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 "غارة على مخيم درعا ومحيطه (21)الطائرات السورية تشن "
 

 
 

  ضحية فلسطينية حركة فتح تعيد فتح مكاتبها في دمشق (4792)بعد أكثر من. 

 فلسطينيو سورية يعتصمون في لبنان رفضاً لقرارات األونروا. 

 المراكز الطبية في مخيم اليرموك تناشد إلدخال الدواء والمستلزمات الطبية. 

 األمن السوري يعتقل شاباً فلسطينياً من ذوي االحتياجات الخاصة في حلب. 
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 آخر التطورات
شهد مخيم درعا وحي طريق السد المالصق للمخيم قصفًا عنيفًا، في الساعات األولى من 

غارة شنها الطيران الحربي السوري على المنطقتين، مما خلف  21 صباح األمس، حيث سجلت
أضرارًا مادية بمنازل األهالي، والتزال الطائرات السورية تحلق في سماء المنطقة، فيما اشتدت 

 .وتيرة االشتباكات على أطراف مخيم درعا بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة
عرض لقصف الطائرات السورية منذ أن أعلنت فصائل الجبهة يشار أن المنطقة الجنوبية تت

 حزيران/  12الجنوبية في المعارضة السورية المسلحة عن إطالق معركة عاصفة الجنوب يوم 
بهدف السيطرة على المناطق التي ال تزال تحت سيطرة القوات الحكومية في  ،يونيو المنصرم – 

 .محافظة درعا

 
 مخيم درعااستهداف 

افتتاح مكاتبها  (العاصفة)صعيد آخر تناقلت وسائل إعالم فلسطينية نبأ إعادة حركة فتح  وعلى
عامًا، بعد موافقة النظام السوري على  (21)في دمشق، وذلك بعد قطيعة استمرت ألكثر من 

سمير الرفاعي معتمدًا .إعادة فتح مكاتب الحركة، واعتماد د
 .للحركة في سورية

الجئًا فلسطينيًا في سورية  (1792)يأتي ذلك بعد أن قضى 
الجئًا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام  (222)بينهم 

الجئًا قضوا بسبب حصار الجيش السوري  (281)السوري، و
القيادة العامة لمخيم  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق
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الناشطين الفلسطينيين في سورية الذين عبروا عن تعجبهم  األمر الذي أثار استهجان العديد من
 .مما وصفوه بالمصالحة على حساب دماء أبناء الالجئين في المخيمات الفلسطينية في سورية

الهيئات الطبية " مركز اإلنقاذ الطبي الجراحي في مخيم اليرموك"وفي سياق متصل ناشد 
ياتهم تجاه المدنيين المحاصرين في مخيم والمؤسسات واتحادات األطباء، إلى تحمل مسؤول

اليرموك فقد بدأت حاالت الوفيات بسبب نقص األدوية ونقص الرعاية الصحية، وعدم توفر 
 .اإلمكانات المناسبة

 
 مركز اإلنقاذ الطبي في مخيم اليرموك

على صفحة التواصل االجتماعي الخاصة " رياض ادريس " وأضاف مدير المركز الدكتور
، "أن المركز عجز عن إجراء بعض العمليات االسعافية في بسبب نقص أدوية التخدير بالمركز،

أن المنطقة تواجه أوبئة صحية مثل الحمى التيفية والتهاب الكبد الوبائي وغيرها، إضافة " وأكد
 "الى عجزنا عن تأمين األدوية الالزمة لألمراض المزمنة مثل السكري والضغط

نقاذ آالف المدنيين المحاصرين  ووجه الدكتور رياض نداءً  نذارًا لتدارك الوضع الحالي وا  عاجاًل وا 
 .في مخيم اليرموك
إحصائيات ألشيع األمراض الوبائية التي " المركز الطبي في مخيم اليرموك"في حين وثق 

وهي موثقة  1122 – 8 -8إلى  1122- 2 -8شخصت خالل األشهر األربعة األخيرة من 
 :باألسماء
  الكبد اإلنتانيالتهاب (A)  حاالت،  72التفوئيد -حالة، والحمى التيفية  97اليرقان

حالة، والحمى  72حالة، وااللتهابات الهضمية  160وااللتهابات التنفسية العلوية 
 .حاالت 2المالطية 
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 (17)  "أدهم محمد الناجي"أما في حلب فقد اعتقلت قوات األمن السوري الشاب الفلسطيني 
ناء مخيم النيرب، وذلك اثناء عودته من عمله في مدينة حلب، وهو من ذوي عامًا من أب

 .االحتياجات الخاصة أبكم وال يسمع
معتقاًل من أبناء مخيم النيرب، في حين بلغت  92يذكر أن مجموعة العمل وثقت أسماء 

 .تقالً مع 721الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ بدء األزمة 
وباالنتقال إلى لبنان حيث شارك العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى 
لبنان في الوقفة االحتجاجية التي دعت إليها الفصائل واللجان الشعبية واألهلية الفلسطينية في 

 .لبنان

 
في مدينة صور جنوب لبنان، عبر فيها  (األونروا)الوقفة التي تمت أمام مكتب وكالة 

المعتصمون عن رفضهم لقرارات األونروا األخيرة والمتعلقة بتقليص األونروا لخدماتها، معتبرين 
أن تلك القرارات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إلغاء قضية الالجئين الفلسطينيين 

 .وحقهم بالعودة إلى ديارهم
نظمة التحرير والسلطة والفصائل الفلسطينية بالتحرك العاجل إلى ذلك طالب المعتصمون م

 .لوضع حد لتقليص األونروا لخدماتها
 

 1122/ أغسطس  -آب / 21فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (220111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و(15,500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (9111)لبنان، 
 .1122لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (29)أكثر من  •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
 (221)يومًا، والماء لـ  (821)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي (991)لليوم 

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

 .يومًا على التوالي (922)
ستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي ي: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي (922)
يومًا بعد سيطرة مجموعات  (822)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه (%91)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (297)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا  •

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

 .(الشيح خان -زاكية )باستثناء طريق 


