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" 15معتقالً فلسطينيا ً من أبناء تجمع المزيريب الغموض يكتنف مصيرهم في السجون السورية"

• األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "خير الدين محمد الشعبي" للعام الرابع على التوالي
• شادي محمود منصور ..مناشدات جديدة للكشف عن مصيره
• أهالي مخيم العائدين بحماة يعانون من أزمة إنسانية خانقة طاولت لقمة عيشهم

آخر التطورات
وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا  15معتقالً فلسطينياً من أبناء تجمع المزيريب

بدرعا في سجون النظام السوري منهم الجئة فلسطينية اليزال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة.

يشار إلى أن بلدة المزيريب جنوب درعا تضم تجمعاً لالجئين الفلسطينيين ويقدر عددهم بنحو
 8500نسمة باإلضافة إلى عدد من العائالت التي نزحت من مخيم درعا.

في السياق تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال الالجئ الفلسطيني "فراس خالد الشعبي"
من مواليد  ،1989/3/8اعتقاله عناصر األمن السوري يوم  ،2015-1-18بالقرب من معبر
الشبكات " قرب جامع بالل من الجهة الجنوبية الشرقية لمخيم العائدين بحمص.
يشار أن مجموعة العمل وثقت أسماء  234معتقالً في السجون السورية من أبناء مخيم العائدين
في حمص ،فيما بلغت الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ بدء
أحداث الحرب  1730معتقالً اليزال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة.
من جهة أخرى جددت عائلة الالجئ الفلسطيني "شادي محمود ديب منصور" البالغ من العمر
 20عاماً مناشدتها للمنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية ومن لديه معلومات ،المساعدة في
الوصول إلى نجلها ومعرفة مصيره ومكان وجوده.
ووفقاً للعائلة أن معلومات حديثة وصلتها عن ولدها تفيد أنه معتقل في سجن سكاريا في تركيا،
لكن لم يتسن لها التأكد من صحة الخبر ،لذلك تناشد السلطات التركية في الكشف عن مصير

ابنها الذي ُفقد االتصال به يوم  2016/1/9بمنطقة الباب في حلب شمال سورية ،وهو في
طريقه إلى تركيا لمحاولة دخولها بشكل غير نظامي ،ومنذ ذلك الحين ال يوجد معلومات عنه

وعن مصيره.
إلى ذلك يعاني سكان مخيم العائدين في حماة من أزمة إنسانية خانقة طاولت لقمة عيشهم غالء
األسعار وعدم وجود مور مالي ثابت يقيهم حاجة السؤال ،كما يشتكي األهالي من عدم توفر
المحروقات واستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم لفترات زمنية طويلة.
يشار أن سكان مخيم العائدين يشتكون من انتشار البطالة في صفوفهم بسبب الوضع األمني
المتوتر في سورية الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد
بشكل كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر.

