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" فلسطين"للنكبة الفلسطينية النظام السوري يقتل  76صباح الذكرى "
 "وأمها وشقيقها

 
 

 

  القيادة العامة يقضي في مخيم اليرموك -أحد عناصر الجبهة العشبية. 

  امتحانات المرحلة األساسيةخروج عدد من طالب مخيم اليرموك لتقديم. 

  فلسطينيو سوريا بين نكبتين"ناشطون يطلقون حملة". 

 األجهزة األمنية السورية تعتقل فلسطينيين في حمص. 

 فقدان أحد أبناء مخيم النيرب في حلب منذ ثالثة أيام. 
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 آخر التطورات
السوري النظامي بارتكاب للنكبة الفلسطينية، قام عدد من عناصر الجيش  76صباح الذكرى الـ 

مجزرة بحق أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، حيث قاموا باستهداف 
سيارة مدنية كانت تقل عددًا من الالجئين وذلك أثناء مرورهم عبر المنفذ المتبقي الذي يربط بين 

ل بينهم الشابة المخيم ومركز العاصمة دمشق، ما أسفر عن وقوع خمسة ضحايا على األق
خالد "والسائق المرافق لهم " خالدية فايز ظاهر"وأمهما " دمحم سعيد فايز صالح"وشقيقها " فلسطين"

 .باإلضافة إلى وقوع عدد من اإلصابات" الرملي
بالرغم " خان الشيح –زاكية "الجدير بالذكر أن جميع أهالي المخيم يضطرون إلى سلوك طريق 

 .م أغلقت جميع الطرقات الواصلة بين المخيم والعاصمة دمشقمن خطورته ألن قوات النظا

 
 من تشييع ضحايا مخيم خان الشيح األمس

وهو أحد كوادرها " رافع النمر"القيادة العامة قضاء  –وعلى صعيد آخر أعلنت الجبهة الشعبية 
 .الذين كانوا يقاتلون بجانب الجيش النظامي في مخيم اليرموك

القيادة العامة ما زالوا يفرضون حصارًا  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية يشار أن الجيش 
الجئًا بسبب الجوع ونقص  667يومًا، حيث راح ضحيته  787مشددًا على أهالي المخيم منذ 

 .الرعاية الطبية
إلى ذلك خرج عدد من طالب الشهادة اإلعدادية من أبناء المخيم عبر معبر بيت سحم لتقديم 

ات المرحلة األساسية، على أن يتم خروج طالب الشهادة الثانوية وطالب الجامعة حين امتحان
 .انتهاء طالب الشهادة االعدادية من تقديم االمتحانات
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 خروج الطالب من مخيم اليرموك
وذلك " فلسطينيو سوريا بين نكبتين"وفي ذات السياق أطلق عدد من الناشطين الفلسطينيين حملة 

ألف فلسطيني توزعوا في  677لنكبة فلسطين، والتي شّرد إثرها أكثر من  76الذكرى بالتزامن مع 
 .بلدان العالم

ومن جانبهم قام الناشطون بإعداد عدد من التصاميم واإلحصاءات التي تسلط الضوء على معاناة 
الوسوم فلسطينيي سورية التي لم تنتهي بعد واصفين إياها بالنكبة الثانية، مستخدمين في حملتهم 

 :التالية
 .      # ،سوريا_فلسطينيي_أنقذوا # ،مستمرة_النكبة # ،نكبة # ،نكبتين_بين_سوريا_فلسطينيو #

أبو " زياد دمحم أيوب" وباالنتقال إلى حمص حيث اعتقلت قوات األمن السوري الالجئ الفلسطيني
ثم داهمت قوات األمن منزله وأجرت  ،5762/2/61دمحم من مكان عمله في مصفاة حمص يوم 

وهو  ،المنزلجدت داخل و  األموال التيو  صادرت بعض من الممتلكات، و عملية تفتيش للمكان
 .ومن أهالي قرية الجش في فلسطين ،في نهاية العقد الخامس من العمر

يوم " محمود عيسى عباس"كما اعتقلت األجهزة االمنية السورية الالجئ الفلسطيني 
وهو في بداية العقد الخامس من  ،وذلك بعد مداهمة منزله شارع يافا في المخيم ،5762/2/61
 .رة حيفا في فلسطينومن أهالي قرية طي ،العمر

 
 مفقودون 

من أبناء مخيم النيرب في حلب يوم الثالثاء '' خالد دمحم طافش''فقد الالجئ الفلسطيني 
و هو ،وآخر مشاهده له كانت في شارع السيد علي وبعدها فقد االتصال به( 65/72/5762)

 .طالب جامعي سنة ثانية في كلية طب األسنان ووحيد ألهله

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/nakba?source=feed_text
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 ''طافشخالد دمحم ''

 5142/ مايو ــ أيار / 41الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 56922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 517)يومًا، والماء لـ ( 627)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (787)لليوم 
 .ضحية( 467)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 416786)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  •
احصائيات  الجئًا في مصر، وذلك وفق( 76111)الجئًا في لبنان، ( 246211)األردن و

 .5762لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 276)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 218)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 621)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : خيم حندراتم •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(61)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 292)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


