
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2657العدد: 

02-02-2020 

 "صفقة القرن"لـ فلسطينيو سورية يشاركون في اعتصام هلسينبورغ رفضاً  •

 تسنوا 6األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني " عادل دياب" منذ  •

 توزيع حصص غذائية ووقود للتدفئة على عائالت فلسطينية سورية بالبقاع اللبناني •

 "مبادرة إلطالق سراح الجئين فلسطينيين في سجون تايالند"



 

 آخر التطورات 

أطلق المنسق العام لحملة الوفاء األوروبية الناشط الفلسطيني "أمين أبو راشد" مبادرة لمّد يد العون  
التايلندية، وذلك بعد نداء استغاثة أطلقته عائالت إلطالق سراح الالجئين الفلسطينيين في السجون  

 المحتجزين. 

وقال أبو راشد "إن عددًا من الفلسطينيين تم اعتقالهم في سجون تايالند، وطالت فترُة االعتقال،  
منهم تسع عشرة حالة حرجة، بحاجٍة ماسة إلى إطالق سراحهم بسبب ظروف اعتقالهم وعدم قدرتهم 

 ية" على دفع التكاليف الماد 

 
"هناك الجئون تجاوزت مدة حجزهم أكثر من ثالث سنوات ونصف بسبب انعدام أي وسيلة من  

بالد عربية    األهل لتأمين الكفالة، ألنهم هم من كان يعمل ويعيل أهله إن كان في سوريا أو غزة أو
 أخرى" 

المخدرات والدعارة ونوه أنه بسبب هذه الكفالة قد يقضي ما تبقى من عمره محتجزًا بين تجار 
والمافيات، وقد ترك البعض زوجته وأطفاله بال معيل أو والدته العجوز المريضة وهي بحاجة لرعاية  

 صحية وأدوية دائمة" 

حتجاز والسجون في تايالند مصنفة  وأشار إلى أن وضع السجون في تايالند مأساوي، إن مراكز اال
الغرف صغيرة مكتظة   إنو وأبو غريب، حيث سجون في العالم مع سجني غوانتانام  10من أسوأ 



 

وال يمكن وصفها، وبسبب االزدحام وطول مدة الحجز جعلت األمراض الجلدية المعدية تنتشر بين  
 السجناء.

وأضاف "سنعمل خالل اسبوعين على إطالق سراحهم، وستكون تايالند وجهتنا القادمة للتنسيق مع  
 نهاء هذه المأساة"المحامي ومتابعة القضية عن كثب حتى يتم إ

ووّجه أمين أبو راشد "نداًء عاجاًل إلى أصحاب النفوس الطيبة واأليادي الندية بمد يد العون إلخراج  
إخوانهم من المعتقالت هناك، وإنهاء هذه المعضلة التي طال وقُتها، لقد وصل الحال بالسجناء  

 إلى مرحلة حرجة بسبب قلة ذات اليد" أهاليهمو 

في بانكوك بمملكة تايلند،  IDCطينيون محتجزون في سجن مركز التوقيف ال وكان الجئون فلس
أطلقوا نداء استغاثة عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ناشدوا فيه المؤسسات الدولية 

 وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني للتدخل من أجل اإلفراج عنهم ووضع حد لمأساتهم.

عراقيين، ال   4أشخاص سوريين،  3فلسطيني سوري ومن غزة، و 12الجئًا بينهم  21يشار أن 
 يزالون قيد االحتجاز في السجون التايلندية منذ سنوات وبعضهم منذ سنة وشهر. 

في شأن آخر، أعلن الفلسطينيون السوريون المشاركون في اعتصام بمدينة هلسينبورغ السويدية  
لتصفية قضية فلسطين والحقوق المشروعة رفضهم لما يسمى "صفقة القرن"، واعتبروها محاولة 

 لشعب فلسطين.

 
 



 

 

وشارك في االعتصام الذي نظم اليوم، العشرات من العرب واألجانب مناصرين للقضية الفلسطينية،  
وعبروا عن غضبهم الستغالل اإلدارة األمريكية واالحتالل "اإلسرائيلي" الظروف الدولية واإلقليمية  

والفلسطينية الصعبة والمعقدة إلنهاء القضية الفلسطينية وتصفية حقوقه ووأد تطلعاته  والعربية 
 الوطنية. 

وقال بيان صادر عن الجالية الفلسطينية في هلسنبورغ "إن قضايا الحرية والعدالة ال تموت، فهي 
، تبقى، ما بقي الشعب على إيمانه بقضيته وحقوقه، وما بقي على صموده وتضحياته وبطوالته

عتصامنا اليوم لترفع الصوت ا وهذا ما أثبته شعبنا طوال المئة عام الماضية، ومن هذا المنطلق يأتي  
 حّرة أبية ولتسقط كل المؤامرات والصفقات المشبوهة.  -كل فلسطين -عاليًا عاشت فلسطين  

اب " في ملف المعتقلين بسورية، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني " عادل أديب دي
  صفقة  في وذلك أثناء خروجه من مدينة حمص القديمة ،24\03\2014عامًا( منذ تاريخ  23)

ارضة، حيث تم اقتياده إلى مدرسة المع  ومجموعات   النظام  قوات   بين  المدينة  في  تمت   التي  التسوية
 األندلس بحمص ومن ثم إلى جهة مجهولة ولم ترد عنه أي معلومات بعد ذلك.

 
النظام السوري يواصل التكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت  يشار أن 

 ( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري. 1782المجموعة حتى اآلن ) 

 



 

 لجان عمل أهلي

حصة غذائية على العائالت الفلسطينية   20حصة من قود التدفئة و 40وزع ناشطون فلسطينيون  
في منطقة البقاع اللبناني، وهي مساهمات فردية من "أهل الخير" بحسب الناشط   السورية المهجرة

 "محمود الشهابي".

 
ويشير الناشطون إلى أن النازحين الفلسطينيين في البقاع األوسط والغربي يعيشون وضعًا أشد 

ثمن  صعوبة لسوء أحوال الطقس وظروف المناخ الباردة، وقلة ذات اليد وعدم قدرتهم على تأمين
مواد التدفئة، نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم وجود مورد مالي أو فرص عمل تمكنهم من تأمين  

 مستلزمات الحياة األساسية. 

( ألفًا حسب إحصائيات األونروا  28ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )
 . 2019حتى نهاية شباط/ فبراير  


