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"أوكرانيا تحتجز الفلسطيني "فارس سالمة" بعد ترحيله من تركيا"

• فلسطينية تدفع حياتها ثمنا بسبب اإلهمال الطبي في مشفى الكلمة بمدينة حلب
• رسام الكاريكاتير هاني عباس يصدر كتابه األولى "سمكة في سفينة نوح" حول األحداث في سورية
• "حافلة الحرية" تصل باريس تطالب بحرية المعتقلين في سجون النظام السوري

آخر التطورات
احتجزت السلطات األوكرانية الالجئ الفلسطيني السوري "فارس هاشم سالمة" بعد ترحيله من مطار
أتاتورك التركي بحجة عدم امتالكه في از دخول إلى أراضيها.
وقال سالمة لمجموعة العمل أنه محتجز في مطار بوريسبيل الدولي بالعاصمة األوكرانية كييف
في ظروف إنسانية صعبة ،مؤكداً أن سلطات المطار ال تقدم له أي طعام أو ماء ،وينام على

مقاعد المسافرين.

وأضاف فارس أن مصيره غير واضح حتى اآلن ،في ظل استمرار رفض جميع الدول بما فيها
العربية واإلسالمية استقباله ،علماً أن أوكرانيا أصدرت بحقه سابقاً ق ار اًر بإبعاده.

وكان فارس قد حاول مغادرة أوكرانيا بطريقة غير نظامية ألن غالبية الدول ترفض استقباله ،ولم
يستطع الخروج من أوكرانيا ،واحتجز فيها وتعرض لعدة محاكم قضت إما بالسجن أو دفع مخالفة
( )600يورو مع الترحيل ،ومنح مهلة شهر لمغادرتها.
ولم يجد أية دولة تستقبله فحجز إلى موريتانيا والطائرة لديها مرور في المغرب وتركيا ،وعند وصوله
إلى موريتانيا رفضت استقباله بحجة عدم امتالكه في از وتمت إعادته للمغرب ،والمغرب بدورها
رفضت استقباله أيضاً ورحلته إلى تركيا.
وناشدت عائلته ممن لديه معرفة أو تواصل مع أشخاص أو منظمات أو السفارات الفلسطينية في
تركيا أو أوكرانيا ،أن يقدموا المساعدة لنجلها فارس إليجاد حل إلنهاء هذه المعاناة ،مع اإلشارة إلى
أن العائلة من سكان مخيم العائدين في حمص.

إلى ذلك ،دفعت الالجئة الفلسطينية "عال ابراهيم بستوني"  20عاماً من أبناء مخيم النيرب ،حياتها

ثمنا إلهمال األطباء والممرضين في مشفى الكلمة بمدينة حلب.

وحول تفاصيل وفاة الشابة عال ،كشف مراسل مجموعة العمل أنها توفيت داخل مستشفى الكلمة
بعد أن أجريت لها عملية جراحية بالغدة تكللت بالنجاح ولكن بعد نجاح العملية تم وضع متفجر
للفتاة وذهب الممرضين واألطباء دون أي اهتمام للفتاة المريضة أو مراقبة المتفجر.

وفقاً لذوي الفقيدة أن الحالة الصحية البنتهم بدأت بالتدهور بشكل كبير فهرعوا إلى غرفة األطباء
والممرضين من أجل أن يأتوا ويشاهدوا الفتاة وما يحدث لها ولكن كان رد الممرضة المشرفة عليها

«نحن منعرف شغلنا منيح وما فيها شيء» ،إلى أن لفظت الفتاة أنفاسها في المشفى.
وبحسب العائلة المكلومة فإن الممرضتين والطبيب ومدير المشفى تواروا عن األنظار ،في حين لم
يصدر أي تعليق على الحادثة حتى اللحظة.
في غضون ذلك ،أصدر رسام الكاريكاتير ابن مخيم اليرموك "هاني عباس" كتابه األول تحت
عنوان "سمكة في سفينة نوح" بالتعاون مع دار ميسلون للطباعة والتوزيع والنشر.
يتناول الكتاب في طياته مراحل مهمة في حياته ،وهو يتضمن ثالثة أقسام تسلط الضوء على
جوانب مختلفة عما شاهده خالل األحداث السورية ،حيث سرد في الجزء األول منه والذي حمل
عنوان "برد في جهنم" ما راه ،وسمعه من حكايات في بداية الحرب في سورية ،باإلضافة إلى الرسوم
التي رسمها في تلك الفترة .وتناول في الجزء الثاني ،الذي انطوى تحت اسم "إطفاء العتمة" ،بداية
قصف النظام والحصار ،ونكبة النزوح ،والرسوم التي خطتها أنامله في تلك المرحلة.

أما الجزء الثالث الذي سمي الكتاب باسمه "سمكة في سفينة نوح" ،يورد الكاتب خالله يوميات
وتعبر عنها.
اللجوء والهجرة ،والرسوم التي تمّثلها ّ
يقول هاني عباس عن كتابه "سمكة في سفينة نوح"" ،إن هذا الكتاب هو الكتاب النثري األول
مشير إلى أن الكثير من األشياء التي كتبتها ورسمتها خالل السنوات الست
واألخير بالنسبة إلي"
اً

الماضية ،كان يجب أن أدونها في كتاب بوصفها جزًءا من شهادة حية على ما حصل وما زال
يحصل في سورية والعالم.
يشار إلى أن "هاني عباس" الجئ فلسطيني من مواليد مخيم اليرموك – دمشق عام  ،1977رسام
كاريكاتير في عدة صحف عربية وعالمية ،أقام معارض في عدة دول عربية وأجنبية.
وفاز بعدة جوائز دولية ومحلية وكان عضواَ مشاركاً في لجان التحكيم لعدد من مهرجانات
الكاريكاتير العربية والدولية ..ومن أبرز الجوائز التي نالها جائزة رسام الكاريكاتير الصحفي للشجاعة

للعام  2014جنيف ،جائزة حرية الصحافة العالمية الدوحة  ،2013جائزة الرسامين المحترفين في
سوريا لثالث دورات ،جوائز فخرية وتقديرية من عدة مهرجانات دولية.
باإلضافة إلى عضوية لجان التحكيم في مهرجان سوريا الدولي للكاريكاتور ثالث مرات ،ومهرجان
ناجي العلي االول ،ومهرجان غزة الدولي للكاريكاتير ،ومهرجان (بديل) للكاريكاتير ،يعمل كمدرس
للفنون والكارتون في مدارس جنيف الدولية.
ظمها حركة "عائالت
وفي سياق آخر ،وصلت أول أمس إلى العاصمة باريس "حافة الحرية" والتي تن ّ
من أجل الحرية" التي تقودها سوريات للدفاع عن حقوق المعتقلين والمختفين قسريًّا ،بهدف التوعية
بأوضاع المعتقلين في سورية والمطالبة بإطالق سراحهم.
وكانت رحلة الحافة قد بدأت في لندن في تشرين الثاني  -نوفمبر الماضي ،وتحمل الحافلة صو اًر

لمعتقلين قسرياً في سجون النظام السوري ،وعلقت الفتة مكتوب عليها "دمشق" ،وأخرى "الحرية

للمعتقلين".

وكان بداخل الحافلة ستة نساء سوريات من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً وبينهم المحامية نو ار
غازي زوجة الناشط الفلسطيني "باسل صفدي" والذي أعدم في السجون السورية بعد ثالث سنوات

من سجنه.
وقال منظمو الحملة "هذه الحافلة تحمل معها دقات قلب األمهات الذين ينتظرون أطفالهم ،والشوق
لألزواج واألخوة واألخوات والزوجات الذين ينتظرون من أفراد عائالتهم ان يقرع بابهم مرة اخرى".
وأكدت النساء أن الحافلة ستمر خالل رحلتها بمدن حول العالم تحاول جمع تضامن شعوب العالم
التي ال تقبل الظلم ،مشددين على رفع صوت الحرية للمعتقلين والمختفين قسرياً.
ُيذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري تجاوز  1656معتقالً وثقتهم
مجموعة العمل ،ويواجهون أبشع أساليب التعذيب على يد عناصر األمن السوري ،عالوة على
توثيق آالف الضحايا تحت التعذيب.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  29كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3642حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1656معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1655على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1391يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1231يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )490يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

