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 تجمع فلسطينيي سورية في البقاع يلتقي مفتي بعلبك الهرمل •

 الهجرة السويدية: ال جنسية بدون اإلقامة الدائمة •

 توزيع بعض المساعدات على فلسطينيي سورية في مخيمي شاتيال وبرج البراجنة •

 مستمر" "مقتل مدني في مخيم اليرموك وسط "تعفيش"



 

 آخر التطورات 

مدنيًا من أبناء المخيم قضى في منطقة شارع عين  أفاد شهود عيان من سكان مخيم اليرموك بأن 
غزال إثر رمي "العفيشة" لصوص المنازل، األخشاب من أحد األبنية على رأسه مما تسبب بوفاته  

 على الفور. 

وقال ناشطون إن عائلة الضحية حاولت رفع دعوى قضائية بالجهة المسؤولة عن حماية المخيم  
 أنها أرغمت على عدم رفعها بسبب إطالق التهديد والوعيد.كونها مسؤولة عن لصوص المخيم، إال  

وانتقد الناشطون وعائلة الضحية صمت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية حول االنتهاكات  
 بحّق المدنيين وأعمال نهب ممتلكاتهم في مخيم اليرموك.

 
كما أفاد شهود عيان إن أعمال النهب مستمرة في المحالت التجارية في شارع لوبية وصفد بمخيم   

اليرموك على مرأى عناصر اللجان الفلسطينية، حيث يتم نزع األخشاب وديكورات المحالت على  
 جانبي الشارع. 

حرير الفلسطينية  بدورهم طالب سكان مخيم اليرموك السلطات السورية والجهات المعنية ومنظمة الت
ووكالة األونروا بالعمل على تأمين البنى التحتية للمخيم من أجل اإلسراع بعودة من منازلهم، مشيرين  
إلى أنهم يعيشون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة غالء األسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من  

 الناحية االقتصادية وزاد من معاناتهم. 



 

النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك  الجدير بالتنويه أن عناصر 
، في ظاهرة ما بات ُيعرف 2018أيار / مايو    21واألحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم  

 بالتعفيش. 

في لبنان، التقى تجمع األهالي للفلسطينيين السوريين في البقاع اللبناني مع مفتي بعلبك الهرمل 
"خالد الصلح لمناقشة أوضاع النازحين الفلسطينيين في لبنان، فيما أعلن عن تعاون بين  الشيخ 

 الطرفين خالل األيام القادمة.

 
يأتي ذلك وسط مناشدات األهالي في البقاع وعرسال لتخفيف معاناتهم، والعمل على إيصال  

 المساعدات لهم وخاصة من يعيش منهم في الخيام.

مصلحة الهجرة السويدية تنويهًا بخصوص الحصول على الجنسية   في بالد المهجر، أصدرت
السويدية، قالت فيه إنه يجب أن يكون لدى المتقدم تصريح إقامة دائمة عند التقدم بطلب للحصول 

 على الجنسية السويدية.

 بلغوا  وأشارت الهجرة أنه يجب على المتقدمين أن يكونوا قادرين على إثبات هويتهم، وأن يكونوا قد 
سنة، ولديهم تصريح إقامة دائمة أو بطاقة إقامة تنطبق على من هم مواطنين في االتحاد  18

 األوروبي أو من تم لم شملهم ألقارب من االتحاد األوروبي. 

 وعلى المتقدم أن يستوفي شرط اإلقامة في البالد للفترة المنصوص عليها بالقانون، باإلضافة إلى 



 

ونوهت انه سيتم رفض طلبات الحصول على الجنسية من ال  أن يكون حسن السيرة والسلوك، 
وقال الجئون فلسطينيون من سورية في السويد لمجموعة العمل "إن دائرة الهجرة  ،  يستوفي الشروط

 السويدية تفرض شروطًا صعبة على الالجئين لتحويل إقاماتهم من المؤقتة إلى الدائمة.

ظام منح اإلقامة الدائمة للمؤقتة في منتصف يوليو عام  وأشار الالجئون أن دائرة الهجرة استبدلت ن
، وخالل األربع سنوات الماضية قّدم آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم طلبات  2016

 اللجوء، ومنحوا اإلقامة المؤقتة مدة عامين. 

............. 

 لجان عمل أهلي

غطاء شتوي على العائالت  (  50) مادة الخبز وربطة من  (  250) في العمل اإلغاثي  ع ناشطون  وزّ 
الفلسطينية السورية النازحة في مخيمي شاتيال وبرج البراجنة في بيروت، وذلك ضمن مشروع "ربطة  
 خبز"، وقال الناشط "محمود الشهابي" إن التبرعات دعمًا من الجئين فلسطينيين سوريين في أوروبا. 

 
لمهجرة إلى مخيمي شاتيال وبرج البراجنة في العاصمة اللبنانية  وتعاني العائالت الفلسطينية السورية ا

بيروت من أوضاع صعبة جدًا على كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، وما زاد 
(  870حوالي )عددهم في بيروت  يبلغ  ، و سائحينمن مأساتهم وفاقمها معاملة الحكومة اللبنانية لهم ك

 . ألف عائلة فلسطينية سورية 12عائلة من أصل حوالي  


