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 2618: العدد

 "فلسطينيان يقضيان في سورية بينهم مسن تحت التعذيب"

 األمن السوري ينفذ حملة دهم واعتقال جنوب دمشق  •

 عدم توافر السلع األساسية للتدفئة تفاقم معاناة أهالي مخيم النيرب  •

 معاناة مضاعفة يعيشها الفلسطيني السوري في البرازيل •

25-12-2019 



 

 ضحايا

أعلنت حركة "فلسطين حرة" قوات درع األقصى سرايا بدر إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية  
  22/12/2019 عناصرها يوم عبر صفحتها على "فيس بوك" قضاء "أحمد محمد خطاب" أحد 

 بريف الالذقية.  بلدة سلمىأثناء مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في  

من جانبها كشفت مصادر خاصة لمجموعة العمل عن قضاء مسن فلسطيني تتحفظ مجموعة  
العمل عن ذكر اسمه بناء على طلب ذويه تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد سنوات 

 من اعتقاله. 

وبذلك يرتفع بذلك عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام  
( ضحية بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي  616السوري إلى )

ى  سورية، فيما يتوقع أن تتجاوز األعداد الحقيقة ما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عل 
 ( معتقاًل فلسطينيًا. 1769مصير أكثر من )

 
 آخر التطورات

، حملة دهم واعتقال جنوب العاصمة السورية  12/ 23شّنت قوات النظام السوري يوم االثنين 
دمشق، اعتقلت خاللها عددًا من الشبان بينهم فلسطينيين بحجة أنهم مطلوبين ألداء الخدمة 

 العسكرية اإللزامية واالحتياطية. 

ت شبكة "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة لفرع فلسطين دخلت بلدات الذيابية والحسينية  وقال
ومخيم الحسينية عبر حاجز المؤتمرات، وأقامت عددًا من الحواجز المؤقتة في محيط البلدات، 

 أجرت خاللها عمليات التفتيش األمني للمارة، واعتقلت عددًا منهم. 



 

اللجان الشعبية المتمركزة في مخيم الحسينية شاركت في  وأضافت الشبكة أن عددًا من عناصر
 حملة االعتقاالت إلى جانب عناصر "فرع فلسطين". 

باالنتقال إلى الشمال السوري اشتكي أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من عدم 
ى جانب انقطاع الكهرباء  توافر السلع األساسية للتدفئة )الغاز المنزلي والمازوت الالزم للتدفئة(، إل

 لفترات زمنية طويلة. 

ووفقًا ألحد سكان المخيم أن تأمين مادتي الغاز المنزلي والمازوت أصبح في هذه األيام الباردة  
الشغل الشاغل ألبناء مخيم النيرب، الذين يعانون من أزمة في تأمين مواد التدفئة بسبب قلة  

محسوبيات في التوزيع من جهة أخرى، مضيفًا أن  الكمية التي يزود بها المخيم من جهة، وال
بعض األهالي يضطرون لشراء اسطوانات الغاز ومادة المازوت من السوق السوداء بضعف 

 ثمنهم، مما يفوق قدرتهم المادية ويفاقم من أزماتهم المعيشية واالقتصادية. 

ساسية إذ إّن مداخيلهم  ويعاني أهالي مخيم النيرب من عدم قدرتهم على توفير متطلبات الحياة األ
تكاد ال تكفيهم، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر مورد ثابت يقتاتون منه، أضف إلى ذلك 

 ما تركته الحرب من اثار سلبية على جميع مناحي الحياة.

 
من جهة أخرى اشتكي العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى البرازيل  

األوضاع األمنية والقانونية السيئة في دول الجوار السوري، صعوبة في االندماج   هربًا من
بالمجتمع البرازيلي نظرًا لوجود اختالف في العادات والتقاليد، حيث تواجههم أزمات ومشكالت 
اقتصادية ومعيشية عديدة، منها غالء أسعار البيوت، وعدم وجود مردود مادي جيد، وعدم تقديم  



 

برازيلية أي ميزات أو مساعدات إغاثية أو مادية لالجئين لديها كبطاقات السفر والسكن الحكومة ال
 والعمل والتدريب المهني ودروس اللغة، بل تمنحهم بطاقة إقامة مؤقتة لمدة عامين. 

تجدر اإلشارة أنه ال توجد أرقام أو إحصائيات موثقة لعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في  
 ك بالرغم من وجود السفارة الفلسطينية واالتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية. البرازيل، وذل


