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"كورونا يعرقل لم شمل عائالت فلسطينيي سورية إلى أوروبا"

• وفاة فلسطين َيين اثنين في مخيم النيرب بسبب كورونا
للحصول على الخبز في مخيم العائدين بحمص
• صعوبات
آخر التطورات
• حزب سويدي يختار فلسطيني سوري لعضوية بلدية "فينسبونغ"

آخر التطورات:
توقفت غالبية معامالت ّلم شمل عائالت الالجئين الفلسطينيين والسوريين إلى الدول األوروبية ،مع
جائحة كورونا وفرض الحظر في العديد من الدول وإغالق السفارات ،إضافة إلى توقف حركة

الطيران إلى وقت قريب وخاصة بين لبنان والدول األوروبية.

وكشفت و ازرة الخارجية األلمانية أن "مكاتب الجوازات والتأشيرات التابعة للعديد من البعثات
الدبلوماسية لم تتمكن من العمل منذ جائحة كورونا إال بشكل مقيد أو طارئ بسبب قيود السفر
وحظر الطيران وقيود الحياة العامة المرتبطة بالجائحة في أوطان العائالت".
وقال الجئون فلسطينيون إن عائالتهم حصلت بعد سنوات من االنتظار على تأشيرات الدخول إلى
ألمانيا إال أن مدة صالحيتها انتهت بسبب ظروف كورونا ،واشاروا إلى أن مصادر في الهجرة
قالت إن هناك إمكانية "إعادة النظر" ،لفحص تأشيرة الدخول ثانية ،على أن يتم ذلك خالل شهر
واحد.
أما في السويد زادت حالة الحظر في العديد من دول العائالت من معاناة الالجئين في السويد،
إضافة إلى قلة الموارد المالية وانخفاض الميزانية المخصصة للهجرة واللجوء حيث أدى إلى
تخفيضات كبيرة بعدد الموظفين ،االمر الذي انعكس سلباً على المهاجرين ومعامالت ّلم الشمل.
ويواجه مئات المهاجرين الفلسطينيين في أوروبا معاناة كبيرة بمعامالت ّلم شمل عائالتهم ،حيث

تتجاوز المدة في بعض األحيان إلى أكثر من  3سنوات ،األمر الذي يضاعف من الضغوط النفسية
والمادية عليهم وعلى أسرهم.
في سياق كرورنا ،أفادت مصادر طبية في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب بوفاة
الالجئ "عدنان سرساوي" والالجئة "سلوى ابراهيم القاضي" جراء إصابتهما بفيروس كورونا ،وأشارت
المصادر أن اإلصابات جراء المرض في مخيم النيرب بالمئات.

من جانب آخر ،يواجه أهالي مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص صعوبات للحصول
على "ربطة خبز" من مراكز توزيعها في المخيم والبالغ عددها  20مرك اًز ،بحسب أبناء المخيم.
وقال ناشطون في المخيم إن كثير من األهالي ال تستطيع الحصول على مادة الخبز لعدة أيام
على الرغم من أن أسماءهم مسجلة لدى تلك المراكز.
وتعود أسباب تلك الصعوبات بحسب الناشطين إلى جشع المعتمدين واتباعهم الغش في التوزيع
ووجود المحسوبيات ،إضافة إلى توجه طالب الجامعات وسكان القرى المحيطة بالمخيم إلى تلك
المراكز ،مما يشكل ضغطاً كبي اًر عليها وعلى أهالي المخيم ويحرمهم من حقهم في الخبز.
وحمل سكان المخيم "التموين" مسؤولية أزمة الخبز ،وطالبوا بإلغاء مراكز التوزيع والعودة إلى
ّ
األفران لدرء المشاكل التي تحدث بين السكان ووضع ٍ
حد لطمع البعض.

في بالد اللجوء ،اختار حزب اليسار السويدي الشاب الفلسطيني السوري "محمد طارق جلبوط"
لعضوية المجلس البلدي لمدينة " فينسبونغ  "Finspångفي مقاطعة أوسترغوتالند جنوب السويد.
مخيم اليرموك ووصل السويد عام  ،2014وهو من مواليد ،1994
وكان جلبوط قد هاجر من ّ
ويسعى وفقاً لرؤيته إلى تعزيز الحالة المؤيدة لحقوق الفلسطينيين في السويد ويحمل أهدافاً كبيرة

وفاعلية لنشاطاته.

