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"اشتباكات عنيفة بين "داعش" والمعارضة على أطراف مخيم اليرموك تخلف قتلى وجرحى"

• عنصر من جيش التحرير يقضي في حزرمة وإصابة آخر في عدرا بريف دمشق
• أنباء عن إخالء النظام السوري جرحى "داعش" جنوب دمشق للعالج
• فقدانهم ألوراقهم الثبوتية جعلهم عرضة للتوقيف ومنعهم من حقهم بالعمل والتنقل في تركيا

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "مصطفى محمود صالح" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل
مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام في سورية في المعارك الجارية في بلدة حزرمة في الغوطة
الشرقية ،وهو من أبناء مخيم جرمانا  -سوق الخضرا.
وفي عد ار بريف دمشق ،أصيب المالزم في جيش التحرير الفلسطيني "قتيبة سهيل خزاعي" بساقه
بطلق ناري أثناء القتال ضد مجموعات المعارضة المسلحة ،وهو من أبناء مخيم السيدة زينب
أيضاً.

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة
المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية ،إلى
 230ضحية ،منوهاً إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من

سورية غالبيتهم في ريف دمشق.

آخر التطو ارت
شن تنظيم الدولة "داعش" هجوماً يوم أمس على عدة نقاط للمعارضة المسلحة في حي الزين جنوب
ّ
مخيم اليرموك ،ووفقاً لمراسل مجموعة العمل بدأ الهجوم بتفجير داعش سيارة مفخخة استهدفت

مواقع "جيش االسالم" في حي الزين ترافق ذلك مع قصف بصواريخ موجهة.

وأضاف مراسلنا أن قوات المعارضة حاولت صد الهجمات واستخدمت خاللها األسلحة الخفيفة
والمتوسطة وقذائف الهاون والحشوات الموجهة ،واستطاع مقاتلو المعارضة في يلدا استعادة غالبية
النقاط التي تقدم إليها تنظيم داعش بعد أن سيطر على ثالثة أبنية خالل المواجهات.
وعن حصيلة الهجمات أشار مراسلنا أنها أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر "جيش اإلسالم"
وضع تنظيم داعش جثثهما مقطوعي الرأس على دوار الحجر االسود معقل التنظيم ،وإصابة سبعة
آخرين من الجيش ،كما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف التنظيم.

يشار إلى أن المنطقة الفاصلة بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا تشهد اشتباكات بين الحين واآلخر في
محاوالت لتنظيم داعش التقدم على حساب مجموعات المعارضة في بلدة يلدا جنوب دمشق.
وفي السياق ،أكدت مصادر مقربة من المعارضة السورية إخالء النظام السوري جرحى تنظيم الدولة
"داعش" لمعالجتهم في مشافي العاصمة ،وأضافت تلك المصادر أن ثالثة عشر جريحاً من تنظيم
الدولة "داعش" تم إخراجهم يوم أمس عبر حاجز العسالي  -دمشق لمعالجتهم في مشفى المهايني

في حي الميدان.
الجدير ذكره أنها ليست المرة األولى التي تتحدث فيها مصادر عن عالج النظام السوري جرحى
تنظيم داعش ،إضافة إلى إخراج عناصر وقيادات من التنظيم بالتنسيق مع قوات النظام جنوب
دمشق.

إلى ذلك ،يعاني المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا من عدم قدرتهم
على التنقل أو العمل في تركيا وذلك بسبب عدم تمكنهم من الحصول على بطاقات الحماية المؤقتة
"الكملك" وذلك بسبب فقدانهم ألوراقهم الثبوتية بسبب الحرب في سورية.
وبحسب شهادات لالجئين تواصلوا مع المجموعة فإن السلطات التركية لم تقدم أي وثائق تركية
لهم ،وذلك بسبب عدم حملهم ألوراق رسمية تثبت شخصيتهم.
من جانبه يقول الالجئ "محمد" إن عدم حصولي على بطاقة الكملك يجعل من تواجدي في تركيا
غير قانوني ويعرضني للكثير من المشكالت ،فال يحق لي الحصول على أذن عمل بسبب عدم
حملي لكملك إضافة إلمكانية توقيفي من قبل الحواجز التركية التي تنتشر بين الحين واآلخر.
ويضيف "محمد" ان عدم حمله ألي أوراق ثبوتية يمنعه من التنقل بين المدن التركية وفي حال أقدم
على ذلك قد يتم توقيفه وترحيله إلى شمال سورية.
يذكر أن حوالي ثمانية آالف الجئ فلسطينيي سورية يعيشون في تركيا ،يعانون من أوضاع معيشية
صعبة ،خصوصاً مع رفض وكالة "األونروا" تقديم أي خدمات لهم بحجة أن تركيا تقع خارج أماكن

عملها.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  12كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3635حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.

• ( )1644معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1638على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1374يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1214أيام.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )473يوماً ،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.

