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بعد اإلعالن عن قضائه تحت التعذيب، عائلة "باسل الصفدي" تطالب "
 "النظام السوري تسليمها جثمان فقيدها

 

 
 

 النظام يفرج عن فلسطينية اعتقلها قبل أيام أثناء خروجها من مخيم اليرموك. •

 .أنباء عن إصابة الالجئ "سامر رافع" أحد مسؤولي "لواء القدس" الموالي للنظام •

يونيو  –مجموعة العمل تصدر تقرير "احصائيات الضحايا الفلسطينيين حتى حزيران  •

2017". 

 .ناء مخيم اليرموك جنوب دمشقنشاطات تربوية ودعم نفسي تستهدف أب •
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 آخر التطورات

الصفدي" بيانًا صحفيًا طالبت فيه النظام السوري  -أصدرت عائلة المهندس الفلسطيني "باسل خرطبيل 
إقامة مراسم الحداد الالئقة به، منوهة إلى أن الحق الطبيعي و  تسليمها جثمان باسل وتمكينهم من دفنه

 .ى جثمان فقيدهاواإلنساني لكل عائلة الحصول عل

وشكرت عائلة الصفدي في بيانها الذي وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل كل من تضامن معهم 
مشيرين إلى أن تضامنهم معهم مكنهم من  ،شعورًا وفعاًل، من أصدقاء ومحبين وصحفيين وناشطين

 .التماسك وأثلج صدورهم وبعث في نفوسهم أماًل جديداً 

 
الصفدي إلى عدم االنجرار وراء ثقافة الحقد والثأر واالنتقام، أملة أن تأخذ  ودعت عائلة المبرمج باسل

العدالة مجراها كما يجب، مطالبة من جميع من تعاطف مع العائلة إلى ضبط النفس في التعبير عن 
 فجيعتنا بما يليق بقيم باسل ونهجه السلمي.

حة إننا كعائلة أصابها ما أصابهم نعلن مؤكدة تضامنها مع آالف المعتقلين والوقوف مع عائالتهم موض
 أمام العالم بأننا نفكر بهم ونتضامن معهم ونشعر برعب من أن يصيب أية عائلة سورية ما أصابنا.

كما طالبت عائلة الصفدي بإلغاء المحاكم االستثنائية ووقف أحكام اإلعدام، واتباع طرق المحاكمة 
لقانون الدولي، والتعامل مع ملف المعتقلين والمختفين من العادلة المنصوص عليها بالقانون السوري وا

 كافة األطراف السورية كأولوية بالمحافل الدولية تمهيدا لحل سلمي تفاوضي لكل السوريين.
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وكانت عائلة المبرمج الفلسطيني السوري الشاب "باسل خرطبيل الصفدي" أكدت قبل عدة ايام إقدام 
لشاب "باسل خرطبيل الصفدي" وذلك بعد نقله إلى سجن عدرا في النظام السوري على إعدام ابنها ا

 .2015أكتوبر  3دمشق بتاريخ 

وكان نبأ إعدام المبرمج الالجئ الفلسطيني "باسل خرطبيل" في سجون النظام السوري قد القى إدانة 
المثقفين  دولية وشعبية من قبل الواليات المتحدة األمريكية ومؤسسات دولية وحقوقية، كما أعرب آالف

سائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم عن حزنهم فور و  والناشطين الفلسطينيين وعرب وأجانب عبر
 إعالن زوجة الصفدي وفاته في المعتقالت السورية، معتبرين أنه كان رمزًا وسيبقى رمزًا للحرية.

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

، عندما تمكن من إبالغ عائلته بأنه 2015تشرين األول  -أكتوبر  3وبقي في سجن عدرا حتى  2012
 وجوده مجهواًل. ومنذ ذلك الوقت، ظل مكان سوف ينقل إلى مكان لم يتم الكشف عنه

وفي سياق غير بعيد، أفاد مراسل مجموعة العمل أن قوات األمن السوري أفرجت عن المرأة الفلسطينية 
أغسطس من الشهر الجاري أثناء خروجها من مخيم  - أب 4اعتقلها عناصر حاجز القدم يوم التي 

 اليرموك المحاصر باتجاه دمشق.

ي تتكتم مجموعة العمل عن ذكر اسمها خوفًا على مصيرها، كان قد ُيشار إلى أن الالجئة الفلسطينية الت
اعتقلها النظام السوري بتهمة تمويل اإلرهاب داخل المخيم، فيما يواصل النظام اعتقال آالف الالجئين 

 .الفلسطينيين بينهم النساء واألطفال وكبار في السن

ع" قائد العمليات العسكرية في في غضون ذلك، ذكرت مصادر إعالمية إصابة الشاب "سامر راف
 مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري خالل المعارك الدائرة في ريف حماة وسط سورية.

كان سامر رافع أحد أبناء مخيم النيرب قد تسلم قيادة عمليات "لواء القدس" بعد مقتل أخيه "محمد رافع" 
 العام الماضي.خالل االشتباكات مع مجموعات المعارضة المسلحة 

( ضحية من أبناء المخيم قضوا 159يشار إلى أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد وثقت )
 " الموالي للنظام.منذ بدء أحداث الحرب، من بينهم عناصر مقاتلة في صفوف "لواء القدس
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حيث أحصت  ،15إلى ذلك، أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تقريرها اإلحصائي ال 
ولغاية  2011مارس  -( الجئًا فلسطينيًا منذ اندالع الثورة السورية في آذار3521المجموعة فيه سقوط )

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

تناول التقرير اإلحصائيات اإلجمالية للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين من خالل ثالثة فصول رئيسة ي
وعدة مباحث، فقد تناول الفصل األول اإلحصائيات اإلجمالية للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين منذ 

فصل الثاني عرض ، أما ال2017يونيو  –ولغاية حزيران  2011مارس  -اندالع الثورة السورية في آذار
استكمااًل لما بدأ في قسم الدراسات والتقارير  2017اإلحصائيات المتعلقة بضحايا النصف األول من 

الخاصة من نشر تقاريَر إحصائيٍة، فيما تناول الفصل الثالث إحصائيات الالجئين الفلسطينيين في دول 
 جوار سورية واالتحاد األوروبي.

 
ذا التقرير واحد ضمن سلسلة من التقارير اإلحصائية والتوثيقية ونوهت مجموعة العمل إلى أن ه

والحقوقية التي تصدرها المجموعة، في محاولة منها لتسليط الضوء على جانب مهم من جوانب معاناة 
الالجئين الفلسطينيين في سورية، وهو يعتمد الحيادية والموضوعية في عرض المعلومات للباحثين 

سطيني السوري، من خالل إدراج جداول ومخططات بيانية تشير إلى األعداد والمهتمين بالشأن الفل
العامة للضحايا والمعتقلين من حيث التوزع الزماني والمكاني، والجنس، والشريحة العمرية، والصفة التي 

 عسكري(. –تمتعت بها الضحية )مدني 
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هة دون غيرها مسؤولية الضحايا وأكدت مجموعة العمل إلى أن تقريرها اإلحصائي غير معنّي بتحميل ج
الفلسطينيين، على الرغم من أن اإلحصائيات تشير بوضوح إلى الطرف المسؤول عن تلك المأساة، لكن 
تترك المجموعة مهمة تحديد الجهة المسؤولة ومحاسبتها لمحكمة الجنايات الدولية، والمحافل الدولية 

 انية.المسؤولية عن جرائم الحرب، واالنتهاكات ضد اإلنس

 لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير اضغط على الرابط التالي :

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

 

 لجان عمل أهلي

طفل من أبناء مخيم اليرموك وأبناء البلدات  200اقام مركز جفرا صديق الطفل نشاطًا ألكثر من 
طفاًل  250المجاورة له في إحدى المسابح في بلدات جنوب دمشق، كما أقام المركز نشاطًا ألكثر من 

 بالرسم على الجدران.

الضغط النفسي الذي يواجهه  وقال المركز أن سلسلة النشاطات تأتي في محاولة منه للتخفيف من
 األطفال ومحاولة منه في رسم ابتسامة على وجوههم، وتفريغ طاقاتهم وللتعبير عما بداخلهم.

يشار إلى تعرض أطفال وفتية المخيمات الفلسطينية النتهاكات جسيمة من اعتقاالت تقوم بها األجهزة 
القصف و  الجوع ونقص العناية الطبية األمنية السورية بحقهم، إلى سقوط العشرات منهم ضحايا جراء

 والقنص.

 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/june2017.pdf
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 2017أغسطس  –آب  14فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3556) •
 امرأة.

 ( امرأة.103ي بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السور 1626) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1480يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1219م درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن مخيّ  •

 ( يومًا.1068)
( يومًا، والمخّيم 1562أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( أيام.315يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016تى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا ح85حوالي ) •

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


