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 2674: العدد
19-02-2020 

 الكهرباء في مخيم سبينة من سيء إلى أسوأ   •

 األونروا تعلن عن دورات تدريبية لذوي االحتياجات الخاصة في مخيّم سبينة  •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •

ً  18الذكرى السادسة لمجزرة تجمع المزيريب في درعا التي حصدت أرواح "  "الجئاً فلسطينياً سوريا



 

 آخر التطورات 

صادف يوم أمس الذكرى السادسة للمجزرة المروعة التي حدثت في تجمع مزيريب لالجئين  
بالبراميل المتفجرة والتي    2014فبراير /    –باط  / ش18الفلسطينيين في درعا جراء قصف البلدة يوم  

استهدفت مدرسة عين الزيتون التابعة لوكالة األونروا والمستوصف الصحي التابع لها وذلك أثناء  
تواجد الطالب داخل المدرسة، ما أدى إلى سقوط ثماني عشرة ضحية وعشرات من الجرحى، ومن  

إلى سورية ووزير العمل في السلطة الفلسطينية  جهته نفى أحمد مجدالني عضو الوفد الفلسطيني 
خالل تعقيبه حينها على قصف المزيريب بالبراميل المتفجرة أن " يكون هناك أي تجمع فلسطيني  
في بلدة مزيريب، واعتبر أن التجمع الوحيد في درعا هو مخيم درعا وفي سورية هناك أحد عشر  

 تجمعًا وليس بينهم المزيريب".

لمزيريب التي تقع على بعد أحد عشر كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة درعا  علمًا أن بلدة ا
جنوب سورية يقطنها نحو ثمانية آالف وخمسمائة الجئًا فلسطينيًا جلهم من شمال فلسطين، كما  
 أنهم يستضيفون المئات من العوائل النازحة من مخيم درعا، وفيها أربع مدارس ومستوصف لألونروا

 
يف دمشق يعاني سكان مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من انقطاع مستمر  أما في ر 

ساعة    16في التيار الكهربائي، حيث تطول ساعات القطع لتصل في بعض األحيان إلى أكثر من  
 متواصلة، تتبعها فترة وصل تقل عن ساعة واحدة، ومرات ال تتجاوز الدقائق. 

ولياليهم الباردة دون كهرباء مما حول حياتهم إلى جحيم، حيث   هكذا يمضي أهالي المخيم أيامهم 
أصبحوا يضبطون أعمالهم ونظام حياتهم على مواعيد التقنين، ناهيك عن عدم تمكنهم عند عودة  



 

التيار الكهربائي من تلبية احتياجاتهم اليومية، وشحن أجهزة الهاتف وبطاريات اللدات الالزمة 
 مشاهدة التيار الكهربائي أليام متتالية.   لإلنارة؛ إذ أصبح من النادر

هذا ويضاف إلى ذلك مشكلة ارتباط تخديم المياه في المخيم بوجود التيار الكهربائي، وكل قطع 
طويل يصاحبه معاناة لألهالي مع أزمة للمياه، ما يدفع البعض لشراء براميل مياه من صهاريج  

 ي واالقتصادي عليهم.  التعبئة بأسعار مكلفة مما يزيد من العبء الماد 

 
من جانبهم طالب سكان المخيم مرات عديدة من الجهات المعنية واألونروا وبلدية سبينة بإيجاد  
حلول لهذه األزمة وتنظيم ساعات وصل وقطع التيار الكهربائي في جداول محددة، إالا أنا تلك  

ية للحمل الزائد على الجهات تجاهلت شكواهم ونداءاتهم المتكررة، معزية سبب المشكلة الحال
 المحوالت، ال سيما مع تشغيل المدافئ والطباخات الكهربائية أثناء وصل التيار. 

هذا ويشكو سكان مخيم السبينة من تردي الواقع الخدمي والبيئي، إضافة إلى تردي أوضاعهم  
 االقتصادية والمعيشية وسط غالء األسعار وانعدام فرص العمل.

نامج اإلعاقة في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في سياق مختلف أعلن "بر 
ة من أبناء مخيام سبينة لالجئين   تدريبية مجانيةعن عزمه إقامة دورات  لذوي االحتياجات الخاصا

 الفلسطينيين بريف دمشق. 

ة، الحالقة ووفقًا للوكالة فأن الدورات التدريبية ستشمل االختصاصات التالية "الحالقة الرجاليا 
 النسائياة، التصوير الفوتوغرافي".



 

واشترطت وكالة الغوث على الشخص الذي يود االلتحاق بالدورة بأن يكون من الالجئين  
  عمره ما الفلسطينيين، وأن تتناسب اعاقته مع التدريب المهني الذي يرغب بااللتحاق به، وأن يكون  

 ة والكتابة. سنة، ويكون ملمًا بمبادئ القراء 40إلى   19بين 

الصم(، من كال الجنسين، للتسجيل في   –ودعت األونروا األشخاص من ذوي اإلعاقة )الحركية 
 عصرًا.    3صباحًا وحتى  8مركز التنمية االجتماعياة ببلدة سبينة، من  

من جهة أخرى أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن تعبئة بطاقة  
لي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ  الصراف اآل

( ألف ليرة  40ألف ليرة لبناني بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية، وبدل طعام ) 150
 لبنانية لكل شخص. 

، حسب إحصائيات  27,700ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي 
، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح  2019األونروا حتى نهاية شباط/ فبراير 

 المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.


