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توتر الوضع األمني في مخيم اليرموك وتنظيم الدولة يشن حملة "
 "اعتقاالت في صفوفه

 

 
 

 قضاء فلسطيني ينتمي لداعش شمال سورية. •

 أهالي اليرموك جنوب دمشق يدعون لمسيرة غضب نصرة لألقصى. •

 .2017األونروا في سورية تعلن عن توزيع المساعدة المالية للدورة الثالثة لعام  •

 .افقدان االتصال بالجئ فلسطيني سوري في هولند •

 بئر "سقيا الخير" يروي مخيم خان دنون بريف دمشق. •
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 ضحايا 

"داعش"، جراء ـل الفلسطيني "أسامة أبو ستة" األمير الشرعي السابق لنقل مراسل مجموعة العمل نبأ مقت
 .الغارات التي شنها التحالف الدولي على أهداف للتنظيم في الرقة السورية

وأشار مراسل مجموعة العمل إلى أن أبو ستة كان قد غادر مخيم اليرموك جراء الصفقة التي عقدها 
أبو مجاهد من و  ا عدد من أمراء التنظيم منهم أبو صياح فرامة"داعش" مع النظام السوري، وخرج بموجبه

 .جنوب دمشق إلى الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم

 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق أن حالة توتر كبيرة يشهدها مخيم اليرموك المحاصر على 
 .العملة )الدوالر األمريكي( خلفية كشف تنظيم الدولة شبكة لتجارة اآلثار ومطبعة لتزوير

وأضاف مراسلنا أن التنظيم شّن حملة اعتقاالت واسعة شنها ضد المتورطين في الشبكة ومعظمهم من 
أمراء التنظيم، وأكد مراسلنا أن من بين األمراء المتورطين األمير األمني الفلسطيني الملقب "أبو حمزة 

"الخابوري" واستبداله بأمير آخر على خلفية كشف  الشيخ" فيما تواردت أنباء عن عزل أمير التنظيم
 الشبكة لم يعرف حتى اآلن.

في حين  ،داعش" يفرض سيطرته على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك -ُيشار إلى أن "تنظيم الدولة
 2016ابريل  –نيسان  /6هيئة تحرير الشام )فتح الشام سابقًا( منذ و  تتواصل االشتباكات بين التنظيم

 رات اليرموك.في حا
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وفي سياق آخر، وتحت عنوان "الغضب ألجل األقصى" دعا عدد من الناشطين والفعاليات األهلية من 
تموز/ يوليو الجاري في بلدة يلدا  – 21أبناء مخيم اليرموك إلى تنظيم مسيرة غاضبة يوم الجمعة القادم 

نتهاكات مستمرة من قبل جنوب دمشق نصرة للمسجد األقصى ومدينة القدس، وما يتعرض له من ا
 .سلطات االحتالل "اإلسرائيلي"

إلى ذلك، أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في سورية، أنها ستبدأ توزيع 
المخصصة لالجئين الفلسطينيين في سورية، اعتبارًا من  2017المساعدات المالية للدورة الثالثة لعام 

 .2017 / 9 / 14لتي من المقرر أن تنتهي بتاريخ وا 2017 / 7 / 23تاريخ 

وكانت األونروا قالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك أن مبلغ المساعدة 
( ل.س لكل شخص، وأشارت إلى أن مبلغ 33000المالية لكل فرد في األسرة للحاالت العادية هو )

( ليرة سورية لكل فرد في األسرة، مقيم 16000راكز اإليواء )المساعدة للعائالت المسجلة والمقيمة في م
 بمراكز اإليواء.

سيتم  (2017الدورة الثانية لعام )وأشارت الوكالة إلى أن العائالت التي استلمت المساعدة المالية السابقة 
ت ليست بحاجة ، منوهة إلى أن هذه العائال(2017الثالثة )ادراجها ضمن قوائم التسليم للدورة الحالية 

عامًا  18الى اجراء تدقيق احصائي مرة ثانية، مؤكدة على أنه يمكن ألي فرد من العائلة يبلغ من العمر 
فما فوق )ومسجل مع العائلة في كرت التسجيل التابع لالونروا( استالم المساعدة عن اسرته، بشرط 

وصوره عن )ة، أو بيان عائلي حديث احضار البطاقة الشخصية وكرت التسجيل باألونروا وبطاقة العائل
 .(كرت التسجيل باألونروا وصوره للهويه الشخصية من اجل تسليمها للبنك اثناء استالم المساعدات

 ،(2017طالبت األونروا من العائالت التي لم تستلم المساعدات المالية السابقة )الدورة الثانية لعام 
يد ألول مرة، تسجيل شكوى الستالم المساعدة الجديدة من العائالت التي حصلت على كرت تسجيل جدو 

 /25خالل مكاتب االستعالم عن المساعدات في األونروا، الذي سيبدأ استالم الشكاوى اعتبارًا من 
 ، واجراء التدقيق في طلب هذه العائالت بشكل مباشر.2017/  8/  24حتى  7/2017

وجد فيها اختالف بعدد األشخاص المستحقين واالعداد وأضاف بيان األونروا إلى أن العائالت التي ي
الواردة على قوائم التسليم، يفضل عدم استالمها المساعدة ويجب تصحيح أو تعديل بياناتها، حيث سيتم 
ارسال رسائل أخرى للعائالت بعد مدة زمنية، تشمل العدد الصحيح للمستحقين وموعد تسليم المساعدات 

 مستحقين.المالية عن كل األفراد ال
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وذكرت وكالة الغوث أنها قامت بتقسيم العائالت المستحقة للمساعدة المالية على قوائم أسبوعية لمدة ستة 
أسابيع، حيث ستقوم بإرسال رسائل أسبوعيه إلى هذه العائالت، ويتم تحديد مكان االستالم مع التاريخ 

 حسب القوائم.

لسطينية المقيمة في مدينة طرطوس، مشيرة إلى أنها فيما أصدرت األونروا قوائم خاصة بالعائالت الف
 ستقوم بتسليم المساعدات المالية لهم عن طريق بنك البركة.

ألف  280ألف الجئ، بينهم  450يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين المتبقين في سورية يبلغ حوالي 
 .2016عام نازحين داخليًا، بحسب احصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول من 

في هولندا إحدى بلدان اللجوء للفلسطينيين السوريين، فقد االتصال مع الشاب الفلسطيني السوري "معاذ 
، وقال مراسل مجموعة العمل أن أوالده 2017\7\7جرار" أبو العز الموجود في مملكة هولندا منذ بتاريخ 

 الموزعين بين تركيا ودمشق يبحثون عنه منذ ذلك الحين دون نتيجة.

( ألف الجئ وصل إلى أوروبا، فيما التزال هجرة الالجئين الفلسطينيين 80ى أن أكثر من )يشار إل
 مستمرة من سورية.

 
 لجان عمل أهلي 

بدأت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بحفر بئر ارتوازي ثاني في مخيم خان دنون بريف 
طلقته سابقًا تحت عنوان "سقيا مترًا، وذلك ضمن مشروعها الخيري الذي أ 250دمشق، حتى عمق 

 الخير".
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ويهدف المشروع إيصال المياه إلى بيوت وحارات مخيم خان دنون الذين يشتكون من تفاقم أزمة المياه 
في مخيمهم، بسبب اختالط مياه الشرب بمياه المجارير وحدوث تلوث كبير في شبكة المياه، األمر الذي 

 حيث يضاعف من معاناتهم االقتصادية.يضطرهم إلى شراء الماء عبر الصهاريج، 

وكان األهالي قد طالبوا في وقت سابق طالب من الجهات الحكومية ووكالة األونروا العمل على حل هذه 
 .ت سابق من انقطاع المياه منازلهمالمشكلة بأسرع وقت، سكان المخيم الذين عانوا في وق

يجة انعدام الموارد المالية وانتشار البطالة فيما يعاني سكان مخيم دنون من أوضاع معيشية صعبة نت
 .وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة عليهم

 
 2017يوليو  –تموز  17فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3526) •
 امرأة.

 ( امرأة.101لسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل ف1615) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1454يومه )
الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
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( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1190انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1039)

( يومًا، والمخّيم 1534أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ًا.( يوم268يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


