
 سياسة مغايرة للتعامل مع اللجئي في برليمهتأخرةَ عهن أوانهها :

( ول - اشتراك – بقاء) هذا هو جوهر مفهوم سياسةوص  

(DIE LINKE)اللجوء، التي طرحها حزب اليسار  على مجلس 

.  وهنا سيتم عرض هذه السياسة باختصار2014النواب - برلين في ديسمبر 

 ويستند هذا المفهوم على انتقادات متزايدة موجهة للتسرع، والخطة غير 

 واضحة المعالم لسياسة مجلس الشيوخ. تتصف هذه السياسة الحمراء السوداء

(SPD) (والمقصود ألوان الحزبين الاجتماعي  الديمقراطي المسيحيالاتحاد و   

الديمقراطي

 (CDU)) بما يلي:

 ردود فعل دفاعية سلبية تجاه اللاجئين واستبعادهم بدلاً من المناقشة التي  • 

 تنطلق من مبدأ حقوق الإنسان والفرص ومن تطوير منظور مبكر لآلية الاندماج

.((الانسجام مع المجتمع



 •  ً  الحراك قصير الأمد، السياسة السرية والتقاذف المتبادل للمسؤولية, فبدلا

 من تعزيز التعاون بين مجلس الشيوخ من جهة والإدارات المحلية والمجتمع

 المدني من جهةٍ أخرى، يقوم كل طرف منهم برمي المسؤوليات على الطرف

. الآخر

•   ً  .غياب تصورِ يشمل المدينة كاملة

 إن السياسة التي يتبناها الائتلاف اليساري من أجل اللاجئين في برلين تبيّن

 الخيارات الأخرى المتاحة كبدائل لسياسة الائتلاف (الأحمر-الأسود) ومكامن

 التدابير والإجراءات المعتمدة، كما تبيّن فسحات المناورة المغفلة من قبل هذين

.الحزبين والتي يمكن استغلالها للوصول إلى سياسة عادلة للاجئين

النموذج: وصول - اشتراك - بقاء 

:السياسة المخطوطة بالخط العريض مبنية على هذه المبادئ

  برلين تحتاج إلى مفهوم مفتوح، مفهوم يتخلى عنخهلق مهفهوم الهبقاء مهنذ الهبدء:

 سياسة ردع و إبعاد اللاجئين، حيث يقوي هذا المفهوم التماسك الاجتماعي في

 برلين ويؤمّن الظروف المناسبة للاجئين القادمين حديثاً لبناء حياة جديدة مستقلة

, كما يجب العهتراف بهإمهكانهاتههم ومؤههلتههم الهعلميةومستقرة بأسرع وقت ممكن  

حهههههيث يهههههتم تهههههعديهههههل مههههها يحهههههملونهههههه مهههههن خهههههبرات وشههههههادات عهههههلمية واسهههههتغلل جهههههميع  

. بسرعةالجالت لنحهم القامة

  طالبي اللجوء الهاربين من الحربتهقديهم الهتوجهيهات الهلزمهة لهلحوال الهحياتهية:

 ليسوا مجموعة متجانسة من الناس، ولدى كل منهم ظروف مختلفة، منهم من

 أتى مع أسرته ومنهم من أتى بمفرده، منهم من هو وحيد في برلين ومنهم من

  اللاجئين قادرين على. في الحقيقة إن معظملديه شبكة من المعارف أو الأقارب

 إيجاد طريقهم  إلى الحياة الجديدة وبدون مواجهة صعوبات كبيرة، وذلك إذا لم

 تقم الإجراءات الحكومية بعرقلتهم واعتراض طريقهم. البعض منهم بحاجة إلى

 دعم ومساعدة، وهنا تظهر الحاجة إلى آلية أو خطة منفتحة  لقبول اللاجئين



 واندماجهم والتي تقوم بدورها بالتعرف على أحوالهم الحياتية لتقديم الدعم لهم

.اذا دعت الحاجة لذلك

م الجتمع الهههههههدني:   إن مواطني برلين يبدون تضامناً كبيراً مع اللاجئين،دع

 وبذلك فهم يشكلون -إلى جانب الشبكات المهنية- ضمانةً لحاضرةٍ عالمية

 وحصناً منيعاً ضد سياسة تهميش اللاجئين وإقصائهم. لذلك يجب أن يتم

 إدخال مبادرات المجتمع المدني هذه على قدر المساواة  في عملية تطوير

 المفاهيم التي تحاكي المستقبل، ويجب الإعلان عن أنّ الإستياء الذي يُوجّه ضد

ًاللاجئين ويمتد إلى داخل مخي ماتهم مخالفةً قانونية .

  سياسة اللجوء هي موضوع محوري،تحسهي الهتنسيق والهتوجهه السهتراتيجي: 

 وهي سياسة تستلزم جهود أعضاء مجلس الشيوخ المسؤولين عن البناء والتربية

 (المدارس) والشؤون الداخلية والصحة والعمل بالإضافة إلى العمدة

 واستشاريي مجلس المدينة. حيث يمكن التحقق من نجاح المسار الجديد فقط

 من خلال التعاون والتنسيق المشترك والمراقبة وتقديم التقارير الواضحة وبشكل

 دائم، ومن خلال ترابط التدابير والإجراءات المنفردة مع بعضها البعض أيضاً،

.بالإضافة لوضع الموارد في مكانها اللازم

  سهياسهة لهجوء مهختلفة على صهعيد الهقاطهعات اللهانهية والتهحاد الوروبي:تههفعيل

 العديد من القوانين القمعية التي تقوم على إقصاء اللاجئين وإبعادهم هي عبارة

 عن قوانين موجودة ضمن مواد دستور جمهورية ألمانية الاتحادية. ونحن نلزم

 أنفسنا بالتخفيض من حدة هذه القوانين أو ما يسمى نظام إخماد الحرائق

 (المقصود هنا بهذا النظام: الآلية والإجراءات الدفاعية السلبية ضد اللاجئين)

ليست الحدود هي من يجب. إذ على مستوى دول الاتحاد الأوروبي بالكامل  

 حمايتها بل الناس الهاربين من الحرب هم من يجب علينا حمايتهم، وبالتالي

، كما أننايجب أن يتم إلغاء وكالة حماية الحدود للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)  



 نريد تغيير نظام اتفاقية دبلن، بحيث يستطيع اللاجئون اختيار بلد الإقامة الذي

.يريدونه بشكلٍ يحقق توازناً عادلاً بين دول الاتحاد الأوروبي

 مجالت العمل: إمكانيات برلي على تقديم الزيد 

 على الرغم من وجود مسألة إيواء اللاجئين حالياً في صلب النقاش: فإن

 سياسةً مسؤولةً ومختصة باللاجئين لديها الكثير من العمل لتنجزه. سياسة

 اللاجئين هي سياسة محورية، فهناك أطفال يجب تعليمهم، ومداخل لسوق

ٍ  العمل يجب تأمينها، بالإضافة للقطاع الصحي، فالأمر يدور حول إحقاق حقوق

ُ  ومكافحة التمييز العنصري وموجة الاستياء من اللاجئين. إذ يشمل المفهوم

.مقترحات لجميع الجوانب ويظهر كيفية ترابط الإجراءات والتدابير

1. استقبال – مسكن - فإقامة 
 من يقوم بإيواء اللاجئين في مراكز إقامة جماعية(ملاجئ)، فإنه يسلبهم

 قدراتهم على التصرف والتعامل مع المحيط، وبالتالي يحرمهم من فرصة

 الاعتماد على أنفسهم، لذا فإن السماح للاجئين منذ البداية بالعيش في مسكن

 منفصل  وتجنب أماكن الإقامة المشتركة يجب أن تكون أولوية حتمية من ضمن

 أولويات استراتيجية قبول القادمين المستقبلية في مدينة برلين، كما أن الفرص

 المتاحة في السوق العقارية (الإسكان) لا تزال بعيدة عن النضوب. إلا أن إيجاد

 مساكن للاجئين ليست عملية تجري من تلقاء نفسها، فهي تتطلب اتخاذ

 إجراءات منسّّقة بين إدارات مجلس الشيوخ من جهة وقضاءات المناطق

.والإسكان من جهة أخرى، فضلاً عن تعبئة المجتمع المدني



  ينبغي - في المقام الأول- أن يؤخذ اللاجئونإيجاد وتههأمههي مههساكههن لههلجههئي:

 إلى مساكن. يجب أن يكون توفير وتجهيز السكن ذو المعايير الأساسية للشرائح

 الضعيفة من المجتمع كّكُلّ (بما في ذلك طالبي اللجوء) إلزاماً ضمنياً من

 أساسيات ومنطلقات المشاريع العقارية في المدينة وبدعم من الاتفاقيات الهادفة

 بين الإسكان ومجلس الشيوخ، كما يجب فتح باب الدعم السكني لتجديد وبناء

 منازل لللاجئين، بالإضافة إلى وجوب إعطاء مشاريع الإسكان الخاصة

 باللاجئين اهتماماً خاصاً في مجال توزيع العقارات. أما بالنسبة لأماكن

 الإقامة الشاغرة فينبغي تطوير نماذج للاستخدام البيني، بحيث تصبح إدارة

 .الشواغر أكثر فعالية

  يجب وضع معايير الحد الأدنىتههطبيق مههعايههير الحههد الدنى لههلسكن الشههترك:

 الكمية والنوعية للنُزُل المشترك بحيث تكون ملزمة قانونياً وقابلة للاختبار. لهذا،

 من الضروري إنشاءُ فريقِ عملٍ يعملُ إلى جانب مجلس الشيوخ والمناطق

 الإدارية ومنظمات المجتمع المدني. لمراقبةٍ وتحققٍ أفضل من مراكز الإيواء،

 للمنازل (وهي جمعية التقانة للمراقبة في ألمانية)، (TÜV) ينبغي إجراء اختبار

 كما ينبغي أن يقترن العمل في كل مجمعات الإقامة بمجلس استشاري سكني،

 والذي يمكن أيضاً أن يقوم مقام هيئة الشكاوي أولية، لتقديم شكاوى عن

.المساكن عند الحاجة

  بعد وصول طالبي اللجوء يتوجب عليهم قضاء مدةلمركهزيهة السهتقبال الولي:

 تصل إلى ثلاثة أشهر في مركز استقبال، لذلك يجب تطوير بدائل لامركزية عن

Motardstraße مراكز الإيواء الكبيرة كما في  شارع موتارد \ وتلفظ) 

 موتاردشتراسّة)، بحيث يمكن من خلال تلك البدائل الاستجابة بمرونة لعدد

 .المهاجرين المتغير والمتقلّب بين حين وآخر

  سياسة الإسكان لديها العديد من المنتفعين (أو المشتركين)،تحسهههي الهههتنسيق:

 لذا يجب اختيار التدابير بعناية وتوجيهها استراتيجياً. ونحن نعتبر أن فكرة



 إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الإدارات المحلية بمشاركة الدوائر والمنظمات

 غير الحكومية أمراً جاء متأخراً. هذه اللجنةٌ يجب أن تكون قادرة على تطوير

ٍ  مفهوم تسجيلٍ واستقبال متوسط المدى. لهذا ينبغي -على أمد متوسط، لا بشكل

أن يتم التركيز على المسائل المتعلقة بالإقامةطارئ سريع ولا بشكل متباطئ–   

.والقضايا التأمينية في القسم الإداري المختص بالاندماج لدى مجلس الشيوخ

2. :رياض الطفال والدرسة
 تؤثر التفرقة الاجتماعية ضد اللاجئين في ألمانيا تأثيراً قوياً خاصة على

 الأطفال. إن جمع اللاجئين في مجمعات عند وصولهم يؤدي إلى عزلهم ويعيق

 اندماجهم واشتراكهم بالحياة مع أقرانهم. ينبغي أن يحصل أطفال اللاجئين

 .على نفس الدعم ونفس الفرص المتاحة مثل باقي الأطفال في مدينة برلين

:جعل ذهاب كافة الطفال إلى الروضة أمراً ممكنهاً

  حتى الآن. علىدعمُ الأطفال في عمر ما قبل المدرسة هو دعم غير كافٍ 

 مجلس الشيوخ إلى جانب المؤسسات والدوائر أن تضمن إيجاد أماكن لهم بقرب

 مراكز الاستقبال الأولية، ضمن إطار برامج التوسع في بناء رياض الأطفال.

 يجب تحسين العمل المشترك لمكاتب رعاية الشباب الحكومية في مجالات تقديم

 المعلومات والاستشارة وتقديم الطلبات وإيجاد أماكن حضانة للأطفال، كما

 يجب أن يكون تقديم المشورة للوالدين جزءاً إلزامياً من سجل المهام المتعاقد عليه

 مع العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين الموجودين

 .في مراكز الإقامة الجماعية في برلين

:فرض حق حضور الدرسة



 يخضع أولاد اللاجئين بغض النظر عن طبيعة إقامتهم (سواءً حصلوا على 

 الإقامة أم لم يحصلوا بعد) لقوانين وحقوق التعليم الإلزامي، إذ أن مبدأ:

 "التعليم الإلزامي منذ البداية" يتم انتهاكه بشكل متكرر. يجب أيضاً استبعاد

 فكرة إنشاء "الصفوف الترحيبية" للأطفال الذين وصلوا حديثا إلى ألمانية خارج

 أماكن المدارس العادية. إذ يجب دمج الأطفال في الصفوف النظامية بعد ثلاثة

.أشهر على الأكثر من وصولهم

:خلق فرص للشباب

  عاماً، يجب عليهم الذهاب إلى المدرسة كي18وحتى البالغين من العمر  

ً  يتمكنوا من الحصول على شهادة مدرسية. بالنسبة للشباب الأكبر سنا

 والبالغين، يجب تحسين إمكانيات حصولهم على شهادة مدرسية، كما ينبغي

 على مراكز التعليم المتقدم (كالمعاهد) أن تقدم للتلاميذ فرص مقاعد تعليم مهني

 . سنة27بغض النظر عن وضع الإقامة، وعلى الأقل حتى يبلغوا سن 

:تحسي التنسيق

 (LaGeSo) يجب على كلٍ من إدارة التربية والتعليم ومكتب الصحة والمجتمع 

 المسؤول عن قبول اللاجئين أن يعملا بتنسيق أكبر. يجب إعلام إدارات

 المقاطعات بشكلٍ مسبق عن المواقع المخطط لها أن تصبح أماكن إقامة جماعية

 .وتجهيزها بالتوافق حتى يتمكنوا من أداء المهام الضرورية

:(تأمي حقوق اللجئي القاصرين غير الصحوبي (من قبل أولياء المور

(Clearingverfahren) "إن عملية "توزيع المقاعد الدراسية المتبقية  المطبقة 

 حالياً في برلين هي موضع نقد، ويجب أن يتم التحقق من هذه المقاعد المتوفرة

 (الشواغر) بشكل مستقلّ. كما ينبغي أن تتم عمليات التحقق من أعمار المعنيين



 بحالات مبرّرة فقط وبشكل منفرد وضمن إطار (عملية توزيع المقاعد الدراسية

 المتبقية) وخلال مدة زمنية محددة بوضوح. بشكل أساسي فإنه وفي حال وُجدت

 الوصاية الفردية (من قبل أفراد أو أزواج) ووصاية الهيئات (من قبل منظمةٍ ما

في برلين أو اتحاد) ينبغي أن يكون لها الأسبقية على الوصاية الحكومية . 

:(ضمان الولوية أيضهاً للصالح العام للطفل في قانون الهاجرين(الجانب

  من اتفاقية "حقوق الطفل العالمية"، يجب أن توضع مصالح3وفقا للمادة  

 الطفل في أولوية الاعتبارات في جميع القرارات التي من شأنها أن تؤثر على

 الطفل. لتحقيق هذا المعيار يجب إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل العامة في جميع

.القوانين والإجراءات التنظيمية والتنفيذية، وخاصة في قانون المهاجرين

3. :العمل وكسب الال
  إعطاءهم فرصةّ للعمليريد المهاجرون الاعتماد على أنفسهم بسرعة، وإن

 بشكل مبكر يصب في مصلحة الجميع، أما إجراءات منع العمل الموجودة

 والمشاريع طويلة الأمد كفيلة بتوليد الخمول (العطالة) والاتكال المالي عند

 اللاجئ. وهنا فإن منظور العمل المبكّر، يجب أن يكون أساساً لسياسة جديدة

 .في سوق العمل للاجئين

  يوجد في برلين شبكة فعالة من المبادراتالاعتراف بمؤهلات اللاجئين ودعمها:

 للاندماج المهني بسوق العمل، لذلك يجب أن نحتوي اللاجئين بشكل مبكر ونقدم

 المشورة لهم. وهذا يتعلق على وجه الخصوص بإجراءات معادلة المؤهلات المهنية،

 إذ يجب تمكين اللاجئين بشكل كامل من الحصول على وسائل التمويل



(SGB) المنصوص عليها في كتابي القانون الاجتماعي  الثاني والثالث في 

 البنود الخاصة بالاندماج الحرفي والتعليم والتدريب المهنيين، وذلك بهدف

 الـتأهيل للتكيف وبدء العمل، فاللاجئون بحاجة – ومنذ البداية - للحصول على

.فرص دخول إلى دورات اندماج

: الستفادة من مرونة القواني

 إن التعليمات التي تتلقاها مديرية الأجانب (شرطة الأجانب) من السلطات

 العليا يجب أن يتم تغييرها بحيث يمكن استغلال مرونة القوانين لمنح تصاريح

 العمل للاجئين، كما يجب القيام بجهود أكبر بكثير لتعزيز كفاءة التبادل الثقافي

 وإزالة العنصرية لدى مديرية الأجانب (شرطة الأجانب) كما في التوجيهات

.المتعلقة بسياسة سوق العمل

:إلغاء إلزامية وجود تصريح العمل

 المطلوب من برلين أن تضع ثقلها كاملاً من أجل إلغاء إلزامية وجود تصريح 

 العمل وإتاحة الفرص غير المقيدة لجميع المهاجرين للعمل في سوق العمل

.الألمانية

4. ة ّ :الصح
 إن الهقوانهي التي تحدد الهخصائهص التي يحصل عهليها الهلجهئ جهعلت الهضمان

 الصحي لههلجههئي محدود وقههاصههر بههمضمونههه، لههذلههك فههإنههه لههن الههضروري مههمارسههة

 الهزيهد مهن الهضغط على مشرع الهقوانهي لرفع ههذه الهقيود. وفي برلهي يوجهد مهجال

.للتحرك في هذا التجاه وتحقيق هذه الخطوة



: إن  كل المستفيدين من امتيازات اللجوء يجب أنضهههههمان الهههههتأمهههههي الصحي  

 يكونوا مشمولين بقانون الضمان الصحي ويحصلوا بذلك على بطاقة تأمين

  كما يجب تجهيزصحي الكترونية، كما هو الحال في ولايتيّ بريمن وهامبورغ .

 المؤسسات الصحية العامة التي تقدم خدمات مميزة لطالبي اللجوء القادمين

.حديثاً بشكل جيد وكاف

   رعاية اللجئي الذين يعانون من مرض أو صدمة نفسية

 لقد حدد الاتحاد الأوربي معايير الحد الأدنى للرعاية الطبية من أجل مجموعة

 اللاجئين المسماة "اللاجئين أصحاب الحالات التي تتطلب رعاية خاصة ".

 وينتمي لهذه المجموعة الأولاد ما دون السن القانوني (القاصرون)، المعاقون،

 كبار السنّ، الحوامل، الأب الأرمل أو الأم الأرملة مع الأطفال، الأشخاص الذين

.تعرضوا للتعذيب أولحالات نفسية صعبة، أو تعرضوا للاعتداء الجنسي

 في برلين تم تطوير عملية متعددة المراحل يتم من خلالها التأكد من حاجة

 الشخص للمساعدة وبالتالي تقديم الخدمات الكافية له، وهذه الطريقة معتمدة

 في كل المقاطعات كنموذج ويجب أن تتناسب مع عدد اللاجئين المتزايد. وعلى

 مستوى الدولة الالمانية يجب أن تسخّر برلين كافة إمكانياتها  لتجعل نموذج

 تعاطيها مع اللاجئين نموذجاً وطنيّا صالحاً في كل مقاطعات البلاد كما كان

2015 تموز من عام 30مطروحاً في مجلس دول الاتحاد الاوروبي في  . 

 وكذلك الناس الذين يعيشون في ألمانيا وليس لديهم إقامة بعد، لهم الحق 

 بالحصول على الرعاية الصحية (الطبابة)، ولكن  الكثير منهم لا يأخذون هذا

 الحق بعين الاعتبار لأنهم يخشون أنّ يتم تقديم أسمائهم إلى الجهات الرسمية،

 لذلك يجب تقوية شبكة الدعم الواسعة التي تتيح للناس الموجودين في برلين من

على أساس أن يتم منحدون إقامة الحصول على علاج وتطوير هذه الشبكة    

وثيقة علج لشخص مجهول الهويةهؤلاء الناس "  ".



 وبذلك يحصل الشخص على حقه الطبيعي بتلقي العلاج دون تعرضه لأي

.مشاكل مع السلطات

5. : سياسة البقاء
 إن التغيير الجذري في سياسة اللجوء أمر ضروري جدّاً. وعلى برلين أن      

 تكون أكثر فاعلية في مجلس الشيوخ من أجل الوصول إلى قوانين تتيح حق

 البقاء للاجئين، وإلغاء القوانين التي تحدّ من المساعدات لطالبي اللجوء، وكذلك

. إلغاء القانون الذي يمنع عمل اللاجئين ويحدّد مكان إقامتهم في الملاجئ

 من الضروري أيضًا فتح مجالات الدعم لما يسمّى الاندماج أي تأقلم اللاجئين

  وتحسين مساهمة الدولة المادية في تغطية،وانسجامهم مع المجتمع الألماني

 تكاليف قبول اللاجئين وتأقلمهم، مع بقاء مجال التنسيق والعمل على صعيد

ً .المقاطعات فعّالا

:استغلل مرونة القواني    

 البلد هي مههن تضع الههقوانههي، ولههكن الههقاطههعة لههها الههجال والمههكانههية لههتطبيق هههذه

الهههقوانهههي بهههما يخهههدم مهههصلحة الهههلجهههئي، ومهههن يهههلعب دوراً ههههامهههاً بهههذلهههك ههههو مهههديهههريهههة  

 الجانب، ويجب أن تضمن سياسة القاطعة القدرة على التحرك والتعاطي الرن

ر هذه  القواني لصلحة اللجئي بشكل أكبر  .مع قواني القامة مما يسخّ

:منع الترحيل

 هناك طريقة وحيدة لمنع التّرحيل، وهي إلغاء قوانين التّرحيل بشكل نهائي.

 ونحن نسخّر كل  إمكانياتنا من أجل تحقيق هذا الهدف. على صعيد

 المقاطعات، يجب استغلال امكانية منح الإقامة لأسباب إنسانية. في



 نيدرساكسن يمكن تجنب  الترحيل من خلال قانون تم وضعه مؤخراً، وينص

 هذا القانون على أمرين مهمين: الأول أن يتم تبليغ الشخص خطياً والثاني ألّا

 يسبب الترحيل تفريق أفراد العائلة عن بعضهم البعض ولا بأي شكل من

 الأشكال، كما يجب أن تكون الحدود الدنيا لحقوق الإنسان ضمن مراكز

 الترحيل محفوظة بالكامل، كتوكيل محامي  وإمكانية التواصل مع الناشطين

.الإنسانيين كالجمعيّات الخيرية، الذين يقدمون الرعاية والدعم للاجئين

: إلغاء مراكز احتجاز اللجئي في الطارات

 من المقرر أن يتم في المستقبل احتجاز طالبي اللجوء القادمين عبر مطار برلين 

 وإبقائهم في المطار حتى يتم دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم والبت بها. هذه

 الخطوات الخاصة بالمطار يجب أن يتم إيقافها، وهذا ما طالبت به مجموعة من

 الكنائس والجمعيات الخيرية ومنظمات غير حكومية أيضًاً. وعلى برلين أن تدعم

 جهود مقاطعة براندبورغ حيث قام "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" و"حزب

أن الحهزبهي يسخران نهفسيهمااليسار" بوضع اتفاق والتوقيع عليه ينص على "   

. "من أجل إلغاء سياسة وإجراءات الطارات بحق اللجئي

وفههههيما يههههخص وضع الههههلجههههئي الههههتواجههههديههههن في سههههاحههههة اورانههههينبورغ أو مههههدرسههههة  

 :جيرهارت هاوبتمان فإن الحزب يرى من منظوره

 "ً  إنّ الطريقة التي يتعامل فيها مجلس الشيوخ مع هؤلاء اللاجئين تتنافى تماما

 مع سياسة اللجوء الحريصة على اللاجئين. إن تهدئة الوضع تتطلب من مجلس



 الشيوخ أن يفي وعوده بدراسة حالة هؤلاء اللاجئين وبعناية، وحزبنا يجد أنه من

من الدستور. على23الممكن أن يتم منحهم إقامة لأسباب إنسانية حسب المادة    

 عضو مجلس الشيوخ  للشؤون الداخليّة في برلين  أن يعالج الموضوع مع وزير

  ."الداخلية، الذي بدوره يملك الصلاحيّة لإصدار هكذا قرار

:(إعادة صياغة مديرية الجانب(شرطة الجانب

 إن مكتب الأجانب في برلين لا يعلن عن منهج صريح وواضح لمواجهة التحديات

 الجديدة التي تواجه سياسة اللجوء التي تصب في خدمة اللاجئين وتطلعاتهم

 .للبقاء والانسجام مع المجتمع في ألمانيا

 إن عمل مديرية الأجانب يندرج كهيكليّة تحت اختصاص مجلس الشيوخ للأمور

 الداخليّة، ولذلك يتم اعتبار مسألة الإقامة على أنها مسألة سلامة وأمان بالدرجة

 الأولى. لذلك يجب أن تنتقل وظيفة مديرية الأجانب على المدى المتوسط لتصبح

 من اختصاص مجلس الشيوخ القائم على الاندماج بالكامل. أما على المدى

 القصير فيجب إنشاء مركز للشكاوي وهو عبارة عن لجنة موسعة  تضم

 المنظمات الغير الحكومية  والمقاطعات  بالإضافة إلى مجلس الشيوخ المسؤول

. عن الاندماج، وتقوم هذه اللجنة بمرافقة عملية إعادة الهيكلة ونقل المهام

ال .فرصة برلي : مجتمع مدني فعّ

 إلى جانب الجمعيات الخيرية والكنائس والمنظمات التقليدية التي ترعى

 اللاجئين ظهرت أيضاً مبادرات من الجوار المحيط بالملاجئ (الجيران)، حيث

 ينشط السكّان فيها من أجل اللاجئين، وتعتبر هذه المبادرات ضمانة أساسية،

 ومهمة لأجواء سلمية في المدينة. ولكن بدلاً من أن يتم دعم هذه المبادرات يقوم

 مجلس الشيوخ بعرقلتها. وكمثال على ذلك ما حدث مؤخراً مع إحدى أصحاب



 هذه المبادرات حيث تم تغيير مكان عملها وتواجدها بشكل مفاجئ ودون

 .إبلاغهم بذلك مما سبب لهم ضرراً كبيراً وأعاقهم طبعاً من أداء عملهم

  يجب اعتبار المبادرات على أنها شريك،انهههاء الههسياسههة الههقائههمة على السههريههة :

 والعمل بها بشكل جدّي من أجل تحقيق سياسة لجوء إنسانية.  لذلك يجب ربط

 المسألتين المهمتين، مسألة عمل اللاجئين ومسألة مكان إقامتهم بسرعة مع

 الخطة الساعية لتأمين مراكز إيواء مشتركة.  وتأتي أهمية هذا الربط من كونه

 يتيح المجال لوصول الموارد والمساعدات على اختلاف أشكالها، موارد ماديّة

 كانت أو إنسانية،  من أصحاب المبادرات المقيمين في جوار الملاجئ إلى

 اللاجئين، وكما يتيح أيضا القدرة على تحديد نقاط الخلاف بسرعة، إنّه لمن المهم

 جدّاً أن تصل هذه المبادرات للاجئين. وعلى ذلك يجب أن يتم تغيير العقود التي

 تبرم مع أصحاب هذه المبادرات بحيث تسمح هذه العقود لهم بالحصول على

 غرف للعمل ضمن مراكز الإيواء (الملاجئ) وبذلك تكون أقرب ما يمكن للاجئين،

 كما تسمح لهم بالمساهمة بالآراء والقرارات من خلال مكتب الحكومة المصغّر

.المسؤول عن المركز

 :دعم الواطني اللان في نضالهم ضد جماعات اليمي

 في كل مرّة يتم التخطيط  فيها لتأمين مركز إيواء للاجئين، تحاول الجماعات

 اليمينيّة جاهدة إثارة الخوف من اللاجئين وتأليب الوسط المحيط عليهم، و هنالك

 طبعاً مبادرون ألمان يعارضون هذا السلوك بالكامل. وعلى الشرطة أن تبدي

 انفتاحاً أكبر على التعاون بين الألمان أصحاب المبادرات واللاجئين المقيمين في

 الملاجئ ، وأن يكون هذا الانفتاح على مبدأ المساواة والاحترام. كما  يجب

 تطوير أساليب محليّة في كل ملجأ ضد اليمين، وهذا الدّور يمكن لشبكة من

 مكاتب الاستشارة الاختصاصية أن تقوم به. بالإضافة لذلك يجب أن تأخذ



 مسألة "اللجوء-والهروب من  الحروب" اهتماماً وثقلاً أكبر في برنامج برلين

."المسمّى " برنامج مدينة برلين ضدّ العنصريّة والتطرّف ومعاداة السّاميّة

عتبار النظمات التي يؤسسها اللجئون بأنفسهم كشريكا   : 

 استطاع اللاجئون في السنوات الأخيرة تمثيل نفسهم أمام الجميع بشكل 

 أقوى، حيث أنهم يمارسون حقهم بالاعتصام والاحتجاج على سياسة الاتحاد

 الأوروبي غير الإنسانية، كما أنهم يتحركون في الداخل وفي الخارج على

 مستوى عالمي.  إن التعامل مع هذا الحراك ليسّ بالأمرِ السّهل، حيث أنّ

 اللاجئين يلقون تساؤلات جوهريّة لا تستطيع المقاطعة الإجابة عنها، و هذا لا

 يجعل من هذه المنظمات مصدر إرباك أو قلق إنّما هي شريك في العمل

 والنضال لتحقيق سياسة لجوء مختلفة ومناسبة. أعضاء مجلس الشيوخ "الحمر

 والسّود" لم يكلّف نفسه عناء تحديد وقت للبدء بعمل موحّد بنّاء مع الكتل

 الأخرى. حتى أن الدعوة التي قدّمتها الكنائس والجمعيات الخيريّة لمناقشة

 موضوع اللاجئين وكيفية التعاطي الصحيح معهم، قام أعضاء مجلس الشيوخ

 المسؤولين برفضها، وهذا ما يناقض السياسة الديمقراطية التي تأخذ المجتمع

المدني ومبادراته بعين الاعتبار.على القائمين على سياسة الائتلاف الاحمر-

 الأسود الكفّ عن رفض سياسات الآخرين والبحث عن سبل التنسيق والعمل

 المشترك. فقط من خلال العمل المشترك مع الكتل الحزبيّة الأخرى يمكن تجاوز

.العقبات ونقاط الخلاف الحاليّة والمستقبليّة وإيجاد الحلول الممكنة لها

 إن الحراك التعدد الطياف والجوانب يهيههئّ فرصة قويّة لجعل برلي مدينة حقوق

خ ّ الة للجئي بالحياة اليومية  ويرس  النسان والواطَنة، كما يقوّي  الشاركة  الفعّ

 تههماسك الجتمع في الههديههنة. وإنههه فشههل كههبير لههسياسههة الحههزبههي الحههمر-السود

.لنّها تقوم حتى الن برفض هذا العرض وتهميشه


