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إدانة دولية وشعبية إلعدام الالجئ الفلسطيني "باسل خرطبيل" في "
 "سجون النظام السوري 

 

 
 

 "عدي داوود" للسنة الرابعة النظام السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني •

 مهاجرون من سورية يتظاهرون أمام السفارة األلمانية في أثينا •
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 آخر التطورات

أدانت الواليات المتحدة األمريكية ومؤسسات دولية وحقوقية إعدام النظام السوري لالجئ الفلسطيني 
 سل الصفدي بعد ثالثة سنوات من اعتقاله."باسل خرطبيل" المعروف با

وجاء في بيان للخارجية األمريكية يوم أمس الجمعة أن "الواليات المتحدة تشعر بحزن عميق تجاه إعدام 
 المبرمج السوري باسل خرطبيل على يد النظام، ونعرب عن تعازينا الخالصة ألسرته وأصدقائه وأقربائه".

ن غضبها إزاء األعمال الوحشية المتكررة، بما في ذلك التعذيب، وأضاف البيان، أن واشنطن تعرب ع
وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، التي يقوم بها األسد، محملة النظام المسؤولية عن المعاناة 

 .والموت والتدمير على نطاق واسع الذي أصاب السوريين

و الدولية عن حزنها وغضبها من إعدام فيما عّبرت أّنا نيستات، المدير العام للبحوث في منظمة العف
باسل الصفدي، وقالت: "نشعر بأسى وغضب عميقين لسماع هذا الخبر المحزن، وسيبقى باسل خرطبيل 
في ذاكرتنا، على الدوام، كرمز للشجاعة وكمناضل سلمي من أجل الحرية حتى النهاية، وستظل أفكارنا 

 .وقلوبنا مع عائلته"

 
خرطبيل تذكير مفعم باألسى لنا باألهوال التي تشهدها السجون السورية  أن وفاة باسل"وأضافت نيسات 

كل يوم، فعشرات اآلالف من األشخاص الذين يقبعون حاليًا وراء القضبان في مرافق االعتقال التابعة 
وهذه األفعال القاسية  للحكومة السورية يواجهون التعذيب وسوء المعاملة واإلعدام خارج نطاق القضاء

 دون شك إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية". ترقى
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كما تقدم المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا غاريث بايلي بالتعازي إلى عائلة المبرمج باسل خرطبيل 
 الصفدي، وقال إن الصفدي كافح ألجل حرية التعبير والمعلومات في سوريا وكان رمزا للمقاومة السلمية.

يطاني بوجود عشرات آالف السوريين الذين مازالوا معتقلين بمراكز اعتقال في أنحاء وذّكر المبعوث البر 
سوريا واآلالف منهم توّفوا خلف جدران المعتقالت، معتبرا أن ممارسة نظام األسد للتعذيب واالختفاء 

 القسري واالعتقال عمل ال إنساني.

نب عبر وسائل التواصل االجتماعي كما أعرب آالف المثقفين والناشطين الفلسطينيين وعرب وأجا
فاته في المعتقالت السورية، معتبرين أنه كان و  ووسائل اإلعالم عن حزنهم فور إعالن زوجة الصفدي

 رمزًا وسيبقى رمزًا للحرية.

وكانت زوجة باسل الصفدي قد نعته عبر صفحتها على الفيس بوك وقالت هذه خسارة لسوريا، وهذا هو 
 بلدي الخسارة. خسارة فلسطين، هذا هو

، واحتجزته 2012آذار  - مارس 15يشار إلى أن "المخابرات العسكرية السورية" اعتقلت باسل، في 
كانون  - بمعزل عن العالم الخارجي لثمانية أشهر، قبل أن ُينقل إلى سجن عدرا، في ديسمبر

بالغ عائلته ، عندما تمكن من إ2015تشرين األول  - أكتوبر 3وبقي في سجن عدرا حتى  2012األول
 ينقل إلى مكان لم يتم الكشف عنه ومنذ ذلك الوقت، ظل مكان وجوده مجهواًل.بأنه سوف 

 25وفي سياق غير بعيد، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "عدي أحمد الحاج داوود" )
في جامعة البعث ، حيث شّنت األجهزة االمنية حملة اعتقاالت عشوائية 27/12/2013عامًا( منذ تاريخ 

وهو من أبناء حي الكاشف بمدينة  ،بطرطوس، وكان طالب هندسة في السنة األولى بجامعة البعث
 درعا.
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يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم 
نظام السوري بالتكتم على مصير توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار ال

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون 1622المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( الجئًا.465النظام السوري، في حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام )

ينيون اعتصامًا امام السفارة األلمانية مهاجرًا بينهم سوريون وفلسط 150إلى ذلك، نّظم أول أمس قرابة 
في العاصمة اليونانية أثينا، ضد ما اعتبروه رفض السلطات األلمانية السماح لهم بااللتحاق بعائالتهم في 

 ألمانيا.

وسار المتظاهرون وغالبيتهم من النساء واألطفال من مبنى البرلمان نحو السفارة وسط هتافات "ال مزيد 
لون الفتات كتب عليها باللغة اإلنجليزية: "أريد عائلتي"، "الحق بلم الشمل ليس من االنتظار" ويحم

 جريمة".

ونقلت وكاالت أنباء عن شاكر خليل، أحد منظمي االعتصام، "ألمانيا تريد منع او تأخير لم الشمل وأن 
مطالب  تترك عائالتنا منقسمة"، فيما رفضت الشرطة اليونانية أن تسمح للمعتصمين بتسليم الئحة

 لموظفي السفارة.

 
وكانت صحيفة افيمريدا تون سينتاكتون اليسارية اليونانية كشفت في وقت سابق عن توافق يوناني ألماني 

 على ابطاء عملية لّم شمل أفراد أسر الالجئين الذين تفرقوا بين البلدين خالل بحثهم عن مالذ آمن.

( الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر 400بحوالي ) ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان
" بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون، يتوزعون على كوس -ليروس  -خيوس  -متليني  -"لسبوس 

مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة، معظمهم من أبناء مخيمات 
 اليرموك ودرعا والعائدين والحسينية في سورية.



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 2017أغسطس  –آب  4فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3547) •
 امرأة.

 ( امرأة.102( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1622) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1470يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1209ر )انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكث •

 ( يومًا.1058)
( يومًا، والمخّيم 1552أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( أيام.305يخضع 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)


