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العدد1912 :

" احتجاز الجئ فلسطيني سوري في مطار أتاتورك بعد رفض المغرب وموريتانيا استقباله"
"

• "وثيقة السفر" اللعنة التي تطارد فلسطينيي سورية أينما رحلوا.
• "البطالة" مأساة اقتصادية يعاني منها معظم الالجئين الفلسطينيين في سورية.

آخر التطورات
احتجزت السلطات التركية الالجئ الفلسطيني السوري "فارس هاشم سالمة" بعدما رفضت المغرب
وموريتانيا استقباله ،وسط أنباء عن ترحيله إلى أوكرانيا في أوروبا الشرقية.
وعن معاناة رحلته قال ذوو الشاب لمجموعة العمل أن فارس غادر اإلمارات بشكل نظامي من
خالل في از إلى أوكرانيا من أجل الوصول إلى أوروبا ،وبقي ثالثة أشهر فيها و انتهت مهلة الفيزا.
تضيف العائلة لمجموعة العمل "على إثر ذلك حاول فارس مغادرة أوكرانيا بطريقة غير نظامية
ألن غالبية الدول ترفض استقباله ،ولم يستطع الرجوع من أوكرانيا ،واحتجز فيها وتعرض لعدة
محاكم قضت إما بالسجن أو دفع مخالفة  600يورو مع الترحيل ،ومنح مهلة شهر لمغادرتها".

وتردف العائلة حديثها أن فارس لم يجد أية دولة تستقبله فحجز إلى موريتانيا والطائرة لديها مرور
في المغرب وتركيا ،وعند وصوله إلى موريتانيا رفضت استقباله بحجة عدم امتالكه في از وتمت
إعادته للمغرب ،والمغرب بدورها رفضت استقباله أيضاً ورحلته إلى تركيا.
وتذكر العائلة أن تركيا احتجزت نجلها فارس في مطار أتاتورك ،مرجحة أنها سترحله إلى أوكرانيا
التي أصدرت بحقه ق ار اًر بإبعاده سابقاً.

وناشدت عائلته كل من لديه معرفة أو تواصل مع أشخاص أو منظمات أو السفارة الفلسطينية في
تركيا أو أوكرانيا ،أن يقدموا المساعدة لنجلها فارس إليجاد حل إلنهاء هذه المعاناة ،مع اإلشارة إلى
أن العائلة من سكان مخيم العائدين في حمص.
وفي موضوع مختلف ،يعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون من حملة الوثائق السورية من عدم
اعتراف عدد من الدول التي لجأوا بها أو محاولتها تجنب التعامل مع حامليها.
وعن هذا الموضوع يقول "أحمد" وهو الجئ فلسطينيي في لبنان ،عندما أذهب ألي سفارة فإنه
بمجرد نظر حارس السفارة للوثيقة السورية تتغير معاملته ،وفي بعض األحيان يرفض السماح لنا
بالدخول لمقابلة موظفي السفارة ،وغالباً ما تكون الحجة أن بلده ال تعطي تأشيرات دخول لحملة
وثائق السفر السورية ،وهذا ما حصل معي في السفارة التركية واإلماراتية والسعودية عندما حاولت

تقدم طلب للحصول على تأشيرة.
من جانبه يقول "حسن" وهو الجئ فلسطيني سوري موجود حالياً في الشمال التركي ،أنه تعرض
لعديد من المواقف المحرجة لدى تعامله مع الجهات الحكومية التركية التي في كثير من األحيان

يقف موظفوها حائرين أما آلية التعامل مع وثيقة السفر الفلسطينية السورية ،ودائما يسألون هل أنت
سوري أم فلسطيني؟
وبشكل عام ووفقاً للعديد من الشكاوى التي تلقتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فإن
معظم سفارات دول الخليج العربي وباقي الدول العربية وتركيا ترفض منح حملة الوثائق السورية

تأشيرات دخول لبلدانها بالرغم من أنهم قد يحققون جميع الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرات.
وعلى صعيد آخر ،يعاني الالجئون الفلسطينيون في سورية أزمات اقتصادية غير مسبوقة وذلك
بسبب الحرب في سورية حيث اضطر نحو ثلثهم على األقل لترك مخيمه في سورية بسبب القصف
والحصار كما هو الحال مع معظم سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،فيما فقد
معظم الالجئين أعمالهم بسبب الحرب السورية ،مما جعلهم يعانون أوضاعاً اقتصادية غاية في
السوء حيث فقدوا أعمالهم وتضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية.

وتعيش معظم العائالت الفلسطينية السورية خالل السنوات الماضية معتمدة على مساعدات وكالة
"األونروا" بشكل رئيسي ،حيث تقدم األونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائالت بدفع
جزء من إيجارات المنازل.
من جانبهم يعتبر العديد من فلسطينيو سورية أن المساعدة المالية التي تقدمها األونروا هي غير
كافية خصوصاً في ظل ارتفاع مصاريف المعيشة من إيجار منازل وغيرها من االلتزامات الحياتية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  27كانون الثاني  /يناير 2018
• ( ) 3642حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()463
امرأة.
• ( )1655معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )105إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1653على التوالي.
• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم
مخيم اليرموك.
في ّ
مخيم اليرموك منذ ()1229
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1389يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )488يوماً ،ودمار أكثر من %80
من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.

• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين يقدر
عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف ،وفي مصر ()6
آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

