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بـــــيــــان

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
المادة 13:

1. لكل فرد حق يف حرية التنقل ويف اختيار حمل إقامته داخل حدود الدولة. 
2. لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده.

يُمارس النظام السوري عملية قمع ممنهجة ال على املستوى العسكري واجلسدي فقط، وإمنا على املستوى اإلداري املؤسسي 
كذلك، حيث متارس املؤسسات الرمسية دورًا يف تكريس األزمات األمنية واالقتصادي واجملتمعية ضمن منظومة اهليمنة والقمع 

وتفكيك اجملتمع.
تعود ممارسات التضييق على النشطاء املعارضني واملواطنني السوريني باستخدام جوازات السفر إىل ما قبل بدء االحتجاجات 
القسريني  املنفيني  من  اآلالف  وعشرات  الداخل،  يف  السفر  من  املمنوعني  آالف  تضم  قوائم  هناك  كانت  حيث  الشعبية، 
وأبناؤهم حمرومون من جوازات السفر يف اخلارج، منذ خروجهم إثر جمزرة محاة يف الثمانينيات إىل السنوات األوىل من حكم 

بشار األسد.
مع امتداد رقعة القمع وازدياد املناطق احملاصرة اليت تُقصف باألسلحة الثقيلة، وتكثيف احلواجز ضمن املدن، ومع حاجة النظام 
إىل جتنيد املزيد من الشباب يف اجليش، إضافًة إىل ازدياد حجم املطلوبني لألجهزة األمنية بشكل مهول، ازدادت حاجة النشطاء 
املعارضني واملواطنني العاديني إىل التخفي أو السفر إىل اخلارج، األمر الذي زاد من احلاجة إىل جوازات السفر من جهة، وزاد 

من استغالل النظام هلذه احلاجة من جهة أخرى.

أبرز ممارسات النظام السوري في استغالل جوازات السفر كسالح حرب في مواجهة المعارضة:
1. املنع من السفر.

2. منع إصدار أو جتديد جوازات سفر.
3. اعتقال املطلوبني على املنافذ احلدودية أو احلواجز داخل املدن.

4. مصادرة جوازات السفر.

أدى التضييق على املواطنني يف إصدار جوازات السفر إىل انتعاش السوق السوداء لتزوير اجلوازات، أو دفع رشوات ضخمة 
للمسؤولني يف املؤسسات الرمسية قد تصل إىل أربعة آالف دوالر، كما أدى إىل تعطيل حياة الكثريين يف اخلارج ممن مل جتدد 
هلم السفارات جوازات السفر أو صادرت جوازاهتم لدى مراجعتهم هلا كوهنم ناشطني يف احلراك الثوري، ما سبب أزمة 
اقتصادية عابرة للحدود، ومشكالت أمنية مع الدول اليت جلأ إليها السوريون أو وجدوا فيها دون جتديد جوازات سفرهم 

وعُّلقت إقاماهتم مهدّدين بالتسفري القسري.

إلى جامعة الدول العربية:
على اجلامعة العربية املسامهة بالتنسيق مع املعارضة السورية من أجل العمل على إصدار جواز بديل معتمد لدى الدول العربية على 

األقل، أو باحلد األدىن جتديد جواز السفر احلايل، مما يساهم يف حل مشكلة ملئات اآلالف من الشعب السوري.

اإلثنين 23  حزيران  2014

النظام السوري يستخدم تجديد جواز السفر كسالح حرب


