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"فلسطينيو سورية في السودان أجانب ال الجئين"
•
•
•
•

الجئان فلسطينيان يقضيان في سورية
المهجرون الفلسطينيون شمال سورية ينظمون وقفة تضامنية مع درعا
معرض صور لضحايا التعذيب في المعتقالت السورية بمدينة شتوتغارت األلمانية
ألمانيا 200 :ألف الجئ معظمهم من سورية سيشملهم قانون ل ّم شمل ذوي الحماية الثانوية

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "محمد المصري" تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري ،وهو من
سكان مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،مما يرفع عدد ضحايا التعذيب من
الفلسطينيين الذين وثقتهم مجموعة العمل إلى ( )519ضحية.
يشار إلى أن المصري اعتقل يوم 22حزيران  -يوليو  2018من قبل عناصر لجان فتح
االنتفاضة والقيادة العامة في مخيم جرمانا ،حيث قاموا بدورهم بتسليمه للحاجز التابع لفرع
فلسطين على طريق جرمانا.
فيما وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قضاء الالجئ
الفلسطيني "عبادة عبد الرحمن حسن" ،خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في
المعارك الدائرة في مدينة درعا جنوب سورية.

آخر التطورات
يعاني ما يقارب ( )1000الجئ فلسطينيي لجأوا إلى السودان بسبب األزمة في سورية من
أوضاع معيشية صعبة ،حيث يشتكون من فقر الحال وتردي أوضاعهم المادية نتيجة ضعف
األجور وقلة فرص العمل ،ما أدى إلى انتشار ظاهرة التسول بين البعض منهم بشكل ملحوظ في
األحياء الراقية.
ويعامل الالجئ الفلسطيني السوري في السودان قانونياً معاملة األجنبي ال الالجئ ،األمر الذي

انعكس سلباً عليه من ناحية ارتفاع تكاليف اإلقامة وإذن الدخول مقارنة بالالجئ السوري في

السودان ،وكذلك في المعونات اإلغاثية والمادية المقدمة من قبل المنظمات الدولية ومؤسسات
المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

في السياق يشتكي معظم الفلسطينيين السوريين في السودان من تجاهل السفارة الفلسطينية
لمعاناتهم الصعبة وعدم اكتراثها بمصابهم ،ووضعها عثرات كبيرة أمام استصدار جواز السفر
الفلسطيني الذي أصبح أقل تكلفة مقارنة بالوثيقة السورية ،والتي تشكل عبئاً آخر على كاهل

فلسطينيي سورية.

في غضون ذلك دفعت األوضاع الصعبة بعض العائالت إلى الهجرة عبر الصحراء السودانية
الليبية إلى ليبيا لركوب البحر باتجاه أوروبا ،ما عرضهم لالستغالل والخطف وعمليات النصب
من قبل تجار البشر الذين يتولون رحالت التهريب ،حيث سجلت عدة حاالت خطف وسرقة من
قبل عصابات متعددة.
وعن األوضاع التعليمية لالجئين الفلسطينيين في السودان ،يعاني الجئو فلسطين القادمين من
سورية إلى السودان من غالء تكاليف التعليم ،حيث تصل رسوم الدراسة في المدارس إلى
( )150دوالر ،وفي الجامعات إلى حوالي  3آالف دوالر ،مما يحرم أوالدهم من التعليم.
أما الناحية الصحية فإن غالبية الفلسطينيين من سورية في السودان مسجلون في برنامج الدعم
الصحي لألمم المتحدة ،وهناك مطالب متزايدة لالهتمام بأوضاعهم وإدماج أطفالهم بمدارس
اليونيسف ومساعدتهم في تقديم مساعدات مالية لحل أزمة السكن كحد أدنى.

ظم المهجرون الفلسطينيون والسوريون في مخيم البل في ريف حلب شمال
من جهة أخرى ن ّ
سورية ،وقفة تضامنية مع أهالي درعا جنوب سورية ،ورفعوا خاللها شعارات منددة بالمجازر التي
يرتكبها النظام السوري والروسي ،وتؤكد على وحدة الدم السوري والفلسطيني.
المهجرين الذين قدموا من
مخيم البل الواقع في ريف حلب الشمالي مئات العائالت من
يضم ّ
ّ
ّ
قية بريف دمشق.
الغوطة الشر ّ

وباالنتقال إلى ألمانيا تواصلت فعاليات معرض الصور لضحايا تعذيب المعتقالت السورية في
مدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا ،والتي قام بتسريبها المصور العسكري الملقب بالقيصر.
انطلق المعرض التي تنظمه مجموعة ملفات قيصر برعاية مؤسسة هينريش بول ومؤسسات
ومنظمات أخرى ،يوم الثالثاء الواقع في  2018/6/26بهدف التواصل مع أهالي الضحايا
والتركيز على موضوع االعتقال والتغييب القسري بوصفه جريمة ما زالت مستمرة في سوريا،
خاصة في ظل تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم الكبيرة والمثبتة باألدلة القطعية.
أقره مجلس
إلى ذلك سيتمكن  200ألف الجئ ،معظمهم من سورية االستفادة من القانون الذي ّ
الواليات في ألمانيا ،مساء يوم الجمعة المنصرم ،الذي ينص على اإلجراءات المتعلقة بالقانون
الذي طرحه البرلمان األلماني ،في  15حزيران  -يونيو الماضي ،والقاضي بتنظيم ّلم شمل
عائالت الجئين يتمتعون بحماية ثانوية أو محددة ،فيما يتوقع أن يبلغ عدد األشخاص الذي
سيلتحقون بذويهم ،عبر هذا القانون ،نحو  60ألف شخص.

بدءا من األول من آب -
فيما ستدخل اإلجراءات التي ّ
أقرها مجلس الواليات حيز التنفيذً ،
أغسطس المقبل ،بالتحاق  1000شخص بذويهم شهرًيا ،ويمكن للزوجات واألطفال القاصرين
وآباء األطفال القاصرين الذين وصلوا إلى ألمانيا دون ذويهم ،تقديم طلبات ّلم الشمل لذويهم.

