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"الجئو فلسطين في تايالند يجددون مناشدتهم للرئيس محمود عباس"

•

الخالدي :ال سقف زمني محدد إلعادة الخدمات إلى مخيم اليرموك وعودة سكانه إليه

•

الرفاعي واألونروا يبحثان أوضاع مخيم اليرموك

•

النظام يواصل اعتقال الكاتب الفلسطيني "علي سعيد الشهابي" للعام السادس على التوالي

آخر التطورات

وجه الالجئون الفلسطينيون في مملكة تايالند رسالة جديدة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود
ّ
عباس ،طالبوا فيها التدخل لدى السلطات التايالندية لإلفراج عن العائالت الفلسطينية من

"أطفال ونساء ورجال" المعتقلين في سجن  ،IDCوتسوية أوضاعهم القانونية لحين قبول
توطينهم في إحدى الدول التي تحترم إنسانيتهم إلى أن يعودوا إلى وطنهم فلسطين.
وأشار الالجئون الفلسطينيون إلى أنهم عالقين في تايالند بال إقامات نظامية نتيجة انتهاء مدة
صالحية وثائق سفرهم وعدم قدرتهم على تجديدها بسبب خوفهم من االعتقال والترحيل وسوء
أوضاعهم المعيشية ،خاصة بعد صدور قانون في تايالند منع كفالة من ليس له إقامة كما ُمنع
المواطن التايالندي من تأجيره منزل للمخالفين.

ونوهت الرسالة إلى أن المفوضية السامية لالجئين  UNتخلت عن مساعدتهم ومد يد العون لهم،
ما فاقم من مأساتهم ومعاناتهم وجعل وجودهم في تايالند دون حماية قانونية مما عرضهم
للسجن والمالحقة القانونية كالجنائيين والخارجين عن القانون ودفع الغرامات الباهظة التي أرهقتهم
اقتصاديًا ،بالرغم أنه يوجد بينهم كفاءات عالية ،كالطبيب والمهندس والصحفي والشاعر و الفنان
والعامل والتاجر.

في ختام رسالتهم تمنى الجئو فلسطين في تايالند على الرئيس محمود عباس االهتمام بقضيتهم
واعطائها األولوية في أجندة أعماله إلخراجهم من محنتهم ،مشددين على أن الفلسطيني كان وما
يزال وقود أي حرب في البالد العربية كونه الحلقة األضعف.
من جانبه كشف سفير فلسطين لدى سورية محمود الخالدي في تصريح لـجريدة «الوطن»
السورية :إن «محافظة مدينة دمشق كلفت بإعادة واستكمال البنى التحتية في مخيم اليرموك
تمهيداً لعودة سكانه إليه ،مشي اًر إلى أنه ال يوجد سقف زمني محدد إلعادة الخدمات إلى مخيم
اليرموك وعودة سكانه إليه.

في السياق بحث د .سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أمين سر فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية يوم أمس الخميس  8نوفمبر ،مع المدير اإلقليمي لوكالة الغوث الدولية (
 ) UNRWAفي سوريا محمد عبدي أدار ،آخر التطورات المتعلقة بمخيم اليرموك ،خاصة منها
القرار الرسمي الذي صدر عن الحكومة السورية القاضي بإعادة سكانه إليه ،والتحركات المتوقعة
من قبل الوكالة واستعدادها إلعادة إحياء وترميم وبناء مقراتها المدمرة أو المتضررة في مخيم
اليرموك.

كما أطلع الرفاعي المفوض اإلقليمي للوكالة على دور منظمة التحرير الفلسطينية وتحركها
المتوقع لدفع الدول المانحة لتقديم تبرعات إضافية للوكالة إلعادة إعمار منشآت الوكالة في مخيم
اليرموك ،وخاصة المدارس والمستوصفات ومركز دعم الشباب ،وهيئات العمل اإلغاثي والتنموي.
وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) رحبت بقرار السلطات السورية
السماح ألهالي مخيم اليرموك بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
في غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الكاتب الفلسطيني "علي سعيد شهابي" من أبناء
مخيم اليرموك منذ ست سنوات ،حيث اعتقل النظام "الشهابي" في  - 71كانون األول /ديسمبر
.2172

وكان "الشهابي" الذي يعمل مدرساً للغة اإلنجليزية في أحد المدارس التابعة لألونروا قد اعتقل
سنة  7711ألول مرة لمدة تسعة أشهر في سجن المزة العسكري ،ثم اعتقل لمدة  71أعوام منذ
العام  7782حتى نهاية عام  7777بتهمة االنتماء لحزب العمل الشيوعي في سوريا "المعارض
للنظام السوري".
ومن ثم اعتقل "الشهابي" عام  2112لمدة  1أشهر بتهمة السعي لتأسيس حزب سياسي سوري
يحمل اسم تيار سورية الجميع ،وللتوقيع على إعالن دمشق بيروت.

