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بعد أن رحلته السلطات التركية قسرًا إلى سورية، الفلسطيني باسل عزام "
 "يقضي تحت القدائف الروسية في إدلب

      

 
 

 "حركة يجدد مطالبته السلطات التركية واللبنانية بتسهيل " ؤتمر فلسطينيي أوروبام

 فلسطينيي سورية

 غارات جوية ليلية تستهدف مخيم خان الشيح تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين 

  شهراً األمن السوري يفرج عن الجئين ( 88)أشهر و( 8)بعد اعتقالهما لمدة تراوحت بين

 فلسطينيين من مخيم خان الشيح

  "27"  في الشهر ذاته في  ضحية" 01"و 6182فلسطينياً قضوا خالل شهر تموز من عام

 .6182عام 
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 آخر التطورات

، المنشق عن جيش التحرير الفلسطيني والمبعد من "باسل عزام"قضى الالجئ الفلسطيني السوري 
 .األراضي التركية إلى سورية بغارات الطيران الروسي التي استهدفت يوم أمس مدينة إدلب

النظام السوري، فانشق عن جيش التحرير  لجدير بالتنويه أن العزام رفض القتال إلى جانب قوات
الفلسطيني، إال أنه وقع ضحية الحجز واالعتقال في مطار أتاتورك بمدينة اسطنبول وذلك بحجة 
عدم حصوله على تأشيرة الدخول التي تفرضها الحكومة التركية على الالجئين الفلسطينيين 

 .السوريين بما فيهم الفارين من الحرب

 
بعة شهور من االحتجاز في المطار، وسط مخاوف من إعادة ترحيله إلى سورية وبعد حوالي األر 

البدء بإضراب مفتوح عن " عزام"أو لبنان األمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا على حياته، أعلن 
الطعام، وذلك احتجاجًا على احتجازه، والمطالبة له بالسماح بالدخول إلى تركيا، ومعاملته وفق 

 .راف الدولية فيما يتعلق بالجئي الحروبالقوانين واألع

وبدورها كانت مجموعة العمل قد أطلقت حينها نداءات متكررة لعدد من الجهات الفلسطينية 
والتركية الرسمية واألهلية بخصوص هذه القضية إال أن تلك النداءات لم تشهد التفاعل المطلوب 

راضي السورية مما أدى إلى وفاته جراء من السلطات التركية والتي قامت بإبعاده إلى داخل األ
 .الصراع الدائر في سورية
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مطالبته للسلطات التركية واللبنانية بتسهيل " مؤتمر فلسطينيو أوروبا"وفي سياق متصل، جدد 
حركة الفلسطينيين الناجين من الحرب في سورية وتحكيم المنطق اإلنساني والقانوني في التعاطي 

 .واإلقامة القانونية لحين انتهاء األزمة التي تمر بها سوريةمعهم ومنحهم حق الدخول 

باسل "عن تعازيه لعائلة الالجئ " ماجد الزير"من جانبه عّبر رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا 
، المرحل من تركيا إلى شمال سورية والذي قضى إثر غارة جوية استهدفت مدينة إدلب، "عزام

الذي تقاذفته المطارات اللبنانية والتركية " باسل عزام"السوري مستذكرًا قضية الالجئ الفلسطيني 
قبل ترحيله إلى الحدود السورية بعد احتجاز دام عدة أشهر بسبب عدم امتالكه تأشيرة دخول 

 .وبعد فشل مساعيه في الحصول على الحماية

يم خان وفي موضوع مختلف شن الطيران الحربي الروسي، يوم أمس، غارات جوية ليلية على مخ
الشيح، استهدفت الحارات الغربية منه، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين صفوف 

 .المدنيين بينهم أطفال ونساء، كما خلف دمارًا كبيرًا بمنازل المدنيين

 
الجدير بالتنويه أن األيام واألسابيع الماضية شهدت تصاعدًا متسارعًا بحدة وحجم الغارات الجوية 

مخيم خان الشيح، والتي أسفرت عن العشرات من الضحايا والجرحى من سكان التي استهدفت 
المخيم والعائالت النازحة إليه هربًا من القصف والبراميل المتفجرة التي تستهدف القرى والبلدات 

 .المجاورة للمخيم

جئ حيث قصف يوم أول أمس المخيم بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا مما أسفر عن قضاء الال
صابة أكثر من عشرة مدنيين بينهم أطفال ونساء"محمود محسن فالح الخالدي"الفلسطيني   .، وا 
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" أحمد الخطيب"وفي موضوع ذي صلة، أفرج األمن السوري، يوم أمس، عن كل من الالجئ 

شهرًا، وهما من ( 88)بعد اعتقال دام أكثر من " عبد هللا سند"أشهر، و( 8)وذلك بعد اعتقال دام 
 .أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

الجئًا ( 8901)يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت اعتقال 
 .فلسطينيًا سوريًا، حيث تم اعتقالهم على مدار األعوام الخمس الماضية من قبل النظام السوري

في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وعلى صعيد آخر، أعلن فريق الرصد والتوثيق 
" 09"، في حين قضى 7982يوليو من عام  –ضحية خالل شهر تموز ( 72)وثق سقوط نحو 

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك 7982الجئًا في الشهر ذاته في عام 
 : سورية على النحو التاليتوزعوا حسب المدن ال 7982نوهت مجموعة العمل أن ضحايا تموز 

الجئين ( 2)الجئين في حلب، والجئان في دمشق، و( 2)و الجئين،( 89)ي ريف دمشق قضى ف
في أماكن متفرقة، وشخصان توفيا في صيدا جنوب لبنان، والجئان في درعا، والجئ قضى في 

 .درعا

توزعوا  7982عام يوليو  -الذين سقطوا في تموز" 09"فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا 
الجئًا، إضافة إلى الجئين في  78في دمشق قضى : حسب المدن السورية على النحو التالي

الجئين قضوا في مناطق ( 2)، وخمس ضحايا في حلبو  سبعة الجئين في درعا،و  ريف دمشق،
 .متفرقة
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 6102/ أغسطس  –آب / 9/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .فلسطيني سوري في األردنالجئ  (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .7982يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .7982سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ألف الجئ فلسطيني ( 20)أكثر من  •
مجموعات القيادة العامة على المخيم و  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 8790)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 8808)لليوم 
 .ضحية( 882)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 208)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : السبينةمخيم  •
 .يومًا على التوالي( 8998)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 8801)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(29)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 827)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


