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صحافياً فلسطينياً  16أن  يكشفنقابة الصحافيين الفلسطينيين لتقرير 

  منذ بداية األزمة يف سوريةاستشهدوا 
  

  .2016/  9/  24رام الله، 

  

استشهدوا على  فلسطينياً صحفياً 16كشفت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، أن 

وطالبت النقابة يف تقرير صادر عن جلنة  .األراضي السورية منذ بداية األزمة هناك

احلريات التابعة لها كافة االحتادات الدولية واإلقليمية باالهتمام ومتابعة احلالة 

، والتي أدت الستشهاد وجرح واختفاء واعتقال ةاإلعالمية الفلسطينية يف سوري

بحكم حالة اللجوء التي  ةمن أصول فلسطينية يتواجدون يف سورين هم العشرات ممّ 

  .1948يعيشها أبناء شعبنا بسبب االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية منذ العام 

وجاء يف التقرير أنه ووفق العديد من املصادر ونشرات املراكز املتخصصة 

املصور جهاد "يين، ومنهم واملتابعة، تم التوثيق وباألسماء للعديد من الشهداء الصحف

شهابي، واملصور فادي أبو عجاج، واملصور جمال خليفة، والناشط اإلعالمي ومدير 

مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية غسان شهابي، والناشط اإلعالمي واإلغاثي 

أحمد كوسا، والناشط اإلعالمي واإلغاثي خالد بكراوي من خميم اليرموك، والناشط 

والفنان الفلسطيني حسان حسان ابن خميم اليرموك، والناشط اإلعالمي اإلعالمي 

واإلغاثي أحمد السهلي، والناشط اإلعالمي واملصور بسام حميدي، والناشط 

                                                            
 يف الرابط اإللكتروين التايل)"وفا"(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية : املصدر ،:  
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واإلعالمي يامن ظاهر من خميم خان الشيح، واإلعالمي واملصور إياس فرحات، 

اشط اإلعالمي منير واملصور أحمد طه، والناشط اإلعالمي واملصور بالل سعيد، والن

  ".اخلطيب

هناك صعوبة : "هب رئيس جلنة احلريات حممد اللحام على التقرير بقولوعقّ

مكانياتنا إكبيرة أمامنا كنقابة يف متابعة هذا امللف رغم حماوالتنا اجلادة ضمن 

املتواضعة للتواصل مع زمالئنا يف نقابة الصحفيين السوريين دون نتيجة، وخاصة 

بعض الزمالء الذين ذهبوا للتغطية هناك مثل بشار القدومي ومهيب يف ظل اختفاء 

  ".طعت أخبارهما واختفت آثارهما منذ سنواتالنواتي حيث قُ

وأوضح أن نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر طرح امللف على اجلهات الفلسطينية 

املكلفة بالتواصل مع اجلهات السورية الرسمية للمساعدة قدر اإلمكان يف معاجلة 

 .القضية
 


