
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1928العدد: 
13-02-2018 

 هيئة تحرير الشام جنوب دمشق تلقي القبض على الجئ فلسطيني متهم بانتمائه لداعش •

 قوات النظام تقصف مخيم درعا بأسطوانة متفجرة •

عصابات مسلحة تختطف الفلسطيني "رشيد ملحم" من بلدة المزيريب وتفرج عن آخر بعد أيام من  •

 اختطافه.

 األمن السوري يفرج عن الفلسطيني "ياسر غريب" بعد سنوات من اعتقاله •

 "دخول قياديين لداعش إلى جنوب دمشق بتنسيق مع النظام وسط حالة خوف بين المدنيين"



 

 آخر التطورات

نقل مراسل مجموعة عن مصادر مطلعة جنوب دمشق، دخول عدد من قياديي تنظيم "داعش" إلى 
 يطرة التنظيم جنوب دمشق، بالتنسيق مع النظام السوري.مناطق س

أمراء من جنسيات مختلفة، وفور وصولهم توّلوا مناصبهم القيادية في التنظيم،  3وأوضح مراسلنا أن 
حيث تولى قيادي من جنسية جزائرية اإلمارة العامة للتنظيم، وآخر يحمل الجنسية العراقية كأمير 

دي الجنسية وتولى كأمير شرعي للتنظيم، وتضاربت األنباء عن وجود أمني، والقيادي الثالث سعو 
 أمير رابع يحمل الجنسية التونسية.

فيما تواردت أنباء عن دخول قياديين آخرين خالل األيام القادمة إلى المنطقة، من بينهم أبو صياح 
كانت قد دخلت جنوب  طيارة الملقب )ابو صياح فرامة( أمير التنظيم سابقًا، علمًا أن عائلة فرامة

 دمشق قبل نحو أسبوعين.

 
وقال مراسلنا، إن قياديي التنظيم قدموا من شمال وجنوب سورية والعراق، وتم دخولهم عبر حاجز 
بردى إلى الحجر األسود جنوب دمشق، وبدؤوا بإجراء اجتماعات مكثفة وتفقد نقاط الرباط، ليستلموا 

  وعناصره.يم بسبب خروج العشرات من أمرائه زمام األمور بعد التخبط الذي أصاب التنظ

داعش جنوب دمشق، أن التنظيم قام بتسليم رواتب لعناصره  تنظيمكما أكدت مصادر من داخل 
بعد انقطاع ألشهر عديدة، على الرغم من أن جنوب دمشق يخضع لحصار مشدد من قبل النظام 

 السوري ومجموعاته الموالية.

حالة توتر شديدة وتخوف كبير بين المدنيين، تنذر بموجة نزوح من جانب آخر، تشهد المنطقة 
جماعية خالل األيام القادمة، حيث بدأ االهالي فعليًا بالبحث عن مساكن في مناطق الجوار، وذلك 



 

عقب إخطار التنظيم سكان حّي الحجر األسود بالخروج منه والتوجه لمخيم اليرموك وتحويله لمنطقة 
 عدد من القياديين إلى جنوب دمشق. عسكرية، وخاصة مع دخول

الجدير ذكره، أن تنسيق كبير تشهده المنطقة بين النظام السوري وتنظيم داعش، حيث يتجول قياديو 
 التنظيم من مناطق سيطرة التنظيم جنوب وشمال سورية وإلى جنوب دمشق.

نطقة المأذنية جنوب وفي سياق غير بعيد، أفاد مراسل مجموعة العمل أن "هيئة تحرير الشام" في م
دمشق، ألقت القبض على الشاب الفلسطيني "وسام خرطبيل" بتهمة انتمائه لتنظيم "داعش" في 

 مخيم اليرموك.

وأضاف مراسلنا أن القبض عليه جاء أثناء محاولته عبور المنطقة باتجاه حاجز النظام السوري، 
لالجئين الفلسطينيين خرجوا من المنطقة ليتم إخراجه باتجاه إدلب شمال سورية، علمًا أن عددًا من ا

 المحاصرة جنوب دمشق بالتنسيق مع قوات النظام السوري.

هذا ويشهد مخيم اليرموك حالة من القلق والتوتر نتيجة االشتباكات بين هيئة تحرير الشام وتنظيم 
فة إلى ومحاوالت تقدم تنظيم "داعش" على حساب مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، إضا داعش،

 المواجهات المتقطعة مع مجموعات المعارضة المسلحة جنوب دمشق.

االثنين مخيم درعا لالجئين  -وفي جنوب سورية، استهدفت قوات النظام السوري ليل أمس األحد 
 الفلسطينيين بأسطوانة غاز متفجرة، مما أحدثت خرابًا في منازل المدنيين.

ات قصف قوات النظام السوري على المناطق السكنية وتعد أسطوانة الغاز المتفجرة إحدى أدو 
 وتسبب سقوط ضحايا وتحدث دمارًا وخرابًا في المنازل.

 



 

الجدير ذكره أن غالبية أبناء مخيم درعا نزحوا إلى أحياء درعا وريفها، فيما ال يزال سكان مخيم 
ة قاسية جراء من مبانيه وحي طريق السد يشتكون من أوضاع إنساني %80درعا الذي دمر حوالي 

الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة لهم، كما يعانون من نقص 
 حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.

من أبناء بلدة  وفي سياق آخر، اختطفت عصابات مجهولة الهوية الالجئ الفلسطيني "رشيد ملحم"،
المزيريب في درعا جنوب سورية، وقال مراسل مجموعة العمل، إن الملحم الذي اختطف يوم أمس 
اإلثنين من قبل جهة مجهولة الهوية يعمل دكتور بيطري في بلدة المزيريب، وهو في العقد الخامس 

 من العمر.

 
يم عوض مفلح" من أبناء كما أفرجت عصابات مسلحة مجهولة الهوية عن الالجئ الفلسطيني "كر 

، وذلك بعد عشرة أيام من 11/2/2018بلدة المزيريب في درعا جنوب سورية، أمس األول األحد 
 بعد أن اختطافه.

يذكر أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجسًا يؤرق سكان بلدة المزيريب نتيجة تكررها 
اختطاف  2017مايو  -أيار  14مسلحين يوم بشكل كبير في اآلونة األخيرة، منها قيام مجهولين 

 عامًا(. 45الالجئ الفلسطيني "عصام الخروبي" )

عامًا( من أبناء بلدة  40الالجئ الفلسطيني "منهل حمايده" ) 31/10/2017كما اختطف يوم 
المزيريب على طريق المزيريب تل شهاب من قبل أشخاص كانوا يستقلون سيارة لم يتسن معرفة 
مواصفاتها، في حين أقدمت مجموعة مجهولة باختطاف الالجئ الفلسطيني "أحمد محمد السيطري" 

 من بلدة المزيريب على مرأى أعين الناس. 19/11/2017يوم 



 

إلى ذلك، أفرجت قوات األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني "ياسر يوسف غريب" من أبناء مخيم 
حمص بعد اعتقال دام لمدة خمس سنوات، علمًا أن األمن السوري اعتقل الغريب يوم  –العائدين 

 من حي اإلنشاءات في مدينة حمص. 10/8/2013

( الجئًا من أبناء مخيم العائدين 160دير بالتنويه أن األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال )الج
بحمص، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فيما ال تتوفر 

 إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في سجون قوات المعارضة السورية.

 

 2018فبراير  -شباط  12وأرقام حتى  فلسطينيو سورية احصاءات

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3651) •
 ( امرأة.465)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1659) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1670يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 205) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1406انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 مًا.( يو 1245)

( يومًا، ودمار أكثر 503يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17ن )( ألف، وفي األرد31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


