامي بإغالق كافة الطرقات الواصلة بين المخيم والمنا

المجاورة له، األمر الذي أدى إلى تفاقم المعاناة اإلنسانية والصحية داخل المخيم، حيث يعاني 
 .المخيم من نقص حاد بالمواد الطبية واألدوية حتى اإلسعافية منها

يذكر أن مخيم خان الشيح ال تصله أية مساعدات أو قوافل إغاثية من مختلف الجهات الدولية كـ 
 .غاثية المحلية واألوروبيةأو اإل" األونروا"

من أبناء مخيم خان دنون " معتز الخطيب"وفي موضوع مختلف، اعتقل األمن السوري الالجئ 
فيما لم تعرف الجهة التي نقل " بيجو"حيث تم اعتقاله من قبل عناصر حاجز  ،بريف دمشق

 .إليها
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تفرض حواجزه سيطرتها الذي و  يذكر أن مخيم خان دنون يخضع لسيطرة الجيش السوري النظامي
على مداخل المخيم ومخارجه، فيما يشتكي األهالي من المعاملة السيئة لعناصر تلك الحواجز 

 .تجاههم حيث يقومون بابتزازهم ومصادرة بعض حاجياتهم من طعام ومواد أساسية

منذ  وبالعودة إلى حلب، حيث تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات
يومًا على التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة ( 2211)

على مخيمهم، ويواجه أبناء المخيم ظروفًا معيشية قاسية خاصة بعد أن ُطلب منهم إخالء الوحدة 
 .التاسعة التي يقطنونا فيها بالمدينة الجامعية في حلب، مما زاد من مأساتهم ومعاناتهم

 
فيما ال يزال مخيم حندرات والمناطق المجاورة له تتعرض لقصف متقطع، واندالع اشتباكات بين 
الحين واآلخر بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي ومجموعة 
لواء القدس الموالية للجيش السوري من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته 

م الذي يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، وتسعى مجموعات المعارضة للتقدم باتجاه على المخي
 .بلدة حندرات وسجن حلب المركزي

وفي سياق آخر، أكدت مجموعة العمل إلى أن الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها 
والبحث عن الالجئون الفلسطينيون في سورية، أجبرت اآلالف من الطالب على ترك مدارسهم 

عمل علهم يستطيعون أن يعيلوا عوائلهم التي اضطرت لترك منازلها بسبب القصف والحصار 
 .الذي استهدف مخيماتهم في سورية، مما أضاف أعباء جديدة على كاهلهم
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حيث تشير احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في إلى أن ثالثة مخيمات 
اضعة لحصار مشدد، حيث تستمر قوات الجيش النظامي فلسطينية في سورية ال تزال خ

ومجموعات فلسطينية موالية له بحصار مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق لليوم 
على التوالي، فيما تستمر ذات الجهات بحصار مخيم السبينة بريف دمشق الذي تم ( 2881)

عناصر المعارضة السورية المسلحة  يومًا، فيما يمنع( 539)إفراغه من سكانه بشكل كامل منذ 
 .يومًا، وذلك وفقًا للتقرير( 2211)أهالي مخيم حندرات بحلب من العودة إلى منازلهم منذ 

األمر الذي أجبر آالف العوائل الفلسطينية على ترك منازلها، والنزوح إلى منازل أخرى أو السكن 
 .في المدارس ومراكز اإليواء

 
 6112/ حزيران ــ يونيو/ 1/وأرقام حتى  فلسطينيو سورية إحصائيات

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 29988) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 015988) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0888) •

 .1829يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 8888) •
 .وري في قطاع غزةالجئًا فلسطيني س( 2888) •
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كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 12.1)أكثر من  •
 .1829األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا ( 031)اء لـ يومًا، والم( 2203)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2881)

 .ضحية( 281)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 539)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 2211)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 18)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 188)حوالي : درعا مخيم •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


