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 2623: العدد

 "مخطط تنظيمي يغيّر ديمغرافية مخيم اليرموك أبراج وسكان بال عودة.."

 استمرار ترحيل األنقاض من حّي "الحجر األسود" جنوب دمشق  •

 عناصر من "لواء القدس" الموالي للنظام السوري  5مقتل   •

 مجموعة فلسطينية موالية للنظام تقاتل بريف إدلب •

30-12-2019 



 

 آخر التطورات

تداول مهندسون فلسطينيون في سورية عبر مواقع التواصل االجتماعي، مخططًا تنظيميًا جديدًا  
شاماًل لحارات وشوارع  ديمغرافيالمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق يظهر تغييرًا 

 مخيم اليرموك. 

مهندسين الفلسطينيين على صفحته على "فيس بوك" مطابقة التنظيم الجديد، وتسائل  ونشر أحد ال
 . وسكان بال مأوى وبال عودة إلى متى ستستمر هذه المعاناة" إلى أين. أبراج "مخيم اليرموك

ويظهر المخطط الذي لم يصدر بشكل رسمي، وجود مربعات حمراء ستشاد بها أبراج بعد هدم  
 الشوارع وإنشاء أسواق تجارية بدل المحالت الموجودة في المخيم. أبنية وحارات وتوسعة 

 
من جانبه أوضح المحامي والقانوني الفلسطيني "نور الدين سلمان" أن مجلس الوزراء بجلسته  

أفاد بأنه تم الموافقة على مشروع المخطط التنظيمي وأن   2019-11-10المنعقدة بتاريخ 
وأشار أن وضع المخيم الراهن سبق وأن نظم   2020-01-02ستعلن عنه بتاريخ  المحافظة

 وصدر به مرسوم رئاسي. 2004بموجب مخطط تنظيمي تفصيلي مصدق اصواًل عام  

وطالب سلمان المسؤولين السوريين بالشفافية وتكذيب كل الشائعات القائلة بأن التنظيم سيشمل  
على الوعود السابقة بأنه ال فيه اراضي الهيئة العامة لالجئين، والتأكيد  كل مخيم اليرموك بما

 تنظيم لمخيم اليرموك وأنه تعديل طفيف. 

لعملية عسكرية   2018الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 
بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع  



 

% من مخيم اليرموك وسقوط عشرات   60أدى إلى تدمير  صنوف األسلحة البرية والجوية، ما
 الضحايا من المدنيين. 

من جانب آخر، تتواصل عمليات ترحيل أنقاض المنازل المهدمة وتنظيف الشوارع في منطقة  
الحجر األسود جنوب دمشق، ويشمل تنظيف الشوارع الرئيسة حيّي الثورة وتشرين حيث كان  

 ين.يقطن آالف الالجئين الفلسطيني

وكانت محافظة دمشق قد فرضت على األهالي العائدين إلى الحي الحصول على موافقات أمنية  
بعد تقديم إثباتات الملكية الخاصة بمنازلهم وعقاراتهم، تحت إشراف المجموعات العسكرية الموالية  

 للنظام. 

 
صر وجرح قائد عنا  5في شأن آخر، أعلنت مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري مقتل 

 عسكري من كوادر اللواء في دير الزور شرق سورية.

وقالت المجموعة إن آلية عسكرية للواء تعرضت النفجار لغم، ما أدى الى تدميرها ومقتل كل من  
"محمود العزو" و"باسل زيدان" و"محمد الكريم" و"عمر الباشا" و"نصر محمود"، وإصابة القائد  

كمروني" بحروق متوسطة تم نقله على إثرها إلى  "بـ يد" المعروف العسكري الفلسطيني "شادي حد 
 مدينة حلب للعالج، وهو من أبناء مخيم حندرات في حلب.

( الجئًا فلسطينيًا من لواء 90هذا ويشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى توثيقه ) 
 . 2013القدس قضوا خالل مشاركتهم القتال منذ تشكيله عام  



 

اق غير بعيد، أعلنت حركة "فلسطين حرة" إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية  وفي سي
الموالية للنظام السوري عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنها تشارك في العمليات العسكرية إلى  

 جانب قوات النظام السوري في ريف إدلب شمال سورية.

أرسلت قوات سرايا بدر التابعة لها،  وقالت الحركة وصفحات إعالمية موالية للنظام إن الحركة
وبدأت المشاركة في قتال المعارضة المسلحة إلى جانب قوات مجموعة "لواء القدس" الموالية 

 للنظام أيضًا. 

قوات درع األقصى الجناح العسكري لحركة "فلسطين حرة"   -وصرح قائد ما يسمى "سرايا بدر 
ش السوري لتحرير كامل مدينة إدلب وريفها لوسائل إعالم موالية أن الحركة تشارك مع الجي

 وعودتها للدولة"

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق أنها شاركت في عدة مناطق في سورية، وأرسلت 
عناصرها للقتال إلى جانب قوات النظام السوري في ريف دير الزور شمال سورية ومناطق  

 اخرى. 

من المدن السورية تقوم بتجنيد الشباب  يشار إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية في عدد 
الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف االقتصادية الصعبة وانعدام  

 الموارد المالية وانتشار البطالة.

 


