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"أحد أبناء مخيم اليرموك يقضي تحت التعذيب في السجون السورية"

• األمن السوري يغيب قسريا ً الفلسطيني "علي محمود"
• مصادر إعالمية :القوات الروسية طوقت مخيم اليرموك وعثرت على رفات الجندي اإلسرائيلي في
مقبرته

آخر التطورات
قضى الالجئ الفلسطيني "وائل عدنان درباس" تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد
سنوات من اعتقاله ،حيث استخرجت عائلته بيان عائلي فوجدت أن ابنها متوفي منذ ثالث
سنوات ،وهو من أبناء مخيم اليرموك ومن طيرة حيفا في فلسطين.
بذلك ترتفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري وفق احصاءات مجموعة العمل
إلى ( )573الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.
هذا وعمد النظام السوري مؤخ اًر إلى الكشف عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين في سجونه والذين
قضوا تحت التعذيب خالل السنوات الماضية ،وذلك عن طريق نشر أسماء الوفيات في الدوائر
التابعة للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية.

وفي سياق غير بعيد ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الفلسطيني "علي محمود محمود"
( 33عاماً) منذ تاريخ  20/2/2014ولم ترد عنه معلومات حتى اللحظة ،وهو من أبناء مخيم
اليرموك جنوب العاصمة دمشق.
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق ،في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على
مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن  1739معتقالً فلسطينياً

في السجون السورية.

وفي موضوع مختلف ،قالت مصادر إعالمية يوم أمس ،إن القوات الروسية فرضت طوقاً على
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق بتاريخ  19آذار (مارس) ،وطلبت من كافة القوى

المسلحة داخله من عناصر تابعة للنظام السوري أو مجموعات موالية له بالخروج منه.
وأضافت تلك المصادر ،أن القوات الروسية انتشرت فيه وتوجهت الى مقبرة الشهداء في المخيم
وطوقتها بالكامل ،وكانت تحمل معدات متطورة جداً وآليات ،ومكثت القوة الروسية  5أيام

وخرجت بتاريخ  24آذار مارس وهم يحملون أكياساً بأيديهم ،ويعتقد ان الخبراء الروس وجدوا

خالل هذه المدة رفات جندي االحتالل "اإلسرائيلي" "زكريا بومل" من قتلى معركة السلطان
يعقوب في سهل البقاع بلبنان عام  ،1982بحسب الصحيفة.

بينما اتهم "أنور رجا" القيادي في القيادة العامة إحدى المجموعات الموالية للنظام السوري
مجموعات المعارضة المسلحة في مخيم اليرموك بتسليم رفات الجندي ،عندما كان المخيم تحت
سيطرتها.

وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل  2018لعملية عسكرية بهدف
طرد تنظيم "داعش" ،بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية" ،استخدم فيها جميع صنوف
األسلحة البرية والجوية ،ما أدى إلى تدمير  % 60من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا
من المدنيين.
وتعرضت مقبرة الشهداء في المخيم للخراب والدمار نتيجة القصف المتكرر من قبل قوات النظام
السوري وسقوط عدد من البراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية عليهما ،وقامت منظمة التحرير
الفلسطينية بعد سيطرة النظام على المخيم بعمليات إزالة ورفع الركام واألنقاض لفتح الطرقات
الرئيسية داخل المخيم للوصول لمقبرة الشهداء.

