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" "6فلسطينيين سوريين قضوا خالل شهر شباط  2019و" "21ضحية في الشهر ذاته "2018

• األونروا تعلن عن انخفاض أعداد فلسطينيي سورية في لبنان إلى نحو  28,598الجئ
• تركيا تنفي إشاعة عدم االعتراف بوثائق السفر لالجئين الفلسطينيين
• خفر السواحل التركي ينقذ  55مهاجرا ً غير نظامي بينهم فلسطينيين

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو
" "6الجئين فلسطينيين قضوا خالل شباط /فبراير  ،2019في حين قضى " "21ضحية خالل
شهر شباط /فبراير  ،2018وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.
وبينت مجموعة العمل أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شباط /فبراير  2019توزعوا
حسب المكان على النحو التالي 4 :الجئين في دمشق ،وآخر في الشمال السوري.

فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شباط /فبراير
 2018توزعوا حسب المكان على النحو التالي "12" :شخصاً قضوا في دمشق ،و" "5آخرين في
ريف دمشق ،و" "3لم يعرف مكان مقتلهم ،وشخص توفي في دير الزور.
بدورها أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
"األونروا" ،في وثيقة نشرتها يوم االثنين إلى وجود  28,598الجئ فلسطيني مهجر من سوريا
إلى لبنان حتى نهاية شباط /فبراير .2019
وشهدت أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان انخفاضاً ملحوظاً خالل
العامين الماضيين ،حيث أنخفض تعدادهم من ( )31850الجئاً بحسب احصائيات "األونروا"
حتى ديسمبر  ،2016إلى  28,598الجئ حتى نهاية شباط /فبراير .2019

من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أنها رصدت تصاعد في انخفاض عدد فلسطينيي سورية
في لبنان نتيجة عمليات لم شمل العائالت ضمن ملفات اللجوء إلى أوروبا ،إضافة إلى عودة
بعض العائالت إلى سورية جراء تدهور األوضاع االقتصادية وعدم القدرة على القيام بأعباء
الحياة في لبنان وانتشار البطالة والتقليصات االغاثية سواء المقدمة من األونروا او المؤسسات
والجمعيات االغاثية ،وانخفاض وتيرة العنف في بعض المناطق في سورية.
ونوهت مجموعة العمل إلى أن العامل األهم في عدم حدوث زيادة في أعداد الالجئين
الفلسطينيين السوريين في لبنان هو إصدار السلطات اللبنانية ق ار اًر في بداية شهر أيار 2014
يقضي بمنع دخول الفلسطينيين من سورية إلى األراضي اللبنانية.
من جهة أخرى نفى مصدر تركي صحة ما تردد من إشاعات ،حول إصدار دائرة الهجرة
والجوازات التركية ق ار اًر يقضي بإلغاء جميع معامالت اإلقامة للفلسطينيين حملة الوثائق بجميع
أشكالها وتفاصيلها ،وبأن الحكومة التركية باتت ال تعترف بوثائق السفر ،وتشترط وجود جواز
تابع للسلطة الفلسطينية.
ولفت المصدر في تصريح خاص لتركيا اآلن يوم الخميس المنصرم إلى أن "دائرة الهجرة التركية
لم تلغ معامالت اإلقامة للفلسطينيين حملة الوثائق ،ولم تشترط وجود جواز السلطة الفلسطينية
فقط للحصول على اإلقامة".
وأوضح أن "طلبات اإلقامة التي يقدمها الفلسطيني الحامل للوثيقة تخضع لنفس معايير أي طلب
آخر ،وبالتالي فإن معايير الرفض والقبول تعود للطلب إن كان مكتمال أو ناقصا".
في غضون ذلك تستمر السلطات التركية بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى
أراضيهما ،كما توقفت السفارات التركية عن اصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ أكثر
من خمسة أعوام ،دون إبداء أية أسباب لذلك.
في السياق أنقذ خفر السواحل التركي ،يوم السبت  23آذار ،قارباً مطاطياً كان يقل على متنه
حوالي  55مهاج اًر غير نظامي ،بعدما جنح القارب الذي كان يقلهم من بحر إيجة إلى الجزر
اليونانية.

وبحسب مصادر إعالمية أن خفر السواحل التركي في منطقة كوش أداسيه الساحلية على بحر
إيجة سارع إلنقاذ المهاجرين فور تلقيه بالغا بجنوح قارب مطاطي على متنه عدد كبير من
األشخاص ،كانوا في طريقهم إلى الجزر اليونانية ،ومن بين المهاجرين ما يقارب  52سورياً
وفلسطينيين ،وسعودي ،حيث تم نقلهم إلى مديرية الهجرة في المنطقة.
هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة الوصول لدول
اللجوء األوروبية ،فيما ينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناة نزوحهم في
دول الجوار السوري.

