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مناشدات لتحسين ظروف وأوضاع الفلسطينيين السوريين المحتجزين بمراكز اللجوء في تركيا

• قضاء أحد أبناء مخيم السبينة جراء استمرار المعارك في سورية
• المهجرون الفلسطينيون إلى الشمال السوري يطالبون بتوفير فرص عمل لتأمين قوت أطفالهم
• عشرات األطفال الفلسطينيين المنسيون في الشمال السوري محرمون من التعليم

ضحايا:
قضى الالجئ الفلسطيني "فادي جهاد العوض" أحد أبناء مخيم السبينة بريف دمشق خالل
مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الجارية بسورية.

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة
الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا من أبناء مخيم السبينة منذ بداية الحرب في سورية ،إلى 68
ضحية.

آخر التطورات
ناشد عدد من النشطاء الفلسطينيين الحكومة التركية باتخاذ االجراءات الضرورية لتغيير وتحسين
الظروف المعيشة التي تعاني منها العائالت الفلسطينية السورية المحتجزة في مراكز اللجوء
المختلفة في تركيا بشكل عام ،ومركز "كريت جندرما مركزي" بشكل خاص ،ومعاملتهم أسوة
بالالجئين السوريين من حيث الناحية القانونية والتسهيالت الممنوحة لهم.
وأشار الناشطون إلى أن العائالت الفلسطينية السورية في مركز اللجوء "كريت جندرما مركزي"
تعيش أوضاعا غاية في السوء ،نتيجة معاملتهم بصورة غير إنسانية ،منوهين إلى أن المركز

عبارة عن "سجن" يمنع منه الخروج نهائيا ويتم مصادرة هواتف المحتجزين فيه ،وال يسمح لهم
باستعمال الهاتف العمومي سوى مرة واحد باليوم.

وأوضح الناشطون إلى أن القائمين على مركز اللجوء قاموا بفصل العائالت عن بعضها ،حيث
وضعت األمهات واألطفال في مكان ،واآلباء في مكان أخرى ،إضافة الى الوضع الصحي
المتدهور لبعض المحتجزين وحاجتهم الماسة للعالج غير المتوفر في المركز.
وعبر الناشطون عن استغرابهم واحتجاجهم ازاء المعاملة غير االنسانية التي يعامل بها الالجئ
الفلسطيني والتمييز الذي يتعرض له كونه فلسطينيا على حد تعبيرهم ،مطالبين بمعاملة
الفلسطيني أسوة بالالجئين السوريين في تركيا ،منوهين إلى أن السلطات التركية تتعامل بازدواجية
مع الالجئين فعندما يتم القاء القبض على العائالت الفلسطينية والسورية الهاربة من جحيم الحرب
في سورية ،تقوم بإعادة السوريين من حيث أتوا ،بينما تحتجز الفلسطيني في مراكز لجوء معزولة
عن العالم الخارجي .
وطالب الناشطون الفلسطينيون الهاربون من الحصار والموت من مخيم اليرموك إلى الشمال
السوري في ختام مناشدتهم السلطات التركية بتغيير الظروف والمعاملة السيئة في مركز "كريت
جندرما مركزي" وتغيير الموقف التركي ازاء الالجئين الفلسطينيين بشكل عام ،ومعاملتهم بما
يتناسب مع قضيته الفلسطينية ومعاناتهم وآالمهم ،والسماح لالجئين الفلسطينيين الدخول إلى

األراضي التكية بشكل نظامي وإنساني لحمايته من الموت والسرقة والنهب والقتل على يد
المهربين والسماسرة "تجار الموت" بعد أن نجوا من الموت بسبب الحصار داخل مخيم اليرموك.
باالنتقال إلى شمال سورية طالب الالجئون الفلسطينيون المهجرون قس ار إلى الشمال السوري
ايجاد فرص عمل لهم من أجل تأمين قوت أوالدهم ،مشدين على أنهم ال يرضون أن يكونوا
عالة على أحد ألنهم من أبناء شعب يحب العمل وبناء ذاته بنفسه ،مضيفين أن السنوات
المنصرمة تشهد أن الالجئ الفلسطيني اينما حل يعتمد على جهده الشخصي ويساهم في بناء
مستقبله.

وناشد الالجئون وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) والجهات المانحة وفاعلي
الخير بتوفير فرص عمل وتمويل صغير لكي يتمكنوا من العمل وكسب قوت أبنائهم.
في سياق غير بعيد تشتكي العائالت الفلسطينية في الشمال السوري من حرمان أطفالها من
التعليم ،نتيجة تهجيرهم القسري وعدم توفر أدنى مقومات الحياة في مراكز اللجوء الجديدة التي
أجبروا للنزوح إليها.
وبالرغم من إنشاء مدرسة خاصة في بعض المخيمات بهدف تعليم األطفال ومحو أميتهم ،إال أن
تلك المدارس التي أقيمت في خيم ال تقيهم برد الشتاء وال حر الصيف واجهت العديد من العقبات
ولمشاكل ،بسبب انعدام مقومات التعليم من نقص في التجهيزات الدراسية واللوازم المدرسية من

قرطاسية ومقاعد ووسائل التعليم الحديثة ،وعدم وجود كادر تعليمي مدرب ،حيث تعتمد تلك
المدارس على خريجي الجامعات أو طالب جامعات.
من جانبهم طالبت العائالت الفلسطينية المهجرة من مخيمي خان الشيح واليرموك األونروا بتحمل
مسؤولياتها اتجاه أبنائهم والعمل على تبني العملية التعليمية في شمال سورية وارسال المستلزمات
التعليمية ألطفالهم ،كونهم ينطون تحت مسؤولياتها.

