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ناشطون يطلقون حملة في فرنسا للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين "
 "والسوريين في سجون النظام السوري 

      

 
 

  في مخيم اليرموك" داعش"الجئ فلسطيني يقضي أثناء قتاله ضد تنظيم 

  برميل متفجر منذ صباح أمس( 24)مخيم خان الشيح بـ استهداف محيط 

  على التوالي( 24)في مخيم اليرموك لليوم " النصرة"و" داعش"استمرار االشتباكات بين 
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 ضحايا

، أول أمس الخميس، "أحمد مروان السعد"قضى الالجئ 
" كتائب البراق –حركة أبناء اليرموك "أحد عناصر 

في مخيم " داعش"نظيم وذلك أثناء قتاله لعناصر ت
اليرموك جنوب العاصمة دمشق، حيث قضى خالل 
| االشتباكات المستمرة التي اندلعت مطلع شهر نيسان 

 ".والنصرة" داعش"بين تنظيمي  6102إبريل 

في مخيم اليرموك كانوا قد " النصرة"يذكر أن عناصر 
 .إبريل العام الماضي| على المخيم، مطلع شهر نيسان " داعش"سهلوا دخول وسيطرة تنظيم 

 

 التطورات آخر  

لتسليط الضوء على " المعتقلون أوال"أطلق ناشطون فلسطينيون وسوريون في فرنسا، حملة بعنوان 
والحملة عبارة عن حراك  ،قضية المعتقلين في سجون النظام السوري ضمن فعاليات عالمية

اهرة في ساحة الباستيل بباريس يوم إنساني ألجل حرية المعتقلين السوريين وتقوم باإلعداد لتظ
  .، وفق ما أعلنت إحدى منسقات الحملة6102-2-00السبت في 
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( بينهم نساء وأطفال)نحن ال نتكلم فقط عن سجناء "وقالت الحملة على موقعها االلكتروني 
محرومين من الحرية، نتكلم عن آالف المفقودين والمخطوفين الذين ال ُيعرف مصيرهم، وعن 

المعتقلين المتروكين للموت جوعًا أو مرضًا أو تحت تعذيب ممنهج، ما يندرج تحت بند  آالف
 .0991الجرائم ضد اإلنسانية وفق المادة السابعة من ميثاق روما 

وحملت الحملة، المجتمع الدولي استمرار احتجاز المعتقلين والمخطوفين في كل مكان من سوريا، 
إمارة حرب باسم دولة لها مقعد في األمم المتحدة وتخالف  لدى النظام السوري الذي تحول إلى

 .، بحسب الحملة6102لعام  6622من القرار  06قرار مجلس االمن الدولي في نص المادة 

هيئات المجتمع المدني، وكل من و  ودعت المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية لحقوق اإلنسان،
توحد في وجه مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا، يشعر بمسؤوليته تجاه انتمائه اإلنساني، لل

كذلك دعت بشكل خاص روسيا وأمريكا، لتفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي أقرته األمم 
، والعمل الفوري على تشكيل مجموعة عمل دولية لحل قضية المعتقلين 6112المتحدة في 

 .والمخطوفين في سوريا

رفع ألف صورة معتقل وفئة المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في ومن المقرر أن التظاهرة ست
شكل موحد مختلف، بهدف لفت أنظار المواطنين والحقوقيين والسياسيين األوربيين إلى معاناة 

 .آالف األشخاص في األقبية السورية

التزال معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري، ( 0102)يشار أن مجموعة العمل وثقت 
ضحية من الالجئين قضوا ( 221)أجهزة أمن النظام تتكتم على مصيرهم، كما وثقت المجموعة 

 .تحت التعذيب

( 26)إلى ذلك شنت الطائرات الحربية غارات استهدفت محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق بـ 
بناء برميل متفجر، حيث هزت أصوات انفجارات عنيفة أرجاء المخيم، ما أدى إلى اصابة أ

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إغالق الجيش السوري  المخيم بحالة هلع والخوف من استهدافهم
النظامي لجميع الطرقات الواصلة بين مخيم خان الشيح والمناطق المجاورة له، مما يضاعف 
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معاناة األهالي خصوصًا فيما يتعلق بالوصول بالوضع الصحي وتوافر األدوية والمواد األولية 
 .وحليب األطفال

 
وفي جنوب العاصمة دمشق، تستمر المعارك واالشتباكات في مخيم اليرموك المحاصر لليوم 

، والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى من "جبهة النصرة"و" داعش"على التوالي بين ( 24)
هذا  على" داعش"التنظيمين، وشهد شارع الثالثين غرب المخيم يوم أمس عملية تسلل عناصر 

 .المحور ما أدى إلى اندالع اشتباكات عنيفة بين التنظيمين

تزامن ذلك مع عمليات قنص من أبراج القاعة وثكنة سفيان الثوري الخاضعة لسيطرة قوات األسد 
وللمجموعات الفلسطينية الموالية لها والمطلة على المخيم، واستهدفت المباني المطّلة على شارع 

" داعش"شطون عناصر الجيش النظامي بالتواطؤ والتغاضي عن عناصر الثالثين، فيما اتهم نا
أثناء محاولتهم التسلل، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين النظام السوري والمجموعات الموالية لها 

 .من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى على عدة محاور من المخيم
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قيود جديدة على أبناء مخيم اليرموك بفرض " داعش"يأتي ذلك في ظل محاولة تنظيم الدولة 
، حيث يتم منعهم من ادخال الطعام والماء "النصرة"المحاصرين في مناطق االشتباكات مع جبهة 

إلى المناطق المحاصرة، وفق ما أكد عدد من أبناء مخيم اليرموك، كما يستمر النظام السوري 
التوالي، وقطع الكهرباء عنه منذ على ( 0101)والمجموعات الموالية له بحصار المخيم لليوم 

 .يومًا على التوالي( 261)يومًا، والماء لـ ( 0040)أكثر من 

 

 0202/ أيار ــ مايو/ 02/وأرقام حتى  إحصائيات   فلسطينيو سورية

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

 .6102يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 00.6)أكثر من  •

 .6102األول 
ش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجي: مخيم اليرموك •

يومًا ( 261)يومًا، والماء لـ ( 0040)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0101)
 .ضحية( 010)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 964)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0002)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 01)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 000)حوالي : مخيم درعا •
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هادئ نسبيًا مع الوضع : 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 


