
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضاء فلسطيني في بادية السويداء جنوب سورية •

 حالة استياء من هدم التصوينات المحيطة بخيم أهالي مخيم المحمدية بدير بلوط •

 استمرار رفع األنقاض وإزالة الركام في مخيم اليرموك •

 األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "منصور فالح" للعام الرابع •
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 "يوماً من احتجازها 13تركيا تفرج عن فلسطينية سورية بعد أكثر من "



 

 ضحايا

الملقب أبو  1987نقل مراسل مجموعة العمل نبأ قضاء الفلسطيني "أوس عبد حيدر" مواليد عام 
ات النظام السوري في منطقة اسحاق، خالل مشاركته القتال إلى جانب تنظيم "داعش" ضد قو 

 تلول الصفا ببادية السويداء جنوب سورية.

وأشار مراسل مجموعة العمل إلى أن أوس كان قد غادر مخيم اليرموك جراء الصفقة التي عقدها 
"داعش" مع النظام السوري، وخرج بموجبها عناصر التنظيم من جنوب دمشق إلى بادية السويداء 

 جنوب سورية.

 
 اتآخر التطور 

أفرجت السلطات التركية عن الالجئة الفلسطينية "زكية مصطفى عامر" من أبناء مخيم حندرات، 
يومًا من احتجازها في السجن المركزي بمدينة أنطاكيا جنوب تركيا، بتهمة  13بعد أكثر من 

 محاولتها اجتياز الحدود السورية بطريق غير نظامي.

 



 

ركية أفرجت عن زكية بعد تدخل جهات ومؤسسات وأكد مراسل مجموعة العمل أن السلطات الت
فلسطينية رسمية وأهلية، منوهًا إلى أنه تم تسوية وضاعها القانوني وإعطائها بطاقة كميلك 
تستطيع التنقل فيها ضمن األراضي التركية، هذا وما تزال السلطات التركية تواصل منع دخول 

، حيث تستمر سفاراتها بمنع إعطاء تأشيرة الالجئ الفلسطيني السوري إلى أراضيها بشكل قانوني
الدخول لهم وخاصة في لبنان ما يضطرهم لتعريض حياتهم للخطر ودخول األراضي التركية 

 بطريقة غير 

وبالقرب من الحدود التركية، أفاد مراسل مجموعة العمل أن فصائل عسكرية تابعة للمعارضة 
يوم أمس إلى مخيم المحمدية بدير بلوط  السورية وقوات تركية مصحوبة بآليات، دخلت صباح

شمال سورية، بهدف هدم ما تم إعماره من قبل األهالي من تصوينات حول الخيام لمواجهة فصل 
 الشتاء.

 
ونوه مراسلنا إلى أن حالة من االستياء وعدم الرضا سادت وسط األهالي، الذين يشكون من 

 في مخيمهم. أوضاع معيشية مزرية وعدم توفر أدنى مقومات الحياة

ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن وفدًا من لجنة مخيم دير بلوط، أراد التوسط لدى قوات 
المعارضة السورية والسلطات التركية من أجل عدم هدم المداميك التي قام األهالي بإعمارها 

ن على لمواجهة أمطار الشتاء، وعدم تحول مخيمهم وخيامهم إلى مستنقعات مياه، إال أن القائمي
عملية الهدم أخبروا وفد اللجنة أن عملية الهدم واإلزالة ستطال المداميك الموجودة حول خيم 

 سكان مخيم دير بلوط عند االنتهاء من مخيم المحمدية.



 

بدورهم طالب المهجرون الفلسطينيون والسوريون السلطات التركية والمنظمات والمؤسسات 
مايتهم من الطقس البارد، وتأمين احتياجات الشتاء من والجمعيات الخيرية باتخاذ إجراءات لح

مواد تدفئة ومحروقات وأغذية، والعمل على إيجاد وسائل لعدم تحول مخيمهم وخيامهم إلى 
 مستنقعات مياه

هذا وتواجه مئات العائالت الفلسطينية والسورية المهجرة قسرًا إلى الشمال السوري معاناة قاسية 
لك بسبب اضطرارهم للسكن في خيام قماشية ال تقي حر الصيف مع قدوم فصل الشتاء، وذ

 وبرودة الشتاء.

في غضون ذلك، قالت "لجنة اليرموك إلزالة االنقاض وترميم المقبرة" إّن أعمال التنظيف في 
مخيم اليرموك تركزت يوم أمس، في محيط مستوصف الخامس وتجمع مدارس الوكالة وثانوية 

مدرسة المالكية، وذلك لفتح جميع الطرق المؤدية إلى مدارس الوكالة اليرموك للبنات وفي محيط 
 لتسهيل دخول وفد وكالة الغوث األونروا المقرر قدومه يوم السبت صباحًا. ومستوصفاتها

، وأصبح الطريق الواصل بين 15الـ وأشارت اللجنة أن العمل يستمر بحارة المغاربة وشارع 
 لة مؤسسة الكهرباء سالكًا بالكامل، وفق اللجنة.ودخ 15 ـالمحيط الفرن اآللي وشارع 

يشار إلى أن وفدًا من األونروا والهيئة العامة لالجئين سيزور مخيم اليرموك، للوقوف على وضع 
 مدارس ومنشأت األونروا لترميمها وإعادة إعمارها، بعد أن وافق النظام السوري على ذلك.

 1950ب الفلسطيني "منصور محمود فالح" مواليد إلى ذلك، يواصل األمن السوري اعتقال الشا
للعام الرابع على التوالي، وتم اعتقاله من قبل مجموعات اللجان الشعبية التابعة لألمن السوري 

 .2014/5/26على حاجز منطقة خربة الورد بريف دمشق، بتاريخ 

السوري اليزال  ( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام1696وقد وثقت مجموعة العمل أكثر من )
 مصيرهم مجهواًل.


