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العدد2641 :

"الدول العربية تستمر بمنع دخول فلسطينيي سورية ألراضيها"

• عنصر فلسطيني من "لواء القدس" يقضي متاثرا ً بجراحه
• اعتصام مفتوح للفلسطينيين في يوتوبوري ودعوات في مالمو لرفض طلبات لجوئهم
• "خير أمة" توزع مساعداتها للعائالت الفلسطينية في عدة مدن تركية

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "بسام محمد عبد الفتاح" الملقب بالجودي متأث اًر بجراح أصيب بها قبل
نحو  35يوماً في دير الزور شمال شرق سورية ،وهو أحد عناصر مجموعة "لواء القدس" الموالية

للنظام السوري.
هذا ويشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى توثيقه أكثر من ( )90الجئاً فلسطينياً
من لواء القدس قضوا خالل مشاركتهم القتال منذ تشكيله عام .2013

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 ،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  ،2013فيما تفرض بعض الدول شروطاً على دخول الفلسطيني
السوري ،كالسودان.
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.

في بالد المهجر ،يواصل الالجئون الفلسطينيون التي رفضت طلبات لجوئهم في السويد
اعتصامهم المفتوح في ساحة غوستاف أدولف بمدينة يوتوبوري ،احتجاجاً على الطريقة التي
تتعامل فيها مصلحة الهجرة مع طلبات اللجوء للفلسطينيين.
ودعا الفلسطينيون في مالمو للمشاركة باعتصام يوم الجمعة أمام مصلحة الهجرة في المدينة،
رفضاً لما يعتبرونه "إجراءات تمييزية وغير مهنية ومسيسة بحقهم".
ويطالب المعتصمون الفلسطينيون بإنصافهم بمختلف فئاتهم ودولهم القادمين منها ،بغض النظر
عن اختالف تصنيفاتهم القانونية ،ومنحهم حق اللجوء وإقامات في السويد.
ويشكو عدد كبير من الفلسطينيين في السويد بينهم قادمون من سورية من عدم حصولهم على
حق اللجوء واإلقامات رغم مكوث عدد منهم أكثر من  10سنوات.
يشار أن أن مجموعة العمل رصدت خالل األعوام السابقة حاالت لالجئين فلسطينيين من سورية
رفضت طلبات لجوئهم ،وصدور ق اررات ترحيل بحقهم.

لجان عمل أهلي
وزعت جمعية "خير أمة" مساعداتها اإلغاثية على العائالت الفلسطينية في مدن قونيا وقيصري
كرمان التركية ،وتضمنت المساعدات طروداً غذائية ومادة الفحم.
تأتي المساعدات بدعم من الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين  -فلسطين  ،48هذا
أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يتعدى الـ 8
وتشير إحصائيات غير رسمية ّ
آالف شخصاً ،يعيش غالبيتهم أوضاعاً معيشي ًة صعب ًة ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض
أجور العاملين.

