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"لم الشمل" أحد أبرز أوجه معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا"
 توثيق قضاء الجئ فلسطيني تحت التعذيب في السجون السورية
 األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني حازم أحمد أبو عجاج منذ  6سنوات

آخر التطورات
يعاني مئات الالجئين الفلسطينيين في ألمانيا من تأخر "لم شمل" عائالتهم المتواجدة في سورية
ولبنان وتركيا ومصر ،حيث تتجاوز 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 ( )$054شهريا باإلضافة إلى ارتفاع
تكاليف المعيشية ،وعدم وضوح الوضع القانوني لتلك األسر خصوصا فيما يتعلق باإلقامات
وحرية التنقل.
كما تعيش العائالت في سورية وضعا مزريا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وايجار المنازل ،عالوة
على الوضع األمني السيء والقلق المتواصل للعائلة.
وتعزو 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.
يشار إلى أنه ال يوجد إحصائيات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا،
والذين ُيصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقا للقوانين األلمانية ،إال أن ألمانيا ملتزمة تبعا

التفاقية جنيف ،بتسهيل تجنيس األشخاص عديمي الجنسية وذلك استنادا إلى قانون الجنسية
األلمانية للعام .0444

وفي سياق آخر ،وثقت مجموعة العمل قضاء الشاب الفلسطيني "محمد عمر السهلي" من أبناء
مخيم اليرموك تحت التعذيب في سجون النظام السوري ،وأعلن عن وفاته بتاريخ
 ،0423/20/34وهو أب لخمسة أطفال.

هذا وأعلن فريق الرصد في مجموعة العمل قضاء ( )580الجئا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال
تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

وفي سياق متصل ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني حازم أحمد أبو عجاج مواليد
 2790منذ  6سنوات على التوالي ،حيث اعتقل من قبل عناصر حاجز البطيخة أثناء خروجه
من مخيم اليرموك عام  0423واقتادوه إلى جهة غير معلومة ،وحتى اآلن لم ترد معلومات عن
مصيره أو مكان اعتقاله.

من جانبها قالت مجموعة العمل إنها تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين
الفلسطينيين ،ويتم توثيقها تباعا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار السلطات
السورية بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن
أكثر من ( )2906معتقال فلسطينيا في السجون السورية منهم أكثر من ( )249نساء.

