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يرفع المزيد من السواتر الترابية في " داعش"وسط اشتباكات متقطعة، "
 "محيط مدرسة المالكية في مخيم اليرموك

      

 
 

 قصف مدفعي يستهدف األطراف الغربية من مخيم خان الشيح 

  لبنان مستمرون باعتصاماتهم ضد تقليصات األونروافلسطينيو سورية في 

 تراجع حاد بمستوى التعليم في مخيم العائدين بحمص بسبب تدهور األوضاع األمنية 
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 آخر التطورات

أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين 
الفلسطينيين بدمشق، قيام عناصر تنظيم 

برفع المزيد من السواتر الترابية " داعش"
مدرسة المالكية في مخيم  في محيط

اليرموك، حيث يتحصن العشرات من 
 .عناصر تنظيم النصرة في المخيم

يأتي ذلك وسط استمرار االشتباكات 
  .في اليرموك والتي بدأت مطلع الشهر الحالي" النصرة"و" داعش"المتقطعة بين تنظيمي 

نيسان  –خيم مطلع إبريل إلى الم" داعش"يذكر أن عناصر النصرة كانوا قد سهلوا دخول تنظيم 
 .الماضي، حيث سيطر التنظيم بمساعدة النصرة على مساحات واسعة من المخيم

تعرضت الجهة الغربية من مخيم خان الشيح للقصف، لم تسفر عن  ،وباالنتقال إلى ريف دمشق
وقوع اصابات بين المدنيين إلى ذلك جدد سكان مخيم خان الشيح مناشدتهم لطرفي الصراع في 

رية ومنظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق والفصائل الفلسطينية ووكالة سو 
األونروا ومنظمات حقوق اإلنسان التدخل العاجل إليقاف القصف المستمر الذي يستهدف المخيم 
ع منذ أيام، وشدد األهالي أنه ال يوجد أي مبرر الستهداف المخيم الذي ال يوجد فيه أي مسلح يتب

 .ألي جهة إنما اآلالف من المدنيين فقط

أما في مخيم العائدين بحمص فقد شهد التعليم تراجعًا حادًا نتيجة العديد من العوامل، كهجرة أهل 
الخبرة من المعلمين الناجمة عن تدهور األوضاع األمنية في المخيم والرغبة في البحث عن 

عتقال واالبتزاز على الكنية والجنسية والمذه،، االو  األمن واألمان بعدما تزايدت أعمال التفييش
والضغط النفسي على من لم ينخرط وينَحز إلى طرف على حسا، طرف آخر، ما اضطرهم إلى 

 .الفرار، رغم االمتيازات التي كانوا يتمتعون بها من روات، عالية تدفعها لهم األونروا
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أو الخبرة الالزمتين للقيام بالعملية بالمقابل، شغل هذا الفراغ معلمون ال يمتلكون الكفاءة 
فقد اسُتخدم المتخرجون الجدد من طال، الجامعات دون إخضاعهم للدورات التأهيلية .التعليمية

دارة الصف وتقنيات التعليم  تقان الوسائل التعليمية والطرق التدريسية وا  الالزمة إلعداد المدرسين وا 
بالمعاهد الخاصة للتقوية، وهذا يزيد الع،ء المادي الحديثة، ما اضطر الطال، إلى االلتحاق 

 .على األهالي

 
كذلك ُدمجت المدارس واسُتغني عن واحدة منها مع موظفيها نتيجة التسر، الدراسي والنزوح 

طالبًا، خاصة صفوف الثالث  71والهجرة، حتى أصبح عدد طال، بعض الصفوف ال يتجاوز 
 ."التاسع"اإلعدادي 

أن أهالي مخيم العائدين بحمص يؤمنون بضرورة التعّلم ويعّدونه هدفًا رئيسيًا الجدير بالتنويه 
من عدد السكان، % 59لديهم، وتقدَّر نسبة المتعلمين في مخيم العائدين حتى المرحلة اإلعدادية 

وأربع ( الشجرة والرملة)وتوجد في مخيم العائدين سّت مدارس لألونروا، هي عبارة عن إعداديتين 
روضة : ، باإلضافة إلى روضتين هما(الجش، الرأس األحمر، دير األسد والبروة)بتدائية مدارس ا

أما المرحلة الثانوية .العودة التابعة لألونروا، وروضة براعم األقصى التابعة التحاد المعلمين
 .والمعاهد والجامعات، فهي حصرًا في المدارس التابعة للحكومة السورية

جئون الفلسطينيون السوريون في لبنان في االعتصام الجماهيري على صعيد آخر، شارك الال
الذي أقيم اليوم الجمعة أمام المقر الرئيسي لألونروا في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك احتجاجًا 

 .على تقليص وكالة األونروا لخدماتها في لبنان
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خصوصًا فيما يتعلق بملف وطال، المحتجون إدارة األونروا بالعدول عن قراراتها األخيرة 
االستشفاء، كما حّملوا إدارة األونروا في لبنان المسؤولية عن التدهور الصحي لالجئين 

 .الفلسطينيين

ألف الجئًا فلسطينيًا ُهجروا من سوريا إلى لبنان، وذلك بسب، القصف ( 9..5)يذكر أن حوالي 
 .والحصار واالشتباكات التي استهدفت مخيماتهم في سورية

 
 9102/ نيسان ــ ابريل/ 92/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان  (42.500) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .179.يوليو 
 .ياالجئ فلسطيني سوري في ترك (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( ..17)أكثر من  •

 .179.األول 
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا ( 955)يومًا، والماء لـ ( 7771)منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء ( 7155)

 .ضحية( 781)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 519)
ة مجموعات يوم بعد سيطر ( 7155)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 191)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زين، والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
ت الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقا: مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


