
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3090العدد: 

29-12-2020 

 • النظام يواصل اعتقال منشقين فلسطينيين عن الجيش رغم تسوية أوضاعهم                     

 • البطاقة الذكية في سورية تحرم عائالت فلسطينية من الخبز                     

 • فصيالن فلسطينيان يفتتحان مكاتبهما في مخيم اليرموك                    

 • توزيع سلل صحية وحقائب مدرسية في مخيم حندرات                     

 " 2020عام   الجئ فلسطيني حصلوا على الجنسية 3444"السويد: 



 

 التطورات:آخر 

( الجئ فلسطيني حصلوا على  3444صلحة الهجرة السويدية أن )كشفت اإلحصائيات الرسمية لم
، والتي تصنفهم السلطات السويدية 2020الجنسية السويدية حتى الشهر الحادي عشر من عام  

، وبينت األرقام التي نشرتها مصلحة  2019( عام  3296، فيما حصل )(statslös"بال وطن" )
عن عام    2019و  2020الحاصلين على الجنسية لعام  الهجرة السويدية تراجع أعداد الفلسطينيين  

 .2018( منهم في العام  6425، حيث سجل منح ) 2018

 
الجنسية   منح  على  الموافقة  معدل  بلغ  المصلحة  لبيانات  وطن،   %46ووفقًا  بال  تصنفهم  ممن 

( لـ  منحها  الدائمة 409ورفضت  اإلقامة  على  الحصول  إجراءات  من  شّددت  كما  أشخاص،   )
 وشهدت عدة مناطق في البالد اعتصامات لرفض طلبات اللجوء العشرات منهم.  والجنسية،

إلى جنوب سورية، حيث يواصل النظام السوري اعتقال عدد من الفلسطينيين كانوا قد انشقوا سابقًا  
عن جيش التحرير الفلسطيني وانضموا لصفوف المعارضة جنوب سورية، رغم تسوية أوضاعهم  

 أجهزته األمنية.القانونية مع النظام و 

وكان النظام السوري قد فرض تسوية جديدة على المطلوبين لديه من أبناء المنطقة الجنوبية، وتم  
إسقاط كافة التهم عن المنشقين وإعطاؤهم أمر ترك، بشرط االلتحاق بالقطعة العسكرية التي انشق  

قط القاضي الشكاوى على  منها أو االنضمام للفيلق األول حصرًا والمتواجد جنوب سورية، كما أس
 المدنيين بموجب التسوية الجديدة.



 

على صعيد آخر، اشتكت عائالت فلسطينية من أبناء غزة في سورية من حرمانهم مادة الخبز،  
وقالت إحدى العائالت إن فردًا من العائلة توجه إلى أحد المخابز في حلب لشراء الخبز، لكن قوبل 

 الذكية التي فرضها النظام وأدخل عليها مادة الخبز. بالرفض بسبب عدم امتالكه البطاقة

وينقسم الفلسطينيون في سورية إلى أربع فئات حسب تاريخ اللجوء والحقوق، ومن بينهم فئة الالجئين  
: وينقسم هؤالء إلى قسمين، قسم تمكن من التسجيل على قيود مؤسسة الالجئين، وهؤالء  1967عام  

، أما الذين لم يتمكنوا من ذلك فيعاملون معاملة األجنبي  1956ام  يعاملون معاملة فئة الالجئين ع
إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية )قطاع غزة( ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة  

 جوازات السفر األردنية )المؤقتة(.

يحملون أي أوراق  : وأوضاع هؤالء هي األكثر تعقيدًا بحكم أن أغلبهم ال  1970وفئة الالجئين عام  
ثبوتية على اإلطالق، وكثير منهم تركوا أوطانهم في غزة أو الضفة وانتقلوا إلى األردن ومنه إلى 

 سورية ولم يتمكنوا من الحصول على أوراق أردنية أو وثائق سفر مصرية 

ا  في دمشق، أفاد ناشطون في مخيم اليرموك، بأن حركة فتح والجبهة الديمقراطية افتتحتا مكاتبهم
المتواجدة في المخيم، في خطوة اعتبرها البعض بأنها تعّزز عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم،  

 فيما يتواجد في المخيم مكاتب لـ "القيادة العامة" وحركة "فلسطين حرة" المواليتان للنظام السوري. 

ائل الفلسطينية من  وكان مخيم اليرموك يضم عشرات المكاتب والمقرات والمؤسسات التابعة للفص 
هدفًا   الفصائل  تلك  مقرات  جعل  والتهجير  النظام  قصف  أن  إال  والجهاد،  حماس  حركتي  بينها 

 لمجموعات المعارضة السورية.

 



 

 

 لجان عمل أهلي

(  287بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، وزعت مؤسسة "بصمة شباب فلسطين" ) 
 رونا في مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب،سلة صحية خاصة بفايروس كو 

 وقرطاسية مع حقيبة مدرسية ألطفال المخيم من الصف األول االبتدائي حتى الثالث اإلعدادي.

التحتية    110وتعيش حوالي   البنية  إلى  يفتقر  الذي  حندرات  مخيم  في  حاليًا  فلسطينية  عائالت 
 . والكهرباء، والمراكز الصحية والطبية األساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي

 


