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 2624: العدد

 "فلسطينياً من أبناء مخيم اليرموك فقدوا منذ بداية الحرب في سورية 178"

 فلسطينيو سورية إبداٌع وتميز وإرادة ممزوجة باألمل  •

 وفد من أهالي سبينة ومخيمها يزور وزارة الكهرباء  •

ً  16مهاجراً بينهم   138خفر السواحل التركي يوقف  •  فلسطينيا

 توزيع مادة المازوت على العائالت الفلسطينية في ريف إدلب •

31-12-2019 



 

 آخر التطورات

" الجئًا  178كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "
مشق فقدوا منذ بداية الحرب الدائرة في فلسطينيًا من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بد 

 امرأة  26رجاًل و  152سورية، بينهم 

وتشير اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد الالجئين  
 ( شخصًا.331الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية وصل إلى )

 
وتميز وتألق لفلسطينيي سورية وقصص نجاح في كافة تفوق  2019إلى ذلك شهد عام 

المجاالت األدبية والفنية والرياضية والعلمية، في بلدان الشتات واللجوء الجديد، حيث استطاعوا 
المنافسة واالجتهاد وحفر مستقبلهم بأيديهم جاعلين من جراحهم ومأساتهم وسيلة لنزف إبداعاتهم  

منح، فإرادة الحياة لديهم اثبتت أنها األقوى واألبقى من الواقع  وتحويل األلم إلى أمل، والمحن إلى
السوداوي والمحن والمصائب التي توالت عليهم، خاصة وأنهم لم يستسلموا لليأس وحالة اإلحباط  

 التي عاشوها، بل كان ذلك محفزًا ليبدعوا ويتألقوا.

مقر وزارة   12/ 30س الثنين في سياق مختلف زار وفد يمثل أهالي بلدة سبينة ومخيمها يوم أم
حيث ألتقى المهندس نضال قرموشة معاون وزير الكهرباء والمهندس محمد  الكهرباء في دمشق،

عبد الوهاب الخطيب المدير العام للمؤسسة معاون وزير الكهرباء وبحث معهما واقع حال 
كة الكهرباء  منظومة الكهرباء في المنطقة والحال التي وصلت إليها البلدة بسبب تردي شب

 وانقطاعها لفترات زمنية طويلة.



 

من جانبه وعد معاون وزير الكهرباء الوفد بحل عدد من المشاكل والتي تتلخص بفك االختناقات  
وتأهيل شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، فضاًل عن تنفيذ عدد من المشاريع منها تركيب عدادات 

تحويل كهربائية جديدة في بداية العام الجديد  مراكز 10ووضع  توفرها،الكهرباء للمنازل حين 
 تغذي منطقة السبينة ومخيمها.

هذا ويعاني سكان مخيم السبينة أزمة خانقة تتمثل في تردي الواقع الخدمي والبيئي، فضاًل عن  
 تردي أوضاعهم االقتصادية والمعيشية وسط غالء األسعار وانعدام فرص العمل.

( مهاجرين غير  107السواحل التركية األحد الماضي )من جهة أخرى أوقفت قوات خفر 
نظاميين بوالية أيدين، خالل محاولتهم مغادرة السواحل الغربية لتركيا إلى الجزر اليونانية بطرق  

 غير نظامية. 

مهاجرًا على متن قارب مطاطي بسواحل منطقة "كوش   31كما أوقف خفر السواحل التركي، 
 فلسطينيين.  ٤سوريا و  26 أداسي" في الوالية ذاتها، منهم

من المهاجرين المقبوض عليهم يحملون الجنسية السورية،   38وأشار خفر السواحل التركي أن 
 الفلسطينية.  12األفغانية، و  26و

 
هذا ويواصل الشباب الفلسطيني والعائالت الفلسطينية الهجرة من سورية ومن دول الجوار 

واألمنية والقانونية المضطربة بحقهم، قاصدة الدول  وخاصة تركيا، وذلك لسوء األوضاع المعيشية
 األوروبية.



 

( عائلة  188إغاثيُا وزعت "هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية " مادة المازوت على حوالي )
فلسطينية ُمهجرة من مخيمي اليرموك وخان الشيح إلى مدينة إدلب، وذلك ضمن الحملة التي  

، وذلك للتخفيف من معانتهم  2019نوان "كن دفئًا لهم" لعام أطلقتها الهيئة التي حملت ع
 المعيشية واالقتصادية ومد يد العون والمساعدة لهم.

فيما ال تزال تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم  
خدمات اليرموك إلى الشمال السوري، حيث تعيش أوضاعًا إنسانية مزرية نتيجة ضعف ال

 األساسية والمعيشية.

 


