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السور ُّيون يف أملانيا :األسباب التي تدعو األفراد إىل العودة أو البقاء

أحمد العجالن

بقاع سورية
ليس الالجئون السور ُّيون يف أوروبا جامعة واحد ًة متجانسة ،إمنا هم أفراد ُوأ َ ٌ
س جاؤوا من ٍ
مختلفة ،فتجاربهم يف املنفى مختلفة ،وتو ُّقعاتهم يف العودة مختلفة.

ُي ِش ـ ُر بحـ ٌ
ـث ُأ ْج ـ ِريَ عــى الالجئــن الســوريني يف أملانيــا إىل َّأن
َّ
عــود َة الالجئــن الذيــن كانــوا موظفــن يف ســورية -وال ســ َّيام
1
الذيــن َّ
ــح عــى عــودة غريهــم.
وظفتهــم الحكومــةَ -ت ْر ِج ُ
ً
وينطبــق هــذا خصوصــا عــى الذيــن تزيــد ِســنُّهم عــى 40
عام ـاً ،فهــم مييلــون إىل اســتصعاب تع ُّلــم لغــة املجتمــع الــذي
ـب درجاتهــم التعليميــة ،وهــم
ناسـ ُ
ُيض ِّي ُفهــم وإيجــاد وظيفــة ُت ِ
يف اســتصعاب ذلــك أكــر مــن الالجئــن األصغــر منهــم ســناً.
كل هــذا ،فضــ ًا عــى َّأن املســتطيعني العــود َة إىل وظائفهــم
الســابقة ميكــن ْأن يســتأنفوا َع ْي َشــهم يف بالدهــم األصليــة
اســتئنافاً ســه ًال .وتشــعر هــذه الفئــة مــن الالجئــن أيضـاً ،أكــر
مــن غريهــا ،باقتالعهــا مــن ثقافتهــا ،وتحــنُّ إىل ْأن تعــود إىل
عيشــتها الســابقة.

ولكــنْ قــد تكــون العــودة الطوعيــة التــي ُت َصـ ُ
ـان فيهــا الكرامــة
ــب .مــن ذلــك
أص َع ُ
عــى فئــات الالجئــن الســوريني األخــرى ْ
مثــ ًا ،وفــق املكتــب االتحــادي للهجــرة والالجئــنَّ ،أن ثالثــة
ـاع إال قليـ ًا (أي  532 – %73.8ألـ َ
ـخص و 799شــخصاً)
ـف شـ ٍ
أربـ ٍ
مــن طالبــي اللجــوء يف أملانيــا عــام - 2016ومنهــم الســور ُّيون-
ــم معظمهــم و ُد ِّربــوا يف أملانيــا
َي ْص ُغــ ُرون عــن  30عامــاً .عُ ِّل َ
وتع َّلمــوا اللغــة األملانيــة ،ويكســب كثــ ٌر منهــم راتبــاً جيــداً،
و َي ـ َر ْو َن أ َّنهــم مندمجــون يف املجتمــع األملــاين .ومــع ذلــك ،لــن
يفيدهــم يش ٌء مــن مؤهالتهــم يف ســورية .ولــذا ،ال ُيحت َمــل
ــب هــذه الفئــة مــن الالجئــن يف العــودة إليهــا .فلــو
ْأن َت ْر َغ َ
َّأن هــؤالء الالجئــن الشــباب الذيــن يكســبون اليــو َم رزقهــم
يف أملانيــا َب َقــ ْوا يف ســورية ،لَن ُِظــ َر إىل كثــ ٍر منهــم عــى أ َّنهــم،
بحســب املعايــر التعليميــة الســورية ،ذوو درجــ ٍة تعليميــ ٍة
رديئــة ،ولَعاشــوا عيشـ ًة صعبــة جــداً ،ح َّتــى لــو كان ذلــك قبــل
الحــرب ،ولَعملــوا غالب ـاً يف أعــال صعبــة تقتــي منهــم جهــداً
جســانياً يف البنــاء والزراعــة .وبعــد مــا أصبحــوا يتمتعــون بــه
وصحــي ،وأهــم مــن كل ذلــك،
اجتامعــي
ــن وتأمــن
مــن أ ْم ٍ
ٍّ
ٍّ
كرامتهــم ا ُملصا َن ـ ُة يف أملانيــا ،فغــر ُمحت َمــلٍ ْأن يختــاروا العــودة
إىل ســورية.
وأ َّمــا العــودة الطوعيــة التــي ُت َصــان فيهــا الكرامــة ،فالظاهــر
َّأن حــال األطفــال الالجئــن -وال س ـ َّيام الذيــن ُولِــدُ وا يف أملانيــا
أو الذيــن كانــت ِســنُّهم أقــل مــن ســبع ٍة يــو َم َق ِد ُمــوا -هــي

أصعــب األحــوال .فقــد اندمــج هــؤالء األطفــال َّ
كل االندمــاج
يف النظــم التعليميــة املضيفــة ،وهــم ال يعرفــون ق ـراءة اللغــة
العربيــة وال كتابتهــا .ويف بعــض الحــاالت ،ال يتك َّلــم األطفــال
الالجئــون إال بلهجــة أمهاتهــم وآبائهــم (وليســت هــي اللغــة
ــم بهــا يف املــدارس الســورية)،
العربيــة الفصحــى التــي ُيتع َّل ُ
ُّ
حتــى َّإن بعضهــم ال يســتطيعون التكلــم بلهجــة أمهاتهــم
وآبائهــم .والواقــع َّأن كثــراً منهــم َي ْك ُ ُ
ــر أن يغلــب عليهــم
كونهــم مــن مواطنــي البــاد التــي يعيشــون فيهــا اآلن ،ال البــاد
التــي يــأيت منهــا اآلبــاء واألمهــات .وســتكون العــودة إىل املجتمــع
َ
أفــرط يف
الســوري ونظمــه التعليميــة عليهــم صعبــ ًة .فــإن
وصنِّفــوا ســور ِّيني بســبب جنســية آبائهــم ،فمــن
تبســيط أمرهــم ُ
ا ُملحت َمــل ،إن هــم عــادوا إىل ســورية ،أن يغالبــوا الدراســة وأن
يشــعروا بأنهــم مجفـ ُّوون مــن املجتمــع .وهــذا يخالــف اتفاقيــة
حقــوق الطفــل ،وال سـ َّيام التعليــق العــام رقــم  6الــذي يقــول:
“ال يجــوز للــدول إعــادة طفــلٍ إىل بلــد فيــه أســباب حقيقيــة
تدعــوا إىل االعتقــاد بوجــود خطــر ُيعــ ِّرض الطفــل لــرر ال
2
ُيعــ َّوض”.
ليــس الالجئــون الســور ُّيون يف أوروبــا جامعــة واحــد ًة
متجانســة ،وإن ُط ِّبقـ ْ
ـت عليهــم جميع ـاً ِس َياس ـ ُة عــود ٍة واحــدة
ً
ُّ
غــر متاميــزة ،فس ـ ُي ِض ذلــك كث ـرا منهــم ،وال س ـ َّيام األطفــال
والالجئــن الشــباب ذوي الدرجــات التعليميــة التــي هــي أقـ ُّ
ـل
وســع َف ْهـ ُـم خصوصيــة ِّ
كل مرحلـ ٍة
مــن غريهــم .ولــذا ،ال بــدَّ أن ُي َّ
مــن مراحــل حيــاة النــاس ،وظرو ِفهــم يف املنفــى ومراعاتهــا،
وذلــك مــن أجــل ْأن ُتض َمــن لتهجريهــم حلـ ٌ
ـولَ ،ت ْجت ِمـ ُـع فيهــا
املناســبة والطوعيــة واالســتدامة.
أحمد العجالن ahmad.ajlan@uni-bielefeld.de
ٌ
باحث يف معهد البحوث املتعددة التخصصات التي محورها ال ِّنزاع
والعنف ،يف جامعة بيلفيلد www.uni-bielefeld.de/ikg
See Al Ajlan A (2019) ‘Older Refugees in Germany: What Are the .1
Reasons for the Difficulties in Language-learning?’, Journal of Refugee
Studies
(الالجئون املسنُّون يف أملانيا :ما هي أسباب مصاعب تع ُّلم اللغة؟)
bit.ly/JRS-AlAjlan-2019
 .2اتفاقية حقوق الطفل ،التعليق العام رقم )2005( 6
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

