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"الجئ فلسطيني في تايلند :أعيش كالمطارد وأتوارى عن األنظار خوفا ً من االعتقال"

• توتر أمني في قدسيا يزيد من معاناة النازحين الفلسطينيين
• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "فياض شهابي" منذ  6سنوات
• بعثة "سامز" الطبية في لبنان تعلن عن قدوم بعثة عالج مجانية

آخر التطورات
تعيش أكثر من  50عائلة فلسطينية سورية لجأت إلى تايلند نتيجة الحرب التي اندلعت في
سورية عام  ،2011معاناة كبيرة في ظل إهمال المنظمات الدولية واإلنسانية ،ودون حماية
قانونية مما عرضهم للسجن والمالحقة ،إضافة إلى عدم دعم األمم المتحدة لهم مالياً وعدم

توفير الرعاية الصحية والتعليمية.

ويروي " سامر" أحد الالجئين الفلسطينيين لمجموعة العمل جزءاً معاناتهم ،سامر الذي قرر

اللجوء إلى تايلند عام  2012بعد أن تعرض مخيم اليرموك للقصف من قبل الطيران الحربي،
أن إقامته في هذا البلد يجب أال تتجاوز الشهرين،
فيما كانت الصدمة الكبرى بالنسبة له هي ّ

عليه المغادرة إلى بلد آخر كي يستطيع تجديد إقامته فيها .ونظ اًر إلى افتقاره للمال ،لم
وبعدها ّ
يستطع مغادرتها ،وأصبح يعيش فيها دون إقامة".
ثم قبضت الشركة عليه واعتقل أثناء تواجده في بانكوك بتهمة انتهاء مدة التأشيرة ،وقال "حاولت
السفر إلى الحدود الكمبودية ،وذلك لتجديد تأشيرتي إال أن ذلك لم يتم.
ثم لجأ سامر إلى مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  UNHCERوقابل
المسؤولين شرح لهم وضعه ،لكنه لم يلق آذاناً صاغية ،وأشار إلى أن القائمين على المكتب

اكتفوا بإعطائه موعداً لمقابلته بعد أربعة أو خمسة أشهر ،فكان كلما يتصل بهم ليخبرهم أنه
عاطل عن العمل ،وأن إقامته انتهت ومن الممكن أن يعرضه ذلك للسجن إذا ما اكتشف البوليس

ردهم " :أنهم عاجزون عن تقديم أي مساعدة ،وال يستطيعون فعل أي شيء له ألن
أمره ،يكون ّ

الحكومة التايلندية ال تعامل الالجئين الفلسطينيين والسوريين على أنهم الجئين فارين من الحرب،
بل تعاملهم كخارجين عن القانون في حال خالفوا قوانينها ،وأن عليه بالصبر".

يضيف سامر "أنا اآلن كالمطارد أختبئ في الجوامع والكنائس وأتوارى عن األنظار وأتجنب
الخروج إلى الشارع خوفاً من اعتقالي من قبل رجال البوليس بسبب انتهاء إقامتي ،وإذا ما حدث
ُغرم بـ  700دوالر وثمن تذكرة العودة إلى سورية.
ُسجن وأ َّ
ذلك ،فسأ َ

هذا ويعيش الالجئون الفلسطينيون المقيمون في تايلند حالة من الرعب والخوف والترقب من
مداهمة الشرطة التايلندية مكان اقامتهم واعتقالهم ،وزجهم بسجونها والتهديد بترحيلهم ،مما أثر
على أوضاعهم االقتصادية والنفسية وجعلهم حبيسي منازلهم.
في سورية اشتكى النازحون الفلسطينيون في مدينة قدسيا بريف دمشق من توتر األوضاع
قيد
األمنية ،وانتشار عناصر األمن السياسي السوري في ساحات المدينة وشوارعها ،األمر الذي ّ
حركتهم وجعل الشباب من بينهم حبيسي المنازل.

وقال ناشطون في المدينة إن قوات األمن السوري اعتقلت عدداً من الشبان من إحدى ساحات

المدينة ،وألسباب مجهولة ،فيما يخشى الشباب الفلسطينيون من حملة اعتقال تشنها األجهزة
األمنية لسوقهم للتجنيد اإلجباري في جيش التحرير الفلسطيني.

وأضاف ناشطون أن قوات النظام تعمل على التضييق على سكان المدينة ،وإجراء عمليات تفييش
لمالحقة الشباب للخدمة اإلجبارية واالحتياط ،مما دفع الشباب لعدم المرور على حواجز النظام.
وتعيش حوالي ( )6آالف عائلة فلسطينية نازحة من مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى قدسيا
ومئات النازحين الفلسطينيين في صحنايا ظروفاً معيشية قاسية.
إلى ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "فياض عبد الكريم شهابي" منذ شهر
تشرين الثاني – نوفمبر \ عام  2013م وحتى اللحظة ،وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين بدمشق.

ووردت أنباء متضاربة حول مكان اعتقاله ،حيث أفاد أحد المعتقلين السابقين بوجوده في فرع
 215عام  ،2014ثم وردت معلومات تفيد بأنه في سجن صيدنايا العسكري ،ولم يتم التأكد من
مكانه ومصيره حتى اآلن.
يشار إلى أن مجموعة العمل استطاعت توثيق ( )1730معتقالً فلسطينياً في سجون النظام

السوري منهم ( )108معتقالت.

لجان عمل أهلي
أعلنت منظمة سامز عن قدوم بعثتها الطبية الثالثة إلى لبنان ،المتخصصة بالجراحة الترميمية
للوجه واألنف واألذن والحنجرة من  10إلى  14أذار ،مشيرة إلى أن حملتها الطبية مجانية.
ويشكل االستشفاء أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرين الفلسطينيين
هذا ُ
السوريين والسوريين في لبنان ،فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة،
خصوصاً بعد تضاؤل اندفاع المنظمات والهيئات المحلية ،إثر استمرار الحرب في سورية.

