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"أهالي مخيم جرمانا يشكون تفاقم أزمتهم الخدمية وضياع المسؤولية"
 تركيا ترفع الحظر عن منح "إذن السفر" للسوريين والفلسطينيين للتنقل بين مدنها
 النظام السوري يواصل اعتقال  5فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود ويتكتم عن مصيرهم
 وقفة احتجاجية في مخيم الشبيبة بإعزاز رفضاً للتطبيع وتضامناً مع األسرى

آخر التطورات
يشكو أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من تفاقم أزمتهم الخدمية من كهرباء
وماء وأبرزها مشكلة الصرف الصحي ،والتي تفاقمت مؤخ ار بسبب إغالق المصارف الخاصة
بالمخيم نتيجة األعطال المتكررة فيها وعدم الصيانة الدورية لها ،مما تسبب في انتشار وطفح
مياه المجاري في شوارع المخيم.

ووفقا ألبناء المخيم ،تتصدر مشكلة انقطاع المياه عن منازل وحارات المخيم واجهة االهتمامات
لسكانه الذين يجبرون على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة مما فاقم من معاناتهم
وأزمتهم المعيشية واالقتصادية ..
كما يعاني السكان من استمرار انقطاع الكهرباء عن جميع أرجاء المخيم لفترات زمنية طويلة،
وحدوث مشاكل كبيرة في خزانات الكهرباء التي ال تتحمل طاقة االستهالك.
في حين ال يزال سكانه يعانون من تفاقم أزماتهم المعيشية ،التي تجلت بارتفاع إيجار المنازل
وازدياد الطلب عليها ،مما دفع األهالي للعيش في ظروف خانقة ،وارتفاع نسب البطالة بينهم،

يأتي ذلك في وقت تقل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية واألونروا ،والتي ال تغطي إال
الجزء اليسير من تكاليف حياتهم.
وطالب أهالي المخيم الجهات المعنية وخاصة الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين النظر فيما
يعاني منه سكان المخيم من سوء الخدمات ،وحثّوا مجلس مدينة جرمانا بالنظر بما يعاني منه

المواطنون في المخيم بالجزء التابع جزئيا الى هذا المجلس وخاصة فيما يتعلق بمشكلة النظافة
والمياه.
في شأن آخر ،قالت مصادر إعالمية في تركيا إن إدارة الهجرة في عدد من الواليات التركية
رفعت الحظر عن منح أذون السفر للسوريين ويشمل الفلسطينيين القادمين من سورية للتنقل فيما
بينها.

وأكد الناشط "يوسف مال" أنه تم رفع الحظر في العاصمة أنقرة ،كما أشار موقع تركيا بالعربي
من مصادره أن مدينة بورصة وقيصري رفعت الحظر أيضا عن إذن السفر.
وكانت إدارات الهجرة في الواليات التركية قد فرضت على الالجئين السوريين والفلسطينيين
الحصول على بيانات تثبت سماح دوائر الهجرة التركية الموجودة في الواليات ،بسفرهم إلى والية
أخرى.

في غضون ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال خمسة الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة
داوود هم " :نور أحمد داوود" مواليد ( )7891من سكان الحجر األسود اعتقل عام 3172
متزوج ولدية طفلة ،و"داوود أحمد داوود" مواليد  7891من سكان الحجر األسود اعتقل من قبل
عناصر حاجز البطيخة أول مخيم اليرموك متزوج ولديه ولدان وبنت ،والشقيقان "محمود محمد
خير داوود" مواليد  ،7881و"علي محمد خير داوود" مواليد  7889من سكان الحجر األسود
الذين اعتقال عام  3172في منطقة الدويلعة بدمشق ،والالجئ "مصطفى مروان حسين" مواليد
 7898من سكان مسرابا اعتقل في عام  3172من مركز التدريب المهني والفني التابع لألونروا
بمنطقة المزة في دمشق (الفيتسي).
في شمال سورية ،نظمت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية بالتعاون مع رابطة المهجرين
الفلسطينيين في اعزاز ومحيطها ،يوم أمس الخميس ،في مخيم الشبيبة بمدينة إعزاز شمال
سورية وقفة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل االسرائيلي ،ورفضا لمشاريع
التطبيع مع االحتالل الصهيوني ،وذلك بمناسبة يوم األسير الفلسطيني وضمن فعاليات الحملة
العالمية لمقاومة التطبيع.

هذا ويبلغ عدد العائالت الفلسطينية المهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق إلى بلدة أعزاز
ومخيمها ،ما يقارب ( )751عائلة تعاني ظروفا معيشية وانسانية قاسية.

