
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3059العدد 

28-11-2020 
 

 الخطف يف مخيم جرمانا يعود للواجهة من جديد

 ظاهرة سرقة السيارات تزيد من قلق أهالي مخيم الحسينية  •
 الالجئون الفلسطينيون يف بلدة الذيابية يشتكون من شح املياه   •
 الجمعية الخيرية الفلسطينية تطالب بتسهيل عودتها إلى مقرها يف مخيم اليرموك  •
 من طالبي اللجوء يف بحر إيجة  46خفر السواحل التركي ينقذ  •



 

 آخر التطورات

اهرة الخطف تطفو من جديد يف مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق،  بدأت ظ

بعد أن نشرت إحدى صفحات الفيس بوك املعنية بنقل أخبار املخيم تعرض سيدة وابنها  

الخميس لعملية خطف ىلع الطريق العام أمام مدارس األونروا من   أول أمسالصغير يوم 

بعد أن   الجاني بالفرارائمين ىلع الصفحة فقد الذ  قبل شخص مجهول الهوية، ووفقًا للق

 قامت املرأة بالصراخ وطلب النجدة من سكان املنطقة.

 

أهالي مخيم جرمانا خاصة منهم األطفال والنساء عدم الخروج  فيما حذر عدد من الناشطين 

ة  لوحدهم يف الليل وعند انقطاع التيار الكهربائي، كي ال يستغل ضعاف النفوس تلك الحال

ىلع األهالي، كما دعوا سكان املخيم بوضع لد صغير أمام منازلهم   باالعتداءويقومون 

 إلضاءة حارات املخيم. 

ويشكو أهالي مخيم جرمانا من ظاهرة الخطف التي زادت خالل األعوام الثالثة األخيرة، إذ  

ستياء  أدت إلى خلق حالة من الخوف لديهم ىلع أبنائهم، حيث القت هذه العمليات موجة ا



 

كبيرة لدى سكان املخيم، الذين طالبوا الجهات األمنية واملعنية باتخاذ التدابير الالزمة  

 لحمايتهم وحماية أطفالهم عند الخروج من منازلهم. 

ويف سياق ليس بعيد أفاد مراسل مجموعة العمل يف تجمع الحسينية لالجئين  

يف اآلونة   الناريةالدراجات الفلسطينيين بريف دمشق، بانتشار ظاهرة سرقة السيارات و 

 األخيرة.

 

وأوضح مراسل املجموعة أن آخر حاالت السرقة التي تم اإلبالغ عنها قيام لصوص بسرقة   

سيارة أجرة نوع سابا، تعود ملكيتها ألحد الالجئين األمر الذي خلف صدمة نفسية له بعد  

 خسارته مصدر رزقه الوحيد.

لوجود خلل   ُسرقت هي من نفس النوع "سابا" وأضاف مراسلنا إن أغلب السيارات التي

مشترك يف أقفال السيارات يسمح ألي مفتاح مشابه باستخدامها، حيث تم سرقة خمس  

 سيارات باإلضافة لدراجات نارية وكهربائية يف مناطق مختلفة من املنطقة. 



 

م  من جانبهم قدم عدد األهالي املتضررين شكاوى ملخفر الحسينية، بدعوى سرقة سياراته

من قبل مجهولين، يف حين لم يسلم عناصر أحد الحواجز األمنية من عمليات السرقة حيث  

 العناصر. قام اللصوص بسرقة دراجة نارية تعود ألحد 

من ناحيتها أكدت الشرطة يف مخفر الحسينية أن التحقيقات الزالت جارية ولكن دون  

العصابات   انتشارالسورية من  الوصول ألي نتيجة، يف الوقت الذي تعاني غالبية املناطق

 املنظمة التي امتهنت السلب والنهب لتحصيل األموال.

من جهة أخرى اشتكى أهالي بلدة الذيابية يف ريف دمشق من شح يف املياه بسبب  

املضخات   إحدىاالنقطاع املستمر واملتكرر للتيار الكهربائي من جهة واألعطال الفنية يف  

صول املياه إلى القاطنين مما يجعلهم مضطرين لتعبئة  من جهة أخرى، وتزداد أزمة و

لتر   1000خزاناتهم من الصهاريج مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث يصل سعر خزان املياه سعة 

 ليرة سورية.   2500متر مكعب( حوالي 1)

 



 

وأضاف املشتكون: "لم يعد لدينا استطاعة ىلع شراء املياه من الصهاريج، وتكّبد أعباء  

ظة خاصة يف ظل غالء املعيشة وانتشار البطالة وعدم وجود مورد مادي ثابت  مالية باه

 يقتاتون منه". 

من زاوية أخرى طالب أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية الفلسطينية خالل لقاء جمعهم  

  25مع علي مصطفى املدير العام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب يوم األربعاء 

نوفمبر الجاري بقاعة االجتماعات يف مقر الهيئة بدمشق بتسهيل عودة   تشرين الثاني/

عمل الجمعية إلى مقرها الرئيسي داخل مخيم اليرموك ومباشرة عملها فيه بعد ترميمه،  

وذلك لتعود كسابق عهدها يف تقديم كل الخدمات واالمكانيات واملساعدات املتاحة  

 لسكان املخيم. 

 

يئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب بتذليل كافة العقبات  بدوره وعد املدير العام لله 

 وايجاد الحلول املناسبة لها ودعهما ىلع كافة املستويات.



 

طالب لجوء قبالة سواحل "مرسين" و"أيدن"   46يف سياق منفصل أنقذ خفر السواحل التركي 

 يف بحر إيجة. 

ت من إنقاذ دفعتين من  وذكرت وكالة األناضول أن طواقم خفر السواحل التركي تمكن

 الالجئين يف منطقتي "ديب بورون" يف أيدن و"أنامور "يف مرسين. 

 

من جانبه أفاد خفر السواحل يف بيان نشره عبر موقعه اإللكتروني، أن طواقمه تلقت بالغًا  

بوجود مجموعتين من طالبي اللجوء ىلع متن قوارب دفعها خفر السواحل اليوناني باتجاه  

اإلقليم اليابسة  املياه  إلى  الوصول  من  القوارب  أحد  متن  ىلع  كانوا  من  تمكن  التركية،  ية 

 بأنفسهم. 


