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ABSTRACT This article is a comparative analysis between Turkey and Germany
aims at understanding the procedures of hosting Syrians after the Syrian crisis and the
repercussions of these procedures on both countries’ population. Turkey, by virtue of
its proximity to Syria, is the largest Syrian refugee-hosting country; while Germany
is the most European country hosting Syrians. This research endeavors to understand
Syrians' living conditions in these countries within a framework of concepts like
refugees, asylum seeker, guest, and the new economic power. It also questions the
reasons behind hosting Syrians in those countries, Turkish and German population
reaction toward this process, and how did it begin?
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الس�ور ّية يف املرحل�ة األوىل إىل البلدان املجاورة:
جل�أ أغل�ب ال ّناس املترضّ رين من احلرب ّ
حالي ا القس�م األعظم من اللاّ جئني.
تركي�ا ولبنان واألردن ،حيث تؤوي ه�ذه البلدان الثّالثة ًّ
وإىل جانب ذلك تعدّ تركيا أكثر الدّ ول اس�تضاف ًة للاّ جئني ،ليس فقط بني هذه الدّ ول الثّالث،
ال�دول التي ال
ب�ل بين دول الع�امل كذلك .وتعدّ أملاني�ا أكثر الدّ ول اس�تقبالاً للاّ جئني من بني ّ
الس ّكانّ ،
حدود هلا مع س�وريا .ورغم ّ
فإن أملانيا تتقدّ م عىل
أن تركيا وأملانيا متس�اويتان يف عدد ّ
السور ّيني يف أملانيا سبع عددهم يف
تركيا كث ً
الرخاء ،ويبلغ عدد اللاّ جئني ّ
ريا من حيث مستوى ّ
تركيا.1

أغلب السوريني جلأوا إىل دول الرشق األوسط وهناك مليون شخص ذهبوا إىل أوروبا
السور ّيني إىل تركيا يف شهر نيسان /أبريل عام  2011مع انتقال جمموعة
بدأ تد ّفق اللاّ جئني ّ

احلدودي يف أنطاكية بعد انطالق الثّورة يف
مكونة من  500شخص إىل تركيا من معرب يايالداغ
ّ
ّ

2
اخلية ،أو باهلجرة
ش�هر آذار /مارس  .فقد بدأ ّ
الس�ور ّيون املترضّ رون من احلرب باهلجرة الدّ ّ

إىل اخل�ارج م�ن أجل إنقاذ حياهتم منذ عام  .2011كانت تركيا هي الدّ ولة األوىل يف اس�تقبال
فلكية يو ًما بعد ي�وم ،ح ّتى بلغ
اللاّ جئين ف�ور ب�دء األزمة ،وازداد ع�دد اللاّ جئني ّ
بمع�دالت ّ
قررت أملانيا
عددهم مليون ش�خص يف عام  .2013ويف ش�هر أيار /مايو س�نة  2013نفسها ّ

األول /يناير رفع القرار هذا العدد إىل عرشة
استقبال  5000الجئ
ّ
سوري .3ويف شهر كانون ّ
السور ّيني من منع تد ّفق
آالف الجئ
ّ
س�وري .ومل تستطع أملانيا بعد قرارها باستقبال اللاّ جئني ّ

الس�ور ّيني بمع�دّ الت كبيرة إليها ،بل ر ّبام قدّ مت ش�ي ًئا من الدّ عم لذلك ،ح ّت�ى بلغ العدد مع
ّ
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قياسي ا قارب املليون الجئ عام .2015
جمموع اللاّ جئني من الدّ ول األخرى كأفغانس�تان رقماً
ًّ
ثم أخذ هذا املعدّ ل باالنخفاض فيام بعد.4
ّ

عمليات استقبال
اتّبع املقال أسلوب املقارنة يف بيان املوضوع بشكل أوضح .فتناول بداي ًة
ّ
ثم إجراءات اس�تقباهلم من قبل أملانيا ،ودراسة اإلجراءات يف ّ
كل دولة
للس�ور ّيني ّأولاًّ ،
تركيا ّ
ثم االنتقال
ثم املقارنة ،وبحث اجلوانب املتش�اهبة واملختلفة حت�ت عناوين متعدّ دةّ ،
عىل حدةّ ،
إىل قسم ال ّتقييم وال ّنتائج.

�أ�سلوب البحث:

السور ّيني بشكل مقارن بني تركيا
ياس�ية يف قبول ّ
يف هذا البحث ،س�تح ّلل اإلجراءات ّ
الس ّ
األول بني
وأملاني�ا ،ومها البل�دان األكثر اس�تقبالاً للاّ جئني بوض�ع موقعهام يف عني االعتب�ار؛ ّ
مهم ًة من
ال�دّ ول املج�اورة لس�وريا ،واآلخر بين الدّ ول األور ّب ّي�ة .وتعدّ
عملي�ة املقارن�ة أدا ًة ّ
ّ
أج�ل ال ّتحليل ،وتو ّفر املالحظات الدّ قيقة حول أوجه ال ّتش�ابه وال ّتباي�ن بني األوضاع املقارنة
فهم األحداث بش�كل أفضل 5.ومعلوم ّ
أن املتغيرّ ات ك ّلام ازدادت -بحس�ب ليبهارت -ازداد
عمليات
اخلط�أ يف املقارن�ة 6.وبغي�ة ختفيض األخطاء يف ه�ذا البحث ،اقتصرت املقارنة بين
ّ
الس�ور ّيني التي بدأت عام  2011عىل بلدين فقط ،وخ ّفض عدد املتغيرّ ات
اس�تقبال اللاّ جئني ّ
ق�در اإلمكان .وهبذه ّ
الطريقة خ ّفضت نس�بة اخلط�أ إىل احلدّ األدنى .س�تكون املقارنة يف إطار
وعمليات تنفي�ذ هذه الق�رارات ،وردود أفعال الشّ �عب يف
الق�رارات الت�ي اتخّ ذه�ا البل�دان،
ّ
ّ
األو ّلي�ة ،مثل القوانني
كل بل�د .وس�يكون احلصول عىل البيانات من خلال متحيص املصادر ّ
الصل�ة باملوضوع ،وتنفيذ هذه الق�رارات ،وصحف تلك
وال ّلوائ�ح والق�رارات امل ّتخذة ذات ّ
العلمي�ة التي أجريت يف املوضوع نفس�ه،
الفترة ،ومتحي�ص املص�ادر الثّانو ّية ،مث�ل البحوث
ّ
وتقارير ّ
واملؤسس�ات املعتمدة األخرىّ .ث�م ختضع هذه البيانات فيام بعد إىل ال ّتحليل
املنظامت
ّ
الدّ اخ ّ
السور ّيني يف هذه البحث ،ورغم اختالف
يل باستخدام طريقة املقارنة .لدى احلديث عن ّ
للس�ور ّيني يف كال البلدين -ستس�تخدم صفة طالب ا ّللجوء بح ّقهم ،لكوهنم
الوضع القانو ّ
ين ّ
ً
جلأوا إىل هذين الدّ ولتني حفاظا عىل حياهتم من احلرب يف بالدهم.

عمليّات ا�ستقبال ال�سّ ور ّيين في تركيا:
بدأت االنتفاضة يف س�وريا يف مدينة درعا يف ش�هر آذار/ م�ارس من عام  ،2011وبدأت
الس�نة
الس�ور ّيني يف ش�هر نيس�ان  /أبريل من ّ
تركيا التي ت ّتبع سياس�ة الباب املفتوح باس�تقبال ّ
انضمت تركيا إىل معاهدة األمم امل ّتحدة املو ّقعة
نفسها رغم خمالفة ذلك للقانون .يف عام 1961
ّ
7
ط�ور الذي طرأ عليها بع�د عام .1967
يف  1951ح�ول وض�ع اللاّ جئني ،ومل تش�ارك يف ال ّت ّ
وهكذا تستقبل تركيا اللاّ جئني إليها ،ويقترص هذا االستقبال عىل اللاّ جئني القادمني من أور ّبا
السور ّيني حتت مفهوم
وحدها .ويف هذه احلالة ،ال جيوز لرتكيا من ال ّناحية
القانونية أن تستقبل ّ
ّ
اإلنس�انية ال تس�تطيع أن ترتك هؤالء حتت هليب ال ّنار
اللاّ جئني من س�وريا ،لك ّنها من ال ّناحية
ّ
وراء احلدود ،لذلك فتحت أبواهبا ،واستقبلتهم يف البلد بصفتهم ضيو ًفا.
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أن الوضع مؤ ّقتّ ،
كية ّ
س�يد املوقف بعد أش�هر
وأن اهلدوء س�يكون ّ
اعتقدت احلكومة الترّ ّ
خميامت يف املناطق احلدود ّية تتو ّفر فيها املس�تويات العالية من ّ
الظروف
عدّ ة ،فبادرت إىل إنش�اء ّ
الس�ور ّيني بمئة ألف
املعيش�ية ،وحدّ دت احلدّ األعىل ألعداد اللاّ جئني الذين ستس�تقبلهم من ّ
ّ
لاّ
الس�ور ّيون
الج�ئ.
ّ
املخيامت ضاق�ت بأعداد ال جئين املتزايدة بش�كل مفرط ،فانترش ّ
لك�ن ّ
8
الس�ور ّيون ظ ًّن ا ّ
بأن
كية كا ّف ًة ،ويف مقدّ متها املدن احلدود ّية .اس�تقبل ّ
خالل عامني يف املدن الترّ ّ
حمصورا فيه�ا ،من دون أن يدخلوا حتت مفه�وم طالبي ال ّلجوء،
املخيامت س�يكون
ً
بقاءه�م يف ّ
فأطلق عليهم اس�م ّ
الس�يطرة عليها يف غياب
"الضيوف" ،ح ّتى وصل أمرهم إىل حالة ال متكن ّ
القانونية التي ّ
الس�ور ّيني
ال ّلوائح
تنظم ش�ؤوهنم .فعمدت الدّ ولة بعد عامني من بدء اس�تقبال ّ
ّ
ين يف تركي�ا.
إىل إص�دار قان�ون حي�دّ د وضعه�م القان�و ّ
يبل � ��غ مجم � ��وع اللاّ جئي � ��ن ّ
ال�سور ّيي � ��ن �إلى جانب
فطب�ق قان�ون احلامية املؤ ّقت�ة ذي الرق�م  6458بح ّقهم،
ّ
اللاّ جئي � ��ن م � ��ن ال � � ّ�دول المختلف � ��ة ف � ��ي تركيا ليو ّف�ر هل�م مجيع احلق�وق الت�ي يمتلكها طالب�و ال ّلجوء.
ال�سور ّيون ومل يقتصر األمر على إصدار القانون ،ب�ل صدر كذلك
حوالي �أربعة ماليين الجئ وقد انت�شر ّ
الق�رار بإنش�اء اإلدارة العا ّم�ة للهج�رة ال ّتابع�ة ل�وزارة
في جميع �أنح � ��اء تركيا في ّ
ظل غي � ��اب ال ّرقابة
اخلي�ة وف ًقا للام ّدة  103من القانون 6458؛ من أجل
الدّ
ّ
الف ّعالة خالل العامين الأ ّولين
تطبيقه .كام بينّ القانون إنشاء فروع لإلدارة داخل البالد
وخارجه�ا .9وخالل فترة العامني املمتدّ ة من اس�تقبال
ولية؛ بادرت ّ
األهلية واألفراد إىل
املنظمات
ّ
ّ
الس�ور ّيني إىل صدور قان�ون األجانب واحلامية الدّ ّ
10
السور ّيني.
حاجات
مجيع
لتلبية
كبرية
محلة
يف
الطوعي
االستنفار
ّ
11
السور ّيني إىل
ّ
س�جل  3.567.658س�ور ًّيا يف تركيا ح ّتى اليوم  .ويبلغ جمموع اللاّ جئني ّ
لاّ
السور ّيون
جانب ال جئني من الدّ ول املختلفة يف تركيا حوايل أربعة ماليني الجئ .وقد انترش ّ
يف مجي�ع أنحاء تركي�ا ،يف ّ
األولينّ ،
وتركز وجودهم
الفعالة خالل العامني ّ
الرقاب�ة ّ
ظل غياب ّ
الس�ور ّية .تس�تضيف
يف مناط�ق جن�وب رشق إقليم األناضول ،ويف املدن القريبة من احلدود ّ
الطبيعي أن يتبادر إىل ّ
الذهن أن حتدث هذه
السور ّيني ،ومن
أنطاكية  ،% 28وأورفة  % 23من ّ
ّ
لكن الغريب يف األمر أن يتجاوز
ال ّنسب العديد من املشكالت
االجتامعية خالل فرتة قصريةّ ،
ّ
ّ
املحليني بـ  600ألف شخص
السكان
الس�ور ّيني يف مدينة كلس احلدود ّية عدد ّ
عدد اللاّ جئني ّ
ّ
12
يتم تسجيل أ ّية واقعة جديرة ّ
بالذكر هناك.
دون أن ّ
الس�ور ّيون يف ّ
ظل احلامية املؤ ّقتة من احلقوق املختلفة يف إطار القانون  ،6458مثل
يس�تفيد ّ
ّ
الص ّح ّية ،وحقّ العمل ،وحقّ مل شمل األرسة ،وحقّ ال ّتعليم .وقد صدرت ال ّتعميامت
اخلدمات ّ
املتعاقبة لضامن ممارس�ة هذه احلقوق ،وعدم االكتف�اء بوجودها يف القانون .وأصدرت اإلدارة
العا ّم�ة للهج�رة نظام احلامية املؤ ّقت�ة بتاريخ  ،2014 .10 .22ومن خلال هذا ال ّتعميم جرى
الس�ور ّيني يف ّ
ظ�ل احلامية املؤ ّقتة .وب�دأ منحهم وثيق�ة هو ّية احلامية املؤ ّقت�ة .وبعد هذا
احت�واء ّ
13
ثم تبع ذلك صدور ال ّتعميامت املختلفة
الس�ور ّينيّ .
عملية تسجيل قيود ّ
ال ّتعميم ،تس�ارعت ّ

 150ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

ا�ستقبال ال�سوريّين في تركيا و�ألمانيا

الس�ور ّيون يف احلصول عىل
الص ّح ّية وال ّت
حول اخلدمات ّ
عليمية ،ورخصة العمل ،وبذلك بدأ ّ
ّ
الس ّكان املح ّل ّيون.
احلقوق التي يمتلكها ّ
السور ّية ،إلاّ ّ
صحيح ّ
أن تد ّفق
أن احلكومة فتحت األبواب ألسباب
إنسانية فور بدء األزمة ّ
ّ
الزمن .وأطلق عليهم اس�م ّ
"الضيوف"
اللاّ جئين جت�اوز حدّ ال ّتو ّقعات خالل فرتة قصرية من ّ
ّ
بال ّنظر إىل ّ
وحيتل مفهوم
س�مي ال يس�مح باستقبال طالبي ال ّلجوء من غري أور ّبا.
الر
أن القانون ّ
ّ
14
كيةّ ،
ّ
والضيف هو الشّ �خص الذي حيتاج إىل اهتامم  .وقد
الضيافة مكان ًة ّ
مهم ًة يف الثّقافة الترّ ّ
طيب أردوغ�ان رئيس الوزراء حينها يف خطاباته ّ
س�كان األناض�ول إىل إبراز كرم
دع�ا رجب ّ
الضياف�ة م�ن جهة ،وأوض�ح من ناحية أخ�رى ّ
ّ
أي
أن تركيا تفتح أبواهبا للمظلومين من دون ّ
ً
نوع
متييز بني األش�خاص م�ن حيث الدّ ين واملذهب واألص�ول
العرقية ،آخذا يف احلس�بان ال ّت ّ
ّ
الس�ور ّية 15.ويف أعقاب هذه ال ّتس�مية مبارش ًة ،ومن أجل ترسيع
العقائدي يف البنية
ّ
املجتمعية ّ
ّ
الس�ور ّيني من قبل املجتمع ،بدأ باس�تخدام خطاب املهاجري�ن واألنصار ،انطالقاً
تقبل ّ
وترية ّ
ّ
ّ
ف�رارا بدينهم من
م�ن هجرة رس�ول اهلل صّل�ىّ اهلل عليه وس�لم وأصحابه م�ن مك�ة إىل املدينة
ً
االضطه�اد ،وم�ا رافق ذلك م�ن ظهور لقب املهاجري�ن واألنصار .وقد غل�ب عىل خطابات
طي�ب أردوغ�ان اس�تعامل هذه االس�تعارة ،حت�ى ّ
إن مجلة "نح�ن األنصار وأنت�م املهاجرون"
ّ
األول/ أكتوبر .2014
الس�ور ّيني يف غ�ازي عنتاب يف تاريخ  7ترشي�ن ّ
وردت يف خطاب�ه إىل ّ
أنصارا
ووج�د ه�ذا اخلطاب القبول ل�دى رشحية كبرية من الشّ �عب ،وانطلق ال ّناس ليكون�وا
ً
16
للسور ّيني حتقي ًقا ملتط ّلبات عقيدهتم.
ّ
وتقبلهم هلم هو وجود أوارص
الس�بب ّ
كي ّ
ّ
للس�ور ّيني ّ
املهم الثّاين يف اس�تقبال الشّ �عب الترّ ّ
ّ
الس�ور ّية ،وكام هو معلوم ،كانت هذه
كية ّ
القرب�ى بني العائالت املنترشة عىل طريف احلدود الترّ ّ
العثامنية .وكانت س�وريا وتركي�ا والعديد من دول املنطقة
األرايض قب�ل مئة عام تابع ًة للدّ ولة
ّ
العثامنية ،وكانت ّ
العثامنية قبل أن تتقاس�م إنكلرتا
كل ش�عوهبا من مواطني الدّ ولة
تابع ًة للدّ ولة
ّ
ّ
ّفاقية س�ايكس بيك�و املو ّقعة بينهام يف
وفرنس�ا بعد احل�رب
العاملية األوىل هذه األرايض وفق ات ّ
ّ
احلالية
السور ّية
عام  ،1916ونش�أت هذه الدّ ول نتيجة هذا االقتس�ام .وهكذا نش�أت الدّ ولة ّ
ّ
الفرنيس ،فاحلدود القائمة بني س�وريا
يف ظروف تلك الفرتة ،ووضعت حتت س�لطة االنتداب
ّ
جغرافية ،بل قام ّ
املوظفون برس�مها عىل اخلريطة عىل
تارخيية أو
وتركي�ا ال تعتمد عىل أس�باب
ّ
ّ
ّ
ّفاقية بني س�ايكس وبيكو ،وهكذا بقي قس�م م�ن العائلة الواحدة يف
الطاولة خالل توقيع االت ّ
كي من احلدود ،بينام بقي القس�م اآلخر يف ّ
ّ
�وري ،وعندما بدأت األزمة
الس ّ
الطرف ّ
الطرف الترّ ّ
كية يف املناطق احلدود ّية أقرباءها من ّ
وري ،وكانوا
الس ّ
الطرف ّ
يف سوريا استقبلت العائالت الترّ ّ
17
كيف مع احلياة يف تركيا .
عو ًن ا هلم يف ال ّت ّ

السور ّيني،
الس�ياق ،ال متكن االس�تهانة بأعداد األش�خاص املعارضني الستقبال ّ
ويف هذا ّ
وبمواقفه�م وانتقاداهتم يف ه�ذا املوضوع ،فجميع أحزاب املعارضة تقري ًبا عارضت اس�تقبال
18
فرضية ّ
�وري كانت خاطئ ًة من�ذ البداية،
الس�ور ّيني م�ع
الس ّ
أن سياس�ة احلكومة يف املوضوع ّ
ّ
ّ
الشّ
السور ّيني
عىل
االعتداءات
وحدوث
،
عبي
بالغليان
اإلعالمي
اخلطاب
هذا
مثل
ب
تسب
وقد
ّ
ّ
ّ
ّ
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من حني آلخر ،كام ّ
أن انتش�ار بعض حوادث السرّ قة واملضايقات املزعومة يف وس�ائل اإلعالم
ّ
السور ّيني ،وقد انترش خطاب الكراهية
تغذي الكراهية،
وتتسبب يف حدوث االعتداءات ضدّ ّ
ّ
20
لكن هذا ال ّنوع من خطاب الكراهية
االجتامعي بشكل واس�ع.
الس�ور ّيني يف ال ّتواصل
ّ
ضدّ ّ
ّ
ّ
الصغرية ،وتش�كل نتيجة
والع�داء على العموم بقي
حمص�ورا يف إطار األف�راد أو املجموعات ّ
ً
يتحول إىل حركة ّ
منظمة ومنتظمة مطل ًقا.
آنية ،أي أنّه مل
ّ
انفعاالت ّ

ا�ستقبال ال�سّ ور ّيين في �ألمانيا:

الزمن؛ ألس�باب عديدة ،مثل
أصبح�ت سياس�ة اللاّ جئني يف أملانيا أكث�ر
ليربالي ًة مع مرور ّ
ّ
الس�نوات األخرية ،وتنامي ظاهرة الشّ يخوخة بني أفراد الشّ عب ،وعدم
طور
ّ
ال ّت ّ
االقتصادي يف ّ
21
قدرته عىل تلبية حاجة االقتصاد من املوارد البرش ّية بش�كل كامل .هلذه األس�باب أصدرت
أملانيا قرارات يف ترشين الثّاين/ نوفمرب من عام  2014خ ّفضت بموجبها مدّ ة انتظار اللاّ جئني
للحصول عىل رخصة العمل يف البالد بعد احلصول عىل اإلقامة فيها من تس�عة أش�هر أو اثني
22
شهرا إىل ثالثة أشهر فقط ،وبدأت متنح رخص العمل من أجل عامني الحقني.
عرش ً

قرارا يقيض باس�تقبال
وكما ذكرنا س�اب ًقا أص�درت أملانيا يف ش�هر أ ّيار/ مايو ع�ام ً 2013
الصادرة من الواليات املختلفة ،فارتفع هذا العدد
ثم تتابعت القرارات ّ
 5000الجئ سوريّ ،
الس�ور ّيني
إىل  20.000الج�ئ يف حزي�ران/ يوني�و  .2014واتخّ ذت  15والية قرارات متنح ّ
ً
بتحملهم مجيع ال ّتكاليف املرتتّبة
املس�تقرين يف أملانيا فرصة إحضار أقربائهم إىل أملانيا
مرشوطة ّ
ّ
23
ً
لاّ
كبيرا ل جئني يف ع�ام ،2015
على ذل�ك ،ونتيج�ة هلذه ال ّتس�هيالت ش�هدت أملانيا تد ّف ًقا ً
حيث بلغ عدد طالبي ال ّلجوء يف ذلك العام حوايل مخس مئة ألف ،وجتاوز هذا العدد سبع مئة
ثم تراجع فيام بعد يف عام  2017إىل مئتني وعرشين أل ًفا ،ويف عام
ومخسني أل ًفا يف عام ّ ،2016
 2018بلغ هذا العدد مئ ًة ومخس ًة وعرشين أل ًفا .24

حاليا مليون ومئت�ا ألف من اللاّ جئني تقري ًبا ،م�ن بينهم أكثر من مخس مئة
يوج�د يف أملاني�ا ًّ
الس�ور ّيني .ووف ًقا لصيغة كونيغش�تاين ،يوزّ ع اللاّ جئ�ون عند وصوهلم إىل
أل�ف من اللاّ جئني ّ
مرة يف الواليات؛ يف ضوء القرارات التي ت ّتخذها هذه الواليات حول مدى قدرهتا
أملانيا ّ
ألول ّ
25
االقتصادي بعني االعتب�ار ،وهبذه ّ
الطريقة ،يقيم
عىل اس�تيعاب اللاّ جئين ،مع أخذ الوضع
ّ
اللاّ جئ�ون يف األماك�ن التي حدّ دهتا هل�م الدّ ولة لإلقامة فيها بمعدّ الت متن�ع ّ
تركزهم يف مكان
واحد.
سلك الكثري من اللاّ جئني طريق املغامرة املحفوفة باملخاطر يف ظروف صعبة ألشهر طويلة
من أجل الوصول إىل أملانيا ،بعد أن وصلوا من تركيا إىل اليونان ،مس�تخدمني قوارب ّ
اطي ًة
مط ّ
نفخ�ت بطريق�ة غري س�ليمة .ويف األ ّيام األوىل التي ح�اول فيها اللاّ جئون الوص�ول إىل أور ّبا
ومعرضين أهاليهم وأوالدهم إىل املخاطر،
عبر البح�ر واضعني نصب أعينهم خماطر اهلالك،
ّ
ب�ل يف صب�اح يوم  2أيلول/ س�بتمرب م�ن  2015بال ّتحدي�د -عثر عىل جس�د ّ
الطفل الكردي
مس�جى يف س�واحل بودوروم املكشوفة 26،وبعد يومني من هذه الواقعة ،ومع نفاد صرب
أيالن ًّ
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اللاّ جئين ا ّلذي�ن ظ ّل�وا حمارصين يف ّ
س�يئة لفرتة طويلة من
حمطات القط�ار يف املجر يف ظروف ّ
أشهرا طويل ًة يف ّ
الطرق ،بدأوا يف  4أيلول/ سبتمرب عام  2015رحلتهم
الزمن ،بعد أن أمضوا
ّ
ً
قررت نقل
نحو أملانيا ً
سيرا عىل األقدام ،ويف تلك ال ّليلة اجتمعت مريكل مع مستش�ارهياّ ،
ثم ّ
هؤالء إىل أملانيا بوس�اطة القطارات ،وكان هذا القرار بمثابة هدم اجلدار الثّاين بعد هدم جدار
األول ،وازداد عدد اللاّ جئني يف أملانيا بعد هذا القرار زياد ًة ملحوظ ًة ،وأدخل القادمون
برلين ّ
27
أمني ،وقد واج�ه هذا الوضع على وجه اخلصوص
يف تل�ك الفترة إىل أملاني�ا بدون تدقي�ق ّ
انتق�ادات ح�ا ّد ًة للغاية من قبل املعارضة ،ونتيج ًة هلذه االنتق�ادات ألقت مريكل خطا ًبا يف 15
أيل�ول/ س�بتمرب مفاده أنّ�ه "إذا أخفقت أور ّب�ا يف ّ
حل أزمة اللاّ جئني ،فس�وف يؤ ّدي ذلك إىل
العاملي حلقوق اإلنسان" . 28
اهنيار اإلعالن
ّ

�أ�صبحت �سيا�سة اللاّ جئين في �ألمانيا �أكثر
ليبرال ّي ًة مع مرور ّ
الزمن لأ�سباب عديدة مثل
ّ
التط � � � ّور االقت�ص� � � ّ
�ادي في ال�سّ ن� � ��وات الأخيرة
ال�شيخوخة بين �أفراد ّ
وتنامي ظاهرة ّ
ال�شعب
وع� � ��دم قدرته على تلبية حاجة االقت�صاد من
الموارد الب�شر ّية ب�شكل كامل

السور ّيني من املجر إىل
وكام أسلفنا ،س�مح بإحضار ّ
أملانيا بوس�اطة القطارات يف  4أيلول/ س�بتمرب ،2015
حتي�ة الضرّ ور ّي�ة الس�تقباهلم
ّ
ولك�ن بع�ض البن�ى ال ّت ّ
تدرجيي�ا ،ومل تكن قد
كان�ت قد ب�دأ العمل عىل إعدادها
ًّ
انتهت بعد ،وقد أش�ار مرك�ز ال ّلجوء واهلج�رة يف أملانيا
( )BAMFيف تغري�دة ل�ه بتاري�خ  25آب/ أغس�طس
ّفاقية دبلن من أجل
 2015إىل ع�دم رسيان مفع�ول ات ّالس�ور ّيني .ورغ�م ّ
أن هذه املس�ألة أصبحت
اللاّ جئين ّ
موضوع ال ّتس�اؤل يف الربملان ،لك ّنها ّ
أساس�ي ا اًّ
مهم يف موضوع تس�هيل استقبال
حجرا
ش�كلت
ً
ًّ
السور ّيني يف ذلك احلني .29
اللاّ جئني ّ
املسؤولية يف
حيز ال ّتنفيذ يف شهر ّمتوز/ يوليو من عام  ،2013وألقت
ّ
ّفاقية دبلن ّ
دخلت ات ّ
تحّ
بأول دولة
موض�وع اتخّ اذ الق�رار حول دخول اللاّ جئني واملهاجرين إىل دول اال �اد األوربيّ ّ ّ ،
يدخلوهن�ا .30وف ًق�ا لذلك جي�ري اللاّ جئ أو املهاجر مجيع املعاملات يف ّأول دولة يدخلها من
السور ّيني
دول االتحّ اد األوربيّ ّ  ،ويصدر القرار حول مصريه من قبل تلك الدّ ولة .ويف موضوع ّ
الس�ور ّيني إىل أراضيها ّ
بغض ال ّنظر عن
ّفاقية دبلن ،فس�محت بدخول ّ
ع ّلقت أملانيا تعاملها بات ّ
أي دولة من دول االتحّ اد مس�ب ًقا-
الس�ور ّيون ا ّلذين دخلوا ّ
الشرّ ط الذي ّ
ينص عىل أن يواصل ّ
ّفاقية
إج�راء معامالهت�م يف تلك الدّ ولة .ويف الواقع خت ّلت أملانيا فيام بعد ع�ن تعليقها العمل بات ّ
حاليا بإعادة اللاّ جئني إىل الدّ ول األور ّب ّية التي قدموا منها.
دبلن ،وهي تقوم ًّ
ويف عام�ي  2015و 2016ال ّلذين ش�هدا زياد ًة ملحوظ ًة يف أعداد طالب�ي ال ّلجوء ،نتيج ًة
ّ
والصاالت
ل�كل هذه ال ّتس�هيالت ،جرى إيواء اللاّ جئني يف معس�كرات اجلي�ش ،ويف اخليامّ ،
ياضي�ة يف امل�دارس ،وبدأت املبارشة يف إج�راء املعامالت من أجل ّ
تس�لم طلبات ال ّلجوء.
الر ّ
ّ
تس�بب فتح
ّ
تس�بب يف إطالة فرتة إجراء املعامالت ،كام ّ
لكن ال ّنقص احلاصل يف عدد الكوادر ّ
لاّ
ه�ذه األماك�ن أمام خدمة ال جئني ،وطول مدّ ة املعامالت يف حدوث إزعاجات ومش�كالت
خمتلفة ّ
لس�كان املحيط؛ بس�بب االكتظاظات واملخالفات ،إىل جان�ب اإلزعاجات التي حلقت
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ّ
مكتظة ،ال يعرف أفرادها بعضهم
ضيق ،ضمن جمموعات
باللاّ جئني؛ بس�بب العيش يف مكان ّ
ً
األول  /أكتوبر عام
بعض�ا31. فص�در قانون ترسيع معاملات اللاّ جئني يف تاريخ  24ترشي�ن ّ
 ،2015يف حماول�ة لترسي�ع معامالت املراجعني من طالبي ال ّلجوء ،وأنش�ئت حزمة اللاّ جئني
الت�ي من ش�أهنا ترسي�ع تقييم مراجع�ات طالبي ال ّلج�وء وف ًقا للبل�دان التي قدم�وا منها؛ فيام
(والس�يام القادمني من بلدان مثل س�وريا وإيران والعراق
إذا كان البل�د يف حال�ة ح�رب أم ال
ّ
ّ
س�يتمكن طالبو ال ّلجوء ،بعد تقدي�م طلباهتم ،من البدء يف دورات
وإريرتي�ا) .ونتيج ًة لذلك،
األملانية ،وس�يتعينّ عىل ا ّلذين خيفقون يف ال ّنج�اح يف ذلك ،مغادرة
االندم�اج ،ودورات ال ّلغ�ة
ّ
البل�د يف أق�رب وقت ممكن .32يقدّ م ه�ذا الوضع خدم ًة أرسع ل ّلذين يري�دون البقاء هناك من
ناحي�ة ،بينام جيربهم على اجلدّ ّية يف العمل من أجل البقاء يف أملانيا م�ن ناحية أخرى .ويف إطار
هذا القانون بدئ بتقرير مصري طالبي ال ّلجوء القادمني إىل أملانيا من دول البلقان ،ال من الدّ ول
إجيابي ًة
املذك�ورة ،وأعيدوا إىل بالدهم خالل أس�بوع .وبعد هذا القانون اتخّ ذت ق�رارات أكثر
ّ
السور ّيني باملقارنة مع طالبي ال ّلجوء من البلدان األخرى.
حول طلبات اللاّ جئني ّ
أعدّ ت احلكومة حزم ًة أخرى للحدّ من الوافدين؛ بس�بب زيادة عدد طالبي ال ّلجوء خالل
ياس�ية داخل البالد ،فكان لصدور القانون عام  2016عىل شكل
مدّ ة قصرية ،وال ّت ّ
طورات ّ
الس ّ
س�لبية على موضوع ّمل الشّ �مل .ونتيج ًة لذل�ك ،أصبح من
احلزم�ة الثّاني�ة للاّ جئني تداعيات
ّ
السور ّيني ا ّلذين سبق أن قبلت طلبات جلوئهم جلب أفراد أرسهم إىل أملانيا .وقد
ّ
الصعب عىل ّ
اًّ
دورا مهم يف ظهور هذه احلزمة ،ففي االنتخابات التي جرت يف أملانيا
ياسية ً
أ ّدت األسباب ّ
الس ّ
السور ّيني
السياسة
اإلجيابية التي مارستها أنجيال مريكل جتاه اللاّ جئني ّ
تعرضت ّ
ّ
يف عام ّ 2017
لالنتق�اد الشّ �ديد من قب�ل املعارضة ،كما أ ّدى تعزي�ز حزب "البدي�ل من أج�ل أملانيا" AfD
ازي) إىل خس�ارة حزب مريكل بع�ض األصوات ،ودخول
اليمين�ي
املتط�رف (ذي االتجّ �اه ال ّن ّ
ّ
ّ
اضطرت مريكل إىل تش�كيل ائتالف مجع
ح�زب  AfDالربمل�ان بوصفه ثالث أقوى حزب ،ممّا
ّ
االجتامعي،
يمقراطي
يمقراطي
املس�يحي  ،CDUواحل�زب الدّ
بني حزهبا وحزب االتحّ اد الدّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االئتالفية هذه إىل صدور قرار يسمح حلوايل ألف شخص فقط بالقدوم
وأ ّدى تشكيل احلكومة
ّ
إىل أملانيا يف إطار ّمل ش�مل العائالت ش�هر ًّيا .فلو افرتضنا ّ
أن هناك ما بني مخسني إىل ستني ألف
عملية ّمل الشّ مل
شخص ينتظرون يف إطار طلبات ّمل شمل العائالت ،فمن غري املستبعد أن متتدّ
ّ
لسنوات طويلة بموجب هذا القانون.33
اإلجيابية امل ّتخذة م�ن قبل الدّ ولة ،انتشرت اآلراء املناهضة
الرغ�م من هذه اخلط�وة
ّ
وعلى ّ
الس�ور ّيني يف إطار
س�يام للاّ جئني يف أملانيا .فإذا نظرنا إىل احلياة
اليومية للاّ جئني ّ
ّ
لألجانب ،وال ّ
االجتامعية العاد ّية فس�نالحظ عدم نش�اطهم من حيث العالقات الشّ
خصية مع املجتمع
احلياة
ّ
ّ
املجتمعية ،وس�نالحظ أنّ�ه ك ّلام بعدت األماكن الت�ي يقيم فيها
األمل�اينّ ،واملش�اركة يف الثّقافة
ّ
خمصص ًة للاّ جئني بعيد ًة عن
كنية العا ّمة؛ أي عندما يقيمون يف أماكن ّ
السور ّيون عن املواقع ّ
ّ
الس ّ
ّ
ّ
ّ
األملاني�ة ،والعثور عىل عمل،
غة
ل
ال
م
ل
وتع
املجتمع،
مع
�ف
كي
ت
ال
يف
تهم
مش�ق
ازدادت
املدينة-
ّ
ّ
ّ
وازداد إحساسهم بالعزلة.34
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يظهر العديد من الدّ راس�ات ّ
يتعرضون لل ّتمييز من قبل س�لطات الدّ ولة
أن طالبي ال ّلجوء ّ
ً
والس�يام عندما يذهب�ون إىل مرك�ز األجانب ،ويذكر
أيض�ا .فمعظ�م طالبي ال ّلج�وء خيافون،
ّ
يترصف�ون وف ًق�ا لتو ّقعات
البع�ض أنهّ �م حين يذهبون إىل مرك�ز املعون�ات
االجتامعي�ة ،وال ّ
ّ
املوظف هناك ،يقطع ّ
ّ
املوظف راتب الشّ �هر املقبل ،وأنهّ م ينتظرون أمام أبواب مراكز املعونات
الصغرية ،وعندما يتبينّ نقص املستندات
االجتامعية لساعات طويلة من أجل بعض املدفوعات ّ
ّ
مر ًة أخرى .وتبوء حماوالهتم يف البحث عن العمل باإلخفاق
يطلب منهم استكامهلاّ ،
ثم العودة ّ
عمو ًم�ا؛ ّ
ألن أصحاب العمل ال ّ
البريوقراطية التي
يفضل�ون اختيار اللاّ جئني تفاد ًي ا لألعمال
ّ
يتعرضون لل ّتمييز
يضطرون إىل القيام هبا عند تش�غيلهم .وإذا ما وجد اللاّ جئون عملاً ،فإنهّ م ّ
ّ
ّ
ماّ
ً
ّ
عنرصا آخر يشكل عائق ا أمام إجياد فرص
من قبل الع ل اآلخرين يف مكان العمل .كام أن هناك
ً
الس�ؤال" :هل س�تعمل هبذه
العمل ،هو زيهّ م .يقول اللاّ جئون :إنهّ م غال ًب ا ما ّ
يوجه إليهم هذا ّ
يتعرض�ون لل ّتمييز يف األماك�ن العا ّمة ً
أيضا،
املالب�س؟" يف أثن�اء املقابلة من أج�ل العمل .كام ّ
ياضية ،ومراكز
والس�يام يف البنوك ،ومكاتب الربيد ،واملش�ايف واملرافق ّ
الر ّ
ّ
الص ّح ّية ،وال ّنوادي ّ
35
سوق ،ووسائل ال ّنقل
اجلامعي .
ال ّت ّ
ّ
والس�يام حينام يك�ون مك ّث ًفا ،بني مؤ ّيد
وختتلف ردود أفعال الشّ �عب جتاه تد ّفق اللاّ جئني،
ّ
له ومعارض أش�دّ االعرتاض .فبينام يس�تقبل بعض املواطنني اللاّ جئني من ّ
حمطات القطارات
ثم ختصيص أماكن إيواء مؤ ّقتة للحاالت ّ
الطارئة ،وتعليم ال ّلغة،
باهلدايا وال ّتضامن معهم ،ومن ّ
عرف عىل املدينة ومعامالت القيود -هناك جمموعة كبرية من املواطنني يعارضون
واملساعدة يف ال ّت ّ
الريبة .وحني بدأت ه�ذه املجموعات املعارضة القيام
ق�دوم اللاّ جئني ،وينظ�رون إليهم بعني ّ
يمقراطي
اليمينية
تعرضت لل ّتالعب من قبل الكيانات
املتطرفة ،واحلزب الدّ
ّ
ّ
باالحتجاج�اتّ ،
ّ
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وجه .فاتخّ ذت االحتجاجات طابع العنف ضدّ اللاّ جئني ،وأقدمت
الوطن�ي  NPDال ّن ّ
ازي ال ّت ّ
ّ
حتولت فيام بعد إىل حركة "بغيدا  "Pegidaاملعادية لألجانب.
ثم
إيوائهم،
أماكن
إحراق
على
ّ ّ
واس�تمرت يف االحتجاجات يف العدي�د من املدن،
توس�عت حركة بغي�دا،
وم�ع مرور ّ
الزمن ّ
ّ
وش�اركت فيها حشود غفرية من ال ّناس ،وانترشت احلركة عىل شكل موجات متتابعة لتجتاح
قوة احلركة ،وو ّلدت اجلرأة الكافية إلنش�اء حزب  AfDالشّ
�عبوي
أور ّب�ا بأكملهاّ .
ّ
وتعززت ّ
36
تعززت قدراته م�ع مرور األ ّيام .وازداد مؤ ّيدو هذا احلزب ،وعال
اليمين�ي
املتطرف ،الذي ّ
ّ
ّ
37
حاليا .
أملانيا
يف
ّاين
ث
ال
احلزب
فأصبح
شأنه،
ًّ

ّ
النتائج:

الس�ور ّيون يف كال البلدين بالقرارات التي اتخّ ذهت�ا حكومتهام ،وظهرت أصوات
اس�تقبل ّ
معارض�ة يف كال البلدي�ن عىل هذا األمر .وبينام اقترصت مواقف املعارضة يف تركيا عمو ًما عىل
شعبيا واحتجاجات مرتافق ًة مع أعامل عنف،
اخلطاب ،ش�هدت أملانيا بني احلني واآلخر غليا ًنا ًّ
حتولت
العنرصي
ازي
ّ
أ ّدى ذلك يف البداية إىل تش�كيل حركة بغيدا ذات الفكر ال ّن ّ
ثم ّ
املتطرفّ ،
ّ
ازي ،ليصبح احلزب
وجه
الس
العنرصي ال ّن ّ
ّ
�يايس ،ذي ال ّت ّ
ّ
هذه احلركة فيام بعد إىل حزب ّ AfD
الكبير الثّ�اين يف أملاني�ا يف الوق�ت احل�ا ّيل .أي ّ
إن وجهة
�سل � ��ك الكثي � ��ر م � ��ن اللاّ جئي � ��ن طري � ��ق المغامرة
حتول�ت إىل
ال ّنظ�ر املعادي�ة لألجان�ب وطالب�ي ال ّلج�وء ّ
حركي ،وبدأت احلركة القيام بأعامل عنف.
المحفوف � ��ة بالمخاطر في ظ � ��روف �صعبة لأ�شهر وضع
ّ

للسور ّيني يف كال البلدين عىل
طويل � ��ة م � ��ن �أجل الو�ص � ��ول �إل � ��ى �ألماني � ��ا بعد �أن
يعتمد استقبال البلدين ّ
اإلنسانية ،ويف حني ارتكزت هذه األسباب يف
و�صل � ��وا من تركيا �إلى اليونان م�ستخدمين قوارب األسباب
ّ
تراثي�ة ،مثل ّ
الضياف�ة ،وعىل مفاهيم
تركي�ا على مفاهيم ّ
ّ
مطاط ّي ًة نفخت بطريقة غير �سليمة
دينية ،مثل املهاجري�ن واألنصار .اعتمدت يف أملانيا عىل
ّ
الشّ
ترّ
كي عىل
ل
ا
�عب
أبدى
وقد
اإلنس�ان.
حقوق
مفهوم
ّ
الس�ور ّيني يف إطار هذه املفاهيم ،بينام أقدم
ينية ،واس�تضاف ّ
العموم ّ
اثية والدّ ّ
متس�كه بقيمه الترّ ّ
السور ّيني األوائل يف ّ
حمطات القطارات يف إطار
قسم من الشّ عب األملا ّ
ين عىل استقبال اللاّ جئني ّ
الس�ور ّيون هم وش�أهنم مع
حقوق اللاّ جئني ،وقدّ موا هلم بعض املس�اعدات الفرد ّيةّ .
ثم ترك ّ
اجتامعي ًة .وفيام كانت الدّ ولة يف تركيا تسير يف
األملانية ،بحس�ب مقتضيات كوهنا دول ًة
الدّ ولة
ّ
ّ
ّ
تدرجييا ،وهي ال متلك القدرة عىل توفري اإلمكانات
االجتامعية
خ�ط الوفاء بمقتضيات الدّ ولة
ًّ
ّ
للس�ور ّينيّ ،
كي مجيع ال ّتكاليف عىل العموم ،إىل حني عثور
التي و ّفرهتا أملانيا ّ
غطى الشّ عب الترّ ّ
ال ّن�اس عىل عم�ل يلتزمون به ،أو س�اعدوهم يف العثور عىل عمل .ورغم ذل�ك ،أنفقت تركيا
األم�وال ّ
الص ّح�ة وال ّتعليم ،وذلك بعد
الس�ور ّيني يف خمتل�ف املجاالت ،مثل ّ
الطائلة من أجل ّ
ولية يف عام .2013
صدور قانون األجانب واحلامية الدّ ّ
الس�ور ّيني إليها ،ومل يكن
كان�ت األمور ك ّلها حتت س�يطرة الدّ ولة
األملانية منذ بداية قدوم ّ
ّ
يس�تقرون ويقيم�ون فيها واألعامل التي س�يعملون هبا .يف
لل ّن�اس حر ّي�ة اختيار األماكن التي
ّ
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الصغرية والكبرية التي ختلق البيئة ّ
والظروف
حين أنهّ م يف تركيا بارشوا يف تنظيم املرشوع�ات ّ
املناسبة للمعيشة .وهكذا ّ
اخلاصة
السور ّيون يف تركيا من بناء حياة جديدة مشاهبة حلياهتم
ّ
متكن ّ
يف س�وريا ،ووجدوا الفرصة يف مواصلة حياهتم باملعن�ى الثّقا ّ
يف بدون صعوبات تذكر .مل تكن
الس�ور ّيني إليها ،يف حين ّ
قو ًة
لرتكي�ا ّ
أن أملانيا ترى يف القادمين إليها ّ
أي مكتس�بات من قدوم ّ
ّ
يش�كل ّ
الذكور ا ّلذين مل تتجاوز أعامرهم اخلامس�ة والثّالثني سنة  % 60من
اقتصاد ّي ًة يانع ًة ،إذ
38
ّ
ين املتقدّ م يف
طالب�ي ال ّلجوء إىل أملانيا.
وتش�كل ه�ذه الفئة العمر ّية بال ّنس�بة للمجتمع األمل�ا ّ
الس ّن الدّ م ّ
الطازج والعامل املنتج.
ّ

الخاتمة:

يعتق�د ّ
الس�ور ّيني يف مدّ ة
تعرضتا ملوجة كبرية من تد ّفق اللاّ جئني ّ
كل من تركيا وأملانيا أنهّ ام ّ
دول�ة ّ
أن أملانيا بوصفها ً
الزمن من دون إعداد مس�بق .إلاّ ّ
متكنت من حتقيق تنميتها
قصيرة من ّ
األجنبية اللاّ جئ�ة ،وال يمكن اإلنكار بأنهّ ا دولة ذات
العاملية الثّانية بفضل العاملة
بع�د احل�رب
ّ
ّ
القانونية بشأن اهلجرة .ولذلك ،من املتو ّقع أن تكون أكثر قدر ًة
خربة عريقة من حيث ال ّلوائح
ّ
الس�ور ّيني منذ بداية
الس�ور ّيني .رغم ذلك اس�تقبلت تركيا ّ
من تركيا عىل اس�تيعاب اللاّ جئني ّ
أن أملانيا بدأت باس�تقباهلم بعد ميضّ أربع س�نوات عىل بداية األزمة .وال ّ
األزمة ،يف حني ّ
شك
ّ
لكن استقبال أملانيا
السور ّيني قد وصلوا بني احلني واآلخر إىل أملانيا خالل هذه الفرتةّ ،
أن بعض ّ
رس�ميا بدأ يف ش�هر أيلول/ سبتمرب عام  ،2015وال ّ
ش�ك ّ
دورا
للاّ جئني
أن تلك الفرتة أ ّدت ً
ًّ
ّ
املهتمني
األهلية ّأول
واملنظامت
ريا يف اس�تعداد أملانيا بش�كل أو بآخر .يف تركيا كان الشّ �عب
كب ً
ّ
ّ
ّ
واملوظفون هذا األمر يف أملانيا .واس�تقبل قس�م من املواطنني يف
بالس�ور ّيني ،بينام تو ّلت الدّ ولة
ّ
لاّ
لاّ
ّ
باملحبة واملساعدة ،إ أن هذا األمر اقترص عىل تقديم
والسيام األوائل منهم-أملانيا ال جئني
ّ
ّ
س�وق .بينام
املس�اعدات عىل املس�توى
ّ
الفردي ،وتغطية جمال واحد فقط ،مثل تعليم ال ّلغة وال ّت ّ
يف تركي�ا تو ّل�ت ّ
أمورا، مثل :املس�اعدة يف العث�ور عىل البيوت،
األهلي�ة
املنظامت
واملتطوعون ً
ّ
ّ
ورشاء األمتع�ة ،وتقدي�م ف�رص العمل ،وتقديم املس�اعدة يف املش�ايف ،واملعاملات يف دوائر
الس�ور ّيني واملواطنني األتراك
الدّ ولة ،واملس�اعدة يف أعامهلم .وهكذا حدث اندماج رسيع بني ّ
األملانية بإرشاف الدّ ولة،
السور ّيون عىل الواليات
ا ّلذين يرغبون يف مساعدهتم .يف املقابل وزّ ع ّ
ّ
الس�ور ّيني مع
وكانت عليهم اإلقامة يف األماكن التي و ّفرهتا الدّ ولة هلم ،وهذا ّ
صعب انس�جام ّ
املجتمع األملاينّ.
ّ
اجتامعي� ًة من
وألن اللاّ جئين وطالب�ي ال ّلج�وء يف أملاني�ا يتل ّق�ون يف العم�وم مس�اعدات
ّ
يتعرضون لضغوطات يامرسها عليهم ّ
املوظفون ،وعندما تقرتن هذه ّ
الضغوطات
الدّ ولة ،فهم ّ
ّ
السور ّيون إىل خطر االكتئاب والشّ عور باإلخفاق بعد
بالضغوط
يتعرض ّ
ّ
االجتامعية األخرىّ ،
فترة .ورغ�م ّ
فرص ا للعمل بين احلني واآلخر ،إلاّ أنهّ �ا ال تراعي يف ذلك
أن الدّ ولة تق�دّ م هلم ً
اجلان�ب الثّقا ّ
يف ،وحين يرفضون تلك الف�رص تقطع عنهم املس�اعدات ،فتقديم فرصة عمل
ين ّ
الذكر-
المرأة مس�لمة تقوم م�ن خالله بتقديم مجيع اخلدم�ات التي حيتاجها العج�وز األملا ّ
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والس�يام إن كان هذا العمل يعرض على املرأة التي
تتقبله،
ّ
عم�ل ال يمك�ن المرأة س�ور ّية أن ّ
كانت تعمل يف سوريا حمامي ًة أو طبيب ًة أو مع ّلمة مدرسة.
للس�ور ّيني مفهو ًم�ا خمتل ًفا يف مس�ألة تربي�ة ّ
ّ
معرض�ون يف أملانيا إىل خطر
وألن ّ
الطفل ،فهم ّ
�بابية األملاينّ .كما تش�هد العالقات بني
جتريده�م م�ن أطفاهلم م�ن قبل مرك�ز اخلدم�ات الشّ ّ
والس�يام حينام يكون عدد أفراد األرسة
الس�ور ّية وجرياهنم األملان مش�كالت كبري ًة
العائالت ّ
ّ
ريا .وإىل جانب ّ
كل هذه ّ
السور ّيني من ذوبان أطفاهلم داخل
كب ً
الضغوطات ،خيش�ى الكثري من ّ
ّقافية ،فهم يشعرون باملزيد من
الثّقافة
األملانية .أ ّما يف تركيا فال يوجد فرق شاسع من ال ّناحية الث ّ
ّ
الراحة التي
الراحة ،ويمكنهم أن يستخدموا املرافق ّ
الرغم من ّ
البيئية بشكل مريح .لكن ،وعىل ّ
ّ
ّ
الس�ور ّيني حيلمون
من
الكثري
فإن
ة،
ّقافي
ث
ال
احية
ن
ال
من
حياهتم
ظروف
تكوين
يف
هبا
يش�عرون
ّ
ّ
ّ
ّ
بالذه�اب إىل أور ّب�ا؛ ّ
ألن الف�رص االقتصاد ّي�ة يف تركيا ليس�ت عىل املس�توى ال�ذي يرجونه.
ّ
السور ّية البقاء يف أملانيا؛ بسبب الفرص االقتصاد ّية املتو ّفرة ،رغم
ويفضل الكثري من العائالت ّ
أن الفرص االقتصاد ّية ّ
ّقافية .فيبدو ّ
تشكل
املعاناة التي يعيش�وهنا من ال ّناحيتني
االجتامعية والث ّ
ّ
األهم يف اختيار مكان اإلقامة.
العامل
ّ
ثمة
امله�م للوضع
بع�د الكش�ف عن الدّ ور
ّ
االقتص�ادي يف قرارات ال ّناس بش�أن حياهتمّ ،
ّ
حفيون روبرت بونغن وألينا
حقيقة أخرى جيدر ذكرها .ففي البحوث التي أجروها ،ذكر ّ
الص ّ
ّ
جبارين ونينو س�يديل ّ
رشعية ،بعد أن تعذر
الس�ور ّيني عادوا إىل تركيا بطرق غري
أن الكثري من ّ
ّ
حفيون ا ّلذين أج�روا بحوثهم يف املناط�ق احلدود ّية
عليه�م ّمل ش�مل أرسهم .فقد كش�ف ّ
الص ّ
39
يوميا عرب هنر مرييج .ومن هنا ّ
بني اليونان وتركياّ ،
فإن
أن مخسين
ً
ش�خصا يعربون إىل تركيا ًّ
املس�تقبلية يف تركيا وأملانيا يفتح ّ
الطريق أمام ال ّتو ّقعات
الس�ور ّيني حول مصري حياهتم
تس�اؤل ّ
ّ
توجههم إىل تركيا ،يف ضوء ال ّتحليل املقارن للوضع احلايلّ.
حول ّ
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