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عائلة فلسطينية تقضي في قصف للتحالف الدولي على مدينة الطبقة "
 "شمال سورية

 

 
 

 .مسيرة جماهيرية جنوب دمشق وهيئة فلسطين الخيرية تقيم معرضاً في ذكرى النكبة •

 األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ "نضال محمد" للعام الرابع على التوالي. •

 فلسطينيو سورية في تركيا يتضامنون مع األسرى والمعتقلين. •
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 آخر التطورات

وزوجته يوم االثنين، جراء غارة جوية شنها طيران  "قضى الالجئ الفلسطيني "فراس محمود باكير
"التحالف الدولي" على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي شمال سورية، علمًا أن الشاب متزوج منذ 

 .سكان مدينة الطبقةشهرين وهو من 

الجدير بالتنويه أن مدينة الطبقة كانت تضم عشر عائالت فلسطينية قبل بداية األزمة في سورية، 
 .نزح معظمهم إلى مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب

 
وفي جنوب دمشق، خرج الالجئون الفلسطينيون في مسيرة جماهيرية شارك فها عدد كبير من 

وك بجنوب دمشق، وذلك تاكيدًا على حقهم في العودة لوطنهم األم فلسطين اهالي مخيم اليرم
 واستنكارًا للعدوان "االسرائيلي" على فلسطين منذ النكبة الى اآلن.

وطالبوا جميع المعنيين من هيئات ومؤسسات ومنظمات فلسطينية في الداخل والخارج بعدم 
 نسيان مخيم اليرموك ومن بقي داخله.

فلسطينيو سوريا بين نكبتين" معرضًا ة فلسطين الخيرية في بلدة يلدا تحت عنوان "كما أقامت هيئ
ومالبس تراثية  ،لتراث الشعب الفلسطيني، وتضمن المعرض صورًا للقرى والمدن الفلسطينية

 وأدوات يستخدمها الالجئون الفلسطينيون في معيشتهم.
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تذكير أبناء شعبنا الفلسطيني و  بحق العودةوقالت الهيئة "أن المبادرة تأتي للتأكيد على تمسكها 
 .حقوقنا بأرضنا المحتلة فلسطين"و  بالتراث

ثم هجروا  1948يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين هجروا من فلسطين إلى سورية سنة 
استهداف مخيماتهم وتجمعاتهم خالل أحداث الحرب المتواصلة و  من سورية بسبب أعمال القصف

 .2011منذ 

 
نضال اسماعيل محمد" للسنة لسوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "في سياق آخر يواصل النظام او 

الرابعة على التوالي دون معرفة مصيره، ولم ترد معلومات عنه منذ اعتقاله، وهو من عشيرة 
 الغوارنه في قرية جلين جنوب سورية.

داخل السجون أن يتواصل مع وناشدت عائلته وأصدقاؤه من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته 
 مجموعة العمل.

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

 مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

( 99( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )1602ثقت المجموعة حتى اآلن )وو 
 .معتقلة
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مايو أيار / – 14سورية يوم أمس األحد و في مدينة غازي عنتاب التركية نظم فلسطينيو 
، وقفة تضامنية مع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية، والمعتقلين 2017

 .غيبين السوريين والفلسطينيين والعرب في سجون النظام السوري والم

شدد المشاركون في الوقفة التضامنية التي جاءت بدعوة من تجمع مصير وهيئة الالجئين 
للنكبة الفلسطينية على ضرورة الربط  69الفلسطينيين في سوريا، والتي تزامنت مع إحياء الذكرى 

تتجزأ، مطالبين العالم أجمع ببذل كل أشكال الضغط على بين قضايا المعتقلين ألن الحرية ال
"اسرائيل" إلجبارها على وقف انتهاكاتها بحق األسرى الفلسطينيين في سجونها، ولفت أنظار 

 .العالم لقضية المعتقلين والمغيبين السوريين والفلسطينيين في سجون النظام السوري 

 
 2017مايو  –ر أيا 15فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3497) •
 ( امرأة.461)

( 99( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1603) •
 امرأة.

مخيم اليرموك القيادة العامة على  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1396يدخل يومه )



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1127انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.978)

( يومًا، 1471في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات  •
 ( أيام.205والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


