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3095    العدد

..  إبداٌع في كافة المجاالت 2020فلسطينيو سورية    

 ساعة  18الظالم يخيم على مخيم سبينة وقطع الكهرباء يصل ألكثر من  •

 ناشد لتوفير كرسي متحرك كهربائي لنجلهافلسطينية سورية تتركيا.. عائلة   •

أحمد   • "علي  الفلسطيني  قسريًا  يغيب  السوري  األمن  السابع:  للعام 

 الخطيب" 



 

 

 آخر التطورات

سورية وىلع امتداد بلدان الشتات الجديد اإلبداع والتميز  واصل الالجئون الفلسطينيون داخل  

عام   واألدبية    2020خالل  العلمية  املجاالت  بكافة  اإلنجازات  وحققوا  املجاالت  شتى  يف 

أوضاعهم   والرياضية، وذلك رغم قتامة املشهد وتوالي املحن واملصائب عليهم، ومأساوية 

 .رية وانتشار جائحة كورونااإلنسانية الناجمة عن الحرب التي اندلعت يف سو

 

من التخرج بتفوق    2020طالبًا وطالبة من الفلسطينيين يف سورية عام    27ففي سورية تمكن  

من كلية الطب البشري يف سورية، كما حقق عدد من الطالبات والطالب الفلسطينيين املراكز  

التعليم امتحانات  نتائج  يف  السورية  واملحافظات  املدن  مستوى  ىلع  األساسي    األولى 

  8التي أصدرت نتائجها وزارة التربية السورية يوم األربعاء    2020  -  2019)التاسع( للعام الدراسي  

  .2020آب/ أغسطس 

 



 

 

وحفر   واالجتهاد  املنافسة  الفلسطينيون  الالجئون  استطاع  الجديد  الشتات  دول  يف  أما 

م، ومن أبرز قصص  مستقبلهم بأيديهم جاعلين من جراحهم ومأساتهم وسيلة لنزف إبداعاته

من   رحال  نورس  السوري  الفلسطيني  الشاب  تمكن  الحصر  ال  املثال  سبيل  ىلع  النجاح 

إيصاله   يمكن  فايروس كورونا  لقاح ضد  تطوير  األملان  الباحثين  املساهمة مع مجموعة من 

 .داخل الجسم عبر الجلد بداًل من حقنه يف العضالت

تسير الالحئ الفلسطيني السوري "أحمد فايز  وكذلك تكريم حاكم النمسا العليا توماس شتيل

واملبيعات  االقتصاد  قسم  يف  األولى  املرتبة  ىلع  لحصوله   دياب" 

Einzelhandelskaufmann) بجامعة لينز شمالي النمسا. 

لالجئين   سبينة  مخيم  وأزقة  حارات  ىلع  الدامس  الظالم  يخيم  مختلف  سياق  يف 

التي انقطاع  يصل  إذ  بريف دمشق؛  ألكثر من  الفلسطينيين  اليوم  الكهربائي يف  ساعة    18ار 

متواصلة، تتبعها فترة وصل تقل عن ساعة واحدة، ومرات ال تتجاوز الدقائق، حيث بات األهالي  

يضبطون أعمالهم ونظام حياتهم ىلع مواعيد التقنين، ناهيك عن عدم تمكنهم عند عودة  

ة الهاتف وبطاريات اللدات الالزمة  التيار الكهربائي من تلبية احتياجاتهم اليومية، وشحن أجهز

 .  لإلنارة؛ إذ أصبح من النادر مشاهدة التيار الكهربائي أليام متتالية

ويضاف إلى ذلك مشكلة ارتباط تخديم املياه يف املخيم بوجود التيار الكهربائي، وكل قطع  

من صهاريج    طويل يصاحبه معاناة لألهالي مع أزمة للمياه، ما يدفع البعض لشراء براميل مياه 

  م.التعبئة بأسعار مكلفة مما يزيد من العبء املادي واالقتصادي عليه

 

 



 

 

 

من جانبهم طالب سكان املخيم مرات عديدة من الجهات املعنية واألونروا وبلدية سبينة  

بإيجاد حلول لهذه األزمة وتنظيم ساعات وصل وقطع التيار الكهربائي يف جداول محددة، إالا  

اهلت شكواهم ونداءاتهم املتكررة، معزية سبب املشكلة الحالية للحمل  أنا تلك الجهات تج 

 .الزائد ىلع املحوالت، ال سيما مع تشغيل املدافئ والطباخات الكهربائية أثناء وصل التيار

  14باالنتقال إلى تركيا ناشدت عائلة الطفل الفلسطيني السوري "أحمد أسعد" يبلغ من العمر  

وذوي   تركيا  يف  الفلسطينية  والسفارة  املعنيين  كافة  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  عامًا 

األيادي البيضاء والقلوب الرحيمة مساعدتها يف تأمين ثمن كرسي متحرك كهربائي لنجلها  

 ضمور العضالت وهو فاقد االحساس بأطرافه السفلية بشكل كاملاملصاب بمرض 

 

 

 



 

 

 

ووفقًا للعائلة املهجرة من مخيم اليرموك إلى والية أزمير التركية أن ثمن الكرسي الكهربائي  

دوالر من املبلغ وهي غيرة قادرة تأمين باقي املبلغ    100دوالر، منوة إلى أنه تم تأمين    600يبلغ  

  .ة املزريةبسبب أوضاعها االقتصادي

الجدير ذكره أن العائلة لديها طفل أخر مصاب بنفس املرض وهو فاقد اإلحساس بالحركة يف  

   . هكافة أطراف

يف ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "علي  

لتوالي، بعد أن  أحمد الخطيب "من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق للسنة السابعة ىلع ا

اعتقله عناصر حاجز قصر املؤتمرات التابع لألجهزة األمنية السورية ىلع طريق مطار دمشق  

 .28/01/2014الدولي يوم 

أو تمكن من    لديه معلومات  الوقت ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من  ومنذ ذلك 

 .رؤيته أن يتواصل معهم، وهو من أبناء مخيم اليرموك بدمشق


