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العدد2655 :

"اغتيال فلسطيني في بلدة الشجرة جنوب سورية"

• إصابة عنصر من جيش التحرير الفلسطيني في بادية السويداء
• محاولة اختطاف طفلة من مخيم النيرب يثير مخاوف سكانه
• فلسطينيو سورية في اليونان يشاركون بوقفة احتجاجية رفضا ً لـ صفقة القرن

ضحايا
أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال الالجئ الفلسطيني غريب محمد المصري يوم  1شباط/
فبراير  ،2020في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي.
وقال مراسل مجموعة العمل جنوب سورية إن غريب قتل إثر استهدافه بإطالق النار عليه بشكل
مباشر من قبل مسلحين مجهولين في البلدة والذوا بالفرار.
بدورها كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت اغتيال  4فلسطينيين في
جنوب سورية منذ بداية العام الحالي.

آخر التطورات
أصيب المجند "نور المصري" أحد أبناء مخيم درعا بانفجار لغم بسيارة تابعة لجيش التحرير
الفلسطيني في بادية السويداء جنوب سورية.
وأكدت مصادر إعالمية لمجموعة العمل أن عنصرين أخرين من مرتبات جيش التحرير
الفلسطيني قضيا في انفجار السيارة لكن لم يتم التأكد من أسميهما.
في سياق مختلف أثارت حادثة محاولة اختطاف طفلة من أبناء مخيم النيرب لالجئين
الفلسطينيين في حلب ،تخوفات األهالي ،وفتحت باب التكهن حول وجود عصابات لخطف
األطفال ،ودور لواء القدس في الحفاظ على أمن واستقرار المخيم.

من جانبها قالت إحدى منصات التواصل االجتماعي (الفيس بوك) المعنية بنقل أخبار مخيم
النيرب إن شخصاً أراد خطف طفلة هي حفيدة أبو إسماعيل عزام من يد أمها في إحدى حارات
المخيم ،فما كان من األم إال الصراخ طالبة النجدة وعلى أثره خرج الجيران والذ الخاطف بالفرار.
يدورهم استنكر األهالي انتشار هذه الظاهرة الجديدة في مخيمهم ،محملين مجموعة لواء القدس
واللجان الشعبية مسؤولية تأمين الحماية لهم ،ووضع حد لتلك الظاهرة الخطيرة.

من جهة أخرى شارك العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين بوقفة احتجاجية أمام السفارة
فضا لـ"صفقة القرن" ،التي أعلن عنها الرئيس ،دونالد ترمب،
األمريكية في مدينة أثنيا اليونانية ،ر ً

عيا أنها لتسوية القضية الفلسطينية.
مد ً

وندد المشاركون برفضهم لق اررات صفقة القرن رافضين فكرة الوطن البديل ،معتبرين أن صفقة
القرن اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقهم بإقامة دولته المستقلة
وعاصمتها القدس ،مشددين على أن هذه الخطة المزعومة تجاهل تام إلرادة الشعب الفلسطيني،
وأنهم سيواصلون نضالهم للحيلولة دون تنفيذ الصفقة.

تجدر اإلشارة إلى أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين
في اليونان يتجاوز الـ  4أالف الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس  -متليني  -خيوس
 ليروس  -كوس " بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون ،ويتوزعون على مخيمات الالجئينبعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو كرافانات.

