
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المهجرون الفلسطينيون شمال سورية يطالبون األونروا والمنظمات الدولية بتحمل "

 "مسؤولياتها اتجاههم

 الجئان فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب في السجون السورية •

 قضاء أحد أبناء مخيم الرمل في ريف الالذقية •

 يوما   40النظام يفرج عن "فوزي حميد" بعد احتجاز دام ألكثر من  •

 Duikاسم باسل الصفدي ابن مخيم اليرموك يُطلق على أحدث إصدارات عمالق التحريك  •

 بعثة طبية في لبنان وعمليات مجانية للعيون تشمل الفلسطينيين من سورية •

 2078 العدد:
13-07-2018 



 

 ضحايا

" من سكان مخيم اليرموك، و"معتصم قضى كل من الالجئين الفلسطينيين "يزن أكرم عمايري 
أحمد يوسف" من أبناء مخيم خان الشيح تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، حيث 

 ضحية. 526اعتقلتهما األجهزة األمنية السورية ما يرفع الحصيلة اإلجمالية لضحايا التعذيب إلى 

اء المعتقلين الفلسطينيين الذين الجدير بالذكر أن النظام السوري عمد مؤخرًا إلى الكشف عن أسم
قضوا تحت التعذيب خالل السنوات الماضية، وذلك بعدما كان السؤال عن مصيرهم ضربًا من 

 األمور الصعبة التي قد تودي بفاعلها إلى السجن.

 
كما قضى الالجئ "محمد أمير السبسي" من أبناء مخيم الرمل الفلسطيني، أثناء قتاله إلى جانب 

 لسوري في المعارك الدائرة في ريف الالذقية.قوات النظام ا

بدوره كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد 
" 39الضحايا من أبناء مخيم الرمل في الالذقية منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى "

 ضحية.

 

 آخر التطورات

 من مخيم اليرموك إلى الشمال السوري في بيان طالب الالجئون الفلسطينيون المهجرون قسراً 
وصل نسخة منه لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، وكالة غوث وتشغيل الالجئين 



 

الفلسطينيين )األونروا( بإيصال المعونات المادية واإلغاثية لهم، منوهين أنهم كمهجرين 
مات أسوة بالالجئين الفلسطينيين فلسطينيين مسجلين لديها لهم الحق في الحصول على تلك الخد

 الذين يتواجدون في مناطق النظام، مشيرين أنهم بحاجة إلى الرعاية في كافة المجاالت المعيشية.

وطالب المهجرون في بيانهم كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق االنسان والمجتمع الدولي 
ومناطق  ،نية هجرت من مخيم اليرموكبتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أكثر من ألف عائلة فلسطي

أخرى كالغوطة الشرقية، وحمص وحلب إضافة إلى الفلسطينيين المتواجدين في الشمال السوري 
منذ خمس سنوات وأكثر، وتقديم الرعاية والخدمات والحماية التي تكفلها لهم المواثيق والقوانين 

 الدولية.

 
هجرين قسرًا إلى الشمال السوري يعيشون ظروفًا وأكد البيان على أن الالجئين الفلسطينيين الم

وحذر من حدوث كارثة إنسانية بسبب  ،إنسانية صعبة جدًا تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة
 تهميشهم وعدم االكتراث بمأساتهم.

الجدير بالتنويه أن مئات الفلسطينيين من أهالي مخيم اليرموك الذين نزحوا إلى بلدات جنوب 
لخروج قسرًا إلى الشمال السوري خوفًا من االعتقال، وذلك بعد االتفاق الذي دمشق، اضطروا ل

إبريل المنصرم القاضي  -وقعته فصائل المعارضة السورية مع قوات النظام خالل شهر نيسان 
( 2500بإخراج قوات المعارضة السورية مع عوائلهم إلى الشمال السوري، في حين هجر حوالي )

رًا من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق إلى محافظة إدلب الجئاً  فلسطينيًا قس
بعد توقيع اتفاق مصالحة بين النظام  2016نوفمبر  - تشرين الثاني 28شمال سورية، يوم 

 السوري والمعارضة في خان الشيح والمناطق المحيطة به.



 

حميد" الذي اعتقل مع عدد  في سياق منفصل أفرج النظام السوري عن الالجئ الفلسطيني "فوزي 
بعد إعادة سيطرة النظام على مخيم اليرموك،  2018مايو  -أيار  21من كبار السن يوم 

 واقتادهم إلى جهة أمنية غير معلومة، قبل أن تحتجزهم في مركز إيواء حرجلة بريف دمشق.

م الماضية يشار أن الحميد رفض مع عدد من مسني مخيم اليرموك مغادرة المخيم طيلة األعوا
 حيث سعوا لتحييد اليرموك وإعادة أهله إليه.

" الفرنسية منذ أيام إطالقها اإلصدار السادس عشر من Rainboxإلى ذلك، أعلنت شركة "
"، DuikBassel" تحت إسم "Duikبرمجيتها الشهيرة في عالم تحريك الرسومات والشخصّيات "

في  2015بيل الصفدي"، الذي أعدم عام وذلك نسبًة للمبرمج السوري الفلسطيني "باسل خرط
 السجون السورية.

"اختيار و وذكرت شركة "راين بوكس" عبر موقعها الرسمي، أنها أرادت استغالل هذه الفرصة،
 اسم له معنى مهم"، بحسب مؤسسة اإلنتاج اإلعالمي "أندلس".

ة في تعزيز وتطوير وقد اختارت الشركة الفرنسية الشهيد باسل الصفدي نظرًا لمساهمته الكبير 
ويكيبيديا" و  البرمجيات الحّرة ومساهماته البرمجّية في العديد من الشركات العالمية منها "فايرفوكس

 على حد وصفها.

اإلضافة األشهر واألكثر  –المتوأمة مع برنامج أدوبي أفتر إفكتس  –" Duikوتعتبر برمجّية "
 تحريك الشخصّيات.و  استخدامًا في عالم األنيميشين

 
برنامج آيكي للتقنيات التعاونية التي "منحت للناس  2010وكان صفدي اطلق في دمشق عام 

حيفة "الغارديان" البريطانية في مقال خصصته أدوات جديدة للتعبير والتواصل"، حسبما كتبت ص



 

وأثار ذلك قلقا لدى سلطات النظام وخاصة ان مواقع التواصل االجتماعي .2015له في عام 
كانت وسيلة االتصال االكثر استخداما من قبل الناشطين المناهضين للنظام من اجل تغطية 

 احداث الحركة االحتجاجية.

"، وكان المدير Aiki Labومؤسسا مشاركا للشركة البحثية " عمل باسل الصفدي مديرا تقنيا
 التقني لشركة األوس للنشر، وهي مؤسسة نشر بحثية مختصة بعلوم وفنون اآلثار في سوريا.

الحر والذي يدعو إلى  باإلنترنتواشتهر الصفدي على نطاق واسع في أوساط ما يعرف 
 االستخدام غير المقيد للشبكة العنكبويتة.

أعلنت زوجته إعدامه في سجن  2017، وفي 2012ت قوات النظام المبرمج باسل عام واعتقل
 .2015تابع لقوات النظام عام 

"أن اعتقال الصفدي" يبدو نتيجة مباشرة لعمله  2016وأوردت منظمة هيومن رايتس واتش في 
 ”.الشرعي والسلمي من أجل الترويج للحق في حرية التعبير وحمايته

في قائمة فورين بوليسي ألفضل مئة مفكر على مستوى  19صل على المركز الـيذكر أن باسل ح
 .2012العالم عام 

 

 لبنان 

أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان بالتعاون مع منظمة اإلغاثة العالمية حول 
 ي.الماء الزرقاء، وبشكل مجان -العالم، عن وصول بعثة طبية متخصصة إلجراء عمليات العيون 

وقالت جمعية الهالل أنها تستقبل المرضى من جميع الجنسيات في مشفى الهمشري بصيدا، 
ونوهت إلى أنه على صاحب الطلب أن يعبئ بياناته وإرسالها عبر البريد الكتروني المخصص، 

 2018 -07-29وينتهي في  07-16على أن يبدأ التسجيل في 

( ألف، 31ن السوريين في لبنان يقدر بحوالي )الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيي
 .2016بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 


