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 محافظة دمشق...وعود جديدة بعودة قريبة ألهالي مخيم اليرموك  •

 عائالت فلسطينية تعود إلى مخيم درعا إثر توتر األوضاع في المزيريب  •

 سنوات  9األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "سمير محمد" منذ  •

 "الجئ فلسطيني يقضي في معارك إدلب شمال سورية"



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني السوري نضال أحمد درباس من أبناء مخيم اليرموك أثناء مشاركته القتال  
 في المعارك الدائرة في إدلب شمال سورية. 

إلى ذلك أوضحت مجموعة العمل أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب 
 " ضحية. 4030في سورية بلغ " 

 
 آخر التطورات

جددت محافظة دمشق وعودها بعودة أهالي مخيم اليرموك الى منازلهم، على لسان المحامي "سمير  
 والبرامج والموازنة والتخطيط. الجزائرلي" عضو المكتب التنفيذي لقطاع اإلحصاء 

وأوضح الجزائرلي في مقابلة إذاعية " إن الشركة الهندسية وضعت ثالثة حلول للتعامل مع مخيم  
اليرموك، األول يكمن بتهذيب بعض الشوارع، وإعادة تأهيل المناطق األكثر تضررا، والحل الثاني 

لمخيم القديم على وضعه حسب التنظيم القديم  القيام بعملية تنظيمية للمناطق األكثر تضررًا، وإبقاء ا
هكتار، وتم التوافق   220، أما الحل الثالث فهو إعادة تنظيم كامل ال  2013/ المعدل عام    2004

على الحل الثاني كونه مرتبط بتعديالت بسيطة بشارع اليرموك لتبدأ بعدها عملية إعادة السكان  
 الى منازلهم بشرط اثبات الملكية". 

ائر لي، "أن منطقة اليرموك أصبحت تابعة تنظيميًا للمحافظة بموجب قرار رئيس  وأضاف جز 
الوزراء بعد أن كانت تابعة للجنة المحلية العائدة لوزارة اإلدارة المحلية، وتم تأسيس دائرة خدمات  
اليرموك التي بدورها تتابع عملية إعادة تأهيل المخيم، وستكون العودة إلى المخيم خالل األشهر  



 

لقليلة القادمة، ولكن نواجه مشكالت تخص المباني فمنها متصدعة غير قابلة للسكن ومنها مدمرة  ا
 بالكامل". 

 العرب  نالفلسطينيي المدير العام للهيئة العامة لالجئين  وأضاف "يتم التنسيق مع علي مصطفى
بشكل يومي، وغايتنا من إعادة األهالي تخفيف ضغط ايجارات المنازل عنهم وعن العاصمة دمشق، 

تعاون مع جميع المديريات إلعادة تأهيل منطقة اليرموك، وسيتم إعادة السكان  وتشهد الفترة الحالية  
الى المناطق األقل تضررا، اما المناطق األكثر تضررا سيتم إعادة تنظيمها بمواصفات قياسية،  

األكثر تضررا، كونها كانت منطقة مواجهات عسكرية، وستأخذ هذه  30ضمنها أبراج في شارع 
من شركة الدراسات  30ض والسكن، وسيتم خالل أيام استالم مخطط شارع األبراج صفة التعوي

 ليتحرك بعدها المسار القانوني".

 
ن مخيم  أ"قال سمير جزائر لي  2019/ 11/ 10وفي تصريح سابق لموقع االقتصادي بتاريخ 

اليرموك القديم له خصوصية من الناحية القانونية، ألن األرض تخضع إلشراف )الهيئة العامة  
الجئين والفلسطينيين العرب(، فأغلب الملكيات فيه تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل ل

، الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية  10أو حكم محكمة، وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم  
 أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات اإلدارية".

في جنوب سورية، شهد مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية عودة عدد من العائالت  
ت الفلسطينية النازحة في منطقة المزيريب، إثر تدهور األوضاع األمنية فيها وارتفاع وتيرة عمليا

االغتيال، وذلك على الرغم من دمار المنازل وتدني مستوى الخدمات األساسية للمخيم وخدمات 
 البنى التحتية. 



 

عائلة   600الجدير ذكره أن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية شهد عودة أكثر من 
 فلسطينية بعد اتفاق الهدنة و"المصالحة" بين النظام والمعارضة جنوب سورية. 

في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "سمير قاسم محمد" من مواليد 
للسنة الثامنة على التوالي، بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية من أمام سوق الحامد  1985

 .2011/ 11/ 11مول درعا المحطة يوم 

ئلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته أن  ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عا
 يتواصل معهم، وهو من أبناء مخيم درعا جنوب سورية. 

يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
كتم  حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالت

( معتقاًل  1787على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( نساء.110فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )

 


