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"دعوات إلصدار وثائق تميّز الالجئ الفلسطيني عن السوري شمال سورية"

• عائلة أبو صيام تجدد مناشدتها لمعرفة مصير نجلها
• توزيع مالبس مدرسية على الطلبة الفلسطينيين في مدرسة الفالوجة جنوب دمشق

آخر التطورات
دعا ناشطون وحقوقيون فلسطينيون شمال سورية إلى ضرورة إصدار شهادة تعريف موحدة لكل
حق المواطن من حيث الخدمات،
فلسطيني في مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية ،تمنحه ّ
وتميزه من حيث كونه فلسطينياً مهج اًر عن وطنه فلسطين.
ّ
جاء ذلك بعد بدء دوائر السجل المدني شمال سورية ،بإصدار بطاقات هوية للفلسطينيين بديلة
عن بطاقات دوائر النظام السوري ،وهي مماثلة للهوية التي يحملها المواطن السوري دون تمييز
لوضعهم القانوني ،وهي ملزمة لهم ويربط إصدارها بإنجاز كل المعامالت.

وأكد ناشطون أن بعض العائالت الفلسطينية في الشمال حصلت على البطاقات الجديدة ،وال
تشير إلى ما يميزهم كالجئين فلسطينيين ،منوهين إلى أن الخطوة غير متعمدة وإنما نتيجة ّقلة
الخبرة في القوانين والتشريعات الخاصة بقضية الالجئين الفلسطينيين.

وأوضح حقوقيون أن الخطوة تعود بالضرر على قضية الالجئين الفلسطينيين وتخدم مساعي
توطينهم في دول طوق فلسطين ،كما تذيبهم في المجتمعات وتلغي وجودهم كأصحاب وطن
محتل هجروا منه قس اًر.
وطالبوا باعتبار القانون رقم  260الصادر عام  1956في سورية ،الكفيل بحماية حقوق
الفلسطيني الالجئ إلى سورية ،المرجعية في هذه الخطوات ،والتعامل مع الفلسطيني كمواطن
سوري من حيث الحقوق والواجبات مع احتفاظه بصفة اللجوء وهوية األصل.

وينص القانون الذي يتم بناء عليه التعامل مع الفلسطيني في سورية ،على اعتبار الفلسطيني
كالمواطن السوري في جميع ما نصت عليه القوانين واألنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف
والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم االصلية.
يشار إلى أن حوالي  10آالف الجئ فلسطيني يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة السورية
شمال البالد ،وكانوا قد هجروا من مخيم اليرموك وخان الشيح والغوطة الشرقية وغيرها من
المناطق.
في غضون ذلك ،جددت عائلة الالجئ الفلسطيني "عبد الغفور فايز أبو صيام" مواليد1992
مناشدتها لكافة المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات الحقوقية
لمعرفة مصير نجلها الذي اعتقل من قبل عناصر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أثناء
دخوله إلى مخيم اليرموك عام  .2013علماً أن أبو صيام من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني.
"إنها
وقالت والدة "أبو صيام" خالل مناشدتها عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ّ
تعيش ظروفاً صحية ونفسية صعبة للغاية نتيجة فقدانها لولدها" ،مضيفة أطلب من كافة الجهات

اإلنسانية والدولية الكشف عن مصير ولدي الذي أتوق لرؤيته ومعرفة أي خبر عنه.

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من ( )300الجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم ( )38الجئة
فلسطيني ة ،وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

لجان عمل أهلي
وزعت مؤسسة "يبوس لتمكين المرأة والتنمية" مالبس مدرسية لطالب المرحلتين االبتدائية
واالعدادية الفلسطينيين في مدرسة الفالوجة في يلدا جنوب دمشق.
وكانت العملية التعليمية قد انطلقت أواخر الشهر التاسع من عام  2018لمئات الطلبة
الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق يلدا ،ببيال ،وبيت سحم.
الجدير بالذكر أن أكثر من ألف طفل من أطفال المخيم يتوجهون إلى المدارس البديلة في يلدا
وقد تعرضوا خالل أحداث الحرب للحرمان والتضييق والتهجير من قبل النظام السوري وتنظيم
داعش.

