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اليوم الدولي للتعليم..مجموعة العمل" :أوضاع صعبة تواجه آالف الطلبة الفلسطينيين في سورية"

• األمن السوري يعتقل ثالثة من أبناء مخيم خان الشيح
• سقوط صواريخ في محيط مخيم النيرب
آخر التطورات

• حملة للقضاء على الكالب الشاردة في الحسينية والديابية والسيدة زينب

آخر التطورات
تأثرت العملية التعليمية داخل المخيمات الفلسطينية في سورية سلبياً نتيجة ما أصابها من أعمال

التدمير أو الحصار أو التهجير ،وبعد  8سنوات من األزمة شهد القطاع التعليمي الفلسطيني نشاطاً

ملحوظاً لكن يعاني أوضاع صعبة وتحديات كبيرة.

ففي مخيم درعا يتلقى أكثر من ( )500طالب وطالبة تعليمهم في مدارس بديلة عن مدارس األونروا
بسبب تدميرها وخرابها خالل األزمة السورية ،حيث عمل أبناء المخيم والهيئات العاملة على األرض
بفتح تلك المدارس ،مستخدمين المنازل التي تركها سكانها ونزحوا إلى خارج المخيم منها (منزل
عبد هللا اليوسف) ،وقام المتطوعون بتجهيز الصفوف الدراسية من الصف األول حتى الصف
التاسع ،وجهزوا الصفوف بالمقاعد الدراسية والطاوالت بعد سحبها من تحت ركام مدارس األونروا.
ويعاني الطلبة من ضيق الصفوف واكتظاظها وعدم التهوية المناسبة ،واالفتقار إلى الدعم المادي
والمستلزمات الدراسية ،وسط وضع خدمي ومعيشي سيئ.
وفي مخيم اليرموك الذي يخلو من مدرسة تعليمية مخصصة للطلبة ،يلتحق الطلبة المتواجدون
داخله بمدارسهم في مساكن الزاهرة ،ويتم نقلهم بوسائل نقل خاصة لمنع النظام السوري دخول
األهالي وإصالح البنى التحتية في المخيم.
وتشير األونروا إلى تدمير ( )16مدرسة في مخيم اليرموك من أصل ( )23مدرسة للوكالة كانت
تعمل بنظام الفترتين.

كما يعاني أكثر من ( )200طالب في مخيم حندرات في حلب من ظروف تعليمية سيئة ،بعد
تعرض مدراس المخيم ومنازله للدمار والخراب بسبب قصف النظام السوري خالل سنوات الحرب.
حيث بدأوا الدراسة في مدرسة مقامة في أحد بيوت المخيم المدمرة التي ال تحتوي على نوافذ أو
أبواب أو مياه أو وسائل تدفئة.

أما في مخيم دير بلوط شمال سورية الذي يضم مئات الالجئين الفلسطينيين يتلقى الطالب تعليمهم
في خيمة ،وذلك في مبادرة من قبل عدد من المهجرين المتطوعين ،وأسهمت فيها منظمة "آفاد"
( )AFADالتركية.
ووصل عام  2018عدد طالب المدرسة قرابة ( )250طالباً وطالبة من أصل ( )1500لم يلتحقوا
بالمدارس في مخيمي دير بلوط والمحمدية ،ويفتقر الطالب لمستلزمات الدراسة من كتب وقرطاسية،
ومع فصل الشتاء يهدد المطر الخيام المعدة للتعليم ،ويحتاج األطفال إلى مالبس وأحذية شتوية
تقيهم البرد القارس.
يشار أن أكثر من ( )50ألف طفل فلسطيني يتلقون تعليمهم في سوريا بالرغم من كل األضرار
التي لحقت بمدارسها ،إضافة لآلالف في لبنان واألردن وتركيا.
في سياق آخر ،اعتقلت األجهزة األمنية السورية يوم  21الشهر الجاري ،ثالثة من أبناء مخيم خان
الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،وأكد مراسل مجموعة العمل أن عناصر أمنية من فرع

سعسع األمني اعتقلت الثالثة بعد عام من عودتهم من لبنان ،مشي اًر أنهم كانوا في لبنان منذ بداية
األحداث وليس عليهم تهم سابقة ،وتتحفظ مجموعة العمل عن ذكر أسمائهم بناء على طلب ذويهم.

ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1781معتقالً فلسطينياً في سجون األجهزة األمنية السورية ،بينهم

( )248من أبناء مخيم خان الشيح.

في شمال سورية ،أفاد مراسل مجموعة العمل أن عدداً من الصواريخ انفجرت في محيط مخيم
النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب ،ولم يرد وقوع إصابات في صفوف المدنيين ،ورّجح ناشطون

أن يكون مصدر الصواريخ قوات المعارضة السورية ،فيما يسمع في المخيم أصوات انفجارات
وقصف بين قوات النظام السوري والمعارضة في حلب.

يشار إلى أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي
لطرفي الصراع في سورية ،وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإطالق النار مما أدى إلى وقوع
ضحايا في صفوف المدنيين.
في ريف دمشق ،أطلقت بلديات السيدة زينب وحجيرة والسبينة والحسينية وتجمع الديابية حملة
واسعة للقضاء على الكالب الشاردة ،حيث باتت ظاهرة تؤرق حياة السكان في تلك المناطق
والمخيمات الفلسطينية فيها.

وقال القائمون على الحملة "إنه بهذا التعاون سيتم القضاء على نسبة كبيرة من الكالب الشاردة،
التي تتعرض لألطفال وطالب المدارس والنساء والمارة ،خاصة في الصباح الباكر ،وكان من آثار
اعتدائها تحويل بعض اإلصابات للمشفى بهدف العالج"
الجدير ذكره أن أبناء التجمعات والمخيمات الفلسطينية بريف دمشق السبينة والحسينية والديابية
يشكون من إهمال البلديات ،وتردي الخدمات التي تقدمها وأهمها مشكلة انقطاع الكهرباء والماء.

