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"الالجئون الفلسطينيون في تركيا مخاوف وتحديات في ظل تفشي كورونا"

• مخيم خان الشيح بين سندان الُتجار ومطرقة غالء األسعار
• الهجرة السويدية :تقييم جديد لقضايا لجوء "عديمي الجنسية" القادمين من الخليج
• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "طارق مرعي" منذ  8سنوات

العدد2717 :

آخر التطورات
أعرب الجئون من فلسطينيي سوريا في تركيا ،عن تخوفهم من تدهور أحوالهم االقتصادية أكثر،
بعد دعوات لحظر التجول ،وإيقاف العديد من األعمال ،في عموم الواليات التركية ،ضمن اإلجراءات
الوقائية لمنع انتشار "فايروس كورونا "كوفيد .19
وأفاد مراسل المجموعة في تركيا ،أن معامل وشركات ،ومحال تجارية أغلقت أبوابها ،وسرحت
ُعمالها ،خوفاً من تفشي الوباء ،مما انعكس على العديد من العائالت الفلسطينية ،خاصة في مدينة
إسطنبول التي يتواجد فيها العدد األكبر من الالجئين الفلسطينيين من سوريا.

من جانبهم طالب الالجئون الفلسطينيون السفارة الفلسطينية ،ومؤتمر فلسطينيي تركيا بالوقوف أمام
مسؤولياتهم ،وإعداد خطة إغاثية وخدمية لمواجهة هذه األزمة ،والتقليل من تبعاتها الخطيرة التي
ارخت بظاللها على كافة جوانب حياتهم.

يشار ان العديد من الالجئين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم القانونية ،والزالوا بدون قيود أو بيانات
شخصية لدى الحكومة التركية ،بعد فشلهم في محاوالت تسوية أوضاعهم ،ما يجعلهم غير مشمولين
بأي خطة إغاثية ،وخدمية حكومية في حال تفاقمت األزمة ،وُفرض حظر تجول شامل.
من ناحية أخرى اشتكى أهالي مخيم خان الشيح ،في ريف دمشق الغربي ،االرتفاع الحاد في أسعار
السلع خالل اآلونة األخيرة ،بالتزامن مع دخول البالد في حجر وحظر تجوال جزئي ،ضمن
اإلجراءات المتخذة لوقف تفشي "فايروس كورونا "ليبدأ فصالً جديدا من فصول المعاناة.

وعبر األهالي عن مخاوفهم من مواصلة ارتفاع األسعار لمختلف السلعُ ،قبيل شهر رمضان
المبارك ،منتقدين طريقة تعاطي بعض التجار الجشعين ،واستخدامهم طرقاً ملتوية لتحقيق مستويات
عالية من الربح ،كإخفاء البضاعة لعدة أيام بحجة قلة المواد من مصدرها الرئيسي ،ليعرضوها
تدريجياً فيما بعد ،وبأسعار مرتفعة.
من جانبهم طالب نشطاء من أبناء المخيم برفع شكاوى رسمية للجهات المختصة ،وو ازرة التموين
والتجارة الداخلية السورية ،مشددين على أهمية إرسال دوريات مكثفة إلى محال وسوق المخيم
لمراقبة أسعار المواد الغذائية.

في سياق منفصل ذكرت مصادر إعالمية أن مصلحة الهجرة السويدية أصدرت تقييماً جديداً لقضايا
الالجئين والتي تصنفهم السويد "عديمي الجنسية" القادمين من  5دول خليجية (قطر – البحرين –
اإلمارات – السعودية – ُعمان).
قعية رفض طلبات اللجوء لمن قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي،
أقر التقييم الجديد ،بعدم وا ّ
وّ

ولديهم أسباب لجوء ضد دولهم األم والبلدان التي عاشوا فيها قبل الذهاب إلى الخليج ،مثل سورية،

وذلك لعدم قدرتهم العودة إليها وال إلى دول الخليج حيث قدموا.
ويشمل التقييم الجديد العديد من العائالت الفلسطينية السورية القادمة من دول الخليج العربي ،حيث
أن
تحرمهم حق اللجوء بدعوى قدومهم من دول آمنة حصلوا فيها على إقامات .وأوضح التقييمّ ،

دول الخليج تُسقط اإلقامات الممنوحة للمقيمين فيها بعد  6أشهر على غياب الشخص خارج البالد،

أن بعض الدول ترفض إدخال
في حين ّأنها من الصعب منحه عقد عمل جديد ليعود إليها ،كما ّ
ال به لدى دائرة الهجرة سابق ًا،
أن االعتبار الذي كان معمو ً
حملة الوثائق إليها كدولة قطر ،ما يعني ّ

وهو الطلب من الشخص المرفوض الحصول على عقد عمل والعودة إلى دول الخليج ،هو اعتبار
ساقط وليس بهذه السهولة.
أن األشخاص القادمين من الخليج ومنهم الفلسطينيون ،سيحظون بفرصة
وأكدت مصلحة الهجرةّ ،
أن األشخاص
جدي وذلك لعدم
إعادة دراسة ملفاتهم وفق التقييم الجديد ،بشكل ّ
امكانية رجوعهم ،و ّ
ّ
الحاصلين على  3رفوضات من الدائرة سابقاً بإمكانهم إعادة طلب فتح ملفاتهم عبر محامي .يشار

أن م جموعة العمل وثقت حاالت عديدة لالجئين فلسطينيين من سورية رفضت مصلحة الهجرة
السويدية طلبات لجوئهم ،بسبب قدومهم من دول الخليج ،وحاولت مصلحة الهجرة إرجاعهم لكن
دول الخليج التي قدموا نها رفضوا طلبات عودتهم من سفاراتها في السويد.
على صعيد آخر يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "طارق زياد مرعي" منذ 8
سنوات ،حيث اعتقل من مكان عمله في منطقة صحنايا بتاريخ  ،2012-8-6وكان يعمل في
الدعاية واإلعالن ،واقتادوه إلى جهة غير معلومة ،وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو
مكان اعتقاله ،وهو من مواليد دمشق عام .1990
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين ،ويتم
توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير
المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1792معتقالً فلسطينياً في

سجون النظام السوري منهم أكثر من ( )110معتقالت.

