
 

 مراد غونغور

 الحضور ، البقاء والتغيير

 

 

آيف يتعامل األطفال والشباب مع وضعيتهم آمهاجرين؟ ماهي مشاآلهم؟ آيف 
يعملون على حلها؟ وما هي البنى الثقافية الهامشية التي يخلقونها؟ وحتى إذا آان 

األطفال الضحايا األوائل للهجرة، فإنهم غالبا ما يلعبون دورا آبيرا في عملية 
.االندماج بالمجتمع الجديد  

يرتبط الحديث عن المهاجرين ارتباطا وثيقا بالتحوالت على المستويين السياسي 

، أوصاف  تطلق  "مهاجر"أو " غير ألماني"، "عامل أجنبي. "واالجتماعي في المانيا

. الوضعية واألصل: تشير إلى أمرين" عامل أجنبي"وآلمة . على العاملين في الهامش

 النظرة يظل العامل األجنبي دائما أجنبيا، وسوف يتم التعامل مع أبناء هذا ووفق هذه

وهذه النظرة ترتبط بوضعية . األجنبي آأجانب، رغم أنهم ولدوا أو ترعرعوا في المانيا

عوالم الحياة في . قانونية ما تبرح تميز بين األنا واألجنبي وتعيد إنتاجهما باستمرار

ماهية ببعضها البعض، والواقع اليومي يشهد على تعددها، المانيا هي رغم ذلك غير مت

أنثروبولوجيو . ال تعبران بشكل صحيح عن هذا الواقع" أجنبي"و" الماني:"والكلمتين

الثقافة ومنظروها المشهورون مثل ستيوارت هيل  يرآزون في دراساتهم عن األقليات 

هويات آسيرورة جد إنهم ينظرون إلى عملية نشوء ال". الهجنة"خصوصا على بعد 

؟ وتظل المفاهيم "الكوالج"وهذه إينا ماريا غريفيروس تتحدث عما يسمى بـ. دينامية

تعبيرا عن عمل المجتمع، الذي تتشكل فيه صور الذات واآلخر، وتظهر فيه بشكل جلي 

ومن أجل دراسة هذا المنطق االجتماعي، نعود في محاولتنا . االنقسامات االجتماعية

.هذه المفاهيم، وإن آنا نطلب في الواقع حلحلتها وتفكيكهاالراهنة إلى   

وال تملك عوالم حياة الشباب المنحدرين من أصول مهاجرة بنية منسجمة، فأوضاع 

ونماذج أدوارهم االجتماعية متعددة، إذ نجد . هؤالء الشباب وطرق حياتهم جد مختلفة

 والتاجر الناجح إضافة إلى بينهم المنقطع عن الدراسة، والعاطل عن العمل، والمجرم،
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ووفقا لذلك يمكن االفتراض بأن الشباب المنحدرين من أصول . الفنان واألآاديمي

لكن االحصائيات فيما يتعلق . مهاجرة قد ذابوا إلى حد ما في األغلبية الساحقة للمجتمع

فهؤالء الشباب مسجلون  .بالبطالة والدراسة والمستوى االقتصادي تتناقض مع ذلك

والدراسات المتعلقة بمستوى الدراسة في . صا بالمدارس ذات المستوى الضعيفخصو

المانيا تؤآد أن الشباب المنحدرين من أصول مهاجرة وأولئك الذي ينتمون إلى أسر في 

أسباب ذلك متعددة، . أسفل السلم االجتماعي يحصلون في المدرسة على نتائج سيئة

وال غرو .  التعليمية الراهنة لهؤالء الشبابواليكفي أن نبحث عنها  فقط في الوضعية

أن نظرة تاريخية قمينة بتسليط الضوء على الجوانب المختلفة لحياة هؤالء المهاجرين 

.والمهاجرات  

ورآزت المناقشات العامة سنوات الستينات في المانيا بشكل آبير على مظاهر العجز 

فة والمستوى الدراسي السيء، تلك القدرات اللغوية الضعي. عند أبناء العمال المهاجرين

 تبنى مؤتمر لوزارة الثقافة اجبارية 1964وسنة . آانت أهم األشياء التي تم النظر إليها

التعليم بالنسبة لألطفال األجانب، وتوجب التحاقهم في البداية بمدارس خاصة من أجل 

دي وجودة  أحصى مكتب العمل االتحا1973سنة . إعدادهم لاللتحاق بالمدارس العامة

 من 195000 من ايطاليا، 257000.  طفل من أصول مهاجرة في المانيا950000

 من اسبانيا 80000 من اليونان، 111000 من يوغوسالفيا، 115000ترآيا، 

يتوافدون على % 9آانوا أطفاال في مقتبل العمر، و% 40.  من البرتغال18000و

هبون الى مدارس التكوين يذ%  3يتوجهون إلى المدرسة و% 32رياض األطفال و

وقد امتلك األطفال من أصول إسبانية ويوغوسالفية العدد . منهم عمال% 16المهني و

األآبر من رياض األطفال، في مقابل ذلك آانت نسبة هذه الرياض بالنسبة لألطفال 

وتؤآد دراسات آثيرة أن . األتراك ضعيفة، يعقبهم في الرتبة األطفال االيطاليون

تعليمية السابقة للمدرسة تسهل من عملية تعلم اللغة األلمانية، والتي تمثل التربية ال

إن شروط حياة أطفال من . المفتاح الرئيسي من أجل الحصول على ديبلوم دراسي

. يطلق عليهم إسم العمال األجانب ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضعية االجتماعية آلبائهم

لسؤال عن زمن العودة إلى البلد األصلي، فسؤال بقاء اآلباء في البلد المضيف وا

. فاألطفال يكبرون في هذا المد والجزر بين البقاء والرحيل. عناصر محددة لهذا السياق
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من % 19من االيطاليين مع البقاء في المانيا، إلى جانب % 24 آان 1973سنة 

 %9من اليونانيين و% 11من البرتغاليين و% 14من اليوغوسالف و% 16االسبان و

وتعود النسبة القليلة لألتراك الذين آانوا إلى جانب قرار البقاء في المانيا . من األتراك

وقرار اآلباء بالبقاء يوسع في . الى الوضعية غير المستقرة ألسرهم سنوات السبعينات

وسنوات السبعينيات تواجد العديد من . الواقع من انطالق القوى الفكرية ألبنائهم

وبخصوص القدرات الدراسية واللغوية، فإن الشباب . طانهم األصليةاألطفال بعد في أو

الذين ترعرعوا في المانيا يملكون امتيازا بالمقارنة مع اآلخرين الذين قدموا إلى المانيا 

فخصوصا . وهنا أيضا نقف على اختالفات داخل التجمعات المهاجرة. في سن متقدمة

 استقدام أبناءهم إلى المانيا بسبب طول اليوغوسالف واألتراك يقررون في وقت متأخر

ويتم السهر على تربية األطفال . فترة التفكير في البقاء النهائي في المانيا من عدمه

المتواجدين في بلدانهم األصلية إما من طرف أمهاتهم أو أجدادهم أو أعضاء من 

ائل وقد اآتشف المرء طرقا جديدة للتواصل، فعن طريق ما يسمى بالرس. األسرة

المسموعة التي يتم تداولها بين البلد األصلي والبلد الجديد، يتم نقل الرسائل والتحيات 

يقص األطفال على . إنها أشرطة تتضمن قصص حياة تعبر عن الحنين والفقد. والتهاني

وجرت . أبائهم المتواجدين في المانيا قصصا عن المدرسة واألسرة والحياة اليومية

األطفال الذين آانوا يتوجهون إلى المدرسة في بلدانهم األصلية، العادة على أن يقضي 

وأسباب التأخر في استقدام األطفال إلى المانيا . أن يقضوا عطلة نهاية السنة في المانيا

آانت راجعة إلى افتقاد أبائهم إلى حجر آافية إلسكانهم، وأيضا الندماجهم في النظام 

. طفال عن المانيا بتصور أبائهم عن هذا البلدويرتبط تصور األ. المدرسي في بلدانهم

المانيا بلد :"ففي استطالع لرأي األطفال األتراك بخصوص نظرتهم أللمانيا، قالوا

في المانيا . إنني أحبذ العمل هناك. جميل، ويمكن للمرء أن يربح الكثير من المال هناك

".ا وجد جميلةالمانيا آبيرة جد. تسود الحرية والديمقراطية أآثر من ترآيا  

 نقطة تحول 1973ومثل التوقف عن السماح باستقدام العمال األجانب إلى المانيا سنة  

فاالنتقال بين البلد األصلي والمانيا قصد العمل توقف . في حياة األباء واألبناء معا

. بسبب هذا القانون، والعودة الى المانيا بعد صدور هذا القرار أصبح أمرا غير ممكنا

 تأثير على األلمان 1973آان لما وقع نوفمبر :" قال مشرف اجتماعي يونانيوآما 
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لكن األزمة آان لها تأثير أآبر على األجانب، الذين أصبحوا يشعرون . واألجانب معا

، حيث أن نسبة النفقات المدفوعة 1974وازدادت األمور سوءا سنة ". بعدم االستقرار

ت أقل بالمقارنة بتلك المدفوعة لألطفال لألطفال المتواجدين خارج المانيا أضح

وقد نظمت العديد من المظاهرات التي لم تفض إلى إعادة . المتواجدين في المانيا

 مدينة لجان ضد هذا التمييز من 19وتكونت في . األمور إلى ماآانت عليه في السابق

 أآثر من الف شخص 1974وخرج في مدينة إسن لوحدها سنة . جنسيات مختلفة

ظاهر، وطالب المتظاهرون أيضا بإنهاء للتمييز في أماآن العمل والتمييز في السكن للت

قانون التوقف عن استقدام األجانب وغياب أي آفاق في البلدان . وقوانين األجانب

األصلية، وتمزق العائلة والتمييز فيما يخص النفقات المدفوعة لألطفال، آلها أسباب 

ولم يتحقق . أجيل موعد عودتهم واتخاذ قرار البقاءدفعت بالعمال المهاجرين إلى ت

، خصوصا في أوساط 1978التجمع العائلي بسهولة بشكل آبير إال ابتداءا من سنة 

وقد ساهم في ذلك أيضا االنقالب العسكري الذي عرفته ترآيا سنة . المهاجرين األتراك

قد بدأوا دراستهم في فاألطفال الذين آانوا . وآان لكل ذلك تأثير على األطفال. 1980

واستطالع للرأي في أوساط . ترآيا، توجب عليهم أن يلتحقوا بالنظام التعليمي األلماني

هؤالء األطفال سنوات الثمانينات أظهر ارتفاع أهمية القيام بالواجبات المنزلية وتراجع 

 ومن األمور التي تبعث على التفكير وهو أنه في المانيا. أهمية العمل في الخارج

. ينظر إليه آنشاط في أوقات الفراغ" التوافد على الكتاب القرآني"و" البقاء في المنزل"

هؤالء :" 1978وحول دروس القرآن آتب االتحاد الترآي للجمعيات العمالية سنة 

إن ما يمكن أن . األطفال ليسوا مجهدين، ولكن يبحثون عن أنشطة لملئ فراغهم

ب  تنظيم أنشطة ثقافية مفيدة وآافية ألبناء نستنبطه من هذا األمر هو أنه يتوج

ومن أجل رفع العبئ عن أبائهم توجب على العديد من األطفال السهر على ". األجانب

والصغيرة روزا التي تبلغ من . رعاية إخوتهم األصغر سنا والقيام باألعمال المنزلية

طفال طيلة في أسرتي نظل نحن األ:"إنها تقول.  عشر سنة مثال على ذلك12العمر 

صباحا تتوجه أمي ويتوجه آل من أبي وأخواتي إلى العمل، قبل أن . اليوم لوحدنا

ولهذا توجب علي أن أقوم بتنظيف آل البيت واالهتمام . نتوجه نحن إلى المدرسة

وعند الزوال، حين أعود من المدرسة، يتوجب علي أن أعد الطعام  . بإخوتي وأخواتي
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 أن أنظف البيت وإذا ما توفر لي وقت أقوم بواجباتي المدرسية ثم أذهب إلخوتي، ثم

ثم أعود مرة أخرى إلى البيت وأعد الطعام لوالدي، . للتجول مع أخواتي الصغيرات

وبعدها نتجاذب أطراف . ولحظة وصولهم  نتناول الطعام ثم أقوم بتنظيف المطبخ

. ة أو العاشرة ليال نذهب للنومالحديث مجتمعين لبعض الوقت، وعند الساعة التاسع

بمثل هذه الكلمات وصفت الصغيرة روزا التي تبلغ من العمر ". هكذا يمر اليوم عندنا

.اثني عشر سنة حياتها اليومية  

ولم . وسنوات السبعينات آانت المانيا بعيدة عن تفهم نفسها آبلد يستقبل المهاجرين

ات صحفية واعالمية حول الغيطووات يتحقق هذا الوعي بهذه الحقيقة إال بفضل تعليق

األجوبة السياسية على أسئلة الهجرة . ومظاهر االهمال والجريمة في المدن األلمانية

فمن ناحية أراد المرء عرقلة آل محاوالت الهجرة إلى المانيا ودعم آل . ظلت متناقضة

ومن ناحية أخرى توجب ادماج أبناء المهاجرين . من يرغب بالعودة إلى بلده

ومنذ النصف الثاني من عقد السبعينات بدأ البحث . والمهاجرات بطريقة جيدة

وفي هذا الزمن تم نحت . االجتماعي في المانيا يهتم بوضعية أبناء المهاجرين

".الجيل الثاني:"مصطلح  

الكنائس والجمعيات الخيرية والنقابات والبلديات  التي تهتم بمشاآل المهاجرات 

طا على األحزاب السياسية من أجل أن تهتم بواقع والمهاجرين مارست ضغو

 مكتبا داخل الحكومة األلمانية 1978المهاجرين، وآرد فعل على ذلك تم تأسيس سنة 

ماينس آون أول مكلف بشؤون المهاجرين دعا . يهتم باندماج العمال األجانب وأسرهم

ة األجانب من  في مذآرة الى االعتراف بواقع الهجرة وتغيير اتجاه سياس1979سنة 

وفي هذا الوقت أصبح . مثل ادماج أطفال المهاجرين في النظام التعليمي وتجنيسهم

لقد . المهاجرون بأنفسهم نشيطين فيما يخص تعليم أبناءهم خصوصا االسبان منهم

وارتباطا بالمنهجية التربوية . أدرآوا باآرا ضرورة االهتمام بقضية تعليم أبناءهم

 تأسيس جمعية األباء االسبانيين في 1973يرو  ثم في نوفمبر الثيولوجية لباولو فر

ولقد سمح التزام األباء ورجال الدين إضافة إلى توفر أطروحة تربوية . فيزبادن

وبفضل . عصرية بادماج األطفال اإلسبان وبطريقة ناجحة في النظام التعليمي األلماني

بان عن نظيره عند التالميذ األلمان ذلك ال يختلف اليوم المستوى التعليمي للتالميذ االس
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فجمعيات األباء االسبان تنشط من داخل النظام التعليمي األلماني مرآزة جهودها على 

لكن لم يتم اقتفاء هذا الطريق . السهر على آداء الواجبات المنزلية وتعلم اللغة األلمانية

االدماج "قاومون أقسام من المهاجرين اليونانيين ظلوا ي. من طرف بقية المهاجرين

. وآثفوا عملهم التربوي عن طريق توسيع نموذج المدرسة اليونانية" القسري

فالمدارس اليونانية آانت تتبع منهجية التعليم اليونانية من أجل اعداد األطفال للعودة 

ولقد تم احضار األساتذة . وعلى رأس تلك المنهجية يأتي درس اللغة األم. إلى بالدهم

م عن طريق القنصليات، ويعتبر هذا نموذجا للتصور الذي ال يرى في من البلد األ

.الهجرة سوى مرحلة مؤقتة  

وتم التأآيد .  تغيرت النبرة1982ومع وصول هيلموت آول إلى سدة الحكم أآتوبر 

على أن المانيا ليست بلدا يستقبل المهاجرين، وقد تمثلت هذه السياسة في تقييد قوانين 

ي تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم عن طريق منحهم األجانب آما تمثل ف

وآان األطفال مرة أخرى أول ضحايا هذه السياسة وقد ظهر ذلك . امتيازات مادية

بوضوح في المدارس الترآية التي التحق بها األطفال القادمين من المانيا، والذين لم 

وقد أظهرت . مدارس الترآيةيتوفر لهم سوى شهر من االستعداد من أجل االلتحاق بال

. أبحاث في أوساط المهاجرين السابقين الذين التحقوا ببلدانهم أن أغلبهم نادم على العودة

.أما بالنسبة لألسر التي ظلت في المانيا، فقد أضحى أمر البقاء قرارا ال رجعة فيه  

ر ذلك الى وبدءا من سنوات الثمانينات ازداد نشاط المنظمات اليمينية المتطرفة، وتطو

والعنصرية المبطنة والظاهرة . لقد تغير الفضاء العام. درجة القيام بأعمال عنصرية

وفي بعض . آان لها تأثير آبير على المهاجرات والمهاجرين في أوساط الشباب

المناطق تكونت تجمعات آجواب على انجراف الخطاب االجتماعي إلى القومية وعلى 

لى سياسة األجانب الصارمة لوزير الداخلية فريدريش العنصرية العلنية ولكن أيضا ع

. تسيمرمان، وآان من أهداف هذه التجمعات إظهار القوة والوعي الذاتي للمهاجرين

وهذا يعني عقاب مضاعف ، ذلك أن العقاب . وآثير من هؤالء الشباب تم تجريمهم

حث اإلجتماعي ومنذ سنوات الثمانينات رآز الب.  تجاوز السجن إلى الطرد من البالد

ومنذ تلك اللحظة لم يعد األمر يتعلق . على الصدمة الثقافية لدى أطفال المهاجرين

. بأسئلة اجتماعية ولكن خصوصا بالتمزق الثقافي وما يرتبط بذلك من صراع الهويات
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 لقد بدأ ينظر إلى المشاآل االجتماعية من وجهة نظر ثقافوية وقد تبلورت هذه النظرة 

". مجهر الزمن:" تحت عنوان1985عة من األبحاث ظهرت سنة خصوصا في مجمو

صورة استمرت باالنتشار لتظهر . وهناك ظهرت صورة الفتاة التي تجلس بين مقعدين

وبسبب ذلك تم ربط األطفال بدور اجتماعي . في النهاية في الكتب المدرسية األلمانية

 المهاجر في صورة الشباب األلمان في صورة من يقدم المساعدة والشباب: معين

أما نظرة هؤالء المهاجرون والمهاجرات إلى أنفسهم فتختلف . ضحية الصراع الثقافي

وفي المنزل لم . ترعرعت في بيئة ال ترتبط بالهجرة. "غالبا عن هذه الصورة النمطية

العنصرية جاءت دائما من الخارج ولم يدر بخلدنا يوما أننا . أتعلم يوما بأننا مختلفون

ماهي نسبة انتماءك : وأسئلة من مثل. ي ثقافتين، هنا في المانيا وهناك في ترآيانعيش ف

لم يمثل األمر بالنسبة لي . إلى المانيا أو الى ترآيا؟ لم أطرحها يوما بل طرحت علي

. وضعيتها. أ. بهذه الكلمات وصفت عزيزة ". مشكلة البتة  

. آبيرة عند شباب المهاجرينوتحظى األنشطة الرياضية والجمعيات الثقافية بأهمية 

ويظهر ذلك جليا في عدد النوادي التي تأسست على . خصوصا ممارسة آرة القدم

وآرة القدم هي أيضا المكان الذي يتحقق فيه، . أساس إثني بدءا من سنوات الثمانينات 

الفلكلور أيضا هو مكان اجتماعي مهم للقاء . بعيدا عن المدرسة، الحوار بين الثقافات

. ويرتبط الفلكلور بالجمعية الثقافية ارتباطا وثيقا. عتراف وتكوين الهويات الجمعيةواال

. ومجال آخر للتعبير بالنسبة للمهاجرين والمهاجرات آانت موسيقى الهيب هوب

. فابتداءا من سنوات الثمانينات تحول الهيب هوب  في المانيا أيضا إلى حرآة شبابية

لموسيقي المكونات االجتماعية مثل الطبقة واإلثنية وقد ظهرت بوضوح في هذا الفن ا

وقد مكن الهيب الهوب المهاجرين من مختلف األجناس التعبير عن تجاربهم . والجنس

بل وتم ربط االتصال بفرق أخرى خارج المانيا، فأصبح باالمكان النظر الى . المحلية

فن تمثلت في انفتاح هذا وسهولة انتشار هذا ال. الهيب الهوب آثقافة شبابية عبر وطنية

الفن على آل الشباب بغض النظر عن الحدود االقتصادية واالجتماعية القائمة فيما 

لكن الحوادث العنصرية التي ضربت بعض المناطق في المانيا مثلت نوعا من . بينهم

القطيعة في وعي شباب المهاجرين، لقد مثل ذلك بالنسبة إليهم نهاية المجتمع المتعدد 

 تطورت لدى الشباب المهاجر نزعات جديدة للتعبير 1990ولكن وبداية من . فاتالثقا
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عن الذات، تمثل ذلك في العمل السياسي من أجل التغيير االجتماعي آما في العمل 

الثقافي والفني آما هو الحال عند آايا يانر، فاتح آآين وفريدون زايموغلو أو لدى 

ريدي بوبيك الذي يلعب للمنتخب األلماني العبي آرة القدم مثل ايفان آالسني وف

آما أن ازدياد عدد الزواجات بين األلمان واألجانب غير من بنى . ويحظى باهتمام آبير

األسر ، وتحققت المشارآة السياسية واالجتماعية  للمهاجرين مع ازدياد عدد 

ن، وفي غضون آل هذا تكونت جمعيات للمهاجري. الحاصلين على الجنسية األلمانية

زيم أوزديمير يقف هنا إلى جانب التغيير عن طريق . قريبة من األحزاب الكبرى

آما أن تأسيس الجمعية السياسية آاناك آتاك تعبير واع على أشكال . المؤسسات

وفي ساحات المدرسة يمكن للمرء أن ينتبه الى التغييرات التي .  الصراع داخل الهجرة

اط الشباب أضحى مستحبا التكلم بلغة المانية وفي أوس. حدثت على اللغة األلمانية

وعن طريق وسائل تعبيرهم يضع شباب المهاجرين المجتمع األلماني موضع . مكسرة

لكن . سؤال ويغيرون من الصورة النمطية للمهاجرين السائدة في المجتمع األلماني

ن، آما العنصرية وقوانين الهجرة الصارمة تقف حائال أمام  مشارآة ناجحة للمهاجري

. يزيد من صعوبة التواصل" جوازين للسفر"أن النقاش حول موضوع الحصول على 

.مازالت هناك العديد من الحفر التي يتوجب إغالقها  

 رشيد بوطيب: ترجمة

درس األنثروبولوجيا الثقافية وعلم االجتماع في . مراد غونغور يعمل آموسيقي (

)ة آاناك آتاكفرانكفورت، ويعد أحد مؤسسي الجمعية السياسي  
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