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 2686: العدد
02-03-2020 

 اشتباكات في المزيريب بين قوات النظام ومجموعات المعارضة  •

 "عائالت من أجل الحرية" تطالب مجلس األمن التدخل لتحرير المعتقلين في سورية  •

 فلسطينياً سورياً غرقوا على طرق الهجرة منذ بدء األحداث السورية  57 •

 "سنوات جنوب دمشق 6مناشدة من عائلة فلسطيني مختطف منذ "



 

 آخر التطورات

ناشدت عائلة الشاب الفلسطيني "لورانس محمد حسام أبو ماضي" وناشطون فلسطينيون للكشف  
قبل مجموعات موالية للنظام السوري في منطقة التضامن جنوب عن مصيره بعد اختطافه من 

 دمشق.

عامًا اختطف بتاريخ   30وقال ناشطون إن أبو ماضي المعروف باسم "ورد" والبالغ من العمر 
 من شارع دعبول وتم تسليمه لمجموعات شارع نسرين الموالية للنظام السوري.  05-2014- 07

وال يتوفر معلومات عن وضعه، وأضاف الناشطون أن  ومنذ تاريخه ال يعرف عن مصيره شيء 
 "والدة ورد تعيش على األمل بسماع أي خبر عنه". 

 
الجدير ذكره أن مجموعة العمل وثقت عددًا من الالجئين الفلسطينيين اعتقلوا على يد مجموعات  

 شارع نسرين الموالية، وال يعرف مصير المعتقلين منذ اعتقالهم.

مصادر ميدانية في المزيريب بوقوع اشتباكات بين مجموعات معارضة   في جنوب سورية، أفادت 
مسلحة وقوات من النظام السوري إثر استهداف حاجز مركز ناحية بلدة المزيريب التابع للمخابرات  
الجوية، وأكدت المصادر احتجاز عدد من قوات النظام، فيما حاصر مسلحون آخرون حاجز  

 مساكن جلين. 

الخوف والحذر بين األهالي بسبب تصاعد وتيرة العمليات واالغتياالت التي  هذا وتسود حالة من 
تشهدها المنطقة، يشار أن آالف الالجئين الفلسطينيين يعيشون في المزيريب وجلين أوضاعًا  

 إنسانية صعبة. 



 

في ملف المعتقلين، طالبت مجموعة "عائالت من أجل الحرية" باستخدام قوة ونفوذ مجلس األمن  
لألمم المتحدة لتحرير جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في سورية، الذين ال يزالون على قيد  التابع

 الحياة.

ودعت المجموعة إلى الكشف عن مواقع المقابر التي تم دفن أولئك الذين تم إعدامهم أو تعذيبهم  
 حتى الموت، وتحقيق العدالة لهم ومحاسبة من قتلهم. 

إلى   الصراع،ن أسماء جميع المحتجزين عند النظام وكافة أطراف كما طالبت بالكشف الفوري ع
جانب الكشف عن أماكن تواجدهم وتبيان مصائرهم. اإليقاف الفوري للتعذيب وإساءة المعاملة. وفي 
 حالة وفاة أحد المعتقلين تقديم شهادة وفاة مع تقرير عن أسباب الوفاة ومكان الدفن إلى العائالت.

 
ة السورية للسماح للمنظمات اإلنسانية الدولية بتقديم األغذية والمساعدات والضغط على الحكوم

الطبية فورا، والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية بالوصول إلى المعتقالت لوقف التعذيب وسوء 
المعاملة ومراقبة ظروف المعيشة عن كثب من أجل ضمان توافر أماكن احتجاز مدنية تؤمن  

 ة معايير المعيشة الصحي

وإلغاء المحاكم االستثنائية، وال سيما المحاكم الميدانية والحربية ومحاكم مكافحة اإلرهاب وضمان  
 المحاكمات العادلة تحت إشراف األمم المتحدة. 

في قضايا الهجرة والمهاجرين، قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي  
من فلسطينيي سورية قضوا غرقًا على طرق الهجرة، غالبيتهم    ( الجئاً 57سورية أنه استطاع توثيق )

أن غالبية الضحايا من النساء واألطفال   األوروبية مضيفاً قضى خالل محاوالت وصولهم إلى الدول  
 وكبار السن. 



 

حيث قضى بعضهم قبالة الشواطئ الليبية خالل محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، والبعض قضوا 
محاولتهم الوصول إلى اليونان، والجئ واحد غرق في نهر العاصي خالل  في بحر مرمرة خالل 

 محاولته دخول األراضي التركية من سورية. 


