
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1823العدد: 
31-10-2017 

 "استهداف أحياء مخيّم درعا بنيران األسلحة الرشاشة ورصاص القناصة"

 عناصر من "قوات الجليل" الموالية للنظام السوري 6قضاء  •

 النظام السوري يتكتم على مصير الشاب الفلسطيني إياد عبد الكريم الشهابي للعام للرابع •

 دراسية لالجئين في الجامعة االمريكية في اليونانمنحة  200تخصيص  •



 

 ضحايا 

أعلنت مجموعة "قوات الجليل" الجناح العسكري لحركة شباب العودة الفلسطينية الموالية للنظام 
 ( من عناصرها أثناء قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري.6السوري مقتل )

"أحمد محمد العباس"، "رمضان عيسى  وقالت المجموعة أن كاًل من "مصطفى عصام خفاجة"،
المحمد "، "أحمد جاسم األحمد"، "جهاد رستم الرشي"، "ريان مضر الناصر"، قضوا في معارك 

 ريف دير الزور شمال سورية.

هذا وتعتبر "قوات الجليل" الجناح العسكري لحركة شباب العودة" تشكيل عسكري يقاتل إلى جانب 
طاب شباب مخيم خان دنون خاصة والمخيمات الواقعة تحت النظام السوري، وتعمل على استق

 سيطرة النظام عامة وتضم في صفوفها مقاتلين فلسطينيين وسوريين.
 

 آخر التطورات

استهدفت قوات النظام السوري يوم أمس، أحياء وحارات مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب 
ثار حالة من التوتر بين المدنيين المتبقين سورية بنيران األسلحة الرشاشة، ورصاص القناص، ما أ

 في المخيم، فيما لم ُيسجل وقوع إصابات بين المدنيين بحسب ما أفاد به مراسل مجموعة العمل.

وكان مخيم درعا قد تعرض منذ بداية الشهر الجاري لقصف عنيف بقذائف الهاون والرشاشات 
ني "محمود قويدر"، بشظايا طلقات متفجرة، الخفيفة والثقيلة، ما أدى إلى إصابة الالجئ الفلسطي

 في حين تعرضت مئذنة جامع القدس لعدد من الطلقات الرشاشة.

 



 

من جهة أخرى يعاني من تبقى من سكان مخيم درعا من أوضاع إنسانية قاسية، بسبب الحصار 
هربائي المفروض على المخيم، وعدم توفر مقومات الحياة فيه، فيما يستمر النظام بقطع التيار الك

ومياه الشرب عن منازل المخيم، كما يواصل منع إدخال المحروقات واألدوية والمستلزمات الطبية، 
 ودخول وخروج سكانه منه وإليه. 

إلى ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية للعام الرابع على التوالي اعتقال الالجئ الفلسطيني " إياد 
 أبناء مخيم اليرموك. ( من1987عبد الكريم الشهابي" مواليد )

 –حيث تم اعتقاله من قبل عناصر النظام في شهر نيسان 
، في منطقة الزاهرة قرب المخيم عند 2013ابريل عام 

خروجه للتزود بالخبز لعائلته في المخيم وحتى اآلن لم يرد 
 معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

سواء  من جانبها أكدت عائلته أن ابنها ال ينتمي ألي فصيل
كان معارض أو مؤيد، كما ناشدت كافة المعتقلين المفرج 
عنه من سجون النظام إبالغها في حال مشاهدة نجلها 

 خالل فترة اعتقاله.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
يق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوث

( معتقاًل 1640على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقلة.105فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )

علنت وفي سياق آخر، وضمن برنامجها للمنح الدراسية األكاديمية لالجئين الشباب في اليونان، أ 
منحة دراسية أكاديمية مخصصة لالجئين، وذلك في الجامعة  200السفارة األمريكية في اليونان عن 

 األمريكية في اليونان.

وقالت السفارة عبر موقعها االلكتروني أنها أطلقت برنامجها للتعليم الموحد "من مخيم إلى الحرم 
 مع تكفلها في مصاريف الالجئ. الجامعي" والذي تمنحه لالجئين في اليونان وبشكل مجاني



 

كلية األناضول،  -وأضافت السفارة أن "برنامجها يأتي بالتعاون مع الكلية األميركية في ثيسالونيكي 
مدرسة المزرعة األمريكية، مشيرة إلى أنها  -الكلية األمريكية لليونان، وكلية بيروتيس  -وديري 

 .في ثيسالونيكي" منحة 100ومنحة دراسية لـ أثينا  100خصصت 

أن "الهدف من هذا البرنامج هو إعطاء الفرص للطالب النازحين لمواصلة  ونوهت السفارة إلى
األكاديمية التي يمكنهم استخدامها إما في  تواالئتمانياتعليمهم؛ وتزويدهم بالمعارف والمهارات 

اليونان أو في أي بلد أوروبي آخر ينتقلون إليه في المستقبل؛ ومساعدتهم على الخروج من 
 .في الكليات المحلية، وتقديم الالجئين الشباب األمل في المستقبل"المخيمات واالندماج 

 
وأوضحت السفارة إلى أن برنامج "التعليم الموحد: من المخيم إلى الحرم الجامعي" سيقدم دورتين 

( في الكليات الثالث التابعة 2018وربيع  2017لكل طالب للفصلين الدراسيين القادمين )خريف 
ثينا وثيسالونيكي، وتشمل الدورات المقدمة دروسا تحضيرية للغة اإلنجليزية، للواليات المتحدة في أ

ودروس أكاديمية في مجاالت متنوعة استنادا إلى الخلفية التعليمية للمشاركين، فضال عن التدريب 
 المهني.

 تشرين الثاني 24وحددت السفارة موعدًا نهائيًا لتقديم الطلبات إلى الجامعات المشار إليها في 
 .2018منحة دراسية، بدءا من فصل الربيع لعام  20)نوفمبر(، كما ذكرت أن جامعة وبستر ستقدم 

الجدير ذكره أن آالف المهاجرين السوريين والفلسطينيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية في اليونان 
اخر عام وفي الجزر التابعة لها، ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان حتى أو 

ليروس  -خيوس  -متليني  -( الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس 400بحوالي ) 2016
 كوس " بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون. -



 

 2017أكتوبر  -تشرين األول  30فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

توثيقهم بينهم  ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من3605) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1566يدخل يومه )

وا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلسطينية قض200) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1303انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1143)

( أيام، والمخّيم 1639أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.390سيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )يخضع ل

، 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 )

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


