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"نبش القبور ونقل رفات الموتى ..انتهاكات متواصلة لمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك"

• مقتل رئيس بلدية المزيريب جنوب سورية
• الدراجات النارية مصدر قلق ألهالي الحسينية بريف دمشق
• اختتام معسكر كشفي في ريف دمشق بمشاركة أكثر من  75طالب فلسطيني

آخر التطورات
تواصل القوات الروسية بالتعاون مع قوات النظام السوري انتهاك الموتى في مقبرة الشهداء
القديمة بمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق ،بذريعة البحث عن رفات جنود لالحتالل
"اإلسرائيلي" قتلوا في لبنان عام  ،1982ويعتقد أنهم دفنوا في مقبرة المخيم.
وأكدت مصادر لمجموعة العمل إن القوات الروسية تواصل نبش قبور الشهداء وتعمل على
إخراج رفات أو أجزاء من أجسادهم ،ليتم فحصها في مقر كان يتبع لجيش التحرير الفلسطيني
داخل المقبرة ،حيث تم تحويله إلى مختبر.
من جانب آخر كشفت مصادر إعالمية أمريكية أن القوات الروسية نقلت رفات أكثر من عشرة
أشخاص من مخيم اليرموك إلى مخبر طب شرعي في "إسرائيل" للتأكد من هويتها.

ونقلت عن متحدث باسم جيش االحتالل "اإلسرائيلي" قوله "أن الجثث التي لم يتم التعرف عليها
من المحتمل أنها تعود لفلسطينيين وسيتم دفنها في مقبرة "اإلرهابيين" ضمن قبور مجهولة وفي
موقع لن يتم الكشف عنه"
من جانب آخر ،أكد 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 األضحى لزيارة قبور شهداءهم ،كما حدث قبل أشهر في عيد الفطر.

كما منعت قوات النظام السوري وفود الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير من الوصول إلى
المقبرة أول أيام العيد ،والتي اعتادت زيارة قبور الشهداء في مقبرتي المخيم ووضع أكاليل الورود
عليها ،وتم تغيير وجهة الوفود إلى مقبرة الشهداء الجديدة ،الواقعة جنوب غرب المخيم.
وكانت القوات الروسية في آذار العام الماضي فرضت طوقاً 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 جنوب سورية ،قتل رئيس بلدية المزيريب جنوب سورية "أحمد النابلسي"  55عاماً بعد أن

أطلق مسلحون مجهولون النار عليه أمام منزله ،ما أدى إلى وفاته على الفور.

يذكر أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجساً يؤرق سكان بلدة المزيريب نتيجة
تكررها بشكل كبير في اآلونة األخيرة طالت الجئين فلسطينيين.

يشار أن مجموعة العمل وثقت ( )395ضحية من الالجئين الفلسطينيين من أبناء محافظة درعا
منهم ( )56من أبناء تجمع المزيريب والذي كان يقطنه نحو ( )8500الجئاً فلسطينياً.
في ريف دمشق ،يشكو أهالي مخيم الحسينية من انتشار ظاهرة قيادة الدراجات النارية ،مما
تسبب مصدر قلق وإزعاج وتهديد حياة المارة واألطفال حتى على أرصفة الشوارع.

وطالب أهالي المخيم الجهات المعنية واللجان الشعبية التحرك لوضع حد لهذه الظاهرة ووضع حد
يروع األهالي عند حده.
لالستهتار والتسيب الحاصل ،وتوقيف كل من ّ
هذا وال يزال أهالي مخيم الحسينية يشكون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم
لساعات طويلة وفترات زمنية طويلة ،وشبكة الهاتف األرضي وخطوط االنترنت ،عالوة على
صعوبة غالبية أبناء المخيم تأمين مياه الشرب.
في سياق آخر ،اختتم أمس األول مخيم "شهيدة مسيرات العودة إيناس شريتح" الكشفي للطلبة
الجامعين من المخيمات الفلسطينية في المدينة التعليمة بعد ار في ريف دمشق.
ظم حفل الختام بحضور شخصيات فصائلية وشعبية ومن مجموعة عائدون للدفاع عن حق
ون ّ
العودة ،ومن دائرة اإلحصاء وعدد من أعضاء اللجنة الشعبية لمخيم اليرموك.
وضم المخيم نشاطات تعليمية وتثقيفية ورياضية ،وتم توزيع شهادات التخرج من المعسكر على
ّ
الطلبة المشاركين والبالغ عددهم  76طالب وطالبة ،كما تم تكريم األولى على دورة اإلعالم
"إسراء محمد" بميدالية القدس.

