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"تجديد وثائق السفر أعباء إضافية تالحق فلسطينيي سورية"

• العثور على جثة عنصر تابع للجيش السوري في مخيم اليرموك
• وقفة تضامنية في مخيم حندرات رفضا ً لقرار ترامب حول الجوالن
• األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين أحمد ومحمد محمود حميدي

آخر التطورات
ال يزال اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين اضطروا للخروج من سورية يعانون من
مصاعب كبيرة في تجديد وثائق سفرهم السورية ،بسبب ارتفاع تكاليف التجديد من جهة وصعوبة
اإلجراءات من جهة أخرى.
حيث يعامل فلسطينيو سورية معاملة السوريين فيما يتعلق بإجراءات تجديد أو منح وثائق السفر،
وتبلغ رسوم تجديد وثيقة السفر نحو  300دوالر أمريكي مع االنتظار أو  800دوالر أمريكي
خالل ثالثة أيام ،وغالباً ما يتم تجديد وثيقة السفر لمدة عامين فقط.
فيما يجد الالجئون مصاعب كبيرة بالتواصل مع القنصليات والسفارات السورية بسبب االزدحام
من جهة وانتشار ظاهرة "سماسرة المواعيد" عبر مقربين من موظفي السفارة أو القنصلية يعملون
على بيع المواعيد مقابل مبالغ مالية تصل في بعض األحيان إلى  300دوالر أمريكي.

الجدير بالذكر وثيقة السفر سارية المفعول هي شرط أساسي لحصول فلسطينيي سورية على
اإلقامات في معظم البلدان التي لجأ لها فلسطينيو سورية.
من جهة أخرى قال ناشطون إن جثة عنصر تابع للفرقة الرابعة من الحرس الجمهوري السوري،
وجدت مقطعة في شارع مخيم اليرموك قبل أيام.
وأضاف الناشطون أن العنصر كان قد التحق مؤخ اًر بالفرقة الرابعة ،بعد تسوية مع النظام

السوري إثر سيطرته على مخيم اليرموك وجنوب دمشق العام الماضي.

ووفقاً للناشطين لم تتضح المعلومات حول أسباب عملية القتل والتمثيل بالجثة التي تعرض لها
العنصر ،منوهين إلى أن أسباباً أمنية تقف خلف الحادث.
باالنتقال إلى الشمال السوري نظم أهالي مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب يوم أول
أمس الثالثاء  2نيسان /ابريل وقفة تضامنية تنديداً بقرار الرئيس االميركي دونالد ترامب واعالنه
الجوالن المحتل تابعاً لـ "اسرائيل".
عبر أهالي المخيم عن رفضهم لهذا للقرار األمريكي الرامي إلى تكريس سيادة إسرائيل على هذا
الجزء من التراب السوري المحتل لكونه مخالفا لقرار مجلس األمن الدولي رقم  497ولمقتضيات
الشرعية الدولية ،مؤكدين على أن الجوالن أرض سورية عربية ،كما شدد المعتصمون على
تمسكهم بحقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين وتحرير كامل ترابها.

الجدير ذكره أن أكثر من 175عائلة من سكان مخيم حندرات عادت إليه على الرغم من دمار
أكثر من  % 90من المخيم دما اًر كلياً وجزئياً ،في حين يعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية
مزرية بس بب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى التحتية في المخيم ،ويعاني سكانه
العائدين إليه من عدم توفر الماء والكهرباء ،وانعدام خدمات التعليم والصحة مما انعكس سلباً

عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة إليه.

في غضون ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشقيقين الفلسطينيين أحمد محمود
حميدي مواليد  ،1992ومحمد محمود حميدي مواليد  1983منذ عام  2014وحتى اللحظة،
وهما من أبناء مخيم اليرموك ،ولم ترد عنهم أي معلومات عن مكان أو ظروف االعتقال.

حيث تم اعتقال أحمد من بلدة شبعا القريبة من السيدة زينب من قبل عناصر األمن السوري،
علماً أنه يعاني من اإلعاقة الجسدية وارتجاج في المخ وفقدان ذاكرة مؤقت نتيجة سقوطه من
الطابق الخامس ،فيما اعتقل شقيقه محمود عام  2014أثناء خروجه مع عائلته من مخيم
اليرموك.
وناشدت عائلة الحميدي عبر مجموعة العمل ،جميع المنظمات الحقوقية واإلنسانية والجهات
المعنية والمفرج عنهم ،تزويدهم بأي معلومات تكشف عن مصيرهما.

