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تقديم
تدفقــت الغالبيــة العظمــى لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى
تركيــا بطــرق غيــر مشــروعة ،بعدمــا احتــدت األعمــال القتاليــة فــي ســورية،
وتســببت األوضــاع المتأزمــة بلجــوء قرابــة الـــ  10000فلســطيني مــن
ســورية معظمهــم مــن مدينــة حلــب وريفهــا ومخيماتهــا ،باإلضافــة إلــى
المهجريــن مــن مخيمــات جنــوب دمشــق كمخيــم اليرمــوك وغوطتهــا
ّ
الشــرقية (دومــا  -جوبــر) والغربيــة (مخيــم خــان الشــيح) وجنــوب ســورية،

ً
تحديــدا مــن مدينــة درعــا ومخيميهــا وبلداتهــا بعــد اســتعادة ســيطرة
النظــام الســوري علــى تلــك المناطــق.
وال تمنــح الســلطات التركيــة تأشــيرة دخــول للفلســطيني الســوري إال
ً
ً
دافعــا لعبــور اآلالف مــن الالجئيــن
جــدا ،ممــا شــكل
بشــروط محــددة
ً
هربــا مــن أتــون
الفلســطينيين األراضــي التركيــة بطريقــة غيــر شــرعية
الحــرب الدائــرة فــي ســورية ،فمنهــم مــن أكمــل طريقــه نحــو أوروبــا
ومنهــم مــن لــم يســتطع فبقــي مقيمـ ًـا فــي تركيــا فــي انتظــار طريقــة
إن هــدأت أحــداث الحــرب
مــا للخــروج أو العــودة إلــى بيتــه فــي ســورية؛ ْ
إن تركيــا لــم تكــن بلــد اســتقرار لكثيــر منهــم بقــدر مــا كانــت
فيهــا ،أي ّ

محطــة مــن محطــات اللجــوء إلــى أوروبــا.
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التوصيف القانوني

لالجئين الفلسطينيين
من سورية إلى تركيا

يعانــي المئــات مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن وصلــوا إلــى تركيــا مــن عــدم قدرتهــم
علــى التنقــل أو العمــل فــي تركيــا ،وذلــك بســبب عــدم تمكنهــم مــن الحصــول علــى بطاقــات الحمايــة
المؤقتــة «الكملــك» بســبب فقدانهــم ألوراقهــم الثبوتيــة خــال الحــرب فــي ســورية .ويمكــن تقســيم
الالجئيــن مــن حيــث الوضــع القانونــي إلــى الشــرائح التاليــة:
•الجئــون يحملــون إقامــات ســياحية :وهــؤالء الذيــن دخلــوا إلــى تركيــا عبــر المنافــذ الحدوديــة
الرســمية كالموانــئ والمطــارات.
•الجئــون يحملــون إقامــات عمــل :وهــؤالء ممــن يقومــون بأعمال اســتثمارية فــي تركيا ،كأصحاب
الشــركات أو العاملين في شــركات تركية.
الجئــون يحملــون إقامــات إنســانية :هــي نــوع مــن أنــواع اإلقامــات التــى تمنــح حــق الحمايــة لألشــخاص
الفاقديــن إلمكانيــة العيــش فــي بالدهــم ألســباب خاصــة؛ وردت فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة التــي
عقــدت فــى جنيــف عــام  1951ووقعــت عليهــا  130دولــة .وتركيــا هــي إحــدى تلــك الــدول الموقعــة على
االتفاقيــة ،وبموجبهــا تمنــح اإلقامــة اإلنســانية لمــن يحقــق شــروطها .وهــؤالء ممــن تنطبــق عليهــم
الشــروط التــي حددهــا قانــون األجانــب للحصــول عليهــا ،وال تخــول اإلقامــة اإلنســانية حاملهــا تملّ ــك عقــار
مهمــا يكــن فــي تركيــا ،وال تســمح لــه بالعمــل إال بعــد اســتخراج إذن للعمــل (.)1
•الجئــون يحملــون بطاقــة الحمايــة المؤقتــة «الكيملــك» وهــؤالء يشــكلون الغالبيــة العظمــى
مــن الالجئيــن ويعاملــون معاملــة الســوريين ،ويســتفيدون مــن الميــزات الممنوحــة لحاملهــا
 -1الشرط األهم هو أن يكون لدى الشخص طالب اإلقامة سبب لتقديم طلبه كحال انتهاء التأشيرة أو بسبب رفض

اإلقامة السياحية .وعلى الراغب في الحصول على اإلقامة تجهيز إجابة أو تقرير طبي أو أي مبرر لعدم القدرة على

السفر خارج تركيا.
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مــن عــاج مجانــي والحصــول علــى خدمــات التعليــم والحــق بالعمــل وغيرهــا ،إال أنهــم يحتاجــون
إلذن ســفر فــي حــال الرغبــة باالنتقــال بيــن الواليــات.
•شــريحة ال تحمــل أي أوراق قانونيــة تتواجــد غالبيتهــا فــي إســطنبول ،لكنهــا ال تتجاوز العشــرات،
وهذه الشــريحة تنقســم بدورها إلى قســمين:
•قســم يرغــب باإلقامــة فــي إســطنبول نظـ ً
ـرا لتوفــر فــرص العمــل أو الرغبــة بالبقــاء إلــى جانــب
األهــل واألقــارب الذيــن ســبقوهم إلــى إســطنبول واســتقروا فيهــا ،أو االفتقــار إلــى تكاليــف
االنتقــال إلــى واليــات أخــرى والتأســيس فيهــا مــن جديــد.
•وقســم تــم توقيفهــم أثنــاء الدخــول إلــى تركيــا ويحملــون ورقــة «عبــارة عــن قــرار ترحيــل مجمــد
بســبب الدخــول أو الخــروج غيــر الشــرعي مــن وإلــى تركيــا» ،تفــرض علــى حاملهــا مراجعــة مراكــز
الهجــرة كل  03 -51يومـ ًـا للتوقيــع.
كال الحالتيــن ال تســتطيعان الحصــول علــى أي خدمــات مجانيــة ســواء بالصحــة أو التعليــم ،وتشــعر
بالتهديــد لعــدم امتالكهــا الحــق باإلقامــة فــي إســطنبول .حيــث إن عــدم الحصــول علــى بطاقــة الكملــك
ويعرضهــم للكثيــر مــن المشــكالت ،ويحــرم الالجــئ مــن الحصــول
يجعــل التواجــد فــي تركيــا غيــر قانونــي،
ّ

التنقــل بيــن المــدن التركيــة بســبب إلزامهــم بالحصــول
ّ
علــى إذن العمــل ،باإلضافــة إلــى الحــد مــن حريــة
علــى «إذن الســفر الداخلــي» ،الــذي ال ُيمنــح إال بموجــب بطاقــة الكملــك.

الجئون أقل في
إسطنبول

اتخــذت الحكومــة التركيــة قـ ً
ـرارا لتنظيــم الوجــود غيــر الشــرعي لالجئيــن فــي مدينــة إســطنبول ،وصرحــت
مديريــة إدارة الهجــرة بــوزارة الداخليــة التركيــة فــي  18يوليــو – تمــوز  .2019فــي بيــان «أنــه مــن غيــر
القانونــي لالجئيــن الذيــن يحملــون تصاريــح حمايــة مؤقتــة البقــاء فــي مقاطعــات غيــر تلــك التــي تــم
تســجيلهم فيهــا».
وفــي  22مــن الشــهر نفســه؛ أصــدرت محافظــة إســطنبول بيانـ ًـا يأمــر الســوريين ومــن فــي حكمهــم
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الذيــن تــم تســجيلهم فــي مــدن أخــرى بمغــادرة المدينــة والعــودة إلى تلك المدن بحلول  20أغســطس/
آب  .2019إال أنهــا أعلنــت عــن تمديــد المهلــة حتــى  30تشــرين األول /أكتوبــر .2019
وفــي يــوم األربعــاء  16تشــرين األول -أكتوبــر  2019طلبــت دائــرة الهجــرة التركيــة فــي بيــان صحفــي
أصدرتــه مــن الالجئيــن الســوريين المقيميــن فــي مدينــة إســطنبول بصــورة غيــر نظاميــة ويحملــون
بطاقــة الحمايــة المؤقتــة «الكملــك» مــن مدينــة ُأخــرى بتجديــد بياناتهــم ،وتحديــث إذن الســفر مجانـ ًـا بـ ً
ـدءا

مــن  17مــن الشــهر الجــاري ،مشــيرة إلــى أن الســوريين الذيــن يحملــون تصريــح إقامــة أو أذن عمــل فــي
إســطنبول مســتثنون مــن هــذا اإلجــراء.
تركــت هــذه القــرارات واإلجــراءات تأثيــرات ســلبية علــى الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن فيهــا.
ســواء الذيــن ال يحملــون «كيملــك» ،أو الذيــن حصلــوا عليــه مــن واليــة أخــرى ،وبالتالــي فإنهــم مهــددون
بالترحيــل إلــى ســورية أو إلــى الواليــات التــي اســتخرجوا منهــا إقاماتهــم ،وواجهــوا مصاعــب قانونيــة
والتنقــل ،وتســجيل األطفــال فــي المــدارس والرعايــة الصحيــة.
ّ
خاصــة علــى صعيــد العمــل
وفــي هــذا الســياق أصــدرت إدارة الهجــرة العامــة فــي واليــة إســطنبول للســوريين ومــن فــي حكمهــم
نصــت علــى مــا يلــي:
(المخالفيــن) تعليمــات
هامــة لتصحيــح أوضاعهــم القانونيــة ّ
ّ
التوجــه إلــى مدیریــة
•كل مــن ال يحمــل بطاقــة الكملــك ويقيــم فــي إســطنبول؛ يتوجــب عليــه
ّ
إدارة الھجــرة فــي ســلطان بیلــي (اآلســيوية) ألخــذ بصماتــه ،والتســجيل علــى (كملــك ألول

مــرة) فــي الواليــات التركيــة المتاحــة ،وعنــد الذهــاب يجــب اصطحــاب وثيقــة تثبــت الجنســية
الســورية (هويــة -جــواز ســفر -دفتــر عائلــة -إخــراج قيــد)  +ترجمــة ونوتــر مــن كاتــب العــدل ،بعــد
التبصيــم ســيتم منحــك وثيقــة رســمية  +إذن ســفر إلــى الواليــة التــي تــم تســجيلك ،فيهــا
وخــال أســبوع كحــد أقصــى يجــب الذهــاب إلــى تلــك الواليــة ليتــم تثبيــت التســجيل والحصــول
علــى بطاقــة (كملــك) خــال  03يومـ ًـا.
التوجــه إلــى
•إذا كنتــم تقيمــون فــي إســطنبول ولديكــم «كملــك» مــن واليــة أخــرى عليكــم
ّ
مدیریــة إدارة الھجــرة فــي ســلطان بیلــي (اآلســيوية) للحصــول علــى إذن ســفر للعــودة بشــكل

قانونــي إلــى واليتكــم األساســية ،وخــال أســبوع يتوجــب عليكــم الذهــاب إلــى إدارة الهجــرة
فــي الواليــة الجديــدة لتحديــث بياناتكــم..
•إذا كان لديكــم تصريــح عمــل فــي إســطنبول أو طــاب فــي إحــدى جامعاتهــا ولديكــم (كملــك)
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التوجــه إلــى مدیریــة إدارة الھجــرة فــي ســلطان بیلــي
مــن واليــة أخــرى يتوجــب عليكــم
ّ
(اآلســيوية) لتســوية أوضاعكــم.

•یرجــى العلــم أنــه مــن الضــروري االلتــزام بالقوانیــن والمتطلبــات اإلداریــة ذات الصلــة ،ســیتم
تطبیــق العقوبــات علــى األشــخاص الذیــن ال يمتثلــون لهــذه التعليمــات..
اســتجابت شــريحة واســعة مــن العالئــات الفلســطينية التــي ال تملــك «كملــك» إلــى قــرار واليــة
إســطنبول ،وقامــت بالتقديــم علــى «كملــك» ،وتــم توزيعهــم إلــى واليــات أخــرى غيــر إســطنبول،
وحصلــت بذلــك علــى بطاقــة الحمايــة التــي تمكّ نهــم مــن الحصــول علــى خدمــات التعليــم واالستشــفاء،
بينمــا رفضــت عائــات أخــرى الخــروج مــن مدينــة إســطنبول باتجــاه واليــات أخــرى ألســباب متعــددة ،منهــا
عــدم القــدرة علــى تكاليــف االنتقــال وفقدانهــم لفــرص العمــل ،وتراجــع فرصهــم بالحصــول علــى فــرص
أخــرى لندرتهــا فــي تلــك الواليــات.

يفتقــر الالجئــون الفلســطينيون مــن ســورية إلــى تركيــا ألي نــوع مــن

الوالية القانونية
الدولية

أنــواع الحمايــة الدوليــة ،رغــم أنهــم مســجلون لــدى األونــروا كالجئيــن ،إال
أن األخيــرة «األونــروا» تتحجــج بأنهــم أصبحــوا خــارج نطــاق عملهــا ،وبذلــك
تنتقــل الواليــة إلــى المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن بحســب المــادة
األولــى الفقــرة دال مــن االتفاقيــة الخاصــة بالالجئيــن لعــام  1951التــي
نصــت علــى «ال تنطبــق هــذه االتفاقيــة علي األشــخاص الذيــن يتمتعون
حاليـ ًـا بحمايــة أو مســاعدة مــن هيئــات أو وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة
غيــر مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،فــإذا توقفــت هــذه
الحماية أو المســاعدة ألي ســبب دون أن يكون مصير هؤالء األشــخاص
قــد سـ ّـوي نهائيـ ًـا -طبقـ ًـا لمــا يتصــل باألمــر مــن القــرارات التــي اعتمدتهــا
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة -يصبــح هــؤالء األشــخاص ،بجــراء ذلــك،
مؤهليـ�ن للتمتـ�ع بمزايـ�ا هـ�ذه االتفاقيـ�ة».
إال أن المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن ال تقــوم بــأي دور لالجئيــن
الفلســطينيين مــن ســورية إلــى تركيــا بحجــة أن الواليــة القانونيــة
لألونــروا.
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المعالجة القانونية للوضع القانوني
لالجئين الفلسطينيين في سورية
تدرجــت األوضــاع القانونيــة لالجئيــن الفلســطينييين مــن ســورية إلــى تركيــا بســبب حالــة عــدم الوضــوح
فــي التعامــل الرســمي مــع الالجئيــن الفلســطينيين ،ففــي بدايــات اللجــوء لــم تعامــل الحكومــة التركيــة
الفلســطيني الســوري معاملــة الســوري ،حيــث إن مصطلــح «وثيقــة الســفر للفلســطينيين» ليــس
مدرجـ ًـا ضمــن النظــام المعمــول بــه لــدى األوســاط الحكوميــة التركيــة ،وبالتالــي سـ ّـبب هــذا حالــةً مــن
يعامــل معاملة الســوري،
أن الفلســطيني الســوري ال
َ
الضبابيــة فــي التعامــل مــع الملــف ،كانــت نتيجتهــا ّ
ـأن أوراقــه ســورية المصــدر بالكامــل ،وبالتالــي ال توجــد إقامــات لهــم ،فــي حيــن أن المســتوصفات
علمـ ًـا بـ ّ

والمشــافي والجهــات غيــر الرســمية تتعامــل معهــم كالســوريين..

وقامــت مؤسســات ولجــان فلســطينية ناشــطة فــي تركيــا باإلضافــة إلــى الســفارة الفلســطينية
بالعديــد مــن المحــاوالت الحثيثــة لمعالجــة الملــف القانونــي لفلســطينيي ســورية ،ففــي شــباط -فبرايــر
 2014وافقــت الحكومــة التركيــة علــى منــح جميــع الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية تصريــح
إقامــة ،حيــث جــاءت هــذه الموافقــة بعــد عــدة لقــاءات عقدهــا ســفير دولــة فلســطين الســابق فــي تركيــا
نبيــل معــروف مــع المســؤولين األتــراك ،وعلــى رأســهم نائــب رئيــس الــوزراء التركــي بشــير أتــاالي الــذي
وعــد بمعالجــة وضــع الالجئيــن الفلســطينيين ،وتســوية وضعهــم القانونــي والحصــول علــى إقامــات،
يذكــر أن الســلطات التركيــة حــددت مــدة اإلقامــة فيهــا لمــدة ســتة أشــهر فقــط ،يحصــل عليهــا حملــة
الوثيقــة الســورية وحملــة جــواز الســلطة الفلســطينية ،وأضــاف أنــه لــم يحــدد إذا كانــت قابلــة للتجديــد.
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ولكــن ذلــك الوضــع انتهــى بعــد صــدور توقــف

بزيــارة تــوران كيشالكشــي رئيــس القســم

منــح التأشــيرات للفلســطينيين الســوريين

العربــي فــي وكالــة األناضــول التركيــة لألنبــاء،

مطلــع عــام 2014م ومنــذ ذلــك الوقــت ســاء

حيــث ســلم الوفــد نســخة مــن «تقريــر حالــة»

الوضــع القانونــي للفلســطينيين الســوريين

والمتعلــق بفلســطينيي ســورية الــذي هــو

للغايــة ،ولــم يعــد يحصــل علــى أي إقامــة وفــق

عبــارة عــن نتــاج ورشــة العمــل الدوليــة التــي

القانــون التركــي.

عقــدت فــي إســطنبول فــي العاشــر مــن
نوفمبــر  ،2013حيــث شــدد الوفــد علــى

إال أن الحكومــة التركيــة ووفقـ ًـا لقانــون األجانــب

ضــرورة أن يعامــل فلســطينيو ســورية معاملــة

ً
مجــددا مــن
مكنــت الفلســطينيين الســوريين

الســوريين فــي تركيــا ،خاصــة فيمــا يتعلــق

الحصــول علــى صفــة قانونيــة أفضــل فــي حــال

بأمــور اإلقامــة والخدمات..أثمــر ذلــك عــن صــدور

دخولهــم إلــى األراضــي التركيــة باســتخدام

قــرار فــي  19فبرايــر– شــباط  2014يســمح

(جــواز ســفر الســلطة الفلســطينية) ،حيــث

للفلســطينيين الداخليــن إلــى البــاد بطريقــة

يتــم معاملتهــم بطريقــة مختلفــة تمكنهــم مــن

غيــر شــرعية بالحصــول علــى «تســوية وضــع»

الحصــول علــى إقامــة ســياحية لمــدة عــام ،إضافة

أي ختــم دخــول مــع إقامــة لمــدة ســتة أشــهر

إلــى ســهولة الحصــول علــى تأشــيرة دخــول

أو ســنة ،وقــد اشــترطت الحكومــة التركيــة أن

ســياحية قبــل ذلــك .كمــا أنهــا أصبحــت تمنــح

يتـ�م ذلـ�ك بالتنسـ�يق مـ�ع المسـ�توى الرسـ�مي

حاملــي «وثيقــة الســفر» مــن الفلســطينيين
«الداخليــن عبــر المنافــذ الحدوديــة النظاميــة

ممثــا بالســفارة الفلســطينية
الفلســطيني
ً

فــي أنقــرة ،والتــي مضــت فــي تنفيــذ هــذا

إقامــات ســياحية قابلــة للتجديــد .بمــا يتضمنــه

القــرار.

هــذا اإلجــراء مــن رســوم ماليــة وأوراق قانونيــة-
كــي يتمكنــوا مــن اإلقامــة فــي البلــد بشــكل

ومــع دخــول عــام  2015قــررت الحكومــة التركيــة

شــرعي.

علــى لســان وزيــر العمــل فــاروق جيلــك ،إصــدار
البطاقـ�ة التعريفيـ�ة لالجئيـ�ن(  (�Yabanci Tan

فــي شــباط -فبرايــر 2014.قــام وفــد برئاســة

 ،)itma Belgesiأو مــا يعــرف ببطاقــة (آفــاد)

ماجــد الزيــر منســق المكتــب الدولــي لمتابعــة

الصــادرة عــن منظمــة إدارة الكــوارث والحــروب

شــؤون فلســطينيي ســورية مديــر مركــز

ً
ً
إلزاميــا لكافــة
أمــرا
فــي تركيــا ،بحيــث تكــون

العــودة الفلســطيني ،ومحمــد مشــينش مديــر

الالجئيــن الذيــن ال يحملــون أي إقامــة ســارية

مؤسســة فيــدار التركيــة ،وســامي حمــود

المفعــول فــي البــاد.

مديــر منظمــة ثابــت لحــق العــودة فــي لبنــان
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وأكــدت الحكومــة التركيــة أن حاملــي البطاقــة

خــال النصــف الثانــي مــن عــام  2015حصــل

الخدمــات

ثمــة تغييــر طفيــف بالوضــع القانونــي لالجئيــن

الحكوميــة األساســية ،كالطبابــة واالستشــفاء

الفلســطينيين مــن ســورية إلــى تركيــا ،حيــث

فــي المشــافي الرســمية ،وااللتحــاق بالمدارس

أصــدرت دائــرة حمايــة الالجئيــن التابعــة إلدارة

والخدمــات التعليميــة ،كما تمنح البطاقة لحاملها

الهجــرة التابعــة لــوزارة الداخليــة التركيــة يــوم

ً
ً
رســميا بمزاولــة العمــل ،وبذلــك ســيتمتع
إذنــا

ً
قــرارا ينــص علــى
 6آب– أغســطس 2015

الالجئــون بحــق العمــل بصفــة قانونيــة وبحــد

مساواة الالجئ الفلسطيني السوري بالالجئ

أدنــى مــن األجــر محــدد وفــق القانــون التركــي،

الســوري مــن حيــث الحصــول علــى بطاقــات

لتجنــب االبتــزاز الــذي يمكــن أن يتعرضــوا لــه أو

لجــوء ضمــن قانــون األجانــب والحمايــة المؤقتــة.

اســتغالل الحاجــة والعمــل بأجــور منخفضــة.

ممــا يتيــح لالجئيــن الفلســطينيين الســوريين

التعريفيــة

سيســتفيدون

مــن

وبالنســبة لالجئيــن الفلســطينيين فــي تركيــا
فقــد رفضــت بعــض الواليات منــح بطاقة «آفاد»
للعديــد مــن الحــاالت حملــة الوثائــق الفلســطينية
الســورية ،فــي حيــن اســتطاع آخــرون الحصــول
عليهــا عندمــا قدمــوا الهويــة الشــخصية ،دون
وجــود نــص قانونــي صريــح يســتثنيهم مــن
الحصــول عليهــا.

المتواجديــن فــي تركيــا االســتفادة مــن كافــة
الخدمــات التــي تقدمها الحكومة التركية لالجئين
الســوريين فــي تركيــا مــن طبابــة وغيرهــا.
وأشــار القــرار إلــى أن عـ ً
ـا مــن الالجئيــن
ـددا قليـ ً
الفلســطينيين الســوريين وعددهــم حوالــي
عرفــوا عــن أنفســهم لدائــرة
( )351الجئـ ًـا ممــن ّ

الحمايــة علــى أنهــم فلســطينيون ســوريون أو
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عديمــو الجنســية ،والمتوقــع أن العــدد أكبــر مــن ذلــك بكثيــر ،ويضيــف القــرار أنــه «بعــد التــردد فــي
كيفيــة معاملــة دائــرة الحمايــة لالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية؛ تــم االتفــاق علــى معاملــة الالجئيــن
الفلســطينيين القادميــن مــن ســورية معاملــة الالجئيــن الســوريين».
فــي يــوم  /4أيلــول– ســبتمبر  2016وضمــن فعاليــات مؤتمــر «فلســطينيي تركيــا وقضايــا الوطــن»،
وبحضــور أعضــاء مــن البرلمــان التركــي والعديــد مــن الشــخصيات الفلســطينية ،وبمشــاركة العشــرات من
المؤسســات الرســمية واألهليــة الفلســطينية فــي تركيــا ،تــم مناقشــة معانــاة فلســطينيي ســورية
فــي تركيــا خصوصـ ًـا فيمــا يتعلــق باإلقامــات والوضــع القانونــي واإلغاثــي ،وفــي تشــرين أول -أكتوبــر
 2016التقــى رئيــس المؤتمــر األســتاذ محمــد مشــينش بســعادة ســفير دولــة فلســطين فــي تركيــا
الدكت��ور فائ�دـ مصطف��ى ،وبحث��ا العدي��د م��ن القضاي��ا المتعلق��ة بشؤــون فلســطينيي تركيــا بمختلــف
شـ�رائحهم ،حيـ�ث تضمـ�ن جـ�دول األعمـ�ال النقـ�اط اآلتيـ�ة:
•إصــدار جــوازات ســفر الســلطة الفلســطينية لالجئيــن الفلســطينيين ،واإلعفــاء مــن الرســوم
الماليــة وإيجــاد آليــات لتنفيــذ ذلــك عبــر إرســال منــدوب مــن الســفارة لمتابعــة الترتيبــات اإلداريــة
واســتالم األوراق الشــخصية مــن الالجئيــن وتســليمهم جــوازات الســفر ،وكذلــك التســريع فــي
عمليـ�ة إصـ�دار الجـ�وازات.
•العمــل علــى إيجــاد صيغــة مناســبة لتوفيــر أوراق ثبوتيــة تصــدر مــن الســفارة الفلســطينية
لالجئيــن الفلســطينيين ،وكمــا كان معمــول بــه فــي ســورية مثــل إخــراج القيــد وبيــان
العائلــة.
•ضرورة متابعة ملفات العائالت الفلسطينية التي يتم احتجازها.
•تثبيــت عقــود الــزواج والطــاق والــوالدات الجديــدة والوفيــات مــن خــال ســفارة فلســطين،
ووضـ�ع اآلليـ�ات المناسـ�بة لذلـ�ك مـ�ن خـلال التواصـ�ل مـ�ع الجهـ�ات التركيـ�ة المعنيـ�ة.
•متابعــة العمــل فــي تنظيــم الوضــع القانونــي لالجئيــن الفلســطينيين مــن خــال ما تــم االتفاق
عليــه فــي هــذا الموضــوع ،واإلحصــاء الــذي نُ ّفــذ فــي تركيــا لفلســطيني ســورية والعــراق
عبرالتواصـ�ل مـ�ع الجهـ�ات التركيـ�ة المعنيـ�ة.
•التواصــل مــع الجهــات التركيــة المعنيــة إليجــاد الحلول المناســبة إلصدار بطاقــة الكملك ،وكذلك
تســهيل إجــراءات نقــل اإلقامــة مــع الكملــك إلــى مدينــة أخــرى ،للمســاهمة فــي حــل إشــكاليات
العـلاج المجانـ�ي والتسـ�جيل فـ�ي المدارس.
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وبالفعــل تــم إصــدار  850جــواز ســفر ســلطة للعائــات الفلســطينية التــي ال تحمــل أي أوراق ثبوتيــة
ً
مجانا .
وفــي  26تشــرين األول– أكتوبــر  2016قــام وفــد مــن رئاســة مؤتمــر فلســطينيي تركيــا بمتابعــة ملــف
فلســطينيي ســورية فــي تركيــا خــال زيارتــه لمجلــس النــواب التركــي فــي أنقــرة ،خصوصـ ًـا فيمــا يتعلــق
باإلقامــات والوضــع القانونــي ،وســبل حــل اإلشــكاالت التــي يعانــي منهــا الالجئــون هنــاك ،والتأكيــد
علــى الجانــب التركــي بضــرورة العمــل علــى حــل تلــك اإلشــكاالت..
وفي  28تشرين الثاني– نوفمبر 2018 /شاركت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين فيدار باللقاء
الذي دعا إليه والي إسطنبول لمناقشة أوضاع الالجئين في تركيا في مقر الوالي في مدينة إسطنبول.
ومثّ ــل الجمعيــة فــي هــذا اللقــاء األســتاذ إبراهيــم العلــي مديــر ملــف الالجئيــن والعــودة فــي الجمعيــة.
تنــاول اللقــاء الــذي ضــم ممثليــن عــن المؤسســات والجمعيــات التابعــة للجاليــات العربية فــي تركيا أوضاع
المهاجريــن والمشــاكل التــي يتعرضــون لهــا ،وأهــم المتطلبــات باإلضافــة إلــى الواجبــات والحقــوق.
وطــرح األســتاذ إبراهيــم العلــي المشــاكل التــي تواجــه الالجئيــن الفلســطينيين فــي تركيــا المتعلقــة
بحملــة الوثائــق ،وضــرورة تنظيــم أوضــاع حامليهــا فيمــا يتعلــق باإلقامــة وأذونــات العمــل والتعليــم
والصحــة.
وعلــى خلفيــة القــرارات الصــادرة عــن واليــة إســطنبول
المتعلقــة بوجــود الالجئيــن فــي إســطنبول فقــد كشــف
الســفير الفلســطيني فــي تركيــا «فائــد مصطفــى»
يــوم  30تمــوز /يوليــو  2019عــن وجــود اتصــاالت وجهــود
مــع الجانــب التركــي الرســمي لتســوية أوضــاع الالجئيــن
الفلســطينيين فــي تركيــا ،وخاصــة القادميــن مــن ســورية
والعــراق .وقــال الســفير فــي تصريــح صحفــي؛ «إن الســفارة
الفلســطينية التقــت مــع مســؤولين أتــراك فــي وزارة
الخارجيــة التركيــة بأنقــرة ،وجــرى الحديــث حــول اإلجــراءات التركيــة األخيــرة لمعالجــة الوجــود غيــر الشــرعي
لالجئيــن ،والســعي إليجــاد ُســبل التخــاذ إجــراءات تســتثني الفلســطينيين مــن الضــرر».
كما زار الســفير الفلســطيني «فائد مصطفى» يوم  7آب /أغســطس  2019رئيس بلدية إســطنبول
الكبــرى ( ،)İ�BBأكــرم إمــام أوغلــو ،وبحــث معــه أوضــاع الالجئيــن مــن فلســطينيي ســورية فــي تركيــا،
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ومــن جانبــه تعهــد رئيــس بلديــة إســطنبول الكبــرى ،أكــرم إمــام أوغلــو ،خــال مؤتمــر صحفــي عقــده
عقــب االنتهــاء مــن اللقــاء؛ باإليفــاء بالوعــد الــذي قطعــه قبــل االنتخابــات إلنشــاء مكتــب فــي البلديــة
لمتابعــة شــؤون الالجئيــن ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن المكتــب ســيبدأ مهامــه مــع نهايــة عــام  2019وســيتعامل مــع
قضايــا الالجئيــن االجتماعيــة ،وســيقوم بإنتــاج سياســة وطنيــة ودوليــة.
كمــا أبــدى رئيــس بلديــة إســطنبول اســتعداده لالهتمــام بمشــاكل ُأســر جميــع الالجئيــن الفلســطينيين
ً
يقــدم الالجــئ
مشــددا علــى ضــرورة أن
الســوريين ومســاعدتهم كبقيــة الالجئيــن فــي تركيــا،
ّ

ً
معتبــرا أن
الفلســطيني الســوري للســلطات التركيــة معلومــات وبيانــات وأوراق تثبــت جنســيته،
المشــكلة التــي يعيشــها الالجئــون هــي «مشــكلة إنســانية».

فــي المقابــل ناقــش ممثلــون عــن
جمعيــات ومؤسســات مجتمــع أهلــي
فلســطينية خــال لقــاء تشــاوري
بمدينــة إســطنبول ،أوضــاع الالجئيــن
الفلســطينيين الســوريين المهجريــن
وعقــد اللقــاء فــي مقــر
إلــى تركيــاُ .
الجمعيــة

التركيــة

للتضامــن

مــع

فلســطين «فيــدار» يــوم الخميــس
 2آب /أغســطس  ،2019حيــث بحــث
قــرارات الحكومــة التركيــة المتعلقــة بتنظيــم الوجــود غيــر النظامي لالجئين في إســطنبول ،وترحيل من
ال يحمــل بطاقــة الحمايــة المؤقتــة (كيملــك) ،وتداعياتــه وتأثيــره الســلبي علــى الالجئيــن الفلســطينيين
المقيميــن فيهــا .وخلــص اللقــاء إلــى تخصيــص رقــم هاتفــي مــن قبــل الجمعيــة التركيــة للتضامــن مــع
الشــعب الفلســطيني (فيدار) الســتقبال شــكاوى الالجئين الفلســطينيين الســوريين في إســطنبول
المتعلقــة بتعرضهــم للتوقيــف ،أو الترحيــل بســبب عــدم امتالكهــم وثيقــة حمايــة مؤقتــة (الكيملــك).
كذلــك حــذر عــدد مــن القانونييــن المختصيــن بشــؤون الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن يتــم
توقيفهــم عــدم اإلمضــاء علــى أيــة أوراق دون معرفــة مضمونهــا ،أو إظهــار جــواز ســفر الســلطة مــع
الكيملــك لحظــة التوقيــف فــي حــال اختــاف البيانــات علــى الوثيقتيــن ،داعيــن الالجئيــن الفلســطينيين
الــذي ال يحملــون وثيقــة الحمايــة المؤقتــة (الكيملــك) إلــى ترجمــة أي إثبــات شــخصي «هويــة ســورية
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أو جــواز ســفر أو دفتــر عائلــة ،وتقديمهــا فــي حــال التعـ ّـرض ألي توقيــف بهــدف تطابــق االســم لديهــم

مــع الوثيقــة التــي ســتظهرونها للســلطات ،ولســهولة متابعــة الموقوفيــن ومعرفــة أماكــن اعتقالهــم».

وفــي يــوم  29أيلــول /ســبتمبر  2019بحــث الســفير الفلســطيني فــي تركيــا «فائــد مصطفــى» مــع
مديــر عــام إدارة الهجــرة التركيــة «عبــد اللــه أيــاز» ،أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين القانونيــة المرتبطــة
بهــم فــي تركيــا.
ـدم الســفير الفلســطيني خــال لقــاء وفــد مــن الســفارة الفلســطينية مــع مديــر عــام إدارة الهجــرة
وقـ ّ
التركيــة شـ ً
ـا حــول المعانــاة التــي يعيشــها الالجئــون الفلســطينيون فــي تركيــا ،وبحــث معــه
ـرحا مفصـ ً

كيفيــة تصحيــح وضعهــم القانونــي بالتعــاون والتنســيق بيــن الســفارة وإدارة الهجــرة.

كمــا بحــث الســفير مــع مديــر عــام الهجــرة متابعــة الحــاالت الجنائيــة ،ومكافحــة كافــة أشــكال األنشــطة
غيــر القانونيــة وملــف المفقوديــن ،مؤكـ ً
ـدا علــى اســتمرارية التعــاون والتشــاور التــي تعــود بالفائــدة
ـدد مديــر عــام إدارة الهجــرة التركيــة «عبــد اللــه أيــاز» علــى أن إدارتــه
المشــتركة علــى الشــعبين ،بــدوره شـ ّ

ً
ً
تامــا فــي معالجــة األمــور المرتبطــة بالفلســطينيين ،وفــق مــا أعلنــت عنــه الســفارة
تعاونــا
ســتُ ًظهر
الفلســطينية عبــر موقعهــا اإللكترونــي.
وفــي  14آب– أغســطس  2020أعلنــت الســفارة الفلســطينية فــي أنقــرة فــي بيــان لهــا عــن نتيجــة
المباحثــات التــي تمــت بينهــا وبيــن الجهــات المعنيــة فــي تركيــا بخصــوص الذين ال يحملون بطاقــة الحماية
المؤقتــة الكملــك جــاء فيهــا« :تهــدي ســفارة دولــة فلســطين لــدى الجمهوريــة التركيــة أطيــب تحياتهــا
إلــى مواطنينــا الفلســطينين القادميــن مــن ســورية ،والذيــن ًال يمتلكــون بطاقــة الحمايــة المؤقتــة
(الكيملــك) ،وتتشــرف بإعالمكــم بــأن الســفارة تابعــت وتتابــع هــذا الموضــوع مــع الجهات التركيــة المعنية

باألمــر ،ومــا حصلنــا عليــه مــن إجابــات بهــذا الصــدد يفيــد بــأن البــاب ال يــزال مفتوحـ ًـا للحصــول علــى بطاقــة
الكملــك لمواطنينــا الذيــن قدمــوا مــن ســورية وال يحملونهــا ،وذلــك يتطلــب التقــدم بطلــب الحصــول
ـاء علــى رغبــة المواطــن.
عليهــا فــي إدارات الهجــرة فــي المــدن التركيــة التــي حددتهــا الدولــة وليــس بنـ ً
والدولــة تســمح إلدارات الهجــرة بإعطــاء بطاقــات الكملــك فــي كل المــدن والواليــات التركيــة باســتثناء
المــدن التاليــة :أنطاليــا ،أيــدن ،بورصــة ،تشــانقلي ،دوزجــه ،أدرنــه ،هاتــاي ،إســطنبول ،أزميــر ،كركالرايلي،
كوجالــي ،موغــا ،ســكاريا ،تكيــرداغ ،يالوفــا.
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فــي غيــر هــذه المــدن المذكــورة أعــاه يمكــن لمواطنينــا القادميــن مــن ســورية التوجــه إلــى إدارة الهجرة
وتقديــم طلــب الحصــول علــى بطاقــة الكملــك ،والتــي تســاعد حاملهــا فــي تلقــي العــاج والتعليــم
الالزميــن ألفــراد العائلــة (.)2

النتائج

والتوصيات
النتائج والتوصيات
تتلخَّ ــص المشــكالت التــي تواجــه الالجــئ الفلســطيني فــي تركيــا بصعوبــة اســتخراج بطاقــة الحمايــة
المؤقتــة «الكيملــك» ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن صعوبــة بالغــة عنــد تســجيل األطفــال فــي المــدارس،
وصعوبــة الحصــول علــى إذن عمــل فــي ظــل أوضــاع إنســانية قاســية.
كمــا تعــد شــريحة حاملــي أوراق التوقيــع هــي األصعــب ضمــن الشــرائح المذكــورة أعــاه ،ممــا يتطلــب
التدخــل مــن قبــل الهيئــات الحقوقيــة والرســمية الفلســطينية إلســقاط قــرار الترحيــل والســماح لهــا
باســتصدار الكملــك مــن الواليــات التــي تســمح بذلــك.
فــي المقابــل تعتبــر الحكومــة التركيــة أن لهــا الحــق فــي اتخــاذ اإلجــراءات التــي تراهــا مناســبة ،وليــس
هنــاك أســاس قانونــي لمقاومــة مثــل هــذه القــرارات مــن الناحيــة القانونيــة ،ممــا يوجــب علــى الالجئيــن
احتــرام األنظمــة والقوانيــن المرعيــة.

 .الموقع اإللكتروني لسفارة فلسطين في تركيا – أنقرة.
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