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"دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية لمنع ترحيل واعتقال الفلسطينيين في تايلند"

• مهجرو مخيم دير بلوط يواصلون اعتصامهم
• توزيع مادة مازوت التدفئة على األسر في مخيم السبينة
• توزيع مادة الفحم على الفلسطينيين السوريين في تركيا

آخر التطورات
دعت الناشطة الحقوقية فاطمة جابر أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف بلدان الشتات إلى تنظيم
وقفات احتجاجية في بلدانهم أمام مراكز "اليو إن" وأمام الصليب األحمر الدولي والمفوضية
األوروبية وتسليمهم رسالة تشرح وضع الالجئين في تايالند ،وذلك للمساهمة بإيصال صوتهم
والعمل على حل معاناتهم.
وشددت الجابر على أن العائالت الفلسطينية في تايالند تواجه خط اًر حقيقياً بسبب إقرار السلطات

التايالندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من ال يملك اوراق إقامة ثبوتية ،حيث يشمل هذا
القانون جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين ،منوهين إلى أن المتضرر األكبر هم
الالجئون الفلسطينيون ألنهم ال يستطيعون الذهاب إلى وطنهم ،وليس ثمة دول تستقبلهم.

وأشارت إلى أن ثالث عائالت فلسطينية سورية سلمت نفسها إلى الشرطة التايالندية بسبب انتهاء
فترة اإلقامة والقوانين الجديدة ،بينهم نساء وأطفال وكبار بالسن ،حتى المشلول والمقعد سلم نفسه،
منوهة إلى أن بعض العائالت تركت مكان اقامتها وفرت إلى المجهول خوفاً من االعتقال
والذهاب إلى السجن.

وعن ظروف االعتقال قالت الجابر إن الالجئين الفلسطينيين يعانون من أوضاع غاية في السوء،
موضحة أن غرفة السجن يوجد فيها  100شخص وهي ال تتسع إال لـ 15شخصاً ،وهي تضم

تاجر المخدرات والمجرمين والمتهمين بالدعارة.

ووفقاً لما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع أحد الالجئين الفلسطينيين السوريين،
بالعاصمة التايلندية بانكوك ،أن حوالي  600شخصاً ما بين نساء وكبار في السن وشباب

مهددين باحتجازهم في السجون التايلندية التي تعتبر من أسوء سجون العالم كما تم تصنيفها
دولياً ،بتهمة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.
بدورهم جدد عدد من الناشطين نداءاتهم لمنظمات حقوق اإلنسان والمجتمع الدولي وجامعة الدول
العربية وحكومات المجتمع الغربي للتحرك الفوري والعاجل للضغط على السلطات التايلندية
لمنعها من القيام باعتقال وترحيل أكثر من 600الجئاً فلسطينياً سورياً بحجة انتهاء مدة تأشيراتهم

أو إقامتهم.

وشدد الناشطون على أن العائالت الفلسطينية في تايالند تواجه خط اًر حقيقياً بسبب إقرار

السلطات التايالندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من ال يملك اوراق إقامة ثبوتية ،حيث
يشمل هذا القانون جميع من تعتبرهم السلطات التايلندية مخالفين ،منوهين إلى أن المتضرر
األكبر هم الالجئون الفلسطينيون ألنهم ال يستطيعون الذهاب إلى وطنهم ،وليس ثمة دول
تستقبلهم.
أما في الشمال السوري واصل المهجرون الفلسطينيون قس اًر إلى الشمال السوري لألسبوع الثالث

اعتصامهم الذي نظموه يوم االثنين  8تشرين األول  -أكتوبر في مخيم دير بلوط احتجاجاً على

تردي أوضاعهم المعيشية المزرية التي يعانون منها داخل المخيم الذي يفتقر ألدنى متطلبات
الحياة اإلنسانية ،منه داخل المخيم.

وشدد المعتصمون على أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى يتم تلبية جميع مطالبهم ،داعين
المنظمات اإلنسانية والدولية لزيارة المخيم لالطالع على واقعهم المأساوي وتردي حالتهم
المعيشية ،كما طالبوا كافة وسائل اإلعالم بتسليط الضوء بشكل مستمر على ما يعانون ونقل
الحقيقة بتجرد للعالم أجمع.
وكان المعتصمين طالبوا أيضاً من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" ،بتحمل
مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات اإلغاثية والمالية والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق

سكنهم في العاصمة دمشق.
من جهة أخرى وزعت شركة المحروقات يوم أمس االثنين مادة مازوت التدفئة على األسر في
سكان حي الشرقطلي ،ومن المتوقع أن
مخيم السبينة بريف دمشق ،حيث بدأ التوزيع على ّ
األيام المقبلة.
يستكمل التوزيع خالل ّ

من جانبهم اشتكى األهالي من التالعب بأسعار مادة المازوت ،حيث أشار أحد سكان المخيم أن
سعر 100لتر مازوت تباع لسكان المخيم بـ  20ألف ليرة سورية ،في حين يباع في مناطق
أخرى بـ  18500ليرة سورية.
المخيم الذي على بعد  14كم جنوب دمشق من أوضاع إنسانية قاسية
إلى ذلك يشتكي أهالي
ّ
نتيجة عدم توافر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية وشح المساعدات اإلغاثية المقدمة
لهم من قبل الجمعيات والمؤسسات اإلغاثية ووكالة األونروا.
باالنتقال إلى تركيا وزعت جمعية شمس للمرأة والطفل بالتعاون مع مؤسسة  mycareالماليزية
مادة الفحم على الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا ،ووفقاً ألحد المتطوعين أنه تم توزيع
 500كغ لكل عائلة تقطن في مناطق الجنوب التركي وإسطنبول ،وذلك بهدف مد يد العون
والمساعدة لتلك العائالت والتخفيف من معاناتها االقتصادية والمعيشية.
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.

