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اللجوء السوري يف أملانيا وإعادة السجال
يف سياسات الهجرة
Syrian Refugees in Germany and the Renewal
of the Debate over Immigration Policies
أساسا إىل عاملني
تبي الدراسة أن قرار الحكومة األملانية املتعلق باستقبال عدد كبري من الالجئني يعود
ً
ّ
 وانعكاس ذلك عىل مستقبل، األول هو االنحدار الكبري الذي تشهده نسبة املواليد يف أملانيا:اقتصاديني
 وتتعارض هذه الرؤية لعالقة.ستسهل عملية اندماجهم
 والثاين هو أن قوة االقتصاد األملاين.اقتصاد البلد
ّ
 الذين ذكروا فشل اندماج،االقتصاد باالندماج مع الخطاب الذي نرشه نقّ اد سياسة الهجرة يف أملانيا وأوروبا
ريا بني موجتَي
.املهاجرين املسلمني الذين أتوا يف ستينيات القرن املايض
ّ
ً وتوضح الدراسة أن هناك فرقً ا كب
 أما اآلن فقد وضعت الحكومة خطة،الهجرة األوىل والثانية؛ ففي الحالة األوىل مل يكن هناك سياسة اندماج
تبي الدراسة التشابه بني الخطاب املعادي للهجرة
ّ  كام.اندماج ترتكز عىل أهمية التعليم وسوق العمل
.والخطاب االسترشاقي
، الخطاب االسترشاقي، سياسات الهجرة، الالجئون السوريون، الهجرة واللجوء إىل أملانيا:كلامت مفتاحية

. التعددية الثقافية،سياسة االندماج

This study demonstrates that the German government's decision to receive a large number of
refugees is largely motivated by two economic factors. The first is the significant decline in the birth
rate in Germany and its projected impact on the country's economy. The second is the expectation
that the strength of the German economy will facilitate integration. This vision of the relationship
between the economy and integration contradicts the discourse critics of immigration policy in
Germany and Europe embrace about the failure to integrate Muslim immigrants who came in the
1960s. Research shows that there are significant differences between the first and second wave of
immigration given that there was no integration policy in the first case. The government has since
put in place an integration plan that emphasizes the importance of education and the job market.
This article concludes by demonstrating the similarities between anti-immigrant and orientalist
discourses.
Keywords: Migration and Asylum in Germany, Syrian Refugees, Immigration Policies, Orientalist
Discourse, Integration Policy, Multiculturalism.
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مقدمة
استقبلت أملانيا عد ًدا من الالجئني أكرث من أي دولة غربية أخرى ،بعد أن أعلنت رئيسة حكومتها أنجيال مريكل
وشجعت الشعب األملاين عىل
 Angela Merkelيف أيلول /سبتمرب  2015فتح أبواب البلد أمام الهاربني من الحروبَّ ،
الرتحيب بهم ،قائل ًة" :ميكننا أن ننجز هذا"  .Wir schaffen dasوبعد فرتة قصرية من هذا الترصيح ،بدأت روسيا
قصفها الجوي يف سورية عىل نقاط عسكرية للمعارضة املندمجة يف بيئتها املدنية؛ ما أدى إىل موجة لجوء إىل خارج
البلد .وكان السوريون أصحاب العدد األكرب بني املليون ونصف املليون الجئ الذين وصلوا أملانيا منذ ذلك الوقت.
لكن االعتداءات الجنسية التي مارسها مهاجرون والجئون عرب ومسلمون خالل حفلة رأس سنة ،2016 /2015
إضافة إىل الهجامت اإلرهابية ،س َّببتا موجة غضب عارمة اجتاحت أملانيا ،وأ َّدتا إىل صعود حزب "البديل من أجل
توصلت إليه حكومتها
أملانيا" الشعبوي ،عىل الرغم من تو ُّقفها عن استقبال أعداد كبرية من الالجئني بعد اتفاق َّ
مع نظريتها الرتكية.
تقدم هذه الدراسة قراءة تقول إن االقتصاد هو العامل الرئيس يف قرار الحكومة األملانية استقبال هذا العدد الكبري
وتبي أن أهم دوافع هذا القرار هو معدل الوالدة يف أملانيا الذي سيبقى يف األعوام املقبلة عىل ما كان
من الالجئنيّ .
عليه يف العقدين املاضيني؛ أي نحو  1.6يف املئة ،وتحت الحد األدىن املطلوب لنمو السكان وهو  2.1يف املئة ،الذي
سمى معدل اإلحالل  ،(((Replacement Rateوإن بقاء معدل الوالدة تحت مستوى اإلحالل ميثّل عىل األمد البعيد
ُي َّ
خط ًرا عىل مستقبل النمو االقتصادي األملاين؛ إذ يربط خرباء االقتصاد بني منو السكان واالقتصاد((( .ويش ِّكل قدوم
هؤالء الالجئني فرص ًة لتعويض جز ٍء من هذا النقص يف معدل الوالدة ،ومحاول ًة لتفادي املشكالت االقتصادية التي
قد تنتج منه .وقد راهنت إدارة مريكل عىل أن يتم َّكن األداء القوي لالقتصاد األملاين من استيعاب الالجئني وتوفري
فرص عمل لهم تضعهم عىل مسار االندماج يف املجتمع األملاين؛ أي إن سياسة االندماج مبن ّية عىل رؤية مريكل
ملستقبل االقتصاد األملاين.
يواجه ُ
رهان مريكل عىل االقتصاد األملاين رهانَ خصومها عىل عدم قدرة الالجئني عىل االندماج .وهاتان الفكرتان
املتناقضتان تخلقان عالقة متضادة بني االندماج والشعبوية؛ لذلك جعلت الحكومة األملانية موقف الشعب األملاين
تجاه املهاجرين أحد عنارص خطة االندماج .وبسبب هذه العالقة املتضادة سيسهم نجاح سياسة االندماج يف الحد
من انتشار خطاب اليمني املتطرف يف أملانيا ،بينام تستخدم األحزاب الشعبوية الجرائم التي يرتكبها بعض الالجئني،
خصوصا االغتصاب ،وسيل َة تعبئة يف االنتخابات ملهاجمة سياسة الحكومة .وقد ينتقد
سواء كانت إرهابية أم إجرامية
ً
خصوم سياسة االندماج تركيز هذه الدراسة عىل العامل االقتصادي ،مشريين إىل أنه يف ستينيات القرن املايض كان
هناك وفرة كبرية يف العمل ونقص يف اليد العاملة ،ومع ذلك فشل ،بحسب ادعائهم ،هؤالء القادمون من تركيا يف
االندماج؛ فلامذا االعتقاد أن املهاجرين املسلمني الجدد سينجحون هذه املرة؟ تر ّد هذه الدراسة عىل هذا االعرتاض
1
Tim Searchinger et al., "Achieving Replacement Level Fertility," World Resources Institute (August 2013), accessed on 8/1/2021,
at: https://cutt.ly/TkpUbox
2
E. Wesley F. Peterson, "The Role of Population in Economic Growth," SAGE Open (October-December 2017), accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.ly/MkpUQFR
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درسا للحكومة األملانية لتفادي
املهم ،من خالل العودة إىل تلك الحقبة وإظهار عوامل قصور االندماج التي ش َّكلت ً
الوقوع يف الخطأ نفسه.
تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج املقارن يف دراسة السياسة التي تتبعها الحكومة األملانية ،وعىل منهج النقد األديب
لالسترشاق الذي عرضه إدوارد سعيد يف كتابه االسترشاق((( .هناك سببان ملقارنة الوضع يف أملانيا بدول غربية أخرى:
األول هو أن الدراسة املقارنة ميكن أن تربز دور االقتصاد يف سياسة الهجرة واالندماج .والثاين ،أن ً
كل من هذه الدول
يؤدي دو ًرا ًّ
مهم يف مسألة االندماج؛ فبينام متثّل أملانيا الدولة األوىل يف استضافة الالجئني السوريني ،فلدى فرنسا
تجربة طويلة مع الهجرة من البالد العربية ،وتتبادل أملانيا وفرنسا الخربات والتجارب يف االندماج .أما أهمية إيطاليا،
فتكمن يف أنها عكس أملانيا اقتصاد ًيا ،وقد أصبحت مركز أوروبا املناوئ للهجرة .وتضيف الواليات املتحدة األمريكية
ً
مثال مهمًّ ؛ فهي الدولة التي ُبنِيت عىل الهجرة ،ويؤدي اقتصادها الدور األهم يف نجاح االندماج ،كام تعترب "الهجرة
مثال ً
الهسبانية"  (((Hispanic Migrationإليها ً
مهم لدحض ادعاءات اليمني األملاين الذي يرى أن وضع املسلمني
مختلف عن وضع الجامعات اإلثنية أو الدينية األخرى .أما كندا ،فتنفرد بأنها الدولة الوحيدة التي ما زالت تتبع فكرة
ترحب باملهاجرين
التعددية الثقافية ،يف حني هجرتها كل الدول الغرب  -أوروبية ،وهي أيضً ا الوحيدة التي ما زالت ِّ
والالجئني ،بينام أوصدت بقية الدول املتقدمة أبوابها تقري ًبا((( .ويدعم استخدام نقد الخطاب االسترشاقي املنهج
املقارن يف دحض ادعاءات خصوم الهجرة بشأن اندماج املسلمني ،من خالل إبراز أن خطابهم ليس بجديد ،بل هو
مجرد إعادة طرح للخطاب االسترشاقي القديم .فمع هجرة ماليني املسلمني إىل أوروبا ،تحول الخطاب االسترشاقي
من الكالم عن املسلمني يف الرشق إىل الحديث عن املسلمني يف أوروبا.
تتألف هذه الدراسة من ثالثة محاورُ :يحلل األول مشهد االندماج يف دول الغرب ،مرك ًزا عىل أملانيا ،ويبني أن هناك
العبني أساسيني يف سياسة االندماج ،ويذكر املوقف تجاهها ،فمن ناحية هناك الفاعل وهو خطة االندماج التي تتبعها
الحكومة األملانية ،وهي مبنية عىل التعليم ،وسوق العمل ،واالندماج االجتامعي ،وموقف الشعب تجاه الهجرة،
ومواجهة جرائم املهاجرين واالعتداءات عليهم((( .أما املحور الثاين ،فيبني أن سياسة االندماج يف أملانيا ال ترتكز عىل
الدراسات التي تقدمها مراكز األبحاث واملكاتب الحكومية املسؤولة عن الهجرة واالندماج فحسب ،بل أيضً ا عىل
الدروس التي تع َّلمتها من موجة الهجرة التي حدثت يف ستينيات القرن املايض .وينتقل املحور الثالث إىل خصوم
سياسة الحكومة وردة الفعل املبنية عىل الخطاب الذي يؤكد استحالة اندماج املسلمني يف املجتمع الغريب ،أو الذي
ينتقد سياسة الحكومة األملانية لكونها متسامحة مع املهاجرين املسلمني ،ويطالبها بسياسة أش ّد رصام ًة .ويف حني
َ
والعمل أولوي ًة ،يركز منتقدو سياستها عىل القيم "الغربية"؛ فيقول حامد عبد الصمد
التعليم
تويل سياس ُة الحكومة
َ
3
Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 1978).
 4مصطلح ُيستخدم يف الواليات املتحدة لإلشارة إىل املهاجرين الناطقني باللغة اإلسبانية الذين يأتون من أمريكا الالتينية والوسطى واملكسيك .وال يتضمن
هذا املصطلح املهاجرين من إسبانيا ،ألنهم ُيعدّون جز ًءا من الهجرة األوروبية (البيضاء).
5
Steve Scherer, "Canada Increases Immigration Targets, Says they are Key to Economic Recovery," Reuters, 30/10/2020, accessed
on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/ekpUggn
6
Bewegte Zeiten: Rückblick auf die Integrations-und Migrationspolitik der letzten Jahre, Jahresgutachten 2019 (Berlin:
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, 2019).
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يف كتابه االندماج :برتوكول الفشل :إن االندماج يقوم عىل "الحرية واستقاللية تقرير املصري واملسؤولية الشخصية"(((.
وتبني الدراسة أن هذا الخطاب املبني عىل الثقافة يتجاهل أو يهمش العامل االقتصادي أو العوامل األخرى ،مثل
التمييز ،ويعيد إنتاج الخطاب االسترشاقي عن الرشق والغرب.

أول :الجدال يف االندماج وعوامله
ً
 .1عوامل االندماج

أدت موجة اللجوء إىل جدال واسع يف الهجرة واالندماج ،مل يكن له مثيل يف ّأي من الدول التي يسكنها الكثري من
املهاجرين ويقصدها الالجئون .ففي عام  ،2016ظهرت ثالث دراسات عن االندماج صدرت عن جامعة مونسرت
 ،(((Universität Münsterوألستاذ علم االجتامع رود كومبانز  Ruud Koopmansاملختص باالندماج يف جامعة
هومبلوت  Humboldt Universitätيف برلني ،وعن مركز األبحاث بريتلزمان  .(((Bertelsmannويف العام التايل ،نرش
كومبانز كتابه االنصهار أو تعدد الثقافات؟ رشوط نجاح االندماج( ((1الذي يش ّكل خطوة إىل الوراء؛ إذ يعود الباحث
إىل مبدأ االنصهار أو اإلدماج  ،Assimilationالسائد فرنسا أكرث من نصف قرن ،وقد تو َّقفت الحكومة الفرنسية عن
استخدامه واستبدلته بكلمة االندماج  .((1(Intégrationومام يزيد من تعقيد أزمة االندماج هو أن ثالثة مهاجرين
رئيسا يف
عر ًبا ،هم بسام طيبي السوري ،وحامد عبد الصمد املرصي ،وأحمد منصور اإلرسائييل ،أضحوا يؤدون دو ًرا ً
تأجيج هذا الخطاب الذي ينتقد سياسة االندماج وثقافة الالجئني املسلمني؛ إذ القى كتاب األخري شعبية واسعة يف
أملانيا (أصبح من األكرث مبي ًعا  .((1()Bestsellerإضافة إىل كتب عدة عن اإلسالم وعرشات املقاالت يف الصحف والجرائد.
وتجدر اإلشارة إىل أن الرأي العام يتامىش مع الخطاب الناقد لالندماج؛ ما يؤثر سلب ًيا يف سياسة الحكومة ،ويظهر هذا
التحدي يف كل الدول الغربية التي تستقبل الجئني .وقد ب َّينت دراسةُ ،أجر َيت يف ترشين األول /أكتوبر  ،2017أنَّ 71
يف املئة من الفرنسيني يعتقدون أن املهاجرين غري مندمجني جي ًدا يف املجتمع الفرنيس(.((1
ويف مقابل هذه األصوات الناقدة للجوء واالندماج ،يرتفع صوتان أملانيان من أرس مهاجرة ،يقدمان نظرة نقدية
مختلفة متا ًما عام طرحه كومبانز واملهاجرون العرب الثالثة .ففي العام نفسه ( ،)2018نرش أستاذ علم االجتامع
عالء الدين املفعالين (أملاين من أبوين سوريني) كتابه مفارقة االندماج :ملاذا يؤدي نجاح االندماج إىل املزيد من
7
Hamed Abdel-Samad, Integration: Ein Protokoll des Scheiterns (München: Droemer Verlag, 2018), "Freiheit, Selbstbestimmung,
und Eigenverantwortung," p. 234.
8
"Detlef Pollack, Olaf Müller & Gergely Rosta, "Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland,
Westfälische Wilhelms-Universtiät Münster (June 2016), accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/FkpUoa2
9
Bertelsmann Stiftung, Integration (Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 2016).
10 Ruud Koopmans, Assimilation oder Multikulturalismus? Bedingungen gelungener Integration (Berlin: Lit Verlag, 2017).
11 Michèle Tribalat, Assimilation: La fin du modèle français: Pourquoi l'Islam change la donne (Paris: Édition du Toucan, 2013).
12 Ahmad Mansour, Klartext zur Integration: Gegen falsche Toleranz und Panikmache (Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 2018).
13 Jérôme Fourquet, "Les européens et l'immigration: Perceptions des flux et représentations en France," Fondation Jean-Jaurès,
12/10/2017, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/8kpUrcl
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الخالف؟( ((1يقول فيه إن انضامم املهاجرين إىل الجدال يف موضوع االندماج هو أحد دالئل نجاح اندماجهم؛ فهم
يفهمون قيم املجتمع ،ويعرفون كيف يستخدمونها يف ُمحاجة خصومهم ،وإنّ هذا النزاع ٌ
دليل عىل دخول أملانيا
مرحلة جديدة من تاريخها؛ إذ أصبحت من أهم البالد التي تجذب املهاجرين .وبسبب هذا التعامل اإليجايب
مع مسألة االندماج ،ع َّينته حكومة والية نوردراين-ويستفالن  Nordrhein-Westfalenيف وزارة الطفولة واألرسة
ً
مسؤول عن تنظيم سياسة االندماج يف الوالية بني عامي  2018و.2019
والالجئني واالندماج ،وكان
ويف حني يسلك املفعالين درب التهدئة ،اختارت الصحافية األملانية من أبوين تركيني فريدا عثامن Ferda Ataman
طريق املواجهة يف كتابها أنا من هذا البلد ،توقفوا عن السؤال ( .)2019تقول يف الكتاب إن املهاجرين ليسوا مدينني
ألملانيا ،بل عىل العكس هي مدينة لهم؛ ألنهم أسهموا يف إعامرها وازدهارها بعد الدمار الذي لحق بها يف الحرب
العاملية الثانية .وتضيف الصحافية متحدي ًة" :نحن اندمجنا ،جاء دوركم"( .((1ويف ضوء هذا الجدال ،من املهم توضيح
األسس التي ُبن َيت عليها سياسة االندماج التي تتبعها الدول املستقبلة لالجئني ،فام العوامل التي تحدد نجاح اندماج
الالجئني؟ وما مصري اندماجهم يف ضوء األزمة التي مت ُّر بها أوروبا بسبب صعود األحزاب الشعبوية وانتشار خطابها؟
دفعت موجة اللجوء التي شهدتها أوروبا ،بني عامي  2015و ،2016الحكوم َتني األملانية والفرنسية إىل اتخاذ
عي رئيس وزراء فرنسا ،إدوار فيليب
خطوات إلعادة النظر يف سياسة االندماج؛ ففي أيلول /سبتمرب َّ ،2017
ً
مسؤول عن إعادة
 ،Édouard Philippeالنائب عن إقليم فالدواز  ،Val-d'Oiseأوريليان تاشيه ،Aurélien Taché
صياغة سياسة االندماج .وقد قدم تاشيه تقري ًرا مط ّو ًل تض ّمن اثنتني وسبعني توصية .ومن أجل تبادل الخربات بني
فرنسا وأملانياُ ،أ ِّسس "املجلس الفرنيس  -األملاين لالندماج"  .Conseil franco-allemand de l'intégrationويف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2017ويف ضوء هذا التعاون ،عقد مركزا األبحاث جان جوريس Fondation Jean-Jaurès
الفرنيس ،وفريدريخ إيربت  Friedrich-Ebert Stiftungاألملاين ،مؤمت ًرا لتبادل الخربات يف االندماج ،نتج منه تقري ٌر من
الطرف الفرنيس ن ُِش يف بداية عام  2018بعنوان :استقبال أفضل ..اندماج أفضل ،Mieux acceuillir mieux intégrer
وينص التقرير الفرنيس عىل أن محاور االندماج
وتقري ٌر من الطرف األملاين بعنوان :أملانيا :أي منوذج لالندماج؟(ُّ .((1
هي العمل والسكن والتعليم والثقافة( ،((1ويحمل اثن َتي عرشة توصية؛ وهي :إنشاء وزارة لالندماج ،وزيادة ساعات
تعليم اللغة ،وإرشاك اآلباء يف مدارس تعليم اللغة لألبناء ،وطلب تقرير عن التقدم الذي يحرزه املهاجر يف مجال
التدريب ،وإنشاء مركز للسكن واإلرشاد إلعانة القادمني عىل االندماج مدة عام ،ومساعدة القادمني من خالل
إقرانهم مبرشد ،والسامح للمهاجرين بدخول الخدمة العسكرية ،وتشجيع مشاركتهم يف الحياة العامة يف املناطق
التي يسكنونها ،ومساعدة املؤسسات املحلية التي تعمل عىل االندماج ،وتكوين برامج تش ّكل نقطة وصل بني
املهاجر وفرص التعليم والسكن والعمل والتدريب ،وتفكيك خطاب فشل االندماج ،وإصدار بطاقة مرور ثقافية مدة
& 14 Aladin El-Mafaalani, Das Integrationsparadox: Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt (Köln: Kiepenheuer
Witsch, 2018).
15 Ferda Ataman, Ich bin von hier. Hört auf zu fragen! (Fischer: Frankfurt am Main, 2019), pp. 52-71.
16 Karin Weiss, Roland Roth & Michael Voges, "Allemagne: Quel modèle d'intégration?" Friedrich-Ebert Stiftung (January 2018),
accessed 8/12/2019, at: https://cutt.ly/OkpUqsM
17 Ibid., pp. 6, 10.
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عام تسمح للقادم بزيارة املتاحف واملنشآت الثقافية( .((1وقد طلب مركزا البحث من "املعهد الفرنيس للرأي العام"
 Institut français d'opinion publiqueإجراء مسح ودراسة ملوقف األوروبيني من الالجئني ،وأظهر املسح أن
 46يف املئة من األملان قالوا يف عام  2017إن استقبال الالجئني ُينعش االقتصاد(.((1
إن مقارنة تقرير مؤمتر املركزين بالتقرير املطول الذي نرشه "مجلس خرباء املؤسسات األملانية لالندماج
والهجرة"  ،Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migrationالذي يضم
إحدى عرشة مؤسسة وكتبه تسعة خرباءّ ،
تدل عىل شبه توافق بني خرباء االندماج يف أملانيا وفرنسا .كذلك
تشري مقارنة هذين التقريرين باألخبار ،واملقاالت التي تنرشها صفحة "املكتب الفدرايل للهجرة والالجئني"
 Bundesamt für Migration und Flüchtlingeيف أملانيا ،إىل أن التوصيات هي إما ناتجة من إجراءات اتخذتها
املؤسسات املختصة بالهجرة واالندماج وإما أنها ال تبقى ح ًربا عىل ورق ،بل تُط َّبقً .
فمثل ،ضاعفت فرنسا الساعات
من أجل تعلم اللغة من مئتي ساعة إىل أربعمئة ساعة يف عام  ،2019وإىل ستمئة ساعة لألميني ،كام يويص تقرير
املركزين( .((2كذلك وضعت "عقد االندماج الجمهوري"  ((2(Le contrat d'intégration républicaine, CIRمن
يحس مبسؤولية أكرب عن
أجل التأكد من اتباع املهاجر أو الالجئ الدورات اللغوية واملدنية املطلوبة منه ،وجعله ُّ
التقدم الذي يحرزه يف هذا املجال .وتطالب الحكومة الفرنسية الالجئني بالخضوع لدورة اندماج متتد أربعة أيام،
وخالل أول يومني تقدم معلومات عن القوانني يف فرنسا ،إضافة إىل معلومات تاريخية وجغرافية عن البلد الجديد،
خصص اليومان اآلخران ألسئلة وإجابات تتناول أمو ًرا حياتية متعلقة بالعائالت السورية؛ كطريقة تسجيل
بينام ُي َّ
(((2
األطفال يف املدارس ،وأساليب الترصيح الرضيبي .
وتشري توصيات املؤمتر إىل اهتامم املختصني بتسهيل املرحلة االنتقالية التي تيل وصول الالجئ إىل الدولة املستضيفة،
فأحد تحديات االندماج هو أنه درب طويل ،ويحتاج إىل العمل الدؤوب والصرب؛ ألن مرحلة االستقرار يف مجتمع املهجر
قد تطول ،فهناك فرتة االنتظار يف مأوى الالجئني حتى ُيس َمح لالجئ بالبقاء ،ويحصل عىل موافقة عىل العمل ،والتي قد
متتد أشه ًرا أو أكرث من عام ،ثم هناك مرحلة تع ّلم اللغة وتعديل الشهادة أو االنخراط يف دورة تدريبية للتأهل للعمل،
وهذا قد يتطلب أعوا ًما عدة ،ثم يدخل الالجئ يف مرحلة االستقرار وتكوين حياة جديدة بعد الحصول عىل عمل.
يقول الباحث غيدو غايس " :Guido Geissتوجد دراسة من معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف تُظهر أن الالجئني
احتاجوا يف املايض إىل خمسة عرش عا ًما حتى يصلوا إىل مستوى املهاجرين اآلخرين"( ،((2وهذا الطريق الطويل ذو
اتجاهني ،فهو مسؤولية الدولة ا ُملستق ِبلة ومسؤولية الالجئ أو املهاجر .ويعني ذلك أن مسار االندماج ينطوي عىل
18 Réda Didi, Mieux accueillir mieux intégrer: Proposition pour refonder les politiques en faveur des primo-arrivant en France, Rapport,
Fondation Jean Jaurès (Fevrier 2018), pp. 15-18, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/AkpY3fB
19 Fourquet.
20 Louise Couvelaire, "Intégration des immigrés: Priorité à l'emploi et au français," Le Monde, 5/6/2018, accessed on 9/1/2021, at:
https://cutt.ly/ukpY0xS
 21ينظر موقع الحكومة الفرنسية لهذا العقد:
"Qu'est-ce que le contrat d'intégration républicaine (CIR)?" Service Public, 19/11/2019, accessed on 9/1/2021, at: https://shortest.link/7dz
 22رنا حاج إبراهيم" ،فرنسا تفرض عىل الالجئني السوريني 'دورات لالندماج'" ،الرشق األوسط ،2019/8/10 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.us/Ehm3e :
" 23خبري :كثري من الالجئني لديهم كفاءات غري مطلوبة يف أملانيا" ،دويتشه فيله ،2016/7/12 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.ly/jkpYBgX :
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"التشجيع واملطالبة"  ((2(Fördern und Fordernكام تكتب كارين فايس  ،Karin Weissاملندوبة السابقة عن
االندماج يف والية براندينبورغ  Brandenburgيف رشق أملانيا واملديرة الحالية لقسم االندماج والهجرة يف وزارة
االندماج واألرسة يف والية راينالند باالتينات  Rheinland Palatinatيف غرب أملانيا .إن "التشجيع واملطالبة" يعنيان
تشجيع الالجئ عىل االندماج من خالل تأمني الوسائل التي تساعد عىل ذلك ،ومطالبة الشخص القادم ببذل الجهد
لتحقيق الهدف املنشود .وتضيف فايس التي شاركت يف مؤمتر مرك َزي األبحاث (الفرنيس واألملاين) أن هناك تواف ًقا
عىل "تعريف االندماج عىل أنه مشاركة املهاجرين املتساوية والكاملة يف مجاالت العمل والتعليم والحياة يف املجتمع
والسكن والضامن االجتامعي والثقافة والحياة السياسية"( .((2ويضع هذا التعريف كلمة "املتساوية" يف البداية ،يف
إشارة واضحة إىل أن التمييز ُيضعف االندماج ،وهذا التمييز هو تحدي ًدا ما يتجاهله خصوم سياسة االندماج.
 .2أهمية العمل والتعليم يف االندماج

االختالف األهم بني التقريرين ،تقرير مرك َزي األبحاث وتقرير مجلس الخرباء ،هو فيام إذا كان العمل أم اللغة يأيت
يف املرتبة األوىل؟ طب ًعا قد يبدو بديه ًيا أن تأيت اللغة ً
أول ،فكيف يحصل الالجئ عىل عمل من دون معرفة اللغة؟
لكن من ناحية أخرى ،فإن العمل هو الذي يضمن عدم انعزال الالجئ ،ويجربه عىل االحتكاك باملجتمع واستخدام
اللغة يف الحياة اليومية .إن التقرير الذي ق ّدمه مركزا األبحاث وضع العمل يف أعىل س ّلم محاور االندماج؛ ما يظهر
أهمية العامل االقتصادي يف االندماج ،وال ميكن أن تتوافر فرص العمل لالجئني من دون أن يكون اقتصاد الدولة
ا ُملستق ِبلة قو ًّيا؛ أي يخلق فرص عمل ،ويحتاج إىل اليد العاملة .وال يقترص إعطاء العمل هذه األولوية يف االندماج
عىل مرك َزي األبحاث ،إذ يشري تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )2016إىل أن العمل ميكن أن يؤ ّدي دو ًرا
ً
َ
العمل يف
مهم يف االندماج( .((2كذلك يضع معهد ماكينزي العاملي يف تقريره ،خريطة طريق لنتائج اندماج أفضل،
أعىل س ّلم االندماج( ،((2ويشري أستاذا االقتصاد بول كوليري  Paul Collierوأليكسندر بيتس ،Alexander Betts
اللذان استشارهام ملك األردن عبد الله الثاين بخصوص أزمة الالجئني السوريني يف األردن ،إىل أن أكرث األبحاث تُظهر
أن االستقاللية هي أهم يشء بالنسبة إىل الالجئني ،والعمل هو الوسيلة الوحيدة للوصول إىل هذا الهدف( .((2وبسبب
أهمية العمل ،يقرتح تقرير تاشيه السامح لالجئني بالعمل بعد ستة أشهر من تقدميهم أوراق اللجوء ،بدل الفرتة
تنص عىل االنتظار مدة تسعة أشهر(.((2
الحالية التي ُّ
بعد الصدمة األولية التي س ّببها وصول أعداد كبرية من الالجئني بني نهاي َتي عا َمي  2015و ،2016بدأ االقتصاد األملاين
يستوعب تدريج ًيا أعداد الالجئني؛ ففي نهاية عام  2016حصل  30ألف الجئ عىل عمل ،يف حني كان هناك أكرث من
24 Karin Weiss, "Les principes de la politique allemande d'intégration - un modèle pour l'intégration?" in: Weiss, Roth & Voges, p. 3.
25 Ibid., p. 2.
26 Didi, p. 12.
27 Frank Mattern et al., Europe's New Refugees: A Road Map for Better Integration Outcomes (Frankfurt: McKinsey Global Institute,
2016).
28 Paul Collier & Alexander Betts, Refuge: Rethinking Refugee Policy in a Changing World (New York: Oxford University Press, 2017),
pp. 156-181.
29 Couvelaire.
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 130أل ًفا من دون عمل( .((3لكن هناك مؤرشات عدة بدأت تُظهر تطورات إيجابية؛ ففي النصف الثاين من عام ،2019
ظهرت مؤرشات عىل نجاح سياسة مريكل ،وترى صحيفة التاميز الربيطانية أن أهم ظواهر هذا النجاح هو أن أكرث من
ثلث املهاجرين حصلوا عىل عمل ،وبدؤوا يساهمون يف صندوق الضامن االجتامعي .ويشري كاتب هذه املقالة ،روجر
بويز ،إىل أن هناك ثالثة أسباب لنجاح اندماج املهاجرين؛ األول أن أكرثهم من الشباب ولديهم عىل األقل الشهادة
الثانوية ،والثاين أن نظام التدريب املهني واللغوي يف أملانيا استطاع إعدادهم للسوق ،والثالث أنهم يجدون ً
عمل يف
أملانيا .ويضيف بويز أن أكرب مجال لتوظيف هؤالء املهاجرين هو الربيد؛ إذ أدى منو التجارة عىل اإلنرتنت إىل إيجاد
الكثري من الوظائف يف هذا املجال ،أما املجاالت األخرى فهي مطاعم الوجبات الرسيعة والفنادق والرشكات الصغرية
التي متلكها أرس(.((3
تشري املقاالت التي تنرشها صحيفة زود دويتشه تسايتونغ إىل أنه يف منتصف عام  2016حصل  7يف املئة فقط من
الالجئني عىل عمل ،أما يف ترشين األول /أكتوبر  ،2019فكانت نسبتهم  40يف املئة( .((3ويقول بريترام بروسزارت Bertram
 ،Brossardtالذي يعمل يف اتحاد االقتصاد البافاري  ،Vereinigung Bayerische Wirtschaftوهو إحدى املؤسسات
التي تعمل عىل دمج الالجئني ،إن إدماج الالجئني يف سوق العمل يجري عىل نحو أفضل مام توقعوا يف عام  .2015ويضيف
أن التحديات التي واجهوها كانت عدم معرفة اللغة ونقص املؤهالت وغياب وسائل سوق العمل التي تساعد عىل
دمجهم ،إضافة إىل الجدل السيايس يف قضية الهجرة .ويشري هريبريت بروكر  ،Herbert Brückerالذي يعمل يف مؤسسة
أبحاث سوق العمل واملهن  ،Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschungإىل أن الالجئني الحاليني يندمجون
يف سوق العمل بني نصف عام أو عام ،وهذا أرسع من اندماج الالجئني اليوغسالفيني الذين أتوا إىل أملانيا يف تسعينيات
القرن املايض ،عىل الرغم من أن الظروف اآلن أصعب من الوضع عند اندالع الحرب األهلية يف يوغوسالفيا.
أنجز معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف  Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschungدراسة تتبعت
 7950مهاج ًرا وصلوا إىل أملانيا بني  2013وآخر  .((3(2016وأظهرت أنه بعد خمس سنوات من وصولهم استطاع حواىل
 50يف املئة من هؤالء املهاجرين الحصول عىل عمل .وتضيف الدراسة أن اندماج هؤالء الالجئني يف سوق العمل
يحدث عىل نحو أرسع من الالجئني الذين وصلوا قبل هذه السنوات(.((3
نقصا حا ًدا يف عدد األطباء ،وميثّل وصول العديد من األطباء السوريني وخريجي كليات الطب فرص ًة لسد
تعاين أملانيا ً
جزء من هذا النقص ،لكن عىل هؤالء تعديل شهادتهم واجتياز امتحانات بعد انتهائهم من إتقان اللغة األملانية وتع ُّلم
30 Ibid.
31 Roger Boys, "Angela Merkel's Great Migration Gamble is Paying off," The Times, 20/8/2019, accessed on 23/8/2019 at:
https://cutt.ly/pkpYJR2
32 Alexander Hagelüken & Lea Hampel, "Wie die Integration von Flüchtlingen gelingt," Süddeutsche Zeitung, 1/9/2019, accessed on
18/9/2019, at https://cutt.ly/GkpYLEm
33 "Die Hälfte der Geflüchteten sind fünf Jahre nach ihrer Ankunft erwerbstätig," Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
4/2/2020, accessed on 22/2/2021, at: https://bit.ly/37DqhxI
34 Herbert Brücker, Yuliya Kosyakova & Eric Schuß, "Fünf Jahre seit der Fluchtmigration 2015: Integration in Arbeitsmarkt und
Bildungssystem macht weitere Fortschritte," Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 4/2020, p. 1.
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املصطلحات الطبية املستخدمة هناك( .((3هنا أيضً ا بدأ رهان مريكل يحقق نتائج إيجابية ،فقد بدأ الالجئون السوريون
يدخلون هذا املجال ،وأصبح بعضهم "أطباء وممرضني وأساتذة" يف املجاالت التقنية ،كام تبني صحيفة مدينة هامبورغ،
هامبورغر مورغني بوست( .((3وتنظر "غرفة التجارة واملهن"  Handels- und Handwerkskammerيف شهادات
األجانب ومؤهالتهم ،وتق ّرر إذا كان من املمكن تعديل الشهادات فور ًيا أو أن هناك حاجة إىل دراسة إضافية.
قبول ً
ويف عام  ،2017ق َّيم املكتب  1133حالة ،وق ِبل نصفها ( 50.4يف املئة) ً
كامل ،ونحو ثلثها ( 32يف املئة) مع بعض
اإلجراءات اإلضافية ،بينام ق ِبل  10يف املئة جزئ ًيا ،يف حني ُرفض نحو  7يف املئة( .((3ويف عام  ،2018ارتفع عدد الحاالت
اعتِف بها .ومن أجل املساعدة
املوافق عليها إىل  20يف املئة .وتشكل سورية الدولة األوىل من حيث عدد الشهادات التي ُ
يف تعديل الشهاداتُ ،ق ِّد َمت منح دراسية( .((3ومام يربز دور االقتصاد يف االندماج هو أنه بعد خمسة أعوام من إقامتهم
يف فرنسا ،حصل ثلث األجانب فقط عىل عمل يف فرنسا ،بينام حصل ربع مليون شخص من الذين وصلوا إىل أملانيا يف عام
 2015عىل عمل ،مع أن عدد الالجئني الذي قدموا إىل أملانيا أكرب بكثري من عدد الذين ذهبوا إىل فرنسا(.((3
وعىل الرغم من هذه املؤرشات اإليجابية ،ال تزال هناك تحديات كبرية تواجه الالجئني بسبب صعوبة االعرتاف
بشهاداتهم .وتشكل حالة املهاجر جهاد النجار ً
مثال عىل ذلك؛ فقد هاجر جهاد الحاصل عىل شهادة املاجستري يف
الهندسة املعامرية ،والبالغ من العمر  35عا ًما إىل أملانيا بسبب انهيار رشكة "العامر" التي كان يعمل فيها يف دمشق.
ويف أملانيا يعمل يف أحد املطاعم ،منتظ ًرا توقف الحرب للعودة إىل سورية( .((4جهاد هو مثال عىل الالجئني خريجي
الجامعات الذين ال يستطيعون االستفادة من شهاداتهم لضامن حياة أفضل .ومن الطبيعي أن يتوق هؤالء إىل العودة
إىل سورية بعد نهاية الحرب ،وأال يفكروا يف االندماج ،وتشكل هذه الحالة ً
مثال عىل أهمية دور العمل يف االندماج.

ثان ًيا :الهجرة واللجوء كعامل اقتصادي
" .1قوة الهجرة" :من اقتصاد الهجرة إىل اقتصاد اللجوء

يقول الباحث األملاين يوزف يوفة الذي كان محر ًرا ألسبوعية دي تزايت  ،Die Zeitوهي إحدى أهم املجالت األملانية،
يف كتابه عن قوة الواليات املتحدة :إن الهجرة من أرسار استمرار قوة الواليات املتحدة .فقد أسس املهاجرون إىل
الواليات املتحدة أو أبناؤهم أهم الرشكات اإللكرتونية؛ مثل" :آبل" و"غوغل" و"أوراكل" و"أمازون" .فهل تعلمت
" 35األطباء السوريون الالجئون يف أملانيا – كفاءات تصطدم بالواقع" ،دويتشه فيله ،2017/2/27 ،شوهد يف  ،2019/8/22يف:
https://cutt.ly/pkpYIEq
36 "Syrische Flüchtlinge Sie werden Ärtzte Pfleger und Lehrer" Hamburger Morgenpost, 27/8/2019, accessed on 28/8/2019, at:
https://cutt.ly/9kpYmQd
وقد أشار إىل هذا املقال موقع "عكس السري".
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Couvelaire.
 40شكري الشايب" ،سواد النخبة السورية يف أملانيا يروم عودة إىل الوطن" ،دويتشه فيله ،2017/12/16 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.us/akIEx :

126

اللجوء السوري يف أملانيا وإعادة السجال يف سياسات الهجرة

القوى الصناعية األوروبية من هذه التجربة األمريكية؟( ((4يبدو أن أملانيا قد أدركت ذلك؛ حيث بدأت الرشكات األملانية
تحذو حذو الرشكات األمريكية .ويشكل املهاجر الرتيك أوغور شاهني  Uğur Şahinاملولود يف مدينة إسكندرونة جنوب
تركيا ً
مثال عىل ذلك ،فقد درس شاهني الطب يف جامعة كولون ،وبدأ دربه يف أبحاث خاليا الرسطان ،وأصبح ملياردي ًرا
عىل رأس رشكة "بيو إن تيك"  Bio Ntechالتي تعمل اآلن عىل تطوير لقاح مضاد لفريوس كورونا بالتعاون مع الرشكة
األمريكية "فايزر"  ،Pfizerإحدى رشكات األدوية العمالقة يف العامل ،ويرأسها ألبريت بورال  Albert Bourlaالذي هاجر
من اليونان إىل الواليات املتحدة( .((4إ ًذا ،فإن استقطاب العقول هو عامل من عوامل فتح أملانيا أبوابها لالجئني يف
عام  ،2015أما العامل اآلخر فهو استمرار التدين الدميوغرايف الذي بدأ بعد الحرب العاملية الثانية.
نقصا يف اليد العاملة يف أوروبا الغربية التي شهدت يف خمسينيات القرن
س ّبب عدد قتىل الحرب العاملية الثانية ً
العرشين وستينياته نهضة اقتصادية كبرية ُس ّميت يف أملانيا "املعجزة االقتصادية"  ،Wirtschaftswunderويف فرنسا
اسمها "الثالثون الرائعة"  .Les trentes glorieusesمل تتمكن الدول الغربية من تعويض هذا النقص من خالل جلب
العامل من أوروبا الرشقية؛ إذ أدت الحرب الباردة إىل إسدال ما سامه ونستون ترششل "الستار الحديدي" Iron curtain
بني رشق أوروبا وغربها .وبينام لجأت القوى الصناعية (أملانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا) يف الخمسينيات إىل جلب العامل من
دول جنوب أوروبا (إسبانيا ،والربتغال ،وجنوب إيطاليا) ،اضطرت إىل اللجوء إىل دول غري أوروبية مع استمرار نقص اليد
العاملة .واتجهت فرنسا وبريطانيا إىل مستعمراتها السابقة ،فجلبت فرنسا الكثري من العامل من شامل أفريقيا ،يف حني
جلبت بريطانيا العامل من شبه القارة الهندية ،لكن أملانيا مل يكن لها مستعمرات يف أفريقيا وآسيا؛ لذلك لجأت إىل تركيا
وس ّمي هؤالء العامل القادمون
التي كانت حليفتها يف الحرب العاملية األوىل ،وبقيت عىل الحياد يف الحرب العاملية الثانيةُ .
من خارج أملانيا "العامل الضيوف"  ،Gastarbeiterويف فرنسا اسمهم "العامل املهاجرون" .Travailleurs immigrés
وغاب يف هذه املرحلة وجود سياس ٍة لالندماج؛ إذ ساد االعتقاد بأن هؤالء العامل سيعودون بعد بضعة سنوات إىل
بالدهم ،وهذا هو االختالف األول واألهم بني تجربة هجرة العامل يف الستينيات وتجربة الالجئني الحالية.
وبعد أكرث من نصف قرن تواجه أوروبا موجة هجرة جديدة .وعىل الرغم من اختالف األسباب ،فإن العامل االقتصادي
رئيسا يف هذه املوجة ،كام كان يف املوجة األوىل .ومن أهم هذه الفوارق هو أن محرك املوجة الجديدة ليس
يبقى ً
طلب الدول الصناعية األوروبية لليد العاملة كام حصل يف القرن املايض ،بل النزاعات التي تحدث يف بعض دول
الرشق األوسط وأفريقيا .وبينام كانت الحرب العاملية الثانية سبب نقص اليد العاملة والهجرة ،فإن االنحدار الكبري
يف نسبة املواليد يف الدول املتقدمة أدى دو ًرا مشاب ًها ألثر الحرب يف املجتمعات الصناعية ،وأسهم يف استعداد
بعض الدول الستقبال الالجئني والعمل عىل إدماجهم يف املجتمع .فحينام فتحت مريكل باب أملانيا أمام الالجئني
يف عام  ،2015قال ديرت تستشه ( Dieter Zetscheرئيس رشكة داميلر التي تصنع سيارة مرسيدس) :إن الالجئني
سيكونون أساس "املعجزة االقتصادية" املقبلة(((4؛ أي إنه يربط بني دور املهاجرين يف املعجزة االقتصادية التي تبعت
الحرب العاملية الثانية ودور استقبال الالجئني يف استمرار تطور االقتصاد األملاين.
41 Josef Joffe, The Myth of America's Decline: Politics, Economics, and a Half Century of False Prophecies (New York: W.W. Norton,
2014), pp. 195-205.
42 Nathan Vardi, "The Race is on: Why Pfizer may be the Best bet to Deliver a Vaccine by the Fall," Forbes, 21/5/2020, accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.ly/xkpYRIC
43 Boys.
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شكل يوضح انهيار نسبة املواليد يف االتحاد األورويب بني عامي  1960و2015

املصدر:
The World Bank, "Fertility Rate, Total (Births per Woman) - European Union," accessed on 1/9/2019, at: https://cutt.us/K9x8W

تجانسا يف العامل) فيش ّكل األجانب  2يف املئة من سكانه ،بينام يشكلون  16يف املئة
أما اليابان (البلد املحافظ واألكرث
ً

من سكان فرنسا( ،((4وقد اضطرت اليابان إىل فتح الباب أمام اليد العاملة الوافدة من الخارج(((4؛ وذلك لرتاجع معدل
الوالدة تراج ًعا كب ًريا إىل ما دون معدل اإلحالل والتشيخ السكاين .ففي اليابان يوجد اآلن مثانية ماليني منزل شاغر،

وذلك بسبب موت أصحابها من دون أن يأيت مكانهم جيل جديد ليقطنها .يقول الصحايف فرانسيسكو تورو :هناك
وضواح يف "طور املوت" .لذلك تعاين اليابان اليوم قلة اليد العاملة؛ ما يسهم يف ضعف منوها االقتصادي.
قرى تختفي،
ٍ

ويف حني شهدت الواليات املتحدة يف عام  2017أقل نسبة مواليد منذ ثالثني عا ًما( ،((4شهدت اليابان يف عام  2018أقل
نسبة مواليد منذ عام  ،1899حتى إن رئيس الوزراء الياباين ،شينزو آيب ،أعلن أن تراجع نسبة املواليد أصبحت "أزمة

وطنية"(((4؛ لذلك أصدرت الحكومة قرا ًرا يف نهاية عام  2018بتسهيل قدوم نصف مليون من العامل املهاجرين (حتى
عام  )2025يف مجاالت الزراعة والبناء والتمريض وبناء السفن( .((4وقد تضاعف عدد العامل األجانب يف اليابان بني
عامي  2012و 2017ليصل إىل مليون ومئتي ألف(.((4
44
"Japan is Finally Starting to Admit more Foreign Workers," The Economist, 5/7/2018, accessed on 9/1/2021, at:
https://cutt.ly/ZkpYcW8
45 Francisco Toro, "Japan is a Trumpian Paradise of Low Immigration Rates. It's also a Dying Country," The Washington Post,
29/8/2019, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/GkpYk9d
46 Catherine Rampell, "The Demographic Time Bomb that could Hit America," The Washington Post, 31/12/2018, accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.us/HKVFD
47 Ibid.
"48 "Japan is Finally Starting to Admit more Foreign Workers.
49 Justin McCurry, "The Changing Face of Japan: Labour Shortage Opens Doors to Immigrant Workers," The Guardian, 11/8/2018,
accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.us/TcDpe
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قبل أيام من إطالق مريكل عبارتها الشهرية ،نرشت جريدة الغارديان الربيطانية تقري ًرا بعنوان :أوروبا تحتاج إىل أكرث
بكثري من األطفال لتفادي كارثة سكانية ،وقد أع ّد هذا التقرير ستة صحافيني موزعني يف أوروبا الغربية ،ح َّذروا فيه
من "عاصفة دميوغرافية" ستكون خط ًرا عىل النمو االقتصادي يف القارة( .((5ويذكر املقال أن عىل أملانيا استقبال 533
ألف مهاجر كل عام ،ليك تتفادى انخفاض عدد سكانها من  81مليونًا إىل  64مليونًا حتى عام  .2060وقد يكون هذا
الرقم سبب إعالن مريكل فتح أبواب أملانيا أمام الالجئني.
وأدى العامل نفسه إىل استقبال السويد العدد الكبري من الالجئني السوريني؛ ففي عام  2015وقبل موجة اللجوء،
اجتامع يف بروكسل ،أن األعداد العالية من الالجئني
رصح رئيس الوزراء السويدي ،ستيفان لوففني  ،Stefan Löfvenيف
ٍ
لكن لجوءهم "هو أيضً ا فرصة ،إذ يجب أن ندرك أننا إن مل نفعل هذا اآلن ،فسنواجه مشكلة هائلة
تُش ّكل تحد ًياّ ،
خالل سنوات قليلة"(.((5
لكن عامل انهيار نسبة املواليد وحده ال يكفي ليك يكون البلد يف حاجة إىل هجرة العامل أو استقبال الالجئني؛
فبحسب البنك الدويل ،نسبة املواليد يف أملانيا هي  ،1.6وهو أيضً ا معدل املواليد يف االتحاد األورويب ،ونسبة املواليد
يف إيطاليا 1.3؛ أي إن إيطاليا يف حاجة إىل الهجرة أكرث من أملانيا ،ولكن عىل الرغم من ذلك ،فإن إيطاليا أصبحت
يبي املؤمتر الذي عقده وزير
البلد األكرث عدا ًء للهجرة والالجئني ،وأصبحت مركز أوروبا املناوئ للهجرة واالندماج ،كام ّ
الداخلية نائب رئيس الوزراء اإليطايل ،ماتيو سالفيني  ،Matteo Salviniيف أيار /مايو  ،2019قبل أيام من االنتخابات
الربملانية األوروبية ،والذي حرضه قادة األحزاب اليمينية يف أملانيا وفرنسا وبقية الدول األعضاء يف االتحاد األورويب.
ليست نسبة املواليد الفارق بني أملانيا وإيطاليا ،بل األداء االقتصادي؛ فلدى أملانيا االقتصاد األكرب يف أوروبا ،بينام تقع
إيطاليا يف أسفل س ّلم النمو االقتصادي يف االتحاد األورويب( .((5إضافة إىل ذلك ،فإن دين حكومة إيطاليا هو رابع أعىل
دين يف العامل ،وميثل  134يف املئة من الناتج العام .تقول لوكرتسيا ريكلني ( Lucrezia Reichlinأستاذة االقتصاد
يف جامعة لندن) :إن امتناع الحكومة اإليطالية عن سداد ديونها س ُيس ّبب "تسونامي" يف االقتصاد عامل ًيا( .((5وتجدر
اإلشارة إىل أن معدل منو اقتصاد إيطاليا السنوي بني عامي  2000و 2019كان  0.38يف املئة(.((5
ويف كتابه الخطايا السبع الكربى لالقتصاد اإليطايل ( )2019يضع الخبري االقتصادي اإليطايل كارلو كوتارييل ،الذي
كان يعمل يف البنك الدويل ،انهيار نسبة املواليد يف املرتبة الخامسة بني املعضالت السبع التي يعانيها االقتصاد
اإليطايل ،وهي :التهرب الرضيبي ،والفساد ،والبريوقراطية املفرطة ،وبطء العدالة ،وانهيار نسبة املواليد ،واالنقسام
بني شامل إيطاليا وجنوبها ،وصعوبة العيش مع اليورو( .((5ويف حني يطرح كوتارييل أفكا ًرا عدة من أجل مواجهة هذه
50 Ashifa Kassam et al., "Europe Needs many more Babies to Avert a Population Disaster," The Guardian, 22/8/2015, accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.us/BZssn
51 Ibid.
52 The World Bank, "GDP Growth (annual %) - European Union," accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.us/kRWiC
53 Jack Ewing & Amie Tsang, "Why Markets are not Panicking about Italy (Yet)" The New York Times, 21/8/2019, accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.us/Gjgaw
 54ينتج هذا الرقم من حساب معدل منو االقتصاد السنوي بني عامي  2000و .2019ينظر:
"Italy GDP Growth Rate 1961-2021," Macrotrends, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.us/PGGvk
55 Carlo Cottarelli, I sette peccati capitali dell'economia italiana (Milano: Giangiacomo Feltrinelli, 2019).
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املعضالت ،يجد أنه ليس هناك حل ملشكلة نسبة املواليد املتدنية سوى الهجرة .ويع ّد فقدان إيطاليا لـ  400ألف
من سكانها خالل أربعة أعوام (بني عامي  2015وً ،)2018
مثال عىل األزمة التي تواجهها هذه الدولة( ،((5لكنها
كيف ستجذب املهاجرين ونسبة البطالة فيها  9.9يف املئة؟ (بينام يف عام  2019كانت نسبة البطالة يف أملانيا 3.1
يف املئة)( .((5لذلك يهاجر اإليطاليون بح ًثا عن العمل ،وقد ارتفعت نسبة اإليطاليني الذين يهاجرون إىل دول أخرى
مبقدار  1.9يف املئة يف عام  ،((5(2018وقد يأيت الجئون إىل إيطاليا ،لكن ضعف االقتصاد سيعني أنهم لن يجدوا ً
عمل؛
ما يؤدي إىل صعوبة اندماجهم يف املجتمع.
تنطبق هذه القاعدة عىل العالقة بني األزمات االقتصادية والهجرة إىل تركيا ،البلد األكرث ترحي ًبا بالالجئني السوريني،
فقد انعكست األزمة االقتصادية التي متر بها تركيا منذ عام  2018عىل الالجئني السوريني .فحينام شعر بن عيل
يلدريم (مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم النتخابات بلدية إسطنبول) أنه سيخرس أهم مدينة يف تركيا ،هاجم
الالجئني السوريني خالل إعادة االنتخابات (حزيران /يونيو  ،)2019ووعد برتحيلهم نحو جنوب تركيا ،ثم إىل شامل
سورية .وقال يلدريم" :بدأ السوريون يف إسطنبول يجسدون مشكلة خطرية [ ]...لقد أصبحوا يشكلون تهدي ًدا لسالمة
األرس ،مل تعد املرأة تستطيع الخروج مبفردها ،ومل يعد يف إمكانها إرسال أطفالها إىل الشارع مبفردهم"( .((5وقد أدى
فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري املعارض ،أكرم إمام أوغلو ،إىل انتشار التعبري عن الكراهية للسوريني يف وسائل
التواصل االجتامعي يف تركيا ،وبدأت السلطات الرتكية ترحيل كل سوري مخالف ملكان إقامته (أي إنه يقيم يف مدينة
عاجل أم ً
غري املدينة التي حصل فيها عىل السامح باإلقامة) إىل شامل سورية ا ُمله َّدد ً
آجل بالقصف الرويس.
وال تنطبق هذه القاعدة االقتصادية عىل الدول فحسب ،بل عىل أجزاء هذه الدول أيضً ا؛ فمتوسط دخل الفرد يف
والية زاكسن أنهالت  Sachsen Anhaltاألملانية ،حيث سجل حزب البديل أكرب انتصاراته ،هو أقل من نصف دخل
الفرد يف مدن مزدهرة ،مثل ميونيخ وفرانكفورت .وينعكس هذا التفاوت عىل شعبية األحزاب اليمينية وعىل إمكانية
االندماج ،فقد حصل حزب البديل عىل  12.6يف املئة من األصوات وأكرث من  90مقع ًدا يف الربملان األملاين يف انتخابات
عام  .((6(2017كام كان متوق ًعا ،حقق الحزب تقد ًما يف الجزء الرشقي من أملانيا يف انتخابات خريف  2019التي جرت
يف واليتي زاكسن  Sachsenوبراندينبورغ  ،Brandenburgفحصل عىل  27.5يف املئة يف األوىل و 23.5يف املئة يف
الثانية( ،((6وتُع ّد هذه أفضل نتائج للحزب منذ تأسيسه يف عام .2013
 .2نشوء أزمة االندماج :دروس املايض

بعد عقدين من االزدهار االقتصادي الكبري يف خمسينيات القرن املايض وستينياته ،دخلت الدول الصناعية يف غرب
أوروبا يف مرحلة تباطؤ اقتصادي ،وذلك يف سبعينيات القرن املايض؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط بعد حرب 1973
56 "National demographic balance," Istituto Nazionale di Statistica, 8/7/2019, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.us/dWXfs
57 "Unemployment Rate in Member States of the European Union in May 2019," Statista, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.us/nxBu0
58 Ibid.
" 59مرشح الحزب الحاكم لبلدية إسطنبول ..السوريون باتوا يشكلون تهديدًا ،وسأرحلهم إىل بالدهم حال فوزي" ،زمان الوصل ،2019/6/2 ،شوهد يف
 ،2021/1/9يفhttps://cutt.ly/6kpIELa :
60 Boys.
" 61انتخابات رشق أملانيا :تفاوت يف ردود فعل مجلس اليهود والجالية الرتكية" ،دويتشه فيله ،2019/9/2 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.ly/OkpIm2Q :
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وصعود اليابان بوصفها قوة اقتصادية عاملية تنافس أوروبا الغربية والواليات املتحدة يف األسواق العاملية ،وهكذا
ُولِدت أزمة البطالة التي تصاعدت ،وأصبحت أكرب معضلة للسياسيني يف الدول الغربية الدميقراطية .وعىل الرغم من
رسا
هذا الرتاجع االقتصادي ،مل ُيعد العامل األجانب إىل بلدانهم ،ألنهم جلبوا خالل العقد املايض أرسهم أو أسسوا أ ً
يف بالد عملهم .ومل يؤ ِّد وجود هؤالء العامل إىل مشكالت كبرية يف الحياة اليومية؛ إذ كانوا يعيشون حياة منعزلة،
وكان أكرثهم ال يتقن اللغة ،وذلك ألن طبيعة عملهم ،يف املعامل أو يف مجايل البناء والتنظيف ،ال تتطلب منهم سوى
معرفة بعض الجمل لقضاء الحاجات اليومية( .((6وبسبب عدم عودة هؤالء العامل بدأت الحكومة يف أملانيا يف نهاية
الثامنينيات تدرك أن عليها تطوير خطة اندماج(.((6
وعىل عكس ما يجري اآلن ،مل تحاول الحكومات األوروبية تعليم هؤالء العامل لغة البلد؛ لذلك يوجد حتى اآلن
من أمىض عقو ًدا يف بل ٍد ما من دون أن يستطيع تكلم لغتها جي ًدا ،وكان هذا أساس مشكلة اندماجهم ،إذ مل يكن
خصوصا األملانية،
للحكومات دو ٌر مبارش يف تعليمهم اللغات ،وهذا أهم الدروس التي تعلمتها الحكومات األوروبية،
ً
وقد انعكس ذلك عىل سياسة االندماج الحالية التي وضعت التعليم يف املركز األول .أما الحكومة اليابانية ،فقد
درسا مختل ًفا متا ًما من هذه التجربة ،فبعد عقود من رفض السامح ألعداد كبرية من العامل األجانب
استخلصت ً
بالقدوم إىل اليابان ،عىل الرغم من تهاوي معدل الوالدة فيها ،أصدرت الحكومة اليابانية ،تحت ضغط لويب الصناعة
واألعامل ،يف عام  ،2018قرا ًرا يس ّهل مجيء عامل أجانب مدة خمسة أعوام إىل البلد .وتنقسم تأشريات العمل إىل
تأشريات ذوي املهارات العالية التي تسمح لهم بجلب أرسهم وتأشريات ذوي املهارات املتدنية التي ال تسمح بدخول
أرس العامل ،ويف الحالتني ليس هناك طريق مفتوح نحو اإلقامة يف اليابان؛ حيث ال ميكن أن يحصل العامل املهاجرون
خصوصا ذوي املهارات املتدنية وذلك من
عىل الجنسية اليابانية(((6؛ أي إن اليابان ال تريد اندماج العامل املهاجرين،
ً
خالل منعهم من جلب أرسهم ،وهكذا تظن أنها ستتفادى والدة مشكلة االندماج ،كام حدث يف أملانيا ودول أخرى.
يف أملانيا ،انعكس وضع لغة اآلباء (الجيل األول) عىل تحصيل األبناء (الجيل الثاين) الدرايس؛ فعدم معرفة اآلباء
واألمهات اللغة األملانية جعلهم غري قادرين عىل مساعدة أوالدهم يف القيام بواجباتهم املدرسية ،أو حتى االنتباه
إىل ما إذا كان األوالد يقومون بهذه الواجبات ،كام مل يكونوا قادرين عىل التواصل مع املدارس للعمل معها عىل
معالجة مشكالت أوالدهم املدرسية .ثم إن عدم تدارك املؤسسات الحكومية لهذه املشكلة أدى إىل ظهور نسبة
كبرية من الجيل الثاين الذين ال يجيدون اللغة عىل النحو الكايف ألداء مدريس جيد؛ ما أدخلهم يف درب الفقر ،فهناك
عالقة مبارشة بني ضعف لغة أبناء املهاجرين وفقرهم .كذلك ميثل هذا الضعف اللغوي حاج ًزا اجتامع ًيا( ،((6وبذلك
مل تتمكن أكرثية الجيل الثاين من الحصول عىل الشهادة الثانوية ودخول الجامعة ،وهذا ما خلق دائرة مفرغة من
أوالد مهاجرين ضعيفي التحصيل الدرايس والجامعي ،بينام مت َّكنت أقلية من الخروج من هذه الدائرة وتأسيس حياة
ناجحة ،وقد أصبح هذا الضعف يف التحصيل املدريس والجامعي إحدى أهم النقاط التي ير ِّكز عليها الخطاب املعادي
للهجرة واالندماج.
62 Weiss, p. 2.
63 Ibid.
"64 "Japan is Finally Starting to Admit more Foreign Workers.
"65 Mark Greenberg et al., "Promoting Refugee Integration in Challenging Times: The Potential of Two-Generation Strategies,
Migration Policy Institute (December 2018), accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/OkpIv8H
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ميثل هذا الرسد لألخطاء التي ارتُكبت يف إدماج الجيلني األول والثاين من املهاجرين أساس سياسة االندماج الحالية
خصوصا أملانيا؛ فقد أدركت هذه الدول أهمية عدم ترك
يف الدول التي تشهد وصول أعداد كبرية من الالجئني،
ً
واضحا رضورة تعلم الالجئني لغة دولة امللجأ يف أرسع
القادمني لشأنهم واالكتفاء بإعطائهم مساعدات مالية ،وأصبح ً
وقت ممكن؛ لذلك كانت التوصية الثالثة يف تقرير مرك َزي األبحاث (جان جوريس ،وفريدريخ إيربت) إرشاك اآلباء يف
مدارس تعليم اللغة لألبناء.
وعىل الرغم من هذا الضعف ،كان عند األبناء معرفة بلغة بلد اإلقامة وثقافته؛ ما جعل عالقة الجيل الثاين ببلد املهجر
مختلفة عن عالقة األهل الوافدين .ففي مقابلة أجرتها صحيفة دي فوخه  Die Wocheمع الكاتب الرتيك /األملاين
فريدون زاميوغلو  Feridun Zaimoğluبعد تحويل روايته الحثالة  Abschaumإىل فيلم ،يصف الكاتب سلوك
الجيل األول من املهاجرين كام يأيت" :العامل الضيوف األوائل كانوا يف أسفل السلم االجتامعي .بالنسبة إليهم ،وأنا
أعرف هذا من والدي ،كانت حياتهم كام يأيت :عندما تكون خارج البيت عليك أن تترصف بطريقة ال تجلب االنتباه،
هذا يعني أنك متيش ،وتنظر إىل األرض"( .((6النظر إىل األرض أو العينان املنكرستان  )1988( Les yieux baissésكان
عنوان رواية الكاتب املغريب /الفرنيس الطاهر بن جلون ،التي تصف الشعور بالدونية لدى املهاجرين .لكن الجيل
الثاين مل يكن كذلك ،فلم يشعروا بأنهم "ضيوف" ،بل من أهل البلد؛ إذ نشؤوا أو ُولِدوا فيه .وقد م ّكنهم تكلم لغة
البلد ،بطالقة أو باعتبارها لغة أ ًّما ،من اكتساب ثقة بأنفسهم مل تكن ممكنة آلبائهم وأمهاتهم .وقد كان زاميوغلو
ويعد كتابه كاناك شرباك  ،Kanak Sprakالذي ظهر يف
(املولود يف عام  )1964أبرز شخصيات هذا الجيل يف أملانياُّ ،
عام " 1995مانيفستو" ذلك الجيل(.((6
مل يكن الجيل الثاين "ينظر إىل األرض" ،بل يتحدى ويحتج كام تفعل شخصيات زاميوغلو ،فقد شهدت
فرنسا يف ترشين األول /أكتوبر وكانون األول /ديسمرب " 1983املسريات من أجل املساواة وضد العنرصية"
 .Marche pour l'égalité et contre le racismeكانت هذه املسريات أحد أوجه بروز مسألة االندماج .فاالندماج،
كام ُع ّر َف يف البداية ،هو "مشاركة املهاجرين املتساوية والكاملة يف مجاالت العمل والتعليم والحياة يف املجتمع
والسكن والضامن االجتامعي والثقافة والحياة السياسية"( .((6ومن الواضح أن هذا الجيل مل يكن يشعر باملساواة.
وبعد عام من نرش رواية بن جلون ،اندلعت يف فرنسا ما أصبحت تعرف بـ "قضية الحجاب" ،L'affaire du foulard
"كري"  Creilيف شامل فرنسا ثالث طالبات رفضن خلع حجابهن عند دخول
حينام طردت ُمد ِّرسة إعدادية يف مدينة ّ
املدرسة يف  18أيلول /سبتمرب  ،1989بحجة أن ارتداءهن الحجاب يف مدرسة عامة يتعارض مع قانون فصل الدين عن
الدولة .ومنذ ذلك الوقت ،تكررت هذه الظاهرة يف مدن فرنسية عدة ،وهو سلوك ال ميكن تفسريه بوصفه تقي ًدا مببدأ
ديني فحسب ،بل بوصفه متر ًدا عىل الضوابط االجتامعية ،عىل نحو يشبه ما وصفه زاميوغلو يف كتابه كاناك شرباك.
 66تُرجِ َمت املقابلة ُ
وط ِب َعت يف:
Oliver Hüttmann, "Country Code TR," in: Deniz Göktürk, David Gramling & Anton Kaes (eds.), Germany in Transit: Nation and
Migration 1955-2005 (Berkeley: University of California Press, 2007), p. 463.
خصوصا الرتيك؛ ينظر:
" 67كاناك" :كلمة أصلها من جزيرة هاواي ومعناها إنسان ،ودخلت العامية األملانية لرتمز إىل اإلنسان البسيط أو العامل األجنبي،
ً
Tom Cheesman, "Talking 'Kanak': Zaimoglu contra Leitkultur," New German Critique, no. 92 (Spring-Summer 2004), pp. 85.
68 Weiss, p. 3.
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وقد أدت هذه التطورات إىل إنشاء الحكومة الفرنسية "املجلس األعىل لالندماج" Haut Conseil à l'intégration
يف نهاية عام  ،1989والذي استمر حتى عام  ،2012راف ًعا راية العلامنية واالنصهار .ومل تشهد أملانيا وبريطانيا
مثل هذه األزمات؛ فعىل عكس فرنسا ،التي كانت ترص عىل "االنصهار"  Assimilationبحجة أنه يضمن املساواة
للمهاجرين ،سمحت كلتا الدولتني (إضافة إىل هولندا وبلجيكا) بحرية أكرث للمهاجرين؛ وذلك ألنهام اتبعتا سياسة
تسمح بالتعددية الثقافية( ،((6أي أن يكون لكل مجموعة إثنية أو دينية إمكانية تكوين ثقافتها الخاصة بها داخل
ثقافة الدولة التي تعيش فيها.
ورغم أن أملانيا وبريطانيا مل تشهدا حد ًثا مشاب ًها ،فإن ما جرى يف فرنسا كان له صدى يف أوروبا ،وقد أدى إىل والدة
النقاش يف مسألة االندماج .كان بسام طيبي ،وهو من مواليد عام  ،1944املهاجر السوري وأستاذ العالقات الدولية
يف جامعة غوتينغن  ،Göttingenهو الذي بدأ الجدل يف االندماج يف أملانيا عندما نرش يف عام  1996يف األسبوعية
الحكومية الربملان  Das Parlamentمقال ًة طرح فيها فكرة "الثقافة القائدة"  .Leitkulturوبعد عا َمني ،عرض طيبي
هذا املفهوم يف كتابه أوروبا من دون هوية :أزمة املجتمع املتعدد الثقافات ( ،)1998وانتقد سياسة الهجرة واالندماج
التباعها منهج تعدد الثقافات .ويعني مصطلح "الثقافة القائدة" أن عىل الجميع ،السكان األصليني واملهاجرين ،اإلميان
مببادئ الحداثة القامئة عىل الدميقراطية والعلامنية والتنوير وحقوق اإلنسان واملجتمع املدين ،فهذه متثّل أسس الهوية
األوروبية( .((7وقد أدى هذا الكتاب واملفهوم املطروح فيه إىل جدال واسع عىل صفحات أهم جرائد أملانيا ومجالتها؛
مثل :دي تزايت  Die Zeitودير شبيغل  .Der Spiegelوقد أعطى استخدا ُم رئيس الربملان األملاين ،نوربريت المريت
مطروحا
املصطلح أهمي ًة وانتشا ًرا أكرب يف الوسط السيايس والفكري( ،((7وما زال املصطلح
،Norbert Lammert
ً
َ
ضمن الجدال الحايل يف االندماج .وقد أدى منح الحكومة األملانية وسا ًما لجهود طيبي يف عام  1995من أجل "فهم
أفضل" لإلسالم ،إىل بروزه عىل نحو أكرب يف املجتمع األملاين ،وجعله الخبري األشهر يف أملانيا يف شؤون الرشق األوسط.
يف العام نفسه الذي أصدر فيه طيبي كتابه الرافض للتعددية الثقافية ،أنشأت "جمعية رنيميد" Runnymede Trust
يف بريطانيا لجنة لدراسة مسألة املهاجرين ،وقد قدمت تقريرها يف عام  ،2000وأعلنت فيه أن بريطانيا "مجتمع من
املجتمعات" Community of communities؛ أي إن بريطانيا بلد متعدد الثقافات .لقد شهد عام  2000تطو ًرا كب ًريا
آخر أدى إىل انفتاح بلد أورويب عىل مهاجريه؛ إذ غريت أملانيا قانون الجنسية من "حق الدم" إىل "حق األرض"؛ ما
سمح ألبناء املهاجرين الذين نشؤوا يف أملانيا بالحصول عىل الجنسية األملانية .فحتى ذلك الوقت ،كانت سياسة أملانيا
تقوم عىل قانون حق الدم الذي ُأصدر يف عام  ،1913وليس حق األرض وهو القانون يف العديد من الدول الغربية،
ينص حق األرض ،الذي أصدرته فرنسا يف عام  ،1889عىل أن الذي
ً
خصوصا فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة وكنداُّ .
ُيولَد يف بلد ما له حقُّ الحصول عىل جنسية هذا البلد (وهو القانون الذي سعى الرئيس األمرييك السابق دونالد
ترامب إىل تغيريه) .أما حق الدم ،فيعني أن من هو من ساللة القوم فحسب يحقُّ له الحصول عىل الجنسية .وهكذا
 69هناك من يشكك يف اتباع هذه الدول سياسة التعددية الثقافية ،ينظر:
Peter Scholten, "The Dutch Multicultural Myth," in: Raymond Taras (ed.), Challenging Multiculturalism: European Models of Diversity
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013), pp. 7-119.
70 Bassam Tibi, Europa ohne Identität, Die Krise der multikulturellen Gesellschaft (München: C. Bertelsmann, 1998) p. 154.
71 Hans J. Rindisbacher, "Leitkultur and Canons: Two Aspects of Contemporary Public Debate," Pacific Coast Philology, vol. 48,
no. 1 (2013), pp. 48-68.
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متكن آالف الروس بعد انهيار االتحاد السوفيايت من الحصول عىل الجنسية األملانية ،من خالل إبراز وثائق تظهر أنهم
أحفاد األملان الذي هاجروا يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش للعمل يف روسيا .أما أبناء العامل األتراك ،فلم يكن
يف إمكانهم الحصول عىل الجنسية األملانية عىل الرغم من تكلمهم اللغة األملانية بوصفها لغة أ ًّما (بينام كان أكرث
املهاجرين من روسيا ال يتكلمون األملانية أو يتكلمونها عىل نحو سيئ).
ش ّكل هذا التمييز أحد عوائق االندماج؛ فحقُّ الدم يعني أنه مهام فعل املهاجر ،فإنه لن يتمكن من الحصول عىل
املساواة مع املواطنني؛ لذلك كان قانون عام  2000خطوة مهمة تجاه العمل عىل إدماج أبناء "العامل الضيوف"
وبناتهم .كذلك كان القانون مبنزلة اعرتاف الحكومة األملانية بأن أملانيا دولة هجرة( .((7ويف ضوء هذه التطورات يف
املختصة بالهجرة تحت اسم "معهد سياسية الهجرة"
مسألة الهجرةُ ،أ ِّسس يف عام  2000أحد أهم مراكز البحث
َّ
 ،Migration Policy Instituteمع إضافة فرع خاص بأوروبا ترعاه "مؤسسة روبرت بوش" Robert Bosch Stiftung
األملانية ،يع ّد بعض أهم األبحاث عن االندماج( ،((7إال أن هذه التطورات اإليجابية واجهت تحديات كبرية بسبب
هجامت  11سبتمرب  ،2001وما تبعها من هجامت إرهابية يف أوروبا.

ثالثًا :السجال يف اندماج العرب واملسلمني
يف مقابل هذه التطورات اإليجابية بالنسبة إىل اندماج املهاجرين ،مل تكن هجامت  11سبتمرب كارثة عىل املرشق
العريب فحسب ،بسبب حرب الواليات املتحدة الثانية عىل العراق ،بل أيضً ا كارثة عىل املسلمني املقيمني يف الغرب؛
فقد ش َّكلت هذه الهجامت نقطة تحول يف الخطاب الغريب عن العرب واإلسالم .فبعد أن كانت األدبيات تتك َّلم عن
ترك وعرب وباكستانيني وهنود ،أصبحت تتك َّلم عن "مسلمني" فقط .كذلك أصبح من املمكن نرش مقاالت وكتب
مل يكن من السهل نرشها وتكرراها يف اإلعالم قبل تلك الهجامت ،ومام زاد األمر سو ًءا هو نشأة ظاهرة الهجامت
اإلرهابية التي يقوم بها أبناء املهاجرين املسلمني.
" .1اندمجوا أو ارحلوا" :من التعددية الثقافية إىل االندماج

كانت أوىل هذه الهجامت انفجارات املرتو يف مدريد يف  11آذار /مارس  2004التي أ َّدت إىل مقتل  193وجرح أكرث
من ألفي شخص ،تبعها اغتيال املخرج الهولندي تيو فان كوخ  Theo van Goghيف ترشين الثاين /نوفمرب من العام
نفسه عىل يد الهولندي /املغريب محمد بويري ،الذي كان يف السادسة والعرشين من عمره .كان فان كوخ قد أنتج
ً
فيلم ضد اإلسالم بعنوان "الخضوع" بالتعاون مع املهاجرة الصومالية آيان هريس عيل .وبعد عام من هجامت مدريد،
شخصا؛ ثالثة من
حدثت هجامت مشابهة يف لندن يف  7متوز /يوليو  ،2005وأ َّدت إىل مقتل  52وجرح أكرث من ً 750
الذين قاموا بالتفجريات االنتحارية ُولِدوا يف بريطانيا ملهاجرين َقدِموا من باكستان.
72 Weiss, Roth & Voges.
73 Meghan Benton & Aliyyah Ahad, Breaking New Ground: Ten Ideas to Revamp Integration Policy in Europe, Migration Policy
Institute Europe (January 2019), accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/ekpIzsv

134

اللجوء السوري يف أملانيا وإعادة السجال يف سياسات الهجرة

يقول الهولندي رود كومبانز (أستاذ علم االجتامع املختص باالندماج) :إن اغتيال فان كوخ كان أحد عاملني جعاله
يغي موقفه من منارص للتعددية الثقافية إىل ناقد لها( ،((7وكان العامل الثاين أنّ أداء املهاجرين وأوالدهم يف هولندا
ِّ
التي تب ّنت سياسة التعددية الثقافية تجاه املهاجرين كان أسوأ من أداء هؤالء يف أملانيا التي مل ت ّتبع سياسة مثل
هذه؛ فقد كانت نسبة العاطلني عن العمل بني ذوي األصول املهاجرة ضعف نسبة العاطلني األملان الذين ال يأتون
من أصول مهاجرة .أما يف هولندا ،فقد كانت النسبة أربعة أضعاف .من الغريب أن كومبانز ال يأخذ يف االعتبار حجم
غي رأيه يف التعددية
االقتصاد األملاين مقارنة بحجم االقتصاد الهولندي ،ومل يكن كومبانز الهولندي الوحيد الذي َّ
الثقافية؛ إذ يقول الكاتب الهولندي إيان بوروما :إن اغتيال فان كوخ الذي ه َّز هولندا أ ّدى إىل انهيار سياسة
التعددية الثقافية فيها(.((7
خالل العاصفة التي تبعت مقتل فان كوخ ،ذهب الصحايف وعضو بلدية روتردام ،أحمد أبو طالب ،إىل أحد أكرب
مساجد املدينة ،وقال للمصلني" :اندمجوا أو ارحلوا"( .((7وقد أ َّدى موقف أبو طالب ،املولود يف املغرب إلمام مسجد
هاجر إىل هولندا ،إىل بروزه بوصفه شخصية سياسية .وبعد سنتني من انضاممه إىل الحكومة (يف عام  )2007استقال
عي عمدة روتردام ،وهو يف السابعة واألربعني من عمره،
من منصبه بوصفه نائب وزير الشؤون االجتامعية؛ ليك ُي َّ
فمحافظو املدن يف هولندا ُيع َّينون وال ُينتخَ بون .يقطن روتردام نحو  585ألف مهاجر ،ويصل عدد املهاجرين يف
هولندا إىل مليون ،يف دولة عدد سكانها  16مليونًا .وقد يكون تعيني الحكومة الهولندية ألحمد أبو طالب عمد ًة
محاول ًة لتشجيع املهاجرين عىل االندماج ،ولتمرير الرسالة بأنه يف إمكان املهاجر أن يصبح عمدة يف هولندا .كذلك
ُأ ِّس َست مؤسسة "فوروم"  Forum: Institute for Multicultural Developmentمن أجل التشجيع عىل االندماج.
شهد العام الذي وصلت فيه الهجامت اإلرهابية إىل أوروبا إنشاء "مؤرش سياسة اندماج املهاجرين"
 Migrant Integration Policy Indexالذي تقوم به مراكز أبحاث عدة( .((7وابتداء من عام  ،2005بدأت حكومات
الواليات الفدرالية األملانية يف تأسيس مكاتب مختصة باالندماج وتوفري دورات لغة( .((7وقد ُعقِد أول مؤمتر سنوي حول
االندماج يف أملانيا يف  14متوز /يوليو  ،2006بحضور رئيسة الحكومة األملانية مريكل و 86موظ ًفا أو خب ًريا يف هذا املجال(.((7
تدعه إىل املؤمتر ،عىل الرغم من كل كتبه
وقد مثّل هذا املؤمتر نقطة التحول يف عالقة طيبي بالحكومة األملانية التي مل ُ
يؤجج املشكلة ً
بدل من اإلسهام يف حلها .أما يف فرنسا فقد ُأنشِ ئ "املكتب
عن االندماج ،وذلك إلدراك الحكومة أن خطابه ّ
الفرنيس لالندماج والهجرة" املعروف بـ "أويف" .Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII
74
Ruud Koopmans, "Multikulti ist gescheitert," Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14/6/2017, accessed on 9/1/2021, at:
https://cutt.us/BZwLG
75 Ian Buruma, Murder in Amsterdam: The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance (New York: Penguin Books, 2006),
pp. 124-125.
76 "Rotterdam Elects First Moroccan-born Mayor," The New York Times, 5/1/2009, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/7kpIhcC
 77هذه املراكز هي" :املجلس الربيطاين"  British Councilو"مجموعة سياسة الهجرة"  Migration Policy Groupو"مركز السياسة الخارجية"
 Foreign Policy Centerوجامعة شيفيلد .Sheffield University
78 Weiss, p. 2.
79 "Merkel 'außerordentlich zufrieden'," Der Tagesspiegel, 14/7/2006, accessed on 2/21/2021, at: https://bit.ly/2ZKodQ6
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 .2خطاب فشل اندماج العرب واملسلمني

منذ بداية الهجرة ،كان هناك قلق بني السياسيني األوروبيني من تأثريها يف هوية بالدهم؛ فقد أراد ترششل أن يقوم
بحملة انتخابية يف عام  ،1955شعارها "حافظوا عىل إنكلرتا بيضاء"  .((8(Keep England Whiteأما شارل ديغول
 ،Charles De Gaulleفكان يعتقد أن من املستحيل دمج املسلمني؛ إذ قال لصديقه املقرب أالن بريفيت Alain
 Peyrefitteيف عام  1959إنه يتخ َّوف من أن يتح َّول اسم القرية التي اختار السكن فيها (والتي ُدفِن فيها) من "كولومبي
الكنيستني"  Colombey-les-Deux-Églisesإىل "كولومبي املسجدين"  ،Colombey-les-Deux-Mosquéesوهو
التخ ُّوف الذي تستخدمه مارين لوبان  Marine Le Penيف حمالتها االنتخابية(.((8
وقد شهد عام  ،1973الذي بدأت فيه أزمة أوروبا االقتصادية ،نرش الكاتب الفرنيس جان راسباي  Jean Raspailروايته
معسكر القديسني  Le Camp des Saintsالتي أصبحت من أهم الكتب لليمني املتط ِّرف املعادي للهجرة واملسلمني،
وهي منذ عام  2011أحد الكتب الخمسة األكرث مبي ًعا يف فرنسا .وكانت الرواية من الكتب التي ألهمت من ِّفذ مذبحة
كرايستشريش يف نيوزيلندا( .((8تص ِّور الرواية وصول سفن تحمل مئات اآلالف من املهاجرين املسلمني والهندوس؛ ما
يؤدي إىل هرب الفرنسيني من جنوب فرنسا نحو شاملها .و َيع ّد راسباي رواية الخضوع  ،Soumissionالتي نرشها
ميشيل ويلبيك  Michel Houellebecqبعد أيام من الهجامت اإلرهابية التي حصلت يف باريس عام  ،2015مك ّمل ًة
لروايته معسكر القديسني ،فالرواية التي لها عنوان الفيلم نفسه الذي أنتجه تيو فان كوخ مع آيان هريس عيل تص ِّور
سيطرة اإلسالم واإلخوان املسلمني عىل فرنسا.
كان املهاجر السوري طيبي من أوائل من ركب موجة العداء لإلسالم التي اكتسحت الغرب بعد عام  ،2001والتي
تط َّورت يف أوروبا بسبب العمليات اإلرهابية التي شهدتها دول عدة من خالل كتابه الهجرة املسلمة :فشل االندماج(.((8
ويقوم طيبي اآلن بفعل اليشء نفسه مرة ثانية وركوب موجة الهيسترييا التي تكتسح أملانيا ،والتي تشهد عليها
الكمية الكبرية من الكتب املعادية للهجرة واإلسالم التي تُنرش يف أملانيا؛ لذلك نرش يف عام  2018نسخة موسعة
من الكتاب بعنوان :الهجرة املسلمة وتبعاتها :العداء الجديد للسامية ،األمن واألملان الجدد .و"األملان الجدد" هم
خصوصا السوريني الذين يؤدي قدومهم إىل أملانيا حاملني معهم "كرههم لليهود" ،إىل موجة
املهاجرون املسلمون،
ً
(((8
جديدة من العداء للسامية يف أملانيا  .وبدل أن يضع طيبي انتشار العداء لليهود يف سياق الرصاع العريب  -اإلرسائييل
وما َّ
حل بالفلسطينيني عىل يد الحركة الصهيونية ،يقوم بتعميامت ميكن سامعها من الدعاية العنرصية املعادية
للعرب واملسلمني ،فالعديد من األمثلة تثبت غوغائية ما يقوله .هناك مثال املهاجر الجزائري ،يس قدور بن غربيط
( ،)1954-1868مدير مسجد باريس الكبري وإمامه الرئيس ،الذي حمى ما ُيق َّدر بألفي يهودي من مالحقة النازيني
80 "The Macmillan Diaries: The Cabinet Years 1950-1957 by Edited by Peter Catterall," The Independent, 28/6/2003, accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.ly/1kpIsfF
81 "De de Gaulle à de Gaulle," La Libération, 18/6/1999, accessed 9/1/2021, at: https://cutt.ly/7kpIiRE
82 Elian Peltier & Nicholas Kulish, "A Racist Book's Malign and Lingering Influence," The New York Times, 22/11/2019, accessed on
9/1/2021, at: http://nyti.ms/2NpARBo
83 Bassam Tibi, Islamische Zuwanderung: Die gescheiterte Integration (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 2002).
84 Bassam Tibi, Islamische Zuwanderung und ihre Folgen: Der neue Antisemitismus, Sicherheit und die neuen Deutschen (Stuttgart:
Ibidem Sachbuch, 2018), p. 13.
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عند احتاللهم باريس خالل الحرب العاملية الثانية( ،((8وحدي ًثا كان هناك مثال الربيطانية من أصول ليبية أسامء شويخ،
يتهجم عىل عائلة يهودية يف قطار لندن(.((8
التي ُل ِّق َبت بـ "بطلة لندن" لتصديها لرجل كان َّ
رواجا يف أملانيا؛ مثل الفاشية اإلسالمية( ((8ومحمد :تصفية
وتالقي كتب املهاجر املرصي حامد عبد الصمد (ً )-1972
حساب( .((8ومثل طيبي ،ينتقد عبد الصمد ،يف كتابه عن االندماج :برتوكول الفشل ،سياسة أملانيا التي تسمح للنساء
العامالت يف املدارس الحكومية بارتداء الحجاب ،الذي ميثّل ،يف رأيه ،رم ًزا لقمع املرأة يف اإلسالم .ويسلك اإلرسائييل
أحمد منصور ( )-1976الذي هاجر إىل أملانيا يف عام  ،2004درب طيبي وعبد الصمد يف كتابه بلغة واضحة عن
ً
تساهل من الحكومة
االندماج :ما بني التسامح الخاطئ ومثريي الرعب(" .((8التسامح الخاطئ" هو ما يع ّده منصور
األملانية مع املهاجرين املسلمني.
سالحا يستخدمه اليمني املتط ِّرف ض َّد هجرة املسلمني واندماجهم ،فلم يرتك
أصبحت كتب هؤالء املهاجرين الثالثة ً
وتبي ذلك كتبهم واملقابلة التي أجراها
هؤالء الثالثة شيئًا ميكن اليمني املتط ِّرف أن يضيفه سوى العنرصية املجردةِّ ،
طيبي مع صحيفة بازيل  Basler Zeitungالسويرسية ،بعد االعتداءات الجنسية التي حصلت خالل حفلة رأس السنة
يف أملانيا  2016 /2015بعنوان" :هؤالء الرجال يعتقدون أن النساء األملانيات عاهرات"( .((9يضيف طيبي أنه "يف الرشق
يقوم الرجل بإهانة رجل آخر من خالل االغتصاب" .وميثّل استخدام طيبي كلمة "الرشق" عودة إىل القرن التاسع
عرش ،حينام كان املسترشقون األوروبيون يستخدمونها للكالم عن كل القارة اآلسيوية وشامل أفريقيا ،ويقومون
مختصو الرشق األوسط األوروبيون واألمريكيون .وقد أسهم هؤالء املهاجرون يف تعقيد
بتعميامت يخجل منها اآلن
ُّ
الخطاب عن االندماج من خالل تحويله إىل خطاب عن اإلسالم أو التطرف اإلسالمي.
وعىل الرغم من اإلقبال الكبري الذي تشهده كتب هؤالء املهاجرين الثالثة ،فإنهم ال ينازعون كتاب االقتصادي
والسيايس تيلو زاراتسني  ،Thilo Sarrazinأملانيا تدمر نفسها الذي ُيع ّد حجر األساس يف الخطاب املعادي للهجرة من
الرشق األوسط يف أملانيا( ،((9فقد أصبح هذا الكتاب املنشور يف عام  2010األكرث مبي ًعا يف أملانيا منذ الحرب العاملية
الثانية .وتتمثّل النقطة الرئيسة التي يق ِّدمها الكتاب يف أن املهاجرين العرب واملسلمني يش ِّكلون عبئًا عىل أملانيا؛ ألنهم
هاجروا إليها ليك يستغلوا نظام ضامنها االجتامعي .يضيف زاراتسني أن هؤالء املهاجرين ال يحبون العمل أو الدراسة؛
ما ينعكس عىل تحصيلهم الدرايس الضعيفً ،
داعم ما يقوله بأرقام وإحصائيات .ويشري أيضً ا إىل الفرق بني أداء
املهاجرين املسلمني وغري املسلمني ،سوا ًء كانوا من الهند أم رشق آسيا ،ليك "يثبت" أن ثقافة اإلسالم هي السبب يف
ضعف التحصيل املدريس والجامعي عند املسلمني .وليك يركز عىل الدين والثقافة ،ي ّدعي املؤلف أن وضع املهاجرين
85 Emran Feroz, "Es gibt sie, die orientalischen Schindlers," Qantara.de, 3/9/2014, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/ckpIeTi
'" 86بطلة لندن' تروي للجزيرة نت تفاصيل دفاعها عن أرسة يهودية" ،الجزيرة نت ،2019/11/26 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.us/LQP83 :
87 Hamed Abdel-Samad, Der islamische Faschismus: Eine Analyse (München: Droemer Verlag, 2014).
88 Hamed Abdel-Samad, Mohamed: Eine Abrechnung (München: Droemer Verlag, 2017).
89 Ahmad Mansour, Klartext zur Integration: Gegen falsche Toleranz und Panikmache (Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 2018).
90 Benedict Neff, "Diese Männer denken: Deutsche Frauen sind Schlampen," Basler Zeitung, 7/7/2016, pp. 2-3.
91 Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen (Munich: Deutsche Verlags-Anstalt, 2010).
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العرب أو املسلمني الذين يفقرون أملانيا يختلف عن وضع املهاجرين يف الواليات املتحدة الذين أتوا من دول أمريكا
الوسطى والالتينيةُ ،مسهمني يف "إغناء" املجتمع األمرييك ،عىل ح ّد تعبريه.
يبي ما يقوله زاراتسني ،عن الفرق بني هجرة املسلمني إىل أملانيا وهجرة األمريكيني الالتينيني ،أن عنرصيته ضد العرب
ِّ
واملسلمني تجعله يتجاهل تشابه خطابه مع الخطاب األمرييك املعادي للهجرة .كان عىل زاراتسني الذي يؤمن بصدام
الحضارات أن يتذكر أن صمويل هنتنغتون يضع ثقافة أمريكا الالتينية خارج الثقافة الغربية ويف تصادم معها( .((9وقد
نرش هنتنغتون يف عام  2004كتابه من نحن؟ التحديات للهوية الوطنية األمريكية الذي يركز فيه عىل خطر الهجرة
من أمريكا الالتينية عىل الواليات املتحدة األمريكية وثقافتها( ،((9وهذا تحدي ًدا ما يقوله زاراتسني عن الهجرة املسلمة
إىل أملانيا .ومام يثبت تشابه خطاب زاراتسني عن الهجرة املسلمة مع الخطاب العنرصي يف الواليات املتحدة عن
الهجرة الالتينية ،هو كتاب املحامية األمريكية آن كولرت  ،Ann Coulterالوداع يا أمريكا الذي يهاجم هجرة األمريكيني
سجل
الالتينيني وخطرهم عىل الواليات املتحدة( .((9كولرت شخصية مشهورة يف الواليات املتحدة وكان لكتابها ،الذي َّ
مبيعات عالية (أصبح من األكرث مبي ًعا) ،أث ٌر يف حملة دونالد ترامب عام 2016؛ فأكرث من نصف الكتاب هو عن
جرائم االغتصاب التي يرتكبها مهاجرون التينيون .كان ترامب يعيد كلامت كولرت حينام قال يف بداية حملته إنه ضد
الهجرة ،ألن الالتينيني "مغتصبون" .وهجوم ترامب املتكرر عىل اإلعالم األمرييك غري اليميني هو تكرار ملا فعلته كولرت
يف الكتاب نفسه .مثلام يقول زاراتسني أن املهاجرين العرب واملسلمني يأتون إىل أملانيا الستغالل نظامها االجتامعي،
تكرر كولرت أن الالتينيني يأتون إىل الواليات املتحدة ليك يستغلوا نظام ضامنها االجتامعي .وقد حاول العديد من
ناقدي زاراتسني الرد عىل كتابه ،إال أن الرد األفضل سيأيت عندما ينجز الباحثون دراسة تقارن الهجرة إىل أملانيا بالهجرة
إىل الواليات املتحدة ،فهذه الخطوة يف غاية األهمية؛ ألن ،كام ُأشري سال ًفا ،تفكيك خطاب فشل االندماج هو إحدى
الخطوات نحو تحقيق االندماج.
وأظهرت الدراسات والتوصيات أهمية مواجهة خطاب فشل االندماج ،فقد وضع "مجلس خرباء املؤسسات األملانية
لالندماج والهجرة" موقف الشعب تجاه الهجرة يف املرتبة الرابعة يف الخطة املؤلفة من خمسة أهداف .ويف تقرير
مرك َزي األبحاث ،جان جوريس وفريدريخ إيربت ،كان تفكيك خطاب فشل االندماج التوصية الحادية عرشة (من
اثنتي عرشة توصية) .و ُيعترب كتاب حامد عبد الصمد االندماج :بروتوكول الفشل ً
مثال عىل الخطاب الذي تعمل هذه
املؤسسات املعنية باالندماج عىل مواجهته؛ فليس يف الكتاب مثال واحد عن إنجاز لعريب أو مسلم ،فاألمثلة كلها عن
تعصب املهاجرين املسلمني .وأمثلة االندماج الناجح بالنسبة إىل عبد الصمد هي قصص شباب وشابات ثاروا عىل
أرسهم ،وانقلبوا ضدها ،فاالندماج عنده يعني رفض قيم الثقافة العربية اإلسالمية واالنقالب عليها.
وعىل عكس ما يفعله خصوم سياسة االندماج ،يؤدي اإلعالم األملاين دو ًرا إيجاب ًيا يف هذا املجال من خالل نرشه قصص
نجاح الالجئني .ويرتجم املوقع السوري "عكس السري" الكثري من هذه املقاالت ،وقد تكون هذه القصص مصدر إلهام
لالجئني ،ليك يستمروا يف بذل الجهد والعمل عىل تحسني ظروفهم( .((9هناك ً
مثل الالجئة أمرية الحمد التي هربت
Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996), p. 245.
Samuel Huntington, Who Are We? The Challenges to America's National Identity (London: Simon & Schuster, 2004).
Ann Coulter, Adios America (Washington, DC: Regency Publishing, 2015).
""Syrische Flüchtlinge Sie werden Ärtzte Pfleger und Lehrer.
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مع أرستها من دير الزور عام  2015بسبب القصف ،ولجأت إىل تركيا؛ حيث درست يف املدارس السورية قبل أن
تخاطر بالعبور إىل أملانيا يف النصف األول من عام  .2015ويف نهاية العام الدرايس  ،2019حصلت عىل املرتبة األوىل
يف امتحانات الشهادة اإلعدادية يف مدينة "هاناو" ،متفوقة عىل  42من طالب مدرستها( .((9ويف مدينة برمين يف أملانيا
كانت الالجئة السورية القادمة من دمشق ،منال قدور ،واحدة من أفضل طالبتني يف مدرستها الثانوية ،وذلك بعد
أربعة أعوام من وصولها إىل أملانيا( .((9وقصة نجاح اليمني هاشم الغييل يف أملانيا التي عرضتها قناة الجزيرة ،هي مثال
عىل الطالب العريب كيف ميكنه أن يتف َّوق ويسهم يف تقدم البرشية(.((9
 .3الجدال يف االندماج :خطاب االسترشاق الجديد

زاد موقف طيبي حد ًة منذ عام  2011بسبب عدائه لإلسالم السيايس والثورات العربية واملهاجرين املسلمني؛ ما
جعله الشخص املحبب الذي ُيستشَ هد به يف كتابات األملان املعادين للهجرة واللجوء .ويتميز خطاب طيبي والخطاب
املعادي لهجرة املسلمني واندماجهم بالرتكيز عىل العامل الثقايف أو القيمي .ويحقر طيبي ثقافة العرب واملسلمني،
من خالل وصفها بالثقافة "ما قبل الصناعية" يف أول كتاب له عن العامل اإلسالمي أزمة اإلسالم الحديث :ثقافة قبل
صناعية يف عرص العلوم والتكنولوجيا( .((9والرتكيز عىل العامل الثقايف هو جزء أسايس من الخطاب االسترشاقي الذي
أسهم يف نرشه برنارد لويس  ،Bernard Lewisاملسترشق األبلغ تأث ًريا يف النصف الثاين من القرن العرشين .نشأ هذا
الخطاب قبل لويس ،ولكن األخري كان له الدور األهم يف نرشه،
خصوصا يف كتابه عن الصدام بني اإلسالم والحداثة(.((10
ً
يقول لويس إن أساس األزمات التي تواجهها املجتمعات العربية واإلسالمية هو عدم مقدرة اإلسالم عىل التأقلم
مع الحداثة ،وإن فشل هذه املجتمعات يف مواكبة الحداثة جعلها تتخ َّلف عن الغرب وتكرهه .مت ّيز هذا الخطاب
بتجاهله للعوامل األخرى كلها ،فال يطرح لويس وأتباعه عامل االستعامر أو النكبة الفلسطينية يف تطور العالقة
السلبية بني الدول العربية (واإلسالمية) والغرب ،كذلك تجاهل خطاب االسترشاق العامل االقتصادي ،كام أشار أستاذ
دراسات الرشق األوسط يف جامعة هارفارد يف نقده كتاب املجتمع اإلسالمي والغرب( ،((10ويتجاهل الخطاب الناقد
الندماج املهاجرين العوامل االقتصادية وغري الثقافية.
ومع هجرة مئات آالف املسلمني من "الرشق" إىل أوروبا الغربية ،تح َّول الخطاب من عدم قدرة املجتمعات العربية
واإلسالمية عىل التأقلم مع الحداثة إىل عدم قدرة املهاجرين املسلمني عىل االندماج يف املجتمعات الغربية .وترمز
" 96طالبة سورية تنال املركز األول يف امتحانات الشهادة اإلعدادية مبدينة 'هاناو' األملانية" زمان الوصل ،2019/6/20 ،شوهد يف  ،2021/1/9يف:
https://cutt.ly/ZkpU7MJ
97 Eva Przybyla, "Abiturientin Manal Kaddour ist nun zweimal Jahrgangsbeste," Weser Kurier, 26/6/2019, accessed on 9/1/2021, at:
https://cutt.ly/1kpU2K2
أشار إىل هذا املقال موقع "عكس السري".
 98ينظر الفيديو عن هاشم الغييل ،يف" :من مزرعة بسيطة يف اليمن إىل العاملية ..كيف استطاع هاشم الغييل إيصال املحتوى العلمي املبسط إىل املاليني؟"،
صفحة قناة الجزيرة ،فيسبوك ،2019/9/16 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttp://bit.ly/2OFSltR :
99 Bassam Tibi, Die Krise des modernen Islam. Eine vorindustrielle Kultur im wissenschaftlich-technischen Zeitalter (München: C. H.
Beck, 1981).
100 Bernard Lewis, What Went Wrong? The Clash between Islam and Modernity in the Middle East (New York: Oxford University
Press, 2002).
101 Roger Owen, "The Middle East in the Eighteenth Century: An 'Islamic' Society in Decline? A Critique of the Gibb and Bowen's
Islamic Society and the West," Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), vol. 3, no. 2 (1976), p. 115.
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عالقة طيبي بربنارد لويس وفؤاد عجمي إىل العالقة بني الخطاب االسترشاقي الذي ر َّوجه لويس وصديقه عجمي،
والخطاب عن فشل اندماج املسلمني الذي ر َّوجه طيبي ،فقد تعاون هؤالء الثالثة من أجل تأسيس "جمعية دراسات
الرشق األوسط وأفريقيا"  ،Association for the Study of Middle East and Africaليك تعمل ضد "جمعية
دراسات الرشق األوسط" Middle East Studies Association؛ وذلك ألن األخرية ،بحسب ادعائهم ،أصبحت تحت
سيطرة خطاب إدوارد سعيد ( )2003-1935الناقد لالسترشاق.
وقد كان لفؤاد عجمي ( ،)2014-1945أستاذ العالقات الدولية ساب ًقا يف جامعة جونز هوبكنز
 Johns Hopkins Universityاألمريكية ،دو ٌر مشابه لدور طيبي ،ولكن يف مجال العالقات الدولية ،فر َّكز عىل نقد
الدول العربية ونارص غزو الواليات املتحدة للعراق( .((10ففي آخر جملة من كتابه قرص أحالم العرب الذي يهاجم
فيه املجتمعات العربية يقول عجمي" :حان الوقت للمخ ّيلة أن تبتعد عن إرسائيل ،وتنظر إىل واقع العرب ،وتتأمل
يف رؤيتها للعامل الذي يريده العرب ألنفسهم"(.((10
تتضح العالقة بني نهج الخطاب املسترشق ونهج خطاب عدم االندماج ،عندما نقارن ما قاله عجمي عن العرب
بخامتة مقالة رود كومبانز التي يلخِّ ص فيها كتابه عن فشل اندماج املسلمني يف أوروبا ،إذ يقول" :إن مشكلة التطرف
اإلسالمي ميكن حلها فقط عندما تدرك أكرثية املسلمني أن أعداءهم الحقيقيني الذين يهددون اإلسالم ليسوا يف
القدس وال واشنطن أو بني الشعبويني اليمينيني األوروبيني ،بل يف عواصم بالدهم ويف وسط مجتمعاتهم"(((10؛ أي
إن كومبانز يتجاهل أي عوامل أخرى ممكن أن تؤ ّثر يف اندماج املسلمني ،مثل دور التمييز يف الحصول عىل عمل.
فكام رأينا يف تعريف كارين فايس ،تشكل املساواة مبدأً أساس ًيا يف االندماج ،فكيف يتحقق االندماج يف ظل التمييز؟
وجهه أستاذ علم االجتامع يف
ويف حني يلقى ما يقوله طيبي وكومبانز تغطية إعالمية ،يتجاهل هذا اإلعالم النقد الذي َّ
هولندا ،فيليم شنكل  Willem Schinkelملصطلح االندماج ،ألنه يأيت من "االستعامر الجديد" ،((10(Neocolonialism
خصوصا ملا يطرحه كومبانز .و ُير ّد ربط شنكل بني االستعامر الجديد واالندماج إىل أنه يجعل
ولألبحاث عن االندماج،
ً
من األورويب امليزان الذي ُيقاس به املهاجر ،وأن خطاب االندماج ُيلقي مبسؤولية االندماج عىل عاتق املهاجر ،أما
أهل البلد فليس عليهم القيام بيشء .وقد أدى نرش شنكل ملخص كتابه إىل نقاش يف االندماج حصل يف عام 2019
يف دورية الدراسات املقارنة للهجرة  .Comparative Migration Studiesيربط شنكل بني الخطاب عن االندماج
واالستعامر الجديد ،إال أنه ال يربط بني الخطاب عن االندماج والخطاب االسترشاقي .وتجدر اإلشارة يف النهاية إىل أن
هذا البحث ال يرفض أهمية األفكار والقيم التي يتكلم عنها خصوم سياسة االندماج ،ولكن الرتكيز عىل عامل الثقافة
من دون النظر إىل العامل االقتصادي يؤدي إىل قراءة جزئية معادية الندماج الالجئني يستغلها اليمني املتطرف .ويربز
نارص فؤاد عجمي الثورات العربية.
 102تجدر اإلشارة إىل أنه خال ًفا لبسام طيبيَ ،
103 Fouad Ajami, The Dream Palace of the Arabs: A Generation Odyssey (New York: Vintage Books, 1999), p. 312.
"104 Koopmans, "Multikulti ist gescheitert.
 105لالطالع عىل الجدل األكادميي بشأن كتاب شنكل ومقالته ،ينظر:
Sawitri Saharso, "Who Needs Integration? Debating a Central, yet Increasingly Contested Concept in Migration Studies," Comparative
Migration Studies, vol. 7 (2019), accessed on 9/1/2021, at: http://bit.ly/2LQxRNQ
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تركيز البحث عىل الدور االقتصادي هذا العامل املهم ،ويتامىش مع توصيات املؤمتر الذي ُعقِد يف فرنسا يف عام ،2017
والذي يقول إن محاور االندماج هي سوق العمل والسكن والتعليم والثقافة(.((10
 .4تحديات االندماج :إرهاب الالجئني وجرامئهم

العامل الخامس يف خطة االندماج كان مواجهة جرائم الالجئني ،والجرائم التي يرتكبها املتطرفون ضدهم .وتشكل
الجرائم التي يرتكبها بعض الالجئني تحد ًيا مهمًّ لسياسة االندماج ،بعد العامل االقتصادي؛ فقد كانت االعتداءات التي
قام بها مهاجرون والجئون عىل نساء أملانيات يف ليلة رأس السنة  2016 /2015يف مدن أملانية عدة( ،((10أكربها كان
يف مدينة كولن  ،Kölnنقطة التحول يف سياسة أملانيا تجاه الالجئني واملهاجرين ،إذ أطلق ما بني  500و 1000رجل،
أغلبهم من شامل أفريقيا والرشق األوسط ،ألعا ًبا نارية تجاه النساء املجتمعات ،واعتدى العديد من هؤالء الرجال
جنس ًيا عىل العديد من النساء يف حفلة رأس السنة التي تحدث كل عام يف الساحة الكبرية الواقعة بني محطة القطار
وكاتدرائية املدينة .وقد س ّبب بطء نرش اإلعالم األملاين أخبار ما حدث يف تلك الليلة اتهامات خصوم الهجرة للحكومة
والصحافة مبحاولة التغطية عىل ما حدث ،ألن ذلك سينعكس سلب ًيا عىل سياسة رئيسة الحكومة مريكل التي فتحت
ورحبت بالالجئني.
أبواب أملانياَّ ،
وبعد عام من هذه الجرائم ،هجم املهاجر التونيس أنيس عمري عىل سوق عيد امليالد يف برلني يف
شخصا وجرح  56آخرين .وقد أدت االعتداءات الجنسية وهذا العمل
 19كانون األول /ديسمرب  ،2016قتل فيه ً 12
اإلرهايب إىل موجة غضب عارمة اجتاحت أملانيا؛ ما أدى إىل تغيري سياسة الحكومة وإيقاف استقبال أعداد كبرية من
الالجئني وإصدار قوانني لرتحيل أي مهاجر أو الجئ يرتكب جرمية يف أملانيا.
وأدت هذه األعامل أيضً ا إىل صعود حزب البديل اليميني املتطرف ،وإىل حالة من الشك حول الالجئني العرب
واملسلمني ،الذي يغ ّذيه كل خرب عن محاولة ارتكاب عمل إرهايب .ففي حزيران /يونيو  ،2019قبضت الرشطة األمريكية
عىل الالجئ السوري مصطفى مصعب العمري ( 21عا ًما) الذي وصل إىل الواليات املتحدة ،يف آب /أغسطس  ،2016ألنه
كان يخطط لهجوم باسم تنظيم الدولة عىل كنيسة يف مدينة بيتسربغ يف والية بنسيلفانيا .وس ّلم مصطفى وثائق عن
ٌ
متعاطف معه ،ليتضح أن الرجل كان يعمل لدى مكتب التحقيقات الفدرالية ،FBI
صناعة املتفجرات لرجل ظن أنه
وبعد إعداد مخطط مفصل للهجوم الذي كان ينوي القيام به يف متوز /يوليو  ،2019ألقت الرشطة القبض عليه(.((10
ويف  12متوز /يوليو  ،2019ن ُِش خرب مقتل الفرنسية جوانا بالن  Johanna Blanesيف مدينة مون-دي-مارسان
 Mont-de-Marsanيف جنوب فرنسا .وقد انترشت قصة موتها انتشا ًرا واس ًعا يف الصحافة الفرنسية ،إذ قام أربعة
مهاجرين ،أحدهم الجئ سيايس سوري ،باغتصابها ثم خنقها .هذا الالجئ ،البالغ من العمر  32عا ًما وامل َّتهم الرئيس
يف الجرمية ،لجأ مع أرسته إىل فرنسا يف عام  ،2016وكان معرو ًفا لدى الرشطة الفرنسية بسبب ارتكابه جرائم عنف
منزيل ضد زوجته يف عام  ،2018ما أ َّدى إىل سحب السلطات الفرنسية األوالد من وصايته والحكم عليه بالحبس مثانية
106 Didi, p. 3.
 107الهجامت كانت يف مدن أملانية ومدن أوروبية عدة .يف أملانيا ُس ِّج َلت هجامت يف :كولون ،هامبورغ ،شتوتغارت ،فرانكفورت (أم ماين) ،دوسلدورف،
دورمتوند ،بي َلفيلد ،بادِبورن ،بوركن .كذلك حصلت هجامت مشابهة يف السويد ،وفنلندا ،وسويرسا ،والنمسا.
" 108القبض عىل سوري خطط الستهداف كنيسة يف "بنسلفانيا" ،زمان الوصل ،2019/6/20 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.ly/WkpUZA0 :
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أشهر مع وقف التنفيذ .وكشفت الرشطة الفرنسية أن الرجال الثالثة اآلخرين ا ُمل َّتهمني هم مهاجرون غري رشعيني يف
فرنسا( .((10ويف اليوم نفسه الذي ن ُِشت فيه هذه القصة ،احتفل بعض الجزائريني املقيمني يف فرنسا ،أو الفرنسيني
من أصول جزائرية ،برتشح الجزائر إىل نصف نهايئ كأس أفريقيا من خالل تكسري واجهات محالت ونهب بعضها .وقد
فقد أحد املحتفلني السيطرة عىل سيارته التي صعدت فوق رصيف ودهست أرسة؛ ما أدى إىل مقتل األم ،وجرح
جروحا خطرية.
ولديها
ً
سالحا يستخدمه اليمني املتط ّرف ضد الالجئني ،وهي ترض مبساعيهم لالندماج ،ومحاوالت الدول
تش ّكل هذه الجرائم ً
املستق ِبلة مواجهة الدعاية اليمينية ضدهم .وبالفعل أ َّدت هذه الجرائم إىل ارتفاع كبري يف االعتداءات عىل املسلمني
أو أماكن عبادتهم؛ فقد شهدت أملانيا أكرث من  700هجوم عىل مساجد بني عامي  2014و ،((11(2020كذلك ه َّدد
ميينيون متطرفون بقتل سوسن شبيل ،وهي سياسية أملانية من أصول فلسطينية ووكيلة وزارة داخلية والية برلني،
ودنيا حيايل ،وهي صحافية من أصول عراقية تعمل يف القناة الثانية بالتلفزة األملانية .((11(ZDF

خامتة
مثّل وصول عدد كبري من الالجئني السوريني واملسلمني يف عامي  2015و 2016نقطة التحول الثانية يف تاريخ الهجرة
إىل أملانيا ،إذ كانت نقطة التحول األوىل وصول العامل األتراك يف ستينيات القرن املايض .وبعد موجة اللجوء ،سيشكل
السوريون األقلية املسلمة الثانية يف أملانيا بعد األتراك .كان نقص اليد العاملة سبب استقدام أملانيا ً
عامل أترا ًكا يف
ستينيات القرن املايض؛ فقد أسهم انهيار نسبة املواليد ،الذي ميثل خط ًرا عىل مستقبل منو االقتصاد األملاين ،يف قرار
ني هذا القرار التاريخي عىل ركيزتَني ،األوىل هي قوة االقتصاد األملاين
مريكل فتح أبواب بالدها أمام الالجئني .وقد ُب َ
التي ستستوعب القادمني وتضعهم عىل درب االندماج يف املجتمع ،والثانية هي الدروس التي تع َّلمتها الحكومة
األملانية من موجة الهجرة األوىل التي كانت دون أي سياسة اندماج.
ويواجه هذا الرهان االقتصادي للحكومة األملانية رهانًا ثقاف ًّيا يطرحه خصوم سياسة الهجرة واالندماج ،ي َّدعي عدم
إمكانية اندماج املسلمني يف املجتمعات الغربية ،بسبب دينهم الذي ال يستطيع مواكبة الحداثة .وهناك عامالن
سيح ِّددان نتيجة التجاذب بني سياسة الحكومة ومعارضيها وسريسامن مستقبل االندماج يف أملانيا؛ العامل األول هو
ما راهنت عليه رئيسة الحكومة ،فإذا استمر االقتصاد يف أدائه القوي ،فسيستمر يف أداء دوره املركزي يف االندماج،
إذ أظهرت دراسات عدة أن العمل هو أهم عوامل االندماج ،أما العامل الثاين فهو سلوك الالجئني .ففي حني تنرش
الصحافة األملانية قصص نجاح هؤالء الالجئني وإسهامهم يف االقتصاد األملاين ،يستخدم خصوم سياسة االندماج كل
سالحا يف مهاجمة هذه السياسة.
اعتداء إرهايب أو إجرامي ً

109 Éric Ballanger, "Meurtre de Johanna à Mont-de-Marsan: Un réfugié syrien de 32 ans confondu par son AND," France Bleu,
12/7/2019, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/jkpUOan
أشار موقع زمان الوصل إىل هذا الخرب.
" 110تنامي اإلسالموفوبيا يقلق مسلمي أوروبا" ،الجزيرة نت ،20121/7/1 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.us/CpNd3 :
'" 111قوائم موت' اليمني املتطرف ..تهديدات بقتل شبيل وحيايل" ،دويتشه فيله ،2019/12/6 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.ly/HkpUHCb :
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