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 فلسطينيون سوريون يواجهون شتاء اليونان في خيام متهالكة ال تقي الحر والبرد  •

 سنوات  6طالب قسم الكيمياء الفلسطيني "أحمد جليل" معتقل في سورية منذ   •

 توزيع سالت غذائية في مخيم درعا •

 2553: العدد
31-10-2019 

 "رسالة من سجون تايلند تدعو للتحرك إلنقاذ الجئين فلسطينيين من سورية"



 

 آخر التطورات 

اشتكى شاب فلسطيني سوري محتجز في أحد سجون تايلند في رسالة وصلت لمجموعة العمل 
 اإلنسانية.   من سوء أوضاع الالجئين الفلسطينيين المهجرين في تايلند وتدهور وأضاعهم

وقال محمد )اسم مستعار(: "نحن فلسطينيو سوريا هربنا من الحرب في سورية إلى تايالند للبحث  
عن األمن واألمان، إال أننا لم نجد ذاك األمان المنشود بسبب عدم استقرار وضعنا القانوني 

 .وتعرضنا لالعتقال والترحيل" 

اف محمد لقد تعبنا وتعبت عائالتنا لدرجة وعن أوضاع المحتجزين في السجون التايلندية أض
االنهيار، مشيرًا إلى أن حالة من اليأس وفقدان األمل أصابت بعض المساجين من جنسيات  
مختلفة مما جعلهم يقدمون على االنتحار، مشددًا على أن اليأس بدأ يدب في نفوس بعض  

 .دم على االنتحار فلسطينيي سورية وال نعرف إلى متى نستطيع التحمل والصبر وال نق

 
ويصف محمد أوضاع من خرج منهم من السجن بالصعبة ومن بداخله كذلك، مضيفًا نحن نعاني  
هنا بشكل كبير ال نستطيع العمل، وتم سجننا نحن وأطفالنا بسبب كسر الفيزا، نحن نساء وأطفال 

بسبب عدم العمل دون سن الثالثة ومعنا عجائز ومعاقين ولم نخرج إال بكفالة، وزادت أمورنا سوء 
واذا عملنا يتم سجننا مرة أخرى، وال نخرج إال بحال السفر إلى بالدنا، أين هي بالدنا التي  

 سنذهب إليها؟ 



 

وحول الوضع المعيشي يردف قائاًل "الوضع المعيشي سيء جدًا جدًا وأقل من مستوى الكفاف  
"، مشددًا على ضرورة تسهيل  بكثير، فيما لم تقدم مفوضية الالجئين لنا أي شيء يذكر حتى اليوم

سفرهم إلى ماليزيا أو كمبوديا وتوضيح وضعهم من السلطة الفلسطينية للسلطات التايلندية، 
 مطالبًا بإيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم ألنهم منسيون سواء في السجون أو خارجه.

ر اليونانية معاناة قاسية  أما في اليونان يواجه مئات المهاجرين الفلسطينيين والسوريين على الجز 
مع قدوم فصل الشتاء، وذلك بسبب اضطرارهم للسكن في خيام قماشية بين الغابات واألحراش  

 لعدم وجود أماكن ومساحات كافية في مخيمات الالجئين.

ووفقًا لالجئين فلسطينيين وصلوا إلى جزر خيوس وساموس وليسفوس متليني، فإن كثافة  
وجود مساحات كافية جعلت حياتهم مزرية وقاسية تحت الخيام وبين   المخيمات بالالجئين وعدم

الغابات، وهي ال تلبي الظروف المناسبة فال تقي من حر وال من برد وال من مطر وال من  
 العواصف.

 
وبسبب األعداد الكبيرة لالجئين وللقضايا المقدمة فإن على الالجئين االنتظار لشهور عديدة حتى  

 تقلوا إلى البر اليوناني، مما زاد من معاناتهم وشعورهم بالظلم الكبير. يبت في قضاياهم وين

( الجئ غالبيتهم يتواجدون  4000ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي )
كوس " بينهم عائالت وأطفال ونساء   -ليروس  -خيوس  -متليني  -في الجزر "لسبوس 

لالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة او  ومسنون، ويتوزعون على مخيمات ا
 كرافانات. 



 

في ملف اإلخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "أحمد دياب جليل"  
 للسنة السادسة على التوالي.  ( عاماً 29)

تاريخ  دمشق ب -طريق خان الشيح  86وكانت قوات األمن السوري قد اعتقلت جليل على حاجز 
وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وهو من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين   6/2013/ 25

 قسم الكيمياء. -الفلسطينيين، وهو طالب في جامعة دمشق 

( معتقل فلسطيني في السجون السورية  1768وتشير مجموعة العمل إلى أنها استطاعت توثيق )
 ال يعلم عن مصيرهم شيء. 

الهالل األحمر العربي السوري سالت غذائية على عدد من العائالت إغاثيًا وزعت جمعية 
الفلسطينية في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سوري، وذلك ضمن برنامجها ومشروعها 
اإلغاثي الذي يشمل العائالت األكثر عوزًا وفقرًا، هذا وتنشط الجمعية في المنطقة بعد "التسويات" 

 ارضة.بين النظام وعناصر المع

وكانت مجموعة العمل نشرت في وقت سابق تقريرًا بعنوان "غياب الخدمات الطبية يكشف تردي 
الوضع الصحي في مخيم درعا" سلطت خالله الضوء على الوضع الصحي المتردي في مخيم  
درعا، خاصة بعد ما شهده المخيم من دمار للمنشآت الخدمية والصحية التابعة لوكالة األونروا 

مت بنقل موظفيها وكافة محتويات المستوصف وإخراجها من أحياء المخيم إلى مناطق  التي قا
 سيطرة قوات النظام السوري.

 


