
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2339 العدد

 "لنقلهم الحقيقة، عشرات اإلعالميين الفلسطينيين فقدوا حياتهم أو حريتهم في سورية"

31-03-2019 

 ضحية من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بعد انشقاقهم خالل األحداث في سورية (15)• 

 سورية: وقفات ومسيرات جماهيرية فلسطينية في يوم األرض• 

 سنوات 7الفلسطيني "بهاء الباش" منذ األمن السوري يعتقل • 



 

  التطورات آخر

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

( من ذوي االختصاصات 18)وحول ضحايا اإلعالميين الفلسطينيين في سورية وثقت أسماء 
إعالمي  –إغاثي  –المختلفة من أكاديميين أو متطوعين جمعوا بين أكثر من عمل أحيانًا " تنموي 

 " قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم اإلعالمية لألحداث.

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

جمال خليفة"، “آخرين برصاص قناص واالشتباكات، وهم: المصور "فادي أبو عجاج"، والمصور 
والناشط اإلعالمي واإلغاثي "أحمد السهلي"، والناشط اإلعالمي والمصور "بسام حميدي"، والمصور 

اشط اإلعالمي جهاد شهابي"، والن“"أحمد طه"، والناشط اإلعالمي والمصور "بالل سعيد"، والمصور 
 "يامن ظاهر"، والمراسل الصحفي "طارق زياد خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية.

ناشطين إعالميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم:  5وأشارت المجموعة إلى قضاء 
ء الناجي" بكراوي"، والفنان "حسان حسان"، والناشط "عال د"خال "،سعيدالمصور الفوتوغرافي "نيراز 

 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 

ي مصلح" الشهابي"، الصحفي رامي حجو مصور قناة القدس الفضائية، الناشطان اإلعالميان "عل
 و"أحمد جليل".

الجدير ذكره أن حاالت استهداف وقتل اإلعالميين الفلسطينيين لم تشهد تفاعاًل رسميًا فلسطينيًا أو 
مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة بتهم القتل والتعذيب لهؤالء المدنيين الذين حملوا الكاميرا 

 ع على األرض كما هو دون زيادة أو نقصان.أو الهاتف النقال سالحًا ماضيًا لتجسيد الواق

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

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

 السوري في سبيل عرض الحقيقة وتثبيت الرواية األصلية بالكلمة والصوت والصورة.

 لتحميل التقرير:

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/mediavictims.pdf 

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق في سياق آخر أعلن فريق الرصد والتوثيق في 
تفاصيل )15( ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في 

 سورية بعد انشقاقهم، بسبب قتال الجيش وقيادته إلى جانب النظام السوري .

وقال فريق الرصد أن من بين الضحايا المنشقين عن الجيش ضباطًا، أبرزهم المالزم أول "إياس 
 . 2013-07-30نعيمي" الذي قضى إثر قصف مخيم اليرموك 

 ضحايا قضوا تحت التعذيب وهم: 7كما تم توثيق 



 

مدرب كرة اليد في فريق جيش التحرير ونادي الشرطة السوري "أسامة الخضراء"، والرقيب "محمد 
، "عبد الرحمن خرطبيل"، إيهاب موسى"، "محمد فوراني"، و"أحمد هواش" الرائد "محمد فرح"حمدان"، 

 والذي اعتقل من قطعته العسكرية في مصياف.

 
المدني" على يد مجموعة عسكرية تابعة للمعارضة في مخيم اليرموك فيما أعدم الرقيب أول "مرعي 

بتهمة سب الذات اإللهية، و"خالد الحسن" الذي قضى في اشتباكات مع تنظيم "داعش" في مخيم 
اليرموك بعد ان شّكل كتيبة أحرار جيش التحرير، ووثق قضاء "باسل عزام" بغارة روسية على 

 إدلب.

رية في جيش التحرير الالجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكهذا ويجبر النظام السوري 
يتعرض كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن، األمر الذي دفع آالف الفلسطيني، و 

 الشباب للهجرة خارج البالد.

ت إلى ذلك، شارك مئات الالجئين الفلسطينيين في عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية، في مسيرا
جماهيرية إحياء للذكرى الثالثة واألربعين ليوم األرض، ورفضًا إلعالنات الرئيس األميركي دونالد 

 ترامب حول القدس والجوالن المحتل.

كما شارك في المسيرات فعاليات وشخصيات وممثلون عن فصائل فلسطينية، وانطلقت المسيرات 
يما نظم حفل أحيته فرقة لحن الوفاء في في مخيمات جرمانا وخان دنون والوافدين بريف دمشق، ف

 حلب بالتزامن مع يوم األرض.



 

 
هذا ويحيي الالجئون الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني وفي الشتات ذكرى "يوم األرض"، سنويا 

 1976مارس/آذار إحياء لذكرى استشهاد ستة فلسطينيين في مثل هذا اليوم من عام  30في 
اء مظاهرات نظمت احتجاجا على مصادرة سلطات االحتالل ألراض برصاص جنود إسرائيليين أثن

 فلسطينية.

في غضون ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "بهاء محمود الباش"  
بعد مداهمة منزله في حّي المغاربة بمخيم  2012-08-14سنوات، حيث تم اعتقاله بتاريخ  7منذ 

 فلسطينيين بدمشق.اليرموك لالجئين ال

 
( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم 1737هذا واستطاعت مجموعة العمل توثيق )

 ( معتقالت. 107)

 


