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"( )6فلسطينيين قضوا في سورية خالل شباط "2019

•
•
•
•

األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "غسان عزت البريقي" للعام الثالث على التوالي
اإلعالن عن دورات في تعلم لغة اإلشارة بمخيم جرمانا
سفارة فلسطين في دمشق تكرم عددا ً من الفنانين السوريين والفلسطينيين
 32فنانا فلسطينيا ً يشاركون بمعرض فني في ثقافي أبو رمانة بدمشق

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "6الجئين
فلسطينيين قضوا خالل شهر شباط /فبراير  ،2019بينهم خمسة الجئين تحت التعذيب في
السجون السورية ،والجئ قضى غرقاً.
إلى ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "غسان عزت البريقي" للسنة الثالثة
على التوالي دون معرفة مصيره ،حيث اعتقله عناصر حاجز األمن السوري في درعا يوم
 ،2016/9/25وهو من أبناء بلدة المزيريب ،دون أن يعرف سبب اعتقاله.

من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أنها تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين
الفلسطينيين ،ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري
بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ()1730
معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم ( )108نساء.
باالنتقال إلى ريف دمشق أعلن مركز التنمية المجتمعية في مخيم جرمانا عن استقبال األشخاص
الصم والبكم ممن يرغبون بالخضوع لدورات في لغة اإلشارة لتمكينهم من التواصل الفعال مع
المجتمع ،على أن يتم تحويلهم من قبل األونروا إلى جمعية الصم بدمشق للخضوع لمثل هذه
الدورات.

ووفقاً ألحد أعضاء المركز أن وكالة غوث وتشغيل الالجئين األونروا ستتحمل نفقات الدورة كاملة
لهؤالء األشخاص ،على أن يكونوا قد أتموا  14عاماً من أعمارهم.
ودعا المركز التنمية المجتمعية الراغبين بالتسجيل أو االستفسار التوجه إلى مقره في مخيم جرمانا
 جانب تجمع مدارس وكالة الغوث الدولية ،يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعةالثالثة بعد العصر.
في شأن مختلف كرمت السفارة الفلسطينية في دمشق يوم األحد  3آذار /مارس عدداً من الفنانين
السوريين والفلسطينيين ،تقدي اًر لجهودهم الفنية التي خدمت القضية الفلسطينية ،بحضور السفير
الفلسطيني وعدد من السياسيين والفنانين والدبلوماسيين.

حيث منح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي ،وسفير دولة فلسطين محمود
الخالدي ،ومدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي ،نيابة
عن الرئيس محمود عباس وسام النجمة الكبرى للفنون والعلوم والثقافة ،لكل من الفنان دريد لحام،
والمخرجين نجدة أنزور وباسل الخطيب ،في حين تم منح الممثلين أيمن زيدان وسلمى المصري
وعابد فهد وشكران مرتجى وصفاء سلطان وسام التميز والتألق.
في السياق شارك  32فناناً فلسطينياً من أجيال مختلفة في معرض فني نظمته الجبهة

الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتعاون مع االتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين يوم االثنين

 4آذار /مارس في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة في دمشق بمناسبة الذكرى الخمسين
النطالقتها.
تنوعت اللوحات  32في أساليبها ومواضيعها ،حيث عبر كل فنان بأسلوبه الخاص عن حبه
لفلسطين وتمسكه بأرضه وحقوقه بالعودة إليها وتحرير كامل ترابها ،كما سلطت اللوحات الضوء
على المعتقلين الفلسطينيين والرموز التراثية اإلنسانية وصمود المرأة الفلسطينية.
وكان اندالع الحرب في سورية ساهم في ضياع وتشتتت النخب الثقافية الفلسطينية ،التي تفرقت،
وتشتت بعضها في أصقاع األرض ،فيما فضل من تبقى منهم االعتكاف عن المساهمة بالعمل
المجتمعي العام على المستويات المختلفة.

