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العدد2676 :

"األمن السوري يعتقل الجئا ً فلسطينيا ً جنوب سورية"

• اإلفراج عن مسن فلسطيني من أبناء مخيم درعا
• إصابة متطوع فلسطيني في منظمة دولية بطلق ناري جنوب سورية
• حملة لقاح ضد شلل األطفال في مخيم اليرموك

آخر التطورات
اعتقل عناصر حاجز الضاحية في درعا التابع لقوات النظام السوري يوم  17شباط /فبراير من
الشهر الجاري الفلسطيني "محمود حميد عواد" ( 55عاماً) من أبناء تجمع المزيريب جنوب سورية،
واقتادته إلى أحد األفرع األمنية دون معرفة أسباب اعتقاله.

يذكر أن األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال ( )14الجئاً فلسطينياً من أبناء تجمع المزيريب
بحسب احصائيات مجموعة العمل ،في حين ال يزال األمن السوري يتكتم على مصيرهم إلى جانب
أكثر من ( )1781شخصاً.

من جانب آخر ،أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الجئ فلسطيني تتحفظ مجموعة العمل عن
ذكر اسمه من أبناء مخيم درعا جنوب سورية يوم  ،2020/02/19وذلك بعد  4سنوات من اعتقاله.
من جانبها ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن األجهزة األمنية السورية تواصل
تكتمها على مصير المئات من الالجئين الفلسطينيين في سجونها ،بالرغم من المطالبات المستمرة
باإلفراج عنهم والكشف عن مصيرهم ،ومن بين المعتقلين األطفال والنساء وكبار في السن وأشقاء
وآباء وأبناء وعائالت بأكملها.
في سياق آخر ،أصيب المتطوع الفلسطيني في منظمة أوكسفام الدولية "إبراهيم محمد"  26عاماً
بطلق ناري إثر تعرض فريق تابع للمنظمة لحادثة إطالق نار أدت إلى مقتل اثنين من عناصرها
وجرح ثالثة آخرين ،وهو من أبناء مخيم درعا .وقال مراسلنا إن مجهولين أطلقوا النار على الفريق
على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة والمزيريب جنوب سورية ،مشي اًر أن المنظمة كانت في
مهمة ت فقدية للمدارس في غربي درعا لتقديم الدعم والمساعدة .وتم إسعاف المصابين إلى مشفى

درعا الوطني ،حيث حاول فريق طبي مشترك مع منظمة الهالل األحمر السوري إنقاذ حياتهم ،إال
أن إصابات اثنين منهم كانت بالغة للغاية .يأتي ذلك وسط ارتفاع وتيرة عمليات االغتيال بين
عناصر المعارضة السابقين واألجهزة األمنية السورية وعناصر التسويات ،حيث أدت إلى مقتل
العشرات منذ اتفاقية "المصالحة" التي أشرفت عليها القوات الروسية.

في دمشق ،بدأت و ازرة الصحة بحملة لقاح ضد شلل األطفال في مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين ،واستهدفت الحملة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم وخمس سنوات ،وتستمر
الحملة لمدة يومين .ويعيش في مخيم اليرموك عشرات العائالت الفلسطينية بينهم أكثر من خمسين
طفل ،ويعانون صعوبات كبيرة النعدام الخدمات والبنية التحتية وعدم وجود مرافق طبية أو مدارس.

