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 " السودان في سورية فلسطينيو يعيشها صعبة معيشية أوضاع "

 سورية جنوب فلسطيني قضاء  •

 األجسام لكمال الجمهورية بطولة في األول المركز يحرز فلسطيني •

 2013 عام منذ الرفاعي علي حسام الفلسطيني اعتقال يواصل السوري النظام •



 

 

 ضحايا

 منصور عامر أبو الملقب" منصور خالد حسين" الفلسطيني قضاء نبأ العمل مجموعة مراسل نقل
 قوات ضد التنظيم جانب إلى القتال مشاركته خالل اليرموك، مخيم في" داعش" لـ سابق أمير

 .سورية جنوب السويداء ببادية الصفا تلول منطقة في السوري النظام

 
 جراء اليرموك مخيم غادر قد كان منصور عامر أبو أن إلى العمل مجموعة مراسل وأشار
 جنوب من التنظيم عناصر بموجبها وخرج السوري، النظام مع" داعش" عقدها التي الصفقة
 .سورية جنوب السويداء بادية إلى دمشق

 

 

 

 

 



 

 التطورات آخر

 في الحرب أحداث خالل إليها لجؤوا سوري فلسطينيي ألف يقارب ما السودان جمهورية تستضيف
 اعتبارهم على عالوة صعبة، معيشية أوضاع من فيها الفلسطينيون الالجئون ويعاني سورية،
 .الجئين ال أجانب

 
 الفلسطيني الالجئ أن العمل لمجموعة خير محمد الفلسطيني الالجئ قال الشأن هذا وفي

 بمساعدة اإلغاثية المنظمات دور على سلبا   انعكس مما األجنبي، معاملة يعامل السوري
 لإلقامة المرتفعة التكاليف ذلك إلى إضافة بحقهم، لدورها كامل غياب فهناك الفلسطينيين

ذن األجانب وتسجيل  .السودان في السوريين نبالالجئي مقارنة الدخول وا 

 به البأس عدد وهناك العمل، فرص وقلة األجور ضعف من السودان في سوريا فلسطينيو ويعاني
 في ملحوظ بشكل بينهم التسول ظاهرة انتشار ذلك إلى أضف المهمشة، الصعبة الحاالت من

 .الراقية األحياء

 منهم الكثير دفعت السودان، في السوري الفلسطيني يعيشها التي فالمعاناة" الالجئين ألحد ووفقا  
 لتعلم البعض دفع الذي األمر بالرفض، تقابل والتي المتحدة األمم عبر لجوء طلبات تقديم إلى

 معتمدين صغيرة مشاريع بإنشاء قام اآلخر البعض حين في وعائلته، حاجاته لسد   اليدوية المهن
 "يسير مال من لديهم ما وعلى وذويهم أقاربهم على



 

 معاناة الفلسطيني تواجه وهنا ليبيا، عبر الهجرة إلى اآلخر البعض الصعبة األوضاع دفعت فيما
 التهريب رحالت يتولون الذين والمهربين النفوس ضعاف من االستغالل ظاهرة يواجه إذ أخرى،

 وسرقة خطف حاالت عدة سجلت حيث للخطر، يعرضهم مما الصحراء، عبر ليبيا أو مصر إلى
 شهر في حدث كما الصحراء، في عطشا   او جوعا   يموت من ومنهم متعددة، باتعصا قبل من
 .تكرار في الحوادث هذه ومازالت 7102 آب

 في الدراسة رسوم تصل فقد السودان، في الفلسطينيين لالجئين التعليمية األوضاع عن أما
 االوضاع أما دوالر، آالف 3 إلى نادرة شبه وهي الجامعات وفي دوالر( 051) إلى المدارس
 لألمم الصحي الدعم برنامج في مسجلين السودان في سورية من الفلسطينيين غالبية فإن الصحية
دماج بأوضاعهم لالهتمام متزايدة مطالب وهناك المتحدة،  اليونيسف بمدارس أطفالهم وا 

 .أدنى كحد السكن أزمة لحل مالية مساعدات تقديم في ومساعدتهم

 الصعبة، معاناتهم تجاهل من الفلسطينيين معظم يشتكي معهم، الفلسطينية السفارة تعاون وحول
 مقارنة تكلفة أقل أصبح الذي الفلسطيني السفر جواز استصدار أمام كبيرة عثرات ووضعها
 .سورية فلسطينيي كاهل على آخر عبئا   تشكل والتي السورية، بالوثيقة

 دعوة او قانونية تعقيدات بال سورية فلسطينيي تستقبل التي الوحيدة العربية الدولة السودان وتعتبر
 دخول إذن بموجب سوريا فلسطينيي تستقبل السودانية الحكومة ان حيث جامعة، او شركة من
 الضامن يقوم حين في دوالر، 011 تتجاوز ال بتكلفة الداخلية وزارة من باستصداره الضامن يقوم

 منه يعاني ما وهو دوالر، 011 إلى يصل قد بمبلغ ليطالبه للسفر الفلسطيني حاجة باستغالل
 .سورية فلسطينيي من السودان إلى السفر يود من معظم

 بحري، والخرطوم الخرطوم فقط المثلثة العاصمة في السودان في الفلسطينيون الالجئون ويتوزع
 في ثيرةك بامتيازات السودان في األجانب كل حال حاله السوري الفلسطيني ويتمتع درمان، وأم

 . سواء حد على والكبيرة الصغيرة المشاريع إنشاء

 بطولة على وحصل األول المركز" درويش فريد شادي" الفلسطيني الشاب أحرز آخر، شأن وفي
 أبناء من وهو دمشق، السورية العاصمة في اليوم أقيمت والتي ماسترز األجسام لكمال الجمهورية

 .حمص في العائدين مخيم



 

 
 والجامعات المعاهد وخريجي والجامعيين السورية الفلسطينية النخب من العديد أن إلى يشار

 ومواطن مخيماتهم وتعرض فيها، الدائرة الحرب من فرارهم بعد سورية خارج هاجرت والرياضيين
 .والدمار للقصف اقاماتهم

 ،0811 مواليد" الرفاعي علي حسام" الفلسطيني الالجئ اعتقال السوري النظام يواصل ذلك، إلى
 دمر مشروع حاجز عناصر قام حيث سنوات، خمس من يقارب ما منذ اليرموك مخيم أبناء من
 األسباب معرفة دون 7103/  5/ 05 بتاريخ باعتقاله السورية األمنية لألجهزة التابع دمشق في

 .اعتقاله وراء الكامنة

 الفلسطينيين، المعتقلين عن والمعلومات الرسائل من العديد تلقت العمل مجموعة أن إلى يشار
 بالتكتم السوري النظام استمرار ظل في التوثيق صعوبات من الرغم على تباعا   توثيقها تم حيث
 معتقال  ( 0085) اآلن حتى المجموعة ووثقت اعتقالهم، وأماكن وأسمائهم المعتقلين مصير على

 .معتقلة( 011) من أكثر منهم السوري النظام سجون في فلسطينيا  


