
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2177 العدد
20-10-2018 

 "اعتصامهم يواصلون بلوط دير في الفلسطينيون المهجرون التوالي، على 11 لليوم"

 اليرموك مخيم في المتبقية للعائالت مالية معونة تقدم التحرير منظمة •

 سورية في الدراسة عن المنقطعين" المفتوح التعليم" طالب تسوية •

 سنوات 5 منذ السوري النظام سجون في معتقلة" األحمد ذيبة" الفلسطينية المسنّة •



 

 التطورات آخر

 
 11 لليوم بلوط دير مخيم في اعتصامهم السوري الشمال إلى قسرا   الفلسطينيون المهجرون واصل
 داخل منها يعانون التي المزرية المعيشية أوضاعهم تردي على احتجاجا   وذلك التوالي على

 .اإلنسانية الحياة متطلبات ألدنى يفتقر الذي المخيم

 المساعدات بتقديم المتمثلة مطالبهم تحقيق حتى االعتصام في االستمرار على المعتصمون وأكد
 سوء من المهجرون يشتكي حيث المخيم، في الخدمات وتحسين لهم، والطبية والمالية اإلغاثية

 وشح الخبز مادة وفقدان المخيم، في للشرب الصالح الماء توفر وعدم المعيشية، أوضاعهم
 .لهم المقدمة والمالية اإلغاثية المساعدات

 الفلسطينية والفصائل السلطة تجاهل من وغضبهم خيبتهم عن الناشطين من عدد عبر بدورهم
 .لهم والمساعدة العون يد مد وعدم شعبهم أبناء لمصير واألونروا

 الشمال إلى المهجرين الفلسطينيين الالجئين من العائالت مئات معاناة تتواصل تزال ال ذلك إلى
 اإليواء مراكز في األساسية الخدمات ضعف نتيجة مزرية، إنسانية أوضاعا   ويعيشون السوري،

 تشتيت إلى إضافة والسكنية، المعيشية للمستلزمات وافتقارها إليها النزوح على أجبروا الذين
 .مختلفة إيواء مراكز بين وتفريقها العائالت



 

 لمنظمة السياسية الدائرة عام مدير قّدم دمشق، في الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم فيو 
 عائلة 04 لـ مالية معونة الفلسطيني، الرئيس باسم" الهادي عبد أنور" السفير الفلسطينية التحرير

 .المنكوب المخيم في متبقية فلسطينية

 
 وتعلمنا به تربينا ألننا الثاني وطننا هو اليرموك مخيم" إنّ  التفقدية زيارته خالل الهادي عبد وقال
 ".المخيم وترميم بناء إلعادة المرحلة هذه في يتكاتف أن الجميع على ويجب فيه،

 حياة لتحسين اليرموك، مخيم داخل واحدة بيد والعمل للتكاتف الفلسطينية الفصائل جميع ودعا
 .تعبيره بحسب ،"عملنا أولويات" من هي التي الفلسطينيين الالجئين

 شمال النزوح مخيمات في الفلسطينيون يعيشها كبيرة معاناة وسط الهادي عبد حديث يأتي
 الدولية والمؤسسات التحرير منظمة تحرك وضرورة إلخراجهم المناشدات واستمرار سورية،
 .إلعانتهم

 للتعليم الجامعي للتقويم السابع قراره السوري العالي التعليم مجلس أصدر آخر، سياق وفي
 التعليم طالب أوضاع تسوية على الموافقة ويتضمن ،8412/8412 الدراسي للعام المفتوح
 واعتبر ،11/2/8412 تاريخ وحتى 11/3/8411 تاريخ منذ الدراسة عن انقطعوا الذين المفتوح

 .مبررة الفترة هذه



 

 في الماجستير طالب منح على موافقته السادس، القرار بند تحت المجلس أصدر حين في
 إضافية مدة 8412/8412 الدراسي العام في المقررات جميع أنهوا الذين الحكومية الجامعات
 .31/18/8412 لغاية تسجيلهم إجراءات الستكمال

 مخيماتهم وقصف الحرب بسبب دراستهم عن انقطعوا الفلسطينيين الطلبة آالف أن إلى يشار
جبار منازلهم، من والتهجير والنزوح  الرغم على الفلسطيني التحرير بجيش االلتحاق منهم دعد وا 

 الشباب لمئات السوري األمن اعتقال ذلك إلى يضاف ،"تأجيل شهادات" امتالكهم من
 .جامعات وطلبة أساتذة منهم الفلسطينيين

 1 منذ" األحمد ذيبة"  األم الفلسطينية المسّنة اعتقال السورية األمنية األجهزة تواصل ذلك، إلى
 ومجموعاته السوري النظام حاجز من 8413-2-82 بتاريخ عائلتها مع اعتقلت حيث سنوات،
 عند عمرها وكان اليرموك، لمخيم المجاور التضامن حي في الواقع نسرين شارع في الموالية
 .اعتقالها مكان وال مصيرها يعرف ال الوقت ذلك ومنذ بالسكري، مريضة وهي عاما ، 21 اعتقالها

 
 منهم السوري النظام سجون في فلسطينيا   معتقال  ( 1222) وثقت العمل مجموعة أن يشار

 .معتقلة( 142)


