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"طالبات فلسطينيات يحققن املراتب األولى بامتحانات التعليم األساسي يف سوريا"
دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب

• األونروا :انفجار بيروت سيدفع الجئي فلسطين نحو املزيد من اليأس
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•  265ضحية من جيش التحرير الفلسطيني قضوا خالل الحرب يف سورية

"

• اليونان تعيد قارب يقل  35مهاجرًا إلى املياه اإلقليمية التركية

آخر التطورات
ىلع الرغم من كل الصعوبات التي واجهت وتواجه الفلسطيني يف سورية وقلة إمكانياتهم
املادية والضغوط االقتصادية واملعيشية والنفسية ،حقق عدد من الطالبات والطالب
الفلسطينيين املراكز األولى ىلع مستوى املدن واملحافظات السورية يف نتائج امتحانات
التعليم األساسي (التاسع) للعام الدراسي  2020 - 2019التي أصدرت نتائجها وزارة التربية
السورية يوم األربعاء  8آب /أغسطس.

فقد نالت الطالبة الفلسطينية "إسراء محمد الرفاعي" من أبناء مخيم اليرموك املرتبة األولى
ىلع مستوى سورية بامتحانات التعليم األساسي -التاسع -محققة مجموع  3100درجة من
أصل  3100درجة ،من مدرسة "محمود يوسف عيسى" البديلة شفا عمرو ،يف حين حققت "نايا
محمد صالح عبد العال" من سكان حلب ىلع املركز األول ىلع مستوى محافظة حلب وىلع
مستوى سوريا محققة مجموع  3100درجة من أصل  3100درجة.

فيما حصلت الشقيقتان الفلسطينيتان "هنا ورنا أحمد زكي خيرات" من أبناء مخيم العائدين
بحماة ىلع املراتب األ ولى ىلع مستوى مدينة حماة يف نتائج التعليم األساسي ،علمًا أن
والدهما قضى تحت التعذيب يف السجون السورية.
يف سياق مختلف أعلنت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف
الشرق األدنى (األونروا) عن خشيتها من عواقب االنفجار الذي وقع بمرفأ بيروت يف الرابع من
آب الجاري ىلع املجتمعات املعرضة للمخاطر يف لبنان بشكل أكثر حدة ،مشيرة إلى أن نتائج
االنفجار ستؤثر بشكل كبير ىلع جميع مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية يف لبنان،
وستدفع بالناس مثل الجئي فلسطين نحو املزيد من اليأس".

من جانبه قال كالوديو كوردوني مدير شؤون األونروا يف لبنان إن الجئي فلسطين هم أصال
من بين األشد عرضة للمخاطر يف البالد ،والعديد منهم يعتمدون بشكل كبير ىلع املعونة
النقدية الطارئة التي يحصلون عليها من الوكالة لكي يتمكنوا من إطعام عائالتهم.

ودعا كالوديو املجتمع الدولي إلى إدراج الجئي فلسطين يف استجابته الفورية لحاالت
الطوارئ ،وذلك لضمان استمرار تلقيهم للمساعدات النقدية التي هم يف أمس الحاجة إليها
حتى يتمكنوا من شراء الطعام ومن البقاء آمنين.
باالنتقال إلى ريف دمشق يعيش سكان مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق
أوضاعًا معيشية مزرية ،حيث يعاني قاطنيه من تردي البنى التحتية وتهميش من قبل األونروا
والجهات الحكومية الرسمية للمخيم ،وإهمال متعمد ملطالبهم بترميم البنى التحتية والعمل
ىلع توفير الخدمات األساسية من ماء وكهرباء وإزالة أكوام القمامة من أزقة وحارات املخيم.

كما يشكو أهالي مخيم خان دنون يف ريف دمشق من صعوبة الحصول ىلع رغيف الخبز،
وردا ءة نوعية وقلة النظافة وتدني وانخفاض جودته ومواصفاته يف أفران مخيمهم
واملناطق املجاورة له.

يف حين عبر أهالي املخيم عن غضبهم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم
لفترات طويلة ،مستهجنين قطعها يف هذه الظروف القاسية وتعطيل أعمالهم بسبب
فيروس كورونا.
أما يف املجال الطبي اشتكى أهالي مخيم خان دنون من املعاملة السيئة من قبل بعض
موظفين وموظفات املستوصف التابع لوكالة األونروا يف املخيم ،وتصرفاتهم غير اإلنسانية
مع الرجال والنساء وكبار السن.
من جهة أخرى أعلن فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
أنه وثق تفاصيل ( )265ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب
الدائرة يف سورية ،حيث قضى معظمهم إثر األعمال العسكرية يف ريف دمشق مع قوات
النظام السوري.

وتعتبر منطقة تل كردي يف ريف دمشق الواقعة بين مدينتي دوما وعدرا من أبرز املناطق
التي سقط فيها ضحايا من عناصر جيش التحرير ،إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي
ومنطقة السويداء جنوب سورية.
وأشار فريق الرصد والتوثيق أن  15عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني ،قضوا بعد انشقاقهم
خالل مشاركتهم القتال ضد قوات النظام السوري ،إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب
يف سجون النظام السوري.
يف ملف الهجرة أعاد خفر السواحل اليوناني اليوم  09أغسطس قارب يقل  35مهاجرًا غير
نظامي إلى املياه اإلقليمية التركية ،وذلك أثناء محاولته الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية.
ووفقًا لخلية اإلنقاذ التي نقلت الخبر أن خفر السواحل اليوناني وضع املهاجرين ىلع طوافات
ىلع شكل خيمة وقام بتركهم وسط البحر ،ودفعهم نحو املياه اإلقليمية التركية غير آبه
للخطر الذي يمكن أن يتعرض له املهاجرين.
من جانبهم قال ناشطون يف قضايا الهجرة إنه سجل عدة حاالت قيام السلطات اليونانية
باعتراض املهاجرين القادمين من تركيا عبر قوارب البحر إلى جزرها ،وإعادتهم بشكل قسري
إلى تركيا ،متهمين اليونان بانتهاكها للقانون األوروبي وحقوق اإلنسان بشكل منتظم ،يف
حين أن الدول األوروبية ال تفعل شيئًا حيال تلك االنتهاكات.

