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قرار اقتياد الشباب للخدمة العسكرية في سورية بشكل فوري يثير "
 "مخاوف فلسطينيي سورية

   

 
 

 استهداف محيط مخيم خان الشيح ببرميلين متفجرين  

  أعمال القصف واالشتباكات تفاقم معاناة أهالي مخيم درعا جراء تصاعد وتيرة
  المتكررة بمدينة درعا

  في السجون السورية من أبناء تجمع  21مجموعة العمل توثق ً معتقالً فلسطينيا

  المزيريب اليزال مصيرهم مجهوالً 

  الجئ فلسطيني يناشد المنظمات اإلنسانية مساعدته للخروج من اليونان لعالج عينيه
 المصابتين

 م ببرنامج الفوتوشوب لالجئين الفلسطينيين السوريين في اختتام دورة في التصمي
 لبنان
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 آخر التطورات
يعيش الشباب من فلسطينيي سورية حالة من التوتر الشديد، وذلك إثر أنباء عن قرار رئاسي من 

إلى  3771وحتى  3791النظام السوري يقضي باقتياد أي شاب أو رجل من مواليد عام 
 .ة أو االحتياطية على الفورالخدمة العسكرية االلزامي

وحدات "فإن " فيسبوك"ووفقًا لصفحات إعالمية مقربة من النظام على موقع التواصل االجتماعي 
الجهات المختصة في أرجاء سورية بدأت القيام و  القوات الخاصةو  الجيش العربي السوري 

الخدمة  طرقات المدن بهدف التحقق من أي شاب او رجل لزم عليهو  بجوالت في شوارع
 ".نقله للجهات المختصة لتكليفه بخدمة العلمو  العسكرية

 
وقوع حاالت اعتقال لطالب جامعيين من شوارع دمشق وبعضهم "فيما أكدت صفحات أخرى 

غير مكلفين بالخدمة العسكرية لكونهم مصنفين كوحيد أو غير ذلك، وأنه تم اقتياد بعضهم 
قهم للخدمة أو التأكد من وضعهم العسكري بينما يساق للشرطة العسكرية في القابون تمهيدًا لسو 

 ".اآلخرون ألعمال السخرة ورفع السواتر الترابية على الجبهات العسكرية
الجدير بالذكر أن الالجئ الفلسطيني السوري ملزم بتأدية خدمة العلم في جيش التحرير 

ث زج به في العديد من الفلسطيني الذي يعتبر جزءًا من قطاعات الجيش السوري النظامي، حي
 .معارك النظام السوري خاصة تلك الدائرة في ريف دمشق

في غضون ذلك جدد الطيران الحربي السوري استهدافه لمحيط مخيم خان الشيح، حيث قامت 
الطائرات الحربية باستهداف المزارع المجاورة للمخيم، ببرميلين متفجرين على األقل، ُسمعت 

 .اخل المخيمأصوات انفجارها بوضوح د
إلى ذلك ال تزال حواجز الجيش النظامي مستمرة بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم 

الفرعي ( زاكية –خان الشيح )ومركز العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 
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والخطير للوصول إلى دمشق، حيث يتم استهداف الطريق بشكل متكرر بالقذائف والرشاشات 
 .الثقيلة

وباالنتقال إلى جنوب سورية تستمر معاناة أهالي مخيم درعا جنوب سورية وذلك بسبب أعمال 
القصف واالشتباكات المتكررة التي شهدها المخيم منذ بداية الحرب الدائرة فيها، مما تسبب وفق 

من مبانيه، فيما يعيش من تبقى من الالجئين (% 97)إحصائيات غير رسمية بدمار حوالي 
 .أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشيداخله 

معتقاًل فلسطينيًا من  31وفي سياق مختلف وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا 
أبناء تجمع المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري منهم الجئة فلسطينية واليزال مصيرهم 

 :مجهواًل حتى اللحظة وهم
عامًا من عشيرة المواسه 12" هجرس زكريا"

محمود عبدهللا " ،1731الذي اعتقل في عام 
عامًا من عرب الصبيح واعتقل في  12" منيزل

دمحم خليل " ،1731الشهر الرابع عامًا 
عامًا من  12الملقب أبو عزمي " الميساوي 

 ،1731عشيرة المواسه واعتقل في عام 
تقل عامًا من عرب الهيب واع12" مروان فروخ"

دمحم علي " ،1731عامًا من عرب الصبيح واعتقل بتاريخ 13" يوسف جوهر" ،1731بتاريخ 
عامًا من عرب الصبيح واعتقل في الشهر الثالث من عامًا  11الملقب أبو عبيده " عوض
 ،1731عامًا من عرب الصبيح واعتقل في الشهر الرابع من عام  11" لؤي الدالي" ،1731

" فيصل ابو شلة" ،1731عامًا من عرب الخرانبة تاريخ االعتقال 17" دمحم محسن الخروبي"
" جهاد مصطفى عطاهلل" ،1731عاماً  من عشيرة القديرية واعتقل في الشهر السابع من عام 12
عاماً  واعتقل في عام 12" علي عقله عواد" ،1731عامًا من عرب الوهيب واعتقل في عام  11

عاماً  من عرب الهيب واعتقلت في شهر 17" ين مريطهياسم"والالجئة الفلسطينية  ،1731
 .في درعا من قبل مجموعات موالية لألمن السوري  31-1731

يشار إلى أن بلدة المزيريب جنوب درعا تضم تجمعًا لالجئين الفلسطينيين ويقدر عددهم بنحو 
 .الجئًا باإلضافة إلى عدد من العائالت التي نزحت من مخيم درعا 1277
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 اليونان
المصاب بمرض الحصبة األلمانية الذي أفقده القدرة على " فراس داوود"ناشد الالجئ الفلسطيني 

الرؤية بشكل طبيعي، الجهات والمنظمات اإلنسانية والحقوقية األوروبية والفلسطينية وعلى رأسها 
األوروبي،  منظمة أطباء بال حدود العمل على مساعدته على االنتقال من اليونان إلى الشمال

 .وذلك لعالج عينيه
المهجر من مخيم اليرموك آخذة بالتدهور وذلك بعد رحلته " فراس"ووفقًا لناشطين فإن حالة 

الخطرة للوصول إلى اليونان حيث نجا في المرة االولى من حادثة غرق ونجح في المحاولة 
 .الثانية بعبور بحر إيجة بين تركيا واليونان

 
متواجد حاليًا في جزيرة سيوس اليونانية، ويعاني من تردي الخدمات " فراس"يشار أن الالجئ 

الصحية هناك، مما يفاقم من معاناته المرضية، باإلضافة إلى حاجته الفورية لعملية زرع خاليا 
 .جذعية لعالج عينيه حيث ال تتوافر تلك العملية في اليونان

ين كانوا قد أطلقوا قبل أيام عدة نداءات لمساعدة الجدير بالذكر أن عددًا من الناشطين الفلسطيني
 .إال أن أي من الجهات اإلغاثية أو الحقوقية لم تتحرك حتى اآلن" فراس"
 

 لبنان
اختتمت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان الدورة التدريبية التي أقامتها لعدد من الالجئين 

متدربًا  17بحضور " Photosho مبادئ التصميم األولية"الفلسطينيين من سورية في لبنان 
 .ومتدربة من أبناء الالجئين الفلسطينيين السوريين من كافة المناطق اللبنانية
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 ،وقد جرى في نهاية الدورة تكريم األستاذين كامل كزبر مدير ثانوية اإليمان، والمدرب وسيم وني
وذلك تقديرًا لجهودهما المبذولة في تدريب وتطوير وتأهيل الالجئين الفلسطينيين السوريين 

 .والسوريين في مركز إنساني
تأتي هذه الدورة ضمن األهداف التي ":"ابراهيم العلي"وعن أهمية هذا النشاط قال رئيس اللجنة 

ة واالرتقاء بأدائهم ومستواهم وضعتها اللجنة في تأهيل وتدريب الالجئين الفلسطينيين من سوري
 ".العلمي والفكري، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل

 
 5151/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 51فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 120777)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500) •
لغاية " األونروا"فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا ( 2777)

 .1732يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 12)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 119)الماء لـ و  ،يوماً ( 719)لتوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ا( 129)
 .ضحية( 311)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 911)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 717)حوالي  نزوح جميع األهالي عنه منذ: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 97)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 291)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

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


