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"حملة اعتقاالت تطال الجئين فلسطينيين جنوب دمشق"

•

ارتياح وسط الفلسطينيين جنوب سورية بعد إلغاء "الفيش األمني"

• األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "شريف أبو الروس" منذ  7سنوات
آخر التطورات

• فلسطينيو سورية في السويد يتضامنون مع حراك الفلسطينيين بلبنان

آخر التطورات
شنت قوات الجيش واألمن السوري جنوب دمشق حملة اعتقاالت طالت الجئين فلسطينيين،
ّ
ممن أجروا مصالحات في وقت سابق مع النظام السوري بضمانات روسية.
وأكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن األمن السوري داهم منازل الفلسطينيين في بلدات
جنوب دمشق يلدا ببيال وبيت سحم ليالً ،وشملت شباناً وعدداً من النساء واألطفال
الفلسطينيين.

وأشارت مصادر المجموعة ان الحملة أثارت ذع اًر كبي اًر بين الالجئين الفلسطينيين النازحين
من مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق ،وساد القلق بين الشباب خاصة من تواصل

حمالت االعتقال بحّقهم في منطقة يحظر على الالجئ الفلسطيني الخروج منها.
هذا وتشير مجموعة العمل ألجل فلسطينيي سورية ،أن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في
سجون النظام السوري بلغت ( )1759الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.
في جنوب سورية ،أفاد مراسل مجموعة العمل أن النظام السوري ألغى ما يسمى "الفيش
األمني" عن جميع المطلوبين ،الذين سويت أوضاعهم مع القوات الروسية والسورية قبل عام
ونصف في محافظة درعا.

وأضاف مراسلنا أن القرار أثار ارتياحاً كبي اًر وسط الالجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم

جنوب سورية ،وخاصة من أبناء مخيم درعا وتجمع المزيريب وجّلين ،مشي اًر إلى أن تعميم
خبر إلغاء الفيش األمني تم من خالل خلية األزمة التي تم إنشاؤها أثناء "المصالحات" في

الجنوب.
هذا واتهم ناشطون النظام السوري ومجموعاته األمنية بالغدر واستهداف قادة وعناصر كانوا
في المعارضة وأجروا مصالحات مع النظام ،محذرين من خاليا نائمة قد تنفذ عمليات اغتيال
جديدة.
وفي سياق غير بعيد ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "شريف
محمد أبو الروس" وتتكتم على مصيره منذ  7سنوات ،وذلك بعد اعتقاله في مخيم اليرموك
بتاريخ  ،2012-09-28وهو من مواليد ليبيا -بنغازي في عام 1977

هذا ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1759معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري.
ظم عشرات الالجئين الفلسطينيين من سورية ولبنان في مدينة مالمو
في موضوع مختلف ،ن ّ
جنوب السويد ،وقفة تضامنية مع حراك الالجئين الفلسطينيين في لبنان للمطالبة بحقوقهم
اإلنسانية ،تحت شعار تجويعي يخدم الصفقة.

حق
ّ
وعبر المشاركون عن غضبهم بسبب اإلجراءات األخيرة في لبنان والتي تلغي ّ
الفلسطينيين في العمل ،وطالب المشاركون و ازرة العمل اللبنانية بالتراجع عن قرارها ،الذي
يخدم صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.

ووجه المشاركون رسالة اعتراض إلى السفارة اللبنانية في ستوكهولم على الق اررات الصادرة،
ّ
وطالبوا إعطاء الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية في العمل والتعلم والصحة.
يشار أن الالجئين الفلسطينيين ممنوعون من مزاولة أكثر من سبعين مهنة في لبنان ،وتشمل
الق اررات األخيرة الفلسطينيين من سورية ،عالوة على المعاملة السيئة لهم وتصريحات عدد
من المسؤولين اللبنانيين العنصرية بحّقهم.

