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"مجموعة العمل :أكثر من  4022فلسطيني قضوا في سورية منذ "2011

• صعوبات تعترض فلسطينيي سورية بلبنان في تحصيل مساعدة األونروا المالية
• فلسطينيو سورية بالسويد :دائرة الهجرة تفرض شروطا ً صعبة للحصول على اإلقامة الدائمة
• األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "أحمد سالم" منذ  6سنوات

العدد2648 :

آخر التطورات
بعد  8سنوات من الحرب الدائرة في سورية ،أشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من
أجل فلسطينيي سورية ،أنه تم توثيق ( )4022ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين قضوا
من أماكن مختلفة في سورية ،بينهم ( )484الجئة.
وأشارت مجموعة العمل إلى قضاء ( )1987ضحية فلسطينية داخل المخيمات والتجمعات
الفلسطينية حتى نهاية  21تشرين األول – أكتوبر  2019في زيادة عن ذات التاريخ من العام
 2018الذي سجل فيه  1953ضحية بواقع زيادة ( )24ضحية.

وتوضح اإلحصاءات إلى أن مخيم اليرموك في دمشق تصدر القائمة العامة للضحايا حيث تم
توثيق ( )1464ضحية قضوا من أبنائه ،بسبب ما تعرض له من حصار ودمار ومحاوالت
الستعادة السيطرة عليه حيث شهد قصفاً وتدمي اًر وسقوط المزيد من الضحايا ،يليه مخيم درعا
جنوب سورية حيث تم توثيق سقوط ( )266ضحية من سكانه ،ثم مخيم خان الشيح بريف
دمشق حيث سقط ( )203ضحايا من أبنائه ،ثم مخيم النيرب في حلب حيث ُوثق ()181
ضحية من أبنائه ،ثم مخيم الحسينية وسقط من أبنائه ( )124ضحية ،فيما تم توثيق ()190
ضحية غير معروفي السكن.
ومن حيث سبب الحادثة ،كشف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن ( )1215الجئاً قضوا
بسبب القصف ،و( )1088قضوا بسبب طلق ناري ،فيما يأتي التعذيب حتى الموت في
المعتقالت السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة ( )616فلسطينيين بينهم نساء
وأطفال وكبار في السن.

فيما سقط ما تبقى ألسباب متعددة أخرى منها التفجيرات واإلعدامات الميدانية والغرق أثناء
محاوالت الوصول إلى أوروبا.
يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثق جميع الضحايا من الالجئين
الفلسطينيين في سورية بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الجهة المسؤولة عن وفاتهم.
في موضوع آخر ،اشتكى كثير من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية في لبنان ،من
عدم قدرتهم على سحب مساعدة األونروا المالية ،وذلك بسبب تكسير الصرافات اآللية
المخصصة لسحب المال من البنوك عبر البطاقات.
فيما اشتكى آخرون من عدم حصولهم على المساعدات من البنك ،وقال أحد الالجئين "كل
عدها النقود
أسبوع أراجع البنك ومكتب األونروا بدون فائدة ،تخرج البطاقة من الصراف اآللي بعد ّ

لكن ال يخرج منها شيء"

وقال ناشطون "من تعترضه مشاكل بخصوص البطاقات والصراف ،عليه أن يقدم طلب اعتراض
وبعد  15يوماً يعبئوا له البطاقة ويستطيع سحب المال" ،علماً أن عدداً من الالجئين تقدموا
بطلبات اعتراض ولم يحصلوا على نتائج تذكر.
وتصرف وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" لالجئين الفلسطينيين السوريين
المهجرين في لبنان بشكل شهري ،مبلغ 150ألف ليرة لبناني بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية
الجئة من سورية ،وبدل طعام ( )40ألف ليرة لبنانية لكل شخص.
في بالد المهجر ،قال الجئون فلسطينيون من سورية في السويد لمجموعة العمل "إن دائرة الهجرة
السويدية تفرض شروطاً صعبة على الالجئين لتحويل إقاماتهم من المؤقتة إلى الدائمة.
وأشار الالجئون أن دائرة الهجرة استبدلت نظام منح اإلقامة الدائمة للمؤقتة في منتصف يوليو
قدم آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم
عام  ،2016وخالل األربع سنوات الماضية ّ
طلب اللجوء ،ومنحوا اإلقامة المؤقتة مدة عامين.

وحول الشروط التي على أساسها يتم تحويل اإلقامة المؤقتة إلى إقامة دائمة ،أوضح ناشطون
فلسطينيون للمجموعة أنه يجب أن يثبت قدرته على إعالة نفسه.

وفي السياق أشار موقع الكومبس أن الوظيفة يجب أن تفي بالمتطلبات ومنها:
أن يكون لدى الالجئ عقد عمل دائم أو عقد صالح لمدة عامين على أقل تقدير ،أن يكون
الالجئ بدأ عمله قبل انتهاء صالحية تصريح اإلقامة المؤقتة ،أن يبلغ صاحب العمل عن
الوظيفة لدى مصلحة الضرائب السويدية ،ويجب أن تكون شروط التوظيف الخاصة بالالجئ
متماشية مع االتفاقات الجماعية الخاصة بنقابات العمل وما يماثلها.

أما بالنسبة ألولئك الذين تقل أعمارهم عن  25عاماً ،يجب أن يكون قد أنهى الالجئ التعليم
الثانوي في السويد أو ما يعادلها من شهادات تعليم أجنبية.
وتوضح تقارير ودراسات أصدرتها دائرة الهجرة السويدية ،إلى أن عدد الفلسطينيين السوريين
الحاصلين على الجنسية السويدية حتى عام  2019تجاوز ( )22100ألف شخص.
في ملف المختفين قسرياً ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "أحمد سعد
الدين سالم" منذ عام  ،2014حيث اعتقل يوم  2014-01-05من شارع علي الوحش في
منطقة حجيرة جنوب دمشق ،بعد محاولة خروجهم من مخيم اليرموك خالل الحصار.
هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير
الخبر بيانات ( )1781معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري ،بينهم نساء وأطفال.

