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"انخفاض أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في غزة إلى نحو  400الجئ"

• أزمة المواصالت في مخيم خان دنون أوالً وثانيا ً وثالثا ً ودائما ً
• حملة لرش المبيدات الحشرية في مخيّم جرمانا
• غرق قارب يقل  40مهاجر قبالة السواحل التركية يودي بحياة  12شخصا ً

العدد2418 :

آخر التطورات
كشف عمر عوده عضو لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة في تصريح لـ "مجموعة
العمل"" :عن انخفاض في أعداد الالجئين الفلسطينيين العائدين من سورية إلى غزة بسبب اندالع
الحرب فيها ،من  360عائلة ( )1000الجئ إلى نحو  150أسرة ( )400شخصا حتى منتصف
حزيران الجاري.
وأشار عودة إلى أن تصاعد انخفاض عدد العائالت الفلسطينية العائدة من سورية إلى غزة يعود
سببه إلى عمليات لم شمل العائالت ضمن ملفات اللجوء إلى أوروبا ،حيث شهدت الفترة الماضية
مغادرة  20عائلة فلسطينية سورية إلى سويس ار وألمانيا وفرنسا والسويد ،وكذلك جراء تدهور
األوضاع االقتصادية وعدم القدرة على القيام بأعباء الحياة في غزة وانتشار البطالة والتقليصات
االغاثية سواء المقدمة من األونروا او المؤسسات والجمعيات االغاثية.

هذا ويعيش الالجئ الفلسطيني السوري في غزة أوضاعا معيشية واقتصادية غاية بالسوء ،نتيجة
الوضع العام الذي يعانيه القطاع بسبب الحصار المشدد المفروض عليه من جهة ،وتقصير
الجهات الرسمية والفصائل واألونروا بتحمل مسؤولياتها تجاههم من جهة أخرى.
أما في ريف دمشق أضحى التنقل من مخيم خان دنون الذي يقع على مسافة  23كيلومتر
جنوب العاصمة السورية دمشق والعودة إليه أحد المشاكل التي ال يستهان بها في حياة سكانه
الذين باتوا يعتبرون أن هذه األزمة هي همهم األول والثاني والثالث بعد أن حلت مشكلة الكهرباء
والصرف الصحي وأصبحت المياه تصل إلى أغلب حارات المخيم.

مخيم خان دنون بات التنقل من مخيم خان دنون والعودة إليه أحد المشاكل
بحسب أحد أهالي ّ
التي ال يستهان بها في حياة سكانه ،حيث يضطر الموظفون والطالب إلى الوقوف لوقت طويل
من أجل تأمين وسيلة نقل تقلهم إلى مكان عمله ،منوها إلى أن األمر األسواء من ذلك هو
استغالل سائقي الحافالت الصغيرة (السرفيس) لألهالي من خالل طلب تعرفة زائدة يلزمون
الركاب بها ،وفرضهم خط سير الحافلة بما يتوافق مع أهوائهم ،ما يضطر األهالي الى أخذ أكثر
من وسيلة للوصول إلى مكان عملهم ما يشكل عبئا ماديا إضافيا على كاهلهم حيث يكاد يصل
إلى ربع الراتب أو أكثر ووقتا طويال.

من جانبهم أكد أهالي المخيم أنهم قدموا العديد من الشكاوي إلى الجهات المعنية والفصائل
الفلسطينية والحكومية ،إال أن شكواهم ذهبت أدراج الرياح.
في سياق مختلف أطلقت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) بالتعاون مع لجنة
التنمية االجتماعية في مخيم جرمانا ،حملة لرش المبيدات الحشرية بهدف القضاء على كافة
المخيم ،وذلك تزامنا مع قدوم فصل الصيف الذي تنشط فيه الحشرات
الحشرات الضارة في
ّ
المسببة لألمراض.
في حين استهدف الحملة التي ستستمر بشكل أسبوعي معظم شوارع وأزقة لمخيم ،للتخفيف من
كثرة الحشرات وعدم انتشار األمراض واألوبئة.

في حين يعاني سكان مخيم جرمانا من عدم توفر بعض خدمات البنى التحتية وخاصة تلك
المتعلقة بالصرف الصحي ،والكهرباء ،والماء ،في حين 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.
باالنتقال إلى تركيا غرق قارب يقل مهاجرين قرب سواحل جزيرة كوس اليونانية فيما ال تزال
األنباء متضاربة حول عدد الضحايا والمفقودين.
وتفيد األنباء الواردة من فريق مجموعة اإلنقاذ الموحد لإلغاثة االنسانية أن القارب القادم مدينة
بودروم غرب تركيا كان يقل على متنه قرابة  40مهاجر ،وأن  12منهم على األقل لقوا حتفهم
غرقا ،فيما أنقذت  28شخصا آخرين ،وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية.
من جهتها أشار مراسل مجموعة العمل إلى أنه حتى اللحظة لم يتم معرفة جنسيات الالجئين
الذين قضوا غرقا في البحر ،وأن هناك متابعات حثيثة من قبل فرق االنقاذ التابعة لخفر السواحل
إلنقاذ حياة المهاجرين.
هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين والسوريين من تركيا إلى اليونان إما بح ار أو ب ار لمحاولة
الوصول لدول اللجوء األوروبية ،وينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناة
نزوحهم في دول الجوار السوري.

