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اآلليـات لـن تكـون قـادرة على االسـتجابة إىل التغيرات التـي فيليب دي بروكر debruyck@ulb.ac.be
تحـدث يف تدفقـات األشـخاص واختلاف أمناطهـا.
بروفيسور يف مركز سياسات الهجرة يف معهد الجامعة األوروبية
 www.migrationpolicycentre.euويف معهد الدراسات
وثانيـاًُ ،يالحـظ أن قـرار إعـادة النقـل ُيفـ َر ُض فرضـاً على طالبـي األوروبية يف جامعة بروكسل الحرة
اللجـوء دون األخـذ يف االعتبـار لتفضيالتهـم .أمـا األمـر األخير http://odysseus-network.eu
فيتعلـق بطبيعـة هـذه التدابير إذ إ َّنهـا اسـتثنائية وليسـت دامئة،
إيفانجيلينا (ليليان) تسوردي liliantsourdi@gmail.com
وهـذا مـا ينتج عنـه عوامـل التثبيط ذاتهـا املانعة للتنفيـذ الفعال مشاركة بحث يف مركز سياسات الهجرة يف معهد الجامعة
وح َ
كما ُل ِ
ـظ يف وضـع العمـل االعتيـادي ملنظومـة دبلـن .وهـذه األوروبية  www.migrationpolicycentre.euويف الجامعة
ً
َ
ُ
ُ
العوامـل جميعـا تقـ ِّوض إىل درجـة كبرية من اآلليات التي يسـعى الكاثوليكية يف لوفانwww.uclouvain.be/cedie.html .
االتحـاد األورويب ودولـه األعضـاء مـع بعض الصعوبـات يف وضعها
محـل التنفيـذ منـذ أواخـر سـبتمرب /أيلـول .2015

املتطوعون وطالبو اللجوء
رسهات كاراكاييل وج أوالف كاليشت

يقدم سكان املجتمعات املحلية حيث يظهر طالبو اللجوء والالجئون أشكا ًال متنوعة من الدعم للوافدين
الجدد نظراً إلخفاق الدول يف توفري حتى االحتياجات األساسية.

وســط تزايــد أعــداد طالبــي اللجــوء الواصلــن إىل الشــواطئ
األوروبيــة خــال الســنوات األخــرة ،تواجــه مراكــز االســتقبال
والعمليــات أعبــاء تفــوق طاقاتهــا خاصــة يف البلــدان التــي
يصــل الالجئــون إليهــا أوالً .ويواجــه طالبــو اللجــوء بنــى تحتيــة
غــر كافيــة الســتقبالهم واندماجهــم مــا يــؤدي يف حــاالت كثــرة
للهجــرة الثانويــة .ولســنوات يف شــوارع أثينــا وعــى جزيــريت
المبيــدوزا وصقليــة ويف محطــة قطــار ميالنــو و»غابــة» كاليــه
غالبــاً مــا يتــوىل الالجئــون أمورهــم بأنفســهم.

وكانــت هــذه املشــاركات للمتطوعــن مــن املواطنــن أو غــر
املواطنــن عــى حــد ســواء يف الظــال وكان املســتفيدون يف نهايــة
األمــر هــم املهاجريــن غــر النظاميــن .ويشــهد املجتمــع املجــي
تزايــداً ملحوظــاً يف أعــداد أفــراده ممــن انضمــوا إىل النشــطاء
التقليديــن بعــد أن شــهدوا حاجــات طالبــي اللجــوء املاســة.
وســارت األمــور عــى هــذا النحــو خاصــة عندمــا كان طالبــو
اللجــوء والالجئــون يوزعــون عــى املــدن التــي مل يســبق لهــا أن
تلقــت أي إمــدادات والتــي كانــت تعــاين باألصــل مــن ضعــف
البنــى التحتيــة وشــح املــوارد لدرجــة ال تغطــي احتياجــات
قاطنيهــا .ومل يقتــر اهتــام الســكان املحليــن عــى توفــر
املســاعدات الرضوريــة للمهاجريــن فحســب إذ إ َّنهــم أيضـاً أرادوا
التعــرف عــى هــؤالء النــاس أيض ـاً ،وبذلــك أصبــح املتطوعــون
ميثلــون قــوة دافعــة معــززة لالندمــاج وإن مل يدركــوا ذلــك.

وكان التصــور العــام والســيايس عمومــاً أحــد أســباب إخفــاق
سياســات الهجــرة يف هــذه الــدول املشــركة يف املنظومــة األوربيــة
العامــة لطلــب اللجــوء والئحــة دبلــن .ومل يكــن الرتكيــز يف
بروكســل وسرتاســبورغ وكثــر مــن العواصــم األخــرى منصبـاً عــى
األوضــاع املحليــة بــل عــى القواعــد واملبــادئ املعنيــة إلعــادة
تأســيس نظــام منظــم للجــوء مــن خــال إجبــار الــدول عــى ِّ
تول واجبات الدولة
لقــد أصبــح تشــارك الســكان املحليــن مــع طالبــي اللجــوء
االلتــزام باملعايــر القامئــة أو إنشــاء نظــام جديــد.
يف األحيــاء املحليــة ظاهــرة شــائعة يف جميــع أنحــاء أملانيــا إذ
ويف أثنــاء ذلــك ،كان الســكان املحليــون يف صقليــة يســاعدون فرضــت زيــادة أعــداد طالبــي اللجــوء رضورة إقامــة مســاكن لهــم
طالبــي اللجــوء عــى مواصلــة ســفرهم مبســاعدتهم يف معرفــة يف مواقــع جديــدة قــد تكــون نائيــة يف بعــض األحيــان .وتقــدر
االتجاهــات أو رشاء تذاكــر القطــار أو حتــى بتوصيلهــم .وقــدم املنظــات املعنيــة بقضايــا الالجئــن يف أملانيــا َّأن معــدل االهتــام
املتطوعــون يف نقــاط العبــور الســاخنة مثــل ميــان وأثينــا وكاليــه بالعمــل التطوعــي لخدمــة الالجئــن ارتفــع بنســبة  %70خــال
الدعــم بتوزيــع املالبــس واملــواد الغذائيــة وتقديــم املشــورة ثــاث ســنوات َّ
وأن أكــر مــن ثلــث املتطوعــن كانــوا نشــطاء يف
جامعــات ومبــادرات ذاتيــة التنظيــم وليــس يف املنظــات غــر
القانونيــة أو املســاعدة الطبيــة.

65

66

وجهة الوصول :أوروبا

66

www.fmreview.org/ar/destination-europe

نرشة الهجرة القرسية 51
يناير/كانون الثاين 2016

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /أيفور بريكيت

متطوعة بريطانية ،كايت غريغس ،تقدم تدريبات لقيادة الدراجات أسبوعياً يف وسط برلني حيث ميكن لطالبي اللجوء السوريني قيادة الدراجات .لكنّ اللقاءات ال تقترص عىل تعليمهم قيادة الدراجات ،بل تهدف
إلقامة العالقات والصداقات الدامئة بني طالبي اللجوء واملتطوعني.

وحســنُ الضيافــة واقــع النــاس
الرضوريــات .وأضفــى التضامــن ُ
بعــد الرتحيــب باســتقبال الالجئــن الذي مل تســتطع مؤسســات
الدولــة تقدميــه .وبــن مســاعدة الالجئــن وتخفيــف أدوار
رجــح كفــة املي ـزان الدقيــق تجــاه املتطوعــن الذيــن
الدولــة ُت َّ
ينجحــون فيــا أخفــق بــه البريوقراطيــون .ويف بعــض األوقــات،
تعتمــد مؤسســات الدولــة عــى املتطوعــن عــن قصــد.

الحكوميــة القامئــة 1.ويختلــف هــذا التطــوع عــن أنشــطة
التطــوع األخــرى ،إذ تشــر دراســتنا إىل أن املتطوعــن مــع
الالجئــن غالبـاً مــن اإلنــاث يف العرشينيــات مــن العمــر أو أكرب
مــن الســتني وغالبــاً كانــت لــدى املتطوعــن معرفــة بأمــور
الهجــرة وكانــت توجهاتهــم غــر دينيــة وغــر مجتمعيــة ،فهــم
ال ينظــرون إىل مشــاركتهم مــن منظــور التطــوع يف حــد ذاتــه
بــل مــن منظــور مســاعدة الالجئــن عــى وجــه الخصــوص.
ووثقنــا يف دراســتنا تيــاراً رئيســياً مــن التطــوع ملصلحــة لكــنَّ النقــاد حـ َّ
ـذروا مــن اتبــاع السياســات الليرباليــة الجديدة
مــن حيــث االعتــاد عــى املتطوعــن ألداء التزامــات الدولــة
الالجئــن املوجوديــن يف جميــع أنحــاء املجتمــع.
تجــاه الالجئــن .وعــى املــدى البعيــد ،ينبغــي تحديــد دور
وخــال صيــف  ،2015اصطــف اآلالف يف املــدن األملانيــة املتطوعــن تحديــداً أكــر دقــة .ومــن املهــم أال ُيســتبدَل
ملســاعدة طالبــي اللجــوء حــن أخفــق البريوقراطيــون املتطوعــون بالتزامــات الدولــة وأن تقتــر مســاهمتهم يف
يف تســجيل الوافديــن الجــدد واســتضافتهم وإطعامهــم .الرتحيــب بالالجئــن يف املجتمــع الجديــد .فهــم ينشــؤون
وســابقاً ،اقتــرت مهــام املتطوعــن الرئيســية يف تيســر زيــارة مــن خــال مشــاركتهم مجتمعــاً مدنيــاً منفتحــاً الســتقبال
املســؤولني والتواصــل معهــم والرتجمــة وإعطــاء دروس يف الوافديــن الجــدد .ويف الواقــع ،تغطــي كثــر مــن املهــام التــي
اللغــة األملانيــة وتقديــم املشــورة والدعــم فيــا يتعلــق بعملية ينجزهــا املتطوعــون عنــارص جوهريــة لعمليــات اندمــاج
االندمــاج .وتــرع املتطوعــون باألطعمــة واملالبــس وغريهــا مــن الالجــئ.
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ويف عــام  ،2015انت ـ ت املشــاركات املدنيــة ملســاعدة الالجئ ـ خ ـ ل توجيــه السياســات املتعلقــة بالالجئ ـ لتلبيــة احتياجــات
رحــب»
يف جميــع أنحــاء أوروبــا .فقــد أبــدى األوروبيــون روح التضامــن طالبــي اللجــوء بهــدف جعــل «املجتمــع األورويب ا ُمل ِّ
مــع الالجئـ بغــض النظــر عــن الحــدود الوطنيــة بطــرق أخفــق حقيقــة ملموســة.
السياســيون األوروبيــون يف اتباعهــا مــن قديــم األزل .والتحــدي
رسهات كاراكاييل serhat.karakayali@hu-berlin.de
الــذي يفرضــه هــذا النشــاط الشــعبي هــو اســتمرار التضامــن ملــا
باحث يف معهد برلني ألبحاث االندماج والهجرة ،جامعة
بعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ التــي ســببتها السياســات الفاشــلة هومبولت يف برلني.
املفروضــة مــن أعــ الهــرم إىل األســفل وصــوالً إىل القاعــدة www.hu-berlin.de/en?set_language=en
الشــعبية .ويشـ كثـ مــن املتطوعـ إىل َّأن مــا ينقــص دعمهــم
ج أوالف كاليشت j.olaf.kleist@outlook.com
املؤقــت هــو التنظيــم الفعــال .وينبغــي بنــاء هيــاكل ف َّعالــة
زميل باحث يف مركز دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد ،وزميل
الحكوميــة
ومســتدامة للمتطوعــ  .وميكــن للمنظــ ت غــ
باحث يف معهد أبحاث الهجرة والدراسات العابرة للثقافات،
ـة
ـ
لتنمي
ـة
ـ
الفني
واملؤسســات التجاريــة إضافــة الخ ـ ة واملعرفــة
جامعة أوزنابروك.
قــدرات املتطوعــ وفاعليتهــم وتقويتهــم باإلضافــة إىل إدارة www.imis.uni-osnabrueck.de
توقعــات جميــع األط ـراف املشــاركة.
 .1عن دراسة مسحية اشتملت عىل ما يزيد عىل  460متطوعاً ومتطوعة وأكرث من 70
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ويف نهايــة املطــاف ،قــد يســتفيد االتحــاد األورويب مــن الحــركات
التطوعيــة بقــدر اســتفادة الالجئــ منهــا .وعليــه أن يقــدم
التمويــل للهيــاكل التنظيميــة وال ميــارس الســيطرة عـ مشــاركة
املجتمــع املــدين ،فطاملــا قللــت الحكومــات مــن شــأن اإلمكانيــات
الواســعة الســتقبال الالجئ ـ وإدماجهــم وحاميتهــم يف املجتمــع
األورويب .وعـ الــدول األوروبيــة أن تحــذو حــذو املتطوعـ مــن

منظمة.
Karakayali S and Kleist J O (2015 EFA-Studie: Strukturen und Motive
der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Deutschland, 1. Forschungsbericht:
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سياسة ترحيبية يف أملانيا الرشقية ما بعد االشرتاكية
آنا شتايغيامن وفرانك إيكاردت وفرانتسيسكا فرينر

عىل ما يبدو ،أصبحت دول أوروبا الرشقية أقل رغبة من البلدان األوروبية األخرى يف قبول الالجئني.
فتجربتهم حول التعدد اإلثني والثقايف ضعيفة وما زال ينقصها سياسة ترحيب حقيقية.
ن

مــع تلقــي أملانيــا الرشقيــة الســابقة للالجئ ـ ضمــن خطــة الالجئ ـ بهجــف متك ـ الالجئ ـ مــن االنتقــال إىل شــققهم
التوزيــع الوطنــي ،يجــب عـ البلــدات أن تتكيــف الســتقبال الجديــدة يف أرسع وقــت ممكــن.
الالجئــ  .فاملواقــف تختلــف يف ســياق أملانيــا الرشقيــة
وت ـ اوح ب ـ الدفاعــي املتشــدد إىل املنفتــح .وحدهــا واليــة ومــع َّأن هــذه السياســات الحكوميــة جعلــت الحيــاة أســهل
ثورينغــا التــي انتهجــت
منحــى عامليــاً متحــرراً أدى إىل ع ـ كث ـ مــن الالجئ ـ  ،هنــاك أمــر أهــم مــن ذلــك وهــو
ً
تأســيس «سياســة ترحيــب» بــارزة وواضحــة.
َّأن الــوزراء اســتخدموا خطــاب السياســة الرتحيبيــة يدعــون
فيــه الســكان املحليــ إىل إبــداء قــدر أكــ مــن الفهــم
ومل تكــن هــذه الواليــة قبــل أمــد بعيــد مبنــأى عــن انتشــار ونبــذ مشــاعر رهــاب األجانــب املعيقــة الســتقبال الالجئ ـ .
شــعور كراهيــة األجانــب كــ الحــال يف معظــم أطــراف وميثــل ذلــك اختالفــاً واضحــاً عــن حــال السياســيني يف
أملانيــا الرشقيــة .لكــنَّ «سياســات الرتحيــب» التــي أدخلتهــا واليــة ساكســوين املجــاورة ممــن يســتخدمون لغــة تتضمــن
حكومــة الواليــة الجديــدة يف أواخــر عــام  2014هدفــت بعــض التعاطــف مــع حــركات املحتج ـ املعارض ـ إلســكان
إىل تغي ـ املوقــف العــام تجــاه الالجئ ـ فقــد تبنــت وزارة الالجئـ هنــاك واملطالبـ بإعادتهــم قـ اً مــن حيــث أتــوا.
الهجــرة الجديــدة مبــدأ اإلســكان الالمركــزي الســتيعاب ومــع َّأن مســتويات رهــاب األجانــب مــا زالــت مرتفعــة،
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