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"ناشطون يطلقون عبر آفاز حملة للتضامن مع الفلسطينيين في تايالند"

• مهجرو دير بلوط يدعون السفير الفلسطيني في تركيا لزيارتهم والوقوف على معاناتهم
• فلسطينيو سورية يشاركون في المخيم الشبابي الفلسطيني في إيطاليا
• مجموعة العمل :وثقنا اعتقال وفقدان ( )14عنصرا ً من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني منذ عام 2011

آخر التطورات
أطلق ناشطون فلسطينيون حملة على موقع منظمة آفاز للتضامن مع المئات من الالجئين
السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في تايالند ظروف قانونية وإنسانية غاية في الصعوبة
نتيجة اعتقال السلطات التايالندية لهم وزجهم بسجونها والتهديد بترحيلهم بتهمة "أنهم الجئون" أو
النتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم،
وطالب الناشطون الذين وجهوا مناشدات عديدة إلى األمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون
الالجئين والسلطة والمنظمات الفلسطينية وحقوق اإلنسان من المجتمع الدولي والسلطات
التايالندية تسوية أوضاعهم القانونية وحل مشكلتهم بما يقتضي واألعراف الدولية واإلنسانية،
متسائلين " إلى أين سيتم ترحيلهم وعودتهم وما زالت بالدهم تعاني من ويالت الحرب".

يشار إلى أن أكثر من ( )600الجئ فلسطيني في تايالند بينهم ( )50عائلة فلسطينية سورية
معرضين لخطر حقيقي بسبب إقرار السلطات التايالندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من
ال يملك أوراق إقامة ثبوتية.
إلى معاناة الفلسطينيين شمال سورية ،حيث يواصل المهجرون الفلسطينيون قس اًر إلى الشمال

السوري اعتصامهم المستمر في مخيم دير بلوط لليوم الثامن والعشرين ،احتجاجاً على تردي

أوضاعهم المعيشية المزرية التي يعانون منها داخل المخيم الذي يفتقر ألدنى متطلبات الحياة
اإلنسانية ،منه داخل المخيم.

ووجه المعتصمون رسالة للسفير الفلسطيني في تركيا الدكتور "فايد مصطفى" دعوه فيها إلى زيارة
المخيم والوقوف على معاناتهم ،وإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من البرد والشتاء ومن العيش تحت
الخيام.
وقال الالجئون الفلسطينيون أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عنهم ويجب التحرك من
أجلهم ،وشدد المعتصمون على أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى يتم تلبية جميع مطالبهم.
الجدير بالذكر أن عدد األسر المهجرة من جنوب دمشق التي تقطن في مخيم دير بلوط يبلغ
حوالي  900عائلة منهم ما يقارب  325أسرة فلسطينية.
إلى ذلك ،كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق
بيانات ( )14من عناصر جيش التحرير الفلسطيني اعتقلوا وفقدوا منذ بداية الصراع الدائر في
سورية منذ عام .2011
وأشارت مجموعة العمل إلى أنه تم اعتقال العديد من منتسبي جيش التحرير الفلسطيني من قبل
طرفي األزمة في سورية خالل سنوات الحرب المتواصلة .ووثق قسم الرصد والتوثيق في مجموعة
العمل حاالت اعتقال تمت على الحواجز من قبل النظام السوري كما في حالة محمد أحمد
محمود شطارة الذي اعتقل من قبل األمن السوري عند أحد حواجز مدينة حماة ،بالرغم من حمله
إلجازة رسمية من الجيش .أو من داخل الثكنات العسكرية كما في حالة المجندين فادي الخطيب
ومحمد الزين اللذين اعتقال من مركز التدريب العام لجيش التحرير الفلسطيني في ناحية مصياف
بمدينة حماة.
ونوهت إلى أنها رصدت أسر واعتقال ضباط ومجندين من قبل المعارضة السورية المسلحة أثناء
القتال إلى جانب الجيش السوري النظامي  ،تم االفراج عن بعضهم حيث أعلن جيش التحرير
الفلسطيني عن استعادة ستة عناصر" :أحمد زياد الخطيب"" ،مفيد ماجد قدورة"" ،أحمد صبري
شعبان"" ،محمود عدنان قبيلة"" ،عبد اللطيف محمود سعيد" ،و"محمد محمود موسى" ،كانوا
مختطفين لدى جيش اإلسالم في دوما بالغوطة الشرقية ،وأضاف جيش التحرير أن استعادة
عناصره المختطفين كان في اطار االتفاق الذي أبرمته الحكومة السورية في منطقة دوما القاضي
بتحرير كامل المختطفين.

الجدير بالتنويه أن عدد ضحايا جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية األحداث في
سورية وصل إلى  274عنص اًر بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي

سورية.

وفي سياق آخر ،شارك عدد من الشباب الفلسطينيين القادمين من سورية إلى أوروبا ،في أعمال
المخيم الشبابي الفلسطيني الثاني في إيطاليا ،والذي عقد بين  26و 28الشهر الجاري.
المخيم الذي أقامه تجمع الشباب الفلسطيني في أوروبا ومؤسسة أوليف للشباب الفلسطيني في
بريطانيا ،جاء تحت عنوان " المنظومة المؤسساتية للعمل الشبابي بين الشكل المكرر واإلبداع
المأمول".
وقال القائمون أن المخيم يهدف إلى التشبيك بين الشباب الفلسطيني في القارة األوروبية فيما
يخدم قضايا الشباب واالستفادة من الطاقات الشبابية في دعم القضية الفلسطينية.

وتضمن المخيم مجموعة من ورش العمل المنوعة والندوات الثقافية والمسابقات ،كما قدمت العديد
من العروض حول "تطريز الثوب الفلسطيني وتناقله من جيل إلى جيل" ،وعرض تقديمي تحت
عنوان "ناجي العلي" وآخر تحت عنوان "غسان كنفاني" ،إضافة إلى عرض تحت عنوان "االدمغة
الفلسطينية"
وتطرق المشاركون إلى ما جرى لالجئين الفلسطينيين من أحداث في ظل الحرب في سورية ،وتم
طرح العديد من المشاريع وتبني هذه األفكار لتطبيقها ،ودعم وتوعية الشباب الفلسطيني والنشطاء
المهتمين بالقضية الفلسطينية من كافة الجنسيات والخلفيات السياسية وتفعيل دورهم على الساحة
األوروبية.

وتخلل المخي م رحلة ترفيهية وجلسات تعارف بين الشباب الفلسطيني في أوروبا ،كما تم تكريم
كافة الشباب المشاركين في المخيم.
يشار أن الجاليات الفلسطينية تنشط في الدول األوروبية من خالل المعارض الفنية والمؤتمرات
والندوات في محاوالت منها ،إليصال معاناة الالجئين الفلسطينيين وعدالة قضيتهم.

