
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضاء الف لسطيني "عمر السرحان" في مخيم اليرموك •
 النظام يفرض بطاق ات دخول على العائدين إلى السبينة بريف دمشق •
 توزيع لحم األضاحي على العائالت الف لسطينية جنوب دمشق وريف درعا •
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05-09-2017 

 صف واشتباكات في مخيم اليرموك يوقع ضحايا في صفوف "داعش""ق



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "عمر السرحان" أبو عالء أحد مقاتلي تنظيم "داعش" جراء استهداف 
محاور القتال من قبل مجموعات المعارضة في يلدا، وأبو عالء السرحان هو شقيق القيادي في 

 .التنظيم أبو محمد السرحان من سكان شارع العروبة في مخيم اليرموك

 

 ر التطوراتآخ

أفادت مصادر ميدانية في مخيم اليرموك وقوع أربع ضحايا من عناصر تنظيم "داعش" بعد 
 استهداف مواقعهم من قبل "جيش اإلسالم" إحدى مجموعات المعارضة المسلحة جنوب دمشق.

وأعلن جيش اإلسالم أن عناصره رصدوا واستهدفوا مواقع التنظيم على جبهة حي الزين على أطراف 
قة الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك، بقذائف الهاون، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين منط

 الطرفين.

 
وفي مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، قصفت يوم أمس قوات النظام السوري والمجموعات الموالية 

 ي منازل األهالي.له األحياء الغربية من مخيم اليرموك بعدد من قذائف الهاون، مما أحدثت خرابًا ف

إلى ذلك قال مراسل مجموعة العمل بريف دمشق إن األمن السوري فرض بطاقات دخول على كل 
مضيفًا أنه يتوجب عليهم إحضار  ،مخيمها بريف دمشقو  من يرغب بالعودة إلى منطقة السبينة

 دفتر العائلة وملكية المنزل ليتم تنظيم بطاقات لهم وفق أضابير وأرقام تسجيل.



 

ضت لجنة المصالحة واللجان األمنية السورية في المنطقة على كل رب عائلة اصطحاب بطاقة وفر 
العائلة وأفراد العائلة الذكور الذين يحملون بطاقة شخصية والبطاقات الشخصية لإلناث بدون 

 .حضورهن

 قالت لجنة المصالحة إن عدد العائالت التي استلمت بطاقات الدخول وعادت إلى منازلها فيو 
 عائلة. 400السبينة تجاوز 

فيما يرى عدد من أبناء مخيم السبينة أن عملية فرض البطاقات وإعطائها أرقامًا تسجيلية موافق 
عليها من قبل األمن السوري "ما هي إال خطوة العتقال المطلوبين لألمن والمتخلفين عن الخدمة 

 .اإللزامية في جيش التحرير الفلسطيني"

 
ينيون اتهموا األمن السوري ومجموعاته الموالية بتجهيز غرف على مدخل وكان ناشطون فلسط

مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق العتقال المطلوبين عند عودة أهالي المخيم، 
منوهين إلى أن األمن السوري أقام حاجزاً على المدخل الرئيسي للمخيم سيشرف على دخول األهالي 

 إلى مخيمهم.

وباالنتقال إلى جنوب سورية وزعت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع عدة مؤسسات لحم األضاحي 
( 3400على العائالت الفلسطينية في ريف درعا الغربي والشرقي، حيث وصل عدد المستفيدين )

 -تسيل -العجمي -الفوار تل شهاب -زيزون ومهجريها  -عائلة موزعة )المزيريب ومهجريها
 .(بصرى ومخيم درعا -لكحي -صيدا



 

كما وزعت هيئة فلسطين والهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني في جنوب دمشق لحم األضاحي 
 على النازحين من منطقة مخيم اليرموك إلى بلدات يلدا وببيال وبيت سحم.

 
 2017سبتمبر  -أيلول  4فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

لسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الف3570) •
 ( امرأة.462)

( 103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1633) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 توالي.( على ال1510يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 198) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1247انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1088)

( يومًا، والمخّيم 1583ازلهم منذ )أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى من •
 ( يومًا.336يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )



 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8تركيا )( آالف، وفي 6وفي مصر )


