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"فلسطينيون سوريون في تايلند يناشدون لتسوية أوضاعهم القانونية وإطالق المعتقلين"

•
•
•
•

مهجرو مخيم دير بلوط يواصلون اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم
الرفاعي :هدف إزالة األنقاض اإلسراع بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم
" "206من أبناء مخيم اليرموك مغيبون قسريا ً في السجون السورية
تقديم مساعدات مالية لألسر الفلسطينية السورية القادمة حديثا ً إلى تركيا

آخر التطورات
أطلق عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين بمملكة تايلند ،نداء استغاثة عبر مجموعة العمل
من أجل فلسطينيي سورية ،ناشدوا فيه المؤسسات الدولية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني
للتدخل من أجل وضع حد لمأساتهم ومعاناتهم واالفراج عن المعتقلين في السجون التايلندية.
حيث يعاني فلسطينيو سورية في تايلند من ظروف غاية في السوء نتيجة عدم معاملة الحكومة
التايلندية لهم على أنهم الجئين فارين من الحرب ،بل كخارجين عن القانون في حال خالفوا
قوانينها ،هذا األمر جعل الكثيرين منهم عرضة لالعتقال والسجن بتهمة "أنهم الجئون" أو النتهاء
مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

ووفقاً لما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع أحد الالجئين الفلسطينيين السوريين،

بالعاصمة التايلندية بانكوك ،أن حوالي  50شخصاً ما بين نساء وكبار في السن وشباب مهددين
باحتجازهم في السجون التايلندية التي تعتبر من أسوء سجون العالم كما تم تصنيفه دولياً ،بتهمة

انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

وكان عدد من المعتقلين الالجئين الفلسطينيين السوريين المحتجزين في سجن بمملكة تايلند،
أطلقوا نداء استغاثة يوم  2018/7/10عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،ناشدوا

فيه المؤسسات الدولية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني للتدخل من أجل اإلفراج عنهم ووضع
حد لمأساتهم.
حيث يعاني العشرات من الالجئين الفلسطينيين والفلسطينيين السوريين المعتقلين في تايلند من
ظروف اعتقال غاية في السوء ،وذلك وفق ما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع
أحد الالجئين الفلسطينيين السوريين ،بالعاصمة التايلندية بانكوك ،حيث أفاد أن حوالي 50
شخصاً ما بين نساء وكبار في السن وشباب ،محتجزين في المركز الذي يرمز له بـ ""IDC
بتهمة "أنهم الجئون" أو النتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

من جانبها طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية جميع الجهات الحقوقية ،ومنظمات
حقوق اإلنسان ،والمؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية ،والسلطات التايلندية ،العمل على تسوية
أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين القانونية ،واطالق سراح الالجئين الفلسطينيين المحتجزين
في السجون التايلندية ،ومعاملتهم وفق القوانين واألعراف الدولية التي تضمن كرامة وحقوق
الجئي الحرب.
أما في الشمال السوري واصل المهجرون الفلسطينيون اعتصامهم في مخيم دير بلوط بناحية
جنديرس لليوم التاسع على التوالي احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية المزرية ،مطالبين منظمات

حقوق االنسان ووكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين األونروا ورئاسة منظمة التحرير والفصائل
الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاههم والعمل للحد من معاناتهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم
في ظل الظروف اإلنسانية الصعبة التي يعانوا منها.

إلى ذلك اشتكى المهجرون من سوء الخدمات المقدمة لهم ومن انقطاع مادة الخبز عنهم لليوم
الثالث على التوالي ،وعدم توافر المياه وقلة المواد الغذائية إلى جانب النقص الحاد بالخدمات
الطبية ،فيما أبدت العائالت الفلسطينية والسورية في المخيم تخوفها من المعاناة القاسية التي
ستتكبدها مع قدوم فصل الشتاء ،بسبب اضطرارهم للسكن في خيام قماشية ال تقي حر الصيف
وبرودة الشتاء ،.لذلك لجأت بعض العائالت إلى إحاطة خيمهم بالبلوك والتراب في محاولة منهم
لعدم تحول مخيمهم وخيامهم إلى مستنقعات مياه.
وتشير االحصائيات إلى أن قرابة  450عائلة فلسطينية من أصل  700عائلة هجرت من مخيم
اليرموك وبلدات جنوب العاصمة دمشق تقطن في مخيم دير بلوط شمال سورية
في سياق مختلف نفى سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بدمشق في تصريح لقناة
فلسطين ما تم تداوله في اآلونة االخيرة من أن عمليات إزالة ورفع الركام واالنقاض هو لفتح
الطرقات الرئيسية داخل المخيم من أجل ترميم مقبرة الشهداء فقط ،مشدداً على أن هناك من
يصرح تصريحات غير مسؤولة عن أن هدف إزالة األنقاض هو لترميم مقبرة الشهداء فقط وهذا

غير صحيح.

وأشار الرفاعي إلى أن العمل يجري بوتيرة متسارعة من أجل اإلسراع بعودة أهالي اليرموك إلى
مخيمهم ،حيث يجري العمل حالياً على فتح الشوارع الفرعية بعد أن تم االنتهاء من الرئيسية.
ّ
تبين أن 40
مضيفاً أنه قبل إزالة األنقاض كنا نعتقد أن
المخيم مدمر تماماً ،لكن بعد إزالة الركام ّ
ّ

 %من منازله صالحة للسكن ،و % 40يمكن ترميمها ،و  % 20من األبنية تحتاج إلى إزالة
كونها مدمرة".
ونوه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بدمشق إلى أنه تم وضع خطة للبدء بإصالح خطوط
المياه والصرف الصحي ،حيث من المفترض العمل بها خالل األيام القليلة القادمة ،مؤكداً على
أن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا ستتدخل إلعادة ترميم مدارسها ومنشأتها

في مخيم اليرموك.
وقال الرفاعي أن رئيس الوزراء عماد خميس أكد له إن إعادة تأهيل البنى التحتية هي من
مسؤولية الحكومة ،لكن إعادة إعمار البيت المهدم أو ترميمه يقع على عاتق حساب المالك.
وكان مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية أنور عبد الهادي ،أكد في
تصريح لجريدة الوطن يوم  2018/10/11على أنه جرى الطلب من الحكومة السورية بالموافقة
على ترميم مقبرة الشهداء ،من قبل الحكومة الفلسطينية وبإشراف منظمة التحرير ،فوافقت
الحكومة السورية مشكورة" ،مشي اًر إلى أن ما يجري هو فتح الطرق والشوارع الرئيسية وإزالة

األنقاض من الشوارع الرئيسية ،لتمهيد طريق الوصول إلى المقبرة» ،مضيفاً نحن فقط حاولنا من
خالل التواصل مع الدولة السورية ،الحفاظ على مقبرة الشهداء التي تضم رفات شهداء الثورة

الفلسطينية منذ عام .1965
في غضون ذلك تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن
( )206الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق بينهم ()186
رجالً ،و( )20امرأة مغيبون قسرياً في سجون النظام السوري.
حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها ،األمر الذي يجعل
من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة ،باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم
التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.
فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق قضاء
( )556الجئاً تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.

وكانت المجموعة قد أصدرت نداءات متكررة طالبت الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين
في سجون النظام السوري ،إال أن أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من قبل النظام
السوري.
باالنتقال إلى تركيا نفذت جمعية خير أمة زيارة لعدد من العائالت الفلسطينية السورية الالجئة
حديثاً إلى تركيا ،وقدمت لها بالتعاون مع مؤسسة  SMART 171االندونيسية مساعدات مالية

وإغاثية ،وذلك بهدف مد يد العون والمساعدة لتلك العائالت والتخفيف من معاناتها االقتصادية

والمعيشية.
كما نظم وفد خير أمة برفقه الوفد االندونيسي العائالت الفلسطينية السورية القاطنة في مدينة
اسنيورت بإسطنبول ،التي خرجت مؤخ اًر من مخيم اليرموك بدمشق ومخيمات درعا ،وقدمت لهم
عدداً من المساعدات الضرورية والعاجلة.

هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون في تركيا من غياب كامل للمساعدات المقدمة من خالل
الجهات الرسمية كاألونروا والمفوضية العليا لشؤون الالجئين ،وال يحصلون على المساعدات إال
عبر التواصل الشخصي مع الجمعيات الخيرية التركية أو بعض الجمعيات السورية ،علماً بأن

موجه إلى السوريين فقط ،وهناك جمعيات محدودة
الجمعيات السورية عموماً نشاطها في الغالب ّ
جداً تساعد الفلسطينيين خصوصاً ،مثل الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين (فيدار) ،وبعض
البلديات التركية بنحو محدود.

