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الطيران المروحي يستهدف مخيم درعا وبلدة المزيريب بالصواريخ "
 "والبراميل المتفجرة

 

 
 

 أحد عناصر القيادة العامة يقضي متأثراً بجراحه في الزبداني. 

  الحصار المفروض على منطقة قدسياعائلة فلسطينية جراء  0666تفاقم معاناة. 

 اعتقال شقيقين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك في حماة. 

 فلسطينيو سورية في لبنان يستمرون باعتصاماتهم رفضاً لقرارات األونروا. 
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 حاياض
نعت الجبهة الشعبية القيادة العامة على 
صفحتها الرسمية في موقع التواصل االجتماعي 

من أبناء " حسين جاللي"الفلسطيني الالجئ 
مخيم جرمانا، وأكدت القيادة العامة أن الجاللي 
قضى متأثرًا بجراح أصيب بها جراء قصف 
الطيران اإلسرائيلي على موقع تابع لها في 

 .منطقة الزبداني بريف دمشق
 

 آخر التطورات
التي تقع على بعد أحد  ألقت الطائرات الحربية السورية برميلين متفجرين على بلدة المزيريب

عشر كيلومترًا إلى الشمال الغربي من مدينة درعا جنوب سورية، والتي يقطنها نحو ثمانية آالف 
 .وخمسمائة الجئًا فلسطينيًا، ما أسفر عن دمار هائل في المباني والممتلكات

أغسطس من الشهر الحالي بلدة  –آب /  01إلى ذلك كان الطيران الحربي قد قصف يوم 
 .لمزيريب بالصواريخ، مما أدى لسقوط ثالثة ضحايا وعددًا كبيرًا من الجرحى بين المدنيينا

 
 استهداف تجمع المزيريب

فيما يستمر الجيش النظامي باستهداف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين والمناطق المحيطة به 
بالصواريخ والبراميل المتفجرة، وبحسب ما أفاد به مراسل مجموعة العمل أن المخيم تعرض 
للقصف ببرميلين متفجرين أسفرا عن وقوع ضحايا وعدد من الجرحى بين المدنيين، فيما شن 
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ربي في ساعات الصباح من يوم أمس غارتين جويتين على المخيم أسفرتا عن دمار الطيران الح
 .كبير في المنازل والممتلكات

وباالنتقال إلى ريف دمشق معاناة مستمرة تعيشها ما يقارب ستة آالف عائلة فلسطينية نزحت 
الذي  وذلك جراء استمرار الحصار ،من مخيم اليرموك والمخيمات األخرى إلى منطقة قدسيا

، بسبب 3102/ يوليو  –تموز /  32يفرضه الجيش النظامي على تلك المنطقة منذ يوم 
اختطاف أحد عناصرها من قبل مجموعات من المعارضة المسلحة، هذا الحصار انعكس سلبًا 
على سكان البلدة والالجئين الفلسطينيين النازحين فيها حيث يعانون من نقص في تأمين الخبز 

 .ائيةوالمواد الغذ
إلى ذلك ذكرت بعض صفحات الفيس بوك المعنية بنقل أخبار منطقة قدسيا أن هناك 
مفاوضات تجري بين قوات المعارضة السورية المسلحة والجيش النظامي قد تسفر عن انفراج 
قريب وتؤدي إلى فك الحصار عن منطقة قدسيا، فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من 

 .در أخرىصحة هذا الخبر من مصا
ال كل من الشقيقين وفي وسط سورية قام عناصر حاجز مدينة حماة التابع للجيش السوري باعتق

من سكان مخيم اليرموك، وذلك أثناء " محمد عماد أبو بكر"، و"زياد عماد أبو بكر"الفلسطينيين 
 .محاولتهما اللجوء إلى تركيا

 
 زياد عماد أبو بكر

الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان بتصعيد أما في لبنان استمر الالجئون 
اعتصاماتهم، وذلك للضغط على األونروا من أجل التراجع عن قرارتها القاضية بإيقاف 
مساعداتها المالية وتقليص خدماتها المقدمة لـ الالجئئين الفلسطينيين، ورفضًا لتأجيل العام 

 .الدراسي الجديد في مدارسها
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المفوض العام بيار كرينبول إلى االستقالة والرحيل في حال أصر على  فيما دعا المعتصمون
 .تأجيل العام الدراسي وتقليص خدمات األونروا

 
 5142/ أغسطس  -آب / 41فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 025111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 025211) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111)لبنان، 

 .3102لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 20)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 222)يومًا، والماء لـ ( 302)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 772)وم للي
 .ضحية( 031)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 020)

النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 022)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 320)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)دمار حوالي و  يومًا النقطاع المياه عنه( 031)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : ت جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيما •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


