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"بكفالة مالية ..تايلند تطلق سراح الجئة فلسطينية مع أطفالها وتواصل اعتقال أخريات"

• وفاة مهجر فلسطيني في مخيم دير بلوط بسبب البرد ونقص الرعاية الصحية
• وقفة احتجاجية في فيينا لمساندة الالجئين الفلسطينيين والعرب في تايلند
• اللجنة الدولية للصليب األحمر تتيح البحث عن المفقودين والمعتقلين في سورية

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "محمد ياسين أبو ماضي" أبو عروة نتيجة نقص الرعاية الصحية والبرد
القارس ،حيث أصيب بنوبة قلبية وهو بخيمته في مخيم دير بلوط شمال سورية ،وهو من مهجري
مخيم اليرموك وسكان حارة المغاربة.

الجدير بالتنويه أن أكثر من ( )200الجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك قضوا بسبب نقص
الرعاية الطبية والحصار التام الذي فرضه النظام السوري على مخيم اليرموك منذ منتصف عام
 2013حتى عام .2018
آخر التطورات
أطلقت السلطات التايلندية سراح الجئة فلسطينية مع أطفالها بعد احتجازها بتهمة انتهاء مدة
تأشيرتها وإقامتها في البالد ،وذلك بعد عشرين يوم من دفع كفالة مالية استطاعت الالجئة
تأمينها.
ووفقاً للناشطة الفلسطينية "فاطمة جابر" قالت الالجئة المفرج عنها "أنا اليوم طلعت من المعتقل
مع أطفالي خرجنا بكفالة دفعناها ،ولم يتواصل معي أي ممثل عن السلطة الفلسطينية وال أي

عنا بعد دفع الكفالة بعشرين يوم"
جهة أخرى ،وتم اإلفراج ّ
أن نساء وأطفاالً كثيرين ما يزالون رهن االعتقال ،وال يملكون المال لدفع
وأكدت المفرج عنها ّ
الكفاالت المالية ،وتم نقلهم إلى معتقل آخر مشيرة إلى وجود عدد كبير من الرجال في السجون.

أن "منظمة الـ UNHCزارت المعتقلين بعد ثالثة أيام من احتجازهم ،وذلك
وأضافت الالجئة ّ
بغرض تصوير المعتقل وغرف االعتقال ،علماً أنه وبعد خروج وفد الـ UNHCتم سحب ِ
األس َّرة
من كل غرفة وأخذ كل شيء يخص الغرف من أثاث ،وبقيت الغرف من غير أي شيء فقط

فرش على األرض ،وبعدها لم يأت أحد وال من أي جهة للتواصل معنا" ،بحسب ما تحدثت به
المفرج عنها.

وأكد ناشطون فلسطينيون أن كفاالت السيدات المحتجزات تم دفعها منذ أسبوعين ،وتم نقلهن إلى
مكان غير معلوم قبل اإلفراج عن بعضهن ،وتحدثت إحدى المفرج عنهن بأن المكان هو سجن
لكنه كان أفضل نسبياً من السجن المركزي ،وأوضحت بأن ما حصل من دفع كفاالت وإفراج
عنهن كان نتيجة الضغط اإلعالمي الذي سلط الضوء على مأساتهم.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني" ،رياض المالكي" قد أكد أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي
تقودها الو ازرة وعبر سفارة دولة فلسطين في ماليزيا ،تمكنت من إطالق سراح كافة النساء
واألطفال الفلسطينيين المحتجزين في تايالند بسبب مخالفتهم قوانين اإلقامة والهجرة التايالندية.
أن "الجهات الرسمية التايلندية أوضحت للمسؤولين
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية ّ
الدبلوماسيين الفلسطينيين أنه من غير الصحيح االدعاء بوجود حملة أمنية تستهدف التواجد
الفلسطيني على األراضي التايلندية ،وأن عدد المعتقلين من الجنسية الفلسطينية ال يذكر مقارنة
بأعداد المعتقلين من جنسيات أخرى ،ممن قاموا بخرق قانون الهجرة واإلقامة التايلندي".

بدورهم قّلل ناشطون فلسطينيون من شأن تصريحات المسؤولين الفلسطينيين ،وأكدوا على عدم
وحل أزمة
تدخل السفارة الفلسطينية بشكل ّ
جدي من أجل إطالق سراح المعتقلين الفلسطينيينّ ،
الالجئين الفلسطينيين مع السلطات التايلندية وتسوية أوضاعهم القانونية.
والتزال المساعي متواصلة من قبل منظمات دولية وحقوقية وإنسانية إلطالق سراح المحتجزين
الفلسطينيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات األخرى ،بعد تقارير تتحدث عن سوء أوضاعهم في
السجون التايلندية مع األطفال والنساء.
ظم ناشطون فلسطينيون وعرب وأجانب أمس األول ،وقفة احتجاجية أمام مقر
وفي السياق ،ن ّ
األمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا ،لمساندة الالجئين الفلسطينيين والعرب في مملكة
تايلند.
وطالب المشاركون بضرورة التحرك العاجل إلنقاذ األطفال والعائالت المحتجزة في تايلند ،ودعوا
إلى العمل على إطالق سراحهم الفوري وإيقاف احتجاز الالجئين في تايلند بشكل نهائي.

وسّلم النشطاء هيئة األمم المتحدة رسالة تطالب المفوضية العليا لشؤون الالجئين في األمم
المتحدة بالتحرك العاجل لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين والعرب في مملكة تايلند ،والعمل على
إنهاء أزمتهم اإلنسانية.
ويبلغ عدد عائالت الالجئين الفلسطينيين المتواجدين في تايلند ،ما يقارب  179عائلة ،بينهم
حوالي  50أسرة فلسطينية سورية ،و 65امرأة ،و 110أطفال ،إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل
من كبار السن ،يعاني الكثير منهم أمراض القلب والسكر والضغط ،ويحتاجون إلى المتابعة
الطبية المستمرة.

من جانب آخر ،قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنها تتيح البحث عن المفقودين والمعتقلين
الفلسطينيين في السجون السورية ،وتساعد األشخاص في البحث عن أفراد العائلة عندما يفقدون
االتصال بهم.
جاء ذلك خالل لقاء جمع بين وفد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وعدد من أعضاء
اللجنة الدولية للصليب األحمر في مقر اللجنة في العاصمة اللبنانية بيروت ،قبل يومين .وأكدت
اللجنة خالل اللقاء أنها تتيح للعائالت الراغبة في معرفة مصير أحد أفراد عائلتها وبسرية تامة،
وضرورة عدم تسريب أي معلومة قد تضر بالمعتقل وذويه.
يأتي عمل اللجنة ضمن مشروعها "إعادة الروابط العائلية" وتعمل مع الجمعيات الوطنية للصليب
األحمر والهالل األحمر حول العالم لمحاولة إيجاد األشخاص المفقودين وإعادة االتصال بينهم
وبين عائالتهم ،ويشمل هذا العمل البحث عن أفراد العائلة وإعادة االتصال فيما بينهم وجمع شمل
العائالت ومحاولة التثبت من مصير األشخاص المفقودين.
أن الخطوة األولى واألداة األولية المستخدمة للبحث عن شخص مفقود هي
ّ
وشددت اللجنة على ّ
(مقدم الطلب) أن يطلب
تقديم استمارة طلب البحث ،وهذه االستمارة ّ
تمكن فرداً من أفراد العائلة ّ

بحثاً عن قريب كان قد فقد االتصال به.

ونوهت إلى أنه ينبغي أن يتضمن طلب البحث جميع المعلومات المتوفرة للمساعدة على البحث
بمقدم الطلب.
عن الشخص المفقود وللحفاظ على االتصال ّ
وأوضح الصليب األحمر أن يجري إتمام طلب البحث من قبل أحد موظفي اللجنة الدولية
للصليب األحمر (اللجنة الدولية) أو الجمعية الوطنية خالل مقابلة مع فرد عائلة الشخص
المطلوب البحث عنه.
وتتيح اللجنة خدمة البحث على اإلنترنت على "موقع الروابط العائلية" التالي:
www.familylinks.icrc.org
هذا وتشير احصائيات مجموعة العمل إلى استمرار اعتقال أكثر من ( )1711الجئاً فلسطينياً في

سجون النظام السوري ،و( )315مفقوداً فلسطينياً في سورية.

