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 آخر التطورات

( ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى األردن من أوضاع قانونية 17يعاني ما يزيد عن )
ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد اضطرار معظمهم إلى دخول األردن بطرق غير قانونية 

القطعي لدخول أي الجئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب بسبب رفض السلطات األردنية 
 ومهما كانت الظروف.

وبالرغم تواجد اآلالف ممن لجؤوا عبر الطرق البرية هربًا من الموت والقصف والحصار إال أن 
السلطات األردنية ترفض حتى اآلن تسوية أوضاع فلسطينيي سورية في أراضيها ومنحهم اإلقامة 

لذي أدى إلى حرمانهم من جميع حقوقهم المتعلقة بالعمل والحصول على القانونية، األمر ا
 الرعاية الطبية.

 
مما جعلهم يعيشون حياة قاسية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق 
على حركتهم داخل األردن، يضاف إلى ذلك تقاعس الجهات الدولية والرسمية الفلسطينية عن 

ات العاجلة وعدم سعيها لحل مشكالتهم القانونية التي تشكل منطلقًا لجميع تقديم المساعد
 المشكالت التي يعانون منها.

بدورهم قال ناشطون إن آليات رفع األنقاض فتحت يوم أول أمس الطرق وأزالت السواتر الترابية 
غاثة ، وأشار مسؤول في الهيئة الخيرية إل30لـ امن مداخل مخيم اليرموك المنكوب وشارع 

الشعب الفلسطيني أنها المرحلة األولى بعد موافقة الجهات المختصة، داعيًا كافة المؤسسات 
 الفلسطينية واأليادي البيضاء لدعم المرحلة تجهيزًا للمراحل األخرى.



 

من جانبهم ذكر شهود عيان من فلسطينيي المنطقة النازحين، أن عملية التنظيف شملت دوار 
ؤدي لمنطقة البوابة، طريق الذهاب واإلياب، مشيرين إلى أن عملية التنظيف البطيخة والطريق الم

 ليس لها عالقة بمخيم اليرموك.

وكانت الفصائل الفلسطينية في دمشق طالبت رئيس النظام على إصدار توجيهاتها لإلسراع في 
 إزالة األنقاض من المخيم وعودة األهالي إليه، لكن بدون جدوى حتى اآلن.

 
ذلك قام وفد عالي المستوى من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا،  في غضون 

والهيئة العامة لالجئين يوم أمس، بزيارة تفقدية لالجئين الفلسطينيين في مخيم الرمدان بريف 
دمشق، حيث اطلع الوفد على مرافق الهيئة ووكالة الغوث في المخيم، وتفقد خزان المياه المركزي 

ب الهيئة والمستوصف، كما زار "مدرسة معلول" التابعة لألونروا، واستمع الوفد لألهالي ومكت
 ومطالبهم وحاجاتهم ووعد بتلبية مجملها.

في سياق مختلف فرضت "إدارة الهجرة والجوازات" في سورية على الشباب الراغبين بمغادرة 
 فظات.البالد، الحصول على "موافقة سفر" من شعب التجنيد في المحا

إلى  17ونقلت مصادر إعالمية موالية للنظام السوري أن القرار يخص كل من يتراوح عمره بين 
عاًما عند مغادرة البالد، مشيرة إلى أنه صدر وطبق فورًا من دون سابق إنذار، مما أثار  42و

 تهم.حالة إرباك وفوضى على المراكز الحدودية والمطار، ومنع المئات من السفر وخسارة حجوزا



 

وأوضحت تلك المصادر أنه يجب على الراغب في السفر، أواًل التوّجه إلى شعبة التجنيد، وتقديم 
طلب تأشيره من رئيس الشعبة، وتثبيتها في الديوان والسجل وعلى الحاسب، ثم إعادة ختمها من 

 رئيس الشعبة.

رقة من البنك العقاري ألف ليرة( عليه إحضار و  50وفي حال كان الشخص ٌمسّددًا مبلغ الكفالة )
تثبت ذلك، وفي حال لم تدفع الكفالة من قبل، فـعليه أخذ إيصال من شعبة التجنيد، والتوّجه نحو 

 البنك العقاري لدفع المبلغ، وأخذ إيصال الدفع، والذهاب إلى شعبة التجنيد.

ثة أشهر، وأشارت المصادر أن مدة الموافقة ثالثة أشهر، وعليه استصدار إذن سفر جديد كل ثال
 ألف ُمجددًا، لكن عليه إحضار وصل البنك. 50دون الحاجة لدفع 

ونوهت إلى أن الموافقة ال تستثني أحد في المرة األولى، وإن كان معه جواز سفر جديد، أو 
 مؤّجل دراسيًا أو ُمعفى، أو لديه إقامة في بلد ما، وهو في زيارة إلى سوريا.


