2018-09-06
العدد 2133

"تركيا تواصل احتجاز  10الجئين فلسطينيين سوريين لليوم  15على التوالي"

•
•
•
•

شكوى من نقص الكادر التعليمي وغياب واستبدال المدرسين المستمر في مدارس األونروا ببلدة قدسيا
األونروا تزور مخيم خان الشيح لالطالع على الواقع التعليمي والخدمي
 %39من الضحايا الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خالل النصف األول من عام  2018هم من العسكريين
النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمود تميم" منذ عام 2015

آخر التطورات
تواصل السلطات التركية احتجاز  10الجئين فلسطينيين سوريين هم" :جميل خليل امارة"" ،غفران
حميد"" ،أحمد خالد محمد"" ،أمل حميد" ،والطفلة "نايا "( 8أشهر)" ،خالد محمود الخطيب"،
و"أحمد عماد مصطفى" ،وزوجته وابنته ،و"عبد الرحمن محمود" لليوم  15على التوالي في مركز
"كريت جندرما مركزي" بمدينة انطاكيا ،بحجة دخولهم أراضيها بطريقة غير نظامية.
من جانبهم طالب الالجئون الفلسطينيون المحتجزون داخل مركز "كريت جندرما مركزي"
السلطات التركية اإلفراج عنهم والسماح لهم بالبقاء على األراضي التركية ،والعمل على ايجاد
حل ألوضاعهم ومعاملتهم معاملة الالجئ السوري.
وأوضح الالجئون المحتجزون أن نداءاتهم ومناشداتهم للسفارة والسلطة والفصائل الفلسطينية
ومنظمات حقوق اإلنسان ذهبت أدراج الرياح ،حيث لم يتم التواصل معهم من قبل أي منظمة أو
جهة فلسطينية لحل أزمتهم وإخراجهم من محنتهم.

كما اشتكى الالجئون الفلسطينيون من سوء أوضاعهم اإلنسانية داخل مركز االحتجاز ،وسوء
الخدمات الطبية والخدمية فيه ،مشيرين إلى أنهم طلبوا دواء لعالج الطفلة نايا ذات  8أشهر التي
تعاني من مرض حساسية الجلد وارتفاع بدرجة ح اررتها إال أنهم فوجئوا أنه ال يوجد أي دواء في
المركز.
يشار أن مركز االحتجاز هو عبارة عن طابقين تم فصل العائالت فيه عن بعضها ،حيث
وضعت األمهات واألطفال في مكان ،واآلباء في مكان أخرى ،فيما يمنع الالجئون الفلسطينيون
من الخروج منه نهائياً وال يسمح لهم باستعمال الهاتف العمومي سوى مرة واحدة باليوم.

في سياق مختلف اشتكى ذوو الطالب الفلسطينيين في بلدة قدسيا بريف دمشق من نقص الكادر
التعليمي وغياب المدرسين واستبدالهم بشكل مستمر في المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،دون حسيب أو رقيب.
من جانبها قالت والدة أحد التالميذ في رسالة وصلت لمجموعة العمل ":أنا من مخيم اليرموك
وم قيمة في قدسيا ذهبت اليوم إلى المدرسة ( األونروا ) ألتفاجأ أن أستاذ ابني قد عاد قبل أيام
من أوروبا ،وقد ترك زوجته وأوالده هناك خوفا على راتب الوكالة ،وسيبقى فقط شهرين ومن ثم
سيعود إلى أوروبا ،مضيفة أن هذا األمر يخلق مشكلة دراسية لدى األطفال فهذه المشكلة عانينا
منها السنة الماضية ،أال وهي كل شهرين أستاذ وكل شهرين آنسة وكأن أوالدنا أصبحوا فئران
تجارب ،لذلك نطالب مدير التربية ومدير مؤسسة الالجئين بوضع حد لهذه المهزلة ،وذلك بمنع
إجازة المدرسين وعدم تغييرهم إلى حين انتهاء العام الدراسي.
بدوره عبر أحد أولياء التالميذ عن غضبه وسخطه من تدني المستوى التعليمي في مدارس
األونروا نتيجة عدم وجود كوادر تدريسية تتمتع بالكفاءة واإلخالص في العمل ،منوهاً إلى أنتشار
ظاهرة التدريس الخصوصي في مدارس األونروا بسبب شجع بعض المدرسين الذين أصبحوا

يبحثون عن دخل مادي جديد بالرغم أن جميع موظفي األونروا يقبضون رواتبهم بالدوالر منذ
بداية األزمة في سورية.
وكانت العملية التعليمية في مدارس وكالة "األونروا" تأثرت بالعموم جراء األوضاع الكارثية في
سورية ،حيث توقف الكثير من المدارس عن العمل ،وتراجعت نسبة األشخاص الذين لديهم
إمكانية التعلم من  %95قبل الحرب إلى أقل من  %75بعد عام  ،2015كما نوهت الوكالة في
وقت سابق أن مغادرة األساتذة الكفوئين من سورية أثر سلباً على نوعية التعليم في مدارسها،

حيث كانت األونروا تقدم تعليماً أساسياً ابتدائياً وإعدادياً لما مجموعه  65,479طفالً من أطفال
الجئي فلسطين وذلك عبر  118مدرسة تعمل جميعها وفق نظام الفترتين.

في السياق نفذ "مايكل أمانيا" معاون المفوض العام مدير البرامج وفريق من مدراء البرامج
"الصحة والتربية واإلغاثة والهندسة" في وكالة الغوث األونروا ،و"علي مصطفى" المدير العام

للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب ،زيارة ميدانية لمخيم خان الشيح بريف دمشق يوم 3
أيلول  -سبتمبر الجاري لالطالع على األوضاع التعليمية والخدمية في المخيم.
تأتي هذه الزيارة استجابة لنداء المفوض العام لألونروا الذي طرح شعار "الكرامة ال تُ َّ
قدر بثمن"

ان البرامج الحيوية في االونروا ستستمر وعلى رأسها برنامج التعليم و َّ
و َّ
أن الموقف األميركي الذي

اتخذه ترمب لن يؤدي َّإال إلى تعزيز عزيمة األونروا في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين.

اهتم سكان مخيَّم خان الشيح بالتعليم اهتماماً بالغاً ،حيث كان يوجد في المخيَّم ست
من جانبهم ّ
مدارس تديرها األونروا ،أربع منها ابتدائية :مدرستان للذكور هما (بئر السبع – بيريا) ،ومدرستان
لإلناث هما (دير عمرو – عين ماهل) ،ومدرستان إعداديتان :مدرسة (بئر السبع) للذكور،
ومدرسة (سلمه) لإلناث ،باإلضافة إلى مدرسة ابتدائية حكومية تخدم السوريين المقيمين في
وعدة رياض أطفال.
المخيَّم ،وثانويةّ ،
في غضون ذلك كشف التقرير التوثيقي السنوي لعام  2017الذي أصدرته مجموعة العمل من
أجل فلسطينيي سورية بداية شهر فبراير الحالي ،الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود
والقيود" ،أن اإلحصائيات الموثقة لديها بينت أن أعداد الضحايا العسكريين ارتفعت بشكل واضح
خالل عام  ،2018حيث بلغ إجمالي الضحايا ( )166الجئاً ( )% 39.16منهم عسكريون أي
ما يعادل الـ ( )65عسكرياً قضوا خالل المعارك الدائرة بين طرفي الصراع في سورية ،فيما قضى
خالل الفترة عينها من عام  )102( - 2017الجئاً منهم ( )63عسكرياً.

وأشار التقرير أنه لوحظ بالمقارنة بين عامي  2018/2017إلى أن هناك انخفاضاً واضحاً في
العدد العام للضحايا نتيجة االستقرار والهدوء النسبي الذي شهدته بعض المناطق في سورية.

إلى ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمود تميم" بعد اعتقاله يوم
 2015-3-12ويتكتم على مصيره ،حيث قام عناصر من األمن السوري باعتقاله عند نقطة
توزيع مساعدات وكالة الغوث األونروا على األهالي المحاصرين في مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين جنوب دمشق.
فيما جدد عدد من الناشطين مناشدتهم للمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية واألونروا والسفارة
الفلسطينية في دمشق التدخل للكشف عن مصيره والعمل على اإلفراج عن الشاب المعتقل.

