
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1924العدد: 
09-02-2018 

 استهداف بلدة المزيريب جنوب سورية بقذيفة هاون والمجلس العسكري يفرض حظراً للتجوال. •

 مجهولون يختطفون الفلسطيني "كريم مفلح" من بلدة المزيريب •

 قتلى خالل اقتحام عناصر هيئة تحرير الشام مواقع لداعش في مخيم اليرموك 4 •

 جفرا تكرم طالب مدرسة العودة المتفوقين جنوب دمشق •

 "الجئة فلسطينية تقضي إثر قصف النظام السوري على ريف دمشق"



 

 آخر التطورات

إثر قصف الطائرات السورية  7/2/2018قضت الالجئة الفلسطينية "ختام سعيد غنيم" يوم األربعاء 
مدنيًا  14الشرقية في ريف دمشق، مما أدى إلى قضاء  ةلألحياء السكنية في مدينة دوما بالغوط

 ودمار كبير في الممتلكات.

( ضحية فلسطينية بسبب القصف منذ بدء 1149يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت قضاء )
 أحداث الحرب في سورية.

 
في غضون ذلك، أفاد مراسلنا جنوب سورية، أن تنظيم "داعش" استهدف بلدة المزيريب بقذيفة 

 فعية مؤكدًا أنها لم تنفجر، وسقطت القذيفة في مقبرة الطريق العام دون وقوع إصابات.مد

وفي السياق، أصدر المجلس العسكري التابع للمعارضة المسلحة في بلدة المزيريب بيانًا رسميًا 
فرض من خالله حظر التجوال على األهالي، بسبب ما تشهده البلدة من توتر أمني جراء محاوالت 

 م الدولة "داعش" اقتحام البلدة وشن هجمات مفاجئة على مواقع قوات المعارضة المسلحة.تنظي

حيث شن عناصر التنظيم أمس األول األربعاء هجومًا مباغتًا على بلدة حيط في حوض اليرموك، 
تزامن ذلك مع اندالع معارك عنيفة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وتنظيم داعش، استخدمت 

 جميع أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بما فيها المدفعية وراجمات الصواريخ.فيها 

حظراً ليليًا  24/1/2018وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة في بلدة المزيريب فرضت يوم 
للتجوال، وذلك في محاولة منها للحد من انتشار حوادث االختطاف والسرقة في البلدة، حيث بدأ 

 ع التجول منذ الساعة التاسعة واستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.من



 

( عائلة فلسطينية بشكل خاص، 1700فيما تستمر معاناة أهالي بلدة المزيريب بشكل عام ونحو )
ويشكون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة خصوصًا مع قدوم فصل الشتاء، وشح المساعدات 

 هم نتيجة استمرار الصراع الدائر في سورية.وغالء األسعار وانتشار البطالة بين

وفي سياق غير بعيد، نقل مراسل مجموعة العمل نبأ قيام مجموعة مجهولة باختطاف الالجئ 
 الفلسطيني "كريم عوض مفلح" من أبناء بلدة المزيريب في درعا جنوب سورية.

الجنسية السورية من وقال مراسل مجموعة العمل، إن المفلح اختطف منذ خمسة أيام مع شاب من 
 بلدة المزيريب ولم ترد أي أنباء عنه حتى اللحظة. 

يذكر أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجسًا يؤرق سكان بلدة المزيريب نتيجة تكررها 
بشكل كبير في اآلونة األخيرة، حتى أن فصائل المعارضة السورية المسلحة في بلدة المزيريب 

حظرًا ليليًا للتجوال، وذلك في محاولة منها للحد من انتشار حوادث  24/1/2018فرضت يوم 
االختطاف والسرقة في البلدة، حيث بدأ منع التجول منذ الساعة التاسعة واستمر حتى الساعة 

 الخامسة صباحًا.

اء إلى ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل أن عناصر هيئة تحرير الشام نفذوا هجوماً مباغتاً ليل األربع
الخميس على مبنى هيئة فلسطين الخيرية "مدرسة المالكية " الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش  –

 في مخيم اليرموك، أسفر عن مقتل أربعة عناصر للتنظيم.

هذا ويشهد مخيم اليرموك حالة من القلق والتوتر نتيجة االشتباكات المستمرة بين هيئة تحرير الشام 
على عناصر هيئة  2018يناير  -كانون الثاني  14 مباغتًا يوم وتنظيم داعش الذي شن هجوماً 

تحرير الشام غرب مخيم اليرموك، ما أدى لسيطرة داعش على مبنى هيئة فلسطين الخيرية، ومدرسة 
عبد القادر الحسيني، وروضة مجاورة لمدرسة عبد القادر الحسيني، التابعة لهيئة تحرير الشام، 

 آخرين. 3ة تحرير الشام، وأسر قتلى من عناصر هيئ 5وسقوط 

محيط مسجد زيد بن الخطاب غرب مخيم  2018فبراير  -شباط  4كما استهدف تنظيم داعش يوم 
اليرموك بعدد من القذائف، اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك قصف التنظيم بناء سكني 

 بالكامل.في شارع حيفا بقذائف صاروخية أدت إلى اشتعال النيران في البناء 



 

 لجان عمل أهلي 

كرمت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية في جنوب دمشق، الطالب المتفوقين بالفصل األول 
في جميع المراحل الدراسية بمدرسة العودة البديلة، ووزعت المؤسسة الجوائز واأللعاب لتحفيز جميع 

 الطالب على تطوير مستواهم الدراسي في الفصل الثاني.

اإلشارة أن الصراع في سورية حدَّ كثيراً من فرص الشباب واألطفال في الحصول على التعليم،  تجدر
وُيَعّد الخوف من االعتقال أو التصفية الجسدية لدى الكثير من طالب الشهادة الثانوية أحد أبرز 

قات التي تعترض حركة التعليم بين الشباب وتمنعهم من التقدم لالمتحانات العام  ة.المعوِّ

 
 2018فبراير  -شباط  8فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3648) •
 ( امرأة.465)

( 105والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ) ( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن1657) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1666يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 اليرموك.غالبيتهم في مخّيم 



 

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1402انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1241)

( يومًا، ودمار أكثر 500يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، في حين 2016أوروبا حتى نهاية  ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


