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"ناشطون يطلقون نداء من أجل مساعدة الالجئين الفلسطينيين في تايلند"

•
•
•
•

مطالب بتأمين حافالت لنقل الطلبة الفلسطينيين في معهد دمشق المتوسط DTC
واقع معيشي صعب يعيشه فلسطينيو سورية في السعودية
عائلة الفلسطيني "عمر محمد خير أبو ناهية" تجدد مناشدتها للكشف عن مصير نجلها
ألمانيا تستأنف "ل ّم شمل" عائالت الالجئين من اليونان

آخر التطورات
وجه عدد من الناشطين الفلسطينيين نداء إلى السلطة الفلسطينية والمفوضية العامة لرعاية
الالجئين في العالم ووسائل اإلعالم ولكل صوت حر وشريف ،نداء للتضامن مع الالجئين
الفلسطينيين السوريين المهددين باالعتقال والترحيل من تايلند بحجة "أنهم الجئون" أو النتهاء مدة
تأشيراتهم أو إقامتهم.
ووفقاً للناشطين يتعرض أكثر من  600الجئ فلسطيني في تايالند لخطر حقيقي بسبب إقرار

السلطات التايالندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من ال يملك أوراق إقامة ثبوتية.

أشار الناشطون إلى أن أزمة فلسطينيي سورية تزاد تعقيداً بسبب تنصل المفوضية العليا لألمم

المتحدة لشؤون الالجئين في تايلند من المسؤولية تجاههم ،وعدم وجود أي دولة مستعدة
الستقبالهم واستحالة عودتهم إلى الدول التي قدموا منها بسبب سوء االوضاع األمنية هناك.

ودعا الناشطون كل من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى تحمل مسؤولياتها تجاه
هؤالء الالجئين كونهم خارج نطاق عمل االونروا حالياً ،والسلطات التايالندية إلى مراعاة أعراف

وقواعد ومعايير معاملة الالجئين ،وذلك حتى لو لم تكن موقعة على جميع االتفاقيات المتعلقة
بهذا الشأن.
كما طالبوا السلطة الفلسطينية التدخل لدى مملكة تايالند من أجل مساعدة هؤالء الالجئين
الفلسطينيين وحل مشكلتهم بصورة إنسانية تريح هذه العائالت وتشعرهم باألمان.

من جانبهم طالب أهالي وطلبة معهد دمشق المتوسط  DTCفي العاصمة دمشق ،بإعادة
تخصيص ميزانية حافالت لنقل الطالب من المعهد إلى مناطق تواجدهم ،وذلك بعد وفاة الطالب
الفلسطيني "مالك األسدي" قبل يومين دهساً أمام بوابة المعهد على أوتوستراد المزة.
وتساءل األهالي "لماذا تم إلغاء ميزانية باصات النقل لطالب معهد  DTCبحجة تقليصات
ميزانية األونروا ،ولم تلغى ميزانية سيارات مسؤولي األونروا ،ولم تلغى مهمات سفرهم إلى الدول
المجاورة وزيارات أقاربهم في الدول األوروبية.

عبرت
واتهموا إدارة المعهد بالتقصير وعدم إيجاد حل للمشكلة التي يتعرض لها الطلبة ،فيما ّ

إ حدى األمهات عن غضبها وقالت :هل يجوز أن تذهب بناتنا بحافالت نقل الركاب وسط
االزدحام الشديد ،عالوة على دفع تكاليف إضافية أثقلت كاهل األهالي.

في غضون ذلك يرتبط الوجود الفلسطيني السوري في السعودية بوجود عقد عمل أو ألداء مناسك
العمرة والحج ،فالمملكة العربية السعودية ال تسمح بدخول الالجئين الفلسطينيين إليها شأنها في
ذلك شأن معظم الدول العربية اإلسالمية.
ويواجه الفلسطينيون السوريون في المملكة السعودية واقعاً صعباً بسبب تعسف السلطات باستخدام

الحق في التعامل مع الحقوق التي حفظتها المؤسسات الدولية للمهاجرين والفارين من الحروب.

حيث تحرم السلطات السعودية الالجئين الفلسطينيين السوريين من حق اإلقامة وبالتالي كل
الحقوق المترتبة عليها من التعليم والطبابة المجانية ،ووصلت إلى مجموعة العمل رسائل تصف
أوضاع العائالت الفلسطينية بالقاسية.

من جانبها جددت عائلة الالجئ الفلسطيني "عمر محمد خير أبو ناهية" مواليد ( )1988من
أبناء مخيم اليرموك شارع العروبة مناشدتها لكافة المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان ومنظمة
العفو الدولية والمؤسسات الحقوقية للتدخل من أجل إيجاد ولدها الذي فقد منذ حوالي ثالث
سنوات في مدينة اسطنبول التركية.
وقالت عائلة "أبو ناهية" في مناشدة وصلت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "إن ولدها
الذي يعاني مرض نفسي وهو أبكم وأصم ُفقد يوم  27نيسان  2014في ظروف غامضة من
منزله بعد خروج صديقه يوسف الرفاعي من أجل جلب بعض االحتياجات للمنزل ،وعندما عاد

لم يجد عمر الذي يعاني من مرض نفسي وهو أبكم أصم.

وأشارت العائلة أن صديقة عمر قام بعد عدة أيام بتقديم بالغ رسمي عن فقدان نجلهم إلى
الشرطة التركية ولكن حتى اليوم لم ترد أخبار أو معلومات عنه.
في سياق مختلف استأنفت ألمانيا برنامج ّلم شمل عائالت الالجئين من اليونان بعد توقفها العام
إن نحو  180الجئاً غالبيتهم من سوريا وأفغانستان
الماضي ،وقالت مصادر إعالمية ألمانية ّ
والعراق وصلوا مدينة ميونيخ في ألمانيا ،بحسب بيان لو ازرة الهجرة اليونانية.

أن استئناف برنامج ّلم الشمل من اليونان يأتي في إطار ترتيبات إدارية بين
وأضافت الو ازرة ّ
اليونان وألمانيا الستكمال برنامج جمع العائالت والذي سبق أن وافقت عليه ألمانيا" ،مؤكدة أن
مزيداً من هذه الرحالت ستنظم الحقاً.
لم شمل
وكانت لجنة حقوق االنسان في البرلمان األوروبي انتقدت سياسة ألمانيا بخصوص ِّّ
عائالت الالجئين ،وأن السلطات األلمانية تعرقل َّلم شمل أسر الالجئين.

