
 

 

 

 

 

  

02-03-2021 

 العدد: 3153

 "الجئ فلسطيني يقضي إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب سورية"

 الفلسطينيين  األطفال تسجيل  ترفض  الذكية البطاقة ىلع القائمة الجهات: الالجئين هيئة • 
 األهالي معاناة من تزيد  جرمانا مخيم يف الكهرباء خزانات سرقة • 
 أهالي حّي الزين جنوب دمشق يطالبون برفع الركام  • 
 " الشهابي علي"  الفلسطيني الكاتب قسريا  يخفي النظام • 



 

 ضحايا 

قضى الشاب الفلسطيني "محمد أيمن عايش" إثر انفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون بالقرب  

عن احتراق    من أحد املحالت التجارية يف حّي طريق السد جنوب سورية، كما أسفر االنفجار

 محل تجاري وبداخله مادة الصوف، وهرعت إثر االنفجار سيارات اإلطفاء وأطفأت الحريق.

من جانبها وثقت مجموعة العمل حوادث اغتيال وقتل واختطاف لالجئين فلسطينيين يف  

محافظة درعا عموما، منهم كوادر سابقة يف املعارضة وعدد منهم من املدنيين ألسباب  

 ب فدية مالية.سياسية أو لطل

 

 

 

 

 



 

 آخر التطورات

كشف مدير عام الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين يف سورية "علي مصطفى" أن الجهات  

القائمة ىلع البطاقة "الذكية" ترفض تسجيل األطفال الفلسطينيين حديثي الوالدة واألطفال  

 ات الخبز والسكر والرز.الذين تأخر ذويهم بتسجيلهم للحصول ىلع مخصص 14تحت سن الـ 

بتاريخ   املعدنية  والثروة  النفط  وزير  خاطبت  الهيئة  إن  مصطفى  ووزارة  15/3/2020وقال   ،

بكتاب رسمي، وأرسلت كتابا    2020الشؤون االجتماعية والعمل يف شهر تشرين الثاني من عام  

صل ىلع رد حتى  ولم تح  24/2/2021آخر الى وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك بتاريخ  

 اليوم، بحسب إذاعة "ميلودي إف إم" املحلية. 

 

لالجئين   العامة  الهيئة  قيود  يف  املسجل  الفلسطيني  الالجئ  أن  الهيئة  عام  مدير  وأكد 

القانون   إلى  استنادًا  السوري  املواطن  معاملة  تسجيل  260يعامل  املعنية  الجهات  ورفض   ،

 وانين السورية املعمول بها. األطفال الفلسطينيين مخالف لكل األنظمة والق



 

وأوضح علي مصطفى أن الالجئ الفلسطيني يحصل ىلع رقم شخصي عند حصوله ىلع  

عاما، وتحت هذا    14بطاقة اإلقامة املؤقتة والتي هي بمثابة الهوية الشخصية عند عمر الـ  

ومعتمدة   رسمية  وهي   العرب  الفلسطينيين  لالجئين  العامة  الهيئة  يف  قيود  له  السن 

 وثقة لدى الجمهورية العربية السورية. وم

ووفق إحصائيات الهيئة العامة لالجئين، يبلغ تعداد الالجئين الفلسطينيين املسجلين ضمن  

الهيئة يف سورية   بالبيانات    560قيود  االعتراف  عدم  نتيجة  املتضررين  ونسبة  ألف الجئ 

 ألف.  50الصادرة عن الهيئة ال يقل عن 

ء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، من سرقة قطع  من جانب آخر، اشتكى أبنا 

نحاسية "بارات" من خزانات الكهرباء، ما يؤدي إلى حرمان وصول الكهرباء إلى عدد من أحياء  

النهار،   وضح  تتم يف  السرقات  إن  العمل  رسائل ملجموعة  املخيم يف  أبناء  وقال  املخيم، 

وتز الخلل  بإصالح  الصيانة  ورش  التغذية  وطالبوا  وإعادة  جديد  من  بالبارات  الخزانات  ويد 

 الكهربائية لألحياء التي لحق بها الضرر وحمايتها من السرقة. 

 



 

األنقاض   برفع  املعنية  الجهات  دمشق،  جنوب  الزين  حّي  أهالي  طالب  آخر،  صعيد  ىلع 

إ النازحين  عودة  أمام  وتسهيلها  الطرق  لفتح  واألزقة،  الشوارع  من  الترابية  لى  واملتاريس 

منازلهم، حيث يجد القاطنون وخاصة األطفال صعوبات كبيرة يف التنقل، ودعا األهالي بلدية  

 . يلدا املسؤول إداريا عن الحّي، إلى تخصيص آليات إلزالة الردم وتخديمه أسوة ببلدة يلدا

ملخي املالصق  الزين  حّي  الحرب  وكان  أحداث  قبل  يضم  الجنوبية،  جهته  من  اليرموك  م 

وخاللها، عشرات العائالت الفلسطينية ُهجر غالبيتهم بعد سيطرة قوات املعارضة وتنظيم  

 داعش عليهما، وحمالت القصف العشوائي من قبل النظام السوري. 

ال الكاتب  اعتقال  السورية  واملخابرات  األمن  أجهزة  تواصل  املعتقلين،  ملف  فلسطيني  يف 

سنوات، حيث اعتقل النظام "الشهابي"    8"علي سعيد شهابي" من أبناء مخيم اليرموك منذ  

 . 2012كانون األول/ ديسمبر  - 17يف 

ُيشار أن عدة منظمات إنسانية من بينها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية طالبت   

 باإلفراج عنه، إال أن النظام لم يستجب لطلبها. 

 


