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العدد2283 :

"السلطات األلمانية تحتجز الجئة فلسطينية للترحيل وتنقل طفلها لمركز رعاية األيتام"

•

"لواء القدس" الموالي للنظام ينظم دورة عسكرية في مخيم حندرات

•

الشابة الفلسطينية "ردينة خطاب" معتقلة في السجون السورية منذ  7سنوات

•

تضامنيةراتفي مخيم السبينة مع المعتقلين في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"
وقفةآخر التطو

آخر التطورات
احتجزت السلطات األلمانية الالجئة الفلسطينية "سماح دقاق" لترحيلها إلى دولة التفيا في
أوروبا الشرقية ،ألنهم كانوا قد حصلوا على حق اللجوء في التفيا قبل وصولهم إلى ألمانيا.
ورفضت السلطات األلمانية استمرار إقامة العائلة الفلسطينية السورية المكونة من "سماح
دقاق" وزوجها "عرفات شكري شريح" وطفلهما على أراضيها بالرغم من وجودهم في البالد
منذ  3سنوات.

وأوردت وسائل إعالم ألمانية أن دائرة الهجرة األلمانية "أوسلندر بيهورده" طلبت من العائلة
المقيمة في والية بافاريا الرحيل والعودة إلى التفيا ،لكن العائلة لم تستجب للطلب ،وتوجهت
الشرطة لترحيل العائلة بالقوة.
وعند وصول الشرطة األلمانية هرب الزوج قبل إلقاء القبض عليه ،وتم إلقاء القبض على
الزوجة وهي حامل ،وأخذت الشرطة طفلهما البالغ من العمر  6سنوات إلى مركز رعاية
األيتام.

عدد كبير من المواطنين األلمان طالبوا ببقاء هذه العائلة في ألمانيا وقالوا إنها عائلة محترمة
ومندمجة وقرروا جمع التوقيعات من أجل بقاء هذه العائلة في ألمانيا ،فيما تنوي منظمات
اجتماعية وعدد من األحزاب تنظيم مظاهرة نصرة للعائلة ومنع ترحيلها ،والجدير ذكره أن
العائلة من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب
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

ظمت مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري دورة عسكرية في مخيم
في سورية ،ن ّ
حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب ،وفق ما أعلنت مصادر إعالمية تابعة للمجموعة.
وأضافت أن قائد لواء القدس "محمد السعيد" قام بجولة تفقدية لمخيم حندرات برفقة عدد من
عناصره ،اطلع خاللها على أعمال الدورة وعلى أوضاع المخيم والعائدين إليه.

وكان "محمد السعيد" قد استقطب مع بدء األحداث في حلب ،بعض الشباب من ذوي السمعة
السيئة من أبناء مخيم النيرب وحندرات ،وعملوا على قمع مظاهرات الطالب اليومية المنطلقة
في جامعة حلب ،مستغالً الظروف المعيشية الصعبة للعائالت الفلسطينية في حلب.

شكلت مجموعات موالية لها من السوريين والالجئين
يشار إلى أن األفرع األمنية السورية ّ

الفلسطينيين وسلحتها وخصصت رواتب لعناصرها ،ولعبت دو اًر في الحرب السورية.

وفي سياق آخر ،تواصل األجهزة األمنية السورية إخفاء الالجئة الفلسطينية "ردينة محمد
خطاب"  29عاماُ قسرياً بعد اعتقالها منذ عام  ،2012وهي من سكان الالذقية في سورية.

هذا وجدد عدد من الناشطين مناشدتهم للمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية واألونروا والسفارة
الفلسطينية في دمشق التدخل للكشف عن مصيرها والعمل على اإلفراج عنها وعن جميع
المعتقلين في سجون النظام.
هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من ( )108معتقالت فلسطينيات منذ اندالع
الحرب الدائرة في سورية ،وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم ،فيما بلغت
حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية ()1727

لجان عمل أهلي
ظمت عدد من الفصائل الفلسطينية في مخيم السبينة لالجئين
تحت عنوان الحرية والكرامة ،ن ّ

الفلسطينيين في ريف دمشق ،وقفة تضامنية مع المعتقلين في سجون "االحتالل اإلسرائيلي"
وسط مشاركة وجهاء وشخصيات من أبناء المخيم.
ويشكو أهالي مخيم السبينة أوضاعاً معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات األساسية فيه من
صحة وطبابة ومواصالت ،واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات

وفترات زمنية طويلة.

