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لالجئين فلسطينيين وسوريين يحظر لم " اإلقامة المؤقتة"ألمانيا تمنح "
 "شمل عائالتهم

      

 
 

 غارات جوية على أطراف مخيم خان الشيح بريف دمشق  

  الستكمال ملف الخروج من اليرموكأنباء عن عودة المفاوضات بين النظام وفتح الشام 

  ضمن فريق استشاري لألمم " سليم سالمة"بان كي مون يعين الفلسطيني السوري

  المتحدة

  في " نتنياهو ال أهالً والسهالً "بمشاركة فلسطينيي سورية وضع اللمسات األخيرة لحملة

 هولندا
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 آخر التطورات

العمل، من أن السلطات األلمانية اشتكى الجئون فلسطينيون عبر رسائل وصلت لمجموعة 
 "الحماية الفرعية"والذي يحظر عليهم لم شمل عائالتهم، وبحسب قانون " اإلقامة المؤقتة"تمنحهم 

سنين، حيث ال  3توقف منح االقامة الـ  (تجدد كل سنة لمدة خمس سنواتو  اقامة لمدة سنة)
ال يحق له القرض الدراسي،  يحق لحاملها لم الشمل، وال يحق له أن يعمل أعمال حرة، كما

 .سنوات، والجواز الفضي 5ومنحه اإلقامة الدائمة بعد 

 
، هوعدم (سنة أو سنتين)ويرى حقوقيون أن األسباب التي بموجبها تمنح الحماية الجزئية المؤقتة 

، لذا يجب تقديم أسباب (وأسباب طلب اللجوء في المانيا)قناعة المحقق والقاضي بالقصة المقدمة 
نعة بوجود خطر الموت، بسبب الحرب والدمار وصعوبة الحياة والعيش والنزوح أكثر من مرة مق

من مناطق الصراع ضمن البلد وضمن الدول المجاورة والمعاناة والمرض، وشرح تسلسل رحلة 
ويجب علي الالجئ التكلم بثقة واحترام ( بالبلدان وتواريخ الدخول لكل دولة)اللجوء ألوربا بدقة 

 .ية وعدم االرتباك والكذب وتحضير كل المعلومات واالجابات وتسجيلها على ورقةومنطق

ذا لم يوجد  ،(جواز سفر او هوية)ويضيف الحقوقيون بأنه يجب تقديم اثباتات شخصية مقنعة  وا 
يجب تسليم كل الوثائق األخرى مثل الهوية دفتر عائلة أو إخراجات قيد أو بيانات والدة أو بيان 

 .ويجب تجهيزها قبل المحكمة حصرا   (قد زواج، مترجمة مصدقة من الخارجيةعائلي أو ع
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ينصح حقوقيون بأنه يجب توكيل محامي فورا   (سنة)وفي حالة صدور اإلقامة الجزئية المؤقتة 
مختص بقضايا اللجوء، والطعن بالقرار، ألن اإلقامة الفرعية تمنع لم الشمل لمدة سنتين وتمنع 

خرى، والكريتاس والدياكوني منظمات مهمتها مساعدة وتقديم الخدمات االنتقال لمقاطعة ا
االتصال بالمحاكم لمتابعة اجراءات و  والنصائح لالجئين، وتوكيل محاميين معتمدين والمراسلة

 .المحاكم واالقامات

وعلى الرغم من حصول اآلالف من الالجئين على اإلقامة المؤقتة إال أنه ومع وجود خالفات 
ن الحكومة األلمانية والمحاكم، فقد تم منح الكثير من الالجئين الفلسطينيين حق اإلقامة كبيرة بي
 .سنوات والتي يحق لحاملها لم الشمل والعمل 3لمدة 

يشار إلى أنه ال يوجد إحصائيات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، 
وفقا  للقوانين األلمانية، إال أن ألمانيا ملتزمة تبعا   والذين ُيصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية

التفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس األشخاص عديمي الجنسية وذلك استنادا  إلى قانون الجنسية 
 .0222األلمانية للعام 

وفي الغوطة الغربية من ريف دمشق شن الطيران الحربي غارات جوية على أطراف مخيم خان 
سطينيين في ريف دمشق، اقتصرت أضرارها على الماديات، إلى ذلك ال يزال الشيح لالجئين الفل

األهالي يعانون من ظروف انسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض على المخيم، عدا عن 
وقوعه على خط تماس بين أطراف الصراع الدائر في سوريا، حيث يعاني بسبب ذلك من نقص 

بير بالبنية التحتية والخدمات، وعدم توافر حماية او حاد بالخدمات الصحية والطبية، وتضرر ك
 .تحييد للمدنيين والمرافق المدنية في المخيم

ويعتبر مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في الغوطة الغربية للعاصمة دمشق، من أكبر 
 تجمعات الالجئين الفلسطينيين على األراضي السورية، حيث كان يقطنه أكثر من ثالثين الف
نسمة وأدى الصراع الدائر في سوريا إلى تهجير أكثر من نصف سكانه، وبنفس الوقت نزح إليه 
حوالي أربعة االف شخص من بلدات ومدن الغوطة الغربية، مثل معضمية الشام، وداريا بسبب 

 .تدهور األوضاع األمنية فيهما
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المتبقيين داخله نبأ في غضون ذلك نقل عدد من الناشطين وبعض من أهالي مخيم اليرموك 
، بهدف إخراج مقاتلي "جبهة النصرة سابقا   "عودة التفاوض بين النظام السوري، وفتح الشام

الجبهة من المنطقة الجنوبية ومخيم اليرموك باتجاه إدلب في شمال سوريا، بعد أكثر من شهرين 
 .على توقف المفاوضات

، "جبهة النصرة سابقا  "وري مع فتح الشام الجدير ذكره أن المفاوضات التي يجريها النظام الس
داعش وبرعاية أممية، -ليست األولى حيث جرت مفاوضات سابقة بين النظام وتنظيم الدولة 

مفاوضات عبر وسطاء بين النظام السوري وجبهة النصرة في  0202/  7/ 8حيث عقدت يوم 
بانسحاب عناصر  مخيم اليرموك جنوب دمشق، أسفرت عن اتفاق جرى بين الطرفين ويقضي

جبهة النصرة مع عائالتهم وبشكل كامل من المخيم إلى إدلب شمال غرب سورية معقل جبهة 
 .النصرة إال أن المفاوضات باءت بالفشل

 
وفي سياق مختلف عين األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الشاب الفلسطيني السوري 

سوريا، ضمن فريق استشاري من  -االنسان مدير الرابطة الفلسطينية لحقوق " سليم سالمة"
الخبراء المكلفين بإعداد دراسة مرحلية عن الشباب والسالم واألمن، والدراسة هي خطوة تالية 

والذي يعد األول من نوعه، ويهدف  0205الصادر عام  0052للقرار األممي في مجلس األمن 
 (.منالسالم واأل)إلى تعزيز مشاركة الشباب في هذين المجالين 
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 0205مارس /سوريا منذ آذار –وعلق سالمة وهو مدير الرابطة الفلسطينية لحقوق االنسان 
كأحد : "على التعين قائال  أنه 0200والتي بدأت عملها من مخيم اليرموك في دمشق مطلع 

الشبان الذين أفرزهم الحراك الشعبي السوري، فإنه من دواعي سروري أن أكون جزء  من حوار 
، مشيرا  إلى أنه يؤمن بضرورة أن يخبر قصص الشباب "ي المستوى بمسائل الشبابدولي عال

 : السوري مرارا  وتكرارا ، هؤالء الشباب الذين قاموا بما كان ينبغي على العالم أجمع القيام به

إنها أيام صعبة للغاية على سوريا وعلى "وأضاف " لحفاظ على الحد األدنى من الحياة في سوريا"
 ."يها على حد سواء، لم يتوقف المجتمع الدولي لحظة عن خذلنا طوال السنين المنصرمةفلسطين

 
 -وباالنتقال إلى هولندا بمشاركة فلسطينيي سورية اجتمعت في النادي العربي في مدينة دنهاخ 

، حيث تهدف الحملة لمناهضة زيارة رئيس "نتنياهو ال أهال  والسهال  "الهاي الهولندي ادارة حملة 
وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو إلى المملكة الهولندية، وجرى التنسيق ووضع اللمسات األخيرة 

 .على خطط اللجان المشرفة على الحملة وعرض المنشورات والالفتات الخاصة بها

مناصري قضيته في هولندا بضرورة و  ووجهت اإلدارة نداء الى عموم أبناء شعبنا الفلسطيني
موعد الزيارة المشؤومة بحسب  22/20/0202ي فعاليات النشاط الرئيسي في المشاركة فو  الحشد

 .وصف الحملة

يشار إلى أن الجاليات الفلسطينية تنشط في الدول األوروبية من خالل المعارض الفنية 
والمؤتمرات والندوات في محاوالت منها، إليصال معاناة الالجئين الفلسطينيين وخاصة في سوريا 
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رحل الموت التي خاضها الالجئون عبر القوارب وصوال  إلى دول اللجوء، و  فلسطينيةومخيماتها ال
إضافة للحفاظ على هوية الالجئ الفلسطيني ومنع تذويبه في المجتمعات األوروبية، والمشاركة 

 .في فعاليات تناصر القضية الفلسطينية وحقوق شعبها

 

 8102/ أغسطس  –آب / 82/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن(15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان(42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة (6000)  •

 .0205يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .0202ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 70)من أكثر  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوما  ( 707)يوم، والماء لـ ( 0008)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0027)
 .ضحية( 087)ر على التوالي، عدد ضحايا الحصا

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 0202)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 0000)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 72)عنه ودمار حوالي يوما  النقطاع المياه ( 870)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


