
1 

 

 تل ابيب – معهد اليميني للبحوث السياسيةال -ميدا 

 

 تقرير:

 ا قتلوا في سوريا منذ بداية الحرب األهليةفلسطيني   3،987 

 

بينما يتم ذبح اآلالف من إخوانهم واعتقال وتعذيب الكثيرين في الدولة 

 المجاورة، يفضل قادة السلطة الفلسطينية وحماس زيادة

 رواتبهم وكم األفواه. 

 خالد أبو طعمة*

 

فلسطينيين في سوريا  اصحفيا  وناشط ا سياسي ا واجتماعي ا وأكاديمي 18 قُتل

تم الكشف عن هذه األرقام من وعشرات آخرين.  وتم اعتقالفي السنوات األخيرة، 

 يةحقوق اإلنسانال، والتي تراقب حالة في لندن ‘Action Group’ منظمةقبل 

لكن هذا الكشف لم يتصدر  الحرب األهلية السورية. خاللالجئين الفلسطينيين ل

العاملة  ،عناوين الصحف في المجتمع الدولي وبين المنظمات المؤيدة للفلسطينيين

 لصحفيين الفلسطينيين ال عالقة لها موت: لذلك السبب المنطقيوفي الدول الغربية. 

 ى أيدي إخوانهم العرب وليس اإلسرائيليين.بإسرائيل. لقد ماتوا في دولة عربية عل

قصتهم  لكانتلو قُتل هؤالء الفلسطينيون أو ُجرحوا أو قُبض عليهم في إسرائيل، 

في جميع وكانت ستحتل العناوين على الصعيد الدولي بانتقاد على الفور ستحظى 

لكن عندما يتعلق األمر بالعرب الذين يقعون و. المتلفزة خبارونشرات األالصحف 

عناء حتى ، فإن وسائل اإلعالم ال تكلف نفسها اآلخرينضحايا لقمع وقسوة العرب 

 االهتمام.

 مناطق في عدةن في والفلسطيني هؤالء، قُتل ’Action Group‘وفقًا لتقرير  

سعة منهم قُتل توقد . 2011الحرب التي اندلعت في عام  حيث كانوا يغطونسوريا 

ي السجن ، وخمسة منهم بسبب التعذيب ففي ساحة الحرب نتيجة أعمال القصف

 قناصة.وقتلهم من قبل الرصاص على أربعة آخرين فيما تم إطالق ، السوري

باإلضافة إلى قائمة القتلى، تدعي المنظمة أن مصير عشرات الصحفيين 

الفلسطينيين اآلخرين الذين اعتقلهم النظام السوري في السنوات األخيرة غير معروف. 
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، عمر وعلي الشهابي وأحمد جليلبعض المفقودين، مثل مهند يبدو أن ووفقًا للتقرير، 

 .قيد الحياة بعدليسوا على 

الحظت المنظمة أن مقتل الصحفيين الفلسطينيين لم يؤد إلى أي رد رسمي كما 

قديم المجرمين تب يطالبوا"الزعماء الفلسطينيون لم ت: من السلطة الفلسطينية. وقال

عملهم فقط ووثقوا ما يحدث في قاموا بالذين  للعدالة بسبب قتل وتعذيب المدنيين

 سوريا."

 جدول أولويات مختلف

شعبهم في أبناء معاناة بالزعماء الفلسطينيين  لعدم اهتمام ةدهشالعن  التعبير

قوق اإلنسان لدى منظمة ح ه يعملسوريا يمكن أن يشير إلى أحد األمرين التاليين: إما أن

، أو أنهم ببساطة لم يفهموا بعد أن هؤالء القادة لديهم أجندة ن للغايةوأشخاص ساذج

 ينيين.الفلسطبهتمام االمختلفة تماًما من حيث 

دعونا نرى ما هي بالضبط تلك األولويات. قادة السلطة الفلسطينية في الضفة 

. في األسبوع الغربية، على سبيل المثال، أكثر قلق ا بشأن رواتبهم من معاناة إخوانهم

زيادة نفسهم الماضي، كشفت مصادر فلسطينية أن وزراء السلطة الفلسطينية رتبوا أل

من االحتجاجات من قبل  أدى هذا القرار إلى موجةودوالر.  2000شهرية قدرها 

 استشاطوا غضبا على اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي يدعي فيه، الذين المواطنين

 أزمة اقتصادية. تواجههؤالء الوزراء أن السلطة الفلسطينية 

من ناحية أخرى، ليس لدى قادة حماس في قطاع غزة وقت للتفكير في إخوانهم 

في سوريا. إنهم مشغولون للغاية بمطاردة وإسكات أي شخص يجرؤ على انتقادهم. 

تابعة للسلطة الفلسطينية ال، خًرا توزيع صحيفة الحياة الجديدةحظرت حماس مؤوقد 

 ".اضً محر انها تقود "خطابً أ بادعاء، المعروفة بأنها ناقد مخضرم لحماسو

بعد أن شجعت الصحيفة ظاهري ا  صدرتقول مصادر في حماس إن الحظر و

االحتجاجات المناهضة لحماس في غزة في مارس الماضي بسبب الوضع االقتصادي 

ا أن حماس تفكر في والصعب.  من محطة تلفزيون السلطة الفلسطينية  منعأفيد أيض 

ها على ما يبدو من التقارير التي تفيد بأن قادة ، بسبب غضبالعمل في قطاع غزة

 حماس قد سرقوا أطنان ا من اللحوم التي تبرعت بها السعودية لسكان غزة.

 صمت دولي

باإلضافة إلى الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين اآلخرين الذين قُتلوا على 

فلسطينيًا قُتلوا  3،987ما مجموعه  إن ’Action Group‘األراضي السورية، تقول 

كل ، وتنضم أسماء جديدة إلى القائمة 2011في البالد منذ بداية الحرب األهلية في عام 

وكان آخر المنضمين إلى القائمة، في األسبوع الماضي، رجل فلسطيني  تقريبًا. يوم
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سمه طلبت عائلة الضحية عدم نشر اوقتل تحت التعذيب في أحد السجون السورية. 

لكنها لم تسلم الجثة  العائلة شهادة وفاة ة سلمتسوريال، والسلطات على حياتهاخوفًا 

، بلغ عدد الوفيات الفلسطينية الناجمة عن التعذيب في السجون في سوريا بعد. وهكذا

 قتلى. 606في السنوات الثماني الماضية 

ة الفلسطينيين ، يبدو أن القادليس بعيد ا عن هناكل هذه الفظائع  تحدثفي حين 

ا مسؤول متى كانت آخر مرة تحدث فيه المقلقة. طلعين بتات ا على المعطياتغير م

إنهم مشغولون  وتعذيب الفلسطينيين في بلد عربي آخر؟ فلسطيني رفيع عن اعتقال

 نقتلويالذين  رجالهم، لكن اآلالف من دانة إسرائيل واإلدارة األمريكيةللغاية في إ

 .يثير اهتمامهم بشكل أقلفي دولة مجاورة  بيوتهممن  يطردونو

. فاسدة وعنيفة تكم األفواه قيادة-نية اليوم هذه هي صورة القيادة الفلسطيإذا، 

المجتمع الدولي أو وسائل  سنشاهد رد فعل على ذلك من قبلاآلن يبقى السؤال: هل و

 اإلعالم؟

-- 

ويكتب في صحيفة "جروزلم بوست" اإلسرائيلية  ، صحفي ينشط في القدسخالد أبو طعمة* 

 .. نشر المقال في موقع معهد جيتستوناليمينية الصادرة باللغة االنجليزية


