
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2360 العدد

 "فرنسا: عائلة فلسطينية سورية تنجز فيلماً عن التعذيب في السجون السورية"

21-04-2019 

 توثيق قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك في سجون النظام السوري• 

 وقفة احتجاجية رفضاً للقرارات األمريكية حول القدس والجوالن في مخيم خان الشيح• 

 للفلسطينيين السوريين في غزةدعوة لوقفة احتجاجية • 



 

  التطورات آخر

أنجزت عائلة فلسطينية سورية هّجرت من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق إلى فرنسا 
" Ciné Palestineفيلمًا من النوع الروائي القصير، وشاركت به في مهرجان "سينما فلسطين 

 الذي أقيم في مدينة "تولوز" الفرنسية منتصف شهر مارس الماضي.

 
يتحدث عن عذابات المعتقلين وقصص الضحايا الذين قضوا تحت سيناريو فيلم "أنا ما دخلني" 

"أبو سلمى خليل" كما أدى دور  التعذيب في سجون النظام السوري، كتبه الكاتب الفلسطيني
عامًا، فيما مثلت  16المعتقل، وأخرج الفيلم ابن العائلة الفتى "آدم خليل" الذي لم يتجاوز عمره 

أضنة لي" دورهما كشقيقتين وابنتين ألبي سلمى، إضافة إلى ابنته سلمى مع صديقتها "فرح 
 اإلعالمية "فداء حطاب" التي قامت بدور األم.

يروي الفيلم قصة عائلة فلسطينية بسيطة تعيش من مخيم اليرموك ودقائق اللعب والضحك داخلها، 
عتقاله لشتى ثم يعتقل األمن السوري رب العائلة الذي كان يعمل بالدهان ويتعرض خالل فترة ا 

 أنواع التعذيب، وانتهى الفيلم بمنزل فارغ من الجميع وضحكاتهم.

ونال الفيلم إعجاب الحاضرين من الفرنسيين والعرب والمهتمين في السينما ولقي تغطية إعالمية 
واسعة، مشيرة إلى أن معالم نجاحه أضحت تلوح في األفق في فرص قد تتاح له للمشاركة في 

 ة أضخم في دول مختلفة.مهرجانات سينمائي



 

وفي سياق غير بعيد، وثقت مجموعة العمل قضاء الشاب الفلسطيني "محمد عبد الحميد اسماعيل" 
 .2014-03-17عامًا في سجون النظام السوري، وأعلن عن وفاته بتاريخ  21

رطه وكان قد اعتقل لمدة ستة أشهر تعرض خاللها للتعذيب، وبعدها تم نقله إلى سجن عدرا لعدم تو 
بأي شيء، وبعد أيام داخل سجن عدرا قضى بسبب وضعه الصحي السيء، وهو من سكان مخيم 

 اليرموك شارع حيفا.

 
( الجئًا فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال تحت 586هذا وأعلن فريق الرصد في مجموعة العمل قضاء )

 التعذيب في سجون النظام السوري.

لسطينيين في مخيم خان الشيح بريف دمشق بوقفة في غضون ذلك، شارك عشرات الالجئين الف
 قضية القدس والجوالن. حولجية رفضًا للقرارات األمريكية احتجا

وأعلن المشاركون تضامنهم مع األسرى في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، وطالبوا بتطبيق حق 
 الشعب الفلسطيني في وطنه وإقامة دولته المستقلة بعاصمته القدس.

م خان الشيح ثالث أكبر المخيمات الفلسطينية )المعترف بها( في سورية، وُأقيم مخيم ويعتبر مخي
كم، إلى الجنوب الغربي  27، بالقرب من قرية "خان الشيخ"، على مسافة 1948خان الشيح عام 

وقدرت وكالة الغوث إجمالي عدد الالجئين المسجلين  2ألف م 690من مدينة دمشق، على مساحة 
 ألف الجئ. 19بحوالي  2011فيه عام 

 



 

 
وفي قطاع غزة، دعت لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة الالجئين الفلسطينيين 
السوريين لوقفة احتجاجية اليوم األحد، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" 

بالالجئين من سورية إلى غزة، حيث لم يتلق احتجاجًا على عدم دفع الوكالة بدل اإليجار الخاص 
 الفلسطينيون السوريون بدل اإليجار من الوكالة منذ قرابة العام.

ويعيش نحو ألف الجئ فلسطيني سوري عادوا إلى القطاع بسبب الحرب في سورية أوضاعًا 
الحصار معيشية واقتصادية غاية بالسوء، وذلك بسبب الوضع العام الذي يعانيه قطاع غزة بسبب 

المشدد المفروض عليه من جهة، وتقصير الجهات الرسمية والفصائل واألونروا بتحمل مسؤولياتها 
 تجاههم.

 


