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ُن شبكة العالقات التنقل يف  برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية: كيف مُتكِّ

حاالت اللجوء طويل األمد؟
بنيامني إتُزلد وسيمون كَرْيست 

اللجوء  للهروب من  الالجئني من شبكات عالقاتهم  استفادة  استكشاف كيفية  الحديثة  البحوث  تحاول 
مة  طويل األمد. وقد استطاعت الربامج األملانية التي تقبل الالجئني ألسباب إنسانية من فتح مسالك متمِّ
الية هذه الخطط  قانونية لالجئني السوريني الذين تربطهم عالقات بأناس خارج حدود األوطان. ولكن فعَّ

وإمكانية الوصول إليها ُمقيَّدان بعوامل عدة.

تلعب برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية دوراً مهاًم باعتبارها 
طويل  القرسي  التهجري  دائرة  خارج  لالجئني  مة«  متمِّ »مسالك 
ووالياتها  األملانية  الحكومة  مبادرات  ذلك  جّلت  كام  األمــد، 
االتحادية خالل الحرب السورية. فهذه املبادرات ومثيالتها تكون 
العالقات  شبكة  إىل  ابتداًء  استندت  ما  إذا  مميز  بشكل  فعالًة 
ضمن  قرسا  للمهّجرين  ميكن  و  أنفسهم.1  لالجئني  االجتامعية 
إطار برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية التي أنشأتها الواليات 
االتحادية األملانية أن يعتمدوا عىل شبكة العالقات العابرة لحدود 
هاجروا  الذين  أن  ذلك  ومثال  طويل.  زمن  منذ  املنشئة  الوطن 
سابقاً إىل أملانيا قد استطاعوا أن يساعدوا أفراد أسهم اآلخرين 
االستفادة من برامج الكفالة الخاصة والكفالة املجتمعية من أجل 
انتقالهم إىل أملانيا. ولكن هناك بعض القيود عىل هذه الخطط 
التهجري  حدود  خارَج  ناجعة  مة«  متمِّ »مسالك  لتكون  القامئة 
طويل األمد، وأكرث هذه القيود وضوحاً هو تركيز هذه الخطط 

واقتصارها عىل السوريني وتجاهلها للجنسيات األخرى.2 

كفالة خاصة 

ألَف مواطن من  أملانيا 30  كان يعيش يف  نهاية سنة 2010،  يف 
أصل سوري. وأرتفع العدد يف آخر سنة ليصل إىل 818 ألَف سوري 
السكان  الكثري من  النِّزاع يف سورية، كان  اندالع  البلد. وبعد  يف 
األملانيني )ذي األصول السورية( يتطلعون إىل جلب أفراد أسهم 
الذين ما زالوا عالقني يف سورية إىل بر األمان. ويف بداية األزمة، 
ومسالك  قنوات  عرب  أملانيا  إىل  السوريني  من  كبري  عدد  انتقل 
قانونية متعددة، فمنهم من جاء طالبا للدراسة أو سائحا، ومنهم 
من دخل بتأشرية عمل، ومنهم من جاء من خالل برامج لَمِّ شمل 
األسة، وكثري منهم )وليس كلهم( قد طلب اللجوَء بعد وصولهم.3 
النِّزاع  وترية  وارتفاع  السيايس  االضطهاد  تفاقم  مع  بان  وقد 
العنيف يف سورية أن املسالك القانونية املتاحة حينئذ ال ميكن أن 
يستفيد منها إال ِقّلٌة مّمن لهم صلة شخصية بأملانيا واملحتاجون 

الحال  ذاته  الوقت  يف  ساَءت  وقد  ذاته.  الوقت  يف  الحامية  إىل 
اإلنسانية يف الدول املجاورة لسورية املضيفة لالجئني، فغدا مئات 
األمد مل  إىل حلول طويلة  بحاجة  السوريني  الالجئني  اآلالف من 
تكن متوافرة يف كثري من األحيان يف بلدان االستقبال األول. ويف 
حني ظلَّ عدد الالجئني السوريني الذين أعيد توطينهم يف بلدان 
ثالثة منخفضاً جداً، تسارعت أعداد الالجئني الذين عربوا بطريقة 
لذلك،  واستجابة  األوريب.  لالتحاد  الخارجية  الحدود  شعية  غري 
ل  تنقُّ حركة  تسهل  جديدة  قانونية  أطر  إليجاد  دعوة  انطلقت 
الالجئني السوريني املعرَّضني لخطر التَّهجري القرسي طويل األمد. 

إنشاء  إىل  األملانية  الحكومة  عمدت  الحرجة،  الفرتة  هذه  ويف 
فاستطاع من خالله 19  إنسانية،  الالجئني ألسباب  قبول  برنامج 
ألف مواطن سوري دخول أملانيا بطريقة آمنة وقانونية بني سنة 
2013 وسنة 2015. ويضاف إىل ذلك أن عددا من واليات أملانيا 
االتحادية قد أنشأت برامج خاصة بها، متّكن من خاللها ما يقرب 
أملانيا بني سنة 2013 وسنة  ألف مواطن سوري دخول  من 24 
التي  إنسانية  ألسباب  الالجئني  قبول  لربامج  كان  وقد   2017.4

أنشأتها الحكومة األملانية ووالياتها االتحادية معيار اختيار مميَّز، 
السوريني  املثبتة لالجئني  العالقات  مبني بشكل كيّل عىل شبكة 
أنفسهم، وبالتايل كان االنتقال إىل أملانيا ضمن هذا الربنامج يتم 
إما من  األم، ويكون ذلك  البلد  املتوافرة مع  العالقات  بناًء عىل 
السابقة  اإلقامة  خالل  من  أو  املوثقة،  األسية  العالقات  خالل 

املثبتة يف البلد. 

لكن ما يجدر ذكره هنا هو أن هذا الطريق مل يكن مفتوحاً لكلِّ 
َمن له صلة قرىب عابرة لحدود الوطن أو لكل من له خربة سابقة 
يف الهجرة. فلم يستطع التسجيل يف برامج القبول هذه إال أفراد 
األسة املقربني من سكان أملانيا )وهم اآلباء واألطفال واألشقاء، 
ولكن ليس األعامم والعامت أو أبناء العم(. وكان عىل املهاجرين 
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توقيع  الربامج  هذه  التسجيل يف  يتم  عندما  أملانيا  يف  السوريني 
املوقعون كلفة  يتحمل هؤالء  أن  التزام«، لضامن  وثيقة »إعالن 
السفر والسكن املناسب وكلفة املعيشة )باستثناء التأمني الصحي 
القادمني. وقد حررت هذه  لالجئني  الوالية(  كلفته  تحمل  الذي 
االلتزامات الدولة األملانية من مسؤوليتها يف حمل كّل التكاليف. 
بإقامة  )تسمح  دخول  تأشرية  وإصدار  اإلعالن  توقيع  ومبجرد 
مؤقتة مدَة سنتني( من السفارة األملانية يف بلد االستقبال األول، 
ميكن لالجئني السوريني السفر إىل أملانيا بالطائرة. ويف حني كان 
البعض  الحاالت، كان  األمر كله يستغرق أسابيع قليلة يف بعض 
وذلك  سنتني،  إىل  تصل  قد  طويلة  مدًة  أخرى  حاالت  ينتظر يف 
إىل  املتقدمني  افتقار  أو بسبب  املفرطة  البريوقراطية  إما بسبب 
الوثائق املطلوبة. وال شك أن توقيع إعالن االلتزام قد شكل تحدٍّ 
اقتصادية غري مستقرة، فال  كبري ملن كانوا أنفسهم يعانون حااًل 
الكثري  لجأ  لذا،  الرضورية.  املالية  الضامنات  تقديم  يستطيعون 
من هؤالء إىل شبكات التضامن املحلية مثل الجامعات الكنسية 
أو الناشطني يف مجال حقوق الالجئني طالبني منهم مد يد العون 
يف تقديم الضامنات وتحّمل كلفة سفر أقاربهم وإعادة توطينهم 
وتحمل تكلفة معيشة أقربائهم يف فرتة وصولهم األوىل إىل أملانيا. 
وقد متكن بعض السوريني من إحضار أقارب لهم إىل أملانيا، لكنهم 
وجدوا أنفسهم بعد ذلك مثقلني مالياً ونفسانياً جراء ذلك، ألن 

أفراد أسهم كانوا يعتمدون عليهم اعتامدا كلياً.

املضُّ ُقُدماً من خالل الشبكات العابرة لحدود الوطن 

تبني قضيتا عبد الرحيم وسويل األهمية املركزية لكل من شبكات 
العائلة العابرة لحدود الوطن وشبكات التضامن والدعم املحلية 
يف تسهيل عملية قبول ألغراض أنسانية ويف تجنب الرحالت غري 

دة للحياة باتجاه أوروبا.  النظامية املهدِّ

الرابع من عمره،  العقد  الرحيم – وهو سوري يف  لقد كان عبد 
محاسباً يف شكة خاصة. وكان يف سابق عهده دائم النقد للحكومة 
الرسية  االستخبارات  قبل  من  لالضطهاد  تعرَّض  وقد  السورية، 
حّتى قبل أن تبدأ الحرب هناك. ومتكن يف أوائل سنة 2014، أن 
يهرب مع زوجته وطفليه إىل مدينة يف شقي تركيا. وعاشوا يف 
شقة صغرية وكانوا ينفقون من مدخراتهم الشخصية، وذلك ألنه 
مل يكن لهم دخل آخر. وكان السبيل الوحيد لهم للخروج من هذا 
الوضع املمتد ممكن من خالل أخته التي كانت تعيش يف أملانيا 
منذ العام 2005 وهي التي ااقرتحت أن يلحقوا بها هناك. فكانت 
أخت عبدالرحيم قد تعرَّفت عىل برنامج السامح بالدخول ألسباب 
إنسانية الخاص بوالية شامل الراين وستفاليا. وملا كانت غري قادرة 

عىل أن تقدم ضامنة الكفائة املالية لكلَّ أفراد األسة الذين أرادت 
محلية  جامعة  من  تقدمت  فقد  األمان،  بر  إىل  بهم  تجيء  أن 
أن  األمر  نهاية  يف  فتمكنت  منهم.  العون  طالبة  املتطوعني.  من 
أشخاص،  أربعة  عن  املطلوب  التزاٍم«  »إعالن  زوجها   مع  توقع 
ووقع أربعة متطوعني من جامعة كنسية –وجميعهم أملانيُّون– 
أربعة إعالنات التزام أخرى. األمر الذي أتاح يف نهاية األمر اتاحة 
الفرصة لثامنية أشخاص أن يسافروا إىل أملانيا سنة 2015 بطريق 
آمنة. ولكن مل يتمكن أفراد األسة املمتدة اآلخرون من الدخول 
من خالل برامج القبول ألسباب إنسانية، فجاؤوا إىل أملانيا بطرق 
أخرى بديلة غري نظامية )عن طريق تركيا واليونان وغريب البلقان 
داً إنَّ دعم األسة يصل إىل  والنمسا(. وقد علق عبد الرحيم مؤكِّ
خارج الحدود، ولكن العيش معاً يف مكان واحد يف آخر املطاف 

هو أمر »مهم جداً ]...[ فال بدَّ من أن نبقى معاً«.

سويل امرأة سورية يف أوائل العقد الثاين من عمرها، وقد نشأت 
يف مدينة حلب، وهناك تخرَّجت يف الجامعة سنة 2012. ولكن مل 
ميض وقت طويل بعد ذلك حتى اضطرت إىل الفرار مع والديها 
الحدود  من  بالقرب  األوىل  أستها  قرية  إىل  األربعة  وإخوتها 
أيضاً،  املنطقة  تلك  إىل  األهلية  الحرب  وصلت  وعندما  الرتكية. 
عربت سويل وعائلتها الحدود إىل تركيا وكان ذلك يف صيف سنة 
2013، واستقروا مؤقتاً يف مدينٍة يف الجنوب الرشقي لرتكيا. وأما 
سويل، فقد مهدت عالقاتها بابنة عمها لَِيا الطريق إىل »حل الدولة 
إىل  انتقلت  قد  كانت  لَِيا  أسة  أن  وذلك  كلها.  ألستها  الثالثة« 
أملانيا يف تسعينيات القرن العرشين وكانت تزور سورية كثرياً يف 
لَِيا تحّصلت سويل عىل تأشرية دخول للدراسة  الصيف. ومبعونة 
وسافرت إىل أملانيا بتصيح إقامة مؤقت. وعاشت هناك مع أسة 
ابنة عمها يف مدينٍة يف مقاطعة الراين-ستفاليا الشاملية، وظلت 
منفصلًة عن والديها وإخوتها. ونظراً ألنها قد بلغت 18 سنة من 
العمر، فلم تعد قارصة، األمر الذي جعل إجراءات مل شمل األسة 
العادية خارج خيارات أستها ليك يلحقوا بها إىل أملانيا. فانطلق 
بون عابراً  شقيقها البالغ من عمره 17 سنة يف رحلة رتبها له املهرِّ
إىل  لينضم  البلقان،  غريب  وطريق  املتوسط  األبيض  البحر  شقيَّ 
عمه يف سويرسا. ومل يرغب والداها وإخوتها الصغار املغامرة بهذه 
أوائل سنة 2014، علمت  تركيا. ويف  فظلوا يف  الخطرة،  الطريق 
مقاطعة  يف  إنسانية يف  ألسباب  الالجئني  قبول  برامج  عن  سويل 
أن  لبثت  ما  ولكنها  والديها،  لت  فسجَّ الشاملية،  الراين-ستفاليا 
علمت بأن األماكن املتاحة – وكانت 5000 فرصة يف ذلك الوقت– 
قد ُشِغَلت جميعها من قبل. ويف خريف سنة 2014، تم افتتاح 
لت سويل والديها وإخوتها  مرحلة جديدة من الربنامج ذاته، فسجَّ
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التمويل  إىل  وافتقارها  املؤقتة  لصفتها  نظراً  ولكن  أخرى.  مرة 
املطلوب، مل تستطع توقِّع إعالَن االلتزام املطلوب بنفسها، ولكنها 
ني يف جامعة كنسية محلية.  بعد سنة تقريباً وجدت كفالء خاصِّ
تأشريات  الصغار  وإخوتها  والداها  تسلَّم  أسابيع،  بضعة  وبعد 
الدخول يف السفارة األملانية يف أنقرة، ووصلوا إىل أملانيا بالطائرة 

يف أيلول/سبتمرب سنة 2015. 

مسالك آمنة لقلَّة من الناس

التوطني  إعادة  فرص  عدد  كان   ،2017 وسنة   2013 سنة  بني 
املتاحة يف أملانيا قلياًل –فقد أعيد توطني 3000 فرد )44% منهم 
القانونية  الطرق  تكن  ومل   ،– الفرتة  تلك  يف  سوريون(  فقط 
األخرى مثل تاشريات الدخول للطالب والعاملني ومّل شمل األسة 
خياراٍت متاحًة لعرشات اآلالف من السوريني. ويف املدة نفسها، 
الالجئني  قبول  برامج  من  سوري  مواطٍن   44000 نحو  استفاد 
ألسباب إنسانية مختلفة التي أقامتها الحكومة األملانية ووالياتها 
االتحادية. وبخالف الرحالت غري النظامية وغري اآلمنة عىل طول 
شقي البحر األبيض املتوسط التي خاض فيها ما يقرب من 1.2 
وسنة   2013 سنة  بني  أوربا  إىل  الوصول  تجربة  شخص  مليون 
2017، كانت برامج القبول  ألسباب إنسانية يف أملانيا حاّلً إنسانّياً 
قدم طريقا واعدا للخروج من اللجوء طويل األمد ومع ذلك ظل 

هناك خمسة  تنبيهات رئيَسة يجدر ذكرها: 

أوالً: تظل برامج القبول ألسباب إنسانية هذه مؤقتة. فبعد سنة 
استمرار  من  بالرغم  برنامجها  األملانية  الحكومة  د  متدِّ مل   ،2015
انسانية  ألسباب  القبول  استمر  ذلك،  من  وبدال  إليها.  الحاجة 
االتحاد  بني  املربم  الجديل   االتفاق  بعد  مختلفة  ظروف  تحت 
ذت  فنفِّ  ،2016 سنة  أخرى  جهة  من  وتركيا  جهة  من  األوريب 
إجراءات إعادة توطني ركزت بشكل خاص عىل الالجئني املعرَّضني 
للخطر فتم ُنِقل 10000 مواطن سوري جوا من تركيا إىل أملانيا 
بني سنة 2017 وسنة 2020. ومل تكن الصلة األسية القامئة بأملانيا 
معياراً لالختيار حينئذ، ومل يتمكن السكان األملانيون من تسمية 
تركيا ليرشكوا يف  األمد يف  التَّهجري طويل  املعرَّضني لخطر  أقارب 
التوطني هذه. ومع تغريُّ املناخ السيايس، استمرت  عملية إعادة 
ست واليات اتحادية فقط يف إقامة برامج قبول الالجئني ألسباب 
ُأَس  ألفراد  الفرص  من  قليل  عدداً  قدمت   التي  إنسانية، وهي 

السكان األملانيِّني.5 

ثانياً: ظلت برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية6 مقتصة عىل 
الدوام عىل املواطنني من أصول سورية. وأما الجنسيات األخرى، 
مثل الالجئني األفغانيني والعراقيني والصوماليني واإلريرتيني، الذين 
عانوا أيضا من اللجوء طويل األمد غري مشمولني يف برامج القبول 
مع  هذا  القامئة.  العالقات  روابط  تراعي  التي  إنسانية  ألسباب 
العلم بأن كثريٍاً من الالجئني من هذه البلدان لهم أيضاً عالقات 
أسية قوية عابرة للحدود مع السكان األملانيني، أو روابط أخرى 

ُمْثَبتة مع البلد. 

القبول  برامج  إعداد  يف  واقتصادي  اجتامعي  تحيُّز  هناك  ثالثاً: 
ألسباب إنسانية املراعية لشبكة العالقات، ألنها تنحاز إىل الالجئني 
العالقات  وذوي  الوطن  لحدود  العابرة  القوية  العالقات  ذوي 
كافية  مالية  موارد  تتمتع  التي  وهي  ماليا،  امليسورة  األسية 
الناحية  من  حظا  األقل  السوريون  وأما  أقاربهم.  بها  يضمنون 
مل  فإنهم  املحلية  التضامن  جامعات  تدعمهم  مل  والذين  املالية، 
يتمكنوا من ضامن تسيري رحلة آمنة وقانونية ألفراد أسهم ضمن 
برامج القبول ألسباب إنسانية، وإما إنهم متكنوا من ذلك ولكنهم 
أملانيا، بسبب  إىل  أقاربهم  اقتصادي بعد وصول  تعرضوا النهيار 

ثقل مسؤوليتهم املالية عن أقاربهم.

رابعاً: حصل جدل كبري يف أملانيا فيام يتعلق مبدة »إعالن االلتزام«، 
الخاصني  الكفالء  تقع عىل  مسألة، هل  النقاش حول  وكان جل 
)ومعظمهم من أفراد األسة( أم عىل الدولة مسؤولية دفع كلفة 
املعيشة لالجئني القادمني يف السنني األوىل بعد الوصول؟ ثم ُحلَّت 

هذا سوريٌّ مراهق وقد ُلمَّ شمله بأسته يف أملانيا بعد ثالث سنني من الفراق. 
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هذه املشكلة بإنشاء »قانون االندماج« األملاين سنة 2016،7 ولكنه 
يأظِهر ذلك أيضاً بعض املصاعب التي نشأت عن  خطط الكفالة 
الخاصة. فعندما ترشك الدولة كفالء يف استقبال الالجئني، وخاصة 
إلزاميًة  املجتمعيًة  الكفالة  أو  الخاصًة  الكفالة  أصبحت  ما  إذا 
للسامح بالقبول يف الربنامج، ينشأ هناك خطر أن تسعى الدول 
رين باالستعانة  إىل التحايل عىل واجبها يف إتاحة الحامية للمهجَّ
الالجئني  َقبول  كلفة  بخصخصة  أو  للَمَخاطر  خارجية  مبصادر 

واندماجهم.

ألسباب  الالجئني  قبول  برامج  وتسيري  اطالق  تم  لقد  خامساً: 
الحكومة  هي  الجهات  رسمية–وهذه  جهات  قبل  من  إنسانية 
وقد  والية–   16 أصل  من  اتحادية  و15والية  األملانية  االتحادية 
ى تعدد الجهات  كان لها قواعد وجداول زمنية مختلفة متاماً. فأدَّ
الفاعلة )أصحاب القرار( وتعدد الربامج إىل خلق إجراءات إدارية 
دة جداً، وأهم من هذا أن ذلك قد أدى إىل ارتباك يف مجموعة  معقَّ
الحقوق القانونية للمستفيدين )مثل الوصول إىل مرافق الدولة، 
من  حالة  وكذلك  الدامئة(  واإلقامة  والتعليم،  والعمل،  والسكن، 
االرتباك أو الفوىض يف التزامات الكفالء. فكان من الرضوري ايجاد 
نهج موحد ومنسق وأكرث سخاًء لتوسيع نطاق  الدخول اإلنساين 

إىل أملانيا، ولكنه مل يكن قاباًل للتطبيق سياسياً يف ذلك الوقت.8

تظهر التجربة يف برامج قبول الالجئني ألسباب إنسانية يف أملانيا 
العالقات ميكن  أن شبكة  السورية  الحرب  من  األوىل  السنني  يف 
أن متّكن الالجئني من االنتقال خارج مناطق اللجوء طويل األمد. 
الكفالة  تتضمن  التي  إنسانية  ألسباب  القبول  لخطط  وميكن 
ُتويِل االهتامَم الالزم لشبكة  الخاصة أو املجتمعية أو كليهام أن 
عالقات الالجئني األسية والشخصية مبا ميكنها أن تكون »مسالٌك 
نقاط  معالجة  من  بدَّ  ال  لكن  للتَّطبيق.  قابلٌة  للحاميِة  مٌة«  متمِّ

الضعف التي تعرتيها.

بنيامني إتُزلد 
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