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30-03-2019 

 "الفلسطينيين لالجئين اإلقامات نوع تغيّر الدنمارك "

عائالتهم أفراد لقاء من والحرمان التشتت تعاني السورية الفلسطينية األسر آالف 

سنوات 7 منذ" الرفاعي أيمن" الفلسطيني اعتقال يواصل السوري األمن 

المخيمات موسوعة كتاب من األول الجزء يصدر" الباش أحمد" السوري الفلسطيني الباحث 

 الفلسطينية



 

 التطورات آخر

 عام، مدتها مؤقتة حماية على الحاصلين للفلسطينيين اإلقامات لنوع تغيير عملية الدنمارك تجري
 يكون نأ على 1 على 7 البند تحت سياسي لجوء إقامات إلى 3 على 7 البند تحت هي والتي

 .لألونروا خاضعة كانت منطقة من جاء قد العالقة صاحب

 
 السوري الفلسطيني تشمل التغيير عمليات إن   العمل لمجموعة الدنمارك في مطلعة مصادر وقالت
 وهذه ،1 على 7 إلى لتتغير 2 على 7 البند حسب إنسانية تسمى التي اإلقامة يحمل الذي

 . للفلسطينيين فقط االستثناءات

 لالجئين أفضل سيكون األخيرة اإلجراءات بعد القانوني الوضع أن إلى المصادر تلك وأضافت
 أو دائمة إقامات ستمنح الدنمارك أن مستقبالا  يعرف ال أنه إلى مشيرة السوريين، الفلسطينيين

 . تعقيده وليس التجنيس تسهيل يجب اللجوء قرارات حسب أنه علماا  تجنيس،

 يقضي الماضي، العام أغسطس 2٢ بتاريخ قراراا  أصدرت قد الدنمارك في الهجرة دائرة وكانت
 الغوث وكالة عمل مناطق من القادمين للفلسطينيين اللجوء طلب معاملة طريقة بتغيير

 .الغربية الضفة غزة، قطاع األردن، لبنان، سوريا،-"األونروا"



 

 قضية 04 دراسة ستعيد الدائرة إن مستقلة، قضائية هيئة وهو الدنمارك في الالجئين مجلس وقال
 لمدة المؤقتة اإلقامة منحتهم الدائرة كانت سورية من فلسطينيين لالجئين قضية 04و رفضها، تم

 .واحد عام

 ،7/2 االنساني واللجوء ،7/1 وتسمى السياسي اللجوء ثالث، إلى الدنمارك في اإلقامات وتنقسم
 إال عائلته شمل لم   لحاملها يحق ال حيث عام، كل وتجدد عام مدتها الحماية وهي 7/3 والثالثة

 .اإلقامة على لحصوله سنوات ثالث مرور بعد

 سنتين، كل تجدد سنوات، 0 لمدة إقامة واإلنساني السياسي الالجئ يمنح اإلقامة مدة حيث ومن
 .الدائمة اإلقامة على للحصول صعبة شروطاا  المهاجرين على تفرض الدنمارك أن علماا 

 توزعوا الذين ألفرادها كبيراا  تشتتاا  السورية الفلسطينية العوائل من اآلالف تعيش آخر، جانب من
 معظم يتوزع حيث كبيرة ونفسية وقانونية اقتصادية تحديات أمام وضعها ما العالم، بلدان على
 .أوروبا وبلدان واألردن ولبنان وتركيا سورية بين الواحدة العائلة أفراد

 
 أو لها آمن مكان عن بحثاا  لسفر إما عائلته عن األسرة رب انفصال إلى التشتت ذلك أدى

 االقتصادية المتطلبات من ضاعف مما بها، لاللتحاق مخيمه من الخروج من منعه لحصار
 المعامالت بعض إلنجاز األطفال أمر ولي تطلب الدول من العديد أن إلى إضافة للعائلة،
 .بهم المتعلقة



 

 لدخول تأشيرات السوريين الفلسطينيين الالجئين منح السفارات معظم إحجام حرم حين في
 بذويهم االلتقاء من الشمل ولم اإلقامة على الحصول معاملة تستغرقها التي الفترة وطول أراضيها،

 .وتركيا ولبنان أوروبا بين ما المشتتين عائالتهم وأفراد

 معظم يخشى حيث العالم بلدان وباقي سوريا بين ما تشتت التي للعائالت بالنسبة الحال وكذلك
 .منهم الشباب خصوصاا  االعتقال، خشية إليها العودة من سورية مغادرة اضطروا الذين الالجئين

 7 منذ" الرفاعي أحمد أيمن" الفلسطيني الالجئ اعتقال السورية األمنية األجهزة تواصل ذلك، إلى
 أبناء من وهو الشام، طريق حي في منزله من 2412-7-1 بتاريخ اعتقاله تم حيث سنوات،

 .حمص في الفلسطينيين لالجئين العائدين مخيم

 
 منهم السوري النظام سجون في فلسطينياا  معتقالا ( 1737) توثيق العمل مجموعة واستطاعت هذا

 . معتقالت( 147)

 موسوعة من األول الجزء السويد في والدراسات للتوثيق أجيال مركز أصدر آخر، سياق في
 أحمد" الفلسطيني   والصحفي   للباحث سورية، مخيمات موسوعة بعنوان الفلسطينية المخيمات
 تديرها التي الخمسة االقاليم في الفلسطينية المخيمات تاريخ توثيق بهدف وذلك ،"الباش مصطفى

 واالردن وسوريا غزة وقطاع الغربية الضفة) األونروا الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة
 الالجئ حياة على الضوء مسلطة المخيمات، تلك لنشوء تاريخي سرد خالل من ،(ولبنان



 

 معتمدة واألدبي، الثقافي والحراك والتعليمية واالقتصادية االجتماعية جوانبها كافة من الفلسطيني
 .المخي مات في واللجوء والتهجير النكبة عايشوا ألشخاص حي ة وشهادات قصص على

 
 الخمسة بأجزائها الفلسطينية المخيمات لموسوعة اإلعداد أن الباش أحمد الباحث قال جانبه من
 كتاب أن إلى منوهاا  متعددة، بمراحل مر حيث عديدة، لسنوات استمر طويل عمل نتاج هي

 يوثق المتوسط، القطع من صفحة 202 في يقع الذي سورية في الفلسطينية المخيمات موسوعة
 مشيراا  متعددة، مراحل وفي السورية، العربية الجمهورية في تأسست فلسطينياا  مخيماا  عشر لخمسة

 .العام هذا تباعاا  الموسوعة من األخرى األجزاء اصدار سيتم أنه إلى

" أجيال" مؤسسة مدير وهو"  حيفا طيرة" قرية من ينحدر" الباش مصطفى أحمد" الكاتب أن ُيذكر
 بسوريا، الفلسطينيين والصحفيين للكتاب العام االتحاد في وعضو السويد في والدراسات للتوثيق

 (.واجب) الفلسطيني العودة تجمع في الشفوي والتاريخ التوثيق قسم مسؤول وكان


