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"السعودية تحرم حملة الوثائق الفلسطينية السورية في لبنان من الحج"

• تركيا :اإلفراج عن الجئين فلسطينيين بعد أيام من اعتقالهم
• إنقاذ مهاجرين فلسطينيين في غرق قارب قبالة سواحل ليبيا
آخر التطورات

• األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "غسان البريقي" للعام الثالث

آخر التطورات
رفضت السفارة السعودية في لبنان إعطاء تأشيرة "فيزا" دخول لحملة الوثائق الفلسطينية
السورية ألداء شعيرة الحج ،على الرغم من استكمال الشروط واألوراق المطلوبة.
وأكد عدد من الالجئين الفلسطينيين لمجموعة العمل أنهم قدموا األوراق الالزمة لتأشيرة
الدخول ،وكانوا يتجهزون للسفر ،إال أن رد السفارة السعودية في لبنان جاء بالرفض لكل من
يحمل وثيقة سفر سورية.

وسلمت السفارة جوازات سفر المرفوضين من الفلسطينيين السوريين من كل أفواج الحجيج،
علماً أنه تم قبول وإعطاء في از الحج للفلسطينيين اللبنانيين.
من جانب آخر ،تواصلت مجموعة العمل مع الجئين فلسطينيين سوريين في مصر وأكدوا
للمجموعة أن السفارة السعودية منحتهم تأشيرة الحج ،بعد تعقيد باإلجراءات سببها السفارة
الفلسطينية في مصر.
هذا وتشدد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية
وسفاراتها بإجراء العمل الدبلوماسي الالزم لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل الالجئين
الفلسطينيين في الدول العربية واالسالمية انطالقاً من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص
على حق االنسان بالتنقل.

وناشدت جامعة الدول العربية لتفعيل بروتوكول الدار البيضاء الذي ينظم الوجود الفلسطيني
داخل الدول العربية ،ودعت المجتمع الدولي بكل مؤسساته الحكومية وغير الحكومية الى
دعم حق الالجئين الفلسطينيين بالتنقل واالقامة والعمل في الدول التي آل إليها مصيرهم.
وتجدر اإلشارة إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين فروا من سورية إلى دول الجوار والدول
األوروبية بعد تعرضهم للقصف واالعتقال ،ويواجه الالجئون في دول الجوار صعوبات كبيرة
على المستوى المعيشي والقانوني ،وزادت من تلك الصعوبات عدم وجود جهة ناطقة باسمهم
وتتابع شؤونهم وتدافع عن حقوقهم على كافة المستويات.
في موضوع مختلف ،أطلقت السلطات التركية سراح عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين
بعد أيام من اعتقالهم في منطقة اسنيورت ضمن حملة استهدفت الالجئين المقيمين بمدينة
اسطنبول بطريقة غير نظامية.

وأعلن ناشطون فلسطينيون أن الالجئين المطلق سراحهم هم" :حسام عدنان" و "خالد أحمد
األبطح" و"أيهم عبد الحفيظ" و"مهدي خالد شقير".
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".

في سياق قضايا الهجرة ،تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من إنقاذ ( )145مهاج اًر بينهم
الجئون فلسطينيون بعد غرق قارب قبالة السواحل الليبية ،وأعلن عن فقدان ( )115مهاج اًر.

ووصفت مفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة حادث الغرق بـأسوأ مأساة في البحر
المتوسط هذا العام" ،وقالت منظمة الهجرة الدولية في ليبيا لوسائل اإلعالم إن "حادث الغرق
حصل قبالة مدينة الخمس الليبية" على بعد  120كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس.
وتعتبر ليبيا إحدى الدول الناشطة لتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا ،وعبر من خاللها
آالف الالجئين الفلسطينيين نحو أوروبا ،في حين ينتظر اآلالف منهم فيها وفي تركيا ولبنان
ومصر الفرصة المناسبة للوصول إلى أوروبا هرباً من الحرب الدائرة في سورية وانهاء معاناة
نزوحهم في دول الجوار السوري عبر جميع الطرق وأهمها عن طريق البحر.

في سورية ،يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "غسان عزت البريقي" للسنة
الثالثة على التوالي دون معرفة مصيره ،حيث اعتقله عناصر حاجز األمن السوري في درعا
يوم  ،2016/9/25وهو من أبناء بلدة المزيريب جنوب سورية.
هذا ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1759معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم

( )108نساء.

