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"مناشدة إلطالق سراح الجئ فلسطيني محتجز في اليونان منذ  8أشهر"

• الفلسطيني "كرم عفاني" مختفي قسريا ً في السجون السورية منذ  6سنوات
• تأ ّهل العبة فلسطينية لتصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة في األردن
• منظمة التعاون اإلسالمي تنشئ صندوقا ً وقفيا ً لتمويل األونروا

آخر التطورات
تحتجز السلطات اليونانية الالجئ الفلسطيني السوري "ياسر فاعور" منذ  8شهور بتهم عدة لفقت
ضده ،منها أنه هاجم الشرطة اليونانية وكان يجهز لحرق أمالك تابعة للدولة.
وحول القضية تواصلت مجموعة العمل مع فاعور لمعرفة وتوضيح حيثياتها ،وقال "وصلت
اليونان بطريق غير نظامي من تركيا يوم  ،"2018-05-20وبعد قرابة شهرين من وجوده في
مخيم موريا بجزيرة ليسبوس وقعت حادثة بين الجئين عرب وأفغان ،وأكد أنه كان خارج المخيم.
وبعد ارتفاع وتيرة المشكلة بين الالجئين تم استدعاء الشرطة وأطلقت حينها على الالجئين داخل
الكامب القنابل الغازية ،وحاول هو وعدد من الشباب الدخول لمخيم موريا إلخراج النساء
واألطفال من خالل السياج.

ويضيف فاعور لمجموعة العمل "وبعد  4ساعات فتحت الشرطة أبواب المخيم وخرجت مع عدد
من النساء واألطفال ،لكن كانت قوات الشرطة بانتظارنا فضربت علينا قنابل غازية ،وتم اعتقالي
مع اثنين من الشباب الفلسطينيين ،أحدهما من مخيم اليرموك واآلخر من قطاع غزة".
أن األقوال تغيرت في
ويردف قائالً "استجوبتنا الشرطة في مركز االعتقال وقدمنا أقوالنا إال ّ

المحكمة ،ووقعنا على أوراق لم نعلم ترجمتها ،وكانت تحوي  5تهم ،تحريض الالجئين ،تجهيز
قضبان للمشكلة ،تجهيز لحريق أمالك دولة ،هجوم وضرب الشرطة ،وشتم المؤسسات".

ونقل فاعور مع الشابين اآلخرين إلى كاردلوا بالعاصمة اليونانية أثينا ،وحاول المحامون إخراجهم
من السجن وإكمال إجراءات القضية من الخارج لكن قوبل طلبهم بالرفض ،وحتى اآلن ينتظر
فاعور موعد المحكمة.

وحول موقف السفارة الفلسطينية قال فاعور للمجموعة "تواصلنا مع السفارة الفلسطينية باليونان
ردها كان أنها ال تستطيع فعل
أن ّ
وعرضنا عليهم وعبر أقارب لنا خارج السجن القضية ،إال ّ

شيء إال إصدار األوراق".

وكان فاعور قد غادر مخيم اليرموك وسورية بعد أن درس فيها "مسرح حر" ،ثم توجه إلى ليبيا
وبقي فيها عامين ،وفي لبنان  4أعوام ،ثم دخل تركيا بشكل غير نظامي عبر إقليم كردستان
العراق وبقي فيها  10أشهر ،وبعد معاناة كبيرة بين الغابات والبراري وصل إلى اليونان ب اًر.
وعمل فاعور خالل األعوام السابقة بالجمعيات واألعمال الخيرية ،وكان لديه مشروع تدريب
لالجئين على المسرح ،ومشروع دعم نفسي لشباب مخيم موريا في اليونان إال أن السلطات
حرمته من إكمال مشروعه بعد سجنه.
هذا ويعيش آالف الالجئين الفلسطينيين من سورية وغزة في اليونان أوضاعاً معيشية صعبة،
على الرغم من حصول المئات منهم إقامات يونانية ،ويحاولون الوصول إلى دول اللجوء

األوروبية.
وفي سياق آخر ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "كرم أحمد عفاني"  26عاماً
منذ يوم  2013\9\15وحتى اللحظة ،وتم اعتقاله من منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق ،وهو
من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

يشار إلى أن مجموعة العمل استطاعت توثيق ( )1730معتقالً فلسطينياً في سجون النظام

السوري منهم ( )108معتقالت.

في غضون ذلك ،تأهلت البطلة الفلسطينية السورية "آالء نزار فضيل" للمشاركة في تصفيات
غرب آسيا للناشئين والناشئات لكرة الطاولة ،والتي ستقام بقاعة األميرة سمية بنت الحسن في
مدينة الحسين للشباب خالل الفترة  17-15الشهر الحالي.
وأقيمت التصفيات بين الالعبات في صالة تشرين الرياضية بدمشق ،وتأهلت الالعبة الفلسطينية
آالء خاللها ،وستكون ضمن بعثة منتخب سورية للمشاركة في بطولة غرب آسيا.
وكانت الالعبة آالء قد أحرزت في وقت سابق عدة بطوالت على مستوى الجمهورية وريف
دمشق ،إلى جانب والدها وأخيها ،وهي من أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف
دمشق.

إلى ذلك ،أعلن أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي "يوسف بن أحمد العثيمين" إن وزراء خارجية
الدول األعضاء في المنظمة اعتمدوا قرار إنشاء صندوق وقفي لضمان تمويل وكالة "األونروا"
ودعم الالجئين الفلسطينيين.
وأضاف العثيمين في تصريحات لوكالة أنباء اإلمارات "أن الصندوق الوقفي يمثل
وعاء مالياً
ً
هدفه دعم الالجئين الفلسطينيين وذلك تحت مظلة البنك اإلسالمي للتنمية والذي مقره المملكة
العربية السعودية" ،مشي اًر إلى أن هدف الصندوق جمع األموال من الدول والمؤسسات والذي من
شأنه تعزيز الوضع المالي لوكالة األونروا ،ودعم أنشطتها في مجاالت اإلغاثة اإلنسانية والتنمية
للنهوض باألعباء الصحية والتعليمية لالجئين الفلسطينيين.

الجدير ذكره أن القرار األميركي بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز كبير في ميزانية
األونروا ،مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة لالجئي فلسطين في مناطق عملها
الخمسة.

