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صة نجاح خ ّ
طها فلسطينيون سوريون جنوب لبنان"
"مركز آفاق التعليمي ق ّ

• دعم مالي أوروبي للفلسطينيين النازحين من سورية إلى األردن
• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "عبد هللا صيام" منذ  6سنوات
• اليونان :الحكومة تقرر قطع مساعداتها عن الالجئين

آخر التطورات
تم ّكن عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان من خالل مركز آفاق التعليمي في
منطقة وادي الزينة جنوب لبنان ،من تقديم يد العون وإعادة تأهيل أكثر من ( )180طالب من

الطالب المتسربين من مدارسهم ،وتقديم برامج متنوعة تضم جميع فئات المجتمع المحلي.
وقال مدير المركز الالجئ الفلسطيني المهجر من مخيم اليرموك "ماهر عبود" إن فكرة البرنامج
جاءت بين عامي  2015و ،2016بعد مالحظة ظاهرة التفّلت الدراسي لألطفال ،وانتشار العمالة
بين األطفال الفلسطينيين المهجرين من سورية في لبنان.

وبدورهم تواصل عدد من الشباب الفلسطينيين السوريين في وادي الزينة مع مدراء المدارس في
المنطقة ،واستطلعوا آراءهم لضبط حالة تفلت الطلبة ،وبناء على ذلك تم افتتاح المركز بدعم من
الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني.
ظم دورات تعليمية عديدة لألطفال والفتية والفتيات إلى
وعن أعمال المركز قال عبود إن المركز ين ّ
جانب دورات في محو األمية للكبار والصغار ،وأكد أن أكثر من ( )50امرأة و( )70طفل تم
تخريجهم من دورات محو األمية.
ويقدم
ويقوم المركز بأنشطة تعليمية وثقافية ورياضية لجميع األعمار من بينهم براعم أطفالّ ،
برامج دعم نفسي للكبار والصغار إلى جانب أنشطة ترفيهية ومسابقات ودورات لتحفيظ القرآن

الكريم ،إضافة إلى تقديمه مساعدات من الحقائب المدرسية والصحية للطالب.

ويوفر المركز مواصالت مجانية ألكثر من ( )105طالب من طلبة برعاية منظمة اإلغاثة
االسالمية عبر العالم لضمان استمرارية متابعة تعليمهم وعدم وقوف الظروف االقتصادية عقبة
في طريق الطالب.
وأشار مدير المركز إلى أنه تم إرجاع أكثر من ( )140طالب إلى المدارس ،وأصبح المركز يضم
جميع فئات المجتمع المحلي من فلسطينيين سوريين وفلسطينيين لبنانيين وسوريين ولبنانيين.
وحول أهمية المركز والهدف منه قال عبود أن المركز يطمح أن يكون منارة علمية تضيء درب
األطفال المهجرين الفلسطينيين السوريين والسوريين ،وتنقذهم من غياهب الجهل التي تسببت
بها الحرب الدائرة في سورية ،والنهوض بالمستوى الفكري والعلمي ألبناء الشعب الفلسطيني.
ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في وادي الزينة جنوب لبنان يبلغ حوالي
( )400عائلة ،من أصل ( )31ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هرباً من الحرب
الدائرة في سورية.

وفي سياق آخر ،أعلن االتحاد األوروبي مساهمته بمبلغ مليوني يورو لوكالة األونروا ،من أجل
تمويل الخدمات الحيوية لالجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى األردن.
إن "الصراع في سورية يدخل عامه الثامن ،وقد تحمل الجئو
وقالت األونروا في بيانها أول أمس ّ
فلسطين وطأة عواقب الصراع المدمرة في جميع أنحاء المنطقة ،إذ يواجهون خط اًر شديداً في
مخيمات إقامتهم والتشريد المتعدد".

مكن الوكالة من توفير الخدمات األساسية لحوالي
ست ّ
وأشار البيان إلى أن هذه المساهمة ُ

 17500من الجئي فلسطين القادمين من سورية والمقيمين باألردن ،بما فيها خدمات الحماية،
والخدمات التعليمية في الحاالت الطارئة والخدمات الصحية األولية ،باإلضافة إلى تغطية التكاليف
التشغيلية التي تعزز قدرة الوكالة على توفير الخدمات للشريحة األكثر ضعفا بين الجئي فلسطين
في المنطقة.

قدموا قائمة مطالب خالل اعتصامهم
وكان المهجرون الفلسطينيون من سورية في األردن قد ّ

عمان ،وتضمنت صرف المساعدات الشهرية المقررة للفلسطينيين السوريين ،صرف
األخير في ّ

بدل إيجار المنازل وبدل محروقات وفواتير الكهرباء الماء ،صرف مساعدات طارئة للحاالت
الصعبة ،وزيادة المساعدات المقدمة من الوكالة.
وفي سورية ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "عبد هللا علي صيام" منذ يوم
 2013-07-15وحتى اللحظة ،وتم اعتقاله من حاجز الكابالت في منطقة السبينة جنوب
دمشق ،وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

يشار إلى أن مجموعة العمل استطاعت توثيق ( )1730معتقالً فلسطينياً في سجون النظام

السوري منهم ( )108معتقالت.

اليونانية أعلنت أنها
إلى اليونان ،حيث قالت مصادر إعالمية يونانية ،إن وزارة سياسة الهجرة
ّ
ستقطع مساعداتها المالية عن الالجئين الحاصلين على اإلقامة أو الحماية الفرعية قبل شهر
آب .2017
وأوردت المصادر أن السلطات ستطلب تدريجياً من جميع األشخاص الحاصلين على لجوء أو

حماية فرعية منذ أكثر من  6أشهر مغادرة المخيمات ومساكن مفوضية الالجئين ()UNHCR

بالمساعدة المالية تدريجياً.
كما ستتوقف عن إمدادهم ُ
ضطرة لتطبيق هذه السياسة ألسباب عدة أبرزها ،أنها ال زالت
وقالت الحكومة ال ّ
يونانية إنها ُم ّ
تواجه أعداداً كبيرًة من القادمين الجدد ،وازدحام الجزر ،وعدم وجود

أماكن كافية في المخيمات والمساكن التابعة لمفوضية الالجئين ( )UNHCRلتلبية حاجة طالبي
الّلجوء.
ويرى ناشطون في قضايا الهجرة ،أن السياسة الجديدة لليونان جاءت لتلبي متطلبات االتحاد
األوروبي الذي يقوم بتمويل برنامج المساعدة المالية وبرنامج الخطة السكنية التابع لمفوضية
الالجئين ( .)UNHCRووفقاً لقوانين االتحاد األوروبي ،فإن المساعدة المالية والسكن هي
خصصة لطالبي الّلجوء-أي الذين لم يصدر قرار بشأن طلبهم للجوء بعد.
ُم ّ

وحذر الناشطون من أن تنفيذ هذا القرار سيخلق أزمة جديدة تفاقم معاناة الالجئين الموجودة،
ومن عواقبه ،وأن التشرد وافتراش الطرقات سيكونان مصير مئات العائالت والشباب واألطفال
والمسنين ،حيث ال مأوى وال طعام ،وسيخسر كل الحاصلين على حق الحماية الدولية أبسط
حقوقهم اإلنسانية ،مثلما أدى قبل ذلك القرار الجائر الناتج عن اتفاقية تركيا واالتحاد األوروبي
في عام  2016إلى تحويل الجزر إلى سجون جماعية آلالف الالجئين حتى هذه اللحظة.
هذا ويعيش آالف الالجئين الفلسطينيين من سورية وغزة في اليونان أوضاعاً معيشية صعبة،

على الرغم من حصول المئات منهم إقامات يونانية ،ويحاولون الوصول إلى دول اللجوء
األوروبية.

