
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2088 العدد:
23-08-2018 

 "عناصر وجرح آخرين من جيش التحرير الفلسطيني جنوب سورية 3مقتل "

 ناشطون: مهلة ألهالي مخيم اليرموك لتثبيت ملكياتهم •

 منظمة التحرير تفتح باب التسجيل للنازحين الفلسطينيين الراغبين بالعودة الى سورية •

 غرق عائلة في نهر ايفروس بين تركيا واليونان •



 

 ضحايا 

قضى ثالثة عناصر فلسطينيين من مرتبات جيش 
التحرير الفلسطيني أثناء مشاركتهم القتال إلى 
جانب قوات النظام في المعارك الدائرة ضد تنظيم 
"داعش" في حوض اليرموك جنوب سورية، وهم: 

فتاح أبو "أحمد تيسير ابراهيم" و"شرف مجد عبد ال
سويد" من أبناء مخيم الحسينية لالجئين 
الفلسطينيين بريف دمشق، و"أحمد زهير عبد هللا" 

 من أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق.

من عناصره أصيبوا في المعارك الدائرة وهم:  3وقالت صفحات مقربة من جيش التحرير أن 
 محمد الناطور"، و"محمد خير خليل".""حسن علي"، و

انبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة من ج
المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية، إلى 

( ضحية، منوهًا إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من 258)
 غالبيتهم في ريف دمشق.سورية 

 

 التطورات رآخ

قال ناشطون فلسطينيون أن جهات معنية موالية للنظام السوري أمهلت أهالي مخيم اليرموك حتى 
 أواخر شهر أيلول لتثبيت ملكياتهم وعقاراتهم في المخيم المنكوب. 

دية بّلغتهم أن ونقل الناشطون عن عدد من األهالي مّمن دخلوا مؤخرًا للمخيم، بأن الجهات البل
يخطروا أقاربهم ومعارفهم بالمهلة المحددة، مع اإلشارة إلى أنه لم يصدر تعليمات رسمية من قبل 

 النظام أو الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير أو "لجان المصالحة".

 أحمد زهير عبد هللا



 

وقال شاهد عيان لمراسل مجموعة العمل أن عشرات األهالي قامت مؤخرًا بتسليم أوراق ملكياتها 
المخيم لمكاتب أمنية متواجدة أمام باب مخيم اليرموك، ولم يتسّن لمجموعة العمل التأكد من  في

 مصادر أخرى.

 
بالمئة،  70الجدير ذكره أن نسبة الدمار التي لحقت بمباني وحارات مخيم اليرموك وصلت إلى 

 رة.فيما فقدت الكثير من العائالت أوراق ملكياتها تحت القصف وأنقاض المباني المدم

وفي سياق آخر، أعلنت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية فتح باب التسجيل في 
 لبنان وغزة للنازحين الفلسطينيين في لبنان وقطاع غزة الراغبين بالعودة إلى سورية.

 وقالت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صادر يوم الجمعة " أنها تدعو
العائالت الفلسطينية الالجئة التي نزحت من مخيماتها في سورية الى لبنان التي ترغب في العودة 
الى مخيماتها في سورية التسجيل لدى اللجان الشعبية في مخيمات لبنان حتى تتمكن الدائرة من 

يب خالل التنسيق مع سفارة فلسطين في لبنان من تسوية اوضاعهم لدى الجهات اللبنانية وترت
 عودتهم في اطار جدول زمني وترتيبات بهذا الخصوص"

وأضافت "أن قرار التسجيل يشمل أيضًا الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سورية إلى قطاع 
غزة ويرغبون بالعودة إلى مخيماتهم في سورية، وعليهم التوجه إلى مقر دائرة شؤون الالجئين 

هم أوراقهم الثبوتية اعتبارًا من صباح يوم االثنين بالمنظمة في غزة للتسجيل، مصطحبين مع
 .26/7/2018وحتى مساء يوم الخميس الموافق  23/7/2018الموافق 

ونوهت الدائرة إلى أنها ستعلن قريبًا عن آلية التسجيل للعائالت النازحة من سورية االقطار 
 العربية األخرى.



 

تحرير الفلسطينية لدمشق، وتلقيهم وعودًا وجاءت الخطوة بعد وقت قصير من زيارة وفد منظمة ال
 بتسهيل عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مخيماتهم وإعادة إعمارها.

الجدير ذكره أن قصف النظام السوري والروسي دّمر أجزاء كبيرة من عدد من المخيمات 
 الفلسطينية ولم يتم إعادة إعمارها حتى اآلن.

م وثالثة من أبنائها في نهر ايفروس الفاصل بين في غضون ذلك، غرقت عائلة مكونة من أ
البر  ىالحدود البرية التركية اليونانية من جهة مدينة ادرنا التركية، خالل محاولتهم الوصول إل

 اليوناني، ولم تتضح إلى اآلن جنسية المهاجرين الغرقى.

ات الماء، وفي وقال خفر السواحل التركي أنه عثر على الجثث يوم أمس، بعد أن جرفتهم تيار 
ي، بسبب ارتفاع منسوبه وسرعته حيث دالسياق، حّذر الناشطون من عبور نهر ايفروس الحدو 

 تكثر التيارات ويزداد عمقه.

 يدالحدو الجدير ذكره أن آالف المهاجرين غير الشرعيين يعبرون بشكل مستمر نهر ايفروس 
 اليونان.للوصول إلى اليونان، كونه أحد أهم طرق التهريب بين تركيا و 

 


