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"إسطنبول :مئات الالجئين الفلسطينيين مهددون بالترحيل"

• فلسطيني سوري األول على كلية الهندسة بجامعة الجمهورية في تركيا
• عدم توافر السكن أحد أبرز مشكالت الالجئين الفلسطينيين والسوريين في أوروبا
آخر التطورات

• األمن السوري يخفي قسريا ً المدرس الفلسطيني "مجدي حمدان" منذ  5سنوات

آخر التطورات
يواجه مئات الالجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة اسطنبول التركية خطر الترحيل إما
إلى سورية أو إلى الواليات التركية األخرى ،بعد تصريحات وزير الداخلية التركي "سليمان
صويلو" األخيرة حول ملف الهجرة والالجئين القادمين من سورية.
ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا عموماً قرابة  10آالف موزعين في عدة
واليات ومدن تركية ،وفي مدينة اسطنبول وضواحيها يتجاوز عددهم  500عائلة ،وحصل

غالبيتهم على أوراق اإلقامة الكيملك.

وتعتبر الحكومة التركية كل القادمين من سوريا بسبب الحرب سوريين وعليه فإن الالجئ
الفلسطيني السوري لديها بحكم السوريين ،وتمنع الق اررات الحكومية حاملي الكيملك االنتقال
إلى والية غير الوالية الصادرة منها الكيملك للعمل او العيش فيها.
في حين تهدد اإلجراءات الجديدة المئات ممن حصل على الكيملك في والية غير اسطنبول
وأقاموا فيها ،بالترحيل ،أما بالنسبة لالجئين الفلسطينيين السوريين غير الحاصلين على
الكيملك فهم مهددون بالترحيل إلى سورية.
ويرى الجئون في اسطنبول أن اإلجراءات الجديدة مجحفة بحّقهم" ،فهناك آالف العائالت قد
استقرت في اسطنبول منذ سنين ،واستأجرت المنازل وأثثتها وفجأة بين يوم وليلة مطلوب منه

أن يخرج من اسطنبول لمدينته ،وأن يبيع ما اشتراه ،عالوة على أن مدارس أطفالهم ستتغير،
وغيرها من مشاكل نفسية واجتماعية"
هذا وطالب الالجئون الفلسطينيون سفارة السلطة الفلسطينية والمؤسسات األهلية في تركيا
بالوقوف على مشكالتهم ومحاولة ايجاد حلول تنهي معاناتهم التي لم تتوقف منذ ثماني
سنوات من خالل عالقاتها مع الجانب التركي ،ويؤكدون أن أي تأخير في التحرك يعني
مزيد من التهديد لحياتهم في حال رحلوا إلى سورية ،ومزيد من المعاناة لعائالتهم التي ذاقت
كل ويالت الحرب والنزوح والتهجير وفقد األحبة خالل سنوات الحرب السورية.
في سياق آخر ،تفوق الطالب الفلسطيني السوري "عبد هللا الغرباوي" على زمالئه في قسم
الهندسة الكيميائية في جامعة الجمهورية بمدينة سيواس التركية ،ليكون األول على جميع
طالب كلية الهندسة بمعدل .%98

ظم حفل التخرج بحضور الرئيس التركي وشخصيات عديدة في الدولة ومئات الطلبة من
ون ّ
الجامعة ،وتم تكريم الغرباوي وألقى كلمة بالمناسبة.
يشار أن الغرباوي من سكان حي الحجر األسود الدمشقي المجاور لمخيم اليرموك ،ولديه
شقيق معتقل لدى قوات النظام السوري منذ عام .2012

في أوروبا ،يواجه الالجئون الفلسطينيون والسوريون مشكلة عدم توفر مساكن لهم مما
يضطرهم إلى العيش في مخيمات كبيرة أو ضمن غرف مشتركة في معظم الدول األوروبية.
وتعود مشكلة عدم توافر السكن إلى أسباب عديدة أبرزها ارتفاع أسعار اإليجار وخاصة في
المدن ،وإحجام أصحاب العقارات والمنازل عن تأجير ممتلكاتهم لالجئين عموماً بسبب
العنصرية أو ألسباب متعلقة بالصورة السلبية لدى المجتمع األوروبي عن المهاجرين أو

فئات معينة منهم.
وأكدت منظمة بيانات اللجوء لالتحاد االوربي في تقرير لها صدر يوم  19/05/29يقول إن
أحد المشاكل التي تواجهها دول االتحاد االوربي هي عدم توفر المساكن لالجئين ،مما
تضطر دول االتحاد األوربي إلى إيواء الالجئين في المخيمات الكبيرة.
ويضيف التقرير أن نتيجة الصعوبات في تحصيل مساكن لالجئين ،يعاني أصحاب الوضع
في كثير من األحيان من اإلقامة لفترات طويلة في مراكز اللجوء المشتركة ،وتخلق مخاطر
حقيقية للعوز والتشرد.
ويذكر التقرير أن العديد من البلدان األوروبية لم تتجهز بشكل كافي الستقبال أعداد كبيرة
من الالجئين ،حيث لم تتمكن هذه البلدان بشكل منهجي من استيعاب جميع طالبي اللجوء
على أراضيها وأدرجت مساكن الطوارئ كعنصر دائم في نظامهم.
ومن الصعوبات المتعلقة بالسكن هو فرض بعض القيود على عملية االستئجار حيث تحدد
بعض الدول سقفاً محدداً للمبلغ الممنوح إلعانة الالجئ بخصوص المنزل ،وتحدد بعض
الدول مساحة معينة ألفراد العائلة مما يزيد الصعوبة إليجاد منزل مناسب للعوائل الكبيرة.

كذلك يفرض أصحاب العقارات وشركات السكن في عدد من الدول األوروبية إيداع تأمين
مالي للمنزل قبل استئجاره ،يضاف إليها تحديد مواعيد اللتزام الهدوء في المنزل وتشغيل
األدوات الكهربائية وحركة األطفال.

واليزال يعيش آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيمات يشترك فيها الالجئون
حمامات ومطابخ وخاصة في ألمانيا ،األمر الذي يسبب مشاكل اجتماعية
بالمرافق من ّ
ومعيشية بينهم ،حيث يجتمع فيها الجئون من مختلف األعراق الجنسيات واألديان.
إلى ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "مجدي حمدان عبده' ( )34عاماً

منذ  5سنوات ،وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية على حاجز الجوية في المزة
بدمشق بتاريخ  ،2014/1/14ومنذ اعتقاله ال تتوفر معلومات عنه ،وهو مدرس تربية
رياضية ومن أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق.
ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1759معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم

( )108معتقالت.

