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 إعادة تأهيل حديقة المشروع في مخيم حندرات وناشطون ينتقدون •

 تعلم اللغات الجديدة هاجس يؤرق الالجئين الفلسطينيين من كبار السن في أوروبا •

 فلسطينية سورية األولى في هولندا بتحدي القراءة ومن األربعة األوائل في دبي •

 5777: العدد

 "مخيم درعا: توزيع الدفعة األولى من "المازوت" المدّعم والفقر يحرم العشرات من شرائه"

14-11-2019 



 

 آخر التطورات 

وزعت لجان مختصة الدفعة األولى من مادة المازوت المنزلي في مخيم درعا لالجئين 
الفلسطينيين جنوب سورية، وذلك بموجب "البطاقة الذكية" وجداول معدة مسبقًا للذين قاموا 

 بالتسجيل.

لتر للعائلة الواحدة وفق السعر المحدد من  100وقال مراسل مجموعة العمل إنه تم تعبئة كمية 
ألف ليرة سورية، مشيرًا أن عشرات العائالت لم تستطع شراء  18قبل الحكومة ما يقارب 

 المازوت لعدم امتالكها المال الالزم.

 
ء الستخدامه للتدفئة، إضافة إلى وأكد مراسلنا أن حاجة األهالي للمازوت تزداد مع فصل الشتا

االستخدام المعتاد في تسخين الماء وأعمال المنزل، واألسعار المرتفعة في األسواق للمحروقات 
 تفرض على األهالي حاجات خارجة عن قدراتهم المعيشية.

 باالنتقال إلى شمال سورية بادر كل من لواء القدس والهالل األحمر الفلسطيني العمل على إعادة
تأهيل وتشجير حديقة المشروع في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب، بهدف إزالة ما 

 لحق بها من أضرار وخراب بسبب اندالع األعمال الحربية في المخيم. 

من جانبهم انتقد عدد من الناشطين وأهالي المخيم عملية إعادة تأهيل حديقة المشروع، مشيرين 
اتخاذ خطوات عملية إلعادة تأهيل البنى التحتية في المخيم وترميم إلى أنه كان من الواجب 

منازل األهالي، مطالبين الجهات الحكومية والمعنية ووكالة األونروا العمل على تأمين الخدمات 
األساسية وتأهيل البنى التحتية، وتوفر الماء والكهرباء، وخدمات التعليم والصحة في المخيم، 

 من سكان المخيم خارجه للعودة إليه. وذلك لتشجيع من تبقى



 

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

 
الذين لجأوا إلى أوروبا خالل من جهة أخرى يعاني المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين 

السنوات الماضية من مصاعب متعددة أبرزها تعلم اللغات الجديدة لتلك البلدات خصوصًا بلدان 
الشمال األوروبي، األمر الذي شكل عقبة لهم فيما يتعلق باالندماج والحصول على فرص عمل 

اللغة في حين تتطلب  في تلك البلدان،  حيث تتطلب معظم المهن اليدوية مستوًا متوسط من
المهن األكاديمية مستوًا عالي من اللغة األمر الذي حال دون حصول الالجئين الجدد على فرص 
عمل مناسبة لهم، مما جعل معظمهم مسجاًل على نظام الخدمات االجتماعية لبلدان مثل النرويج 

األساسية فقط لالجئين والسويد والدنمارك وهولندا وألمانيا، هذا وتقدم تلك البلدان الخدمات 
كالسكن والحد األدنى من المصروف اليومي، في حين تضغط عليهم لاللتحاق بأعمال قد ال 

 تتناسب مع خبراتهم وشهاداتهم.

يذكر أن الحرب في سورية أجبرت اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين على مغادرة 
بًا من القصف والحصار، يضاف إلى ذلك مخيماتهم والمخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا هر 

 المعاملة القاسية وإغالق الحدود في وجه فلسطينيي سورية من معظم بلدان الجوار السوري.

في شأن أخر تمكنت الطالبة الفلسطينية السورية "سيرين فواز محمد" من أبناء مخيم اليرموك، 
 العربي على مستوى هولندا.من التفّوق على جميع زمالئها والفوز بلقب تحدي القراءة 

كما شاركت سيرين في مسابقة تحدي القراءة العربي بموسمه الرابع في دبي، ومن بين آالف 
 المتقدمين تم اختيارها من بين األربعة األوائل على الجاليات العربية في العالم.



 

حدي أضاف لي وحول تأثير التحدي قالت سيرين "التحدي أعاد إحياء جذوة القراءة في نفسي، الت
الكثير، فقد أعاد لي الشعور باالنتماء إلى الوطن العربي، وأذاقني لذة القراءة بالعربية والتي 

 افتقدتها كثيرًا، بعد انتقالي إلى هولندا، حيث الحصول على الكتب العربية ليس باألمر الهين"

يخ، أكدت أنها تمكنت من سيرين التي تقرأ في األدب العربي والعالمي والروايات والتربية والتار 
 كتابًا. 25كتاب، رغم أن المطلوب منها للتحدي هو  100إنجاز أكثر من 

 


