
 

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

 

 

 
 

 
 

 "فلسطينيًا اعدموا ميدانيًا منذ بداية الحرب في سورية84 "
 

 
 

 قضاء فلسطينية جراء قصف طال منطقة طفس جنوب سورية  

 مفرج عنهم ينقلون مشاهدتهم الجئَين فلسطينيَين في سجن صيدنايا العسكري 

 فنان فلسطيني سوري يطلق ورشة للفن التشكيلي في السويد 
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 ضحايا

"فاطمة عيسات" جراء قصف الطيران الحربي على منطقة طفس  قضت الالجئة الفلسطينية
جنوب سورية، علمًا أن العيسات من سكان تجمع المزيريب وقد قضت أثناء زيارتها لوالدها في 

 .مستشفى طفس

 
 آخر التطورات

( الجئًا فلسطينيًا أُعدموا ميدانيًا منذ 84مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن )أعلنت 
 .كانون الثاني/ يناير الحالي /29بداية األحداث الدائرة في سورية وذلك حتى يوم 

مجندًا من مرتبات  17وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين من أعدموا 
وهم في طريق عودتهم من موقعهم  2012لسطيني تم خطفهم في منتصف عام جيش التحرير الف

العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من 
 .اختطافهم

وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن 
( في حلب، فيما أعدم 18( الجئًا أُعدموا في مخيم درعا، و)19السورية على الشكل التالي: )

( الجئين في 5( آخرين في حي التضامن بريف دمشق،)7( الجئًا في مخيم اليرموك، و)15)



 

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

 

آخر في مخيم العائدين حماة، والجئ في مخيم خان و  مخيم الحسينية، والجئان في السيدة زينب،
 .الشيح

 
حقوقيون عن مفرج عنهم من سجون النظام السوري، مشاهدتهم ومن جهة أخرى نقل ناشطون 

لالجئين فلسطينيين في سجن "صيدنايا العسكري" الواقع في قرية صيدنايا الجبلية شمالي 
 :العاصمة السورية دمشق وهما

 وكانت دمشق، جنوب الفلسطينيين لالجئين كومرالي ممخي أبناء من" يركني دو"محمالالجئ 
الالجئ "ابراهيم محمد الموسى" من أبناء مخيم السبينة و  ،25-12-2015 في له مشاهدة آخر

لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، فيما اليزال المئات من الالجئين الفلسطينيين في سجون 
 .األمن السوري ويواصل تكتمه على مصيرهم وأماكن وأوضاع اعتقالهم

نع ادخال المؤسسات الدولية ولجان ويعتبر سجن صيدنايا أحد أضخم سجون النظام والذي يم
حقوق اإلنسان للتحقيق في انتهاكات ارتكبها النظام ضد المعتقلين في أجنحته، حيث يتسع سجن 

ألف سجين، وهو السجن الذي يرجح عدد من الناشطين بوجود المئات  15صيدنايا ألكثر من 
 .من الالجئين الفلسطينيين فيه

ان الفلسطيني السوري "غسان السعدي" من أبناء مخيم اليرموك، وباإلنتقال إلى السويد أطلق الفن
السويدية  virserum تحت مسمى "ملتقى فيشروم للفن التشكيلي"، ورشة للفن التشكيلي في قرية

فنانًا وفنانة من سوريا وفلسطين، وسيقومون خالل الورشة بأعمال فنية لمدة أسبوع من  15تضم 
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في صالة "متحف الفن  1/8/2017إلى  5/2/2017د من ، يتلوها معرض يمت5/2حتى  28/1
 ."virserums konsthall" الحديث

"سنقدم أعمااًل فنية تعكس جانبًا حضاريًا مشرقًا عن مجتمعنا  وعلق السعدي على الورشة قوله
الذي قدمنا منه الى هنا، أي سنقدم للسويديين خاصة ولألوروبيين عامة، نتاجًا فنيًا بأيدي سورية 

 ."وفلسطينية لتلّون الصورة الباهتة والمجحفة المطبوعة في عقول األوروبيين عن مجتعاتنا

والفنانون المشاركون هم: روال حمزة، طالل أبو دان، ربيعة ابراهيم، ضياء الدين الحموي، أنس 
سالمة، مرتضى ابراهيم، شام دروبي، يحيى عشماوي، عروة حمزات، انانة بركات، مازن عودة، 

 .رشدان، محمود السعدي، سوزان ياسين، ومأمون الشايب عماد

 أشهر في متحف الفن الحديث 6ومن المقرر أن يتم عرض نتاج الورشة من اللوحات لمدة 
virserums konsthall من عائدات مبيعات اللوحات ستخصص للفنان في مسعى  %70، وأن

 .من المتحف لدعم الفنانين اقتصادياً 

من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي المعاهد وفنانين، تحاول يشار إلى أن العديد 
شق طريقها في بلدان المهجر بعد فرارهم من الحرب الدائرة في سورية، وتعرض مخيماتهم 

( ألف الجئًا إلى أوروبا، فيما 80حيث وصل أكثر من ) ،ومواطن اقاماتهم للقصف والدمار
 .نيين مستمرة من سوريةالتزال هجرة الالجئين الفلسطي
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 إحصائيات وأرقام حتى 29/ كانون  الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3425)  حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

  (1148) ( 82)معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1320يدخل يومه )

  (190) الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

  ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1024مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن مخيم درعا
 .( يوماً 830)

 ( يومًا، 1367أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوم101والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  منازلهم منذ حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى
 .( يوماً 1172)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 .( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


