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باسل خرطبيل "اإلعدام على المهندس الفلسطيني أنباء عن الحكم ب"
 "في سجون النظام السوري " الصفدي

   

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني وجرح آخر خالل مشاركتهم القتال غرب مدينة حلب 

  أبناء مخيم اليرموك برصاص قناص في بلدة يلداإصابة الجئ فلسطيني من  

 األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم خان الشيح في جديدة عرطوز بريف دمشق 

 اإلفراج عن فلسطيني من أبناء مخيم العائدين بحمص 
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 آخر التطورات
حكمت على وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تفيد بأن السلطات السورية 

 .باإلعدام" باسل خرطبيل الصفدي"مهندس البرمجيات الفلسطيني السوري 
فيما لم يتسن للمجموعة التأكد من صحة الخبر من مصادر أخرى، هذا وكان الصفدي قد 
أمضى معظم مدة اعتقاله حتى تاريخ نقله إلى جهة مجهولة، وهي ثالث سنوات وسبعة أشهر، 

المدّون ومطور البرمجيات الرائد في المشاع اإلبداعي في " ي الصفد" في سجن عدرا، ويعتبر 
وال يوجد معلومات حتى اآلن ( موزيال، فايرفوكس، وويكيبيديا)سورية والناشط في مشاريع مثل 
 .إن تمَّ تنفيذ الحكم أم لم ُينفذ بعد

 
 في االشتباكات التي دارت بين الجيش" أحمد شاهين"إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني 

مجموعات المعارضة المسلحة في و  النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية للنظام السوري 
بطلق " دمحم سمارة" منطقة الفاميلي هاوس غرب مدينة حلب، كذلك أصيب الالجئ الفلسطيني

هما من العناصر المقاتلة في صفوف مجموعة و  ناري في ذراعه خالل مشاركته في االشتباكات،
 .مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلبلواء القدس في 

مجموعة لواء و  يشار أن أبناء مخيم النيرب كانوا قد حذروا من أن تصرفات الجيش السوري 
حيث يشهد المخيم في اآلونة  ،القدس من شأنها أن تزّج المخيم وبشكل مباشر في الصراع الدائر

ام السوري من حالة استنفار لعناصره في األخيرة حركة نشطة لمجموعة لواء القدس الموالية للنظ
، في حين تمر دبابات للجيش السوري "دمحم السعيد"المخيم وعقد اجتماعات بقيادة رئيسه المدعو 

 .من المخيم باتجاه المطار
وفي جنوب دمشق أصيب الالجئ الفلسطيني وسيم شرعان من أبناء مخيم اليرموك برصاص 

ق ناري بالرأس أطلقها قناص من جبهة النصرة في قناص في منطقة يلدا، حيث أصيب بطل
 .المنطقة الفاصلة بين بلدة يلدا المجاورة للمخيم
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من مسكنه  "وديع الشاكوش"وفي سياق مختلف اعتقلت قوات األمن السوري الالجئ الفلسطيني 

في منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وهو من أبناء مخيم خان 
 .الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

يشار إلى أن أبناء مخيم خان الشيح يتعرضون باآلونة األخيرة الستهداف األمن السوري 
واعتقالهم على حواجزه في صحنايا وجديدة عرطوز وعلى مداخل مخيم خان الشيح، حيث يقوم 

يح الداخلين ن الشاألمن السوري وبشكل مستمر بالتدقيق والتضييق على أبناء مخيم خا
 .والخارجين من المخيم

 
، وذلك بعد "دمحم اسماعيل العمر"من السوري عن الالجئ الفلسطيني في غضون ذلك أفرج األ

من أبناء 871في حين تستمر األجهزة االمنية السورية باعتقال  ،اعتقال دام نحو ستة أشهر
 .مخيم العائدين إلى جانب المئات من الالجئين الفلسطينيين والذي اليزال مصيرهم مجهوالا 
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 5162/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 61فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئاا فلسطينياا سورياا في ( 000444)والجئاا فلسطينياا سورياا في األردن  (15,500)  •

" األونروا"الجئاا فلسطينياا سورياا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0444)لبنان، 
 .5480لغاية يوليو 

 .ألف الجئاا فلسطينياا سورياا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 60)أكثر من  •
نظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش ال: مخيم اليرموك •

( 051)يوماا، والماء لـ ( 861)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 101)لليوم 
 .ضحية( 810)يوماا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوماا على التوالي (758)

يوماا بعد سيطرة مجموعات ( 864)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 74)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 070)حوالي : مخيم درعا •
نسبياا مع الوضع هادئ : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


