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"في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني ،مجموعة العمل :عشرات اإلعالميين الفلسطينيين قضوا
أو اعتقلوا خالل نقلهم الحقيقة في سورية"
• مطالب بتعيين مدرسين من أبناء مخيم الحسينية في مدارسه
• الفلسطينيون في سورية ينظمون اعتصامات ضد ممارسات االحتالل
• "األسبوع الطبي الثامن" يواصل عمله للنازحين الفلسطينيين جنوب دمشق

آخر التطورات
في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني ،قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
سورية أنها رصدت مقتل واعتقال العشرات من اإلعالميين الفلسطينيين على خلفية المشاركة في
نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وحول ضحايا اإلعالميين الفلسطينيين في سورية كشفت مجموعة العمل أنها وثقت أسماء ()18
من ذوي االختصاصات المختلفة من أكاديميين أو متطوعين جمعوا بين أكثر من عمل أحيانا "
تنموي – إغاثي – إعالمي " قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم اإلعالمية
لألحداث ،في حين أن الحقائق على األرض.
تدل على أن العدد أكبر بكثير ،نظ اًر للمالبسات التي تكتنف عملية االعتقال أو اإلعالن عن
الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجالت الرسمية ،باإلضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات

تقع على أهالي الضحايا.

وأضافت مجموعة العمل أن  9من اإلعالميين قضوا بسبب القصف ،و 5تحت التعذيب ،و4
آخرين برصاص قناص واالشتباكات ،وهم:
المصور "فادي أبو عجاج" ،والمصور “جمال خليفة" ،والناشط اإلعالمي واإلغاثي "أحمد
السهلي" ،والناشط اإلعالمي والمصور "بسام حميدي" ،والمصور "أحمد طه" ،والناشط اإلعالمي
والمصور "بالل سعيد" حيث قضوا بأعمال قصف استهدفت مخيم اليرموك.

والمصور “جهاد شهابي" الذي قضى بقصف على بلدة حجيرة جنوب دمشق ،والناشط اإلعالمي
"يامن ظاهر" وقضى نتيجة القصف على مخيم خان الشيح ،والمراسل الصحفي "طارق زياد
خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية.
وأشارت المجموعة إلى قضاء  5ناشطين إعالميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري،
وهم :المصور الفوتوغرافي "نيراز سعيد"" ،خالد بكراوي" ،والفنان "حسان حسان" ،والناشط "عالء
الناجي" وهم من أبناء مخيم اليرموك ،والصحفي "بالل أحمد" من بلدة معضمية الشام.
أما ضحايا االشتباكات والطلق الناري ،فهم :اإلعالمي والمصور "إياس فرحات" أول شهيد على
أرض مخيم اليرموك حيث قضى أثناء تغطيته بالكامي ار التي كان يحملها لتظاهرة خرجت في
المخيم تنديداً بجريمة قتل  14مجنداً من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني استشهدوا في شمال

سورية.

والناشط اإلعالمي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" الذي اغتيل
برصاص قناصة النظام السوري وهو يقود مركبته في مخيم اليرموك ،والناشطان اإلعالميان
"أحمد كوسا" و"منير الخطيب" حيث قضيا برصاص قناصة النظام السوري في مخيم اليرموك.
وأضافت المجموعة أن العديد من الناشطين اإلعالميين والصحفيين والكتاب الزالوا رهن االعتقال
في سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم منهم :الصحفي "مهند عمر" ،الكاتب "علي
الشهابي" ،الصحفي رامي حجو مصور قناة القدس الفضائية ،الناشطان اإلعالميان "علي مصلح"
و"أحمد جليل" وهما أبناء مخيم خان الشيح.
الجدير ذكره أن حاالت استهداف وقتل اإلعالميين الفلسطينيين لم تشهد تفاعالً رسمياً فلسطينياً
أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة بتهم القتل والتعذيب لهؤالء المدنيين الذين حملوا

الكامي ار أو الهاتف النقال سالحاً ماضياً لتجسيد الواقع على األرض كما هو دون زيادة أو
نقصان.

إلى ذلك ،طالب المعلمون الفلسطينيون من أبناء مخيم الحسينية والذين تم استبعادهم من التدريس
في مدارس األونروا للعام الحالي ،باعتمادهم للتعليم في مدراس األونروا بمخيمهم وعدم اعتماد
المدرسين القادمين من خارج مخيم الحسينية.
وقال أحد المعلمين في رسالة نشرت على صفحات التواصل االجتماعي "لقد قامت إدارة األونروا
بمسابقة عام  ،٢٠1٦وكانت نتيجتها قبول عدد من المعلمين من منطقة الحسينية ،ويتساءل عن
سبب استبعادهم وعدم دعوتهم للتدريس في الحسينية ،وعوضاً عن ذلك يتم تعيين عدد من

المعلمين من خارج الحسينية؟"

وطالبت الرسالة "بأن تعليم أبناء المنطقة يجب أن يقع على عاتق معلمين من أبناء مخيم
الحسينية فهم على اطالع ودراية بأحوال ومستويات الطالب ،وهم األقدر على إعطاء الطالب
ذوي التحصيل األضعف ساعات إضافية خارج أوقات الدوام لمساعدتهم على التحسن ،وذلك
لقرب المدرسة من بيت المعلم وسهولة الوصول إلى المدرسة والبيت".
وكان أهالي مخيم الحسينية اشتكوا في وقت سابق من تردي أوضاع أطفالهم التعليمية وسوء
تحصيلهم العلمي ،نتيجة اإلهمال وعدم االهتمام بهم ،وعدم تبليغ األهالي بالدورات والنشاطات
التعليمية التي تقام بالمدارس.
وفي شأن آخر ،نظم الالجئون الفلسطينيون في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية
اعتصامات ووقفات ضد ممارسات "االحتالل اإلسرائيلي" رفضاً لقانون القومية العنصري.
وعبر الفلسطينيون في مخيمات اليرموك ،خان دنون ،السبينة ،جرمانا ،الحسينية ،الرمدان،
ّ
النيرب والرمل عن تضامنهم مع أهلهم في فلسطين وما يتعرضون له من ممارسات عنصرية
تهويدية وآخرها في الخان األحمر.
وشارك في االعتصامات شخصيات ووجهاء المجتمع المدني في المخيمات ومن الفصائل
الفلسطينية في دمشق ،وحمل المشاركون عبارات تدعو إلى مناصرة الشعب الفلسطيني ودعمه.
يشار إلى أن النظام السوري مارس انتهاكات جسيمة بحق الالجئين الفلسطينيين ويمارس عمليات
تعذيب وإخفاء قسري لحوالي ( )17٠٠معتقل فلسطيني في سجونه.

إلى ذلك ،تواصل الهيئة الخيرية والهالل األحمر الفلسطيني معالجة النازحين الفلسطينيين في
بلدات جنوب دمشق لليوم السادس على التوالي ،وذلك بعد أن أطلقتا أنشطة األسبوع الطبي
الثامن برعاية الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب.
وقال المشرفون أن الخدمات العالجية تقدم لغالبية الشرائح العمرية وتوفر الدواء المجاني
والنوعي ،فيما تواصل العيادات (أطفال -صحة عامة  -قلبية  -داخلية) تقديم خدماتها للنازحين
من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة في يلدا وببيال وبيت سحم.
يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين يقطنون في البلدات الثالثة يلدا ببيال بيت سحم،
ويعانون أوضاعاً معيشية صعبة بسبب ارتفاع إيجار المنازل وانتشار البطالة بينهم وانعدام

مواردهم المالية.

