
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2457العدد: 

27-07-2019 

 العائالت الفلسطينية في بلدة تسيل تشكو فقر الحال وشح المساعدات •

 ضحية من أبناء مخيم الحسينية بريف دمشق 124توثيق  •

 شاب فلسطيني وسوري في دمشق 90عرس جماعي لـ  •

 شهور في تركيا" 4"مناشدات لمعرفة مصير مهاجرين فلسطينيين فقدوا قبل 



 

 آخر التطورات 

ناشدت عائالت عدد من المهاجرين الفلسطينيين السلطات التركية المساعدة وتقصي مصيرهم 
شهور في منطقة فتحية غرب تركيا، حيث كانوا يتجهزون لمغادرة السواحل  4بعدما فقدوا قبل 

 التركية والوصول بطريقة غير نظامية إلى جزيرة رودس اليونانية.

شابًا وطفل ويحملون الجنسية السورية والفلسطينية  11العائالت إن عدد المفقودين وقالت 
و"محمد ظافر النجار" من مخيم  بينهم اثنان من فلسطينيي سورية، وهم: "محمد مروان تميم"

و"محمد  اليرموك، ومن قطاع غزة ُعرف "رائد مبروك" و"زياد راضي" و"محمد الحساسنة"
ة السورية "أحمد عاطف حاضري" و"عمار ياسر العموري" والطفل أحمد سعيد" ومن الجنسي

 و"طارق بلوط". "محمد ياسر العموري" "محمد نافع طعمة"

 
، ومنذ ذلك التاريخ ال 2019-03-27وكان المهاجرون قد فقد االتصال بهم منذ تاريخ 

 يوجد معلومات عن مصيرهم، أو تفاصيل مجريات ما حدث معهم.

مناشدتها أنها تواصل مع السفارة الفلسطينية واكتفت باتباع روتين  وذكرت العائالت في
بتاريخ روا إلى أن السفارة تواصلت معهم خجول، ولم يصل إلى أي خبر عن أوالدنا، وأشا

البحيصي" الذي كان معهم على ، وأخبرتهم بالعثور على جثة الشاب "محمد 27/4/2019
 فتحية. ئشواط



 

ان يحيط بسبب الوفاة، حيث أكد الطبيب الشرعي بأن سبب ونوهت العائالت أن الغموض ك
مصير الباقيين الوفاة غير معروف، بعكس ما أكدته السفارة بأنه مات غرقًا، وعند سؤالهم عن 

 جابة.إلم يحصلوا على أي 

في شأن آخر، شكت العائالت الفلسطينية في بلدة تسيل التابعة لمحافظة درعا جنوب سورية، 
اإلهمال وسوء أوضاعهم المعيشية واالقتصادية، بسبب انعكاس تجليات من فقر الحال و 

 الصراع الدائر في سورية عليهم.

 
كما أطلق الالجئون الفلسطينيون في البلدة، نداء استغاثة لكافة األطراف المعنية ووكالة 

لمعاناتهم والعمل األونروا ومنظمة التحرير ومنظمات حقوق اإلنسان للعمل على إيجاد حل 
 على تقديم مساعدات مالية لهم من أجل ترميم بيوتهم واعادة إعمارها من جديد.

كم كان 30يشار إلى أن بلدة تسيل التي تقع إلى الشمال من مركز مدينة درعا على بعد 
عائلة مهجرة من دمشق وريفها،  40عائلة فلسطينية، باإلضافة لـ  120يقطنها ما يقارب 

 مهجرة من تجمع عين ذكر. عائلة 100و

( ضحية من 124في غضون ذلك، أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل توثيقه )
الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم الحسينية بريف دمشق قضوا خالل أحداث الحرب في 

 سورية.



 

( 12( ضحية قضوا جراء قصف قوات النظام السوري، و)73وأوضح فريق الرصد إلى أن )
( ضحية قضوا بسبب طلق ناري، 33ضحية قضوا تحت التعذيب في السجون السورية، و)

 عدموا ميدانيًا.أ  3و جراء القنص 4و

 ( ضحية.3988تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الضحايا الفلسطينيين في قد بلغ )و 

ين من الالجئعريس  90ل أمس، عرس جماعي ضّم في العاصمة السورية دمشق أقيم أو 
الفلسطينيين وأبناء سورية، بحضور وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وممثلي فصائل 

 المنظمة وحشد من أبناء الشعب الفلسطيني والسوري.

 
العرس  اوقال مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في سورية "أنور عبد الهادي"، إن هذ

ت في الضفة قيمأقيقين، وهو استكمال لسلسة أعراس يمثل رسالة على تالحم الشعبين الش
 ن تكوين األسرة هو جزء من مقاومة االحتالل.أوغزة ولبنان باعتبار 

هذا وأحيت الحفل فرقة نداء األرض بفقرات غنائية وتراثية وطنية باإلضافة لفقرات غنائية 
 لمطربين سوريين.


