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"معامالت "لم الشمل" أحد أبرز أوجه معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين في
ألمانيا"
• مهاجر من مخيم اليرموك يقدّم األكالت الشعبية في المناسبات بجزيرة قبرص
• أنباء عن اعتقال النظام السوري نائب "لواء القدس" "عدنان السيد"
• ( )27فلسطينيا ً قضوا بعمليات اغتيال خالل األحداث في سورية

آخر التطورات
يعاني مئات الالجئين الفلسطينيين في ألمانيا من تأخر "لم شمل" عائالتهم المتواجدة في سورية
ولبنان وتركيا ومصر ،حيث تصل المدة في بعض األحيان إلى أكثر من  3سنوات ،األمر الذي
يضاعف من الضغوط النفسية والمادية عليهم وعلى أسرهم ،حيث يصل إيجار المنزل في تركيا
ولبنان إلى حوالي ( )$450شهرياً باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشية ،وعدم وضوح الوضع
القانوني لتلك األسر خصوصاً فيما يتعلق باإلقامات وحرية التنقل.
كما تعيش العائالت في سورية وضعاً مزرياً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وإيجار المنازل ،عالوة
على الوضع األمني السيء والقلق المتواصل للعائلة.

فيما تعزو دائرة الهجرة األلمانية سبب التأخير بما وصفته بالضغط الهائل عليها وعلى موظفيها
األمر الذي يؤدي إلى تأخر إجراءات لم الشمل لجميع الالجئين بما فيهم فلسطينيي سورية.
من جانبهم أكد العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا أن التأخير يأتي ضمن
سياسة غير معلنة من قبل الحكومة األلمانية ودوائر الهجرة تهدف إلى دفع الالجئين للعودة
الطوعية ،وجعل ألمانيا وجهة غير مرغوبة لالجئين ،وذلك ضمن إجراءات متعددة تتخذها ألمانيا.
هذا وال يوجد إحصائيات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا ،والذين ُيصنفوا

على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين األلمانية ،إال أن ألمانيا ملتزمة تبعاً التفاقية جنيف،

بتسهيل تجنيس األشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية األلمانية للعام
.2000

من جانب آخر ،يشارك الالجئ الفلسطيني السوري "فراس عبد السالم عباس" أبو العبد ،في كل
المناسبات التي تقام في العاصمة القبرصية "نيقوسيا" حامالً علمه الفلسطيني ،وهو يقوم بتجهيز
أكالت شعبية وصفت بطعمها الطيب ،حيث يبيع هذا األكل وفي بعض األحيان يقدمه هدية
للحضور.

وكان آخر تلك المناسبات يوم الجمعة  ،2018-11-16حيث شارك في مناسبة مرور  20سنة
على تأسيس منظمة كيسا الحقوقية ،وضمت وزير العمل القبرصي وشخصيات قبرصية إضافة
إلى أكثر من  15جالية مختلفة في قبرص.
أحد الالجئين يتحدث عن مشاركة "فراس عباس" في المناسبة األخيرة "أبو العبد وضع إسم
فلسطين جنباً إلى جنب مع أسماء الدول المشاركة وهو الوحيد الذي شارك باسم فلسطين ،وبجهد
ذاتي رغم ظروفه الصعبة"
وكان فراس الذي هاجر من مخيم اليرموك قد حاول الوصول مع قرابة ( )345مهاج اًر على متن
سفينة إلى إيطاليا ،إال أن قبرص أوقفت السفينة في شهر  9من العام .2014
وضغطت الحكومة القبرصية حينها على المهاجرين لتقديم طلبات اللجوء وكانوا في مخيم كوكيني
ترميثكيا قرب نيقوسيا ،فقامت الحكومة بقطع األكل عن المخيم كوسيلة ضغط عليهم.
فقامت الجالية الفلسطينية في قبرص التي ترأسها "فوزية تيم" بتأمين المواد األولية للمخيم يومياً
من لحوم وخضار وفواكه وكل ما يلزم ،في حين تطوع الالجئ الفلسطيني "فراس عباس" للطبخ
للمهاجرين في المخيم كامالً ،وبعد حصوله على حق اللجوء أصبح حاض اًر في كل المناسبات
التي تقام في نيقوسيا.

هذا ويعيش المهاجرون الفلسطينيون في قبرص أوضاعاً صعبة وطالبوا في أكثر من مناسبة
بسماح السلطات القبرصية لهم بمغادرة البالد ،وتوفير اللجوء االنساني لهم في دول االتحاد
االوروبي األخرى حيث يتواجد القسم االخر من عائالتهم خصوصا في السويد والمانيا وغيرها،
رافضين رفضاً قاطعاً بقاءهم في قبرص.
في سياق آخر ،وردت أنباء إلى مراسل مجموعة العمل شمال سورية ،اعتقال األمن السوري
الالجئ الفلسطيني "عدنان السيد" نائب ما يسمى "لواء القدس" إحدى المجموعات العسكرية
الموالية للنظام السوري ،دون معرفة أسباب ذلك.
وكان النظام السوري قد اعتقل في وقت سابق ،الالجئ الفلسطيني "سامر رافع" قائد عمليات "لواء
القدس" على خلفية اشتباك مسلح مع عناصر أحد حواجز النظام في مدينة الالذقية ،وتهم فساد
مالي وبيع أسلحة لتنظيم "داعش"
إلى ذلك ،قضى ( )27الجئاً فلسطينياً بعمليات اغتيال خالل أحداث الحرب في سورية ،غالبيتهم
من الناشطين اإلغاثيين واإلعالميين ،وفق ما أعلن عنه فريق الرصد في مجموعة العمل.
وقال فريق الرصد أن " ظاهرة االغتياالت" التي تكررت أكثر من مرة في "مخيم اليرموك " وأدت
إلى قضاء ( )18الجئاً فلسطينياً ،وقعت بحق الناشطين اإلغاثيين واإلعالميين ،حملت في
طياتها حجج ودوافع مختلفة شجع على تنفيذها حالة اإلنفالت األمني داخل المخيم ،فكان لها
انعكاسات سلبية وخطيرة على الالجئين المحاصرين.

حيث انكفئت المؤسسات اإلغاثية المعنية بتقديم الخدمات اإلنسانية للسكان سواء المحلية أو
الدولي ة " األونروا " على نفسها وانسحبت للعمل خارج حدود المخيم ،وأصبح الالجئ بين خيار
النزوح من بيته إلى المناطق المجاورة للمخيم أو البقاء داخل المخيم ليلقى حتفه بسالح الجوع
والحصار أو المغامرة بالخروج إلى مناطق توزيع المساعدات والعودة تحت نيران القناصة أو
االشتباكات الفجائية .هم" :بهاء صقر"" ،نمر حسن"" ،فراس الناجي"" ،يحيى حوراني" أبو
صهيب" ،مصطفى الشرعان"" ،هشام زواوي"" ،محمد قاسم طيراوية"" ،محمد عريشة"" ،أبو أحمد
هواري"" ،بهاء األمين"" ،عبد هللا رزق"" ،علي الحجة"" ،عبد هللا بدر"" ،أحمد السهلي"" ،أبو العبد
خليل"" ،عبد الناصر مقاري" ،أبو ضياء أمارة"" ،محمود هيثم عقيلة"
وفي جنوب سورية ،تم اغتيال "صابر المصري" ،أحمد نصار" في مخيم درعا ،وفي المزيريب
"أحمد الرماح" ،أما في مخيم خان الشيح تم اغتيال الناشط "خالد الخالدي" ،و"عدوان شهاب" في
سعسع بريف دمشق ،و"كمال غناجة" في قدسيا ،و"رضا الخضراء" في قطنا ،والالجئ "محمد
رافع" ،والالجئة الفلسطينية "أسماء أبو بكر" واغتيلت في المزة بدمشق.
وشددت المجموعة في تقاريرها على أن البيانات التي جمعها فريق الرصد والتوثيق في مجموعة
ّ
العمل من أجل فلسطينيي سورية المتعلقة بضحايا االغتياالت تدل على وجود عوامل مشتركة

اجتمعت لدى غالبية الضحايا.

