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"تجديد وثائق السفر" أعباء إضافية تالحق فلسطينيي سورية"

•
•
•
•
•

الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
"داعش" يشن هجوما ً على المعارضة السورية المسلحة في أطراف مخيم اليرموك.
تركيا تفتتح مكتبا ً مختصا ً باستقبال طلبات السوريين والفلسطينيين الراغبين بالحصول على تأشيرات من لبنان.
وفاة طفل فلسطيني سوري إثر سقوطه من الطابق السادس بأحد األبنية بمدينة صيدا اللبنانية.
تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان.

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "عبد هللا فايز دياب" تحت التعذيب في سجون النظام ،علماً أنه نجل
الشيخ المحامي "فايز دياب دياب" الذي قضى تحت التعذيب في السجون السورية ،وبذلك يرتفع

عدد ضحايا التعذيب الفلسطينيين في هذه السجون إلى ( )477ضحية منذ بدء الصراع في سوريا.

آخر التطورات
يعاني اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين اضطروا للخروج من سورية من مصاعب
كبيرة في تجديد وثائق سفرهم السورية ،وذلك 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.
شن عناصر تنظيم "داعش" ،مساء األمس ،هجوماً على إحدى نقاط
وفي موضوع مختلفّ ،
المعارضة السورية المسلحة في حي الزين على أطراف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين.
ووفقاً لمراسلنا فإن عناصر "داعش" استخدموا قذيفة صاروخية الستهداف النقطة التابعة للمعارضة
ما أسفر عن وقوع ضحية وعدد من الجرحى.

يذكر أن محور حي الزين يشهد اشتباكات مستمرة بين عناصر تنظيم "داعش" ومجموعات
المعارضة المسلحة المتواجدة فيه منذ عدة أيام.
تابعا لها
وعلى صعيد آخر ،أعلنت السفارة التركية في لبنان أول أمس االثنين عن افتتاح ً
مكتبا ً
مختصا باستقبال طلبات السوريين والفلسطينيين الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول لتركيا.
ً
ممنوعا عليه السفر أو باألحرى
وأشار مدير المكتب "علي إيشكي" إلى أن "السوري الذي كان
ً
الحصول على تأشيرة سفر نحو تركيا لظروف أمنية ،أصبح اليوم بإمكانه تحديد موعد عبر موقع
طلبا للحصول عليها وفي أقل من أسبوع يكون الرد بالموافقة
السفارة التركية على اإلنترنت ثم يقدم ً
أو الرفض بعد خضوع ملفه للدراسة" ،مؤكداً على أنه سيتم استقبال جميع طلبات األجانب المقيمين

الرا.
بصورة شرعية في لبنان ،الفتاً أن تكلفة الحصول على تأشيرة لدخول بالده تبلغ  90دو ً

كانت تركيا أصدرت خالل الشهر الثامن من عام  2017المنصرم ق ار اًر يقضي بمنح الفلسطينيين
تأشيرة دخول الكترونية ،إال أن ذاك القرار لم يشمل الالجئين الفلسطينيين من سورية ،وإنما شمل

حملة جوازات السفر الفلسطينية أو ما يعرف بجوازات السلطة الفلسطينية وضمن شروط.

أما حملة وثائق السفر السورية من فلسطينيي سورية فال جديد بوضعهم حتى اللحظة ،حيث تتوقف
السفارات والبعثات الدبلوماسية التركية عن إصدار تأشيرات سفر لهم منذ أكثر من ثالثة أعوام،
دون إبداء أي عذر أو سبب لذلك.

وفي لبنان أيضاً ،توفي أول أمس الطفل الفلسطيني السوري "يزن أحمد المحاحي" وذلك إثر سقوطه
من الطابق السادس في أحد األبنية بحي الزهور في مدينة صيدا اللبنانية.

يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بنحو  31ألفاً يعاني معظمهم من

ظروف اقتصادية غاية بالقسوة وذلك بسبب غالء المعيشة وقلة فرص العمل.

وفي موضوع مختلف ،قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين
الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ ( $ )100بدل إيجار لكل عائلة
فلسطينية الجئة من سورية ،وبدل طعام ( )40ألف ل.ل ،حوالي ( $ )27لكل شخص.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  16كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3639حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1644معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.

مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1642على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1378يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1218أيام.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )477يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

