
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2299  العدد

 إطالق حملة إعالمية للتذكير بضحايا التعذيب في المعتقالت السورية •

 عائلة المعتقل الفلسطيني محمد إبراهيم ابراهيم تجدد مناشدتها للكشف عن مصير نجلها  •

 واقع معيشي صعب يعيشه فلسطينيو سورية في السعودية •

 "فلسطيني سوري مهجر في لبنان يعرض ولده للبيع بسبب الفقر وعجزه عن تأمين الحليب له"

19-02-2019 



 

 آخر التطورات

َعَرض الجئ فلسطيني سوري من أبناء مخيم اليرموك المهجر إلى منطقة البقاع اللبنانية تتحفظ 
ه الرضيع الذي لم يتجاوز العام للبيع، عبر موقع التواصل مجموعة العمل عن ذكر اسمه طفل

 االجتماعي "واتساب"، نتيجة الفقر الذي يعيشه.

ونقل مراسل مجموعة العمل عن الالجئ الفلسطيني السوري قوله: إنه قرر بيع طفله ألنه غير 
عد فشله في قادر على شراء حليب له، وتأمين احتياجاته واحتياجات العائلة، منوهًا إلى أنه ب

توفير نفقات المعيشة لشهور طويلة، وبعد أن أصبح مهددًا بالطرد من سكنه بسبب تراكم اإليجار 
الذي لم يستطع دفعه، قرر أن يبيع فلذة قلبه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مستهجنة 

فالي وأنا عاجز وغريبة في مجتمعنا لكن بلغ السيل الزبى ولم أعد قادرًا على تحمل سماع بكاء أط
 تمامًا عن تأمين كسرة الخبز لهم. 

 
بدورهم حمل عدد من الناشطين واالعالميين الفلسطينيين السلطة والفصائل الفلسطينية مسؤولية 
ما يكابده الالجئ الفلسطيني المهجر من سورية إلى لبنان من معاناة ومأساة، متهمينهم بالمتاجرة 

ى حساب كرامة أبناء شعبهم، مشيرين إلى أن الالجئين بمعاناتهم لتحقيق مكاسب سياسية عل
الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة وضغط الحياة، مما 
اضطرهم ذلك إلطالق العديد من المناشدات التي ذهبت أدراج الرياح وسط تجاهل تام من القيادة 

اتخاذ خطوات يأسه كاإلعالن عن بيع أعضاء جسدهم  والفصائل الفلسطينية، ما أجبرهم على



 

لتوفير الطعام لعائلتهم وأطفالهم، ومن ثم اإلعالن عن بيع أطفالهم بسبب عدم مقدرته على تأمين 
 الحليب لهم وقوت يومهم. 

إلى ذلك أطلقت شبكة المخيمات الفلسطينية )شامخ( حملة هاشتاغ عبر صفحتها في موقع 
يسبوك حمل عنوان #شهيد_تحت_التعذيب لتسليط الضوء على قضية التواصل االجتماعي ف

 ضحايا التعذيب والمعتقلين والمختفين قسريًا في السجون السورية.

ودعا القائمون على الحملة كافة النشطاء والوكاالت للنشر والتذكير بشهداء السجون السورية عبر 
رة شهيد في المعتقالت وصورة عنه، النشر والتغريد على الهاشتاغ الوسم السابق مع ذكر سي

منوهين أن هدفهم التذكير بأن المأساة لم تنته وأن هناك قصص مئات الشهداء الفلسطينيين 
المؤلمة، وأن ذويهم لن ولم ينسوهم أبدًا، منوهًا إلى أن لكل شهيد قصة وهم ليسوا أرقامًا وليسوا 

 للنسيان.

 
لذاكرة الفلسطينية، فهناك آالف الالجئين مشددين على أنه ال يمكن طي صفحة سوداء من ا

 الفلسطينيين في أقبية النظام السوري يخفيهم قسريًا وال يعترف بأنهم معتقلون.

وفور إطالق الهاشتاغ تفاعل معه عدد كبير من الناشطين الفلسطينيين والسوريين، وتنوعت 
بمحاسبة مرتكبي الجرائم،  تغريداتهم بين الترحم على األرواح المهدورة في السجون، والمطالبة

وضرورة العمل على إطالق سراح المعتقلين المختفين قسريًا في السجون وخاصة النساء 
 واألطفال.



 

محمد إبراهيم ابراهيم" معرفة في السياق ناشدت عائلة المعتقل الفلسطيني في السجون السورية "
رؤيته أو حصل على  مصير نجلها، وخاصة المفرج عنهم من المعتقالت ممن تمكن من

 معلومات بشأنه.

من قبل عناصر حاجز البطيخة أول مخيم  2013وكان اإلبراهيم اعتقل في شهر شباط/ فبراير 
 .1982اليرموك، ولم تتلق عائلته أي خبر عنه منذ اعتقاله، وهو من مواليد مخيم اليرموك عام 

ية واقعًا صعبًا بسبب تعسف في شأن أخر يواجه الفلسطينيون السوريون في المملكة السعود
السلطات باستخدام الحق في التعامل مع الحقوق التي حفظتها المؤسسات الدولية للمهاجرين 

 والفارين من الحروب.

حيث تحرم السلطات السعودية الالجئين الفلسطينيين السوريين من حق اإلقامة وبالتالي كل 
ووصلت إلى مجموعة العمل رسائل تصف  ،انيةالحقوق المترتبة عليها من التعليم والطبابة المج

 أوضاع العائالت الفلسطينية بالقاسية.

وقالت عائلة فلسطينية هاجرت من سورية بسبب أعمال قصف منازلهم واستهداف مخيمهم، أنهم 
دخلوا السعودية بفيزا نظامية ألداء مناسك العمرة، وكنتيجة طبيعية لظروف الحرب في سورية لم 

 لعودة إليها.يتمكنوا من ا

وحول وضعهم القانوني قالت العائلة أن فيزا العمرة انتهت بعد شهر واعتبر وجودنا في السعودية 
 بحكم المخالفين، وتقدمنا بطلب اإلقامة إال أن السلطات السعودية رفضت منحنا اإلقامة.

في المدارس، كما وأضافت العائلة أنه وبناء على رفض منحنا اإلقامة، لم نتمكن من تعليم أبنائنا 
 حرمنا من العمل في القطاع الحكومي والشركات الخاصة.

وعن الطبابة ذكر رب األسرة أنهم يواجهون المتاعب للعالج، وكان آخرها والدة زوجته حيث 
تعرضت العائلة لمعاناة كبيرة لدخولها المشفى ووالدتها على الرغم من دفع فواتير العالج في كل 

 ى.مرة ندخل فيها المشف

في حين ذكرت عائلة فلسطينية أخرى أنها واجهت المرارة واللوعة بعد فقدان أحد أفرادها "فلم 
 ُيدفن إال بعد شهرين وبصعوبة بالغة بسبب عدم امتالك إقامة نظامية".


