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"فلسطينيان محتجزان في اليونان منذ عام يناشدان إطالق سراحهما"





تركيا تحتجز عدد من الالجئين بينهم فلسطيني سوري على خلفية غرق قارب للمهاجرين
بعد شكاوى األهالي ..وفد من األونروا وهيئة الالجئين في مخيم خان دنون
وفد من فلسطينيي سورية يلتقي ممثلين عن منظمة ساند آندرو لخدمات الالجئين في القاهرة
بمشاركة فلسطينيي سورية وقفة احتجاجية في كلس التركية رفضا لصفقة القرن وورشة المنامة

آخر التطورات
ناشد الالجئان الفلسطينيان السوريان "ياسر فاعور" و"معمر يوسف مراد" من أبناء مخيم اليرموك
المحتجزان في اليونان ،المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية
التدخل من أجل اإلفراج عنهم وانهاء معاناتهم ولم شملهم بعائالتهم.

واحتجز الالجئان في سجن كردلوس بمدينة أثينا اليونانية منذ حوالي عام بتهم عدة لفقت
ضدهما ،منها أنهما هاجما الشرطة اليونانية وكانا يجهزان لحرق أمالك تابعة للدولة.
وكان الالجئان قد نقال إلى كاردلوس بالعاصمة اليونانية أثينا ،وحاول المحامون إخراجهم من
السجن واكمال إجراءات القضية من الخارج لكن قوبل طلبهم بالرفض ،وحتى اآلن ينتظر فاعور
ومعمر موعد المحكمة.
في السياق ،احتجز خفر السواحل التركي عدد من الالجئين غير النظاميين بينهم الالجئ
الفلسطيني السوري "زكريا أبو حميدة من أبناء مخيم النيرب ،وذلك بعد أن تم انقاذهم من حادثة
غرق القارب الذي كان يقلهم يوم االثنين  71حزيران المنصرم أثناء محاولتهم الوصول إلى
جزيرة كوس اليونانية من مدينة بودروم التركية ،والذي أدى إلى مصرع  71الجئا بينهم شقيق
زكريا "أحمد أبو حميدة"

وكانت السلطات التركية نشرت يوم الثالثاء الفائت أسماء  71شخصا ممن تم إنقاذهم من
الغرق في مدينة بودروم ،مشيرة إلى أن جميعهم محتجزين في مدينة بودروم بينهم الجئين
فلسطينيين.
فيما أعلنت السلطات التركية القبض على خمسة أشخاص متورطين في حادثة غرق قارب
مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة بودروم التركية.
أما في سورية ،أوفدت وكالة األونروا والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين لجنة من عدد من
المسؤولين إلى مخيم خان دنون بريف دمشق ،لمتابعة الشكاوى المقدمة من قبل األهالي حول
المعاملة السيئة من قبل بعض موظفين وموظفات المستوصف التابع لوكالة األونروا في المخيم،
وتصرفاتهم غير اإلنسانية مع النساء وكبار السن.

ووجهت اللجنة مالحظات وتوصيات لرئيس مستوصف األونروا في المخيم ولطبيب المستوصف،
والتي يجب اتباعها بما يخدم أهالي المخيم المسجلين والمستفيدين من الخدمات الطبية ،وحصول
كل مواطن على حقه على أكمل وجه ،وفق ما أعلن عنه ناشطون في المخيم.
وكان أبناء مخيم خان دنون وعدد من الناشطين ناشدوا للتدخل التخاذ االجراءات الضرورية
لوضع حد للتصرفات السيئة التي يقوم بها موظفي مستوصف التابع لألونروا بحقهم.

إلى ذلك ،التقى وفد من الالجئين الفلسطينيين في مصر مع ممثلين عن منظمة ساند آندرو
لخدمات الالجئين بأشراف وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين األونروا في مكتب االرتباط بمقرها
الكائن بمنطقة جاردن ستي بالقاهرة يوم أمس الخميس  12حزيران /يونيو.

تركز اللقاء على مناقشة عدد من البرامج المجتمعية والتنموية التي تخص أوضاع فلسطينيي
سورية في مصر من الناحية الصحية والتعليمية وذلك من خالل تقديم مساعدات إلحداث مدارس
مجتمعية بسيطة في مناطق تواجد فلسطينيين سورية بمصر ،اإلضافة الى دورات تعليم يدوية
مهنية ،ودورات تدريبية احترافية تشمل كل من الطالب والعمال وتعليم مهارات اإلدارة والتحدث،
وكذلك تقديم الدعم النفسي لألشخاص غير المصحوبين القصر ،ومساعدة الحاالت الحرجة
للمشردين الذين ال مأوى لهم ووضعهم بمأوي ومساكن جماعية مشتركة
من جانبهم شدد فلسطينيو سورية خالل اللقاء على أن جميع برامج عمل المنظمة التي طرحت ال
تالمس واقع معاناة الالجئ الفلسطيني السوري بمصر الذين يشتكون من هشاشة أوضاعهم
القانونية واإلنسانية ،مطالبين األونروا العمل على حمايتهم من الناحية القانونية وتقديم المزيد من
المساعدات اإلغاثية والمالية لهم.

هذا وتحرم الحكومة المصرية الالجئين من فلسطينيي سوريا من الخدمات والمزايا األساسية،
مثل حق التعليم والعمل .كما تحرمهم من االعتراف القانوني بهم كالجئين ،وهو وضع يمكن أن
يوفر لهم الحماية الدولية.
من جهة أخرى ،وبمشاركة فلسطينيي سورية ،اعتصم عشرات الالجئين الفلسطينيين ،يوم أمس
الجمعة ،بوقفة احتجاجية وسط مدينة كلس التركية رفضا لصفقة القرن وورشة المنامة.

ندد المعتصمون في االعتصام الذي دعت له القوى الوطنية الفلسطينية ،بصفقة القرن وورشة
المنامة ،مشددين على عدم التفريط بأي من الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني ،مؤكدين على
حقهم في العودة إلى كامل تراب فلسطين ،وانهاء االحتالل واقامته الدولة الفلسطينية المستقلة.

