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 فتى فلسطيني من أبناء مخيم حندرات يقضي بإطالق نار في مالمو  •

 10محافظة دمشق: لمخيم اليرموك خصوصية قانونية وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم  •

 هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة توزع مساعداتها شمال سورية  •

 2574: العدد
11-11-2019 

 "السويد: قرار ترحيل بحّق عائلة فلسطينية سورية إلى السعودية"



 

 آخر التطورات

أصدرت دائرة الهجرة السويدية قرار ترحيل بحّق الالجئة الفلسطينية السورية "منال زيدان" وأبناؤها  
 سنوات من االنتظار، ورفض منحها اإلقامة وفشل استئناف القرار لعدة مرات.األربعة بعد أربع 

وفي تفاصيل القضية قالت زيدان لموقع "الكومبس" السويدي أن العائلة قّدمت بطلب لجوء في 
 بعد خروجها من المملكة العربية السعودية وانتهاء إقامة زوجها فيها.  2015السويد عام  

أصدرت دائرة الهجرة قرار رفض طلبات اللجوء وترحيل العائلة إلى وبعد سنتين من االنتظار 
 مرات وقوبل بالرفض وقرار ترحيل مع وقف التنفيذ. 3السعودية، ثم استأنفت العائلة 

 
على إثر ذلك حاولت منال التواصل مع السفارة السعودية والعودة إليها واستخراج تأشيرة دخول  

 دم امتالكهم تصريح إقامة في أي دولة بالعالم.غير أن طلبها قوبل بالرفض، بدعوى ع

وعادت العائلة وتقدمت بطلب استئناف لمحكمة الهجرة االبتدائية إلعادة النظر في القضية مرفقة  
باألوراق التي حصلت عليها من السفارة السعودية، لكن رفضت المحكمة اعتماد الوثائق بحجة  

 أنها أدلة ضعيفة. 

ة ُأبِلغت منال وأبنائها بحقهم في تقديم طلبات لجوء جديدة إلى وبحسب الكومبس "في النهاي
، إلعادة تقييم أوضاعهم، في حال عدم  2022مصلحة الهجرة السويدي بحلول أيار مايو 

 استطاعة تنفيذ قرار ترحيلهم.

  2015وتعيش الالجئة الفلسطينية منال وأبنائها األربعة بمعاناة كبيرة، حيث تسكن منذ سنة 
أفراد، ما يعني أن عدد سكان   6ئلة شقيقتها ميسون في مدينة هلسنبوري المكون من بمنزل عا

 شخصًا.  12المنزل 



 

تقول منال "إن كل فرد في هذا المنزل اليوم يعاني نفسيًا بشدة نتيجة لألوضاع الراهنة. لدي أيضًا 
ل على  ، لم تستطيعا الدراسة في الجامعة، أو حتى الحصو 21و  19فتاتين بالغتين في سن 

 وظائف، لعدم امتالكهما أرقامًا وطنية سويدية" 

وتؤكد "أنا الجئة فلسطينية ولست سعودية، ما يعني أن ترحيلي إلى السعودية أمر غير منطقي  
أصاًل، إن أرادوا ترحيلي فمن المفترض أن يكون إلى بلدي فلسطين، ال أن يتم نقلي من مهجر  

 إلى مهجر أخر"

عامًا من أبناء مخيم   15فتى الفلسطيني السوري "جعفر محمد ابراهيم" في السويد أيضًا، قضى ال
حندرات في حلب، أول أمس، جراء تعرضه إلطالق نار خالل تواجده في مطعم للبيتزا في مدينة  

 مالمو جنوب السويد.

 
وأوضحت مصادر إعالم سويدية أن المهاجمين فتحوا النار على المطعم، مما إدى لمقتل صبي  

ر، ورأى شهود عيان المهاجمين يهربون من مكان الحادث على متن دراجات هوائية،  وإصابة آخ
 فيما أكدت رئيسة بلدية مالمو على أن ما حدث هو جزء من جرائم العصابات في المدينة. 

وأفادت الشرطة إنها لم تعثر على أية أدلة حول الدوافع وراء الجريمة، وأكدت أن الصبّي لم يكن  
الشرطة، وليس هناك ما يشير إلى إن الصبي كان على عالقة بالعصابات  في أي من سجالت 

 اإلجرامية، وفق راديو السويد.

في سورية، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سمير جزائرلي" بأن مخيم اليرموك 
ن  القديم له خصوصية من الناحية القانونية، ألن األرض تخضع إلشراف "الهيئة العامة لالجئي 

والفلسطينيين العرب"، فأغلب الملكيات فيه تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو حكم  



 

، الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو  10محكمة، وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم 
 أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات اإلدارية.

نطقة اليرموك أصبحت تابعة تنظيميًا للمحافظة  وأضاف جزائرلي لموقع "االقتصادي"، بأن م 
 بموجب قرار رئيس الوزراء بعد أن كانت تابعة للجنة المحلية العائدة لوزارة اإلدارة المحلية. 

  15وأكد أن ال تهجير لسكان مخيم اليرموك والملكية مصانة بموجب الدستور، وأشار أن مدة الـ 
ظيم المنطقة ليس لها عالقة بعودة السكان، وإنما هي  عامًا التي تم الحديث عنها مؤخرًا حول تن

المدة المتوقعة من الشركة الدارسة لتنفيذ التنظيم الجديد لكل منطقة اليرموك كإحدى الخيارات  
 المطروحة، ولم يتم اختيار أي من االقتراحات حتى اآلن لتنفيذه.

واقعًا خدميًا سيئًا، الفتًا إلى أن   وبّين الجزائرلي أن منطقة المخيم غير صالحة للسكن النها تعاني
قطاع الكهرباء هو األكثر تضررًا "جراء العمليات" العسكرية ثم قطاع الصرف الصحي ومياه  

 الشرب.

لعملية عسكرية بهدف  2018وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 
نية"، استخدم فيها جميع صنوف  طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطي

% من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا  60األسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 
من المدنيين، وتال ذلك عمليات نهب وسرقة "تعفيش" من قبل جيش النظام السوري لمنازل  

 األهالي وتمديدات الكهرباء في الشوارع والمنازل وغيرها. 

 

 لجان عمل أهلي

األندونيسية، قّدم فريق هيئة "فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية"   KNRPبتبرع من جمعية 
 األغطية الشتوية وسلة من األواني المنزلية للمهجرين من ريف إدلب الجنوبي.

عقائق وتوزيعها على المحتاجين، وقالت الهيئة إن   6كما قام فريق الهيئة بتوزيع لحوم ذبائح 
 عداتها هي باكورة مشاريع فصل الشتاء. مسا



 

وتواصل هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية تستمر بتقديم العديد من خدماتها اإلغاثية والطبية  
 والخدمية للمهجرين الفلسطينيين والسوريين قسرًا إلى الشمال السوري.

 
 


