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ويف عــام  ،2015انتــرت املشــاركات املدنيــة ملســاعدة الالجئــن خــال توجيــه السياســات املتعلقــة بالالجئــن لتلبيــة احتياجــات
رحــب»
يف جميــع أنحــاء أوروبــا .فقــد أبــدى األوروبيــون روح التضامــن طالبــي اللجــوء بهــدف جعــل «املجتمــع األورويب ا ُمل ِّ
مــع الالجئــن 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 أعــى الهــرم إىل األســفل وصــوالً إىل القاعــدة www.hu-berlin.de/en?set_language=en
الشــعبية .ويشــر كثــر مــن املتطوعــن 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 للمتطوعــن .وميكــن للمنظــات غــر
باحث يف معهد أبحاث الهجرة والدراسات العابرة للثقافات،
ـة
ـ
لتنمي
ـة
ـ
الفني
واملؤسســات التجاريــة إضافــة الخــرة واملعرفــة
جامعة أوزنابروك.
قــدرات املتطوعــن 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
ويف نهايــة املطــاف ،قــد يســتفيد االتحــاد األورويب مــن الحــركات
التطوعيــة بقــدر اســتفادة الالجئــن منهــا .وعليــه أن يقــدم
التمويــل للهيــاكل التنظيميــة وال ميــارس الســيطرة عــى مشــاركة
املجتمــع املــدين ،فطاملــا قللــت الحكومــات مــن شــأن اإلمكانيــات
الواســعة الســتقبال الالجئــن وإدماجهــم وحاميتهــم يف املجتمــع
األورويب .وعــى الــدول األوروبيــة أن تحــذو حــذو املتطوعــن مــن

منظمة.
Karakayali S and Kleist J O (2015) EFA-Studie: Strukturen und Motive
der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Deutschland, 1. Forschungsbericht:
Ergebnisse einer explorativen Umfrage vom November/Dezember 2014.
Berliner Institute für empirische Integrations- und Migrationsforschung,
Humboldt-Universität zu Berlin www.bim.hu-berlin.de/
media/2015-05-16_EFA-Forschungsbericht_Endfassung.pdf
(هيكليات ودوافع العمل التطوعي مع الالجئني يف أملانيا ،تقرير بحثي :نتائج دراسة
مسحية استقصائية ُأعدَّت يف شهري نوفمرب/ترشين الثاين وديسمرب/كانون األول )2014

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.
مــع تلقــي أملانيــا الرشقيــة الســابقة للالجئــن ضمــن خطــة الالجئــن بهجــف متكــن الالجئــن مــن االنتقــال إىل شــققهم
التوزيــع الوطنــي ،يجــب عــى البلــدات أن تتكيــف الســتقبال الجديــدة يف أرسع وقــت ممكــن.
الالجئــن .فاملواقــف تختلــف يف ســياق أملانيــا الرشقيــة
وتــراوح بــن الدفاعــي املتشــدد إىل املنفتــح .وحدهــا واليــة ومــع َّأن هــذه السياســات الحكوميــة جعلــت الحيــاة أســهل
ثورينغــا التــي انتهجــت
منحــى عامليــاً متحــرراً أدى إىل عــى كثــر مــن الالجئــن ،هنــاك أمــر أهــم مــن ذلــك وهــو
ً
تأســيس «سياســة ترحيــب» بــارزة وواضحــة.
َّأن الــوزراء اســتخدموا خطــاب السياســة الرتحيبيــة يدعــون
فيــه الســكان املحليــن إىل إبــداء قــدر أكــر مــن الفهــم
ومل تكــن هــذه الواليــة قبــل أمــد بعيــد مبنــأى عــن انتشــار ونبــذ مشــاعر رهــاب األجانــب املعيقــة الســتقبال الالجئــن.
شــعور كراهيــة األجانــب كــا 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 املحتجــن املعارضــن إلســكان
إىل تغيــر املوقــف العــام تجــاه الالجئــن فقــد تبنــت وزارة الالجئــن هنــاك واملطالبــن بإعادتهــم قـراً مــن حيــث أتــوا.
الهجــرة الجديــدة مبــدأ اإلســكان الالمركــزي الســتيعاب ومــع َّأن مســتويات رهــاب األجانــب مــا زالــت مرتفعــة،
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دعــت «سياســات الرتحيــب» يف واليــة ثورينغــا أيضــاً إىل
اســتحداث أشــكال إبداعيــة للتواصــل عـ املســتوى املحـ
واإلقليمــي.

التــي تعــود إىل حقبــة مــا قبــل الوحــدة .وظهــرت بعــض
املشــاحنات بــ املقيمــ القدامــى ،وخاصــة كبــار الســن
منهــم ،والالجئــ حديثــي الوصــول ،كــ ظهــرت دالئــل
ع ـ ردود الفعــل الكارهــة لألجانــب .ويبــدو َّأن الســلطات
تخــ زيــادة تعزيــز األمنــاط القامئــة حــول الجــوار بــل
ترغــب يف تفــادي أي تغطيــة إعالميــة جديــدة .أمــا الخطــاب
الســيايس الرســمي حــول اســتقبال الالجئــ فــكان جــزءاً
مــن «ثقافــة الرتحيــب» وعليــهّ ،
شــكل املفــوض املســؤول
أربــع مجموعــات ملعالجــة مختلــف القضايــا .وتتضمــن
مجموعــات العمــل تلــك أساسـاً الخـ اء مــن اإلدارة املحليــة
وعــدداً قليــ ً مــن أبنــاء املجتمــع املــدين .ومــع ذلــك،
أصبــح املواطنــون نشــطني مــن خــ ل مشــاركة باحثــ
اجتامعيـ ممــن يعملــون عـ الــدوام يف جريوســاليم .لكــنَّ
الباحثــ االجتامعيــ مغمــورون أصــ ً مبهــام رعايــة كبــار
الســن ،ولذلــك فهــم ال ميتلكــون القــدرات الكافيــة للعمــل
االجتامعــي املوجــه إىل حاجــات الالجئــ ودمجهــم يف
الضاحيــة .ومــن هنــا ،ير َّكــز عمــل املجتمــع املــدين التطوعــي
عـ هــذا العمــل االجتامعــي ،وقــد أنتــج عــدداً مــن عــروض
املســاعدة لالجئــ .
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تقــع مدينــة مولهاوســن يف مقاطعــة منخفضــة الكثافــة
الســكانية يف واليــة ثورينغــا .و ُف ِتــح فيهــا مركــزان باســم
«الســكن الجامعــي» (أي مبعنــى أدق :مخيــ ت لالجئــ
يف قــرى صغــ ة تبعــد  20كــم عــن املدينــة .وشــبكة
املواص ـ ت ضعيفــة بالــكاد تصــل املخي ـ ت باملدينــة حيــث
يعيــش أيضـاً عــدد قليــل مــن الالجئـ  .واقرتحــت الحكومــة
اســتخدام الثكنــات العســكرية الســابقة يف مولهاوســن
إلقامــة مخيــم مؤقــت يــؤوي ألــف الجــئ ومخيــم آخــر
بعيــد األمــد إليــواء ألــف الجــئ آخريــن يف شــقق منفــردة
أو يف «إســكان جامعــي» .وبعــد اإلعــ ن العــام عــن هــذه
الخطــطَّ ،
نظــم جــ ان الثكنــات العســكرية تظاهــرات
احتجاجيــة عــ فتــح مركــز االســتقبال لهــذه املخيــ ت.
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ليــس خطــاب الرتحيــب الجديــد يف ثورينغــا إال خطــوة أوىل
نحــو تشــجيع النــ ة الصدوقــة نحــو الالجئــ واملهاجريــن
وتبنــي روح قبــول التنــوع الثقــايف والتعاطــف مــع الغــ .
ومــن الــ وري أن ال ننــ هــذه التطــورات الحديثــة
باإلضافــة إىل العمــل الجــاد املطلــوب والتصادمــات
املحتومــة التــي ســوف تحــدث قبــل أن يتحــول التعاطــف
إىل واقــع حيــاة يعيشــه النــاس هنــاك .أمــا مــن ناحيــة
الالجئ ـ  ،فســوف تتطلــب خ ـ ة قبولهــم اســتخداماً بعيــد
األمــد لكلمــة «مرحبــاً بكــم».
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وكان رد مفــوض املقاطعــة الــذي يتــوىل املســؤولية الرئيســية
إزاء إســكان الالجئ ـ أن أســس لقــاء «الطاولــة املســتديرة»
مــع جميــع األشــخاص املعنيــ بالالجئــ  .وطلــب مــن
وجهــاء املدينــة مــن مجتمــع الكنيســة املحليــة أن ينظمــوا
هــذا االجت ـ ع نظــراً ملــا يحظــون بــه مــن اح ـ ام كب ـ يف
املدينــة ولخربتهــم الكب ـ ة يف مــع األشــخاص مــن مختلــف
املنابــت العرقيــة وعملهــم الســابق يف املجتمــع .وبعــد ثالثــة
اجتامعــات ،أصبحــت الطاولــة املســتديرة شــيئاً فشــيئاً مكانـاً
للتأمــل يف الخـ ات والشــكاوى بــدالً مــن أن يكــون مؤسســة
تنظيميــة أو إداريــة .واليــوم ،أصبــح لــدى املقيمــ يف
مولهاوســن منـ اً للتعبـ عــن هــذه الخـ ات والســعي نحــو
فهــم أفضــل ودعــم العمليــة الطويلــة للتكيــف املتبــادل.
ومــا زالــت العمليــة يف بدايتهــا.

آنا شتايغيامن

anna.marie.steigemann@uni-weimar.de
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ا

ر

يف ماينينغــن ،التــي تعــد مدينــة نائيــة ومهمشــة إىل حــد مــا زميلة بحث يف جامعة باوهاوس فامير ،أملانيا
فقــدت كث ـ اً مــن ســكانها خ ـ ل العقــود املاضيــة ،يقت ـ
فرانك إيكاردت frank.eckardt@uni-weimar.de
تســكني الالجئ ـ ع ـ جريوســاليم وهــي تجمــع للعقــارات بروفيسور العلوم االجتامعية والدراسات الحرضية ،جامعة
املرتفعــة والتــي تنتمــي إىل فـ ة مــا قبــل توحيــد األملانيتـ باوهاوس فامير ،أملانيا
وكانــت تقــع عــ ضواحــي املدينــة اليــت تعــد جــزءاً
فرانتسيسكا فرينر franziska.werner@uni-weimar.de
مــن منطقــة تزيــد فيهــا معــدالت البطالــة والفقــر عــن
زميلة بحث يف جامعة باوهاوس فامير ،أملانيا
املعــدل .ومــن الواضــح وجــود وصمــة العــار ع ـ الجــوار
وتلقيــه تغطيــة إعالميــة كبــ ة كلــ طفــت عــ الســطح www.uni-weimar.de/en/architecture-and-
الظــروف املعيشــية غــ املواتيــة يف املســتوطنات املرتفعــة urbanism/start/
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