
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2272  العدد

 فلسطينيو سورية في تايلند يجددون مناشداتهم لحل قضيتهم •

 فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مقر األونروا في عمان بعد رفض مطالبهم •

 سورية تؤكد استمرار دعهما لألونروا والوقوف إلى جانبها  •

 أبناء مخيم جرمانا يشكون رداءة رغيف الخبز وصعوبة تأمينه ونقص الرقابة •

 "إعدام فلسطيني في سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق"

23-01-2019 



 

 ضحايا 

ق نبأ قيام قوات النظام أكد أحد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري شمال دمش
السوري بتنفيذ حكم اإلعدام بحق الالجئ الفلسطيني "أحمد العبوش" من سكان الحجر األسود، 

 .2015منوهًا إلى أن العبوش تم إعدامه بعد زيارة والدته له عام 

من جانبها طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية النظام السوري باإلفراج واإلفصاح 
المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، واألمم المتحدة  عن وضع

والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية باتخاذ قرارات قانونية وجدية للحفاظ على حياة المعتقلين 
في سوريا، وإحالة المسؤولين كافة عن االنتهاكات والجرائم واإلبادة الجماعية بحق المعتقلين 

اءلة عن طريق محاكم جنائية دولية، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقالت السورية للمس
 للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".

 
 آخر التطورات

جدد الالجئون الفلسطينيون السوريون المتواجدون في تايلند، مناشدتهم للجهات الحقوقية واألمم 
الفلسطينية، العمل على إنهاء مأساتهم وإيجاد لحل المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية والسفارة 

مشكلتهم الممتدة منذ أكثر من أكثر من سبع سنوات، والتدخل لدى السلطات التايالندية لإلفراج 
عن العائالت الفلسطينية المعتقلين في سجونها بحجة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم، وتسوية 

م في إحدى الدول التي تحترم إنسانيتهم إلى أن يعود إلى أوضاعهم القانونية لحين قبول توطينه
 وطنهم فلسطين. 



 

فيما يعيش الالجئون الفلسطينيون المقيمون في تايلند حالة من الرعب والخوف والترقب من 
مداهمة الشرطة التايلندية مكان اقامتهم واعتقالهم، وزجهم بسجونها والتهديد بترحيلهم، مما أثر 

 تصادية والنفسية وجعلهم حبيسي منازلهم. على أوضاعهم االق

 
من جانبها أقدمت السلطات في مملكة تايالند على اعتقال مئات الالجئين الفلسطينيين 
والسوريين، بتهمة "أنهم الجئون" أو النتهاء مدة تأشيراتهم، ومخالفتهم لنظام االقامة، في ظل 

ة، التي أبلغت الالجئين الفلسطينيين أنها غياب تام لمفوضية شؤون الالجئين التابعة لألمم المتحد
 عاجزة تمامًا عن تقديم أي مساعدة لهم، وال تستطيع فعل أي شيء لحل قضيتهم.

يناير أمام  22باالنتقال إلى األردن نظم الالجئون الفلسطينيون السوريون اعتصامًا اليوم الثالثاء 
وقهم المشروعة، التي تقدموا بها مكتب األونروا في عمان، احتجاجًا على رفض مطالبهم وحق

لوكالة األونروا والمتضمنة صرف المساعدات الشهرية المقررة للفلسطينيين السوريين، صرف بدل 
إيجار المنازل وبدل محروقات وفواتير الكهرباء الماء، صرف مساعدات طارئة للحاالت الصعبة، 

 وزيادة المساعدات المقدمة من الوكالة.

ونروا في معرض ردها على مطالب الالجئين الفلسطينيين السوريين على من جانبها أكدت األ
أنها ال تستطيع جميع مطالبهم نظرًا للقيود التمويلية التي تواجهها األونروا، منوهة إلى أنها تقوم 
بتوزيع المستحقات المالية بانتظام والتي يمكن أن يستخدمها الالجئ لشراء المواد الغذائية وتسديد 

 غ المستحقة عليه من فواتير الكهرباء والماء. المبال



 

بدورهم أكد الالجئون الفلسطينيون السوريون أن المبلغ المالي الذي توزعه األونروا عليهم غير 
كافي وال يسد جزء بسيط من متطلبات الحياة، في ظل شح المساعدات اإلغاثية وغالء األسعار 

ثابت يقتاتون منه، مطالبين إيصال صوتهم إلى  وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي
المنظمات اإلنسانية والدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية للضغط على وكالة الغوث من أجل 

 زيادة المستحقات المالية لهم.

 
في السياق قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين إن سورية ستستمر بتقديم الدعم 

 لألونروا بما يضمن استمرار الحياة الكريمة لالجئين الفلسطينيين الموجودين فيها.الالزم لوكالة 

وشدد المقداد خالل استقباله يوم أمس االثنين مايكل ايبي مانيا المدير الجديد لوكالة األمم 
المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا في سورية ومحمد أدار المدير الحالي الذي 

ادر منصبه في شهر شباط القادم، على وقوف سورية إلى جانب وكالة األونروا في مواجهة سيغ
التحديات التي تتعرض لها والممارسات التي تقوم بها الواليات المتحدة األمريكية ومن خلفها 

 سلطات االحتالل اإلسرائيلي في سبيل إفشال األونروا. 

عب السوري إلنجاح مهمة األونروا، وعن عزمه على من جانبه عبر مانيا عن شكره لما يقدمه الش
 العمل مع الجهات السورية المعنية ألداء مهامه وتقديم الدعم الالزم لالجئين الفلسطينيين.

أما في ريف دمشق اشتكى أبناء مخيم جرمانا من أزمة الحصول على رغيف الخبز ومن "رداءة" 
ذي يجبر األهالي على االنتظار لساعات طويلة نوعية الخبز المصنع في مخبز المخيم، األمر ال

 تحت الشمس، أو الخروج لمسافات بعيدة وللعاصمة للحصول عليه.



 

وأجمع المشتكون على أن السبب الكامن وراء رداءة الخبز، تنبع من سوء رقابة الجهات 
عايير المختصة على المواد المستخدمة في عملية صناعة الخبز لضمان التزام مخبز المخيم بالم

التي تضمن جودته، فيما عزا البعض اآلخر السبب إلى اقتطاع قسم كبير من الخبز المخصص 
 لألهالي، للباعة الذين يحملونه بحافالت صغيرة، ويبيعون الخبز بأسعار مرتفعة الحقًا.

إضافة إلى التمييز في البيع وعدم االلتزام بدور الصفوف، كما أن حاجة األهالي والوضع 
ي المتردي يدفع عددًا من العائالت إلرسال أكثر من فرد من العائلة للحصول على االقتصاد

 خبز إضافي وبيعه الحقًا بسعر مرتفع، مما يشّكل االزدحام وعدم الحصول على الخبز.

إلى ذلك يشكو سكان المخيم من عدم توفر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية، كما 
منازل وازدياد الطلب عليها، مما دفع األهالي للعيش في ظروف يعانون من ارتفاع إيجار ال

خانقة، وكذلك ترتفع نسب البطالة في وقت تقل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية 
 واألونروا.


