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فيها  تتنوع  التي  العالم  بلدان  من  أملانيا  تعتبر       
في  يعيش  حيث  األجناس،  فيها  وتتعدد  الثقافات 
مليون   15 حوالي   (BRD) االحتادية  أملانيا  جمهورية 
أملانيا  سكان  عدد  حوالي 20%من  يعادل  ما  أجنبي، أي 
البالغ نحو 82.4 مليون نسمه. ومن املالحظ أن حوالي 8 

ماليني من هؤالء األجانب يحمل اجلنسية األملانية .

احلرب  في  أملانيا  هزمية  بعد  تزداد  أملانيا  إلى  الهجرة  بدأت 
العاملية الثانية، عندما مت تقسيم أملانيا إلى أربعة قطاعات 
بني احللفاء، فبدأ األملان الشرقيون يهاجرون إلى جمهورية 
أملانيا االحتادية (أملانيا الغربية )، وفي منتصف اخلمسينات 
إلى  بالقدوم  والبرتغاليون  والطليان  األتراك  العمال  بدأ 
سيما  وال  األملاني  لالقتصاد  املطرد  للنمو  ونظرا  أملانيا. 
العمال  موجات  بدأت  والبناء  الصناعة  قطاعي  في 
ومنها  الدول  مختلف  من  أملانيا  على  تتدفق  املهاجرين 
بداية  إلى  املنتعشة  العمل  سوق  حلاجه  تلبية  العربية 
التسعينات من القرن املاضي . ومنذ منتصف تسعينات 
القرن املاضي بدأت أملانيا بتشديد اإلجراءات األمنية للحد 

في  حدّتها  اإلجراءات  هذه  وبلغت  املهاجرين،  حركة  من 
بداية القرن احلالي.

يرجع تشديد احلكومة األملانية إلجراءاتها وسياستها جتاه 
املهاجرين إلى عدة أسباب، من أبرزها:

ينتج  األملاني، وما  اجملتمع  في  املهاجرين  نسبة  1) ارتفاع 
التغير  أهمها  مستقبلية  ومشاكل  حتديات  من  ذلك  عن 
املهاجرين  اندماج  األملاني، وعمليه  اجملتمع  الدميغرافي في 
في هذا اجملتمع، وصراع الثقافات احملتمل بني مختلف شرائح 
اجملتمع واخلوف من األجانب والتمييز ضدهم والعداء لهم 

من األملان خاصة بعد هجمات 11 أيلول(1).
في   %20 جتاوزت  التي  البطالة  نسبة  ارتفاع   (2
إلى  األملانية  احلكومة  دفعت  األخيرة،  اخلمس  السنوات 
وتوجيهها  املهاجرين  قدوم  بحركة  التحكّم  ضرورة 
العمل.  واحتياجات سوق  األملاني  اجملتمع  حسب مصلحة 
الكفاءات  أصحاب  هجرة  بتسهيل  أملانيا  قامت  لذلك 
املعلوماتية  مجال  في  وخاصة  العلمية  واالختصاصات 

األجانب في ألمانيا بين االندماج واالنعزال

د.موفق أبو حمود

* جــــامعة فـــيالدلفيا. 
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أملانيا،  إلى  والعمل مجرد قدومهم  اإلقامة  ومنحهم حق 
 ً وقطع الطريق على املهاجرين اآلخرين الذين يشكلون عبئا

على الدولة واجملتمع.
األملانية  احلكومة  اتخذتها  التي  األخيرة  اإلجراءات  ومن 
تأشيرة  إعطائها  في  تشددها  املهاجرين  نسبة  لتقليص 

األملانية باللغة  يسمى  ما  العائلي» وهو  الشمل  «لم 
وذلك   ,«Famileinzusammenfuehrung»  
ومن  األملانية،  في  اللغوية  االختبارات  صعوبة  بسبب 
عام  صدر  الذي  اجلديد  الهجرة  قانون  أن   ً أيضا املالحظ 
على  يشدد   (Zuwanderungsgesetz)2007
في   ً رئيسا  ً سببا كانت  التي  الصعبة  االختبارات  هذا 
بشكل  األملانية  اجلنسية  على  احلاصلني  عدد  تقليص 
القادمني  لألجانب  فقط  هي  االختبارات  هذه  ملحوظ. 
األملانية  احلكومة  وتبرر  األوروبي،  االحتاد  خارج  دول  من 
ضرورة  األملانية  اللغة  تعلم  بأن  اللغة  على  تشديدها 

تساعد على االندماج .

جتسيد  إلى  أساسي  بشكل  الهجرة  قانون  يهدف 
بحركة  بالتحكم  املتمثلة  اجلديدة  الرسمية  السياسة 
حدد  األملاني، فقد  اجملتمع  في  املهاجرين  واندماج  الهجرة 
القانون الشروط الواجب توافرها للحصول على التأشيرة 
والسفر إلى أملانيا واإلقامة فيها بهدف الدراسة أو العمل 
دورات  عقد  ضرورة  على  القانون  شدد  االستثمار. وقد  أو 
من  أصبح  فقد  ثقافية.  ومشاريع  وبرامج  تعليمية 

االندماج  برامج  في  االلتحاق  هو  اإلقامة  متديد  شروط 
أثناء إقامتي  بها  قمت  (Intergrationskurs) والتي 
ليست  البرامج  هذه  فإن  نظري  وجهة  ومن  أملانيا،  في 
نسبة  من  للحد  وإمنا  األولى  بالدرجة  االندماج  لتشجيع 
األجانب في أملانيا؛ ألن هذه البرامج تتطلب معرفة كافية 

باللغة األملانية.
Inte-) لقد أصبح موضوع االندماج أو سياسة االندماج
السياسية  األحزاب  أبرز أجندة  grationspolitik) من 
قضية  إلى  املوضوع  حتول  احلكومية، وكذلك  والسلطات 
سياسية واجتماعية وثقافية وحتى أمنية. وكما عقدت 
Inte-)  احلكومة األملانية في عام 2006 قمة االندماج

grationsgipfl) ركزت هذه القمة على محاور رئيسة 
أهمها التعليم والعمل .

أي مجتمع من  في  واالندماج  الرقي  أساس  فالتعليم هو 
اجملتمعات، لذلك البد من تشجيع تعليم األجانب بشكل 
حازم في مرحلة ما قبل املدرسة واملراحل املدرسية وأيضا 
حتمل  في  اآلباء  جيل  دعم  وكذلك  الدراسة،  إطار  خارج 
دورات  عقد  خالل  من  وذلك  األطفال،  تعليم  مسؤولية 
اندماج لآلباء تهدف إلى معاجلة مواضيع هامة مثل تربية 
األطفال وتعليمهم وتدريبهم إضافة إلى الهدف الرئيسي 

املتمثل في املعارف اللغوية .
الفوارق وحتقيق تكافؤ  إذابة  أن  كما ترى احلكومة األملانية 
أساس  على  التعليم  خالل  من  تتم  اجملتمع  في  الفرص 
الكفاءة واخلبرة واملؤهل، وليس على أساس األصل أو اللون 
إلى  الطريق  هو  التعليم  أن  كما  اجلنسية.  أو  اجلنس  أو 
على  القدرة  وبالتالي  فيه  واالندماج  اجملتمع  مع  التكيف 
إلى  الطريق  هو  اآلخرين. والتعليم  مع  والتعايش  العيش 

التسامح وقبول اآلخر.
أما محور العمل، فإن احلكومة األملانية ترى أنه كلما كان 
سوق  في  التوظيف  فرص  عالياً، كانت  التعليم  مستوى 
العمل أكبر، وكذلك تقل نسبة البطالة لدى األجانب التي 
فإن هذه اخلطوات  النظرية  الناحية  تزال مرتفعه. من  ما 
تختلف  التطبيقية  العملية  الناحية  من  ولكن  جيدة، 
إجراءات  على  حتتوي  تكاد  ال  االندماج  فسياسة   ً متاما
من  عمل  وفرص  للتعلم  أماكن  توفير  بغية  موضوعية 
في  معدة  الواقعية  اليومية  فاحلياة  املهاجرين.  أجل 
الكتب  محتويات  أن  كما  أحادية،  ثقافة  حسب  الغالب 
تكاد  ال  التعليمية  واملناهج  األساليب  وكذلك  املدرسية 
الرغم  على  ومصاحلهم  املهاجرين  أطفال  أوضاع  تراعي 
أملانيا منذ عقود وتشكل جزءا  تعيش في  أن أسرهم  من 
من اجملتمع األملاني، كما يتم تفسير وتعليل أسباب سوء 
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دميغرافية الستقدام  هناك حاجه  اخلبراء أن  بعض  1. يرى 
لتغطية  املطلوبة  النسبة  على  للمحافظة  املهاجرين 
نتيجة  وذلك  العاملة،  األيدي  من  العمل  سوق  حاجة 
االنخفاض احلاد في نسبة الوالدات لدى األملان، مما سيؤدي 
لتصل  األملاني  اجملتمع  في  األجانب  نسبة  ارتفاع  إلى 

املعهد  أجراها  دراسة  انظر   :  2050 45%عام  إلى 
فيلة  دويتشة  موقع  في  االقتصادية  للبحوث  األملاني 
((Deutsche Welle. كما تشير الدراسة إلى أن هناك 
األملان  املهاجرين  فنسبة  أيضا.  معاكسة  هجرة  حركة 
ترتفع بني الشباب أصحاب املهن والكفاءات العلمية، حيث 
الدكتوراه  شهادة  حملة  من  سبعة  كل  من  واحد  يهاجر 
ً وخسارة فادحة  إلى اخلارج باجتاه أمريكا، وهذا يشكل حتديا
ً لقدرة األملان على املنافسة  لالقتصاد الوطني أوال وإخفاقا

ثانيا .

إلى  اليومية  املدرسية  احلياة  في  املهاجرين  أطفال  أوضاع 
ثقافة املهاجرين ودينهم .

ال  العمل  وسوق  التعليم  في  الفرص  وتكافؤ  املساواة  إن 
من  عامة  اتباع  سياسة  إلى  يحتاج  ذاته، بل  من  ينشأ 
الدولة لتحقيق ذلك، أي من خالل القوانني التي حترص على 
احلد من التمييز االجتماعي، وضرورة االنفتاح من املواطنني 
تقوم  أن  البد  لذلك  املهاجرين.  مشاركة  أجل  من  األملان 
الثقافي واالجتماعي  التنوع  سياسة االندماج على تعزيز 
يتوقف  الهجرة  مجتمعات  في  االندماج  ألن  والديني، 
بشكل كبير على كال اجلانبني؛ أي يجب أن يتم ربط مقدار 
الذي  القدر  بنفس  األملاني  اجملتمع  في  املهاجرين  تأقلم 

يقدمه املواطنون لتحقيق االندماج .

اللغوية؛  املقدرة  معايير  خالل  من  يتحقق  ال  االندماج 
الواقع  أن  كما  األملانية.  للغة  األجانب  إتقان  حتديد  أي 
العملي في أملانيا يعاني من غياب شبه كلي لألجانب في 
واجملتمع  للدولة  الهامة  واملؤسسات  احليوية  القطاعات 
ويكاد  وغيرها،  اإلعالم  ووسائل  والوزارات  اجلامعات  مثل 
أصول  من  وزيرا  املرء  يرى  أن  املستحيل  حكم  في  يكون 
تهميش  يعني  وهذا  إفريقية،  بسحنة   ً قاضيا أو  تركية 
األجانب  بقي  فطاملا  اجملتمع،  في  األجانب  من  الكفاءات 
وفي  الدراسة  أماكن  في  األملان  مع  واألملان  األجانب  مع 
املقاهي،  في  وحتى  اللعب  وميادين  العمل  وفي  السكن 
األصليني،  واملواطنني  املهاجرين  بني  ستتسع  الفجوة  فإن 
وبالتالي تتعمق الفجوة داخل اجملتمع الواحد ويكون هناك 
زيادة  يعني  الواحد، وهذا  البلد  داخل  متوازيان  مجتمعان 
مخاطر األمن والسالم االجتماعيني وروح التضامن. وهذا 

 Wolfgang)شويبلة األملانية  الداخلية  وزير  دفع  ما 
العيش  يعني  االندماج  بأن  القول  Schaeuble )  إلى 
ترحب  فأملانيا  واملساملة،  التسامح  شرط  وهو  املشترك، 
عندما  منهم  تريد  ولكنها  األصول،  شتى  من  باألجانب 
الى  وليس  األملان  مع  يعيشوا  أن  فيها  العيش  يقررون 
املسلمات  إعفاء الفتيات  على  مثال  جانبهم . ويعترض 
مدارس  إلى  يذهنب  طاملا  اخملتلطة  السباحة  دروس  من 
حكومية، ألن هذه الدروس هي جزء من الواجبات املدرسية 
كما يتعلم الفتيات والفتيان من خالل الدروس اخملتلطة إن 

الرجال والنساء يعيشون مع بعضهم. 

           

املستشارة ميركيل ووزير الداخلية شويبله وبعض املشاركني في قمة 
االندماج في 12 يوليو/متوز 2007


