
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2543 العدد
12-01-2109 

 

 "فهسطُىُىن سىرَىن َطانبىن بتسىَة أوضاعهم انقاوىوُة فٍ نبىان "

" 

  2102أشقاء فهسطُىُُه مىذ  3األمه انسىرٌ َىاصم اعتقال 

 سكان مخُم انزمذان َعاوىن مه أسمات اقتصادَة خاوقة 

  عهً مستىي جىىب انسىَذطفم فهسطُىٍ سىرٌ َفىس بانمُذانُة انذهبُة نزَاضة انجىدو 



 

 

 التطورات خرآ

طالب عدد من الالجئين الفمدظيشيين الدهريين مسن لم تدهى أوضاعيم القانهنية حتى اليهم 

الدمظة والفرائل الفمدظيشية التدخل لدى الحكهمة المبشانية من أجل تدهية أوضاعيم القانهنية 

 ومشحيم اقامات نظامية مجانية. 

 

دظيشيين الذين دخمها إلى األراضي المبشانية بعد يهم  ىذا ويهاجو العذرات من الالجئين الفم

، أو بظريقة غير نظامية )خمدة( خظر االعتقال والترحيل إلى سهرية مسا يعرض 61/9/6161

 البعض مشيم لخظر االعتقال أو االلتحاق بالخدمة العدكرية.

قرارًا  يقزي  6168تسهز/ يهليه 61وكانت السديرية العامة لألمن العام المبشاني أصدرت يهم 

بتدهية األوضاع القانهنية لمالجئين الفمدظيشيين الدهريين الذين دخمها إلى األراضي المبشانية قبل 



 

أشير مجانًا قابمو لمتجديد ولعدة  1مجانًا، من خالل مشحيم إقامة مؤقتة لسدة  61/9/6161

لسعتسدة لتجديد إقامة مرات دون تدريكيم أية رسهم بعد ضم السدتشدات السظمهبة ووفق اآللية ا

 الفمدظيشيين الالجئين في سهريا السجانية.

في حين التزال مديرية األمن العام ترفض حتى اليهم تجديد اإلقامات لكل من دخل مشيم  بعد 

وتعتبرىم مقيسين برهرة غير شرعية في لبشان، وتظالبيم بسغادرة األراضي  6161/ 9/ 61

 لذي جعميم حبيدي مخيساتيم وتجسعاتيم. يهمًا، األمر ا 61المبشانية خالل 

وتذير احرائيات غير رسسية حرمت عمييا مجسهعة العسل بعد تهاصميا مع عدد من لجان 

العسل األىمي التي ُتعشى بذؤون الالجئين الفمدظيشيين الدهريين في لبشان إلى أن ىشاك أعداد 

شخرًا دخمها  بظريقة  661شيم كبيرة من فمدظيشيي سهرية لدييم مذكالت قانهنية في لبشان، م

الجئ محجهزة أوراقيم الثبهتية في مديرية األمن  611غير نظامية )خمدة( إلى لبشان، وحهالي 

فردًا من  51العام مشذ أشير طهيمة ولم تدهى أوضاعيم القانهنية ، إضافة إلى  ذلك ىشاك 

 فمدظيشيي سهرية صدر بحقيم قرار بسغادرة األراضي المبشانية. 

سشة والذين  68أو  65دت تمك المجان عمى أن ىشاك مذكمة حقيقية يهاجييا الذبان بعسر وشد

دخمها إلى لبشان وىم أطفال وىي األمن العام يظمب مشيم لتجديد اقاماتيم ابراز ىهيتيم الذخرية 

أو جهاز سفر ليم دون مراعاة ا أنيم ال يدتظيعهن استخراج مثل تمك الثبهتيات نتيجة انيم 

 ين لمخدمة االلزامية في سهرية. مظمهب



 

يذار  أن األمن العام أضاع قبل فترة الذيرين أوراق ثبهتية )جهازات سفر وىهيات شخرية( 

لحهالي ثالثين الجئًا من فمدظيشيي سهرية وتم اعظائيم ورقة تثبت أن أوراقيم ضاعت في األمن 

ىذه الحالة ىي عدم تجديد األمن العام. لكن السذكمة األكبر التي تهاجو الفمدظيشي الدهري في 

العام اقامتو من جديد بدبب عدم وجهد أوراق رسسية تثبت شخريتو، وىذا ما يجعمو مخالفًا 

 وعرضة لالعتقال والترحيل في أي لحظة. 

وكذلك ما يسكن أن يهاجييا من عهاقب وتحقيقات من قبل األجيزة األمشية في حال عهدتو إلى 

 ن يعرضو لخظر االعتقال والدجن.سهرية، األمر الذي يسكن أ

ىذا التزال الدمظات المبشانية تفرض شروط تعجيزية عمى الالجئين الفمدظيشيين الدهريين الذين 

يهدون دخهل أراضييا، كسا أنيا تسشع دخهل الالجئ الفمدظيشي الدهري عبر مظاراتيا وتعيده إلى 

عمى الفمدظيشي الدهري تأمين تأشيرة البمد الذي جاء مشو، مسا جعل العديد من البمدان تذترط 

 دخهل )فيزا( إلى لبشان أو البمد الستجو إليو، مسا زاد من معاناتو وجعمو حبيس البمد الستهاجد فيو.

في شأن أخر تهاصل األجيزة األمشية الدهرية اعتقال ثالثة أشقاء فمدظيشيين مشذ سبعة أعهام 

-م ألنفديم بعد وعهد من تشظيم "القيادة العامةوحتى المحظة ، عمى الرغم من تدميم اثشين مشي

الجبية الذعبية لتحرير فمدظين" بتدهية وضعيم األمشي مع أجيزة أمن الشظام الدهري وىم: 

بعد أن قامت عشاصر  6166-9-61اعتقل مشذ تاريخ  6951مهاليد عام "سسير البرناوي "

و لألمن الدهري، وىه قائد إحدى الجبية الذعبية لتحرير فمدظين" بتدميس-"القيادة العامة

 لسخيم اليرمهك، و"فادي البرناوي"مجسهعات السعارضة السدمحة في مشظقة التزامن السجاورة 



 

اعتقل 6986 مهاليد عام  ، و"شادي البرناوي"6166-9-61ريخ اعتقل مشذ تا 6951مهاليد عام 

 .6166عام  61من مخيم اليرمهك في شير 

 

ري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفمدظيشية بسن فييا من الشداء يذار أن األمن الده 

واألطفال اليزال مريرىم مجيهاًل حتى المحظة، في حين تم تهثيق حاالت عديدة ألشقاء وعائالت 

 مخيم  أبشاء قزها تحت التعذيب في سجهن الشظام كـ األشقاء الثالثة " من عائمة حسدان من 

 تاريخ في وقزها الرمل مخيم  أبشاء الثالثة من عائمة سعد الدين " من  والذقيقات اليرمهك،

6161-1-11.           

معتقاًل فمدظيشيًا في سجهن الشظام الدهري اليزال 6518من جانبيا وثقت مجسهعة العسل 

 مريرىم مجيهاًل، مشيم أطفال ونداء وكبار في الدن.



 

ن اليدوء الشدبي، إال أن سكانو حاليم حال من جية أخرى يعيش سكان مخيم الرمدان حالة م

باقي السخيسات والتجسعات الفمدظيشية في سهرية يعانهن من أزمات معيذية كبيرة أىسيا غالء 

 األسعار وانتذار البظالة وشح السهاد الغذائية واألدوية والسحروقات.

 

القرن العذرين ، في الخسديشات من  UNRWAأنذئ ىذا السخيم بسداع من األونروا في سهرية 

أي بعد الشكبة بدشهات ، وسكن السخيم العديد من األسر من مختمف السدن والقرى في فمدظين، 

كم من  9كم ،عمى بعد  11يقارب  ويقع السخيم في الجشهب الذرقي لسديشة دمذق بسدافة ما

 مديشة الزسير .

بالسيدالية الذىبية باالنتقال إلى الدهيد فاز الظفل الفمدظيشي الدهري قيس يحيى عذساوي 

 . SKÅNEلرياضة الجهدو عمى مدتهى مقاطعة جشهب الدهيد 

 



 

 

قيس ابن مخيم اليرمهك قام وىه عمى مشرة التتهيج بإىداء ميداليتو الذىبية إلى صديقو الحاصل 

عمى السيدالية البرونزية، وعشدما سألو والده الفشان التذكيمي يحيى عذساوي عن الدبب الذي 

رف، أجابو أن صديقو كان حزيشًا ألنو لم يحرل وال مرة عمى السيدالية الذىبية، دفعو لذلك التر

 لذلك أىداه تمك السيدالية.   

ُيذار إلى أن العديد من أبشاء السخيسات الفمدظيشية الذين وصمها إلى دول أوروبا حققها الكثير من 

 الشجاحات في مجال الرياضة والفن والعمم.

 


