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 "اوتهاكات جديدة بحق مجىدي جيش التحرير بعد تسىية أوضاعهم"                               

" 

 سىرية في السىدان ومحىتي كىرووا وتدهىر أوضاعهم المعيشية فلسطيىيى 

 الفلسطيىيىن في عفريه يشكىن سىء اوضاعهم االقتصادية والمعيشية 



 

  آخر التطورات: 

دخمت مخيسات وتجسعات الالجئيغ الفمدصيشييغ في درعا كغيخها مغ مشاشق جشػب سػريا ضسغ 

ري التي تسّكشت اتفاقيات التدػية التي ابخمتها السعارضة الدػرية السدمحة مع قػات الشطام الدػ 

 31مجعػمة بالقػات الخوسية مغ إنهاء العسميات العدكخية في كامل الجشػب الدػري يػم 

 .2012تسػز/يػليػ 

 

وكان مغ ضسغ بشػد اتفاقيات التدػية إلحاق شباب محافطة درعا بالقصع العدكخية ألداء الخجمة 

 جمة في جير التحخيخ الفمدصيشي.اإللدامية واالحتياشية، ومشهع الالجئيغ الفمدصيشييغ ألداء الخ

ومع التحاق عشاصخ جير التحخيخ بالقصع العدكخية بجأت السزايقات واالستفدازات تصالهع، 

حيث اعتقل البعس مشهع ضسغ القصع العدكخية بتهسة حسل الدالح ضج الجولة وأرسل البعس 

عزهع حتى اآلخخ لمتحقيق معه في وحجة استصالع جير التحخيخ، فيسا لع يعخف مريخ ب

 المحطة.



 

مغ جهة أخخى تع اقتياد عجد مغ السجشجيغ السشذقيغ سابقًا بعج اعتقالهع في سجػن جير التحخيخ 

إلى األفخع األمشية الدػرية لمتحقيق معهع واعتقال البعس اآلخخ بتهع تتعمق بالػقػف الفمدصيشي 

 مع السعارضة السدمحة ودعع افخادها بالدالح والحخيخة خالل سشػات الحخب.

تحػيل عجد مغ أبشاء الجشػب إلى مبشى االستصالع التابع لجير التحخيخ في مشصقة جخمانا كحلظ 

بعج اتهامهع بالتػاصل مع داعر ومجسػعات إرهابية وهي اتهامات ال أساس لها مغ الرحة 

 حدب مقخبيغ مغ الستهسيغ.

د مغ السجشجيغ قج أشمقػا نجاءات متكخرة لػقف التسييد واالتهام ضج أبشائهع، وكان أهالي عج

 واصفيغ ما يقػم به الزباط مغ مسارسات بحق أبشائهع بالسذيغ وغيخ األخالقي.

مغ جهة أخخى تسخُّ العائالت الفمدصيشية الدػرية بأوضاع إندانية أقل ما يقال عشها سيئة في 

جائحة فايخوس كػرونا السدتجج ومراعب وعقبات الحياة التي  الدػدان، نتيجة محشتي انتذار

يػاجهػنها، وبدبب تخمي السشطسات االغاثية والسجتسع الجولي رويجًا رويجًا عغ التداماتهع 

تجاههع، وغالء األسعار وعجم وجػد مػرد مالي يقتاتػن مشه، وتجني األجػر وقمة فخص العسل، 

واإلندانية السقجمة لهع، والحي انعكدت تجاعياته سمبًا عمى  والتهسير وغياب السداعجات اإلغاثية

 كافة مشاحي حياتهع السعيذية واالقترادية.



 

 

في حيغ فاقع صجور قخار بإعادة الشطخ في ممفات األجانب السجشديغ، خالل فتخة حكع الخئيذ 

إلى حسالت  الدػداني السخمػع عسخ البذيخ، والشطخ في مجى استيفائهع الذخوط القانػنية، إضافة

أمشية هجفها مخاقبة إذن العسل، مغ تجهػر أوضاعهع القانػنية التي يذكػن أصاًل مشها حيث 

جعمهع يجفعػن تكاليف مختفعة لإلقامة تعاممهع الدمصات الدػدانية معاممة األجانب ال الجئيغ، ما 

انعكذ كل ذلظ  وتدجيل األجانب وإذن الجخػل مقارنة بالالجئيغ الدػرييغ في الدػدان، مسا

سمبًا عميهع ودفع الكثيخ مشهع إلى تقجيع شمبات لجػء عبخ األمع الستحجة، فيسا فزل البعس 

اآلخخ شخيق الهجخة إلى أوروبا عبخ ليبيا أو مرخ لمبحث عغ حياة كخيسة وآمشة، ومغ تبقى 

ذاء مذاريع مشهع في الدػدان تعمع السهغ اليجوية لدّج حاجاته وعائمته، والبعس اآلخخ قام بإن

 صغيخة معتسجيغ عمى أقاربهع وذويهع وعمى ما لجيهع مغ مال يديخ".

يتػزعػن في العاصسة  100يقجر عجد عائالت الالجئيغ الفمدصيشييغ الدػرييغ في الدػدان قخابة 

 السثمثة فقط الخخشػم والخخشػم بحخي، وأم درمان.



 

تخدي وسػء أوضاعهع السعيذية في ذات الدياق اشتكت العائالت الفمدصيشية في عفخيغ مغ 

واالقترادية، وعجم وشح وصػل السداعجات الغحائية والعيشية إليهع، والتي اقترخت خالل شهخ 

 رمزان عمى وجبة إفصار وحيجة قجمتها احجى الجسعيات الخيخية.

 

وقال أحج الالجئيغ الفمدصيشييغ السهجخيغ" نحغ نعير كل يػم عمى األمل بالعػدة الى بيػتشا 

ي ُهجخنا مشها لشتخمز مغ البؤس الجائع الحي نحغ فيه، ونعاني كل يػم ضخوفًا غاية في الت

 الرعػبة مع استحالة الحرػل عمى عسل".

عائمة فمدصيشية تعاني ضخوفًا اقترادية غاية في الرعػبة،  200وتعير في مجيشة عفخيغ قخابة 

 مع نقز في السػارد، ناهيظ عغ انتذار البصالة.


