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انتقلوا إلى أوروبا ليغادر   وهم مليون الجئ من الشرق األوسط 1.4في ألمانيا  هناك 

الحرب   بسبسوريا   وغادرواسوريين  هم  الظلم في وطنهم. كثير من الالجئين 

ليجدوا عمل الن في  سوريين أرادوا أن يغادرو سوريا إيضاالاألهلية. الالجئين  

الى الالجئين السوريين    وصل  جدا.  قليل والراتبالة مشكلة كبيرة طالشرق األوسط الب

األجانب في  من واالن السوريين يمثلون ثالث أكبر مجموعة   2015  في سنةألمانيا  

ألن معدل العمل    في ألمانيا قلقال ن يجدكا  ألمانيا،الالجئين إلى ان يصل    ألمانيا. قبل

ألماني.    االقتصاد  اساعدو و عملوا عندما هم وصلوا في ألمانيالالجئين  ا  ولكن  تراجع

من الناس األلمان ال يريدون  ا, كثيراالقتصادالالجئين يساعدون   ان الرغم منعلى 

 .مع الالجئين ألن هناك اختالف في الثقافات اأن يعيشو

 

 د علىعوالت  ومشاكلفي ألمانيا ألن هناك عنصرية  الالجئين   الصعب أن يعيش من 

في    ويجب أن يدرس  الن الالجئين  صعبة  في ألمانياحياة  الحياة جديدة في أوروبا. 



كثير من الالجئين ال يريدون أن  والمهنة. ولكناللغة األلمانية    ايتعلمووالبرنامج  

عندما  عميدرسوا فيه الن البرنامج غالي ويفضلون أن ي فلوس إلى  يصلون إلرساللوا 

الحكومة األلمانية وعدتهم بالبقاء خمس سنوات إذا لذلك   في الشرق األوسط. وائلهمع

يشعر األلمان  قي الشرك االوسط  لكن بسبب المتطرفين الدينيين  .التحقوا بالبرنامج

القلق اليميني حفلة  . شركين  الجئينالبالقلق من العيش مع  أصبحت أكثر  بسبب هذا 

. هذه  Alternative für Deutschlandاسمه   الذيهذا القلق اليميني   شعبية اسمه

ويأخذون العمل من الشعب  ن يالمتطرف حم لة تعتقد كل الالجئين المسلمينمالح

 عاشوا ستاأللماني. لكن هذه األفكار أصبحت أقل شعبية ألن المهاجرين المسلمين 

 سنوات وهم اعتادوا على الحياة في ألمانيا.

 

مهاجرين والجئين من الشرق األوسط في   الحصول علىفي   تاريخ طويلألمانيا لها 

عندما دعت ألمانيا المغاربة للمساعدة في العمل على اقتصادها بعد  1960عام  

الحرب. سافر الالجئون اللبنانيون والفلسطينيون إلى ألمانيا بسبب الحرب األهلية 

في المانيا    السوريين الالجئين ينتقل  كان السبب،اللبنانية في الثمانينيات أيًضا. لهذا 

الالجئين السوريين هم أكبر مجموعة    ؤ لذلك,2015لحرب األهلية السورية في عام  ال

في عاصمة ألمانيا  الالجئين يسكنونمن الالجئين وصلت إلى ألمانيا .كثير من  

Berlin    ويوجد جزء من المدينة يسمى بيروت الصغيرة بسبب كل المهاجرين

 ألمانيا، هناكاللبنانيين الذين يعيشون هناك. بالرغم من أن حياة الالجئ أفضل في 

صعوبات مثل البحث عن عمل بسبب حدود اللغة. ولكن يحصل المهاجرون األلمان 

كنت في ألمانيا الجالية   ماالمعيشة. عندعلى إعانة من الحكومة مما يساعد في نفقات 

 الثقافات جميل جدا.الشرقية جعلت تجربتي أفضل ألن اختالط 



 

For my final project  ,I discussed the immigration of Middle 

Eastern refugees and immigrants to Germany and the 

difficulties they faced getting accustomed to a new culture 

and language  .I also discussed the history of the immigration 

of Middle Eastern people to Germany and the rise of right 

wing parties as a result of anxiety around an increase in 

immigration.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

             


