
 

2wxx5z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2466: العدد

 الفلسطينيين في أوروبا بمشاركة فلسطينيين من سورية نالتشكيلييتأسيس رابطة الفنانين  •

 أعمال تنظيف وترحيل الركام من شوارع مخيم حندرات •

 افتتاح مركز تدريب مهني لالجئات الفلسطينيات في قدسيا •

05-08-2019 

 "السويد: دائرة الهجرة تقرر ترحيل الجئة فلسطينية"



 

 آخر التطورات

عام، وقررت  27رفضت دائرة الهجرة السويدية منح حّق اللجوء لالجئة الفلسطينية "لين الخطيب" 
يشون هناك، بحسب ما صرحت به ترحيلها إلى لبنان ألن والدتها )مواطنة لبنانية( وأختها يع

 وسائل إعالم سويدية.

إلى  2012وعند اندالع الحرب هّجرت مع عائلتها عام  1992وولدت لين في سورية عام 
لبنان، ونتيجة لوضع الالجئ الفلسطيني السوري السيء في لبنان عادت العائلة إلى سورية ثم 

 فروا إلى أوروبا.

ر وأبيها إلى السويد، ومنح أخوها حّق اللجوء ألن ترحيله سنوات لجأت مع أخيها الصغي 5وقبل 
 سيؤدي إلى التحاقه بشكل إجباري في الجيش بسورية.

 
في حين رفضت الهجرة طلب لين وأبيها، وقدمت بطلب لجوء لدائرة الهجرة السويدية مرة ثانية 

امة، شهر، وفي األسبوع الماضي انتهت صالحية اإلق 13ومنحت حق اللجوء المؤقت مدة 
 والهجرة رفضت تمديد اإلقامة مرة أخرى.

تقول لين الخطيب للتلفزيون السويدي "بعد أن أصبح لدي وظيفة في السويد وبدأت العمل تريد 
 .الهجرة ترحيلي، وال أعلم ربما تأتي الشرطة فجأة في أي وقت وتقوم بترحيلي"

تنا ألننا فلسطينيون وبال جنسية، وحول لبنان وجهة الترحيل المقررة قالت لين "لبنان اليرغب بعود
 .لقد حجزت في أحد المرات تذكرة إلى بيروت وتم إعادتي من مطار أرالندا في ستوكهولم"

ووفقًا للتلفزيون السويدي "من يتم رفض لجوؤه ال يحق له طلب أي مساعدة قانونية وال يحصل 
 .على أي تعويض مالي"



 

سورية قال ناشطون "يبدو أن األمور في السويد  وحول قرار الترحيل كونها فلسطينية من مواليد
تتغير بسرعة، فال توجد ثوابت بخصوص الهجرة، ومع حزمة القوانين الجديدة أصبح واضحًا أن 
منح اإلقامة التلقائية للقادمين من سورية انتهت، كما انتهت من قبلها منح اإلقامات السريعة 

 .للعراقيين وغيرهم"

جموعة من الفنانين الفلسطينيين المستقلين "رابطة الفنانين التشكيليين في أوروبا أيضًا، أسّس م
فنان وفنانة من عدة دول أوروبية، ألمانيا السويد هولندا  50الفلسطينيين في أوروبا"، وشارك فيها 

 فرنسا الدنمارك والنرويج.

خيمات % من فنانين فلسطينيين قادمين من سورية، إضافة إلى م 50وضمت الرابطة قرابة 
 لبنان ومن األراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

 
وقدمت الرابطة أولى أعمالها بتنظيم معرض للفنانين في العاصمة األلمانية برلين، استعرض 
الفنانون من خالل إبداعهم قضيتهم الفلسطينية، للتأكيد على الهوية وحق العودة والبعد اإلنساني 

 للحرية والعدالة اإلنسانية. 

شار أن الجاليات الفلسطينية تنشط في الدول األوروبية من خالل المعارض الفنية والمؤتمرات ي
والندوات في محاوالت منها، إليصال معاناة الالجئين الفلسطينيين ومخيماتهم الفلسطينية ورحل 
الموت التي خاضها الالجئون عبر القوارب وصواًل إلى دول اللجوء، إضافة للحفاظ على هوية 

 لالجئ الفلسطيني ومنع تذويبه في المجتمعات األوروبية.ا



 

والتوجد احصاءات رسمية لعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصولوا أوروبا خالل 
 أحداث الحرب في سوريا.

بعمليات ترحيل وتنظيف  ADRAفي سورية، بدأت جمعية الهالل األحمر السوري ومنظمة 
ن الفلسطينيين في حلب من مخلفات الحرب، وسيشمل التنظيف شوارع مخيم حندرات لالجئي

 المنطقة الواقعة من شقيف ودوار الجندول حتى سجن حلب المركزي.

هذا وجّدد أهالي المخيم مطالبتهم من كافة الجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 
التي أجبروا على النزوح منها،  الفلسطينيين )األونروا( بإعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم

 إثر تعرضه لقصف النظام السوري وسيطرة المعارضة السورية المسلحة. 2013-04-27يوم 

من مباني مخيم حندرات في حلب مدمرة تدميرًا كاماًل  %90وتشير تتقديرات األهالي أن حوالي 
ظام السوري بالصواريخ وجزئيًا، بسبب المعارك التي اندلعت فيه، واستهدافه من قبل قوات الن

 والبراميل المتفجرة.

 
وفي ريف دمشق، افتتحت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بالتعاون مع الهيئة الخيرية مركز 

 تدريب مهني في الخياطة بمركز يافا لألنشطة التنموية في منطقة قدسيا بريف دمشق.

على  وقادراتيلهم إلى نساء منتجات وقال القائمون على المركز إنه يتوجه للنساء المعيالت لتحو 
 إدارة وتنفيذ مشاريع صغيرة ضمن مجاالت الخياطة المنزلية والصناعية.

يشار إلى أن برامج تدريب مشتركة بين المنظمات الدولية والمحلية في سورية تستهدف الالجئين 
 الفلسطينيين في عدد من المناطق وخاصة النازحين منهم.


