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"فلسطينيو سورية ممنوعون من دخول معظم الدول العربية واالسالمية"

•
•
•
•

توثيق قضاء الجئ فلسطيني ونجله تحت التعذيب في السجون السورية
أهالي مخيم السيدة زينب يشتكون من تراكم النفايات ونقص خدمات البنى التحتية
 38معتقالً فلسطينيا ً من أبناء مخيم درعا في السجون السورية
تأخر اإلقامات ولم الشمل من أبرز المشكالت التي تواجه الالجئين الفلسطينيين في أوروبا

ضحايا
وثقت مجموعة العمل قضاء الالجئ الفلسطيني "فارس بلشة" وابنه "محمد بلشة" تحت التعذيب
في المعتقالت السورية ،حيث قضيا بعد اعتقال دام ألكثر من خمسة أشهر من حاجز الكابالت
التابع للجيش النظامي بتاريخ 2014 -3 – 12

آخر التطورات
تؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الالجئ الفلسطيني السوري ال يزال ممنوعاً
من الدخول إلى معظم الدول العربية واالسالمية ،مثل لبنان واألردن ومصر ودول المغرب
العربي وتركيا إال تحت شروط غير ممكنة بالنسبة لالجئ الفلسطيني السوري.
حيث تستمر السلطات األردنية والتركية بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى
أراضيهما ،فيما توقفت السفارات التركية عن اصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ أكثر
من خمسة أعوام ،دون إبداء أية أسباب لذلك ،في حين أصدرت الحكومة األردنية ق ار اًر رسمياً
يمنع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى األردن ألي سبب كان.
فيما يعتبر دخول الفلسطيني السوري إلى لبنان ،أمر غاية في الصعوبة بسبب اإلجراءات
المشددة التي فرضتها السلطات اللبنانية على دخولهم ومزاجية األمن العام في التعاطي معهم.
يضاف إلى ذلك توقف دول الخليج العربي عن إصدار تأشيرات الدخول لالجئين الفلسطينيين
السوريين منذ مطلع العام .2013

من جانبها دعت مجموعة العمل جميع البلدان المجاورة لسورية إلى رفع القيود عن منع دخول
الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها ،وااللتزام بالمواثيق الدولية التي تنص على إلزام
جميع الدول المجاورة لدول الحرب باستقبال الفارين وعدم إعاقة دخولهم إلى أراضيها.

من جهة أخرى اشتكى أهالي مخيم السيدة زينب من تراكم النفايات في حارات وأزقة مخيمهم
محذرين من نتائج الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات ،التي تتسرب إلى المدارس والبيوت ،منددين
باإلهمال المتعمد ،الذي ينعكس على الصحة العامة والبيئة بشكل عام.
بدورها نشرت إحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم
السيدة زينب صو اًر عديدة تظهر تراكم النفايات في شوارع وحارات المخيم ،مطالبة من المعنيين
واألونروا تحمل مسؤولياتهم الخدمية تجاه أبناء المخيم ورفع القمامة التي باتت خط اًر على صحة
األهالي.

فيما اتهم األهالي البلدية التي يتبع لها مخيم السيدة زينب بالتقصير في تقديم الخدمات األساسية
لألهالي وخدمات البنى التحتية ،مضيفين أن البلدة تعاني من مشكلة الصرف الصحي ،وانقطاع
الكهرباء والمياه لفترات زمنية طويلة.
إلى ذلك حذر ناشطون من انتشار الحشرات واألوبئة واألمراض جراء تراكم القمامة ،كما طالبوا
المسؤولين عن مخيم السيدة زينب بإيجاد حل لهذه الظاهرة وإزالة القمامة دون تأخير ،وذلك للحد
من انتشار األوبئة ومسبباتها.
في شأن مختلف وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال  38الجئاً فلسطينياً من

أبناء مخيم درعا جنوب سورية خالل الفترة الممتدة ما بين آذار – مارس  2011ولغاية كانون
الثاني /يناير  ،2019كما وثقت وفاة ثالثة الجئين داخل سجون النظام السوري نتيجة التعذيب
الممارس ضد المعتقلين.
بدوره أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيق
معلومات " "569الجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري ،فيما تشير

إحصاءات المجموعة إلى وجود " "1729معتقالً فلسطينياً في السجون السورية ممن تمكنت

المجموعة من توثيقهم ،ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم
اإلعالن عنه ،وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري ،باإلضافة
إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفاً من ردت فعل
األجهزة األمنية في سورية.
إلى ذلك يشتكي اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا
من تأخر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض األحيان أكثر من ثمانية أشهر كما هو الحال
في السويد ودول أخرى من شمال أوروبا ،األمر الذي ينعكس سلباً على الالجئين الذين ينتظرون
لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركيا ،عالوة على األعباء االقتصادية التي
يتحملها الالجئ في تلك الدول خاصة فيما يتعلق بتأمين المصاريف المعيشية ألهلهم الذين
ينتظرون لم شملهم ،والتي قد تستغرق معامالت لم الشل عدة أشهر أخرى.

من جانب آخر تعاني شريحة واسعة منهم من تبعات ترك بصماتهم في إيطاليا وغيرها من الدول
التي أجبرتهم على ترك بصماتهم فيها خالل رحلتهم إلى شمال أوروبا ،حيث غالباً ما يتم رفض
طلبات لجوئهم في بلدان الشمال األوروبي بحسب اتفاقية دبلن.

