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الهجرة والجوازات السورية تصدر شروطًا تعيق تجديد وثائق السفر "
 "لالجئين الفمسطينيين في الخارج

 
 

 

  للٌوم الرابع على التوالً حواجز النظام والجبهة الشعبٌة تمنع دخول
 .المساعدات العاجلة إلى مخٌم الٌرموك

 بوادر انفراج لألزمة المعٌشٌة الخانقة التً ٌعٌشها مخٌم خان الشٌح .

 اشتباكات تندلع فً بلدة قدسٌا برٌف دمشق .

  ًلجنة فلسطٌنًٌ سورٌة فً لبنان تشارك بالوقفة التضامنٌة مع صٌادي غزة ف
. مٌناء صٌدا البحري

 وفد نسائً امرٌكً ٌزور مركز إٌواء الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً كلس التركٌة. 
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 خر التطوراتآ
أصدرت إدارة اليجرة والجوازات في سورية تعميمًا بشأن تجديد جوازات السفر بالنسبة لمسوريين 

، حيث نص التعميم الذي حصمت مجموعة العمل .والفمسطينيين السوريين المقيمن خارج سورية
عمى نسخة منو، والذي وجيتو إدارة اليجرة والجوازات إلى فروعيا وأقساميا بدمشق والمحافظات 

 واعتبارًا من تاريخو عمى أنو يجب العمل عمى 2014/ 5/ 3أ تاريخ /2184استنادًا لمكتاب رقم 
تجديد جوازات سفر المواطنين السوريين ومن في حكميم المقيمين خارج القطر لمدة ستة أشير 

. غير قابمة لمتجديد
المقيمين خارج القطر وبحقيم إجراءات تخمف عن خدمة العمم، : وقد حدد التعميم الفئات التالية

المقيمين في الخارج وليس ليم إقامات في الخارج، المقيمين خارج القطر وبحقيم إجراءات 
. فقط لصالح أحدى الجيات األمنية (مراجعة ــ إعالم)

توقيف أو منع )وأكد التعميم أنو بالنسبة لمراغبين بالحصول عمى جوازات سفر وبحقيم إجراءات
لصالح أحدى الجيات األمنية القضائية فال يتم تجديد جوازات سفرىم، إال بعد عودتيم  (مغادرة

. إلى القطر وتسوية أوضاعيم أصوالً 
وبناًء عمى ذلك فأن الكثيرين من السوريين والالجئين الفمسطينيين السوريين الذين غادروا سورية 

ألسباب عديدة سوف يحرمون من الحصول عمى جوازات سفر سورية مما يعرضيم لخطر 
. الترحيل أو السجن في البمدان التي ىاجروا إلييا ىربًا من جحيم الحرب في سورية

الجدير ذكره أن الصراع الداخمي في سورية فتح مرحمة جديدة طاولت تداعياتيا المأسوية وال تزال 
حياة الالجئين الفمسطينيين السوريين بعد أن وجدوا أنفسيم في أتون ىذا الصراع، ترافق ذلك مع 
تقييد وتعطيل لمعديد من الحقوق التي كانوا يتمتعون بيا قانونيًا، حيث قامت وزارة التربية والتعميم 

 باستثناء الفمسطينيين من التقدم إلى المسابقة بقرار من الوزير المختص، 2012العالي عام 
من )، كما استثنى الرئيس السوري عبارة 1956لعام  (260)وذلك في مخالفة صريحة لمقانون 

من قانون البعثات العممية الذي أصدره، خالفًا لما كان متعارف عميو، كما لم يشمل  (في حكميم
العفو األخير الذي أصدره بشار األسد بمناسبة انتخابو رئيسًا لسورية المعتقمين الفمسطينيين 
السوريين، األمر الذي أطمق مخاوف وىواجس جدية من تجريد الالجئين الفمسطينيين من 

. حقوقيم، وتغيير السياسة الرسمية حيال وجودىم عمى األراضي السورية
وعمى صعيد آخر يستمر لميوم الرابع عمى التوالي منع حواجز الجيش النظامي ومجموعات 

القيادة العامة إدخال أية مساعدات لألىالي المحاصرين في مخيم اليرموك – الجبية الشعبية 
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بدمشق، وذلك بسبب االشتباكات وأعمال القنص في ساحة الريجة وشارع راما مكان توزيع 
. المساعدات والتي راح ضحيتيا عدد من أبناء المخيم

أما من الجانب المعيشي فال تزال األزمات المعيشية مستمرة حيث يعاني المخيم من نفاد جميع 
المواد الغذائية والطبية بسبب استمرار الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات 

 عمى التوالي، ما تسبب بنفاد جميع المواد الغذائية 392القيادة العامة لميوم – من الجبية الشعبية 
.  ضحية نتيجة نقص الرعاية الطبية والحصار154واألدوية وأدى إلى سقوط 

ومن جانب آخر شيدت بمدة قدسيا بريف دمشق أول أمس اشتباكات عنيفة بين المعارضة 
السورية المسمحة والدفاع الوطني الموالي لمجيش السوري ما أثار حالة من الرعب والخوف بين 

أسرة فمسطينية نازحة من المخيمات الفمسطينية وخاصة مخيم  (3750)سكان البمدة، يذكر أن 
اليرموك تقيم في منطقة قدسيا بريف دمشق، تعاني من أوضاع وظروف معيشية قاسية نتيجة 
غالء األسعار وانتشار البطالة بينيا وكذلك بسبب عدم وجود دخل مادي ألغمب ىذه العائالت 

التي اضطرت ألن تستأجر بيوت بأسعار مرتفعة ما سبب ليم أزمة اقتصادية ومادية فوق نكبتيم 
. وفقدانيم لبيوتيم وممتمكاتيم في المخيمات الفمسطينية

وفي سياق آخر تسود حالة من اليدوء الحذر أرجاء مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين في 
ريف دمشق، تزامنت مع بوادر انفراج جزئي فيما يتعمق بفتح طريق زاكية ــ خان الشيح وعدم 

تعرضو لمقنص، إضافة إلى توفر مادة الخبز في المخيم بعد أن كان سكانو يعانون أزمة حقيقية 
بتأمين رغيف الخبز بسبب توتر األوضاع األمنية في المناطق المتاخمة لو وقطع الطريق الوحيد 

 .الذي يصل مخيم خان الشيح بمركز المدينة دمشق
 

 لجان عمل أهمي
شاركت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان بالوقفة التضامنية التي دعت إلييا المؤسسات األىمية 

الفمسطينية ولجنة الصيادين الفمسطينيين ونقابة صيادي األسماك في صيدا، والتي أقيمت 
 أمام ميناء صيدا البحري وذلك دعمًا لصمود أىل غزة ومقاومتو الباسمة 2014 آب 13االربعاء 

وتأكيدًا عمى حقوقو المشروعة في كسر الحصار وفي مقدمتيا إنشاء الميناء البحري في غزة 
 مياًل، وبحضور عدد من الصيادين ولجنة صيادي صيدا 12وحرية الصيد إلى مسافة 

. الفمسطينية والفصائل الفمسطينية ووسائل اإلعالم
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 الوقفة التضامنية في صيدا مع قطاع غزة

أما في تركيا فقد زار وفد من نساء أعمال أمريكيات مركز االيواء المؤقت لالجئين الفمسطينيين 
في مدينة كمس التركية، وقام بجولة داخل المخيم، والتقى بعدد من النساء الفمسطينيات الالجئات 

. من سوريا، واطمع عمى أعمالين وخبراتين في مجال الخياطة والتطريز
ىذا وتم النقاش والتحاور حول االستفادة من ىذه الخبرة، وخاصة في مجال التطريز التراثي، 

مكانية تحويل ىذا العمل إلى مصدر رزق، يعين  والتي اشتيرت بحياكتو يد المرأة الفمسطينية، وا 
المرأة الفمسطينية وعائمتيا، في التخفيف من وطأة آالم ومرارة المجوء وتعقيداتو، لتعود المرأة 

. الفمسطينية إلى دورىا في تقاسم ىموم المجوء والنزوح، جنبًا إلى جنب مع الرجل

 
 مركز االيواء في مدينة كمس التركية من زيارة 


