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العدد2480 :

"أطفال مخيم اليرموك يناشدون ترميم وافتتاح مدرسة لتعليمهم"

• جولة لألونروا ومؤسسة الالجئين في مخيم حندرات لمتابعة وضع المياه والكهرباء
•  15فلسطينيا ً من جيش التحرير قضوا بعد انشقاقهم خالل األحداث في سورية
• تكريم شاب فلسطيني بلقب "هدّاف الدوري" للناشئين في هامبورغ

آخر التطورات
ناشد أطفال مخيم اليرموك األونروا والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين ،بترميم إحدى المدارس
المدمرة في المخيم ،وافتتاح صفوفها لمواصلة تعليمهم.
وعرض أولياء الطلبة في لقاء جمعهم قبل أيام ،مع مسؤول ملف التربية والتعليم في مخيم
اليرموك "وليد الكردي" ،المعاناة التي يعيشها الطلبة جراء عدم وجود مدرسة في المخيم،
وصعوبات مواصلة تعليمهم في مدارس خارجه.
وطالب األهالي بفتح مدرسة وتأمين كادر تدريسي لألطفال في المخيم ،وتأمين مواصالت لنقل
أبنائهم إلى مدارس خارج المخيم ،وذلك في ظل خلو المخيم من النقل العام والخاص ،ومنع
النظام من عودة السكان.

وجرى اللقاء في مدرسة الجرمق المدمرة في مخيم اليرموك ،بحضور أكثر من  30طالب وطالبة
تحضي اًر للعام الدراسي .2020/2019
وتشير األونروا إلى تدمير  32منشأة من منشأتها في مخيم اليرموك من بينها  16مدرسة ،وكان
مخيم اليرموك يضم قبل اندالع األحداث في سورية ( )28مدرسة للوكالة تعمل بنظام الفترتين
من أصل ( )112مدرسة للوكالة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا ،إضافة الى
ثمان مدارس حكومية.

في شمال سورية ،قام مدير وكالة األونروا في حلب "محمد شريتح" ومدير مؤسسة الالجئين
الفلسطينيين "أحمد ابراهيم" ووفد مرافق ،بجولة في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين بحلب
لمتابعة وضع المياه والكهرباء.
بحل
هذا ولم يعلن عن إجراءات من شانها تخفيف معاناة األهالي ،حيث يطالب أبناء المخيم ّ
ضخها إلى المنازل وضرورة صيانة شبكة المياه والمضخة.
مشكلة مياه الشرب وإعادة ّ
وكانت مؤسسة الالجئين قد رفعت كتاباً للمدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في حلب،
وشددت في كتابها على حل المشكلة ومعالجة شبكة المياه ،األمر الذي سيساعد على عودة
الالجئين الفلسطينيين إلى مخيمهم.

وكان أبناء مخيم حندرات قد هجروا عن منازلهم يوم  2013-04-27إثر تعرضه لقصف النظام
السوري بسبب سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مخيمهم.
في سياق آخر ،أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه
وثق تفاصيل ( )15ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة
في سورية بعد انشقاقهم.
وقال فريق الرصد أن من بين الضحايا المنشقين عن الجيش ضباطاً ،أبرزهم المالزم أول "إياس
نعيمي" الذي قضى إثر قصف مخيم اليرموك .2013-07-30
كما تم توثيق  7ضحايا قضوا تحت التعذيب وهم :مدرب كرة اليد في فريق جيش التحرير ونادي
الشرطة السوري "أسامة الخضراء" ،والرقيب "محمد حمدان" ،الرائد "محمد فرح"" ،عبد الرحمن

خرطبيل" ،إيهاب موسى"" ،محمد فوراني" ،و"أحمد هواش" والذي اعتقل من قطعته العسكرية في
مصياف.
فيما أعدم الرقيب أول "مرعي المدني" على يد مجموعة عسكرية تابعة للمعارضة في مخيم
اليرموك بتهمة سب الذات اإللهية ،و"خالد الحسن" الذي قضى في اشتباكات مع تنظيم "داعش"
شكل كتيبة أحرار جيش التحرير ،ووثق قضاء "باسل عزام" بغارة
في مخيم اليرموك بعد ان ّ

روسية على إدلب.

هذا ويجبر النظام السوري الالجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير
الفلسطيني ،ويتعرض كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن ،األمر الذي دفع آالف
الشباب للهجرة خارج البالد.
كرمت إدارة البرامج الرياضية  SAGAفي مدينة هامبورغ األلمانية الشاب
في بالد المهجرّ ،
الفلسطيني السوري "هادي ابراهيم" بلقب هداف دوري كرة القدم وتم منحه كأس الدوري ،كما توج
فريقه  Altona93بالمركز األول بين الفرق الرياضية لكرة القدم للناشئين ،وهو من أبناء مخيم
العائدين في حمص.
يشار إلى أن العشرات من أبناء فلسطينيي سورية باتوا يشكلون حالة اندماج مبدعة في دول
المهجر ،متغلبين على الصعوبات والخسائر الكبيرة التي فقدوها خالل سنوات الحرب واللجوء
التي عاشوها وعانوا فيها.

