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"مخيم اليرموك :أنباء عن عمليات نبش جديدة بحثا ً عن رفات جنود اسرائيليين"

• إصابات بالعين لعدد من أطفال مخيم النيرب جراء أسلحة الخرز
• بعد خسائر فادحة "..لواء القدس" يدعو لاللتحاق بصفوفه
• الطفلة الفلسطينية "هديل" معتقلة في السجون السورية منذ  6سنوات

العدد2410 :

آخر التطورات
اتهم ناشطون فلسطينيون قوات النظام السوري والقوات الروسية بإجراء عمليات نبش جديدة بمقبرة
الشهداء القديمة في مخيم اليرموك بحثاً عن رفات جنود إسرائيليين قتلوا في معركة السلطان
يعقوب في لبنان عام .1982
وأكد أهالي مخيم اليرموك لمجموعة العمل أن النظام السوري ومجموعات عسكرية موالية له
نصبت حواجز حول مقبرة الشهداء القديمة ،ومنعتهم من الوصول إليها في أول أيام عيد الفطر
لزيارة قبور شهداءهم.

كما منعت قوات النظام السوري وفود الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير من الوصول إلى
المقبرة أول أيام عيد الفطر ،والتي اعتادت زيارة قبور الشهداء في مقبرتي المخيم ووضع أكاليل
الورود عليها ،وتم تغيير وجهة الوفود إلى مقبرة الشهداء الجديدة ،الواقعة جنوب غرب المخيم.
وأشار عدد من أبناء مخيم اليرموك لمجموعة العمل أن عدداً قليالً من األهالي استطاعوا
الوصول للمقبرة القديمة المالصقة لمقبرة الشهداء ،ومنعوا من الوصول إلى قبور شهدائهم،
وشهدت المقبرة الجديدة اقباالً كبي اًر في عيد الفطر في عادة اعتاد عليها أبناء مخيم اليرموك.
وكانت القوات الروسية قد فرضت طوقاً في آذار العام الماضي على مخيم اليرموك للبحث عن
الجنود اإلسرائيليين المفقودين ،وتم اإلعالن فيما بعد عن تسليم رفات الجندي "اإلسرائيلي" "زكريا
بومل" لالحتالل بعد العثور على رفاته في مخيم اليرموك.

وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل  2018لعملية عسكرية بهدف
طرد تنظيم "داعش" ،بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية" ،ما أدى إلى تدمير % 60
من مخيم اليرموك وخراب القبور وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
في شمال سورية ،سجل إصابة أكثر من  10أطفال بالعين في مخيم النيرب بحلب جراء
مسدسات وبنادق األسلحة البالستيكية "الخرز" التي تنتشر خالل فترة األعياد في األسواق
المحلية ،مصاحبة للمفرقعات النارية.
وقال مراسلنا أن حالة بعض األطفال سيئة مع احتمال فقدان البصر ،مشي اًر إلى وجود قلق كبير
بين األهالي مع استمرار توافر تلك األسلحة وشراءها بسهولة.

وطالب أبناء المخيم مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام بوضع حد لتلك الظاهرة ووقف بيع
األسلحة البالستيكية لألطفال ومصادرتها ومحاسبة المسؤولين عن بيعها.
يشار إلى أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة "لواء القدس" ومسؤول عنه برعاية النظام السوري،
ويتخذ منه مق اًر ألعماله العسكرية في سورية ،حيث ينتسب له عشرات الالجئين الفلسطينيين،
وسجل وقوع ضحايا بينهم.
من جانب آخر ،وبعد تكبدها خسائر بشرية فادحة ،دعت مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام
السوري إلى االلتحاق بصفوفها ،وقالت في منشور لها على "فيس بوك" على من يرغب بااللتحاق
بجميع االختصاصات التقدم بالتسجيل بمراكز االستقطاب بجميع المحافظات بسوريا".

وكان اللواء قد أعلن قبل أيام عن أسماء  20ضحية من مقاتليه قضوا أثناء مشاركتهم في
المعارك العنيفة الدائرة مع المعارضة شمال سورية.
ويقدر عدد اللواء بنحو  7آالف مقاتل بينهم حوالي ( )800مقاتل فلسطيني ،وخسر أكثر من
 600مقاتل منذ تشكيله ،فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى توثيقه ()86
الجئاً فلسطينياً قضوا خالل مشاركتهم القتال في المجموعة إلى جانب قوات النظام في سورية،
منذ تشكيله عام .2013

إلى ذلك ،ما تزال الطفلة ذات األربع أعوام "هديل العياثي" رهن االختفاء القسري منذ  6سنوات
مع والدتها الالجئة الفلسطينية "تغريد عيسات".
حيث اعتقلت األجهزة األمنية السورية األم وطفلتها أثناء مرورهن من حاجز األعالف التابع
للنظام السوري في الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك في الشهر الثالث من عام  ،2013ولم
ترد عنهن معلومات بعد ذلك ،ولم تُعرف ظروف اعتقالهن حتى اللحظة.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا قد وثقت أسماء ( )1758معتقل فلسطيني منذ
بدء أحداث الحرب في سورية ،بينهم مئات النساء واألطفال وكبار السن.

