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 " تايلند في  معتقلين  سوريين فلسطينيين عن لإلفراج مناشدة"

" 
 (افروس) نهر في غرقا   يقضيان سوريان فلسطينيان •

 باليونان موريا مخيم في والعنف الخوف وطأة تحت يعيشون سورية فلسطينيو •

 القدس مع تضامنية وقفة في يشاركون سورية فلسطينيو.. إسطنبول •

 "التعمري" عائلة من فلسطينيين أشقاء 3 اعتقال يواصل السوري األمن •



 

 ضحايا 

  التركية البرية الحدود  بين الفاصل( افروس) نهر في غرقا    سوريان فلسطينيان الجئان قضى

  واألمان واألمن أفضل حياة عن  بحثا   األوربية الدول إلى الوصول محاولتهما أثناء وذلك اليونانية،

 . الكريمة والعيشة

 

 قدسية ميالد  يزن :  هما غرقا   قضيا اللذين الفلسطينيين الالجئين أن العمل مجموعة لمراسل ووفقا  

 . جرمانا مخيم أبناء من محمد  والليث  حندرات، مخيم سكان من

  استطاع أنه  سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد  فريق قال حين في

 الدول إلى وصولهم محاوالت  خالل غرقا   قضوا سورية فلسطينيي من الجئا  ( 55) توثيق

  واألطفال النساء من الضحايا غالبية  أن مضيفا   سورية، في الحرب  سعير من هربا   األوروبية

 . السن وكبار



 

 التطورات خرآ

 IDC ال التوقيف مركز سجن في المحتجزين السوريين الفلسطينيين المعتقلين من عدد   أطلق

 ناشدوا سورية، فلسطينيي أجل من العمل مجموعة عبر  استغاثة نداء تايلند، بمملكة  بانكوك في

  ووضع عنهم  اإلفراج أجل من للتدخل المدني  والمجتمع اإلنسان وحقوق  الدولية المؤسسات  فيه

 .  لمأساتهم حد 

 

  3و وغزاوي، سوري   فلسطيني 12 بينهم  الجئا   21  حوالي هناك  أن الناشطين ألحد  ووفقا  

 وبعضهم سنوات  منذ  التايلندية السجون  في االحتجاز قيد  يزالون  ال عراقيين،  4 سوريين، أشخاص 

 .  لهم معيل وال سند  الو  قوة، وال لهم الحول ومتروكين منسيين وشهر، سنة منذ 

  إال سجونها  في المحتجزين الالجئين سراح تطلق  لن التايلندية السلطات  أن على الناشطون  شدد و 

  منها جاءوا  التي البالد  إلى ترحيلهم أو أخرى، دولة في توطينهم  تم  أو لهم، الكفاالت  دفع تم إذا

 .تايالند  إلى



 

  بتهمة والسوريين السوريين الفلسطينيين الالجئين من العديد  اعتقلت  التايلندية السلطات  وكانت 

  تصنيفه  تم كما العالم سجون  أسوء من تعتبر  التي سجونها في باحتجازهم وقامت  إقامتهم، انتهاء

 .دوليا  

 ومنظمات  الحقوقية، الجهات  جميع سورية فلسطينيي أجل من العمل  مجموعة ت ناشد   جانبها من

  على العمل التايلندية، والسلطات  والعربية،  الفلسطينية الرسمية والمؤسسات  اإلنسان، حقوق 

 واألعراف القوانين وفق ومعاملتهم تايلند،  في المحتجزين الفلسطينيين الالجئين سراح اطالق

 .الحرب  الجئي وحقوق  كرامة تضمن التي الدولية

  أنواع وشتى الخوف وطأة تحت   سوريا    فلسطينيا   الجئا    465 يقارب   ما يعيش مختلف سياق في

  وتكرار  األمن انعدام حالة نتيجة  اليونانية، ليسبوس بجزيرة  موريا مخيم في يواجهونها التي العنف

 التي والمشاجرات  والطعن والقتل الخطيرة العنف وأعمال االنتحار ومحاوالت  الحرائق اندالع

 بعد   شخصان وفاة شهر من أقل خالل موريا مخيم شهد  حيث  يومية،  وشبه اعتيادية أصبحت 

 .  الالجئين بين  نشبت  مشاجرات  خالل للطعن تعرضهما



 

 

  موريا مستشفى في حاليا   موجودين الجئين 10 هناك  أن إلى يونانية رسمية احصائيات  وتشير

  أو المتكررة والسرقات  الكبير باالكتظاظ متعلقة ومشاجرات   مشاكل إثر لجروح تعرضهم نتيجة

 .  السكر أو التحرش

 وخدمية صحية وظروف وزحام خطير، عنف من موريا مخيم  في سورية فلسطينيو ويشكو

  يستقبل حيث   فيه الكبير واالكتظاظ اللجوء، ملفات  معالجة بطء إلى  إضافة مروعة، ومعيشية

 في العمل مجموعة مراسل بحسب  وذلك الالجئين من االستيعابية قدرته أضعاف أربعة المخيم

 . اليونان

  حيث  اليونانية، الحكومة إلشراف يخضع الذي موريا مخيم في مهاجر ألف 12  من أكثر ويعيش

 إلى الجزر في  الشديد  االزدحام يرجع حين في الوافدين، لتسجيل كمركز 2015عام  افتتاحه تم

  على  الالجئين بإبقاء القاضية األوربي، االتحاد  ينتهجها التي ،"االحتواء" لسياسة اليونان تنفيذ 

 . اليونانية األراضي داخل إلى نقلهم من بدال الجزيرة،



 

  أقيمت  التي التضامنية الوقفة في السوريين الفلسطينيين الالجئين من عدد  شارك أخرى  جهة من

  أهالي مع إسطنبول مدينة وسط الفاتح مسجد  ساحة في يناير  /الثاني كانون  24  يوم  الجمعة يوم

 .  صبري  عكرمة الشيخ األقصى المسجد  وخطيب  القدس

 

  مع تزامنا    جاءت  التركية المدني المجتمع ومؤسسات  جمعيات  إليها دعت  التي التضامنية الوقفة

  المتكررة االقتحامات  على  احتجاجا   األقصى المسجد  في المرابطون  أطلقها التي األمل فجر حملة

 خطيب  بإبعاد  اإلسرائيلي والقرار والمستوطنين، الصهيوني االحتالل قوات  قبل من القدسي للحرم

 .دخوله من ومنعه صبري  عكرمة  الشيخ األقصى، المسجد 

  األحد  يوم صبري  عكرمة  الشيخ استدعت  كانت  الصهيوني االحتالل قوات  أن بالذكر الجدير

  /الثاني كانون  25  تاريخ حتى األقصى المسجد  دخول من بمنعه يقضي  أمرا   وسلمته المنصرم،

 .الحالي



 

  من فلسطينيين أشقاء ثالثة اعتقال السوري  النظام يواصل التعسفي واإلخفاء االنتهاكات  ملف في

 و ،( عاما    26" ) التعمري  جمال خالد " الالجئ: وهم اليرموك مخيم أبناء من التعمري  عائلة

  منذ  اعتقالهم وتم ،( عاما    19" )التعمري  جمال أحمد " و ،( عاما    23" )التعمري  جمال محمد "

  للنظام التابع  الوحش علي حاجز عبر اليرموك مخيم من خروجهم أثناء ،5/2014/ 1 تاريخ

  المخيم، من المدنيين لخروج إنساني  ممر فتح نبأ حينها، السوري   النظام أشاع حيث  السوري،

 ُيعرف ولم وناشطين، عيان شهود  بحسب  الفلسطينيين الالجئين من المئات  باعتقال عناصره وقام

 . اآلن حتى مصيرهم

 


