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"في يوم الطفل الفلسطيني )241( :طف ًلا فلسطينيًا ا قضوا خلل الحرب في سورية"
 الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري
 عنصر من جيش التحرير الفلسطيني يقضي في سورية
 مسيرة جماهيرية في مخيم السبينة في ذكرى يوم األرض

ضحايا
قضى الجئ فلسطيني تتحفظ مجموعة العمل على اسمه ،تحت التعذيب في سجون النظام
السوري بعد سنوات من اعتقاله ،وهو من مواليد عام  8791من سكان شارع المدارس في مخيم
اليرموك.
بذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري وفق احصاءات مجموعة العمل
إلى ( )495الجئا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال.
كما قضى الشاب الفلسطيني "موسى ياسر أحمد أبو صالح" من مرتبات جيش التحرير
الفلسطيني في سورية ،وفق ما أعلنت عنه مصادر إعالمية فلسطينية وهو من أبناء مخيم السيدة
زينب لالجئين الفلسطينيين في سورية.

هذا وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أعلن أنه وثق
تفاصيل ( )692ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في
سورية.

آخر التطورات
في سياق آخر ،وبالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني ،يؤكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة
العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثّق قضاء ( )658طفال بسبب الحرب في سورية لغاية 4

| إبريل –  ،6187بينهم ( )861أطفال قضوا جراء القصف ،و ( )84برصاص قناص ،و()88
بطلق ناري ،وطفالن تحت التعذيب ،و  66طفال غرقا ،بينما قضى طفل ألسباب مجهولة ،و66
طفال نتيجة تفجير سيارات مفخخة ،و 15طفال نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية ،و 85طفل
ألسباب مختلفة كالحرق ،واالختناق ،والدهس ،والخطف ثم القتل.

فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها
على توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة األوضاع المتوترة التي ترافق حاالت القصف
واالشتباكات في كثير من األحيان.
إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الالجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في
سورية قد بلغ ( )1761ضحية.

إلى ذلك ،شارك مئات الالجئين الفلسطينيين وقوى وهيئات فلسطينية في مسيرة جماهيرية في
مخيم السبينة بريف دمشق إحياء ليوم األرض الفلسطيني ،ووقفة احتجاجية استنكا ار ورفضا
إلعالن الرئيس األميركي حول الجوالن.

وانطلقت المسيرة من أمام جامع معاذ بن جبل وصوال إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين األونروا في المخيم ،ورفع المشاركون خاللها شعارات تدعو إلى دعم الشعب
الفلسطيني ،معتبرة أن إعالن ترامب في ما يخص الجوالن انتهاكا للقانون الدولي وخرقا لكل
المواثيق واألعراف الدولية.
ويشكو أهالي مخيم السبينة أوضاعا معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات األساسية فيه من
صحة وطبابة ومواصالت ،واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات
وفترات زمنية طويلة.

