
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجئان فلسطينيان يقضيان في سورية  •

 االعالن عن تشكيل "اللجنة الرسمية لالجئي فلسطين في تايالند" •

 أهالي مخيم اليرموك المهجرين شمال سورية يناشدون الرئيس الفلسطيني •

    2194  العدد

 "محتجزاً فلسطينياً في تايالند 39ناشطون ينشرون أسماء "

06-11-2018 



 

 ضحايا

( من أبناء مخيم الحسينية في منطقة تلول 1988قضى الفلسطيني "علي محمد العبيات" مواليد )
 الصفا ببادية السويداء جنوب سورية.

 
تماعي )الفيس فيما نعت قيادة قوات الصاعقة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل االج

عامًا( في مخيم السيدة زينب بريف  44بوك( قضاء الالجئ الفلسطيني "خالد حسين صالح" )
 دمشق. 

من جانبهم أكد شهود عيان من داخل المخيم لمجموعة العمل أن الصالح تعرض إلطالق نار 
ما لم من قبل المجموعات الشيعية الموالية للنظام السوري، وذلك بسبب خالف نشب بينهم، في

يتسن لمجموعة العمل التأكد من السبب الحقيقي الكامن وراء قضاء الصالح بسبب تضارب 
 الروايات التي وصلتها.

 

 آخر التطورات 

( الجئًا فلسطينيًا محتجزًا في سجون مملكة تايلند بتهمة 39أكد ناشطون فلسطينيون وجود )
تردد عبر وسائل إعالم فلسطينية عن وجود انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم في البالد، نافين ما 

 عدد قليل في السجون.



 

( وقابل للزيادة في كل 39وقال بيان صادر عن الالجئين الفلسطينيين في تايالند إن عددهم هو )
 يوم، مشددين على ضرورة تحري ونشر المعلومات الصحيحة ألن عكس ذلك يضر بقضيتهم.

 
شخصًا  39أسماء الالجئين الفلسطينيين المعتقلين حاليًا ونّوه البيان إلى وجود محتجزين عرب، و 

وهم: "يوسف عرب"، "أحمد درباس"، "محمود درباس"، "محمد الناطور"، "نضال ابراهيم"، "يسار 
تميم"، "حنان عموري"، "ريم هدروس"، "اتحاد دكاكني"، "عمر هاشم"، "محمد الحسن"، "أحمد 

"، "خالد عمر"، "أحمد سعد"، "ناصر عمر"، "علي الحسن"،" فادي ابو محمود"، "فراس جبالي
قويدر"، "رامي األسعد"، "محمد علي صقر"، "أحمد المصري"، "إياد سليمان"، "محمد عزيمة"، 
"أيهم يونس"، "أيهم"، "حمد عيسى"، "ليث تميم، "لين تميم"، "رنا دندري"، "ناديا قديم"، "احمد 

مد الحسن"، "رحمان العميدي"، "سامي حسن ابو محمد جواد"، "علي أحمد"، "عمار احمد"، "أح
 سنوات. 3وطفة"، "أحمد بسيسو"، "وسام الخطيب"، "محمد يونس أبو حرب " وهو معتقل منذ 

في السياق أصدر الالجئون الفلسطينيون في مملكة تايلند بيانًا صحفيًا أعلنوا خالله عن تشكيل 
لك بهدف متابعة ملف الالجئين الفلسطينيين في "اللجنة الرسمية لالجئي فلسطين في تايالند"، وذ

 تايالند وأوضاعهم اإلنسانية والقانونية.

وأشار البيان الذي وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل أن قرار تأسيس اللجنة أنبثق من الحاجة 
لوجود ناطق رسمي ووحيد يتحدث باسم الالجئين الفلسطينيين في تايالند، ومتابعة شؤونهم 

ة وذلك بعد ما تعرضوا له من مالحقات واعتقاالت وخطر التهجير والترحيل القسري من القانوني
 قبل الحكومة التايلندية، بحجة انتهاء مدة تأشيراتهم.



 

ونوه البيان إلى أن اللجنة تتكون من خمسة أشخاص هم: أبو علي أبو الندى، محمد رضوان 
 الدسوقي، عمار أبو حمزة، عالء قدسية، وعالء ملحم.

كما دعا البيان كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ووسائل اإلعالم إلى مخاطبة اللجنة بشكل 
 مباشر، مشيرًا إلى أنه ال توجد أي جهة رسمية تمثل الفلسطينيين في تايالند إال اللجنة. 

 وشدد الالجئون على ضرورة تحقيق مطالبهم المتمثلة في التوسط لدى الحكومة التايلندية إليجاد
حل مؤقت إلقامتهم على األراضي التايالندية، واإلسراع في إطالق سراح كافة المعتقلين في 
سجونها، والعمل على إعادة توطينهم في بلد ثالث، لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها 

 في فلسطين.  1948عام 

مجتمع المدني ال ومنظماتوطالب البيان كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والفصائلية 
الجهات المعنية والمختصة بشؤون والهيئات والمنظمات األممية و  والمؤسساتالفلسطيني، 

الالجئين، بضرورة التحرك العاجل والسريع إليجاد حل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين في تايلند، 
 والعمل على تخفيف معاناتهم.

يرموك الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، من باالنتقال إلى الشمال السوري ناشد أهالي مخيم ال
 أجل الوقوف إلى جانبهم وإيجاد حٍل لمعاناتهم والبحث عن بلد آمن يستقبلهم.

 
وقال األهالي إّن أبناء مخيم اليرموك وقعوا ضحية جميع األطراف اإلرهابية التي دمرت وأفسدت 

 ها إلى الشمال السوري.المخيم، وعلى إثره تم ترحيلهم إلى بلدة يلدا جنوب دمشق، وبعد



 

وأضاف األهالي في بيانهم إلى أنهم يفتقدون جميع مكونات الحياة من مدارس ومشافي 
 ومستوصفات طبية، عالوة على افتقادهم لألمن واألمان في تلك المناطق.

( وفي مخيم اعزاز 250أشار البيان إلى أن عدد العائالت الفلسطيني في مخيم دير البلوط )
آالف طفل دون  3آالف الجئ بينهم حوالي  5، والعدد الكلي للفلسطينيين يقارب ( عائلة150)

 .18سّن الـ 

ويواجه الالجئون الفلسطينيون شمال سورية أوضاعًا معيشية صعبة، وسط غياب كامل للخدمات 
 وسبل العيش الكريم، وذلك بعد تهجيرهم من مخيمي اليرموك وخان الشيح في دمشق.


