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النظام السوري يعدم المبرمج الفلسطيني "باسل خرطبيل الصفدي" "
 "2012المعتقل منذ عام 

 

 
 

 .2017احصائيات الضحايا الفلسطينيين حتى حزيران مجموعة العمل تصدر تقرير  •

 األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال مئات الالجئين الفلسطينيين وتتكتم على مصيرهم. •

 .ناشطون يطلقون موقعاً ثقافياً لتوثيق وصون أدب الذاكرة الجمعية لفلسطينيي سورية •
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 آخر التطورات

لنظام السوري على أكدت عائلة المبرمج الفلسطيني السوري الشاب "باسل خرطبيل الصفدي" نبأ إقدام ا
أكتوبر  3إعدام ابنها الشاب "باسل خرطبيل الصفدي" وذلك بعد نقله إلى سجن عدرا في دمشق بتاريخ 

2015. 

أشهر قبل  8، واحتجزته 2012آذار  - مارس 15هذا وكانت المخابرات العسكرية اعتقلت "باسل" في 
 .2012كانون االول  - نقله إلى سجن عدرا بدمشق، في ديسمبر

تشرين األول  - أكتوبر 3عّرض خالل تلك الفترة للتعذيب وسوء المعاملة، وبقي في عدرا حتى حيث ت
 .، عندما تمّكن من إبالغ عائلته أنه سيُنِقل إلى مكان مجهول2015

 
يذكر أن "باسل" كان من أبرز المبرمجين العرب، وعمل في العديد من الشركات البرمجية، وله العديد 

شركات ومؤسسات عالمية مثل موزيال فايرفوكس، ويكيبيديا، أوبن كليب  من المساهمات في أعمال
 آرت، فابريكيتورز، وشاريزم.

 ،15تقريرها اإلحصائي الـ  ،بدورها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، صباح اليوم
 مارس -ع الثورة السورية في آذار( الجئًا فلسطينيًا منذ اندال3521حيث أحصت المجموعة فيه سقوط )

حتى الموت داخل نتيجة األعمال القتالية أو الحصار أو التعذيب  2017يونيو  –ولغاية حزيران  2011
 السجون والمعتقالت، أو خارج سورية على دروب الهجرة أو دول الشتات الجديد.

يتناول التقرير اإلحصائيات اإلجمالية للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين من خالل ثالثة فصول رئيسة 
سطينيين منذ وعدة مباحث، فقد تناول الفصل األول اإلحصائيات اإلجمالية للضحايا والمعتقلين الفل
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، أما الفصل الثاني عرض 2017يونيو  –ولغاية حزيران  2011مارس  -اندالع الثورة السورية في آذار
ر استكمااًل لما بدأ في قسم الدراسات والتقاري 2017اإلحصائيات المتعلقة بضحايا النصف األول من 

ت الالجئين الفلسطينيين في دول فيما تناول الفصل الثالث إحصائيا ،الخاصة من نشر تقاريَر إحصائية
 جوار سورية واالتحاد األوروبي.

ونوهت مجموعة العمل إلى أن هذا التقرير واحد ضمن سلسلة من التقارير اإلحصائية والتوثيقية 
والحقوقية التي تصدرها المجموعة، في محاولة منها لتسليط الضوء على جانب مهم من جوانب معاناة 

الموضوعية في عرض المعلومات للباحثين و  في سورية، وهو يعتمد الحياديةالالجئين الفلسطينيين 
والمهتمين بالشأن الفلسطيني السوري، من خالل إدراج جداول ومخططات بيانية تشير إلى األعداد 
العامة للضحايا والمعتقلين من حيث التوزع الزماني والمكاني، والجنس، والشريحة العمرية، والصفة التي 

 .(عسكري  –مدني )ها الضحية تمتعت ب

 
وأكدت مجموعة العمل إلى أن تقريرها اإلحصائي غير معنّي بتحميل جهة دون غيرها مسؤولية الضحايا 
الفلسطينيين، على الرغم من أن اإلحصائيات تشير بوضوح إلى الطرف المسؤول عن تلك المأساة، لكن 

لمحكمة الجنايات الدولية، والمحافل الدولية  تترك المجموعة مهمة تحديد الجهة المسؤولة ومحاسبتها
 المسؤولية عن جرائم الحرب، واالنتهاكات ضد اإلنسانية.

 لتحميل التقرير من الرابط التالي:

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/june2017.pdf 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/june2017.pdf
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( الجئًا فلسطينيًا سوريًا، بين طفل 1621وفي السياق تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال أكثر )
اء المئات منهم تحت وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وشباب وعائالت بأكملها تم قض

 التعذيب.

وتوزع المعتقلون على كافة المناطق والمخيمات السورية، حيث بلغ العدد األكبر للمعتقلين في مخيم خان 
( معتقاًل، وفي 179( معتقاًل، وفي مخيم اليرموك بلغت الحصيلة )235الشيح بريف دمشق وتم توثيق )

( معتقاًل، وفي مخيم الرمل 97نيرب بحلب بلغ عددهم )( معتقاًل، أما في مخيم ال187مخيم العائدين )
( معتقاًل، وفي باقي المخيمات تم 53( معتقاًل، وفي حماة بلغ العدد في مخيم العائدين )82بالالذقية )

توثيق العشرات وإلى اآلن تتكتم األجهزة األمنية السورية عن مصيرهم، كما يتكتم ذوو المعتقلين خوفًا 
 عناصر النظام. على حياتهم من بطش

من جهة أخرى أطلق عدد من النشطاء والصحافيين الفلسطينيين السوريين، موقع "سرد" اإللكتروني، 
بهدف توثيق الذاكرة الجمعية والفردية لالجئي فلسطينيي سورية من الناحية الثقافية واألدبية، واالهتمام 

اللجوء والتهجير، ومساعدة جميع بالطابع األدبي في إحياء وحفظ ذاكرة األشخاص حول الحصار و 
 الالجئين على الكتابة حتى أولئك الذين يعتقدون أنهم يمتلكون الفكرة ولكنهم ال يستطيعون صياغتها.

 
من جانبه قال أحد النشطاء القائمين على موقع "سرد" في تصريح لمجموعة العمل إن الغاية األساسية 

وحث الالجئين الكتابة عن أوجاعهم وآالمهم عّلهم  من إنشاء الموقع حفظ الذاكرة بلسان أصحابها،
يخرجون ما بأنفسهم من متاعب وأوجاع آلمت بهم جراء ما حاق بهم من حصار وقتل والموت غرقًا 
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نتيجة الحرب الدائرة في سورية، موضحًا أن الموقع ليس مخصصًا للكتاب المحترفين بل لألشخاص 
 بية بأسلوب عفوي وبسيط.الذين يودون نشر خواطرهم الثقافية واألد

 

 2017أغسطس  –آب  2فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3544) •
 امرأة.

 ( امرأة.102( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1621) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1468يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1207ر )انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكث •

 ( يومًا.1056)
( يومًا، والمخّيم 1550أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( أيام.303يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
يقدر  ، في حين2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


