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ونازحو اليرموك في يلدا يؤكدون حقهم ..قصف على مخيم خان الشيح"
 "في العودة لمخيمهم

      

 
 

 مجموعة العمل ترصد الواقع التعليمي في مخيم العائدين بحمص 

  خالل محاولتهم الوصول إلى اليونانأطفال غرقاً  3مهاجراً بينهم  11قضاء 

 الوفاء تستمر بتقديم المساعدات اإلغاثية لفلسطينيي سورية في لبنان وتركيا 
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 لتطورات آخر 
تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق 

الحارة و  طال أطراف المخيممتفرقة منه، وبحسب إفادة مراسل مجموعة العمل فأن القصف 
فيما ُسجل سقوط قذيفة على مدرسة الجليل لتعليم القيادة  ،وشارع الرضا ،الشرقية منه

 .يق كثيف للطيران الحربيوالمركبات، لم تسفر عن وقوع اصابات، تزامن ذلك مع تحل
ُيذكر أن سكان مخيم خان الشيح يعيشون أوضاعًا إنسانية مزرية بسبب استمرار تدهور 

 .األوضاع األمنية في المزارع والمناطق المحيطة به

 
وفي جنوب دمشق نظمت هيئة فلسطين الخيرية ونادي جنين الرياضي ومجموعة جنين  

في بلدة يلدا المجاورة "اليوم األسود لمخيم اليرموك"الكشفية اعتصامًا جماهيريًا تحت عنوان 
أعوام على نكبة مخيم اليرموك، وشارك في االعتصام حشد كبير  3للمخيم، وذلك بعد مرور 

رموك وأطفال المخيم، حيث أكد األهالي والقائمون على الهيئة أنهم لن يتخلوا من أهالي مخيم الي
 .وفلسطين عن حقهم في العودة إلى مخيم اليرموك
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يشار أن معظم أبناء مخيم اليرموك نزحوا عنه عقب مجزرة مسجد عبد القادر الحسيني التي قام 
لسقوط العشرات من الضحايا والجرحى، بها طيران الجيش السوري قبل ثالثة أعوام، والتي أدت 

ثم نزح اآلالف ممن تبقى في المخيم إلى البلدات المجاورة عقب اقتحام داعش للمخيم مطلع 
نيسان الماضي، فيما بقي بضعة آالف داخل المخيم في ظل سيطرة النصرة وداعش واستمرار 

 .حصار الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له
منفصل رصدت مجموعة العمل الواقع التعليمي ومعوقاته في مخيم العائدين بمدينة  وفي سياق

حمص، حيث يؤمن أهالي المخيم بضرورة التعّلم ويعّدونه هدفًا رئيسيًا لديهم، وتقدَّر نسبة 
 .من عدد السكان% 59المتعلمين في مخيم العائدين حتى المرحلة اإلعدادية 

وأربع ( الشجرة والرملة)ارس لألونروا، هي عبارة عن إعداديتين وتوجد في مخيم العائدين سّت مد
: باإلضافة إلى ثالث روضات ،(الجش، الرأس األحمر، دير األسد والبروة)مدارس ابتدائية 

روضة العودة التابعة لألونروا، روضة زهور الياسين التابعة لحركة حماس، وروضة براعم 
المرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات، فهي حصرًا في األقصى التابعة التحاد المعلمين، أما 

 .المدارس التابعة للحكومة السورية

 
شهد التعليم تراجعًا حادًا نتيجة العديد من العوامل، كهجرة  5109/5102وفي العام الدراسي 

أهل الخبرة من المعلمين الناجمة عن تدهور األوضاع األمنية في المخيم والرغبة في البحث عن 
األمن واألمان بعدما تزايدت أعمال التفييش واالعتقال واالبتزاز على الكنية والجنسية والمذهب، 
والضغط النفسي على من لم ينخرط وينَحز إلى طرف على حساب طرف آخر، ما اضطرهم 
إلى الفرار، رغم االمتيازات التي كانوا يتمتعون بها من رواتب عالية تدفعها لهم األونروا، 

 .ل، شغل هذا الفراغ معلمون ال يمتلكون الكفاءة أوالخبرة الالزمتين للقيام بالعملية التعليميةبالمقاب
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فقد اسُتخدم المتخرجون الجدد من طالب الجامعات دون إخضاعهم للدورات التأهيلية الالزمة 
دارة الصف وتقنيات التعل تقان الوسائل التعليمية والطرق التدريسية وا  يم إلعداد المدرسين وا 

الحديثة، ما اضطر الطالب إلى االلتحاق بالمعاهد الخاصة للتقوية، وهذا يزيد العبء المادي 
 .على األهالي

كذلك ُدمجت المدارس واسُتغني عن واحدة منها مع موظفيها نتيجة التسرب الدراسي والنزوح 
الثالث طالبًا، خاصة صفوف  01والهجرة، حتى أصبح عدد طالب بعض الصفوف ال يتجاوز 

 ."التاسع"اإلعدادي 
 

 تركيا
آخرون  1أطفال، فيما نجا  3شخصًا غرقوا بينهم  00ذكرت وكاالت أنباء تركية أن حوالي 

غربي تركيا، وذلك بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين من " كوش أضاسى"قبالة سواحل قضاء 
ود البحث واإلنقاذ تركيا إلى اليونان، وأضافت الوكاالت أن خفر السواحل التركي يواصل جه

 .بمساعدة طائرات هليكوبتر في موقع غرق القارب قبالة سواحل منتجع كوساداسي
يشار إلى تواصل هجرة الالجئين الفلسطينيين والسوريين من تركيا إلى اليونان على الرغم من 

" قوارب الموت"ظروف الشتاء وارتفاع أمواج البحر، فيما ينتظر المئات منهم دوره لركوب 
 .لواصلة بين األراضي التركية والجزر اليونانية للوصول إلى دول اللجوء األوروبيا

 
 لجان عمل أهلي

بتقديم خدماتها " معًا لشتاء دافئ"تستمر قافلة الوفاء اإلغاثية بحملتها التي أطلقتها تحت عنوان 
على القافلة فقد اإلغاثية لالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان، وبحسب القائمين 

زار وفد الحملة مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت وقدموا للعائالت الفلسطينية 
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السورية القاطنة هناك مساعدات عينية ومساعدات مالية، حيث تضمن التوزيع غساالت 
 .وبطانيات وطرود غذائية

الفلسطينية السورية في مدينة  أكياس من الفحم للعائالتو  كما قدمت الحملة مساعدات غذائية
 .كهرمان مرعش جنوب تركيا

يشار أن قافلة الوفاء األوروبية قامت بحمالت إغاثية لالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان 
 .وسوريا وتركيا وصواًل إلى المحاصرين الفلسطينيين في مخيم اليرموك والبلدات المجاورة

 
 2102/ كانون األول ــ ديسمبر / 22/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 (095911 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 095111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و
فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا ( 2111)لبنان، 

 .5109لغاية يوليو " األونروا"
  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 32)أكثر من

 .األخيرة
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك

يومًا، والماء لـ ( 513)لتوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ا( 513)لليوم 
 .ضحية( 080)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 023)

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .يومًا على التوالي( 120)

 يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 529)حوالي  نزوح جميع األهالي عنه منذ: مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه%( 11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 215)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
 استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text

