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 2533: العدد

 األونروا تعلن تشكيل لجنة لتقييم األضرار في إحدى مدارس مخيم اليرموك  •

 عناصر من مجموعة "لواء القدس" في البادية السورية  5مقتل   •

 حفل تكريم للناقد والشاعر الفلسطيني "عدنان الدربي" في حلب  •

 "غياب مشروع إعادة اإلعمار في مخيم حندرات يزيد بؤس األسر الفقيرة"

11-10-2019 



 

 آخر التطورات

أحالت الحرب السورية عددًا من المخيمات الفلسطينية إلى مناطق شبه مدمرة، وتحولت أبنيتها  
وخسر الالجئون الفلسطينيون منازلهم وأرزاقهم، وزاد  وبنيتها التحتية إلى أكوام من الردم والحجارة، 

 غياب مشاريع إعادة اإلعمار من بؤس األسر الفقيرة. 

من مبانيه، تعيش عشرات األسر  %90في مخيم حندرات الذي تعرض إلى دمار قرابة 
 الفلسطينية في منازل وشوارع شبه مدمرة، كونها ال تملك المال الستئجار منازل خارج المخيم. 

على الرغم من تغافل األونروا والمؤسسات الحكومية عن ملف اإلعمار، تحاول عدد من و 
 العائالت الفلسطينية وبشكل تدريجي ترميم منازلهم المتضررة على نفقاتهم الخاصة.

وقال أحد سكان المخيم أنهم يجدون صعوبات كبيرة في تأمين مواد البناء الرتفاع األسعار،  
 ن المخيم ومدينة حلب. والمواصالت الرابطة بي

 
كما يعاني األهالي من عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى التحتية في المخيم، وعدم  

، وانعدام خدمات التعليم والصحة مما انعكس سلبًا عليهم وجعل الكثير من  والكهرباءتوفر الماء 
 سكانه النازحين عنه يترددون من العودة إليه.

الجئين الفلسطينيين أو مخيم )عين التل( شمال شرق هضبة حلب، وعلى  ويقع مخيم حندرات ل
الطريق المؤدي للمسارب المتجهة نحو تركيا، وعلى مرتفع صخري، وعلى مسافة ثالثة عشر  

 كيلومتًرا عن وسط المدينة. 



 

وتشير مصادر الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا بأن عدد سكان مخيم حندرات 
( الجئ فلسطيني، في حين عاد إلى المخيم بعد إعادة سيطرة  8000قبل الحرب ما يقارب ) كان

 عائلة.  200النظام عليه قرابة  

وفي سياق غير بعيد، أعلن معاون المدير العام لوكالة الغوث األونروا "مايكل امانيه"، أن الوكالة 
يم اليرموك إلعادة تأهيلها، وفق في صدد تشكيل لجنة لتقييم األضرار في مدرسة الطابغة في مخ

 ما قال مسؤول ملف التربية والتعليم في مخيم اليرموك "وليد الكردي".

وأضاف الكردي أن المدير العام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين "علي مصطفى" طالب بكلمته  
المدرسة   ، بضرورة ترميم3/10/2019في المؤتمر التربوي لمنطقة الحسينية الذي انعقد يوم 

 وتأمين المواصالت لطالب المخيم لنقلهم الى مدارسهم خارج المخيم لحين االنتهاء من الترميم.

 
يأتي ذلك وسط مناشدات وجهتها العائالت المتواجدة في مخيم اليرموك لألونروا والهيئة العامة  

كادر تعليمي  لالجئين الفلسطينيين، بترميم إحدى المدارس المدمرة في المخيم، وتأهيليها من 
 وتجهيزها لمواصلة تعليم أبنائهم.

مدرسة، وكان  16منشأة من منشأتها في مخيم اليرموك من بينها  32وتشير األونروا إلى تدمير 
 ( مدرسة للوكالة تعمل بنظام الفترتين.28مخيم اليرموك يضم قبل اندالع األحداث في سورية )

لواء القدس" الموالية للنظام السوري في  في موضوع آخر، ُقتل خمسة عناصر من مجموعة " 
 البادية السورية، إثر اشتباكات بين وحدة تابعة للمجموعة مع تنظيم "داعش". 



 

وقالت المجموعة إن االشتباكات وقعت في منطقة حميمة غرب الرصافة، وقتل خاللها عدد من 
ين حسين عثمان"، عناصرها وهم "عبيد عبد الرزاق العبيد"، و"أيمن ابراهيم المحمد"، و"حس 

 و"حمزة محمد المصطفى الفاعور"، و"محمد ابراهيم القاسم" 

( مقاتل فلسطيني، وخسر أكثر من 800آالف مقاتل بينهم قرابة ) 7ويقدر عدد اللواء بنحو 
(  90( مقاتل منذ تشكيله، فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى توثيقه ) 600)

 . 2013اء قضوا خالل مشاركتهم القتال منذ تشكيله عام الجئ فلسطيني من اللو 

يوم أمس، الشاعر والناقد الفلسطيني   2019إلى ذلك، كّرمت فعاليات حلب عاصمة الثقافة 
 السوري "عدنان الدربي" إلى جانب عدد من الفنانين واألدباء في حلب.

في عدد من المهرجانات   ويعتبر الدربي من رموز األدب والثقافة في مدينة حلب، وتم تكريمه
ومن أبناء مخيم حندرات لالجئين  1945والفعاليات الثقافية في سورية، وهو من مواليد عام 

 الفلسطينيين في حلب.

الجدير ذكره أن عشرات المؤسسات الثقافية الفلسطينية أوقفت عملها في سورية، فيما هاجرت 
لنظام السوري وقصف المخيمات مئات النخب الثقافية بسبب استهدافهم من قبل قوات ا

 الفلسطينية. 

 


