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 2503: العدد

 فلسطينيو سورية في جزيرة ساموس اليونانية يشكون سوء الطعام وأوضاعهم اإلنسانية القاسية  •

 األونروا تعيد إصالح وتأهيل مدرسة "نحف" في مخيم جرمانا •

 األمن السوري يواصل اعتقال عائلة فلسطينية كاملة منذ أكثر من سبع سنوات  •

11-09-2019 

 "فلسطينيو شمال سوريا يستقبلون عامهم الدراسي الجديد وسط صعوبات وعوائق جمة"



 

 آخر التطورات

مال السوري عامهم الدراسي الجديد وسط تحديات  يستقبل الفلسطينيون المهجرون إلى الش
 ومصاعب عديدة، حيث تؤثر هذه التحديات على كافة أركان العملية التدريسية ومقوماتها. 

وبشكل عام فإن أغلب المناطق التي لجأ إليها الفلسطينيون تتوفر فيها مدارس ومعاهد، خاصة  
 في المدن والبلدات الكبيرة.

كبيرة شكلت عامل ضغط على المدارس فوق طاقتها االستيعابية وقد إال أن موجات النزوح ال
طالب مما ينعكس على العملية التعليمية على المدرس  70تحوي بعص الصفوف أكثر من 

 والطالب.

ومع صعوبة تأمين الوسائل التعليمية من كتب وتجهيزات مدرسية يضطر الطالب الى استنساخ  
من العبء المادي على األسر وقد تصل تكاليف الطالب  هذه الكتب أو ملخصات لها مما يزيد 

 . ليرة سورية 15000الواحد مع بداية العام الدراسي إلى 

 
هذه العوامل أدت إلى انخفاض مستوى التعليم في الكثير من المدارس مما اضطر األهالي  

تصل   للبحث عن مدارس أفضل في البلدات المجاورة وهذا يعني إضافة تكاليف النقل والتي قد 
وتمتنع بعض العائالت الفلسطينية عن إرسال   ليرة سورية للطالب الواحد كأقل تقدير 7000إلى 

أبنائها وخاصة االناث إلى المدارس البعيدة بسبب المخاوف األمنية في بعض المناطق أو بسبب  
 .وأجور النقل -إن كانت خاصة  –فقر هذه العائالت وعدم قدرتها على دفع أقساط المدرسة 



 

داد األمر سوءا في المخيمات كمخيم دير بلوط بناحية جنديرس أو مخيم البل قرب أعزاز ويز 
فالمدرسة هناك عبارة خيمة فيها لوح ويفترش الطالب األرض ويتناوبون على الخيمة بحسب  

 .مراحلهم الصفية ويشرف عليهم عدد من المعلمين السوريين والفلسطينيين

لسورية فمنها تحت إشراف تركي بإدارة المجالس المحلية أو وتختلف تبعية المدارس في الشمال ا
مدارس تابعة للحكومة المؤقتة في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات وفي إدلب تتبع هذه  
المدارس لحكومة اإلنقاذ وتنتشر في كافة هذه المناطق مدارس خاصة مدعومة من منظمات  

سوري وقد اختالف المرجعيات التعليمية إلى  وجمعيات مرخصة في تركيا ولها فروع في الداخل ال
 .غياب التنسيق وتعدد المناهج

طالب وطالبة، بينما ال يتجاوز  3000 ـبويقدر عدد الطالب الفلسطينيين في الشمال السوري 
 أغلبهم من السيدات. 30 ـالعدد المدرسين 

مين في جزيرة  اليونان عبر المهجرون الفلسطينيون السوريين والسوريين المقي ى لإباالنتقال 
ساموس إحدى الجزر اليونانية عن سخطهم وغضبهم من سوء الخدمات المقدمة لهم من قبل  
السلطات اليونانية، حيث عمد بعض الالجئين إلى رمي وجبات الطعام في ساحة الكمب  
احتجاجًا على سوء الطعام المقدم لهم، حيث نشرت إحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية  

ر الالجئين في اليونان صورة لوجبة طعام تحتوي على ديدان وهي غير صالحة  بنقل أخبا
 لالستهالك اآلدمي أو البشري.

 



 

كما اشتكى المهجرون من صعوبة حصولهم على الطعام، مشيرين إلى أنهم يضطرون لالنتظار  
ساعات في طوابير طويلة من أجل الحصول على وجبات الطعام والتي وصفوها بأنها   5لمدة 

 ئة. سي

في غضون ذلك يعاني المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في اليونان، من  
ظروف معيشية غاية في القسوة، وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات بينها وبين الدول 
األوربية في وجوههم، وحصرهم في مخيمات مؤقتة وغير مجهزة بأدنى االحتياجات األساسية  

تقبال الالجئين، يضاف إلى ذلك االكتظاظ الكبير فيها حيث تستقبل تلك المخيمات الالزمة الس
 اليونانية ثالثة أضعاف قدرتها االستيعابية من الالجئين وذلك بحسب شهادات لعالقين هناك.

في سياق مختلف أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها وبدعم من  
للتنمية قامت إعادة تأهيل وإصالح مدرسة نحف التابعة لها في مخّيم جرمانا  الصندوق السعودي 

 لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

 
ووفقًا لما نشرته األونروا عبر حسابها على منصة التواصل االجتماعي "التويتر" أن مدرسة نحف  

ا نتيجة تدهور التي كانت مأوى للعديد من العائالت الفلسطينية التي نزحت من أماكن سكنه
 . 2020-2019خالل العام الدراسي الحالي  الوضع األمني ستكون جاهزة الستقبال الطلبة

  5000وكان مخيم جرمانا الذي لم ينخرط مباشرًة باألحداث الدائرة في سورية استقبل أكثر من 
والسيدة عائلة نازحة من أبناء المخيمات الفلسطينية خاصة من أبناء مخيم اليرموك والحسينية 

 زينب وسبينة والذيابية. 



 

من جهة أخرى اليزال األمن السوري يعتقل عشرة الجئين فلسطينيين من عائلة واحدة منذ تاريخ 
و"هديل محمود عمايري" مواليد   1964( مواليد 52وهم: "ماهرة محمد عمايري" ) 16-6-2013

و"رزان   1990مواليد و"وداد محمود عمايري"  1988و"أسيل محمود عمايري" مواليد  1987
و"ميساء جمال ادريس"  1981و"سهير محمد عمايري" مواليد  2000محمود عمايري" مواليد 

و"حال   2011وأطفاله "حمزة فراس دسوقي" مواليد  1978و"فراس وليد دسوقي"  1979مواليد 
، حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر حاجز شارع نسرين بحي  2012فراس دسوقي" مواليد 

 من التابع للنظام السوري.التضا

( الجئًا فلسطينيًا في السجون 1769مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال ) بدورها أشارت 
 يعلم عن مصيرهم شيء.   إناث ال 108السورية منهم 


