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ويف عــام 2015، انتــرشت املشــاركات املدنيــة ملســاعدة الالجئــني 
يف جميــع أنحــاء أوروبــا. فقــد أبــدى األوروبيــون روح التضامــن 
مــع الالجئــني بغــض النظــر عــن الحــدود الوطنيــة بطــرق أخفــق 
ــم األزل. والتحــدي  ــن قدي ــا م ــون يف اتباعه السياســيون األوروبي
الــذي يفرضــه هــذا النشــاط الشــعبي هــو اســتمرار التضامــن ملــا 
ــببتها السياســات الفاشــلة  ــي س ــة الطــوارئ الت ــاء حال ــد انته بع
املفروضــة مــن أعــىل الهــرم إىل األســفل وصــوالً إىل القاعــدة 
الشــعبية. ويشــري كثــري مــن املتطوعــني إىل أنَّ مــا ينقــص دعمهــم 
ــة  ال ــاكل فعَّ ــاء هي ــي بن ــال. وينبغ ــم الفع ــو التنظي ــت ه املؤق
ومســتدامة للمتطوعــني. وميكــن للمنظــامت غــري الحكوميــة 
ــة  ــة لتنمي ــة الفني ــربة واملعرف ــة الخ ــة إضاف ــات التجاري واملؤسس
قــدرات املتطوعــني وفاعليتهــم وتقويتهــم باإلضافــة إىل إدارة 

ــع األطــراف املشــاركة.  ــات جمي توقع

ويف نهايــة املطــاف، قــد يســتفيد االتحــاد األورويب مــن الحــركات 
التطوعيــة بقــدر اســتفادة الالجئــني منهــا. وعليــه أن يقــدم 
التمويــل للهيــاكل التنظيميــة وال ميــارس الســيطرة عــىل مشــاركة 
املجتمــع املــدين، فطاملــا قللــت الحكومــات مــن شــأن اإلمكانيــات 
الواســعة الســتقبال الالجئــني وإدماجهــم وحاميتهــم يف املجتمــع 
األورويب. وعــىل الــدول األوروبيــة أن تحــذو حــذو املتطوعــني مــن 

خــالل توجيــه السياســات املتعلقــة بالالجئــني لتلبيــة احتياجــات 
ــب«  طالبــي اللجــوء بهــدف جعــل »املجتمــع األورويب امُلرحِّ

حقيقــة ملموســة. 
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ت يف شهري نوفمرب/ترشين الثاين وديسمرب/كانون األول 2014) مسحية استقصائية أُعدَّ

سياسة ترحيبية يف أملانيا الرشقية ما بعد االشرتاكية 
آنا شتايغيامن وفرانك إيكاردت وفرانتسيسكا فرينر 

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

ــة الســابقة للالجئــني ضمــن خطــة  ــا الرشقي مــع تلقــي أملاني
التوزيــع الوطنــي، يجــب عــىل البلــدات أن تتكيــف الســتقبال 
الرشقيــة  أملانيــا  ســياق  تختلــف يف  فاملواقــف  الالجئــني. 
وتــرتاوح بــني الدفاعــي املتشــدد إىل املنفتــح. وحدهــا واليــة 
أدى إىل  متحــرراً  انتهجــت منحــًى عامليــاً  التــي  ثورينغــا 

ــة.  ــارزة وواضح ــب« ب ــة ترحي ــيس »سياس تأس

ومل تكــن هــذه الواليــة قبــل أمــد بعيــد مبنــأى عــن انتشــار 
شــعور كراهيــة األجانــب كــام الحــال يف معظــم أطــراف 
ــي أدخلتهــا  ــة. لكــنَّ »سياســات الرتحيــب« الت ــا الرشقي أملاني
حكومــة الواليــة الجديــدة يف أواخــر عــام 2014 هدفــت 
ــني فقــد تبنــت وزارة  ــري املوقــف العــام تجــاه الالجئ إىل تغي
الالمركــزي الســتيعاب  اإلســكان  مبــدأ  الجديــدة  الهجــرة 

الالجئــني بهجــف متكــني الالجئــني مــن االنتقــال إىل شــققهم 
ــن. ــت ممك ــدة يف أرسع وق الجدي

ومــع أنَّ هــذه السياســات الحكوميــة جعلــت الحيــاة أســهل 
عــىل كثــري مــن الالجئــني، هنــاك أمــر أهــم مــن ذلــك وهــو 
ــة يدعــون  ــوزراء اســتخدموا خطــاب السياســة الرتحيبي أنَّ ال
فيــه الســكان املحليــني إىل إبــداء قــدر أكــرب مــن الفهــم 
ونبــذ مشــاعر رهــاب األجانــب املعيقــة الســتقبال الالجئــني. 
السياســيني يف  حــال  عــن  واضحــاً  اختالفــاً  ذلــك  وميثــل 
ــة ساكســوين املجــاورة ممــن يســتخدمون لغــة تتضمــن  والي
بعــض التعاطــف مــع حــركات املحتجــني املعارضــني إلســكان 
الالجئــني هنــاك واملطالبــني بإعادتهــم قــرساً مــن حيــث أتــوا. 
ــة،  ــت مرتفع ــا زال ــب م ــاب األجان ــتويات ره ــع أنَّ مس وم
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دعــت »سياســات الرتحيــب« يف واليــة ثورينغــا أيضــاً إىل 
اســتحداث أشــكال إبداعيــة للتواصــل عــىل املســتوى املحــيل 

ــي. واإلقليم

مولهاوسن
تقــع مدينــة مولهاوســن يف مقاطعــة منخفضــة الكثافــة 
الســكانية يف واليــة ثورينغــا. وُفِتــح فيهــا مركــزان باســم 
ــني)  ــامت لالجئ ــى أدق: مخي ــي« )أي مبعن ــكن الجامع »الس
وشــبكة  املدينــة.  عــن  كــم   20 تبعــد  صغــرية  قــرى  يف 
املواصــالت ضعيفــة بالــكاد تصــل املخيــامت باملدينــة حيــث 
يعيــش أيضــاً عــدد قليــل مــن الالجئــني. واقرتحــت الحكومــة 
مولهاوســن  يف  الســابقة  العســكرية  الثكنــات  اســتخدام 
ــر  ــم آخ ــئ ومخي ــف الج ــؤوي أل ــت ي ــم مؤق ــة مخي إلقام
ــردة  ــن يف شــقق منف ــف الجــئ آخري ــواء أل ــد إلي ــد األم بعي
ــذه  ــن ه ــام ع ــالن الع ــد اإلع ــي«. وبع ــكان جامع أو يف »إس
تظاهــرات  العســكرية  الثكنــات  جــريان  ــم  نظَّ الخطــط، 
ــامت.  ــذه املخي ــتقبال له ــز االس ــح مرك ــىل فت ــة ع احتجاجي

وكان رد مفــوض املقاطعــة الــذي يتــوىل املســؤولية الرئيســية 
ــة املســتديرة«  إزاء إســكان الالجئــني أن أســس لقــاء »الطاول
مــع جميــع األشــخاص املعنيــني بالالجئــني. وطلــب مــن 
ــة أن ينظمــوا  ــة مــن مجتمــع الكنيســة املحلي ــاء املدين وجه
ــري يف  ــه مــن احــرتام كب ــا يحظــون ب ــامع نظــراً مل هــذا االجت
ــف  ــن مختل ــع األشــخاص م ــرية يف م ــم الكب ــة ولخربته املدين
املنابــت العرقيــة وعملهــم الســابق يف املجتمــع. وبعــد ثالثــة 
اجتامعــات، أصبحــت الطاولــة املســتديرة شــيئاً فشــيئاً مكانــاً 
للتأمــل يف الخــربات والشــكاوى بــدالً مــن أن يكــون مؤسســة 
يف  املقيمــني  لــدى  أصبــح  واليــوم،  إداريــة.  أو  تنظيميــة 
مولهاوســن منــرباً للتعبــري عــن هــذه الخــربات والســعي نحــو 
ــادل.  ــف املتب ــة للتكي ــة الطويل ــم العملي ــل ودع ــم أفض فه

ــا.  ــة يف بدايته ــت العملي ــا زال وم

ينينغن ما
يف ماينينغــن، التــي تعــد مدينــة نائيــة ومهمشــة إىل حــد مــا 
ــة، يقتــرص  ــرياً مــن ســكانها خــالل العقــود املاضي فقــدت كث
تســكني الالجئــني عــىل جريوســاليم وهــي تجمــع للعقــارات 
املرتفعــة والتــي تنتمــي إىل فــرتة مــا قبــل توحيــد األملانيتــني 
وكانــت تقــع عــىل ضواحــي املدينــة اليــت تعــد جــزءاً 
مــن منطقــة تزيــد فيهــا معــدالت البطالــة والفقــر عــن 
ــىل الجــوار  ــار ع ــة الع ــن الواضــح وجــود وصم ــدل. وم املع
ــطح  ــىل الس ــت ع ــام طف ــرية كل ــة كب ــة إعالمي ــه تغطي وتلقي
ــة  ــتوطنات املرتفع ــة يف املس ــري املواتي ــية غ ــروف املعيش الظ

ــض  ــرت بع ــدة. وظه ــل الوح ــا قب ــة م ــود إىل حقب ــي تع الت
ــن  ــار الس ــة كب ــى، وخاص ــني القدام ــني املقيم ــاحنات ب املش
منهــم، والالجئــني حديثــي الوصــول، كــام ظهــرت دالئــل 
عــىل ردود الفعــل الكارهــة لألجانــب. ويبــدو أنَّ الســلطات 
ــل  ــوار ب ــول الج ــة ح ــاط القامئ ــز األمن ــادة تعزي ــىش زي تخ
ترغــب يف تفــادي أي تغطيــة إعالميــة جديــدة. أمــا الخطــاب 
الســيايس الرســمي حــول اســتقبال الالجئــني فــكان جــزءاً 
ــؤول  ــوض املس ــّكل املف ــه، ش ــب« وعلي ــة الرتحي ــن »ثقاف م
القضايــا. وتتضمــن  أربــع مجموعــات ملعالجــة مختلــف 
مجموعــات العمــل تلــك أساســاً الخــرباء مــن اإلدارة املحليــة 
قليــاًل مــن أبنــاء املجتمــع املــدين. ومــع ذلــك،  وعــدداً 
أصبــح املواطنــون نشــطني مــن خــالل مشــاركة باحثــني 
اجتامعيــني ممــن يعملــون عــىل الــدوام يف جريوســاليم. لكــنَّ 
ــار  ــة كب ــام رعاي ــورون أصــاًل مبه ــني مغم ــني االجتامعي الباحث
ــة للعمــل  ــم ال ميتلكــون القــدرات الكافي ــك فه الســن، ولذل
يف  ودمجهــم  الالجئــني  حاجــات  إىل  املوجــه  االجتامعــي 
ــز عمــل املجتمــع املــدين التطوعــي  الضاحيــة. ومــن هنــا، يركَّ
عــىل هــذا العمــل االجتامعــي، وقــد أنتــج عــدداً مــن عــروض 

ــني.  ــاعدة لالجئ املس

الخالصة
ليــس خطــاب الرتحيــب الجديــد يف ثورينغــا إال خطــوة أوىل 
ــن  ــني واملهاجري ــو الالجئ ــة نح ــربة الصدوق ــجيع الن ــو تش نح
ــري.  ــع الغ ــف م ــايف والتعاط ــوع الثق ــول التن ــي روح قب وتبن
التطــورات الحديثــة  الــرضوري أن ال ننــىس هــذه  ومــن 
والتصادمــات  املطلــوب  الجــاد  العمــل  إىل  باإلضافــة 
ــف  ــول التعاط ــل أن يتح ــدث قب ــوف تح ــي س ــة الت املحتوم
إىل واقــع حيــاة يعيشــه النــاس هنــاك. أمــا مــن ناحيــة 
ــد  ــم اســتخداماً بعي ــب خــربة قبوله ــني، فســوف تتطل الالجئ

ــم«.  ــاً بك ــة »مرحب ــد لكلم األم

آنا شتايغيامن 
 anna.marie.steigemann@uni-weimar.de 
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