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 1918االحتفال بذكرى إعالن الجمهورية في عام 

. وبهذه 1918أحيا مجلس النواب االتحادي ذكرى إعالن الجمهورية في التاسع من نوفمبر 

ئيس الدولة فرانك فالتر شتاينميار إن إعالن الدولة كان بمثابة عالمة فارقة في المناسبة قال ر

تاريخ الديمقراطية األلمانية. وأضاف أن هذا اليوم لم يأخذ مكانته التي يستحقها في ثقافة 

إحداث اختراق في الديمقراطية األلمانية.  رمزيته فيالذكريات التاريخية األلمانية، رغم 

ئيس البرلمان شويبله قد دعا إلى إحياء ذكرى األحداث الهامة التي وقعت في يشار إلى أن ر

نوفمبر من أجل عدم تعريض السالم والحرية للمخاطر من جديد. مضيفاً أن التاسع من  9

عام وكذلك  100نوفمبر كان يوماً مصيرياً بالنسبة لأللمان، فيما يخص إعالن الدولة قبل 

 .1989وسقوط سور برلين  1938ام بالنسبة لليلة المذبحة في ع

 

 ترامب ينوي تشديد إجراءات اللجوء

جديداً ترامب تشديد إجراءات اللجوء، حيث سيوقع اليوم مرسوماً  األمريكي يعتزم الرئيس

بهذا الخصوص، بحسب إفادة البيت األبيض. حيث سيصبح بمقدور الالجئين مستقبالً تقديم 

معبر رسمي واحد. ويأتي هذا اإلجراء الجديد على طلبات لجوء في حال دخلوا البالد من 

يشار إلى أن خلفية تواجد آالف البشر من أمريكا الوسطى في طريقهم إلى الواليات المتحدة. 

 منظمات حقوق اإلنسان تعتزم اتخاذ إجراءات قضائية حيال المرسوم الجديد.

 

 

 

 

 



 التزامات جديدة على الالجئين

لى قانون اللجوء، حيث يتوجب على بعض فئات الالجئين أقر مجلس النواب اتخاذ تعديالت ع

القيام بالتزامات جديدة والتجاوب فيما يخص التدقيق على إجراءات اللجوء، بمعنى أنه يتعين 

جراءات التدقيق على قرارات والتجاوب مع متطلبات إ على الالجئين تقديم الدعم والمساندة

إصالحياً بهذا الخصوص. يشار إلى أن القانون لجوئهم. وكان مجلس النواب قد أقر إجراءاً 

، لكن ليس م الالجئين التجاوب فيما يخص تقديم الطلب فقطالم ينص حتى اآلن سوى على إلز

سنوات. ويقتضي اإلجراء الجديد إلزام الالجئين  3فيما يتعلق بقرارات اللجوء بعد مضي 

والسماح بأخذ البصمات. ومن ال  تقديم هويات شخصية وأوراقاً ثبوتية حتى في موعد التدقيق

يتجاوب في هذه اإلجراءات يتهدده عقوبات تتراوح ما بين التعرض لمساوىء وأضرار في 

التدقيق على اللجوء والغرامة المالية بل حتى عقوبة السجن. وقال ديتليف شتايف النائب عن 

أنه منح فيها لجوء  فيها الحزب المسيحي الديمقراطي بأنه ال ينبغي السماح ألي حالة يكتشف

بغير وجه حق. وقال ال فائدة من إجراءات التدقيق على قرارات اللجوء في حال لم يتجاوب 

 أصحاب الشأن.

 

 شاهدان يمثالن اليوم أمام لجنة تقصي الحقائق بشأن هجوم َعمري

يمثل اليوم شاهدان مهمان من الشرطة أمام لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس النواب في 

ية برلين فيما يخص حادثة االعتداء على سوق عيد الميالد ببرلين، حيث تم استدعاء وال

ئيس مكتب الجنايات المحلي شتيوف، حيث سيتم رئيس الشرطة األسبق )كانت( ور

استجوابهما فيما يتعلق بأداء الشرطة الجنائية ومراقبة عمري قبل قيامه باالعتداء. وكشفت 

لت" الذي تقارير إعالمية أن مكتب الج نايات المحلي سبق أن استعان بمخبر في مسجد "فُصِّ

مري يتردد بانتظام. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان أغلق مؤخراً ، حيث كان ع  

 .أم ال عمري تونسي الجنسيةخطورة بإمكان مكتب الجنايات المحلي التعرف على مدى 

 

 ني جورجيا والمغرب العربيالخضر يرفضون تقصير إجراءات اللجوء بالنسبة لمواط

سعت الحكومة االتحادية دون جدوى إلى كسب كل من حزبي الخضر واليسار إلى مسودة 

قانون يقضي بتصنيف كل من تونس والجزائر والمغرب وجورجيا دوالً آمنة، األمر الذي 

 كان سينجم عنه تقصير مدة إجراءات اللجوء بالنسبة لمواطني هذه الدول. وفي هذا السياق

أعرب وكيل وزارة الداخلية للشؤون البرلمانية عن الحزب المسيحي الديمقراطي عن قناعته 

بأنه من شأن هكذا إجراء تقليص عدد المتقدمين بطلبات لجوء من دول شمال إفريقيا 

 وجورجيا.



 مشاريع لصالح الالجئين في برلين تحوز على جوائز تكريمية

االندماج التابعة لمؤسسة رلين على جوائز حصلت ثالث مشروعات لالجئين في والية ب

هيرتي، حيث أجري االحتفال مساء أمس في فرانكفورت الواقعة على نهر الماين.  ونال 

الذي يقدم الدعم للنساء  space2growن ألف يورو مشروع يالجائزة األولى التي تقدر بخمس

الثاني مشروع المشردات في مجال الصحة على سبيل المثال، في حين احتل المركز 

ساعة للمستشفيات وعيادات  24"تريافون" الذي أنشأ مؤسسه خدمة ترجمة هاتفية على مدى 

األطباء. كذلك تم تكريم "رعاة الالجئين السوريين " الذين تولوا تقديم العون والمساعدة فيما 

 يخص الحصول على عمل أو مسكن تحديداً. 

 
 

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 

 


