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"استهداف الجئ فلسطيني في المزيريب وسط تصاعد لعمليات االغتيال"

• توثيق قضاء الجئ فلسطيني في سجون النظام السوري
• األمن السوري يتكتم على مصير الفلسطيني مؤيد خالد الحايك منذ عام 2015
• طفل فلسطيني سوري ينال جائزة أفضل قصة في السويد

العدد2372 :

آخر التطورات
تعرض الالجئ الفلسطيني "نائل طه محمد شحادة"  26عاماً لعملية اغتيال فاشلة في المزيريب

جنوب سورية ،حيث أطلق مسلحون مجهولون النار عليه ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية

بالقدمين ،وأسعف إلى مشفى درعا الوطني ،كما أطلق المسلحون النار على المواطن "محمد
محمود الغانم"  40سنة دون إصابته والذوا بالفرار ،ولم تعرف أسباب وخلفيات عمليات
االستهداف.
هذا وتشهد المزيريب في اآلونة األخيرة تصاعداً في حوادث القتل واالغتياالت والخطف طالت
الجئين فلسطينيين ،وباتت تشكل هاجساً يؤرق سكان بلدة المزيريب.

وكان رئيس بلدية المزيريب "أحمد النابلسي"  55عاماً قد تعرض أول أمس لعملية اغتيال بعد أن

أطلق مسلحون مجهولون النار عليه ،ما أدى إلى إصابته بطلق ناري باليد والخاصرة ،واتهم
ناشطون مجموعات موالية للنظام السوري بمحاولة قتله.

يشار أن مجموعة العمل وثقت ( )395ضحية من الالجئين الفلسطينيين من أبناء محافظة درعا
منهم ( )56من أبناء تجمع المزيريب والذي كان يقطنه نحو ( )8500الجئاً فلسطينياً.
في سياق آخر ،وثقت مجموعة العمل قضاء الشاب الفلسطيني "ماجد نعيمي" في سجون النظام
السوري ،وأعلن عن وفاته بتاريخ .2014-11-05
وكان قد اعتقل من قبل عناصر األمن السياسي في درعا -حي الكاشف من سيارة أجرة بتاريخ
 ،2012/11/26وتم تحويله بعد أسبوعين لفرع األمن العسكري بدرعا ومن بعدها تم تحويله إلى
دمشق ،وانقطعت األخبار ولم يعرف أهله في أي معتقل موجود.

وبعد السؤال عنه وبتاريخ  2014/11/5م أبلغ مشفى تشرين العسكري بدمشق والتابع للنظام
السوري ذوي ماجد أنه توفي من سنة وسبعة أشهر أي بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقاله ،وتم
تسليم تقرير وفاة لألهل.

هذا وأعلن فريق الرصد في مجموعة العمل قضاء ( )590الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال

تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

وفي سياق غير بعيد ،كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
أن األجهزة األمنية السورية ال تزال تتكتم على مصير الالجئ الفلسطيني مؤيد خالد الحايك منذ
 4أعوام على التوالي ،حيث اعتقل يوم  16نيسان /ابريل  2015وكان عمره حينها  14عاماً،
وبحسب مفرج عنهم أن مؤيد معتقل حالياً في فرع األمن السياسي بحماة.
الجدير ذكره أن شقيقه محمد خالد الحايك  18عاماً قضى تحت التعذيب في سجون النظام
السوري ،في حين ال يزال والده خالد الحايك مخفي قسرياً في المعتقالت السورية في دمشق منذ
عام .2014
في بالد المهجر ،حصل الطفل الفلسطيني السوري "خالد رأفت أسعد" مواليد  2008من أبناء
مخيم خان الشيح على جائزة أفضل الرواة لعام  2018التي تمنحها وكالة األنباء السويدية للكتاب
والروائيين المتميزين.
وكان الطفل خالد قد تطرق في روايته إلى قصة لجوء عائلته من سوريا إلى السويد عام ،2013
وما تعرضوا له من مخاطر وأهوال أثناء ركوبهم قوارب الموت.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا أوروبا حققوا النجاح
في ميادين عدة رياضية وعلمية ولغوية وتعليمية.

