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"رغم تكتم النظام ونفيه ابرام اتفاق مع داعش ...تحضيرات إلجالء عناصر التنظيم من جنوب دمشق"

•
•
•
•

داعش يحرق مقراته في الجنوب الدمشقي
دمار هائل لحق بمخيم اليرموك وحارات ومنازل سويت باألرض وعائالت ال تزال تحت األنقاض
صفحات موالية للنظام تعترف بظاهرة التعفيش في مخيم اليرموك وتطالب بمحاسبة مرتكبيها
فلسطينيو سورية في النمسا يحيون ذكرى النكبة

آخر التطورات
يواصل النظام السوري عبر إعالمه الرسمي نفي إبرام أي اتفاق مع تنظيم داعش يقضي بخروج
عناصره من جنوب دمشق إلى البادية السورية ،ووفقاً لوكالة األنباء السورية "سانا" بأن ال صحة
للتقارير التي تتحدث عن خروج "إرهابيي داعش من منطقة الحجر األسود ،وما ينشر حول ذلك

من قبل بعض وسائل اإلعالم غير صحيح.
فيما ذكرت مصادر إعالمية أن النفي الرسمي للنظام مرجعه ألسباب داخلية ومنها خارجية،
فاالتفاق والرضوخ لشروط تنظيم داعش وعدم القضاء على بضع مئات من أفراد التنظيم ،سيحرج
دمشق أمام حلفائها.
من جانبها أكدت مصادر محلية وصو اًر بثت على مواقع التواصل االجتماعي ،تجمع حافالت
لنقل مقاتلي تنظيم داعش من جنوب دمشق إلى البادية السورية ،وذلك ضمن اتفاق بين النظام

والتنظيم ،وفقاً لوكالة روسيا اليوم.

بدورها أعلنت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري أن اتفاق عقد بين النظام السوري وتنظيم
داعش في مخيم اليرموك ،وقد دخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس.
وأكدت مصادر محلية أن قصف قوات النظام والمجموعات الموالية لها توقف منذ ظهر أمس،
مع تحليق للطائرات على علو منخفض من سماء المخيم وجنوب دمشق.

وبحسب ما أعلنت مواقع إعالمية مقربة من النظام عن مضمون االتفاق ،سيتم خروج مقاتلي
تنظيم داعش من جنوب دمشق نحو البادية السورية على دفعات ،وتسليم المخطوفين وجثامين
قتلى النظام والعتاد الثقيل والمتوسط ومخططات التلغيم والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم،
واألنفاق الموجودة.
في السياق بدأ تنظيم داعش حرق مقراته في مخيم اليرموك وحي الحجر األسود تمهيداً إلخالء
ّ
المنطقة وخروجه من الجنوب الدمشقي إلى مناطق سيطرة التنظيم في سورية ،وشوهدت أعمدة
الدخان تتصاعد من مخيم اليرموك بحسب صور بثها موقع "صوت العاصمة" ،حيث اتخذ تنظيم
داعش من منازل المدنيين مقرات لتنظيمه ومراك اًز ليتحصن بها في معركته مع النظام السوري.

في غضون ذلك حل دمار هائل بمخيم اليرموك نتيجة العملية العسكرية العنيفة التي شنها النظام
السوري على المنطقة الجنوبية لدمشق يوم  19إبريل المنصرم ،مستخدماً سياسة األرض
المحروقة بهدف طرد تنظيم داعش من تلك المنطقة وإعادة السيطرة عليها ،حيث شن النظام أكثر

من  3آالف غارة جوية لقصف مخيم اليرموك والحجر السود والتضامن ،إضافة إلى إشراك آالف
العناصر التابعة له في العملية البرية التي كبدته خسائر بشرية كبيرة.
فيما أظهرت فيديوهات نشرتها صفحات تابعة للنظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له
على مواقع التواصل االجتماعي ،حجم الدمار الذي لحق مخيم اليرموك والحجر األسود وحي
التضامن ،نتيجة الغارات الجوية المستمرة التي لم تهدأ منذ  29يوماً على التوالي ،والتي أدت إلى

دمار حوالي  %60من حارات وشوارع مخيم اليرموك.

إلى ذلك أكد مراسل مجموعة العمل على أن القصف العنيف طال جميع أحياء المخيم دون
استثناء متسبباً بانهيار أبنية كاملة في حارات شارع صفد ،صفورية ،حيفا ،الجاعونة ،المدارس،

عطا الزير ،نوح ابراهيم ،محيط شارع الـ  ،15الـ ،30المغاربة ،العروبة ،والتقدم ،منوهاً إلى أن
هناك العشرات من المديين األحياء ال يزالون تحت أنقاض بيوتهم منذ عدة أيام ،ال يستطيعون

الخروج بسبب كميات الركام الكبيرة ،وغياب فرق ومعدات الدفاع المدني إلزالة الركام وانقاذ
المدنيين ،مشي اًر إلى وجود جثث في االقبية ال يمكن الوصول اليها.
من جانبهم حمل عدد من الناشطين جميع األطراف المتصارعة والسلطة والفصائل الفلسطينية
مسؤولية ما يحصل في مخيم اليرموك من تدمير وإبادة ،مطالبين تلك الجهات بوقف االقتتال
وانقاذ ما تبقى من مدنيين داخل المخيم واخراج العالقين داخل االقبية.
بدورها اعترفت عدد من صفحات موقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك) المؤيدة للنظام السوري
بمواصلة عناصر النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له سرقة بيوت مخيم اليرموك والتي باتت
تًعرف بظاهرة "التعفيش" ،في حين قالت إحدى الصفحات إنها لم تكن تثير موضوع ظاهر
التعفيش من قبل ألنها كانت على نطاق ضيق ،مشيرة إلى أنه مع بدء انسحاب داعش من مخيم

اليرموك فأن تلك الظاهرة ستتسع على أوسع نطاق وهذا ما دعاها إلثارة القضية على صفحتها.
كما طالبت تلك الصفحة الدولة السورية محاربة تلك الظاهرة ،وتشكيل لجنة محلية إلدارة المخيم
بعد إعادة السيطرة عليه،
وكانت وسائل إعالم مقربة من النظام السوري نشرت على مواقع التواصل االجتماعي مقطعاً

مرئياً يوثّق قيام عناصر النظام بسرقة منازل المدنيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق ،في

ظاهرة ما بات ُيعرف بالتعفيش.

وفي سياق مختلف شارك عدد من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى النمسا في
تظاهرة حاشدة دعماً لمسيرة العودة في العاصمة فيينا ،حيث أكدوا خالل المشاركة حقهم بالعودة

إلى أرضهم ونصرة لألقصى ورفضاً لما يحدث للشعب الفلسطيني من ظلم ،وطالب المتظاهرون

موقفاً أوروبياً مناهضاً لقرار الرئيس األمريكي بنقل السفارة األمريكية إلى القدس.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  20أيار  -مايو 2018
• ( )3758حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1674معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
( )106إناث.
• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
مخيم اليرموك.
الحصار غالبيتهم في ّ

خيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1501يوماً وعن م ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1350يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )597يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

