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" في اليوم العالمي للصحافة ..عشرات االنتهاكات بحقّ إعالميين فلسطينيين في سورية"





توثيق قضاء أحد أبناء مخيم العائدين حمص تعذيباّ في السجون السورية
األمن اللبناني يطلق سراح فلسطيني سوري بعد  16يوماّ من احتجازه
األونروا في سورية تعدل خطة توزيع مساعداتها على الفلسطينيين في شهر رمضان
تركيا :ضبط أكثر من  79ألف مهاجر غير نظامي بينهم أكثر من  6آالف سوري

ضحايا
وثقت مجموعة العمل قضاء الالجئ الفلسطيني "وردان يوسف مطرود حجازي" مواليد  2891من
أبناء مخيم العائدين حمص تحت التعذيب في سجون النظام السوري ،حيث أبلغ األمن السوري
ذويه نبأ وفاته يوم  ،1128 /4 /12علما أن وردان الذي اعتقل بعد مداهمة منزله في مخيم
العائدين بحمص من قبل أجهزة األمن العسكري السوري يوم  12شباط/فبراير  ،1122متزوج وله
ثالثة أطفال.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري وفق احصاءات مجموعة العمل
إلى ( )282الجئ فلسطيني بينهم نساء وأطفال.

آخر التطورات
رصدت مجموعة العمل خالل الحرب السورية عشرات االنتهاكات التي طالت بحق إعالميين
فلسطينيين في سورية ،وذلك على خلفية المشاركة في نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات
الفلسطينية في سورية.
ووثقت مجموعة العمل ( )29إعالميا فلسطينيا 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.

وأضافت مجموعة العمل أن  8من اإلعالميين قضوا بسبب القصف ،و 2تحت 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" ،والمصور “جهاد شهابي"،
والناشط اإلعالمي "يامن ظاهر" ،والمراسل الصحفي "طارق زياد خضر" الذي قضى في مخيم
درعا جنوب سورية.

وأشارت المجموعة إلى قضاء  2ناشطين 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" ،والناشط
اإلعالمي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" والناشطان اإلعالميان
"أحمد كوسا" و"منير الخطيب".
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".
الجدير ذكره أن حاالت استهداف وقتل اإلعالميين الفلسطينيين لم تشهد تفاعال رسميا فلسطينيا
أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة بتهم القتل والتعذيب لهؤالء المدنيين الذين حملوا
الكامي ار أو الهاتف النقال سالحا ماضيا لتجسيد الواقع على األرض كما هو دون زيادة أو
نقصان.
وفي سياق آخر ،أطلق األمن العام اللبناني يوم أمس الخميس سراح الالجئ الفلسطيني السوري
عبداهلل حسن عطية " مواليد  2891بعد  22يوما من احتجازه في صيدا ،حيث اعتقل األمن
العام اللبناني العطية المهجر من مخيم اليرموك إلى مخيم الميه وميه جنوب لبنان يوم  29ابريل
الجاري بتهمة تشابه في األسماء.

فيما أكدت عائلة عطية التي ناشدت السفارة والفصائل الفلسطينية في لبنان وجميع الجهات
القانونية والحقوقية التدخل الفوري إلطالق سراحه ،أن نجلها قام بتجديد اقامته بشكل نظامي أكثر
من مرة ،وأضافت العائلة على أن عبد اهلل ذهب إلى األمن العام اللبناني لتجديد اقامته المنتهية،
وعندما عاد الستالمها في الموعد المحدد ،أخبره عناصر األمن أن عليه مراجعتهم في اليوم
التالي ،وعندما ذهب تم اعتقاله.
وفي سورية ،أعلنت مصادر إعالمية مقربة من الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في
سورية ،أن األخيرة بذلت جهودا مضنية مع إدارة األونروا لتعديل خطة توزيعها للمساعدات
المقدمة لالجئين الفلسطينيين في سورية والتي حصرتها في أربع فئات فقط.

ووفقا لتلك المصادر توصلت الجهود إلى موافقة األونروا توزيع المساعدات النقدية كما يلي14 :
ألف ليرة سورية للفرد من الحاالت األربع وهي :أسرة تعيلها امرأة ،أسرة يعيلها شخص مسن
(تجاوز عمره  21عاما) ،أسرة يعيلها أو أحد أفرادها من ذوي اإلعاقة ،وأسره يعيلها أو احد
أفرادها يتيم دون سن الثامنة عشر ،و 22ألف ليرة سورية للفرد الواحد من اآلخرين ،وذلك في
شهر رمضان.
وكانت وكالة االونروا قد اعلنت في وقت سابق عن إجراءات جديدة ستتخذها خالل العام 1128
بخصوص المساعدات المالية والغذائية المقدمة لالجئين الفلسطينيين في سورية ،وستقوم بناء
عليها بتوزيع المساعدات (المالية والغذائية) على األسر الفلسطينية في سورية األكثر عو از وفق ار
"فقط "
في سياق قضايا الهجرة كشفت المديرية العامة للهجرة في تركيا أنها تمكنت من ضبط أكثر من
 98ألف مهاجر غير نظامي منذ بداية العام الجاري ،مشيرة إلى أنه في الفترة ما بين  2من
كانون الثاني و  12من نيسان  ،1128تم ضبط  98ألفا ومهاجرين غير نظاميين ،بينهم 21
ألفا و 841أفغانيا ،و 22ألفا و 282باكستانيا ،و 2آالف و 421سوريا.

وتشير اإلحصائيات إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم في أنحاء تركيا منذ
بداية العام ،شهد انخفاضا بنسبة  ،%1444مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .1129
يشار إلى استمرار محاولة الالجئين الفلسطينيين الفارين من أتون الحرب السورية المغادرة نحو
اليونان للوصول إلى دول اللجوء ،في حين ينتظر المئات منهم على األراضي التركية لركوب
"قوارب الموت" ،وكانت مجموعة العمل وثقت  21الجئا فلسطينيا قضوا غرقا خالل محاولتهم
الوصول للقارة األوروبية.

