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بجأ االتخاؾ الهجخة الى مشح مصمع ستيشات القخف العذخيغ وألسباب اقترادية        
اعجادهع  لتديج عغ ثالثة بحثًا عغ فخص العسل وعبخ ثالثة اجياؿ ارتفعت السانيا 

هحا التجسع ألكبخ عانى  ؛%( مغ الدكاف السحمييغ4وشكمػا ) ونرف مميػف ندسة
جالية اجشبية العجيج مغ السذاكل االجتساعية بدبب التبايغ الحزاري الحي اعاؽ 

تجدجت الرعػبات الثقاؼية لألتخاؾ بعامل و  سمية التكامل واالنجماج في السجتسع.ع
تائج التفاوت ومغ ثع تسخزت مذكمة البصالة والفقخ كشتيجة مغ ن ،التعميعالمغة و 

الحي نجرت الكتابات العخبية  ، ومغ هشا تتأتى اهسية هحا البحثالثقافي واالجتساعي
شاريح والخسائل الجامعية اذ رفج البحث العجيج مغ السرادر العمسية كاأل ؛عشه
االت واالخبار السشذػرة في شبكة ، فزاًل عغ السقالبحػث االكاديسية لباحثيغ اتخاؾو 

تزسغ البحث اربعة مباحث بجأ السبحث االوؿ بسخاجعة عامة . السعمػمات الجولية 
االلسانية والهجخة التخكية، وشسل السبحث الثاني االوضاع  -لمعالقات التخكية 

االجتساعية لألتخاؾ في السانيا ، ؼيسا عالج السبحث الثالث اوضاعهع الثقاؼية ، 
 .ؽ السبحث الخابع الى االوضاع االقتراديةوتصخ 

 تركيا؛ اتراك ألسانيا؛ األوضاع االجتساعية ألتراك السانيا؛ الكمسات السفتاحية:
 ألسانيا.
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        Since the early 1960s , for economic reasons, Turks have begun 

to migrate to Germany in search of jobs through three generations, 

their numbers have increased to more than three and a half million 

people and formed 4% of the local population. This gathering of the 

largest foreign community suffered from many social problems due to 

the cultural disparity that hindered the process of integration and 

inclusion in the society. The cultural difficulties of Turks were 

because of the factor of language and education, and thus the problem 

of unemployment and poverty resulted from cultural and social 

disparities. Therefore, this topic is important due to the scarcity of 

studies about it in Arabic. The research has been backed by many 

scientific sources such as dissertations, theses, and academic research 

by Turkish researchers in addition to the articles and news published 

on the internet. The research included four sections. The first topic 

covered the Turkish-German relations and Turkish immigration. The 

second topic involved the social conditions of Turks in Germany, 

while the third one dealt with their cultural conditions. The fourth 

topic touched on economic conditions. 
Keywords: Turks of Germany; Germany's Turks social 
conditions; Turkey; Germany. 
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 السقجمة
االلسانيػػػة جػػػحور تاريخيػػػة تستػػػج الػػػى مصمػػػع القػػػخف الدػػػػادس  -لمعالقػػػات التخكيػػػة       

عذػػػخخ وخػػػالؿ القػػػخف التاسػػػع عذػػػخ تدايػػػج الشفػػػػذ االقترػػػادي  والسرػػػالح االلسانيػػػة فػػػي 
الجولػػة العثسانيػػة بتػػػػلي السانيػػا تػػػجريب الجػػير العثسػػػاني وحرػػػلها عمػػػى امتيػػاز سػػػكظ 

تحػػػت االسػػػػاؽ العثسانيػػػة  ابػابهػػػا امػػػاـ بغػػػجاد وسػػػكة حجيػػػج الحجػػػاز وف -حجيػػػج بػػػخليغ 
البزػػائع االلسانيػػة ، فزػػاًل عػػغ اقامػػة القشرػػميات االلسانيػػة  وبعػػج تأسػػيذ  الجسهػريػػة 

وتصػػػػػرت عالقاتهسػػػػا الثقاؼيػػػػة  4294التخكيػػػػة ، عقػػػػجت الػػػػجولتيغ اتفاؾيػػػػة  ػػػػجاقة سػػػػشة 
لسانيػة فػي لحاجة تخكيا الػى الخبػخات اال 4291واالقترادية بتػؾيع اتفاؾية تجارية سشة 

مجػػػاؿ االقترػػػاد والتكشػلػجيػػػا ، ومشػػػح مشترػػػف القػػػخف العذػػػخيغ اخػػػحت العالقػػػات بػػػيغ 
الجولتيغ مدارها في اشار حمف شساؿ االشمدي واالتحاد االوربي ، ولحاجة السانيا الى 

  .4294 االيجي العاممة عقجت الجولتيغ اتفاؾية تبادؿ االيجي العاممة  سشة 
القػػخف العذػػخيغ اخػػحت هجػػخة اليػػج العاممػػة التخكيػػة الػػى السانيػػا ومشػػح مصمػػع سػػتيشات       

( ، ؼيسػػػا امتػػػجت 4211-4294مػػػجاها عبػػػخ ثالثػػػة اجيػػػاؿ كانػػػت االولػػػى خػػػالؿ السػػػجة )
بجايػػة مخحمػػة  4291( ، ومثمػػت سػػشة 4291-4211هجػػخة الجيػػل الثػػاني بػػيغ سػػشتي )

سانيػا وشػكمػا اوسػع خ وبحلظ ا بح االتػخاؾ اكبػخ جاليػة اجشبيػة فػي الهجخة الجيل الثالث
( مميػػف ندػسة وا ػبحػا يسثمػػف 1,3تجسع لألتخاؾ في الخارج ، اذ يديج تعػجادهع عػغ )

( مميػػػػف حدػػػب هيصػػػة االحرػػػاس االلسانيػػػة لدػػػشة 94%( مػػػغ سػػػكاف السانيػػػا البػػػال  )4)
مػػا يذػػكل حزػػػرًا اجتساعيػػًا وثقاؼيػػًا واقترػػاديًا وسياسػػيًا مهسػػًا ، اال اف ذلػػظ لػػع  9194

ػر العجيج مغ السذاكل التي بجأت تصفػ عمى سصح هحا الحزػر حطػت يحل دوف ضه
باهتسػػاـ كبيػػػخ مػػغ لػػػجف االوسػػاا الدياسػػػية واالعالميػػػة واالكاديسيػػة فػػػي كػػل مػػػغ تخكيػػػا 

  . والسانيا
وتتسثػل فػي معالجػة مذػكمة انػجماج االتػخاؾ السهػاجخيغ الػى السانيػا فػي  :اشكالية البحث

اتبعتهػػػا الحكػمػػػة االلسانيػػػة لتفػػػادي الفػػػػارؽ بػػػيغ ضػػػل سياسػػػة التكامػػػل واالنػػػجماج التػػػي 
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السهػػػاجخيغ والسجتسػػػع االلسػػػاني السػػػيسا واف هػػػحت السذػػػكمة انعكدػػػت بذػػػكل كبيػػػخ عمػػػى 
 .الجيل االوؿ مغ االتخاؾ السهاجخيغ

يشصمػػا البحػػث مػػغ فخضػػية مفادهػػا اف الصخيػػا االسػػمع لجيسػمػػة الػجػػػد : فرضييية البحييث
ب االتػخاؾ لدياسػة التكامػل واالنػجماج التػي تشتهجهػا التخكي في السانيا يكسغ فػي اسػتيعا

الحكػمػػة االلسانيػػة وتقػػبمهع لؿػػيع الثقافػػة االلسانيػػة واتقػػانهع المغػػة االلسانيػػة مػػع احتفػػاضهع 
 بخرػ يتهع االجتساعية وؾيسهع االسالمية

تتأتى اهسيػة البحػث فػي تدػميض الزػػس عمػى ابػخز السذػاكل االجتساعيػة : هسية البحثأ
واالقترػػػادية التػػػي يعانيهػػػا مجتسػػػع االتػػػخاؾ فػػػي السانيػػػا ، اذ نػػػجرت الجراسػػػات والثقاؼيػػػة 

العخبيػػة فػػي هػػحا الجانػػب لػػحلظ اعتسػػج البحػػث العجيػػج مػػغ السرػػادر العمسيػػة كاالشػػاريح 
والخسػػائل الجامعيػػة التخكيػػة فزػػاًل عػػغ البحػػػث االكاديسيػػة والتقػػاريخ الجوليػػة والسقػػاالت 

ػمػػػات الجوليػػػة، كسػػػا يقػػػجـ البحػػػث معمػمػػػات جيػػػجة واالخبػػػار السشذػػػػرة فػػػي شػػػبكة السعم
االلسانيػػة واثػػخ الػجػػػد التخكػػي فػػي السانيػػا عمػػى  –لمبػاحثيغ فػػي مجػػاؿ العالقػػات التخكيػػة 

  .العالقات بيغ الجولتيغ
اعتسػػج البحػػث عمػػى السػػشهج التػػاريخي الػ ػػفي فػػي معالجػػة اوضػػاع : مشهجييية البحييث
  .االتخاؾ في السانيا
لبحػػػػث اربعػػػػة مباحػػػػث بػػػػجأ السبحػػػػث االوؿ بسخاجعػػػػة عامػػػػة تزػػػػسغ ا: هيكمييييية البحييييث
، وشػػػػػسل السبحػػػػػث الثػػػػػاني االوضػػػػػاع االلسانيػػػػػة والهجػػػػػخة التخكيػػػػػة -كيػػػػػة لمعالقػػػػػات التخ 

االجتساعية لألتخاؾ في السانيا ، ؼيسا عالج السبحث الثالث اوضاعهع الثقاؼية ، وتصخؽ 
 .السبحث الخابع الى االوضاع االقترادية
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 السبحث االول
 االلسانية والهجرة التركية -العالقات التركية

االلسانية عبخ تاريخها الصػيل بيغ مّج وجدر، كانت  -تبايشت العالقات التخكية
اذ حجثت اوؿ مػاجهة عدكخية بيغ  باو بجايتها مع بجأ الدحف العثساني نحػ اور 

(، وعشجما اعتمى عخش 4399-4391الجولتيغ في عهج الدمصاف سميساف القانػني )
ف مخحمة مغ الرجاقة بأرساؿ ا( دخمت الجولت4199-4141بخوسيا فخيجرش الثاني )

عقج الرجر  4194وفي سشة  .4133السانيا أولى سفخاتها الى الجولة العثسانية سشة 
 ,Ōnsōz)غب باشا معاهجة  جاقة وسالـ مع الدفيخ االلساني الكػنت كاروؿاالعطع را 

2009, 2011a) باتباع السانيا  4911، وسخعاف ما تخاجعت بؿياـ الػحجة االلسانية سشة
سياسة تهجؼ الى تسديا الجولة العثسانية، ثع عادت وتحدشت في عهج السدتذار 

وتدايج الشفػذ االلساني في  .Bismarek (4914-4921)االلساني اوتػفػف بدسارؾ 
بخليغ بتسػيل  -كة حجيج بغجادابخز محصاته تأسيذ خض س مغ كافو الجولة العثسانية، 
االسهاـ بتصػيخ و  ،وتعديد التعاوف العدكخي  ،با بالذخؽ االوسضو الساني لخبض اور 
-4244وقبيل انجالع الحخب العالسية االولى ) .(Ünver, 2011)الجير العثساني

ودخمت الجولة  ،4244 / اغدصذآب 9( عقجت الجولتاف اتفاؾية سخية في 4249
العثسانية الحخب الى جانب السانيا والشسدا والسجخ، وكانت نتائجها هديسة كمتا 

تغييخ أنطستها الدياسية، فعقجت الجسهػرية التخكية مع السانيا  نتج عشها، و الجولتيغ
وبجأت  .(Tiçin & Aydın, 2017, 110–115)4294 / مارسآذار 1اتفاؾية  جاقة في 

العالقات الثقاؼية تأخح مجاها عبخ ارساؿ البعثات الجراسية لحاجة تخكيا الى تصػيخ 
واالستعانة بالجامعات االلسانية في مجاؿ التكشػلػجيا واالقتراد ودعع  ،ادهااقتر

، كسا تزسشت االتفاؾية بشػدًا (Ünver, 2011)الجامعات التخكية باألساتحة والسختريغ 
تتعما بالسجاؿ االقترادي كسشح امتيازات االقامة وتأميغ حقػؽ السػاششيغ في مسارسة 

تػ مت الجولتاف الى  4291وفي سشة  .نذاشاتهع التجارية والرشاعية واالستثسارية
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 & Ercan)ؾية التجارية وأهع ما تزسشته خفس الخسػـ الكسخكيةالتػؾيع عمى االتفا

Çeyreǧinde, 2006, 7–10). 
( حخ ت تخكيا عمى اتباع 4243-4212خالؿ الحخب العالسية الثانية )

سياسة حياد متػازف ازاس االشخاؼ الستحاربة التي سعت عبخ العجيج مغ وسائل الزغض 
، فقج (Ghee, 1990, 11–12) ا االمخ بألسانيااقشاع تخكيا لجخػؿ الحخب، وقجر تعم

 استسخت عالقات الرجاقة وتصػرت في السجاؿ االقترادي عبخ ترجيخ تخكيا مادة
وفي ضل االنترارات االلسانية الستالحقة في  .(Kūrkçüǧlu, 1985, 85)الكخوـ اليها 

البمقاف وعـد هتمخ شغ حسمة ضج االتحاد الدػفيتي، وقعت تخكيا اتفاؾية عجـ االعتجاس 
، (Sosyal, 1965, 291–292)مع احتخاـ حجودها  4244 / يػنيػحديخاف 49عميها في 

إال أف ذلظ لع يدتسخ شػياًل سيسا بعج التخاجع العدكخي االلساني وسمدمة السؤتسخات 
به ، وبسػج4241 / يشايخالتي عقجها الحمفاس كسؤتسخ كازابالنكا في كانػف الثاني

 / أكتػبخمشحت بخيصانيا مداعجات عدكخية لتخكيا، ومؤتسخ مػسكػ في تذخيغ االوؿ
، التي استهجفت اقشاع تخكيا لجخػؿ الحخب قسة القاهخة في أواخخ العاـ نفدهو  4241

 ،وتحخيخ فخندا ،قافموبعج شخد قػات السحػر مغ الب .(Erhan, 2002, 212)ضج السانيا
 -، فزاًل عغ السداعجات البخيصانية4243 / مايػوالياباف في ايار واستدالـ السانيا

 4244االمخيكية، بادرت تخكيا الى قصع عالقاتها الجبمػماسية مع السانيا سشة 
(Deringil, 1989, 141).  الخاص  4243 / فبخايخشباا 44-4إثخ عقج مؤتسخ يالصا و

 4243 / فبخايخشباا 91بتأسيذ األمع الستحجة، أعمشت تخكيا الحخب عمى السانيا في 
(Diǧerleri, 2005, 292; Ercan & Çeyreǧinde, 2006, 213). 

االلسانية -ومشح الشرف الثاني مغ القخف العذخيغ اخحت العالقات التخكية
إذ سعت تخكيا ومشح  ؛واالتحاد االوربي NATOمدارها في اشار حمف شساؿ االشمدي 

 ,Erdoğan)الى الدػؽ االوربية السذتخكة بجعع وتأييج الساني  لالنزساـ 4232سشة 

، في ضل التصػر الحي شهجته العالقة بيغ البمجيغ في السجاالت االقترادية (6 ,2010
واالجتساعية والثقاؼية فزاًل عغ عالقات الرجاقة والتعاوف في اشار حمف شساؿ 
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-Anıl, 2010; Tūrkiye)كيالت التعاوف األوربي االشمدي والسجمذ االوربي وتذ

Almanya Federal Cumhuriyeti Siyasi, n.d.).  4221وبعج الػحجة االلسانية سشة 
( سياسة 4299-4229) Helmot Kohlوتبشي السدتذار االلساني همسػت كػؿ 

االوربة الججيجة الهادفة الى بشاس السانيا ثقاؼيًا وديشيًا واعادة هشجسة الخرػ ية الثقاؼية 
االوربية بخفس كل ما هػ اجشبي وغيخ مشدجع مع هحت الثقافة وتخاجع اهسية تخكيا في 

 .(Erdoğan, 2010, 6–10)االمغ القػمي االلساني
 Gerhard Fritzمشح مجيس حكػمة السدتذار األلساني )غيخهارد شخويجر 

Kurt Schröder 9111-5002 ) تغيخ مػقف ألسانيا باتجات دعع جهػد تخكيا
الجاعع األقػى كانت ألسانيا  4222لالنزساـ لالتحاد األوروبيخ ففي قسة همدشكي عاـ 

بيغ دوؿ االتحاد األوروبي إلعصاس تخكيا وضع السخشح لعزػية االتحاد. جاس ذلظ 
بعج الخسالة السذهػرة الحي بعثها رئيذ الػزراس التخكي )بػلشج أجاويج( إلى السدتذار 

، التي أكج فيها عمى التداـ تخكيا بتشفيح 4222أيار  99األلساني غيخهارد شخويجر في 
شهاغغ قبل بجس مفاوضات العزػية. فزاًل عغ ذلظ كانت هشاؾ عجة معاييخ كػب

أسباب لجعع حكػمة شخويجر لعزػية تخكيا مشها أف كال الذخيكيغ االئتالفييغ في 
 "Social Democratic Partyالحكػمة األلسانية "الحدب الجيسقخاشي االجتساعي 

لمتكامل األوروبي الحي يخأسه شخويجر وحدب الخزخ، لجيهسا شخيقة فهع مختمفة 
مقارنة باالئتالؼ الحكػمي الدابا )الجيسقخاشييغ السديحييغ والميبخالييغ( الحي كاف 
يخأسه همسػت كػؿخ فالصخيقة الججيجة التي تبشتها حكػمة شخويجر لفهع التكامل 
األوروبي استمدمت قشاعة أكثخ شسػلية لساـية أوروبا. وؼيسا أكجت حكػمة كػؿ 

والسطاهخ الثقاؼية كعػامل وحجة لمجوؿ األوروبية )الشادي  الدابقة عمى الجيغ
السديحي(، فاف حكػمة شخويجر أكجت عمى مدالة القخب الجغخافي وعالقات حدغ 

 .(444،  فحة 9111)الشعيسي،  الجػار بجاًل مغ عػامل الجيغ والثقافة
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     جرة االتراك الى السانياه

حاجة الى اليج العاممة الضهخت  حخب العالسية الثانية واعادة بشاس ألسانيابعج ال
ة واليػنانية ودوؿ البحخ االجشبية فاستعانت بالعسالة االيصالية واالسبانية والبختغالي

قج دخمت الحكػمتاف التخكية وااللسانية في مفاوضات لع 4231وفي سشة  الستػسض.
وكانت تخكيا بحاجة ماسة لتجاوز مذكمة البصالة مة اتفاؾية تبادؿ االيجي العام

بم   4291وبحمػؿ سشة  .(Yaprak, 2013, 863–864)والحرػؿ عمى العسمة الرعبة 
 ,Haksever) ( شخز معطسهع مغ العساؿ9311ا نحػ )مجسػع االتخاؾ في الساني

2014, 68) . 
 سا يأتي:كجيج مغ االجياؿ ويسكغ تتبع مخاحل هجخة االتخاؾ الى السانيا عبخ الع

 (:1973-1961الجيل األول ) -1
وقعت السانيا مع تخكيا اتفاؾية الستؿباؿ  4294 / نػفسبختذخيغ االوؿ 11في 

في حاؿ  عمى أنه ونرت االتفاؾية عمى بشج يشز .( عامل لسجة خسذ سشػات9311)
 Tūrkiye)سشػات أخخى  ةرغبت الجولتيغ يتع تسجيج اقامة العساؿ االتخاؾ الى ثالث

Cumhuriyeti Ile Almanya Federal, n.d.) وو مت اوؿ دفعة مغ العساؿ االتخاؾ ،
عا سة والية  Dūsseldorf( عاماًل الى مجيشة دسمجورؼ 431الى السانيا والبالغة )

بإسصشبػؿ، اذ نطع  Sirkeciشساؿ الخايغ عبخ محصة قصار حيجرباشا ومتشدت سخكجي 
، وبخعاية وتذجيع (Haksever, 2014, 70)حفل استؿباؿ اقامها بشظ التذغيل األلساني 

الحي  4294 / يػليػتسػز 43الحكػمة التخكية، وهشا البج مغ االشارة الى انه بتاريخ 
كسا تع  Tophaneسبا االتفاؾية تع افتتاح شعبة االرتباا االلسانية في مشصقة شػبخانة 

( فخ ة عسل 949192شبػؿ لتػفيخ )افتتاح شعبة لجائخة العسل االلسانية في اسص
ويتػلى مهسة اختيار االشخاص واالشخاؼ عمى اتساـ االجخاسات الرحية وتجقيا 

وكأجخاس  الستقجميغ ومهارتهع بػية تدفيخهع.السدتسدكات الذخرية وتأكيج قابمية 
لمعساؿ الخاغبيغ بالدفخ والعسل في السانيا  دليالً بػ فه تحفيدي قاـ السخكد بشذخ كخاس 

، ما شجع اليج (Cuntz, 2011, 8)تحت عشػاف )الدفخ الى السانيا وشخوا العير فيها( 
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، وألسباب الستػاضع العاممة التخكية مغ مختمف االنتساسات وذات السدتػى التعميسي
، الى الهجخة والعسل هشاؾ في مجاالت التعجيغ واالنذاسات والشديج اقترادية

الحي استػعب نحػ  Kōlnوالرشاعات كسرشع سيارات فػرد في مجيشة كػلغ 
اشما االلساف عمى اليج العاممة االجشبية و  .(Ōger, n.d., 61) ( عامل تخكي49111)

بعجهع ضيػفًا مؤقتيغ  Gastarbeiterلزيػؼ ومشهع االتخاؾ تدسية العساؿ ا
(Haksever, 2014, 69) ؾيع ، وبم  عجد هؤالس العساؿ خالؿ الدشة األولى مغ تػ

( عامل غالبيتهع مغ الحكػر، بيشسا ارتفعت هحت الشدبة سشة 9111االتفاؾية نحػ )
 ( امخأة 9392( عاماًل مشهع )41332لترل الى ) 4299

(Ersun, 1996, 4).  وبمغت
لمعسل (، ويبجو أف تدايج اعجاد العساؿ االتخاؾ السدافخيغ 91411نحػ ) 4291سشة 

تعجياًل تزسغ  4294اذ شهجت سشة  4294في السانيا كاف وراس تعجيل اتفاؾية سشة 
واالقامة وتزسيشها حقػؽ العساؿ االتخاؾ ازاس الحػادث  (السؤقتة)ححؼ عبارة 

واالمخاض والزساف االجتساعي وتأميغ حقػؽ االشفاؿ االتخاؾ السػلػديغ في السانيا 
(Şahin, n.d., 2) وبحلظ فقج شهجت الدشػات الالحقة تدايج اعجاد العساؿ االتخاؾ الى ،

حالة الخكػد االقترادي وبدبب  خ(Genel, n.d., 310) 4293( سشة 411111نحػ )
شهجت الهجخة تػقفًا ندبيًا، اال انها سخعاف ما أستأنفت بيغ االعػاـ  4299عاـ 

 ,Orendt, 2010) وتدايجت اعجادهع بذكل فاؽ اعجاد العساؿ االيصالييغ 4291-4214

، ؼيسا و ل 4214( عامل سشة 311111، وتزاعف العجد ليديج عغ )(169
( 913111، وفي مرجر اخخ بم  )4211( بحمػؿ عاـ322111ادهع الى )تعج

 ,Yavuz)%( مغ تعجاد االجانب في السانيا 9.4شخرًا، إذ شكل االتخاؾ نحػ )

2013, 613). 
ساهست العجيج مغ العػامل الجاخمية في تخكيا في تدايج االؾباؿ عمى الهجخة و 

والعسل في السانيا في مقجمتها دخػؿ تخكيا مخحمة الترشيع واقامة القخى العرخية 
وادخاؿ التكشػلػجيا الى الدراعة ما ادى الى الهجخة مغ الخيف الى السجيشة وانعكذ 

لقخويػف السهاجخوف البحث عغ فخص عسل خارج سمبًا عمى القصاع الدراعي، اذ بجأ ا
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تخكيا، فزاًل عغ ذلظ فإف مطاهخ عجـ االستقخار الدياسي الحي شهجته تخكيا بعج سشة 
مسثاًل بقرخ عسخ الحكػمات االئتالؼية وعجدها عغ مػاجهة مذكالت البالد  4294

وبخوز  ،يةوتدايج الجيػف الجاخمية والخارج ،االقترادية وفي قجمتها ضاهخة البصالة
 ضاهخة العشف الدياسي في السذهج التخكي آنحاؾ.

با، و نذصت الجبمػماسية التخكية في دعع اليج العاممة التخكية في السانيا واور 
، وقعت في بخوكدل سمدمة بخوتػكػالت 4211 / نػفسبختذخيغ الثاني 91فبتاريخ 

ا مغ الزسانات ضسشت حقػؽ العساؿ االتخاؾ كالزساف االجتساعي وحا التشقل وغيخه
(Suǧanlı, 2003, 46)مغت ايخادات ، ما انعكذ ايجابًا عمى االقتراد التخكي، اذ ب

نحػ مميار ومائة وواحج وسبعػف مميػف  4214تخكيا مغ التحػيل الخارجي سشة 
( مميػف دوالر ؾيسة تحػيل العساؿ االتخاؾ في السانيا، وقج و ل 414دوالر، مشها )

( مميػف دوالر مغ مجسػع تحػيل العساؿ االتخاؾ 141الى ) 4219هحا الخقع سشة 
(Ōnsōz, 2011b). 

اتدع الجيل االوؿ مغ العساؿ االتخاؾ هشاؾ، وغالبيتهع مغ فصة الذباب الحيغ 
 ,Orendt)سشة ( ويشحجروف مغ بيصة ريؽية وزراعية 41-91رهع بيغ )تخاوحت اعسا

2010, 168)
ية بالعجيج مغ السطاهخ يأتي في مقجمتها عجـ االلساـ بالمغة االلسان  

%( مشهع، وكانػا 91بشدبة تتجاوز )لى السؤهالت والتخررات في العسل وافتقارت ا
، فزاًل عغ عجـ (Şahin, n.d., 3)يأممػف بالعػدة الى بالدهع ويعُجوف وجػدهع مؤقتًا 

وشكل غيخ  ،امتالكهع لذهادات دراسية وغالبيتهع مغ مشاشا االناضػؿ الستفخقة
، ما انعكذ عمى واقع حياتهع (Haksever, 2014, 71) الستدوجػف ندبة كبيخة مشهع

 واسمػب معيذتهع.
 (:1980-1973الجيل الثاني ) -2

وتعجيالتها وآثخوا البقاس عمى  4294لع تمتـد العسالة التخكية ببشػد اتفاؾية سشة 
هع بادر باستقجاـ الخغع مغ الطخوؼ السعيذية التي عانػا مشها، بل اف البعس مش

 ,Haksever, 2014, 72; Şahin) 4214عائمته لمعير سػية هشاؾ السيسا بعج سشة 
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n.d., 2)غ االلساف بعج االزمة الشفصية التي شهجها العالع سشة ثار حؽيطة السدؤوليما ا ؛
4211 (Orendt, 2010, 169)ا اليج العاممة ، ما دفع الحكػمة االلسانية الى ايقاؼ تجف

استهجفت تقييج تجفا السديج مغ العساؿ و ، 4211 / نػفسيخالتخكية في تذخيغ الثاني
وبجأت بػضع العػائا  األجانب مع تدهيل انجماج العساؿ الحالييغ بالسجتسع االلساني،

وعمى الخغع مغ ذلظ فقج شهجت هحت  .(Oner, 2014, 72) اماـ اجخاسات مشح الفيدا
السخحمة تدايج اعجاد االتخاؾ في السانيا نتيجة لمعجيج مغ العػامل يأتي في مقجمتها 

التي زاد مغ رغبة االتخاؾ باستقجاـ  4211ألسخة( سشة  جور قانػف لع الذسل )تػحيج ا
مشهع بادر الى الدواج مغ التخكيات واستقجامهَغ الى السانيا  اً عػائمهع بل اف قدس

(Suǧanlı, 2003, 32) مع االخح بشطخ االعتبار حالة عجـ االستقخار التي عاشتها ،
فكاف لحلظ اثخ واضح عمى تدايج تعجاد االتخاؾ  ؛تخكيا شيمة سبعيشات القخف العذخيغ

 .(Yaprak, 2013, 264) %(91وارتفاع ندبة الشداس التخكيات السهاجخات نحػ )
اخخ في تذجيع االتخاؾ عمى  مخ كاف لمقػانيغ االلسانية دورفي حؿيقة االو 

 ،فيهاف في السانيا يتستعػف بحا االقامة الجائسة و فالسػلػد خالبقاس واالستقخار في السانيا
فزاًل عغ حا العامل االجشبي الحرػؿ عمى اجػر عسل لسجة سشة في حالة عجـ 

 % مغ ُاجػر عسمه اليػمي99-39حرػله عمى فخ ة عسل بسا يتخاوح بشدبة 
(Akçaylı, n.d., 111–112) ومغ جانب آخخ فاف االتخاؾ الحي فقجوا فخص عسمهع لع ،

، والبعس عغ فخص عسل اخخى في مجاؿ التجارة يعػدوا الى تخكيا بل اخحوا بالبحث
ة لفتح دكاكيغ  غيخة أو مصاعع اآلخخ بادر الى بيع حاجياته اليػمية كالسػاد الكهخبائي

الذاورما( واالفخاف وبيع الفػاكه والخزخ، ؼيسا دخل البعس اآلخخ  -)كسصاعع الكز
قصاع الخجمات أو العسل في مكاتب السحاماة واالستذارات وعيادات االشباس ومكاتب 

، وبحلظ ارتفعت اعجاد االتخاؾ في هحت الطخوؼ وبمغت (Ōger, n.d., 62)الهشجسة 
 .(Ersun, 1996, 5) ( مميػف شخراً 4.3نحػ ) 4291ة سشة نهاي
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 الجيل الثالث )مرحمة االستقرار بين سياسة التذهيق والتكامل(: -3

، 4299بجأت الحكػمة االلسانية مشح تػلي السدتذار همست كػؿ الحكع سشة 
قب تدايج اليج العاممة االجشبية سيسا التخكية، اذ كذفت مجمة السانية وثيقة بخيصانية اتخ 

تزسشت مشاقذة كػؿ مع رئيدة وزراس بخيصانيا مارغخيت تاتذخ في مجيشة بػف 
تخؽيس عجد االتخاؾ الى الشرف بحريعة انهع لع يشجمجػا  4299االلسانية سشة 

 No)فة ججًا تعيا عسمية انجماجهع بالسجتسع بالسجتسع االلساني ويحسمػف ثقافات مختم

Title, 2013) إذ تبشت السانيا سياسة التذػيا والتذجيع عمى عػدة العساؿ الى بالدهع ،
( مارؾ لكل شفل 4311( مارؾ و)41311عبخ مشح كل شخز يعػد الى بالدت )

(Tanōr, 2008, 250) وبم  عجد السدتفيجيغ االتخاؾ مغ هحا االجخاس نحػ ،
وقجر تعما االمخ بأعجاد االتخاؾ العائجيغ  .(Suǧanlı, 2003, 68) ( شخراً 431111)

بسػجب هحا االجخاس، فقج اختمفت السرادر التخكية في تحجيجت، فسشها ما يذيخ الى أف 
، ومشها ما يػ ل العجد الى (Eser, n.d., 18–19) (491111العجد و ل الى )

ومهسا يكغ مغ  (Haksever, 2014, 88; Suǧanlı, 2003, 20) خراً ( ش944111)
%( 44.4امخ فقج انخفس التػاجج التخكي في السانيا بسػجب هحت الدياسة بشدبة )

 .(Kōse, n.d., 19) ( مميػف شخز4.4جع اعجادهع الى )وتخا
شهجت السانيا وفخة اليج  4221بعج انهيار ججار بخليغ والػحجة االلسانية سشة 

العاممة وكثافة سكانية، ما دفع مدألة وجػد االتخاؾ في السانيا الى الػاجهة مخة اخخى 
، وبجأت السانيا (Palo, 2014, 4)وا بح محل نقاش وحػار في مباحثات الجولتيغ 

وضع العخاقيل اماـ الهجخة التخكية عبخ سغ قػانيغ والتذخيعات وفخض شخوا عمى 
، إال أف ذلظ لع يثغ االتخاؾ عغ الهجخة (Kōse, n.d., 22)حرخًا  لألتخاؾمشح الفيدا 

 واالستقخار هشاؾ في ثسانيشات وتدعيشات القخف العذخيغ بفعل عامميغ رئيديغ هسا:
ضاهخة  دالػضع الجاخمي التخكي الستسثل بحالة عجـ االستقخار االقترادي وتجج-أ

 العشف الدياسي في مشاشا جشػب شخؽ االناضػؿ.
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عمى  4229إذ وقعت السانيا سشة  ؛ازاس السهاجخيغ االتخاؾتصػر الدمػؾ االلساني  -ب
 التي تزسشت الحقػؽ الدياسية واالقترادية Maastrichtمعاهجة ماستخخت

لػاليات االلسانية تبشي سياسات وقػانيغ اواالجتساعية لجوؿ االتحاد االوربي واتاحة 
ػؿ مػاششي الجوؿ مختمفة عغ الحكػمة الفيجرالية وأوججت مشاخًا لمعسل السذتخؾ وحر

بية التي تتيح لهع الحخية التشقل والهجخة و االعزاس في االتحاد عمى الجشدية االور 
، كسا شهج (Suǧanlı, 2003, 68)داخل االتحاد فزاًل عغ تستعهع بالحقػؽ الدياسية 

( تغيخات عجة مشحت السهاجخيغ 4222-4221قانػف الجشدية األلساني خالؿ الفتخة )
األجانب حقػقهع االجتساعية والدياسية واالقترادية وسهمت الحرػؿ عمى الجشدية 

سشة  91إذ أ بح مغ حا االشخاص حتى سغ  ،(Eser, n.d., 18–19)األلسانية 
يتهع الى الجشدية االلسانية ومشح االشفاؿ االجانب السػلػديغ في السانيا حا تغييخ جشد

( سشة الى ثساف سشػات كذخا لمحرػؿ عمى 43الجشدية وتخؽيس مجة االقامة مغ )
 .(Haksever, 2014, 88; Oner, 2014, 74; Suǧanlı, 2003, 2)الجشدية االلسانية

قدع  بادروفا هحت السعصيات تخسخت رغبة االتخاؾ في البقاس واالستقخار و 
 .(Kōse, n.d., 19)مشهع الى بيع بيػتهع في تخكيا واشتخوا أخخى في السانيا 

وضسغ سياقات العسل االوربي السذتخؾ سعت السانيا الى تصبيا سياسة 
بي التي استهجفت السهاجخيغ في و التكامل والتجانذ التي تشاسب مػاششي االتحاد االور 

وازالة  ،ألسانيا عبخ السكتب االتحادي لمهجخة والالجصيغ بػية دمجهع بالسجتسع االلساني
والقزاس عمى بؤر التػتخ والتسيد  ،سع االلسانيالفػارؽ بيغ هؤالس السهاجخيغ والسجت

وضع بخامج لتعميع المغة االلسانية والتعخيف بالسجتسع  عبخالعشرخي والفػارؽ الجيشية 
االلساني والتػجه نحػ سػؽ العسل، إذ شسمت سياسة التكامل السجاالت التعميسية 

 ,Cuntz, 2011, 10; Haksever, 2014, 82; Şahin)والثقاؼية واالجتساعية واالقترادية 

n.d., 5)  تأسيذ مخكد االبحاث  4293، ولستابعة نتائج عسمية االنجماج تع سشة
 Tūrkiye Araṣtırmalar Merliezi vakfı / Stiftung Zentrum fūr( TAMالتخكية )

Tūrkei studien  في مجيشة اسغEssen  مغ ِقبل حكػمة والية وستيفاليا كسشطسة
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ستذارية بالتشديا مع وزارة االنجماج والذؤوف االجتساعية مجتسع مجني تعسل كجهة ا
، ويقجـ السعمػمات الستعمقة بتصػيخ سياسة التكامل في الػالية وبخئاسة وزيخ العائمة

 .(TAMVAKI 25 Yınlı Kuyluyor, 2010)واالنجماج 
ة، وقفدت مغ ثافة العجدية لألتخاؾ في هحت السجبهحت الػتيخة تراعجت الك

، وتدايج اعجاد 9111( سشة 9,121,111الى ) 4291( سشة 4,431,131)
%( مشهع عمى الجشدية 19الحا ميغ مشهع عمى الجشدية، اذ حرل ما ندبته )

(Kōmūrcū, 2011, 14; Orendt, 2010, 170).  وحدب دائخة االحراس األلسانية
 9144( سشة 9,231,111فقج بم  عجد االتخاؾ ) Statisches Bundesamtالفيجرالية 

(Almanya’da Tūrklerin Sayısı, 2013)يسا بم  عجد الحا ميغ عمى الجشدية ، ؼ
 Alman Vatandaşı Olan) 9141( سشة 4,414,111االلسانية حدب الجائخة نفدها )

Tūrkleri Sayısı, 2017) واليػـ تتحجث مخاكد االبحاث واالحراس والسهتسيغ بهحا ،
السانيا وبخوز مرصمح )االلساف مغ ا ػؿ  ( مميػف تخكي في1¸3الذأف عغ تػاجج )

 .Gasterbeiter (Suǧanlı, 2003, 13)تخكية( بجاًل مغ االتخاؾ الزيػؼ 
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 السبحث الثاني
االوضاع االجتساعية 

استقخ االتخاؾ في ست واليات رئيدة ذات االهسية االقترادية وهي حدب 
دغ وبخليغ هف فػرتيسبػغ  وبافاريا و دوباشساؿ الخايغ ويدتفاليا فة الدكانية الكثا

 واالنجماج انقدع االتخاؾ الى فصتيغ هسا:، ووفا سياسة التكامل (4)وسكدػنيا الدفمى
تشدب الى الجيل االوؿ مسغ لع تدتػعبهع سياسة التكامل وهع عمى  الفئة األولى: -1

االغمب مغ جحور قخوية، عاشػا في مشاشا معدولة تفتقج الى الخجمات ؾياسًا 
بالسشاشا االخخى وفي بيػت قجيسة، إذ تػجج اكبخ مشاشا العدؿ في العا سة بخليغ، 

التي يشطخ اليها وكأنها احجى قخى  Kreuzbergوتعخؼ بسشصقة كخوزبيخؾ 
االناضػؿ، وتػجج مشاشا العدؿ االخخى في مجيشة ميػنخ وهامبػرغ وغيخها 

(Suǧanlı, 2003, 67) اتدست حياة هحت الفصة باالستقاللية واالنعداؿ وبعيجيغ خ و
بثقافتهع وتقاليجهع ومسارساتهع لذعػرهع بالفػارؽ والتسييد عغ السجتسع االلساني وقمقهع 
مغ تخاجع ؾيع التدامح والتعاير في السانيا وتسدكهع بخوابصهع مع الػشغ األـ تخكيا 

 .(Baṣkurt, 2009, 88)مقابل التحفظ وعجـ االتراؿ بجيخانهع األلساف 
وتذكل عسمية التكامل واالندجاـ أكبخ السذكالت التي تعاني مشها هحت الفصة 
لعجـ اتقاف المغة األلسانية والحرػؿ عمى الجشدية األلسانية فزاًل عغ االختالؼ 

، إذ يؤدي االسالـ دورًا فاعاًل في (Diǧerleri, 2005, 8; Suǧanlı, 2003, 76)الجيشي 
وعكفت عمى  ،حياة هحت الفصة نطخًا لتسدكها الذجيج بتعاليسه في مػاجهة سياسة التكامل

( بيغ جامع 9131تأسيذ الجػامع والسؤسدات والسشطسات الجيشية التي بمغت نحػ )
كسا أقامػا مقابخ اسالمية  ؼيسا بعج. ا بحت مخكدًا لهػيتهع وثقافتهع إذ، (9)ومشطسة

، ووجج بعزهع في الحخكات (Fien, n.d., 123; Şahin, n.d., 10) لخعاية السدشيغ اً ودور 
وجساعة  Sūleymanciوالدميسانية  Nurcuوالصخؽ الجيشية متشفدًا لهع مثل الشػرجية 

 Milli Gōrumṣلخالفة االسالمية لسؤسدها متيغ ؾبالف وتذكيالت السمي كخورش ا
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كسا عكفػا عمى  Erbkanالتابعة لحدب الشطاـ الػششي لسؤسده نجع الجيغ اربكاف 
 ,Almanya’daki Tūrk Toplumu)ارساؿ ابشائهع الى دورات لتعميع الجيغ اإلسالمي 

2009). 
ويمحظ عمى هحت الفصة انحدار زيجاتهع بسػاششاتهع التخكيات حرخًا، اذ ر ج 

لع تكغ مهيأة اف السخأة التخكية  TEPANمخكد ابحاث الدياسات االقترادية التخكي 
واقل ثقافة وعساًل وتعمسًا مقارنة بشداس السجسػعات  المحياة بذكل جيج في الساني

، (Almanya’daki Tūrk Kadınları, 2012; Orendt, 2010, 169)السغتخبة في السانيا 
الفارقة في مػقف وتسيدها بالحخص عمى ارتجاس الحجاب الحي ا بح بسثابة العالمة 
 / سبتسبخايمػؿ 44االلساف مغ االسالـ بذكل عاـ واالتخاؾ بذكل سيسا بعج احجاث 

 .(Orendt, 2010, 74)وضهػر االسالمػفػبيا  9114

 التخكي ة تأسيذ العجيج مغ السشطسات الجيشية كاالتحادكسا شهجت هحت السج
 4291سشة  Türk İslam Birliği- (TIB) الجيشية الذؤوف  لسجيخية التابع اإلسالمي

مغ اجل الحفاظ عمى الهػية   TBMMوبقخار مغ السجمذ الػششي التخكي الكبيخ 
 تزع ألسانيا، في مشطسة إسالمية مطمة الػششية لالتخاؾ في السانيا، والحي ا بح أكبخ

 ألسانيا، ويتػلى السمحا في التخكية السشطسات أهع مغ وواحجة ،اً ججومد جسعية 911
التخكية تشطيع اعساله والتشديا مع السشطسات االخخى، فزاًل عغ  الدفارة في الجيشي

 Avrupa Alevi Birlikleriتأسيذ االتحاد السخكدي لمعمػييغ

Konfederasyonu(AABK) (Orendt, 2010, 82-83). 
لمجيميغ الثاني والثالث، وتتسيد بإجادة المغة االلسانية  وهي امتجاد الفئة الثانية: -2

مسا سهل عسمية انجماجها بالسجتسع االلساني ومغ ثع بم  عجد الحا ميغ مشهع عمى 
نحػ  AZRالجشدية حدب احرائية الدجل السخكدي لألجانب في السانيا 

 ;Şahin, n.d.,  6–7)ستعػف بعالقات قػية مع األلساف ( شخرًا ويت913,131)
Suǧanlı, 2003, 4) وتسكشػا مغ كدخ حالة التقػقع والعدلة، اذ تذيخ احجى ،
%( مغ شباب الجيل الثالث يذعخوف بالخاحة واالستقخار 91¸1استصالعات الخأي اف )
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 Almanya)بذكل اكثخ بالسانيا عمى الخغع مغ تسدكهع بثقافتهع ولغتهع التخكية 
Būlteni, n.d., 3) ، واوجد كخيدتياف لػدرسChristian Lauders  رئيذ الهيصة

في  Antidiskri minierungsstelledes Bundesاالتحادية لسكافحة التسييد 
ترخيح له لػكالة أنباس االناضػؿ و ف اوضاع االتخاؾ بالقػؿ: "اف االتخاؾ 

سارسػف الحا ميغ عمى الجشدية والجػاز االلساني يذعخوف بانتسائهع أللسانيا وهع ي
وقج أقبل قدع كبيخ مشهع  .(Gencer, 2014, 267)أعسالهع ويجفعػف الزخائب" 

بم  عجد هحت الديجات نحػ  9111ج مغ االلسانيات فحدب احرائية سشة عمى الدوا
(49111) (Erdoğan, 2010, 33) واخحوا يتذبهػف باأللساف مغ حيث العادات ،

 الجخمشة( كارتجاس مالبذ الجير و ب  الذعخوالتقاليج بسا يسكغ أف يعخؼ بػ )
(Gūn, 2009)وبسخاجعة ي في ذلظ انعكذ سمبًا عمى واقع هحت الفصةخ ، إال أف التساد

 تتجدج بسا يأتي:التي واقع كمتا الفصتيغ تبخز أهع السذكالت االجتساعية 
 مذكمة الههية: -أ 

أحج اهع السذكالت التي تػاجه االتخاؾ في السانيا ازدواجية الجشدية، وتطهخ 
بذكل واضح لجى االشفاؿ السػلػديغ في السانيا الحيغ يعانػف مغ مذكمة االنتساس بيغ 
الػشغ األـ تخكيا وبيغ السانيا اذ أ بح البيت الػاحج يذهج التخاشب بمغتيغ مختمفتيغ 

(Almanya Būlteni, n.d., 1; Deǧirleri, 2004, 4). 

 جرائم العشف االسري: -ب 
ومتعجد الثقافات واالنتساسات  اً واسع اً واجه االشفاؿ السػلػديغ في السانيا مجتسع

ع والتفكظ ما انعكذ عمى رقابة ابػية ضعيفة غيخ مديصخة فأوجج حالة مغ الرخا 
، االمخ الحي لفت انتبات الشػاب في (Aksoy, 2012, 15)االسخي داخل العائمة الػاحجة 

الحي بادر بارساؿ لجشة الحفاظ عمى الػحجة  TBMMالسجمذ الػششي التخكي الكبيخ 
 Iṣte Almanya’dakı Tūrk)االسخية الى بخليغ لجراسة واقع االسخة التخكية في السانيا 

Ailelerin, 2016)لرحف التخكية خبخ ؾياـ تخكي بقصع رأس ، سيسا بعج تجاوؿ ا
 / نػفسبخزوجته ورميها مغ الصابا الخامذ في العا سة بخليغ في تذخيغ الثاني
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9149 (Almanya’da Tūrk Koca Vahṣeti, 2012) مذكالت، فزاًل عغ ذلظ فاف 
الهػية وتفاوت الثقافات كانت وراس ارتكاب الذباب االتخاؾ الجخيسة، فحدب دراسة 

مشح سشة اعجها معهج عمع الجخيسة في والية سكدػنيا، أكج تراعج ندبة الجخيسة 
، ناـيظ (Almanya Būlteni, n.d., 1)%( 19¸1بيغ الذباب االتخاؾ بشحػ ) 4229

عغ مدائل االدماف عمى السخجرات والكحػؿ ولعب القسار وكل ما يتشافى مع التقاليج 
، فػفا استصالع اجخته وكالة العسل (Baṣkurt, 2009, 88)والؿيع التخكية واإلسالمية 

، اف الدجػف االلسانية مميصة بالذباب االتخاؾ  Bildااللسانية ونذخته  حيفة بيمج 
، هحا التصػر دعا (Tūrk;Er Neden Bu Hale Dūṣtū, 2013)بدبب جخائع السخجرات 

الى تػجيه نجاس  Karslı Oǧluالدفيخ التخكي في بخليغ حديغ عػني قار مي اوغمػ 
( شاب 4111، مذيخًا اف نحػ )ؾبة ابشائهع وتخبيتهعاالى العػائل التخكية بزخورة مخ 

 Tūrkler)تخكي يؿبع في الدجػف االلسانية بدبب شكاوى االلساف والدمصات األلسانية 

Huzursuz, 2013). 
 التزامن والهحجة الفكرية: -ج 

 ,Fien, n.d., 124; Kam)يؤشخ البعس مغ الباحثيغ والستتبعيغ االتخاؾ 

، اف مغ ابخز السالمح الدمبية لمسجتسع التخكي في السانيا، افتقارت لمػحجة (2014
الفكخية التي تجسعهع وعجـ وجػد هجؼ مذتخؾ يػحجهع بدبب سعيهع وراس مشافعهع 

مغ الجاليات السغتخبة االخخى في السانيا،  الحاتية والذخرية عمى العكذ تساماً 
ويشصبا الحاؿ عمى رجاؿ االعساؿ وا حاب رؤوس االمػاؿ االتخاؾ، ويعمل هؤالس 
الباحثيغ اف أسباب ذلظ تعػد الى تسدظ االتخاؾ بالعقمية الثقاؼية والدياسة التخكية، هحا 

 اف االسالمي.الػاقع لفت انتبات االوساا الدياسية التخكية، السيسا تيار أربك
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 السبحث الثالث
 االوضاع الثقافية 

انعكذ التفاوت والتبايغ الحزاري بيغ كل مغ تخكيا والسانيا عمى االوضاع الثقاؼية    
الحي بجأ يعانػف بالعجيج  في مقجمتها المغة والتعميع والتي الزمت الجيل االوؿ  لالتخاؾ

مشهع ما انعكذ عمى اوضاعهع التعميسية واالجتساعية واالقترادية ويسكغ ابخاز اهع 
 معػقات عمى الشحػ االتي:

تػاضع السدتػى الثقافي في الجيل االوؿ وانعكاسه عمى ندبة الصمبة السخسميغ الى  -4
 %(.12) 4292السجارس الحي لع يتجاوز سشة 

عجـ اتقاف المغة االلسانية و عػبة تعمسها انعكذ بجورت عمى اكساؿ دراستهع  -9
 الجامعية.

االختالؼ في السشاهج والشطع الجراسية بيغ تخكيا والسانيا شكل حاجدًا مهسًا اماـ  -1
 الصمبة االتخاؾ.

ميع الجيشي السديحي وتعخض خذية الجيل االوؿ عمى ابشائهع مغ التأثخ بالتع -4
 هػيتهع االسالمية والػششية والمغة التخكية الى مخاشخ االنجثار.

حالة القما وعجـ االستقخار في السانيا أثخت سمبًا عمى التحاؽ الصمبة االتخاؾ  -3
 بالسجارس.

بعج تػحيج االلسانيتيغ وتدايج اعجاد الصمبة الػافجيغ مغ السانيا الذخؾية ادى الى  -9
 جاد الصمبة االتخاؾ.تخاجع اع

أساليب التسييد العشرخي والزغػا الشفدية التي يسارسها السعمسيغ االلساف، يحػؿ  -1
 ,Baṣkurt)دوف تػا مهع مع اقخانهع االلساف وااللتحاؽ بسدتػيات تعميسية متقجمة 

2009, 90; Kōmūrcū, 2011, 26–29; Suǧanlı, 2003, 21–23). 
وقجر تعما االمخ بالمغة، فقج اضهخت الجراسات اف استخجاـ المغة عمى مدتػى 

%( مشهع يخمصػف في استخجاـ المغتيغ التخكية وااللسانية 92.9العائمة الػاحجة أف )



 

                 
  

 

 

64 

 
 

 

:  

 

. وبحلظ بجأت المغة %( يدتخجمػف المغة التخكية وأقل مغ ذلظ المغة االلسانية93.4و)
 ,Almanya Būlteni, n.d., 3; Eser)ية غخيبة التخكية تذهج اقحاـ مفخدات السان

n.d., 88). 
تخكيا الى تذجيع االتخاؾ عمى تعمع المغة االلسانية مغ  سعتومغ جانبها 

التي شهجت اؾباؿ آالؼ االتخاؾ عمى الجراسة فيها، فزاًل عغ  GoeTheخالؿ معاهج 
 Tūrk- Almanااللسانية لمذؤوف الثقاؼية  -الخجمات التي تقجمها الجسعية التخكية

Kūltūr iṣleri Derneǧi  ومؤسدة رجاؿ االعساؿ االتخاؾ في هانػفخ، في مجاؿ المغة
 ,Şahin)والتعميع، اذ سعت السؤسدة االخيخة الى تأسيذ اوؿ جامعة تخكية في بخليغ 

n.d., 8–9). 
وسعت وسائل االعالـ األلسانية الى التخكيد عمى الجػانب الدمبية لمسجتسع 

ما دفع تخكيا  ؛(Mora, 2012)لتخكي عبخ  ػر االرهاب والفػارؽ السحهبية والقػمية ا
، غ اجل الحفاظ عمى الهػية التخكيةالى السبادرة في تصػيخ نذاشها االعالمي م

التي كانت تبث أخبارها  4293في بخليغ سشة  TDIوأسدت القشاة التمفديػنية االلسانية 
التابعة  TRTintأسدت قشاة  4224، وبعج سشة جها بالمغتيغ التخكية وااللسانيةوبخام

اعة والتمفديػف التخكي وخررت كيباًل خا ًا لمسهاجخيغ في السانيا لسؤسدة االذ
(Halm & Sauer, n.d., 20–21). 

ع مصمع القخف الػاحج والعذخيغ تبمػرت نذاشات الكتاب االتخاؾ في السانيا م
وفي مقجمتهع اورهاف بامػؾ وبذار كساؿ، وأسدت دار نذخ في بخليغ باسع دار نذخ 

لشذخ نتاجات االتخاؾ سيسا في مجاالت  9144سشة  Binooki Yayıneviبيشػكي 
، واليػـ هشاؾ نحػ تدع  حف بالمغة (Tūrk Edabiyatı Almanya’da, 2019)االدب 

التخكية وعجد مغ القشػات السحمية التي تبث عبخ شبكة السعمػمات الجولية لشقل اخبار 
 .(Fien, n.d., 122)تخكيا السحمية 
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 ججول بشدب تهزيع االتراك عمى السجن االلسانية
 الشدبة السئهية السجيشة –الهالية 

 Nordruhein- westfalen 14.4%ويدتفاليا شساؿ الخايغ 
 Baden Württembrg 41.3%فػرتيسبخغ  -بادف

 Bayrcen 41%بافاريا 
 Hessen 41.4%هدغ 
 Berlin 9.92بخليغ 

 Niedersachsen 9.1%اليدبخ  -سكدػنيا الدفمى
 Aheinland Pfalz 1.1%رانيالنج باالتيشات 

 Hamburg 1.4%هامبػرغ 
 Schleswig- Holstein 9.4%هػلذتايغ  -شيمديش 
 Bremen 4.9%بخيسغ 
 Saarland 1.1%سارالنج 

 %1.9 مجف اخخى بعج الػحجة االلسانية
 .(Erdoğan, 2010, 8)الججول من اعجاد الباحث اعتسادًا عمى 
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 السبحث الرابع
 االوضاع االقترادية

كالتجارة والدياحة والسصاعع  السختمفة ولج االتخاؾ الشذاشات االقترادية
، وعمى الخغع مغ أهسية اليج العاممة التخكية في (1)والرشاعات الغحائية واالعساؿ الحخة

 ,Şahin)( عاماًل 111111نحػ ) 9144االقتراد االلساني اذ بم  مجسػعها سشة 

n.d.,  6) االتخاؾ  مذكالت، إال أنها تعاني مغ مذكمة البصالة التي تأتي في مقجمة
، فقج بم  عجد االتخاؾ العاشميغ عغ (Suǧanlı, 2003, 4)سيسا الجيل االوؿ مشهع 

الى  9119ندبة البصالة سشة (، ؼيسا ارتفعت 411139) 4222العسل سشة 
 9112، وفي سشة (Diǧerleri, 2005, 10)%( مغ ندبة اليج العاممة التخكية 91¸9)

ليج العاممة االجشبية في السانيا بمغت ندبة االتخاؾ العاشميغ الثمث مغ مجسػع بصالة ا
(Erdoğan, 2010, 33) بمغت ندبة االتخاؾ الحيغ يعيذػف دوف خض  9144، وفي سشة

 - 911تخاوح بيغ )%( ويعيذػف عمى السداعجات االجتساعية لمجولة التي ت41الفقخ )
( يػرو لتسذيت حياتهع اليػمية، في حيغ بمغت ندبة البصالة بيغ الذباب مشهع 111

(91)% 
(Almany’ya Tūrk Gōçūnūn, 2011)  وتكسغ وراس هحت السذكمة العجيج مغ

 بخزها:األسباب أ
 وعجـ اتقاف المغة األلسانية. يتجني السدتػى التعميس -4
 رغبة القصاعات االقترادية االلسانية في الحرػؿ عمى اليج العاممة الخخيرة. -9
 خرخرة القصاعات العامة بعج الػحجة االلسانية. -1
سياسة التسييد في مشح فخص العسل وتجني اجػر العامل التخكي ؾياسًا بالعامل  -4

 االلساني.
 ;Kōmūrcū, 2011, 32) 9144زمة االقترادية التي عاشتها اوربا سشة اال -3

Şahin, n.d., 10; Suǧanlı, 2003, 28, 74, 80). 

هحت األسباب والطخوؼ جعمت االتخاؾ أما خياريغ هسا البقاس واالعتساد في 
 حياتهع اليػمية عمى مداعجات الجولة أو العػدة الى تخكيا.تدييخ 
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ويسكغ تتبع أوضاع االتخاؾ االقترادية عبخ اجياؿ الهجخة الثالثة، فقج انعكذ 
السدتػى الثقافي والصبيعة السحافطة وحالة عجـ االندجاـ مع السجتسع االلساني عمى 

سعدولة الستػاضعة او في الحياة اليػمية لمجيل االوؿ عبخ االقامة في السشاشا ال
، ؼيسا اثخ قدع مشهع العير (Diǧerleri, 2005, 8; Kōmūrcū, 2011, 23–26)الفشادؽ 

في الحسامات والسصابخ مقابل الحرػؿ عمى اجػر زهيجة والعسل خالؿ اياـ العصل، 
بل لع يتػاَف البعس مشهع عغ العسل كعساؿ تشطيف بذكل انعكذ عمى نطخة السجتسع 

 .(Ōnsōz, 2011a)االلساني لهع الحي بجأ يشطخ اليهع نطخة ازدراس 
جأوا بتػثيا واخحت معاناة هحا الجيل حيدًا مغ اهتسامات الُكتاب االتخاؾ الحيغ ب

مراعب حياتهع وايرالها الى الحكػمة والسجتسع االلساني امثاؿ يػكدل بداركيا 
Pazarkaya  واراز اورافŌren  وفقيخ بايكػتBaykut  وغيخهع مسغ بجأوا بتجويغ

كتاباتهع مغ الجاخل االلساني، فزاًل عغ الكتاب االتخاؾ في تخكيا وفي مقجمتهع بكيخ 
 Almanحسل عشػاف الخبد االلساني  4214مؤلفًا سشة الحي ا جر  Yıldızيمجز 

Ekmeǧi  دوف ؼيه معاناة مػاششيه ثقاؼيًا واجتساعيًا(Asutay & Ҁelikten, 2014, 

ومغ جانبها فقج بجأت الرحافة التخكية بالترجي ألوضاع هحا الجيل مشها  (214
فكانت  Hūrriyaet، أما  حيفة حخييت Tercūmanوتخجساف  Akṣam حيفة السداس 

في مقجمة وسائل االعالـ التخكية اهتسامًا بهحا الجانب، إذ بجأت شبعاتها ترل السانيا 
/ شباا 1لتكػف في متشاوؿ اليج العاممة هشاؾ، وفي  4293عبخ الصائخات مغ سشة 

 4292نيداف  49بها في بجأت  حيفة السداس بالرجور في السانيا أعق 4292 فبخايخ
و حيفة ممييت سشة  4211 جور  حيفة حخييت وكحلظ  حيفة تخجساف سشة 

4219 (Baṣ, 2014, 84). 
وقجرة  اً وحزػر  اً ميد الستابعػف في الجيل الثاني بأنه األكثخ فاعمية ونذاش

 ,Haksever, 2014)ورغبة في تعمع المغة االلسانية واالنجماج في السجتسع األلساني 

واالعالـ والفغ  شخريات ولجت مجاؿ االعساؿ والرحافة ، وشكمػا نػاة لبخوز(78
وأ بح هحا الجيل بسثابة الجدخ الخابض والعامل السداعج في  ومغ ثع الدياسة،

العالقات االقترادية بيغ تخكيا والسانيا عبخ دورهع في نقل التكشػلػجيا الى تخكيا، كسا 
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 ,Ōger, n.d., 62)السانيا كاف عاماًل مذجعًا لمسرارؼ التخكية لسسارسة نذاشها في 

63). 
شهجت االوضاع االقترادية ألتخاؾ السانيا تصػرًا ممحػضًا مشترف ثسانيشات 

( بيت، وبشدبة 911111القخف العذخيغ إذ بم  عجد االتخاؾ الحيغ يستمكػف بيػتًا نحػ )
بمغت ندبة مالكي  %( مغ االتخاؾ في السانيا لجيهع بيػتًا خا ة بهع، ؼيسا19)

كسا تدايج اعجاد رجاؿ االعساؿ  (Şahin, n.d., 7)%( 91الديارات مغ االتخاؾ نحػ )
االتخاؾ وأ بح لهع دور مؤثخ في الحياة االقترادية، إذ بم  تعجادهع آنحاؾ عذخة 

( مقاواًل 9911خاؾ )أالؼ حدب االحراسات االلسانية، ؼيسا بم  عجد السقاوليغ االت
 ( مقاوالً 33911) 4222( وبم  سشة 41311الى ) 4223وارتفع هحا العجد سشة 

(Almanya’da Ataǧa Geçe Tūrk Yetınmcılar, 2006, 1) كسا قاـ رجاؿ االعساؿ ،
االتخاؾ بتأسيذ عذخة االؼ شخكة نقل وسياحة في السانيا، ؼيسا شهجت اعجاد 

خكات التخكية العاممة في مجاؿ الدياحة واالغحية وقصاع االنذاسات تدايجًا ممحػضًا، الذ
، فاف هحت الذخكات قامت TAMوحدب االحرائية السعمشة مغ مخكد االبحاث التخكية 

 ,Ersun)( مميار دوالر 9¸1( شخرًا وبم  حجع استثسارها نحػ )499111بتػضيف )

1996, 2–29). 
وما زاد في تعديد الػضع االقترادي ، تأسيذ العجيج مغ الجسعيات 

 أوروبا في األتخاؾ والرشاعييغ األعساؿ رجاؿ والسشطسات االقترادية كخابصة
(Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği( ATIAD التي تأسدت  

 شؤوف االتخاؾ االقترادية في ومأسدة تشطيع في حاسع وكاف لها دور 4229سشة
لسانية ، مذاكمهع الستعمقة بسدائل التعميع السيسا المغة االوحل   وأوروبا، ألسانيا

، وتعديد التعاوف االقترادي بيغ تخكيا والسانيا مغ جهة وبيغ ومعالجة مذكاة البصالة
الجدخ الخابض  والجاعع بيغ ، فأ بحت بسثابة يا واالتحاد االوربي مغ جهة اخخى تخك

االلسانية  –تخكيا واالتحاد االوربي، فزاًل عغ تأسيذ غخفة  التجارة والرشاعة التخكية 
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası- TD-İHK) 4224( سشة (Oner, 2014, 

84). 
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 ججول بشدب تهزيع االتراك عمى القطاعات االقترادية
 الشدبة السئهية نهع العسل
 %9.9  شاعة
 %9.4 انذاسات

 %2.2 حخؼ يجوية
 %3.2 تجارة الجسمة
 %14.2 تجارة السفخد

 %91.4 مصاعع -غحائية -قصاع الدياحة
 %99.9 اعساؿ حخة

 .(Diǧerleri, 2005, 20)الججوؿ مغ اعجاد الباحث اعتسادًا عمى 
  

 ججول يهضح بالشدب السئهية ابرز مذاكل االتراك في السانيا
 الشدبة السئهية السذاكل
 %34.4 ألجشبيالعجاس ل
 %43 البصالة

 %19.1 مذكمة المغة واالنجماج
 %99.2 السداواة في فخص العسل

 %49.9 تعميع االشفاؿ
 %44.9  خاع االجياؿ
 %41.4 لع شسل االسخة

 %2.3 تعاشي السخجرات والكحػؿ
 %9 انعجاـ التشطيع

 .(Gencer, 2014, 228)الججول من اعجاد الباحث اعتسادًا عمى 
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 الخاتسة
شكل الجافع االقترادي عاماًل رئيدًا لهجخة االتخاؾ الى السانيا بحثًا عغ فخص 

في اعادة بشائها  فاعل   فكاف لهع دور   ؛عسل في دولة عانت نقز االيجي العاممة
واخحت هحت الهجخة ابعادها عبخ ثالثة مخاحل بجأت مصمع ستيشات القخف العذخيغ 
وعمى الخغع مغ سياسة الحكػمة االلسانية في الحج مغ هحت الهجخة ، فاف اعجاد االتخاؾ 

 .الخبع االخيخ مغ القخف العذخيغشهجت تدايجًا ممحػضًا خالؿ 
اكل االجتساعية كاف في مقجمتها مدألة عانى االتخاؾ العجيج مغ السذ   

واالختالؼ  التكامل واالنجماج في السجتسع االلساني ألسباب تتعما بإتقاف المغة
، وبجا ذلظ واضحًا عمى الجيل االوؿ مشهع الحي تسدظ بالعادات الحزاري والجيشي

جياؿ ، فزاًل عغ ذلظ فالتفاوت الػاضح بيغ اليج االسالمية والتخكية السحافطةوالتقا
السهاجخيغ افخز العجيج مغ العقج االجتساعية كسذكمة الهػية وجخائع العشف االسخي 

 .ػحجة الفكخيةواالفتقار الى ال
وعمى الرعيج الثقافي ايزًا كانت مذكمة المغة احج ابخز مذاكل االتخاؾ 
وانعكذ ذلظ عمى واقعهع التعميسي ومدتػاهع الثقافي ومعاناتهع مغ عجـ تكافئ فخص 

وعمى الخغع مغ ولػج االتخاؾ لمعجيج مغ القصاعات االقترادية وتسخكدهع في  .سهعتعمي
السجف السهسة  اال انهع عانػا مغ مذكمة البصالة وبمغت ندبة الحيغ يعيذػف دوف خض 

، اما الجيميغ الثاني قجر تعما االمخ بالجيل االوؿ 9144%( سشة 41الفقخ مشهع  )
ت في تصػيخ العالقاسيسا فاعاًل واسهامًا ممحػضًا يًا اقترادوالثالث فكاف لهع حزػرًا 

، فزاًل عغ تأسيذ الكثيخ مغ الذخكات التجارية االقترادية بيغ تخكيا والسانيا
، الى جانب تذكيل عجة مشطسات اشمعت واخخى متعجد السقا ج االقترادية والدياحية

عمقة بسدائل التعميع لستبتشطيع شؤوف االتخاؾ االقترادية في السانيا وحل مذاكمهع ا
    بية.و االور  –االلسانية  –، ومثمت جدخًا رابصًا لمعالقات االقترادية التخكية والبصالة
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 الههامش
                                                 

 يشظر: الججول الخاص بشدب تهزيع االتراك عمى السجن االلسانية.(4) 
، سسحت الحكهمة االلسانية باقامة الجهامع ودور 1998بعج عقج مؤتسر برلين لمتكامل سشة (2) 

 .(Palo, 2014, 29)العبادة والسجارس الذعبية، يشظر: 
 يشظر: الججول الخاص بشدب تهزيع االتراك عمى القطاعات االقترادية.(3) 
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