
 



 

 

 

 من سوراي إىل تركيا الفلسطينيون الالجئون

 املستقبل القانويّن واملعيشّي وغموض الواقع صعوبة بني

 ــ حبثية ورقة ــ

 مسلماين مليحةإعداد 



 

 السوري اللجوء الفلسطيين، ضمن اللجوء موجات بدء على مّرت سنوات مثاين

 حرب إىل األوضاع وتطور السورية الثورة اندالع تركيا، إّّبن إىل سورية األوسع، من

 الفلسطينيون زال اللجوء، ال بدء من السنوات هذه طول من الرغم وعلى .مدّمرة

 املختلفة؛ سواء املستوايت على التعقيد واقٍع شديد من تركيا، يعانون يف السوريون

 تكاليف وارتفاع الدخل شّح مصادر حيث اليومي، من احليايت املستوى على

 يتعلق الذي القانوين الواقع تعقيدات حيث القانوين، من املستوى على احلياة، أو

الكامل،  الغياب شبه حيث التمثيل، من مستوى على تركيا، أو يف ّبلالجئني

 على يعمل وأن الالجئني أوضاع يتابع أن املفرتض من واملؤّسسي، الذي الوطين

 من كجزء األساسي وضعهم طال ما متابعة القانويّن واالقتصادّي، جبانب متكينهم

    .مساس من ٨٤٩١العام  يف الفلسطينيني الالجئني



 تركيا؛ تتناول يف وظروفه سورية من اللجوء مسّببات حول خمتصرة مقدمة طرح  بعد

حماور،  ثالثة ضمن تركيا يف سورية فلسطينيي من الالجئني أوضاع الورقة هذه

 وختتم .التمثيل غياب :املعيشية، والثالث األوضاع :القانوين، والثاين الوضع :األول

 واقعهم بناًء على تركيا يف السوريني الفلسطينيني الالجئني ملستقبل بقراءة الورقة

  .خبصوصهم توصيات وضع احلايل، مع

 سورية يف األوضاع :اللجوء مسّببات

 إّّبن سورية شهدهتا اليت األزمة عمق يف أنفسهم سورية فلسطينيو وجد ما سرعان

املخيمات،  حتييد البداايت منذ حماوالهتم من الرغم على الثورة، وذلك اندالع

 إىل السلمية من حتّوهلا بعد الثورية، خاصة الفعاليات يف املباشر االخنراط وجتنيبها

 تقدم "آمنة مناطق" مبثابة املخيمات كون على التأكيد مع املسّلح، وذلك الصراع

 1 .املنكوبة املناطق من لألهايل واملأوى الرعاية

                                                           

 مركزسوريا"،  في الفلسطينيين الالجئين مجتمع على وأثرها السوريين ورةكيالي، "ث ماجد :يُنظر1  

  :https://bit.ly/2yly0BKت.، الرابط.، داألبحاث

https://bit.ly/2yly0BK


طرفه،  إىل جّر الفلسطينيني السوري النظام بينها؛ حماوالت عديدة، من ألسباب

 اختاذ ضّده، وحماوالته يتخذوهنا مواقف أية على عقاهبم سياسة مع ّبلتوازي

 وجود إىل اجملاورة، إضافة املناطق على هسيطرت لفرض عسكرية كنقاط املخيمات

، 2والسوريني الفلسطينيني بني الفنت إلاثرة سعت ّبلنظام مرتبطة فلسطينية أطراف

 أصبح للتدمري، وأن هدفًا الفلسطينية املخيمات أصبحت أن الوضع هذا عن نتج

 عنه نتج التنكيل، ما السوري، هدفًا لسياسات الشعب عموم الفلسطينيني، مثل

 3 .وأسرى قتلى بني منهم الضحااي آالف سقوط

ممنهجة؛  هتجري حلمالت الدائر يف سورية، تعّرض فلسطينيو سورية ظّل الصراع ويف

 650 أصل سورية، من خارج إىل فلسطيين الجئ ألف 150 من أكثر هاجر فقد

 من أكثر وصل .كاملة مساعدات إىل ألفًا داخلها 430 حيتاج حني ألف، يف
                                                           

 .نفسه السابق2 

 للضحايا الموثق اإلجمالي العدد بلغ فقد "سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة "إحصائيات حسب3 

 العام نهاية وحتى 2011 مارس آذار في السورية األزمة بداية منذ سورية في الفلسطينيين الالجئين من

يُنظر؛  .سورية في الصراع سنوات معتقالً طيلة 1714 توثيق تم ضحية، بينما (3911) 2018

 حول السنوي الميداني تنتهي"، التقرير ال نكبات :سوريا تحرير(، "فلسطينيو) حمود وطارق العلي إبراهيم

 :، الرابط2ص  سورية، فلسطينيي أجل من العمل مجموعة، 8102سوريا  فلسطينيي أوضاع

https://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/story_of_unending_suffering.p
df 

https://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/story_of_unending_suffering.pdf
https://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/story_of_unending_suffering.pdf


 ، يف6102عام  هناية حىت أوروّب، وذلك إىل سوري فلسطيين الجئ ألف (85)

 األردن ألف، ويف (31) حبوايل لبنان يف الفلسطينيني الالجئني عدد يقّدر حني

 فلسطيين ألف غزة آالف، ويف (8) تركيا آالف، ويف (6) مصر ألف، ويف (17)

 غرقًا خالل ضواالجئًا فلسطينيًا سورايً ق (50) أن كما تشري مصادر إىل .سوري

 4.األوروبية للدول الوصول حماولتهم

 عامة نظرة :تركيا يف السوريون الفلسطينيون

 األكثر املوجات ، وكانت6106عام  تركيا إىل سورية من اهلجرة موجات بدأت

 ، عندما6102عام  حىت ، واستمرت6102و 2014 عامي بني الفرتة يف كثافة

 وهتجري الريموك خميم على ّبلسيطرة العام ذات من / مايوأاير يف السوري النظام قام

 منهم 1000 قرابة سورية، ليدخل مشال إىل سوري فلسطيين 3000 قرابة

 5 .الرتكية األراضي

                                                           

 فلسطينيي أجل من العمل مجموعةسورية"،  خارج هاجروا فلسطيني الجئ ألف  150من أكثر4  "

  :https://bit.ly/342Wz29، الرابط10/10/8102، سورية

 .01/10/8181الباحثة،  أجرتها هاتفية محاٍم وباحث(، محادثة)هاشم أبو فهمي أيمن5  

https://bit.ly/342Wz29


 السوريني، والسوريني الفلسطينيني الالجئني من العظمى للغالبية تركيا، ّبلنسبة تعترب

 وضع توافر أمهها عديدة ألسباب األوروبية، وذلك الدول إىل عبور عامة، حمطة

 بعد قليلة سنوات الدول، ميّكنهم، خالل هذه يف لالجئني املسار واضح قانوين

 .إليها جلؤوا اليت اجملتمعات يف واالندماج الكرمي والعيش االستقرار اللجوء، من

 ّبلالجئني، وصعوبة يتعلق فيما تركيا يف القانونية األوضاع ذلك؛ تعقيد إىل يضاف

 األعداد هذه استيعاب على العمل سوق مقدرة فيها، وعدم املعيشية األوضاع

 فلسطينيي من الالجئني آالف ذلك، استقر ومع .سورية من الالجئني من الكبرية

اجتماعية،  ثقافية دوافع بينها من أن القول عديدة، ميكن ألسباب تركيا يف سورية

 العربية البيئة مع الرتكية والثقافية والدينية االجتماعية البيئة تقارب نتيجة أي

 ما عرب أوروّب إىل اللجوء مبحاوالت احمليطة الكبرية املخاطر إىل السورية، إضافة

 "6.املوت بقوارب "يعرف

                                                                                                                                                                     

 وراثة :البالد وجوار داخل السوريين الالجئين شاهين، هجرة كمال :يُنظر سورية من الهجرة موجات حول
  :https://bit.ly/2UH7rQb، الرابط82/10/8102، العربي السفيرالكبرى،  الخسارات

 على اليونان إلى تركيا من الالجئون يعبر هكذا :فيديو" :مصور تقرير ينظر "الموت قوارب "حول6  

  :https://bit.ly/3ayXav6، الرابطFrance24 ،01/12/8101الموت"،  قوارب متن

https://bit.ly/2UH7rQb
https://bit.ly/3ayXav6


 حبسب تركيا يف املقيمني السوريني الفلسطينيني الالجئني أعداد تقديرات ختتلف

 يف الجئ 8000 بني ما يرتاوح عددهم أن القول ميكن أنه املختلفة، غري املصادر

 املناطق تقريبًا يف نصفهم يقيم .(تقدير أقصى يف) الجئ 10000و (املتوسط

الرحيانية، وأنطاكية، وكلس، وعنتاب، ومرسني،  :سورية، وهي مع احلدودية

 :الكربى، وهي الداخلية املدن يف اآلخر النصف يقيم فيما .والعثمانية، ونزيب

 الفلسطينية السفر وثيقة سورية فلسطينيو حيمل .ة، وأضنةإسطنبول، وأنقرة، وبورص

 دخل .السورية احلكومة هلم متنحهما املؤقتة، اللتني اإلقامة بطاقة السورية، أو

 ال النظامية املعابر شرعية، ألن غري بطرق الربية احلدود عرب تركيا إىل معظمهم

 حلملة ّبملرور تسمح أهنا حني خالهلا، يف من ّبملرور السورية الوثيقة حلملة تسمح

                                                                                                                                                                     

 الهجرة طرق على فلسطينياً غرقوا 53" :يُنظر "الموت قوارب" في السوريين الفلسطينيين الضحايا حول 

 :، الرابط02/10/8102، سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعةسورية"،  في الحرب أحداث خالل

https://bit.ly/2xLzpBd 

https://bit.ly/2xLzpBd


 دخول أصبح ، حيث6102عام  ذلك عن ترتاجع أن السوري، قبل اجلواز

 7 .دخول أتشرية على حبصوله مشروط الرتكية األراضي أيضاً إىل السوري

 القانوين أواًل: الوضع

 الرتكي الربملان تركيا، أصدر إىل النازحني أعداد وتزايد سورية يف األزمة اشتداد مع

 الدولية"، وأُِقرَّت واحلماية األجانب قانون" 2013 عام أبريل/نيسان من الرابع يف

 يقضي 2014 عام أكتوبر/األول تشرين 13 يف الوزراء جملس من بقرار تفاصيله

 احلدود أو تركيا إىل ويلجأ بالده من يُهّجر من لكل "املؤقتة احلماية" بتأمني القانون

 زوجته ذلك بالده، ويشمل إىل العودة من ومتنعه حياته هتدد لظروف الرتكية

 يقرر أن إىل تركيا يف له البقاء حق الرتكية السلطات مبنح يقضي وأوالده، كما

 الالجئني مبنح الرتكية احلكومة ذلك، ّبشرت ضوء وعلى .إبرادته بلده إىل العودة

                                                           

 عمران مركز :، إسطنبولالهوية وتحديات الحقوق انتهاك بين :سورية فلسطينيوهاشم،  أبو فهمي أيمن7  

  .(الباحثة إلى الكاتب أرسلها رقمية نسخة) .70 ، ص8181االستراتيجية،  للدراسات



 أعدادهم حصر ّبلكملك"، بغرض" تُعرف خاصة تعريف هوايت سورية من

 8 .الرتكية األراضي داخل األوضاع احلياتية، ولضبط أمورهم وتنظيم

 فيها الالجئني على تطلق الرتكية احلكومة املؤقتة، كانت احلماية قانون إصدار قبل

 وفق قانونية آاثر هلا أخالقي، وليس التزام على تنطوي صفة ضيوف"، وهي" صفة

 "تركيا يف السوريني احملامني جتمع" رئيس الدولية؛ يقول القوانني يف الالجئني حقوق

تركيا،  يف الطارئ السوريني لوجود القانوين التوصيف غياب نتيجة" :قرنفل غزوان

 املنحى الضيوف، ذات صفة إطالق إىل البدء يف احلكومة األمر ذلك دفع

 احلّد املعقول السوريني أعداد جتاوزت وحني .القانوين للمعىن تفتقر واليت اإلنساين

 احلماية قانون إىل الرتكية احلكومة هلم، جلأت الدويل الدعم غياب مع ّبلتزامن

 "9.املؤقتة

                                                           

، المدنوالترحيل"،  .."االستثنائية"و "الكيملك "بين السوريون الالجئون :الناصر، "تركيا طلب أحمد8  

  :https://bit.ly/2JuBGnf، الرابط00/10/8102

  .نفسه السابق9  

https://bit.ly/2JuBGnf


 لالجئني القانوين الوضع حتديد ّبإلمكان املؤقتة، أصبح احلماية قانون صدور بعد

 احلكومة تعامل إذ .السوريون الفلسطينيون الالجئون بينهم وسورية، ومن العراق من

 التعريف بطاقة" متنحهم السوري، أي الالجئ معاملة الفلسطينيني الالجئني الرتكية

 احلكومة تقدمها اليت ّبمليزات البطاقة هذه حامل يتمتع الكملك،  "املؤقتة للحماية

 حسب العمل املساعدات، وإذن الصحية، وِمَنح التعليم، والرعاية الرتكية، كحق

 والوفاة، وتنظيم والطالق زواجال املواليد، وتثبيت العمل، وتسجيل وزارة تعليمات

 10 .الرتكية األراضي داخل املصرفية، والتنّقل اإلجيار، واحلساّبت عقود

 السوري للفلسطيين املمنوحة الكملك" " بطاقة يف ُيكتب يكن مل أنه ّبلذكر جدير

 فيها يعّرف كان كفلسطيين، وإمنا جنسيته على يدل ما أو األصلي املوطن

 ارتفعت الرتكية، حىت الوالايت بعض يف كذلك األمر زال سوري، وما كالجئ

الكملك"، "بطاقة  يف اجلنسية بتحديد الرتكية السلطات تطالب فلسطينية أصوات

 يف اجلنسية" "خانة  يف يكتب املطالبات، وأصبح هلذه الوالايت بعض استجابت

                                                           

   .71..، صسورية فلسطينيوهاشم،  أبو10  



 الرئيسي والسبب ."فلسطيين" كلمة سورية من الفلسطيين الالجئ املمنوحة البطاقة

 على األصل، واحلفاظ ملوطنهم انتمائهم على الفلسطينيني أتكيد هو املطالبات هلذه

 ّبلنسبة حّق طبيعي مبثابة هو كفلسطينيني جنسيتهم الفلسطينية، فتحديد هويتهم

 11 .إليهم

 ضمنهم السوريني، ومن الالجئني برتحيل املتعلقة احلكومة قرارات أن كما

 فيها ويعملون يستقرون اليت الوالايت احلال، من السوريون بطبيعة الفلسطينيون

 خماوف ، أاثرت12تركيا إىل دخوهلم عند فيها سجلوا اليت الوالايت كإسطنبول، إىل

 على التأكيد أصاًل، فكان املستقرة غري أوضاعهم حول الفلسطينيني لدى

 أرضية لتشكيل حماولة مبثابة هو كفلسطينيني الرمسي تعريفهم وعلى فلسطينّيتهم

 13.آمٍن قانونياً ومعيشياً  مستقّر وغري غري واقع هلم، وسط محاية

                                                           

 .سابق هاشم، محادثة، مصدر أبو11  

 من القسري الترحيل يواجهون الذين السوريون" :يُنظر األخيرة الداخلي الترحيل قرارات حول12  

 :، الرابطBBC ،80/12/8102مؤقتة"،  مهلة يعطون إسطنبول

49406169-//www.bbc.com/arabic/middleeasthttps: 

 .سابق هاشم، محادثة، مصدر أبو13  

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49406169


 الداخلّي األخرية الرتحيل قرارات -

اعترب حقوقيون وانشطون قرارات الرتحيل األخري أبهنا كارثية، ألهنا تقيد حرية 

الفًا يتم الالجئني وحركتهم وهتددهم ّبلغرامة والرتحيل؛ فكل من يتم القبض عليه خم

دوالر أمريكي، ليتم ترحيله  061لرية تركية، أي ما يعادل حوايل  061تغرميه مبلغ 

إىل واليته أو إىل بلده يف حال مل يكن حيمل بطاقة "الكملك"، األمر الذي دفع 

 بكثري من الالجئني إىل ترك أعماهلم والتزام منازهلم خوفاً من الرتحيل.

الفلسطينيني السوريني، خاصة يف ظل غياب  أاثر هذا الوضع حفيظة وخماوف 

متثيل حقيقي هلم؛ ففي خضم عرض قضااي الالجئني يف تركيا، ال يوجد هناك متثيل 

حقيقي وفاعل لالجئني الفلسطينيني؛ هذا الوضع يدفع الفلسطينيني إىل التساؤل: 

ها، "إىل مىت سنبقى يتامى سياسيني، ال يُنظر إىل أوضاعنا القانونية وفق خصوصيت

 بل يتم التعامل معنا بذات الطريقة اليت يتم التعامل فيها مع الجئني آخرين". 



ويرى انشطون فلسطينيون من سورية أنه ورغم وجود سفارة للسلطة الفلسطينية، 

لفصائل  وعدد من املؤسسات الفلسطينية العاملة يف تركيا، واليت يتبع بعضها

ري ال صوت له وال وجود لتمثيل رمسي فلسطينية، إال أن الالجئ الفلسطيين السو 

 14.يتحدث ّبمسه ويدافع عن حقوقه

يوضح الباحث املختص، إبراهيم العلي، أن قرارات الرتحيل األخرية مل يكن املقصود 

هبا الالجئ الفلسطيين السوري مباشرة، وإمنا هي قرارات تشمل كل الالجئني 

ويصف هذه القرارات  .حقاً القادمني من سوراي أوالً، وستشمل بقية اجلنسيات ال

أبهنا "ذات طابع سيادي يهدف إىل تنظيم انتشار الالجئني على األراضي الرتكية 

. ويرى أن هذه ."عمومًا واحلد من متركزهم يف مدينة إسطنبول على وجه اخلصوص

اإلجراءات نتج عنها العديد من املشكالت لدى الالجئني؛ أمهها ما يتعلق إبعادة 

والايت، وإعادة التمركز واالستقرار فيها، من حيث السكن، وإجياد التوزع على ال

فرص عمل، وتسجيل األبناء يف املؤسسات التعليمية، وأتسيس عالقات 
                                                           

 حقيقي ممثل غياب ظل في بإسطنبول سوريا من فلسطينيين الجئين تطال تركية حامد، "إجراءات محمد14  

  :https://bit.ly/3aDtj4p، الرابط01/10/8102، الفلسطينيين الالجئين بوابةلهم"، 

https://bit.ly/3aDtj4p


اجتماعية. كما أنه من املمكن أن تكون نتيجة هذه القرارات التفريق بني أعضاء 

ادية أو األسرة الواحدة، إضافة إىل ما ينجم عن هذا االنتقال من تكاليف م

اجتماعية ّبهظة، "هذا الوضع سيرتك آاثرًا سلبية على الالجئني يف إطار اخنفاض 

 ." 15.حجم املساعدات املقدمة وتديّن األجور وانتشار البطالة بينهم

أما عن الرتحيل إىل خارج تركيا، يؤكد العلي أنه مل تسجل عمليات ترحيل 

ملة األمنية اليت تلت القرارات للفلسطينيني من داخل تركيا إىل خارجها خالل احل

األخرية، وإمنا هناك ترحيل إىل بعض الوالايت الرتكية اليت صدرت عنها بطاقة 

 . "احلماية املؤقتة "الكملك

غري أن هناك حاالت ترحيل لبعض األفراد الذين حاولوا الدخول إىل تركيا عرب 

غري نظامية، أو دون استكمال األوراق املطلوبة للدخول من الدول املطار بطرق 

                                                           

، 80/12/8102، الفلسطيني العودة مركزتركيا"،  في سوريا فلسطينيي تؤرق الترحيل هواجس15  "

  :http://bit.ly/2ZBFwERالرابط

http://bit.ly/2ZBFwER


اليت جاؤوا منها، إضافة إىل بعض حاالت الرتحيل ملن مت ضبطه أثناء حماوالت 

 اهلجرة إىل أوروّب عرب الطرق الربية والبحرية إىل مناطق الشمال السوري.

أوضاع الالجئني وهو يرى أن هناك "مساٍع جادة لدى السلطات الرتكية لتصحيح  

الفلسطينيني يف تركيا، وخاصة احلاالت اإلنسانية، من خالل استصدار إقامات 

إنسانية ملن ال ميلكون أي أوراق، لتمكينهم من حرية اإلقامة والتنقل وتسجيل 

 16.واقعات األحوال املدنية من زواج و والدة ووفاة"

لى جوازات سفر من يُذكر أن بعض الالجئيني الفلسطينيني السوريني حصلوا ع

السفارة الفلسطينية يف أنقرة، لكن من دون وجود أتشرية دخول إىل تركيا، ومنهم 

من حصل على بطاقة احلماية املؤقتة "الكملك"، وتشري مصادر إىل أن شرطة 

فلسطينيني، أُطلق سراح  01األجانب أوقفت يف اسطنبول خالل احلملة األخرية 

ود إىل إظهارهم جواز سفر السلطة الفلسطينية و منهم، والسبب يف توقيفهم يع 0

                                                           

 .نفسه السابق16  



بطاقة احلماية املؤقتة يف آٍن واحد، ما وضع الشرطة يف حالة إرّبك وشك أبن 

 17 .الواثئق مزّورة لعدم وجود ختم رمسي تركي على جوازاهتم

 املعيشية اثنياً: األوضاع

 يف السورييني الفلسطينيني آمال اهلجرة، كانت من األوىل القليلة السنوات خالل

سورية، اعتقاداً  إىل العودة إىل السوريني، تتطّلع الالجئني من غريهم تركيا، مثل

 هناك. النظام وسقوط األحوال تغرّي  إبمكانية منهم

 بعمليات النظام سورية، واستمر يف األزمة اللجوء، وتعاظمت سنوات طالت وملّا

 تراكم بعيداً، وّبلتايل يبدو العودة حلم والرتحيل، أصبح والقصف السيطرة فرض

والالجتّذر؛ فهم،  والالستقرار ّبلقلق الشعور السوريني الفلسطينيني الالجئني لدى

 التعقيدات من العديد فيه ّبحلياة حتيط بلد يف يعيشون أبهنم انحية، يشعرون من

 فيه كرمية حياة ظروف توفري على قادرين ليسوا فهم واالقتصادية، وّبلتايل القانونية

                                                           

 :، الرابط2/12/8102، بالعربي تركياالترحيل"،  دائرة خارج السوريون الفلسطينيون :إسطنبول17  "

https://bit.ly/3aFzmph 

https://bit.ly/3aFzmph


 قد متاحة، مثلما العودة إمكانية أصبحت ولو اثنية، وحىت انحية ألنفسهم، ومن

 ليست اإلمكانية هذه بلدهم، فإن يف األوضاع حتسنت حال يف السوريون يفعل

 أن سورية، بعد يف واجلغرافية املكان بفقد شعورهم ترّسخ الذين للفلسطينيني متاحة

 .فيها خميماهتم تدمري مت

 من حلمًا ومطلبًا لالجئني األوروبية الدول إىل اهلجرة تصبح كيف يُفهم هنا من 

 لالجئني أفضل حياة وظروف قانوين وضع هناك يتوفر سورية، حيث فلسطينيي

 عموماً. 

 الفقرية الطبقات إىل تركيا يف السوريني الفلسطينيني من العظمى الغالبية تنتمي

 متطلبات من األدىن احلد تكاليف طيةلتغ الواحدة األسرة دخل يكفي ال جداً، إذ

 اليت السورية تلك الرتكية، ويف واملصانع الورش يف كعمال معظمهم ويعملاحلياة، 

 إعالمية مؤسسات يف تعمل جدًا منهم قليلة سوريون، وقلة أعمال رجال أنشأها

 املدين. اجملتمع منظمات ويف



األساسية،  االحتياجات يف نقص من تركيا يف الفلسطينية األسر مئات تعاين لذا

 املعيشة ونفقات يتناسب ال فيها، والذي يعملون اليت املهن يف الدخل قلة نتيجة

 رّب األسرة مقدرة عدم األسر، أو هذه لبعض معيل وجود عدم نتيجة املرتفعة، أو

 18.العمل أذوانت مبنح احمليطة الصعوّبت العمل، بسبب على

 ، بواقع$611حوايل تركية لرية 1200 مببلغ الالجئ العامل أجرة متوسط يقدر

 االحيان. أغلب يومياً يف ساعات 10 يتجاوز عمل دوام

، 6102عام  بداية منذ %17 بنسبة تركيا يف الشقق إجيار سعر املقابل، ارتفع يف

 الشهرية، واليت واخلدمات واإلنرتنت والغاز والكهرّبء املاء تكاليف إىل إضافة

 من العديد دفع شهرايً، ما تركية لرية (400) األربعمائة أحيااًن مبلغ تتجاوز

 هذه ُأَسٍر لتخفيف بضع بني الواحدة الشقة مشاركة إىل الفلسطينية العائالت

 ال جتارية وخمازن حمالت يف جتارية، أي مستودعات يف السكن إىل األعباء، أو

                                                           

   .72..، صسورية فلسطينيوهاشم،  أبو18  



 الشقق إجيار أسعار إىل ّبلنسبة إجيارها أسعار لتدين أصاًل، وذلك للسكن تصلح

 19 .السكنية

 كامل شبه غياب ظل تعقيدًا يف تركيا يف سورية فلسطينيي أوضاع تزداد

 عملياهتا مناطق خارج تركيا يف سورية تعّد فلسطينيي األونروا للمساعدات، فوكالة

 املناطق. تلك يف تقدمها اليت اخلدمات كافة من يستفيدون اخلمس، وال

 اجلمعيات مع الشخصي التواصل عرب جداً هلم القليلة املساعدات بعض تقدمي ويتم

 الفلسطينيني تساعد اليت السورية، فاجلمعيات اجلمعيات وبعض الرتكية اخلريية

 عرب منتشرة فلسطينية مجعية أمة"، وهي خري" مجعية منها جداً، نذكر حمدود عددها

 الرتكي، وتقوم والشمال والوسط اجلنوب يف الرئيسة احملافظات معظم يف هلا مراكز

 البلدايت بعض إىل منتظم، إضافة غري وبشكل أشهر عدة كل املساعدات بتوزيع

 20.األحيان بعض يف إغاثية مساعدات تقدم اليت الرتكية

                                                           

، الفلسطينيين الالجئين بوابةأوضاعهم،  على إطاللة :تركيا في سوريا حامد، فلسطينيو محمد19  

  :https://bit.ly/2V1BpgC، الرابط10/08/8102

  .نفسه السابق20  

https://bit.ly/2V1BpgC


 أن كيف هاشم أبو أمين والباحث احملامي سورية"، يوضح فلسطينيو" كتابه يف

 إىل هبم دفعت تركيا يف الفلسطينيون الالجئون يعيشها اليت القاسية الظروف هذه

 الظروف تلك أدت" :والغاّبت، فيقول البحار عرب الشرعية غري اهلجرة أبواب طرق

 توقيع قبل كانت تركيا أن سيما الشرعية، ال غري اهلجر أبواب طرق إىل ..الصعبة

 حنو التهريب لطرق األكرب ، النافذة6102شباط  يف الرتكية ــ األوروبية االتفاقية

 شواطئ إىل البحار عربت قد سورية فلسطينيي من متواصلة موجات أوروّب، وكانت

 البحر، أو غرقًا يف منهم العشرات أيضاً.. قضى الربية الطرق خالل أوروّب، ومن

 "21 .املوت خبطر احملفوفة الرحالت تلك الغاّبت، خالل جتّمداً يف

 التمثيل اثلثاً: غياب

 الفلسطينيون املعقدة، يعاين الصعبة، والقانونية املعيشية األوضاع هذه ظل يف

 يتابع حقيقي حكومي أو مؤسسي أو وطين متثيل غياب من تركيا يف السوريون

 من العديد السياق، يرى هذا حتسينها؛ يف على ويعمل ويشرف أوضاعهم
                                                           

  .72..، صسورية فلسطينيوهاشم،  أبو21  



 يف الفلسطينية رة السلطةسفا دور أن السوريني الفلسطينيني والقانونيني الناشطني

 أو القانوين الصعيد على الفلسطينيني، سواء الالجئني يفيد شكلّي جدًا وال تركيا

 االقتصادي. التمكني صعيد على

 جداً، وبعض حمدودة غذائية مساعدات تقدمي على السفارة دور ويقتصر

 للشخص $20 من أقلأي تركية  لرية املائة مبلغ تتجاوز ال اليت املالية املساعدات

 سوراي من املهّجرين لالجئني الفلسطيين اجلواز السفارة منحت سنوايً. كما الواحد

 هذا على حصوهلم أن القانوين، غري وضعهم لتحسني الوطين، كمبادرة الرقم دون

 22.تركيا يف القانونية أوضاعهم وتسوية ترتيب يف يساعد ال اجلواز

 لفصائل يتبع تركيا، بعضها يف الفلسطينية املؤسسات من العديد وجود ورغم

 يكون يكاد جداً بل حمدود الالجئني أوضاع ومتابعة متثيل يف دورها فلسطينية، فإن

 تقدمها اليت اإلغاثية، كتلك املساعدات بعض توفري على معدوماً، ويقتصر

 .منتظمة غري أي ومتقطّعة قليلة مساعدات محاس"، وهي" حلركة اتبعة مؤسسات
                                                           

  .سابق سورية، مصدر حامد، فلسطينيو22  



 من القادمني الفلسطينيني بني رئيس بشكل يرتكز نشاطها فإن "فتح" حركة أما

 .غزة وقطاع الغربية الضفة

 احلكومة إطار يف الفلسطينيني"، واملشّكلة الالجئني لشؤون العامة اهليئة" أن يذكر 

 اجملال يف 2016و 2014 بني الفرتة يف نشطت قد املؤقتة، كانت السورية

الرتكية،  احلكومة مع السوريني الفلسطينيني حّل مشكالت والقانوين، ويف اإلغاثي

 عدم املؤقتة، وبسبب احلكومة عن الدعم توقف بسبب توقفت نشاطاهتا لكن

 والسوريني السوريني الفلسطينيني ّبلالجئني املعارضة بني جاد اهتمام وجود

 23 .عموماً 

  جمهول مستقبل :خامتة

يف ظل ما سبق إيضاحه من أوضاع قانونية معقدة، وظروف حياة فقرية، وغياب 

، ميكن القول إن فلسطينيي سورية يف تركيا، وبعد فقدهم املكان، والوطن  متثيل

كحاضنة، مرتني؛ مرة نتيجة احتالل فلسطني، وأخرى نتيجة احلرب يف سورية، 
                                                           

 . سابق هاشم، محادثة، مصدر أبو23  



فإهنم كالنبتة اليت تكرر اقتالعها لتوضع يف أرض جديدة مرة أخرى، ولكنها تركت 

 حلياة. بال رّي وال رعاية تلزمها لالستمرار والتقدم يف ا

إن هذا الواقع الذي يعيشه فلسطينيو سورية يف تركيا يعزز ّبلتأكيد شعورهم 

ّبلضياع والشتات والالاستقرار والالجتّذر، فبطاقة احلماية املؤقتة، وإن كانت متنحهم 

بعض االمتيازات لتنظيم أمور حياهتم، إال أهنا تبقى بال شك غري كافية للشعور 

 قرار.  ّبملواطنة واألمان واالست

ال تبالغ هذه الورقة حني تقول أن هذا الوضع العام لالجئني الفلسطينيني السوريني 

يف تركيا كارثيٌّ ّبلفعل، وحيتاج إىل تدخل فوري إلنقاذه؛ فالشعور ّبلالاستقرار 

إليه تعقيد أوضاعه القانونية، والتشّتت الذي يعيشه الالجئ عموماً، يضاف 

وحمدودية مصادر دخله واملساعدات اإلغاثية املقدمة له، وعدم مقدرته على حتصيل 

احلد األدىن من الدخل الذي يفي مبتطلبات حياته، كلها أسباب تشّكل أرضية 



خصبة لربوز مشاكل حقيقية قد يواجهها يف أرض اللجوء، سواء كانت مشكالت 

 أو نفسية، أو اجتماعية.  قانونية، أو صحية،

يتطلب هذا الوضع من منظمة التحرير الفلسطينية، ومن السلطة الفلسطينية، 

مبؤسساهتما املختلفة ذات العالقة، سواء يف فلسطني أو يف تركيا، أن تتوليان 

مسؤولياهتما جتاه الالجئني الفلسطينيني السوريني يف تركيا، سواء من حيث بذل 

الرتكية لتسوية وتنظيم وحتسني أوضاعهم القانونية، أو من حيث اجلهود مع احلكومة 

تقدمي املساعدات املالية واإلغاثية الغذائية والطبية والتعليمية الالزمة هلم. مث أييت دور 

الفصائل الفلسطينية ومؤسساهتا يف تركيا لتقوم بواجباهتا جتاه أبناء شعبها من 

أن للقانونيني، واملثقفني، والناشطني،  الالجئني الفلسطينيني يف تركيا. وال شك

ومؤسسات اجملتمع املدين، ووسائل اإلعالم، دور هام يف إلقاء الضوء على معاانة 

فلسطينيي سورية يف تركيا، ويف إيصال صوهتم وقضاايهتم إىل احلكومة الرتكية، وإىل 

 املؤسسات الفلسطينية والدولية ذات العالقة. 


