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 آخر التطورات

فل وحقوقيون  محامون  المخطط  قال  على  األولى  للمرحلة  المقدمة  االعتراضات  "إن  سطينيون 
آالف اعتراض، وهو األكبر من حيث العدد بتاريخ سورية،    10التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك بلغ  

 وبآالف المرات عن أي اعتراض على مخطط تنظيمي آخر"

يع المحافظة وقبولهم  وأكدوا أن حجم االعتراضات يدل على رفض مطلق للمخطط التنظيمي ومشار 
، وعدم ثقة األهالي بمسؤولي المحافظة لعدم عملها لصالح اهالي  2004بالواقع التنظيمي لعام  

 المخيم. 

 
يحتاجون حدائق وال أسواق    وطالبوا محافظة دمشق االستجابة لمطالب األهالي المحقة، "فهم ال 

 استثمارية وإنما العودة والسكن ولو بالوضع الراهن" 

ن وحقوقيون فلسطينيون دعوا إلى تحرك قانوني دولي للضغط على النظام السوري  وكان ناشطو 
 لوقف وسحب مخطط محافظة دمشق التنظيمي لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

مخيم   لسكان  العقارية  الملكية  حق  ينتهك  الجديد  المخطط  أن  إلى  العمل  مجموعة  وتشير  هذا 
% من األبنية والبيوت والمحالت الداخلة في التنظيم الجديد، ودون   50اليرموك، ويقضـم أكثر من  

 الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها. 

 



 

في سياق متصل، قال مدير مكتب الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق السفير  
اليرموك سيعود وسيعود    "أنور عبد الهادي" في رسالة مصورة وجهها لسكان مخيم اليرموك "إن مخيم

 أهالي المخيم إليه" 

 
جاء ذلك خالل زيارة عبد الهادي لمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك صبيحة أول أيام عيد األضحى،  

 حيث وضع أكاليل الزهور باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أضرحة الشهداء. 

ارة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل  من جهتهم طالب ناشطون فلسطينيون عبد الهادي والسف
 على عودة األهالي لمخيم اليرموك وإطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين من سجون النظام السوري. 

طالبًا فلسطينيًا من أبناء مخيم النيرب لالجئين    14على صعيد آخر، قال مراسل مجموعة العمل إن  
تفوقوا بمعدالت الشهادة % من    90الثانوية للفرع العلمي حيث تجاوزت    الفلسطينيين في حلب 

 درجة، وهم:  240المعدل العام البالغ 

، ألمى أيسر موسى  236,5، ثائر أيمن قدورة  238محمد زيدان    ة، فاطم239,5لين مجاهد الطاهر 
،  234,6، رهف محمد هواش  234,8، عالء أحمد محمود  235,7، حسن علي كيوان  235,8

، محمود أحمد حنينو  233,9، صالح عماد غنام  234نس باكير  ، أ234,3أمجد حسين حنينو  
 230، فرح حديري 231,6، محمود حسام ساعد 232,9، أحمد مصطفى عبد الرحمن 233,4

ويشكو العديد من أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من ظاهرة التسرب الدراسي 
 ثانوي.لدى أبنائهم الشباب، وخاصة في مرحلة التعليم ال



 

 

في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "هاني صالح عقلة" للعام  
على حاجز القوس بجانب البلدية التابع لقسم    25/ 10/ 2012الثامن على التوالي، حيث اعتقل يوم  

يد عام  األمن العسكري بالسيدة زينب بريف دمشق، وال يوجد معلومات عن مصيرهن، وهو من موال
 من سكان مخيم السيدة زينب. 1976

 
( الجئ فلسطيني في السجون السورية منهم  1797وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال )

 ( الجئات فلسطينيات ال يعلم عن مصيرهم شيء. 110)


