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علينا  فلسطينيو سورية في تايلند أحالمنا تحطمت واليأس سيطر  

 حاالت تسمم نتيجة تلوث مياه الشرب في مخيم السيدة زينب •

 سرقة كابالت الكهرباء تهّدد مخيم خان دنون بالظالم •

 تصاعد الشكاوى بحق موظفي مستوصف األونروا في مخيم جرمانا •

 مخيم النيرب جشع التجار ولهيب األسعار يرهقان أهالي  •

 



 

 التطورات آخر

اشتكى الالجئون الفلسطينيون السوريون يف تايلند من تدهور أوضاعهم اإلنسانية نتيجة  
عدم معاملة الحكومة التايلندية لهم ىلع أنهم الجئين فارين من الحرب، بل كخارجين عن  
القانون يف حال خالفوا قوانينها، هذا األمر جعل الكثيرين منهم يعيشون يف حالة من الرعب  
والخوف والترقب من اعتقالهم، وزجهم بالسجن والتهديد بالترحيل، مما أثر ىلع أوضاعهم  

  .املعيشية واالقتصادية والنفسية وجعلهم حبيسي منازلهم

 

السورية يف تايلند فضلت الصمت ووضع ملح ىلع جراحهم  عشرات العائالت الفلسطينية  
ومأساتهم بعد أن تحطمت أحالمهم، وخسروا كل ما يملكون، فهم اآلن مطاردون يختبئون  
يف الجوامع والكنائس ويتوارون عن األنظار ويتجنبون الخروج إلى الشارع خوفًا من اعتقالهم  

  .قانونيمن قبل رجال البوليس بسبب عدم استقرار وضعهم ال

وكان الالجئين الفلسطينيين أطلقوا العديد من املناشدات للمنظمات اإلنسانية طالبوا فيها  
التدخل لدى السلطات التايالندية لإلفراج عن العائالت الفلسطينية من "أطفال ونساء ورجال"  

يف سجن إحدى  IDC املعتقلين  يف  توطينهم  قبول  لحين  القانونية  أوضاعهم  وتسوية   ،
 .التي تحترم إنسانيتهم إلى أن يعود إلى وطنهم فلسطين الدول

من جهة أخرى أصيب عدد من أهالي مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق  
 .بحاالت تسمم، بسبب اختالط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب



 

أصي زينب  السيدة  مخيم  أبناء  من  عدد  أن  دمشق  بريف  العمل"  "مجموعة  مراسل  بوا  ونقل 
بحاالت تسمم تخللتها عوارض إسهال وإقياء شديدين، بسبب استخدامهم مياهًا ملوثة، مشيرًا  

 .إلى أن بعضهم تلقى العالج يف العيادات واملستوصفات القريبة من املخيم

 

حدى صفحات الفيس بوك  يف تصريح إلمدير وحدة مياه منطقة السيدة زينب أكد  من جانبه  
أخبار منط بنقل  زينب  املعنية  السيدة  التسمم ظهرت فقط يف مخيم  قة  أن حاالت  ىلع 

السيدة زينب، وال يوجد أي حالة تسمم يف أماكن األخرى، منوهًا إلى أنه تم أخذ عينات للفحص  
  .وستظهر نتيجة قريبًا

لالجئين   دنون  خان  مخيم  يف  الكهربائي  التيار  انقطاع  من  الشكوى  ورغم  ذلك  إلى 
ساعة،   18موم سورية لساعات وفترات زمنية طويلة تصل إلى  الفلسطينيين بريف دمشق وع

إال أن انتشار سرقة الكابالت الكهربائية من الحارات واألزقة واملنازل، بات خطرًا يهّدد بدخول  
  .املخيم يف حالة من الظالم الدائم

أبناء مخيم خان دنون األهالي من اللصوص بعد انتشار   ظاهرة  من جانبهم حذر نشطاء من 
 .سرقة الكابالت الكهربائية واملنازل الخالية من ساكنيها

يف حين اتهمت إحدى صفحات الفيس بوك املعنية بنقل أخبار مخيم خان دنون الجهات  
إلى أن سرقة   الكهرباء، مشيرة  املعنية واملسؤولة عن أمن املخيم بالتورط بسرقة كابالت 

بمفرده، بل هناك عصابة منظمة داخل املخيم تقوم  الكابالت ال يستطيع أن يقوم بها شخص  
أن  إلى  باملخيم، منوهة  لها سطوتها  الكهرباء محمية من أشخاص وجهات  بسرقة كابالت 

  .سرقة كابالت الكهرباء هي قضية فساد بامتياز ويجب محاسبة املسؤولين عنها



 

 

ار الكهربائي عن بيوت  ويعاني أهالي مخيم خان دنون، من االنقطاع العشوائي واملتكرر للتي
وأزقة املخيم لساعات وفترات طويلة من الزمن، حتى أن مشكلة الكهرباء وانقطاعها املستمر  
الرسمية   للجهات  الكاملة  املسؤولية  حملوا  الذين  لقاطنيه،  بالنسبة  الساعة  حديث  بات 

 .وبلدية سبينة ووكالة األونروا، واصفين إياهم بعدم االهتمام بهم وتهميشهم

سياق غير بعيد اشتكى أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من سوء  يف  
معاملة موظفي مستوصف "األونروا" وعدم القيام بواجبهم تجاه أبناء املخيم واحترام املهنة  

 .التي وجدوا من أجلها

جديدة   ليست  "األونروا"  مستوصف  بحق  الشكاوى  "إن  العمل  مجموعة  مراسل  ولكنها  وقال 
طافت ىلع السطح بعد أن التصرفات التي يقوم بها الطبيب الذي يعالج أبناء املخيم والتي  
جائحة   انتشار  وبحجة  الطبيب  أن  مراسلنا  وأردف  الناس،  احترام  وعدم  بالعنجهية  وصفت 
كورونا يقوم بفحص املريض عن بعد أكثر مترين وذلك من خالل توجيه عدد من األسئلة له،  

  .له الدواء، وغالبًا ما يكون )سيتامول أو من نفس التركيبة( ومن ثم يصف

التبعة   عيادة مخيم جرمانا  الطبية يف  التحاليل  إجراء  توقف  املخيم من  أهالي  كما يشكو 
يومًا، وكذلك التحويالت إلى املشايف إلجراء عمل جراحي أو تنظير    ٤٥لألونروا منذ ما يقارب  

ون إبداء أي األسباب الحقيقية وراء عدم تحويل املرضى  متوقف منذ فترة ليست بالقصيرة بد 
  .إلى املشايف



 

 

بعض   تجاوزات  إليقاف  التدخل  "األونروا"  رئاسة  من  جرمانا  مخيم  أهالي  طالب  جانبهم  من 
املوظفين غير األخالقية، وإنزال العقوبات بكل من يتجاوز حدوده بحق األهالي البسطاء الذين  

 .همال يكادون تأمين لقمة عيش 

أما يف حلب اشتكى أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين من مشكلة االرتفاع الجنوني  
جشع   عن  ناهيك  املختلفة،  بأنواعها  والتموينية  الغذائية  واملواد  األساسية  السلع  ألسعار 
وطمع التجار وغياب الرقابة واملحاسبة، ما يشكل عبئًا متزايدًا ىلع كاهل أبناء املخّيم الذين  

 .يعانون من فقر الحال

بدورهم طالب نشطاء من أبناء املخّيم بعد ارتفاع األسعار الجنوني الذي ضرب األسواق، برفع  
شكاوى رسمية للجهات املختصة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية السورية، مشددين ىلع  

الغذ املواد  أسعار  املخيم ملراقبة  أسواق  إلى  مكثفة  دوريات  إرسالها  وتشديد  أهمية  ائية، 
 .العقوبات ىلع أصحاب املتاجر الذين ال يلتزمون باألسعار

االقتصادي   وضعهم  تدهور  نتيجة  سوءًا  اإلنسانية  النيرب  مخّيم  سكان  معاناة  وتزداد  هذا 
وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه، فضاًل عن التدهور الكبير لـ  

ال العالم يف حالة من  الليرة السورية أمام  دوالر وانتشار فايروس كورونا املستجد الذي جعل 
 تخبط وخوف.


