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في مدن أوروبية بمشاركة ناشطين " المعتقلون أولا "مظاهرات  انطالق"
 "ومعتقلين فلسطينيين سوريين مفرج عنهم

      

 
 

  الزورمجموعة فلسطينية موالية للنظام السوري تنعي اثنين من مقاتليها قضيا في دير 

 قصف يستهدف شارع الرضا في مخيم خان الشيح  

  األونروا مطالبة بإيجاد خطوات عملية لحماية الالجئين الفلسطينيين: مجموعة العمل 

 "72 "مايو الماضي -الجئاً فلسطينياً سورياً قضوا خالل شهر أيار 
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 ضحايا

السوري اثنين من عناصرها قضيا الفلسطينية الموالية للنظام " حركة شباب العودة“نعت ما تسمى 
قوات “في معارك بمدينة دير الزور شرق سوريا، وقال بيان صادر عن جناح الحركة المسلح 

قضيا في معارك " عصام عيسى العباس"و" محمد عباس عيد المحمد"أن ” الجليل الفلسطينية
 .بدير الزور

شكيل عسكري يقاتل إلى جانب ت" الجناح العسكري لحركة شباب العودة" قوات الجليل"وتعتبر 
، وتعمل على "فادي المالح"النظام السوري، ويقودها شاب من مهجري مخيم خان دنون يدعى 

استقطاب شباب مخيم خان دنون خاصة والمخيمات الواقعة تحت سيطرة النظام عامة، من خالل 
 .إغرائهم بمبالغ مالية كبيرة وتلبية كافة متطلباتهم

ت بعدة معارك مع النظام السوري كان أبرزها معركة تّلة موسى والتالجة، وقد شاركت هذه القوا
واقتحام تلتي البلوكوسات والخاشعة وفي مدينة الالذقية، مما أسفر عن قضاء عدد من مقاتليها 

صابة العديد من أبناء مخيم خان دنون  .وا 

 
 آخر التطورات

باريس وعدة مدن أوروبية، مظاهرات خرجت في العاصمة الفرنسية "المعتقلون أولا "تحت شعار
وانطلقت المظاهرة في باريس  ،سلطت الضوء على قضية المعتقلين في سجون النظام السوري

 .”ريبوبليك“من ساحة الباستيل وصولا إلى ساحة الجمهورية 
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رفعت في المظاهرة صور ألف شهيد ومعتقل في سجون النظام السوري، من بينهم صور لالجئين 
قضوا تحت التعذيب وآخرين لزالوا في سجون النظام منذ سنوات، فيما صمم منظمو  فلسطينيين

المظاهرة مكعباا معدنياا على شكل زنزانة ساروا داخلها في شوارع العاصمة الفرنسية للفت األنظار 
إلى قضية المعتقلين في سجون النظام السوري، تزامن ذلك مع خروج مظاهرات مماثلة في مدن 

دة أبزرها ليون الفرنسية وميونيخ وكولن األلمانيتان وكالمار السويدية رفع خاللها أوروبية ع
 .المشاركون ويافطات وصوراا لمعتقلين

كما أعرب منظمو الفعالية عن خشيتهم بأن يكون ملف المعتقلين وعملية إطالق سراحهم خاضعة 
ياسية بين أطراف لالبتزاز السياسي بشكل خاص، مع محاولة التالعب بها ضمن صفقات س

نحن ل نتكلم فقط عن سجناء بينهم نساء وأطفال محرومين من "الصراع، وقال المنظمون 
الحرية، بل عن آلف المفقودين والمخطوفين الذين ل ُيعرف مصيرهم، وآلف المعتقلين 
المتروكين للموت جوعاا أو مرضاا أو تحت تعذيب ممنهج، ما يندرج تحت بند الجرائم ضد 

 ".8991سانية وفق المادة السابعة من ميثاق روما اإلن

 
وبالنتقال إلى ريف دمشق الغربي تعرض شارع الرضا في مخيم خان الشيح للقصف مما سبب 
حالة رعب بين األهالي وخاصة األطفال والخوف من تكرار قصفهم، فيما تواصل قوات النظام 

بين خان الشيح وزاكية، نتيجة استهدافه  بقطع الطريق الواصل 831السوري المتمركزة في الفوج 
 .بقذائف المدفعية والدبابات
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خان الشيح الشريان الوحيد الذي يمد أبناء المخيم بالمؤن وحاجاته -هذا ويعتبر طريق زاكية
الضرورية، علماا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 

العالية، حيث يتعرض دوماا لستهداف الجيش السوري، وقد سقط العديد زاكية بالرغم من خطورته 
 ".طريق الموت"من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم حتى أطلق أبناء المخيم عليه 

ضحية من سكان مخيم خان الشيح  81وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
 .زاكية –يح قضوا خالل نتيجة استهدافهم على طريق خان الش

وفي سياق مختلف طالب رئيس قسم األبحاث في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 
بإيجاد خطوات عملية على األرض لحماية " أونروا"ابراهيم العلي، وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

بإصدار "الالجئين الفلسطينيين في سورية، ومساندتهم بالمواد اإلغاثية الالزمة، وعدم الكتفاء 
 ".بيانات الدانة والستنكار لما يجري لهم

وكانت أونروا أصدرت بيانا أمس أبدت فيه قلقها البالغ تجاه تعرض الالجئين الفلسطينيين في 
استنكرت تصاعد و  سورية لالستهداف، وذلك في ظل حالة األحداث المسلحة الدائرة في البالد،

 .يام الماضية إلى مقتل لجئين فلسطينيينفي سورية والذي أدى في األ" النزاع المسلح"

 
ولفت العلي إلى أن بيان أونروا حمل في طياته متابعة ألحداث جرت مؤخراا، أدت إلى مقتل 
واصابة عدد من الفلسطينيين، فيما أن الجميع لم يرى منذ فترات طويلة أي بيانات لكثير من 

 .ن على رغم ضعف تأثير هذه البياناتاألحداث الدموية التي جرت بحق الالجئين الفلسطينيي
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ونوه العلي إلى أن األونروا تقتصر عملها على تقديم بعض المساعدات لالجئين خارج المخيمات 
والتجمعات التي يسكنوها، حيث يضطر الالجئ للخروج لمناطق قد يتعرض فيها للموت أو 

 .العتقال أو السرقة للوصول لمساعدة أونروا

 

 احصائيات

 -لجئاا فلسطينياا قضوا خالل شهر أيار " 71"فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن أعلن 
أشخاص بسبب القصف، " 81"لجئاا جراء إصابتهم بطلق ناري، و" 87"بينهم  ،7182/مايو 

ولجئان قضيا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، كما قضى لجئ جراء التفجير، وآخر 
 .توفي لجئ بسبب الحصار ونقص الرعاية الصحية برصاص قناص، فيما

مايو الفائت  -فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل أيار 
لجئين، إضافة إلى ( 1)في دمشق وحدها قضى : توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي

لجئين في 3وشخصان توفوا في حلب،  لجئين في حلب،( 3)و آخرين في ريف دمشق،( 87)
 .إحدى البلدات السورية

" 3727"يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ 
 .لجئاا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
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 1122/ يران ــ يوينوحز / 21/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .لجئ فلسطيني سوري في األردن( 82211) •
 .لجئ فلسطيني سوري في لبنان( 175211 •
لغاية " األونروا"لجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .7182يوليو 
 .لجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1111) •
 .لجئاا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 8111) •
 -ألف لجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 18.7)أكثر من  •

 .7182كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوماا، والماء لـ ( 8823)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 8197)لليوم 
 .ضحية( 811)على التوالي، عدد ضحايا الحصار  يوماا ( 218)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 912)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 8831)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يوماا لنقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 191)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبياا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات القتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )طريق باستثناء 


