
 ,(ااالتحادد) للتالحمم ااالستشارريي االمجلسس عضوو ووهھھھوو , دديیبغنن البررهھھھارردد االخمسس االجمعة أأسئلة
 في االكنائسس ددوورر ووززيیاددةة االلجووء ووططلباتت ,االالجئيینن أأجلل منن حززبي االغيیرر االتعاوونن حوولل
 .بررليینن

 

 وومع .بررليینن يیحكمم االذذيي االعمددةة 1989 عامم حتى 1948 عامم منذذ ووكانن ,بررليینن في وولدد
 تشكيیلل على 2001 عامم حتى ووعملل االمنصبب هھھھذذاا إإلى عادد بررليینن لكلل ااألوولى ااالنتخاباتت

 االسيیاسيیة حيیاتهھ بددأأ .بررليینن تووحيیدد ووإإعاددةة ااالشتررااكي االدديیمقررااططي االحززبب مع مووسع اائتالفف
  ررئيیسس عدديیددةة لسنووااتت ووكانن .االمسيیحي االدديیمقررااططي ااالتحادد حززبب إإلى اانتمى ثمم ,كططالبب
 كتلة ووررئيیسس االنوواابب مجلسس في ووكعضوو ,ااالددااررةة مجلسس ووعضوو ,ليیننبرر في حززبهھ منن االبالدد
 .شابانن وولدديیهھ متززووجج ووهھھھوو ,عامآ 73 عمررهه وواالمحامي .االمسيیحي االدديیمقررااططي ااالتحادد حززبب

 

 االمسؤؤووليیاتت ماهھھھي ,للتالحمم ااالستشارريي االمجلسس في عضوو كانن ,دديیبغنن االسيیدد :ررووغيیتهھ سؤؤاالل
 بهھا؟ يیعملل ووكيیفف ,عليیهھ االمتووجبة

 للمساعددةة ااالجتماعيیة للشؤؤوونن االسيیناتوورر قبلل منن ااستشارريي مجلسس تعيیيینن تمم :نندديیبغ اابررهھھھارردد
 االساسة تكوويینن .االعالميیة االالجئيینن حرركة قبلل منن بررليینن تنتظظررهھھھا االتي االتحدديیاتت في

 ااالتحادد ووحززبب ووااليیسارر ,ااالشتررااكي االدديیمقررااططي االحززبب منن سابقآ نشطط وواالسيیاسيیيینن
 يیكوونن أأنن االووقتت نفسس ووفي حززبي االغيیرر ابعاالطط على االتأكيیدد وويیجبب االمسيیحي االدديیمقررااططي

 بعدد ااألوولى كالمررةة أأيیضآ ووحاوولنا .سططحي حززبب لتنميیطط مناسبآ ليیسس االمووضووعع أأنن ووااضحآ
 وواالتكاملل ااالقامة مع االشيیووخخ مجلسس في االكاملة االمسؤؤووليیة بمططالبة للنجاحح بططيیئ نموو مع ذذلكك

 .االالجئيینن منن الحقق بشكلل

 ااالقتررااحاتت تقدديیمم وويیرريیدد .للجمهھوورر ااألوولل قامماالم في ااالستشارريي االمجلسس تصميیمم يیتمم لمم
 .االمحليیة االصررااعاتت في وواالتووسطط وواالمساعددةة ووااالدداارريیة االسيیاسيیة

 

 يیتووقعوونن؟ ووماذذاا بررليینن في االالجئيینن عدددد تططوورر كيیفف :ررووغيیتهھ سؤؤاالل

 لتقدديیررااتت تبعآ بررليینن في دداائمآ أأيیضآ تتجهھ .االعامم لهھذذاا تووقعاتنا على أأبقيینا :دديیبغنن اابررهھھھارردد
 االمتووقع منن .2015 عامم في تصاعدديیآ بتعدديیلهھا االقيیامم وويیتووجبب للهھجررةة تحاددييااال اااالمكتبب

  .لبررليینن لجووء ططلبب 26000 فعليیآ

 منن ووكانن .تصاعدديي دداائمآ االتصحيیح يیكوونن أأنن على ااالستشارريي االمجلسس بهھا أأووصى ووقدد
 معاشش عنن االتخلي هھھھوو نظظرريي ووجهھة منن االووططني االصعيیدد على االحاسمة االسيیاسيیة ااألخططاء

 .كافي



 لمم ااألحيیانن بعضض في أأنهھمم ,االمتصووررةة االمخاططرر مع نفسهھا ,متووفررةة ااالقامة تكوونن ننأأ يیجبب
  .بالكاملل يیستخددمووهھھھا

 االجووعع منن االمتززاايیددةة االهھجررةة مع يیتعاملوو أأنن يیجبب مفتووحة بعيیوونن للعالمم يینظظرر منن كلل
 االهھجررةة أأنن ,بهھذذاا علمآ تأخذذ أأنن يیجبب وواالكنائسس ااأللماني االعامم االررأأيي .االسيیاسي وواالضططهھادد
 االالجئ بحقق بشيیئ لهھا عالقة ال للمستقبلل شخصيیة آآفاقق عنن وواالبحثث االجووعع منن ةاالجماعيی

 ااألقلل على أأيي ,االلجووء الجرراائاتت االقانوونيیة االططررقق ااستخدداامم على االمعنيیيینن لكنن ,االكالسيیكي
 بسببب صررااحة االمططلووبب هھھھوو منا ووااحدد لفصلل أأخررىى مررةة .ااستيیعابهھا يیتمم أأنن يیجبب االبدداايیة في

 االهھيیكلة إإعاددةة يیجبب .االالززمة االهھجررةة بلل ,االعملل سووقق في ضعوواالوو االدديیمووغرراافيیة االتططووررااتت
 يیأتوونن االذذيینن ,وواالناسس االهھجررةة في ااأللمانيیة االمصالح هھھھذذهه بيینن كجسرر نظظرريي ووجهھة منن قانوونيیآ
 .أألمانيیا إإلى ووخصووصآ أأووررووبا إإلى االبؤؤسس منن االلجووء حقق ددوونن

 

 منن اخخمن خلقق في وواالمساهھھھمة االسكانن مخاووفف منن تقللل أأنن ممكنن كيیفف :ررووغيیتهھ سؤؤاالل
 ااالنفتاحح؟

 االسكانن منن وواالمخاووفف ااألسئلة االجدد محملل على باألخذذ أأقوومم ذذلكك في :دديیبغنن اابررهھھھارردد
 .ااألجانبب جهھة منن حاسمة مسألة كلل ووليیسس االمحليیيینن

 يیتووجبب ووكانن .االمحليیيینن االسكانن منن االمعلووماتت كفايیة عددمم تشكوو كانتت سببب ددوونن منن ليیسس
 .مثقلل بشكلل لالددااررةة االكلي االفهھمم على االمنافسة إإعالنن ااالستشارريي االمجلسس في أأعضاء على
 فعآل االتي ااالجررااءااتت تبقى ووأأنن أأسررعع بشكلل ااألررضض منن االسكنن بناء يیتمم أأنن يینبغي االووااقع في

 تأثيیرر عنن عامة نظظررةة وومع .االططرريیقق على منفتح دديیمقررااططي مجتمع في بدديیهھيیآ تكوونن أأنن يیجبب
 نقططة هھھھوو بهھا مجاووررةةاال االمناططقق في ااألططفالل وورريیاضض االمددااررسس في لالجئيینن االكبيیررةة االنززلل

 ,ااالقامة منن ممكنة سيیاسة في االمخاووفف ااستخررااجج وويیمكنن .ااألحيیانن منن االكثيیرر في االضعفف
 االعملل ووفررصص االمساكنن ااستئجارر في االسكنن أأماكنن منن وواالمززيیدد ,االصغيیررةة وواالؤؤسساتت
 .االفهھررسس تووسيیع يیمكنني .لالجئيینن

 منن كبيیررةة ةمجمووع مع ررحبتت ملحووظظ بشكلل االمفتووحة بررليینن جمعيیة :هھھھذذاا حتى وولكنن
 أأعتقدد لذذاا .لهھا االترروويیج منن االمززيیدد في يیدد لهھا بررليینن ووسيیاسة .االالجئيینن ددعمم أأجلل منن االمباددررااتت

 االالززميینن وواالمووظظفيینن االنظظرر يیعيیدد االتخططيیطط وولكنن تررحيیبب مباددررااتت يیسمى لما االمالل منن االقليیلل
 صحيیحة لهھجاتت ااالجتماعي االسيیناتوورر خطططط ووضعتت ووقدد .االمعنيیة ااالددااررااتت جميیع في

 .ااالستشارريي االمجلسس مقتررحاتت ووشملتت ,ااالسكانن ووبررنامج ووااالددااررةة االبناء في ررااتتبتغيیيی
 .جددآآ بططئ بشكلل تبنى بررليینن .ااختناقاتت إإلى يیعوودد سووفف االعامم هھھھذذاا خرريیفف أأنن ,فقطط أأخشى

 



 في االكنائسس ووددوورر االحالة هھھھذذهه في نظظرركمم ووجهھة منن لدديیهھمم االذذيي االددوورر ماهھھھوو :ررووغيیتهھ سؤؤاالل
 االمدديینة؟

 مرركزز في االمباددررةة هھھھذذهه .مؤؤقتت بشكلل ااالررااضي ااستخدداامم ااالقامة حتى ككيیمكن :دديیبغنن اابررهھھھارردد
 االمجتمعاتت جانبب منن مووااززيیة االمخططططة وواالررعايیة اااليیووااء خددماتت مع االكنيیسة محافظظة
 أأيي على االمساعددةة تنظظيیمم االططوواائفف سووااء حدد على االمجتمعاتت .االصحيیح االططرريیقق هھھھي االمحليیة
 .ااألجنبيیة شرركاتتاال ااحددىى في ااألوولى االخططووااتت منن االعدديیدد مع حالل

 ,وواالددوولة االكنيیسة بيینن االمسؤؤووليیة في ااالتصالل نقاطط أأوو مختلفة لهھجاتت إإلى أأيیضآ أأشيیرر أأنن أأرريیدد
 ووااالددااء االقددررةة أأيیضآ للددوولة يیكوونن أأنن وويیجبب .االمقددمة في االفرردد وومحنة االكنيیسة أأجلل منن

 .ااألضووااء ووررااء ما في لشرركتنا ااالقتصادديي

 

 تددفقاتت على لالستجابة فعلل برردد بالقيیامم نيیةااأللما االسيیاسة تتمكنن كيیفف :ررووغيیتهھ سؤؤاالل
 مناسبب؟ بشكلل االعالمي االالجئيینن

 أأرريیدد ,أأووررووبا شررقق ووجنووبب ااألووسطط االشررقق في ااألززماتت مناططقق حوولل وومخاووفي قلقي :دديیبغنن
 بسببب االكبيیررةة االشعبيیة االهھجررااتت في يیقع االمقبلة االعقوودد في االررئيیسي وواالتحدديي .هھھھنا أأعوودد أأنن

 االمددىى منن نتووقع أأنن االسذذااجة منن سيیكوونن وولكنن ,االمووقع منن ددةةاالمساع في يیكوونن االصح .االجووعع
 منن االقددرر بنفسس ووذذلكك .ااألساسيیة للمشاكلل االقصيیرر االمددىى على االتغيیيیررااتت حتى أأوو االمتووسطط
 وواالممكنن االسيیاسي ااالستقرراارر كما تبقى ااالنمائيیة وواالمساعددةة ااالووررووبي االددوولي االتعاوونن
 في .االناسس منن االمززيیدد تستووعبب أأنن تستططيیع أألمانيیا .وواالعددوواانن ااألذذىى مهھرربي حيیثث ,لألقاليیمم
 .االمتووسطط االبحرر عبرر ططرريیقهھمم ووجددوو بالفعلل االذذيینن ألوولئكك ,ااألوولل االمقامم

 أأحسنن في ,بألمانيیا االررقابة تسجيیلل في االجووعع منن االجماعيیة االهھجررةة اايیقافف النستططيیع لكننا
 .ططفيیفف بشكلل قليیلل أأصبح ااألحوواالل

 

 .لمقابلتكك ,دديیبغنن سيیدد ,جززيیآل شكررآآ :ررووغيیتهھ


