
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2192 العدد

 ( إعالمياً فلسطينياً في سورية"18مجموعة العمل توثّق قضاء )"

 وء والتشرد تالحقنا حلمنا بالعودة للوطن لكن معاناة اللج فلسطينيو سورية في غزة:• 

 وقفة تضامنية في السويد مع الجئي فلسطين بتايالند• 

 معرض صور في غازي عنتاب عن المعتقلين وضحايا التعذيب في السجون السورية• 

04-11-2018 



 

 التطورات آخر

رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مقتل واعتقال العشرات من اإلعالميين 
 المشاركة في نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. الفلسطينيين على خلفية

وحول ضحايا اإلعالميين الفلسطينيين في سورية أكدت مجموعة العمل في تقاريرها أنها 
( من ذوي االختصاصات المختلفة من أكاديميين أو متطوعين 18استطاعت توثيق أسماء )

إعالمي " قضوا في مناطق متعددة في  –ي إغاث –جمعوا بين أكثر من عمل أحيانا " تنموي 
سورية أثناء تغطيتهم اإلعالمية لألحداث، في حين أن الحقائق على األرض تدل على أن العدد 

 أكبر بكثير. 

 
 4تحت التعذيب، و 5من اإلعالميين قضوا بسبب القصف، و 9وأضافت مجموعة العمل أن 

جمال خليفة"، “دي أبو عجاج"، والمصور آخرين برصاص قناص واالشتباكات، وهم: المصور "فا
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.

ة حجيرة جنوب دمشق، والناشط اإلعالمي جهاد شهابي" الذي قضى بقصف على بلد“والمصور 
"يامن ظاهر" وقضى نتيجة القصف على مخيم خان الشيح، والمراسل الصحفي "طارق زياد 

 خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية.



 

ناشطين إعالميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري،  5وأشارت المجموعة إلى قضاء 
بكراوي"، والفنان "حسان حسان"، والناشط "عالء  دسعيد "،"خالراز وهم: المصور الفوتوغرافي "ني

 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 
تغطيته بالكاميرا التي كان يحملها لتظاهرة خرجت في أرض مخيم اليرموك حيث قضى أثناء 

مجندًا من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني استشهدوا في شمال  14المخيم تنديدًا بجريمة قتل 
 سورية.

والناشط اإلعالمي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" الذي اغتيل 
يقود مركبته في مخيم اليرموك، والناشطان اإلعالميان برصاص قناصة النظام السوري وهو 

 "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 
منهم: الصحفي "مهند عمر"، الكاتب "علي في سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم 

الشهابي"، الصحفي رامي حجو مصور قناة القدس الفضائية، الناشطان اإلعالميان "علي مصلح" 
 و"أحمد جليل" وهما أبناء مخيم خان الشيح.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أطلقت تقريرها التوثيقي الذي حمل عنوان 
إلعالمي الفلسطيني في ظل الثورة السورية"، حيث يركز التقرير على جانب مهم "ضحايا العمل ا

من جوانب المعاناة التي تعرضت لها شريحة مهمة من شرائح الشعب الفلسطيني في سورية، هي 
شريحة االعالميين الفلسطينيين من متخصصين ومتطوعين قدموا حياتهم أثناء تغطيتهم للحدث 

 حقيقة وتثبيت الرواية األصلية بالكلمة والصوت والصورة.السوري في سبيل عرض ال

 لتحميل التقرير:

http://www.actionpal.org.uk/…/repo…/special/mediavictims.pdf 

وفي شأن آخر، يعيش نحو ألف الجئ فلسطيني سوري عادوا إلى قطاع غزة بسبب الحرب في 
بسبب الوضع العام الذي يعانيه قطاع  سورية، أوضاعًا معيشية واقتصادية غاية بالسوء، وذلك



 

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

ووردت إلى مجموعة العمل العديد من النداءات والشكاوى من فلسطينيي سورية في غزة تطالب 
الفلسطينية بالعمل على تخفيف معاناتهم خصوصًا فيما يتعلق  وكالة األونروا ومنظمة التحرير

 بتوفير السكن وفرص العمل.

الالجئ الفلسطيني "يحيى السيد" فّر من أهوال الحرب في منطقة سيف الدولة بمدينة حلب في 
سورية للعيش في قطاع غزة، إال أنه ما أن وطأت قدماه أرض القطاع، حتى اكتشف معاناة لجوء 

 دة.تشرد جدي

 
يقول السيد "غادرنا مصر بناء على تلبية دعوة حكومة القطاع التي أعلنت عن عزمها استقبال 
فلسطينيي سورية، ووعدتنا بتوفير كل سبل الراحة واإلقامة ومقومات الحياة الكريمة، واتخذت 

كنية دوالر أمريكي لكل عائلة، وتوفير شقة س 500لذلك قرارات عديدة أهمها توفير منحة بقيمة 
في مدينة حمد اإلسكانية، ووظيفة لكل رب عائلة قادر على العمل، وتأمين صحي ومنح لطالب 
الجامعات، وضم العائالت إلى برنامج الحماية من قبل وزارة التنمية االجتماعية، ولكن لم تنفذ 

 معظم هذه القرارات.

ة سكان القطاع بشكل عام فيما زادت الحرب التي شنتها دولة االحتالل على قطاع غّزة من مأسا
وفلسطينيي سورية بشكل خاص، وأدت بشكل ملحوظ الى ترك هؤالء الالجئين هم وعائالتهم في 



 

أوضاع غاية في السوء، فأغلب هؤالء الالجئين من سوريا فقدوا كل مصادر الدعم بكل ما تعنيه 
 سمية الحكومية. الكلمة من معنى، سواء من الناحية الفردية، أو من الناحية األهلية والر 

هذا باإلضافة الى أوضاعهم الرسمية التي ال تسمح لهم بالخروج من القطاع وذلك بسبب سوء 
المعاملة التي يتعرضون لها من السلطات المصرية باإلضافة الى انتهاء صالحية وثائق السفر 

يا وتسليمهم التي كانوا يملكونها. فضال عن وجود امكانية كبيرة لترحيلهم بشكل قسري الى سور 
 الى أجهزة النظام.

وجدد "يحيى السيد" مطالب الفلسطينيين القادمين من الدول العربية إلى غزة، بوضع حد للمعاناة 
اليومية التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون السوريون العائدون إلى قطاع غزة، وذلك من خالل 

، والمتمثل في 2016ابريل / نيسان إعطاء األمر لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر 
توفير شقة سكنية لكل عائلة وفرصة عمل ثابتة وتوفير تأمين صحي ومنح جامعية للطالب 
ومشاريع مدرة للدخل، وذلك حفاظًا على كرامة الالجئين وأسرهم من التفكك، والتفكير بالهجرة إلى 

 خارج أرض الوطن.

لسنبوري السويدية، وقفة تضامنًا مع الالجئين إلى ذلك، نّظم عدد من الناشطين في مدينة ه
الذين يتعرضون لالعتقال والتهديد بترحيلهم بتهمة "أنهم  والسوريين والعراقيينالفلسطينيين 

 الجئون" أو النتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

 



 

يقاف وحمل المشاركون شعارات تدعو إلى التحرك إلنقاذ األطفال األبرياء في سجون تايلند، وإ
 عمليات احتجاز الالجئين في السجون التايلندية.

عائلة فلسطينية سورية  50الجئ فلسطيني في تايالند بينهم  600يشار إلى أن أكثر من 
معرضين لخطر حقيقي بسبب إقرار السلطات التايالندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من 

 ال يملك أوراق إقامة ثبوتية.

أول أمس، ناشطون من "الحملة الدولية إلنقاذ المعتقلين" في مدينة غازي من جانب آخر، أقام 
عينتاب جنوب تركيا، معرض صور عن معتقلي الرأي وضحايا التعذيب في سجون النظام 

 السوري.

 
وعّبرت الصور عن الواقع المأساوي الذي يعيشه المعتقلون في سجون النظام السوري، وجمعت 

لضحايا التعذيب الذين قضوا على يد األجهزة األمنية السورية، إضافة صورة واحدة آالف الصور 
 إلى صورة لضحية من ضحايا التعذيب التي سربت عبر ما يعرف باسم "قيصر".

يشار إلى أن آالف الضحايا قضوا واعتقلوا في سجن النظام السوري، ووثقت مجموعة العمل 
 عذيب.( ضحية قضوا تحت الت558( معتقل فلسطيني و)1709)


