
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "فلسطينيون سوريون معتقلون في تايلند يطلقون نداء مناشدة إلطالق سراحهم"

 توثيق قضاء فلسطيني تحت التعذيب في المعتقالت السورية •

 عبد المجيد: مخيم اليرموك لن يخضع إلى إعادة تنظيم •

 فلسطينية سورية في لبنان مهددة بالطرد لعدم قدرتها على دفع إيجار المنزل •

 في الذكرى السادسة لمجزرة مجندي جيش التحرير الفلسطيني شمال سورية اليزال القاتل مجهوالا  •

 2076 العدد:
11-07-2018 



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "معتز طاهر الغزي" تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، علمًا 
 2014عتقل من منزله أثر مداهمة نفذها عناصر النظام لمنطقة ركن الدين عام أن الغزي ا 

 .واقتادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة األسباب الكامنة وراء اعتقاله

 
 آخر التطورات

أطلق عدد من المعتقلين الالجئين الفلسطينيين السوريين المحتجزين في سجن بمملكة تايلند، نداء 
حقوق و  العمل من أجل فلسطينيي سورية، ناشدوا فيه المؤسسات الدولية استغاثة عبر مجموعة

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

حيث يعاني العشرات من الالجئين الفلسطينيين والفلسطينيين السوريين المعتقلين في تايلند من 
ما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع  ظروف اعتقال غاية في السوء، وذلك وفق

 50أحد الالجئين الفلسطينيين السوريين، بالعاصمة التايلندية بانكوك، حيث أفاد أن حوالي 
" IDCشخصًا ما بين نساء وكبار في السن وشباب، محتجزين في المركز الذي يرمز له بـ "

 و إقامتهم.بتهمة "أنهم الجئون" أو النتهاء مدة تأشيراتهم أ

من جانبها قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بإيقاف البت بجميع الملفات 
المتعلقة بفلسطينيي سورية حتى إشعار آخر، ألنها عاجزة عن تقديم أي مساعدة لهم، وال تستطيع 

على أنهم الجئين  فعل أي شيء لهم على حد تعبيرها، ألن الحكومة التايلندية ال تعامل الالجئين
 .فارين من الحرب، بل تعاملهم كخارجين عن القانون في حال خالفوا قوانينها



 

فيما يواجه الالجئون الفلسطينيون في تايلند خطر االعتقال في أي لحظة بسبب انتهاء جواز 
ة سفرهم وعدم قدرتهم على تجديده نتيجة إغالق القنصلية والسفارة السورية في بانكوك بسبب وفا

القنصل السوري هناك، فهم ال يستطيعون تجديد وثائق السفر إال عن طريق إرسالها إلى سوريا 
دوالر مما يضيف عبء مالي جديد على الالجئين الذين يشتكون  1300وهذا يكلف مبلغ حوالي 

 .من أوضاع معيشية واقتصادية غاية في القسوة

 
طينية المقاومة في سورية خالد عبد في سياق مختلف كشف أمين سر تحالف الفصائل الفلس

المجيد أن مسؤولين سوريين أكدوا للقيادات الفلسطينية بدمشق أن مخيم اليرموك في جنوب 
، وأن الجهات المختصة السورية طلبت مهلة ثالثة شهور «لن يخضع إلى إعادة تنظيم»العاصمة 

 لفتح الشوارع والبدء بإزالة األنقاض.

ح لصحيفة الوطن السورية أنه بالرغم مما نشر حول موضوع دخول وأكد عبد المجيد في تصري
مخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق في إطار إعادة التنظيم، إال أننا استمعنا من خالل 
لقائنا مع رئيس الحكومة عماد خميس ومع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين واألمنيين 

فظة دمشق وهو داخل في ترتيبات سابقة فلن يخضع إلى أن مخيم اليرموك يدخل في إطار محا
 .«إعادة تنظيم، كما هي العشوائيات في المناطق المجاورة في ريف دمشق

وأشار عبد المجيد إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عدلت عن قرارها السابق بوضع مخطط تنظيمي 
وكرمز  1948ينية عام لليرموك، ألن له خصوصية تتعلق برمزيته كشاهد على النكبة الفلسط

 .لحق العودة



 

منوهًا إلى أن القيادات الفلسطينية في دمشق طلبت من الحكومة السورية إزالة األنقاض وفتح 
الشوارع الرئيسية، إال أن الجهات المختصة طلبت أن يتم اإلمهال لثالثة أشهر، وبعدها سيتم 

  .«إزالة األنقاض في مخيم اليرموك

هذا سيدخل في إطار لجنة من الخبراء »ها تدمير كامل، قال عبد المجيد: وحول المباني التي لحق
من قبل الدولة، كما هي الحال في مدينة حرستا بريف دمشق وفي مناطق عديدة التي لحق بها 

 .«دمار لتحديد المباني التي بحاجة إلى إزالة أو إلى ترميم في مخيم اليرموك

ك هي من شارع فلسطين إلى شارع الثالثين في إطار وأوضح عبد المجيد أن حدود مخيم اليرمو 
، كما يدخل 1994المنطقة الجغرافية التي حددتها الدولة والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين عام 

في إطار عملية الترميم وإزالة األنقاض الشارع المحاذي لشارع فلسطين في حي التضامن )أي 
 الجزء الجنوبي من الحي(.

ن تواجه الالجئة الفلسطينية السورية أم جالل المهجرة إلى منطقة البقاع اللبناني أما في لبنا
 4المبيت في العراء والطرد هي وصغارها من المنزل الذي تقطنه، لعدم قدرتها على دفع اجار 

أشهر متراكمة عليها، بسبب أوضاعها االقتصادية القاسية وغياب زوجها الذي هجر العائلة ولم 
 .نه شيئًا، وعدم وجود معيل وتوفر مورد ثابت يقيهم حاجة السؤالتعد تعرف ع

أم جالل التي أرهقتها الحياة ولم تعد تجد حاًل لوضعها المزري أطلقت نداء ناشدت فيه أصحاب 
األيادي البيضاء وفاعلي الخير والجمعيات الخيرية ليمدوا لعائلتها يد العون والمساعدة ويجدوا لهم 

 .ويخفف عنهم ألم الحياة ومعاناتها، ويغنيهم عن ذل السؤال ،يحفظ ماء وجههممكانًا يأويهم، و 

في السياق يعيش الجئي فلسطين القادمين من سورية إلى لبنان، أوضاعًا إنسانية مزرية على 
كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، بسبب انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد 

 جاهل المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.مالية، وت

من جانب أخر تمر الذكرى السادسة على المجزرة التي ارتكبت بحق ستة عشر مجندًا من 
دون معرفة مرتكبي الجريمة، وسط اتهامات  10/7/2012عناصر جيش التحرير الفلسطيني يوم 

 ارضة المسلحة بتصفيتهم.متبادلة بين النظام السوري والمع



 

حيث قامت مجموعات مسلحة مجهولة باختطاف ستة عشر مجندًا من مرتبات جيش التحرير 
إلى  -بالقرب من إدلب  -الفلسطيني وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف 

 مخيم النيرب في حلب قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.

 
ومجموعاته الموالية وقتها، مجموعات المعارضة السورية المسلحة واتهم النظام السوري 

بتصفيتهم، إال أن المعارضة المسلحة نفت مسؤوليتها عن المجزرة، وبعد اقتحام مجموعات 
لفرع األمن الجنائي )أحد األفرع األمنية السورية( في مدينة  2015المعارضة المسلحة أوائل عام 

صور قالت أنها لمجموعة من المعتقلين تمت تصفيتهم تحت  إدلب وسيطرتها عليه، عثرت على
التعذيب على يد عناصر األمن السوري، ومن بين صور المعتقلين وجدت صورًا لجثماني 

 " تبدو عليهما آثار التعذيب."أنس كريمو المجندين الفلسطينيين "محمود أبو الليل"


