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 النظام يفرج عن الفلسطيني "محمود خضر" بعد توتر أمني يف درعا 

 • منع سماسرة العقارات من بيع أو شراء الممتلكات في مخيم اليرموك

 • النفايات تهدد حياة السكان في مخيم السيدة زينب 

 يح. مطالب من أجل الحصول على بوابات إنترنت• مخيم خان الش

 العثور على طفل من أبناء مخيم الرمدان بعد أيام من فقدانه  •



 

 آخر التطورات 

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، أن قوات النظام السوري في درعا أطلقت سراح الممرض  

تشرين،    16احة  الفلسطيني "محمود خضر" بعد ساعات من اعتقاله من قبل القوات المتمركزة عند س

 )ساحة الحرية(. 

 

أهالي  اعتقال خضر، توجه محتجون من  نبأ  انتشار  أنه بعد  ميدانية،  التفاصيل ذكرت مصادر  وفي 

طريق السد توجهوا إلى درعا    - مخيم درعا إلى الحواجز األمنية المحيطة بالمخيم، ومن حّي الحمادين  

 طالق سراح المعتقل. المحطة واحتجزوا الدورية المؤلفة من مالزم وعنصرين ل 

وتحت الضغط الشعبي وخوفًا من تدهور الوضع األمني، أطلقت قوات النظام سراح محمود خضر، على  

إثرها خرجت مظاهرة حاشدة في مخيم درعا فرحًا الستقباله، وهو شقيق العالمي طارق الذي قضى  

الحرب أحداث  خالل  النظام  قوات  فيما  بقصف  ال،  األمنية  األجهزة  تكتمها على مصير تواصل  سورية 

في الفلسطينيين  الالجئين  من  عنهم    المئات  بالفراج  المستمرة  المطالبات  من  بالرغم  سجونها، 

 والكشف عن مصيرهم، ومن بين المعتقلين أطفال ونساء وكبار في السن وعائالت بأكملها. 



 

مخيم اليرموك  في شأن آخر، ذكرت مصادر مطلعة في دمشق، وجود أوامر من قبل المعنيين بملف  

للمحال   أو  للمنازل  شراء  أو  بيع  عمليات  بإجراء  العقارات  سماسرة  بمنع  الفلسطينيين،  لالجئين 

التجارية، وذلك بعد ضبط حاالت احتيال على المشترين، حيث بيعت عقارات ألكثر من مشتري، عالوة  

دة النازحين وإعادة  على بيع العقارات بأسعار زهيدة مستغلين حالة البطء الشديد في إجراءات عو

 . البنية التحتية للمخيم

وأشارت تلك المصادر أن أسعار العقارات في مخيم اليرموك في ارتفاع مستمر، محذرة من مغبة البيع  

أمام عودة األهالي   المخيم  أنه في حال فتح  إلى  العقد، ونوهوا  لما فيها من غبن لطرفي  الشراء  أو 

 مليون ليرة سورية.  4ل عن سيصبح سعر المتر المربع للشقة ال يق 

عائلة يفتقدون ألدنى مقومات    400ويضم المخيم الذي كان ملجأ آلالف الالجئين الفلسطينيين قرابة  

الحياة، فيما طالب النازحون، محافظة دمشق والفصائل الفلسطينية العمل على عودتهم إلى منازلهم  

واالقتص المعيشية  ومأساتهم  وإنهاء معاناتهم  التي سمح  وممتلكاتهم  األخرى  بالمناطق  أسوة  ادية، 

وفتح   والماء  بالكهرباء  وإمدادها  المنطقة  بتخديم  العمل  تسريع  وضرورة  إليها،  بالعودة  لسكانها 

 المحال التجارية. 

 



 

أما في مخيم السيدة زينب بريف دمشق، اشتكى قاطنوه من تراكم النفايات في شارع "حارة غربة"، وما  

الحشرات  انتشار  من  ويبعث    تخلفها  حياتهم،  على  خطرًا  يشكل  بات  الذي  األمر  الكريهة،  والروائح 

 المخاوف لدى القاطنين من انتشار األمراض وتغافل المعنيين عن رفعها. 

والقنيطرة من   زينب  السيدة  األونروا وبلديات  المجموعة، وكالة  إلى  وناشد األهالي في رسائل وصلت 

تتفاقم يومًا بعد يوم، وطالبوا بتخصيص أماكن معينة   أجل تنظيفها، والتخفيف من معاناتهم التي

 للنفايات وضرورة رفعها بشكل مستمر ومنظم، للوقاية من أضرارها. 

 

كما   النترنت،  لشبكة  بوابات  على  الحصول  الشيح  خان  مخيم  أهالي  طالب  الغربي،  دمشق  ريف  في 

هاتف خان الشيح من عدم  رفعت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين شكاوى األهالي إلى مقسم  

 حصولهم على البوابات بالرغم من تقديمهم الطلبات وفق األنظمة المعمول بها في المقسم. 

االنترنت   لشبكة  بوابات  من  حاجاتهم  وتلبية  المخيم  أهالي  طلبات  تنفيذ  بضرورة  الهيئة  وطالبت 

النظا الدور  وفق  المقسم  في  البوابات  توفر  بعد  الجامعيين،  للطالب  قبول  وخاصة  ورفض  مي 

 االستثناءات لغير المتقدين على البوابات. 



 

الطفل   عائلة  أن  دمشق،  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  الرمدان  مخيم  في  ناشطون  قال  ذلك،  إلى 

الفلسطيني "محمد إسماعيل السلطي" تمكنت من العثور عليه بعد عدة من فقدانه بريف دمشق،  

 عامًا، وهو من أبناء مخيم الرمدان.   12 دون توضيح أسباب فقدانه، ويبلغ عمر الطفل

الالجئين   عدد  أن  سورية  فلسطينيي  أجل  من  العمل  لمجموعة  الموثقة  الحصائيات  وتشير 

 ( مفقودًا. 333الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية وصل إلى )

 


