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ألسباب مختلفة يطول الخوض فيها، يحاول عديد الباحثني اليوم 

مقارنة ظاهرة اإلسالموفوبيا، والعداء املتصاعد يف الغرب ضد 

القادمني الجدد من الدول العربية، مبا حصل قبالً مع اليهود يف 

أملانيا العهد النازي.

فالباحث األملاين فولفغانغ بنتس Wolfgang Benz مثالً يشري 

إىل أوجه تشابه هيكلية بني معاداة السامية أواخر القرن التاسع 

عرش وانتقاد اإلسالم مطلع القرن الحايل، مبا فيها متظهرات 

الهلع الذي عاشه ويعيشه جزء من األملان يف مواجهة ما 

يسّمونه "الخطر الكبري" الذي يتهّدد حيواتهم، واملتمثّل بقدوم 

)الالجئني( إىل بلدانهم.

لكن مثة فرق شاسع بني الحالتني باعتقادي، فباإلضافة إىل 

التباين الحضاري بني الزمنني، ووجود أصوات عقالنية ورادعة 

اليوم لكثري من الترصفات العنرصية ضد )الالجئني(، فقد طُبّق 

عىل اليهود عنف مبارش طال الحديث فيه، فيام يواجه القادمون 

الجدد عنفاً رمزياً مبطناً، أساسه الخوف منهم! فحالة جهل اآلخر 

أهم مسببات الخوف منه. هذا الجهل تستغله وسائل اإلعالم 

اليمينية، كام تستغله جهات أخرى، لتسويق الدعوات العنرصية 

ضد الالجئني، متاماً كام تستغل األزمات االقتصادية والسياسية 

لتغّذي حالة قطيعية عند جزء من األملان بحجة أن القادمني 

الجدد سيغريون منط الحياة والثقافة األوروبية.

الحالة نفسها تتفاعل يف الجانب اآلخر بني القادمني الجدد، فيتّم 

تكريس إيديولوجيا املؤامرة، كام تكريس األملان ككتلة واحدة 

رافضة لـ)الالجئني(، مهّددة لخصوصياتهم الثقافية والدينية، 

بدون متييز وفهم تنوع واختالف الثقافة األملانية. 

يتحّمل االنتامء الضيق واألحادي جزءاً كبرياً من املسؤولية عن 

سوء الفهم املتبادل بني الثقافتني األملانية والعربية، حني يتمرتس 

كل طرف وراء انتامءاته األحادية، ويجعل اآلخر شيطاناً ينبغي 

معاداته لحفظ هذه االنتامءات. سوء الفهم هذا ال يسمح بأي 

تبادل منفعي بني هاتني الثقافتني! فالتعدد والغنى الثقايف 

مناقض لالنتامءات الضيقة، يعني أن نكون منفتحني عىل اآلخر 

وثقافته قابلني للتعلّم منه وتعليمه، وبالتايل قابلني لتوسيع 

انتامءاتنا باتجاهات أكرث تعدداً. 

التقوقع واألحكام املسبقة من قبل بعض الالجئني تجاه األملان 

تشبه ما يفعله بعض األملان بالنظر إىل القادمني الجدد ككتلة 

واحدة مغلقة مرعبة، فاألفعال تنتتج ردود أفعال، وردود األفعال 

تنتج ردوداً أخرى وهكذا، ويتحّول العيش املشرتك إىل ما 

يشبه حرباً ثقافية مضمرة متنع التامزج والتبادل اإليجايب بني 

الثقافات املتعددة يف بلد متعّدد الثقافات كأملانيا، وتهّدد بحالة 

من التوتر والعداء تشبه تاريخاً مشيناً يحاول األملان منذ سبعني 

عاماً محوه من ذاكرتهم.
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مريكل تتسوق.. قال رئيس رشكة "إتش 

آي يت" لتجارة التجزئة "جريت شامباخ" 

إن "السيدة مريكل تحمل أكياس التسوق 

دامئاً بنفسها، وليس أفراد حراستها". وذكر 

"شامباخ" أنه عندما تكون مريكل يف رحلة 

رسمية يف الخارج، يأيت زوجها إىل املتجر 

بنفسه للتسوق مؤكداً يف الوقت ذاته أن مريكل 

ووزراءها ال يتلقون معاملة تفضيلية خالل 

التسوق.

دورها - دور..  تظاهر عدة آالف يف العاصمة 

األملانية برلني من أجل قوننة القنب )الحشيش( 

أي جعله قانونياً. حمل املتظاهرون شعار 

"التوضيح بدالً من الحظر"، وقدر منظم هذا 

االستعراض عدد املشاركني فيه بنحو 4000 

شخص، مشرياً إىل أن هذا االستعراض هو أكرب 

مظاهرة تطالب بجعل القنب قانونياً كامدة 

خام وكدواء. وكتب متظاهرون عىل الفتات: "ال 

متعة بدون حشيش".

صيف أملانيا امللتهب.. انخفض منسوب املياه 

يف نهر األودر رشقي أملانيا إىل مستوى مل 

يسبق له مثيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة 

والجفاف، فقد وصل عند نقطة القياس 

الحاسمة يف منطقة فرانكفورت 1 إىل 93 

سنتيمرتاً. وأوضح "زباستيان دوش"، 

املتحدث باسم هيئة املياه واملالحة يف منطقة 

إربسفالده، أن هذا هو أدىن منسوب يتم 

تسجيله ملياه النهر منذ بدء التسجيل قبل أكرث 

من مئة عام.

ينفذ طاقم التمريض يف مستشفيني إرضاباً منذ 9 أسابيع واالهتامم 

اإلعالمي بذلك معدوم. 

عندما يرضب الطيارون ليوم واحد فقط يصبح ذلك الخرب البارز 

يف اإلعالم.

كم مرة تستخدم الطريان؟ وكم تحتاج ملساعدة طبية؟

#مستشفى_إيسن_الجامعي #مستشفى_دوسلدورف_الجامعي

#إرضاب_املمرضني

بعد أن أعلنت عن مثليتي الجنسية قالت يل أمي: "ال تخرب 

الجدة بذلك، فلن تتحدث معك بعد اآلن أبداً".

بعد أن علمت الجدة قالت يل: "صديقك الحميم ينتمي اآلن 

لعائلتنا".

MeQueer#

أعد الصفحة - أحمد الرفاعي
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Sven Lehmann

 @svenlehmann

Markus Richter

@ alge77

َمّثل تشكيل الحكومة االتحادية األملانية 

الجديدة، والذي استغرق وقتاً طويالً، 

تحّدياً غري اعتيادي للقوات املسلحة 

األملانية يكمن يف استعداد أسطول 

الطريان للتحليق. فعىل القوات املسلحة 

األملانية، التي يتوىل الطريان األملاين 

الحريب فيها مسؤولية سفر املسؤولني 

الحكوميني إىل جميع أنحاء العامل، 

أن تتعامل مع هذا الوضع يف ظل عدد 

محدود جداً من الطائرات التي تحت 

ترصفها، عالوة عىل العديد من جداول 

الرحالت املزدحمة. وقد قطع وزير 

الخارجية "هايكو ماس" وحده أكرث من 

118 ألف كيلومرت خالل أسفاره يف أول 

100 يوم له يف منصبه، أي ما يعادل 

السفر حول العامل ثالث مرات. وأخرياً 

وبعد تشكيل الحكومة األملانية، اضطرت 

املستشارة "أنغيال مريكل" للسفر إىل 

عديد الدول مثل الصني والواليات املتحدة 

وروسيا وكذلك إىل كندا لحضور قمة 

السبع. مجموعة 

الجدير بالذكر أن الطريان األملاين الحريب 

ميتلك مثان طائرات مخصصة لنقل كبار 

ميركل ووزراؤها في أزمة مواصالت جوية.. والحل طائرة مستعملة

الشخصيات الغري، مام يعني استنفاذ 

إمكانياته حتى آخرها بسبب كرثة أسفار 

املستشارة ووزرائها. حتى أن "هايكو ماس" 

اضطر إىل أن يسافر إىل نيويورك عىل 

منت رحلة تجارية لحضور واحدة من أهم 

االرتباطات يف العام، وهي التصويت من أجل 

حصول أملانيا عىل مقعد غري دائم يف مجلس 

األمن التابع لألمم املتحدة.

يف حزيران/ يونيو املايض تأجلت زيارة 

الرئيس "فرانك-فالرت شتاينامير" إىل 

بيالروسيا يف الدقيقة األخرية بسبب مشاكل 

هيدروليكية يف طائرته. ويف كانون أول/ 

ديسمرب 2015 اضطرت "أنغيال مريكل" إىل 

ركوب طائرة شحن عسكرية أثناء زيارتها إىل 

الهند، عندما تم اكتشاف خلل يف طائرتها 

الرسمية، مرة أخرى يف اللحظة األخرية.

لكن وعىل الرغم من كل ذلك قد تنتهي 

مخاوف الحكومة قريباً، فعىل مدى العام 

ونصف العام املايض تعمل رشكة "لوفتهانزا 

تكنيك" عىل تحديث طائرة إيرباص طراز 

)إيه 321( لالنضامم إىل األسطول الرسمي. 

ومن املتوقع تسليم الطائرة للقوات املسلحة 

يف أيلول/ سبتمرب املقبل، وستكون الطائرة 

الرسمية للمستشارة األملانية "أنغيال مريكل". 

هذه الطائرة كانت جزءاً من أسطول لوفتهانزا 

منذ العام 2000، وسميت باسم مدينة 

"نويشتات أن در فاينشرتاسه" األملانية. 

وسيجري استبدال شعار "لوفتهانزا" بالعلم 

األملاين، إىل جانب عبارة "جمهورية أملانيا 

االتحادية".

ولكن ملاذا اختارت الحكومة طائرة 

مستعملة؟

يقول الكابنت "ديرت براكنري" الذي يرشف 

عىل مكتب املعدات وتكنولوجيا املعلومات 

واالستخدام يف سالح الجو األملاين: "لقد 

كانت أرخص وبالتايل أسهل عىل جيوب 

دافعي الرضائب". وقد تّم الحفاظ عىل 

الطائرة بحالة جيدة وهذا هو السبب يف 

اختيارها، كام يقول "هارالد بريس" مدير 

املرشوع يف لوفتهانزا: "إنها مثل السيارة، 

العمر ال يهم، ولكن مقدار االهتامم".

 وقام خرباء "لوفتهانزا تكنيك" بتجديد 

وتحديث الطائرة بالكامل، حيث زاد وزن 

اإلقالع املسموح به إىل أربعة أطنان، وتم 

تجديدها بالكامل من الداخل. وقال "بريس" 

إنهم أدخلوا عليها ما مجموعه 180 تعدياًل، 

وهو ما يفرس السبب وراء استغراق الكثري من 

الوقت يف تعديل الطائرة.

مستوى إدماج 
الالجئين في سوق 

العمل جيد
 قال رئيس وكالة العمل اإلتحادية "ديتلف 

شيله" إن مسار إدماج الالجئني يف سوق 

العمل يسري عىل نحو جيد متاماً، وقد 

أحدث  قليالً. فبحسب  الوكالة  فاق توقعات 

300 ألف فرد  بيانات الوكالة عرث أكرث من 

منحدرين من مثاين دول يفد منها أغلب 

أملانيا عىل وظيفة، بزيادة  الالجئني يف 

103 آالف فرد مقارنة بالعام املايض.  قدرها 

238 ألف الجئ- أي أغلب  وذكر شيله أن 

يعملون حالياً  أملانيا-  العاملني يف  الالجئني 

التأمني  بإلزامات  يف وظائف مشمولة 

االجتامعي.

استمرار تراجع عدد 
الشباب بين السكان في 

ألمانيا
 أعلن املكتب االتحادي لإلحصاء استمرار 

تراجع عدد الشباب بني إجاميل عدد 

السكان يف أملانيا. وأوضح املكتب أنه قد 

تم تسجيل نحو 3.2 مليون شاب ترتاوح 

أعامرهم بني 14 و17 عاماً عىل املستوى 

االتحادي بأملانيا يف العام 2016. وأشار 

املكتب إىل أن عدد الشباب يف هذه املرحلة 

العمرية كان يزيد بنحو 470 ألف شاب عام 

تم رصده قبل عرشة أعوام. وذكر املكتب 

أن نسبة الشباب انخفضت بذلك من 4.4 

باملئة يف عام 2006 إىل 3.8 باملئة يف عام 

.2016

عشرون رواية في القائمة الطويلة لترشيحات 
جائزة الكتاب األلماني

 اختارت هيئة التحكيم لجائزة الكتاب األملاين 20 

رواية باللغة األملانية من إجاميل 199 رواية لضمها 

إىل القامئة الطويلة لجائزة الكتاب األملاين لعام 

2018. ومن املنتظر اإلعالن عن القامئة القصرية 

لرتشيحات الجائزة والتي ستضم 6 روايات يف 

11 أيلول/ سبتمرب املقبل. وسيجرى اإلعالن عن 

الفائز يف مستهل معرض فرانكفورت الدويل 

للكتاب يف 8 ترشين أول/ أكتوبر املقبل. من بني 

الكتاب الذين ضمتهم القامئة الطويلة، "أنجليكا 

كلوسندورف"، "شتيفان تومه"، "أنرو جايجر"، "هيلينه هيجامن"، "أدولف موشج"، "ماكسيم 

بيلر"، "نينو هاراتيشفييل"، "جريت لوشوتس" و"جيانا موليناري".
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هل بوتينا عميلة سرية لبوتين 
أم أنها حبكة أخرى من حبكات هوليوود؟

اتهمت روسيا أجهزة األمن 

األمريكية مبامرسات غري قانونية، 

ترقى إىل مستوى التعذيب بحق 

"ماريا بوتينا" التي اعتقلت مؤخراً 

يف الواليات املتحدة بتهمة التجسس 

لصالح الحكومة الروسية.

وقد أُلقي القبض عىل "بوتينا" )29 

عاماً( يف متوز/ يوليو املايض، 

واتهمتها السلطات بأنها جاسوسة 

للروس تعمل عىل توطيد عالقاتها 

مبواطنني أمريكيني وتتسلل إىل 

جامعات سياسية، وهي مازالت محتجزة 

حتى اليوم عىل ذمة املحاكمة بعدما قّدم 

ممثلو االدعاء أدلة تشري إىل أنها عىل 

صلة بعنارص يف املخابرات الروسية، 

وتتلقى متويالً من أثرياء روس من 

أصحاب النفوذ السيايس. وقد أقنع 

ممثلو االدعاء االتحاديون أحد القضاة 

يف يوليو/ متوز بأن "بوتينا" قد تهرب 

جواً ويجب سجنها قبل محاكمتها.

بحسب تقارير وسائل اإلعالم األمريكية 

فقد طورت "بوتينا" عالقات مع الحزب 

األمرييك الجمهوري، وأصبحت ناشطة 

بارزة يف الدفاع عن حق امتالك السالح.

ومن جهته قال محامي الدفاع "روبرت 

دريسكول" إن موكلته ليست عميلة، بل 

مجرد طالبة عالقات دولية تسعى إىل 

االستفادة من شهادتها يف مجال األعامل 

التجارية. يف حني ذكرت السفارة 

الروسية يف الواليات املتحدة يف بيان 

لها أن "بوتينا" نُقلت من سجن يف 

واشنطن إىل سجن آخر يف فرجينيا 

يوم الجمعة 17 آب/ أغسطس دون 

إشعار أو تفسري، مضيفًة أنها تخضع 

حالياً لنظام حبس انفرادي بعدما متت 

مصادرة متعلقاتها الشخصية. وقالت 

السفارة: "وضعها يسوء ومن الواضح 

أن املحاوالت تجري لتحطيم ماريا 

باستخدام إهانات وضغوط نفسية 

إضافية".

هذا ويذكر أن إعالن اعتقال "بوتينا" 

جاء بعد ساعات فقط من ترصيحات 

الرئيس األمرييك "دونالد ترامب" خالل 

قمة هلسنيك، والتي جمعته بنظريه 

الرويس "فالدميري بوتني"، والتي انتُقد 

عىل إثرها بشدة بسبب تربئته ملوسكو 

من التدخل يف االنتخابات الرئاسية 

األمريكية عام 2016، ووصل األمر 

لدرجة اتهامه بالخيانة.

أكدت لجنة معنية بحقوق اإلنسان يف 

األمم املتحدة يف بيان صدر يوم الجمعة 

10 آب/ أغسطس، بأنها تلقت العديد من 

التقارير املوثوقة التي تتحدث عن احتجاز 

نحو مليون شخص من أقلية اإليغور يف 

الصني فيام يشبه "معسكر اعتقال ضخم 

محاط بالرسية".

وأشارت "جاي ماكدوغال"، وهي عضو 

يف لجنة األمم املتحدة للقضاء عىل التمييز 

العنرصي، أن هؤالء األشخاص أُجربوا عىل 

الدخول يف "معسكرات تلقني سيايس" يف 

منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم غرب البالد. 

وقالت "ماكدوغال": "نشعر بقلق عميق من 

التقارير الكثرية املوثوق بها التي تلقيناها، 

عن أن الصني حولت منطقة اإليغور إىل ما 

يشبه معسكر تدريب ضخم، وأحاطته بالرسية 

باعتباره منطقة بال حقوق، باسم مكافحة 

التطرف الديني والحفاظ عىل استقرار املجتمع".

من جهتها، تقول الصني إن منطقة شينجيانغ 

تواجه تهديداً خطرياً من التشدد اإلسالمي 

شهد منتجع جبل "كومكانغ" السياحي 

يف كوريا الشاملية يوم االثنني 20 آب/ 

أغسطس لقاءاً جمع 89 أرسة من الكوريتني 

فرّقتها الحرب قبل أكرث من 60 عاماً.

وقد التقى نحو 330 كورياً جنوبياً، أغلبهم 

يجلس عىل مقاعد متحركة مع نحو 185 من 

أقاربهم من الشامل، يف لحظات مؤثرة مشبعة 

مبشاعر مرتبكة بني الفرح والحرسة عىل العمر 

الضائع من دون لقاء. األمر األقىس كان مواجهة 

بعض األشخاص صعوبات يف التعرف عىل 

أفراد أرسهم، الذين ُحرموا من رؤيتهم منذ اندالع 

الحرب بني الكوريتني )1950– 1953(.

ويأيت هذا اللقاء نتيجًة التفاق بني "كيم جونغ 

أون" زعيم كوريا الشاملية و"مون جيه إن" 

رئيس كوريا الجنوبية، خالل قمة جمعتهام 

يف نيسان/ أبريل املايض يف املنطقة منزوعة 

السالح. ووقفاً لالتفاق يسمح للعائالت باللقاء 

ملدة 11 ساعة فقط تحت إرشاف عنارص أمن 

ومن االنفصاليني، الذين يتآمرون لتنفيذ 

هجامت ولتأجيج التوتر بني أقلية اإليغور 

التي تعترب املنطقة موطنها، واألغلبية من 

عرقية هان الصينية. واإليغور هم مسلمون 

تعود أصولهم إىل الشعوب الرتكية، 

ويعتربون أنفسهم أقرب عرقياً وثقافياً ألمم 

آسيا الوسطى. ويف أوائل القرن العرشين 

أعلن اإليغور لفرتة وجيزة االستقالل، ولكن 

املنطقة خضعت بالكامل لسيطرة الصني 

الشيوعية عام 1949.

كوريني شامليني، يف ما يعرف باسم عملية 

"مل الشمل الوجيزة"، ليفرتق األقارب بعدها من 

جديد، وهذه املرة قد يكون فراقهم أبدياً.

يذكر أن نحو 57 ألف كوري جنويب من الناجني 

من الحرب سجلوا أسامءهم يف برنامج ملّ 

الشمل، ليتم االختيار فيام بعد عن طريق القرعة، 

وكان بعض الذين تم اختيارهم قد تخلوا عن 

الزيارة بعدما علموا أن قريبهم، وقد يكون أباً أو 

أماً أو أخاً أو أختاً عىل الجانب اآلخر من الحدود، 

تويف وأنهم لن يلتقوا سوى شخص تربطهم به 

صلة قرابة بعيدة ولن يعرفونه أساساً.

لكن "جانغ هاي وون" )89 عاماً( الذي فرَّ من 

مسقط رأسه يف مدينة بإقليم هوانغهاي، رغب 

يف لقاء ابن وابنة شقيقه لريوي لهام حياة 

والدهام. وقال: "إنهام ال يعرفان شكل والدهام 

لذلك سأحدثهام عنه، وأقول لهام متى تويف". 

وأضاف: "لكن هذا هو كل ما سأقوله، ألننا بقدر 

ما سنتكلم سيزداد حزننا".

ويف أيلول/ سبتمرب املايض أفاد تقرير 

لصحيفة اإلندبندنت الربيطانية بأن السلطات 

الصينية أمرت أقلية اإليغور بتسليم جميع 

املصاحف وسجاجيد الصالة وغريها من 

املتعلقات الدينية، وإال سيواجهون "عقوبة". 

جاء ذلك ضمن قيود جديدة يف إقليم شينجيانغ 

يف إطار ما وصفته بكني بحملة ضد التطرف. 

وقد شملت اإلجراءات منع إطالق اللحى وارتداء 

النقاب يف األماكن العامة، ومعاقبة من يرفض 

مشاهدة التلفزيون الرسمي.

األعمار الضائعة على خط الحدود بين الكوريتين:
لقاء األحباب بعد ستين سنة من الفراق

أعلنت فنزويال إصدار عملة نقدية 

جديدة تلغي 5 أصفار من عملتها 

املحلية، يف مرحلة أوىل من خطة 

إنعاش جذرية أطلقها الرئيس 

الفنزوييل "نيكوالس مادورو" ملعالجة 

األزمة االقتصادية العميقة، ومواجهة 

التضخم املتسارع يف البلد النفطي الذي 

يعاين من نقص السيولة.

بدأ املواطنون يوم االثنني 20 آب/ أغسطس 

وألول مرة بتداول العملة الجديدة، التي 

أُطلق عليها اسم "البوليفار السيادي" 

للتمييز بينها وبني العملة القدمية 

"البوليفار القوي". أكرب فئة من األوراق 

النقدية الجديدة هي 500 بوليفار سيادي، 

أي ما يعادل 50 مليون بوليفار قوي أو 

جاء يف ترصيحات لوزير خارجية تركيا 

مولود جاويش أوغلو يوم الجمعة 24 

آب / أغسطس،  إن محاولة فرض حل 

عسكري يف إدلب الواقعة يف شامل 

سوريا والتي تخضع لسيطرة قوى 

املعارضة ستؤدي إىل نتائج كارثية.

وشكلت إدلب مالذاً آلالف املدنيني واملقاتلني 

الذين أجربوا عىل الفرار من مناطق مختلفة 

يف سوريا إضافًة إىل تواجد فصائل إسالمية 

متشددة أيضاً. وتعرضت املنطقة لسلسلة 

غارات جوية وقصف هذا الشهر يف متهيد 

محتمل لهجوم حكومي واسع النطاق بحسب 

رويرتز.

وتقدم تركيا الدعم لبعض جامعات املعارضة 

املتمركزة يف إدلب وأقامت فيها 12 نقطة 

مراقبة عسكرية، بحجة منع هجوم قوات 

موالية لبشار األسد الذي تدعمه موسكو.

وجاء ترصيح جاويش أوغلو يف أثناء 

مؤمتر صحفي مشرتك يف موسكو مع وزير 

الخارجية الرويس سريجي الفروف قال فيه 

إن "الحل العسكري هنا سيكون كارثة، ال 

سبعة دوالرات أمريكية يف السوق السوداء.

وقد وصف "مادورو" الخطوة بأنها "تغيري 

عظيم"، قائالً يف بث مبارش عىل "فيسبوك" 

إن "النظام املرصيف ترصّف مثل األبطال"، 

كام تعّهد البدء يف عملية انتعاش خالل 

األسابيع واألشهر املقبلة من خالل خطته 

املعروفة باسم: "برنامج االنتعاش والنمو 

والرخاء االقتصادي"، وهي الخطة التي 

رفضتها األحزاب الثالثة الرئيسية يف املعارضة 

الفنزويلية، داعيًة إىل إرضاب عام ومظاهرات 

حاشدة يف عموم البالد.

فمن وجهة نظر املعارضة والكثري من املحللني 

وخرباء االقتصاد، فإن برنامج الحكومة إلصالح 

االقتصاد غري قابل للتطبيق وحتى "غري 

واقعي" وسيزيد األوضاع سوءاً. ويقيض هذا 

الربنامج أيضاً بزيادة الحد األدىن لألجور 

في بالد الخراب فنزويال: "مادورو" يجّرب المجرب

حسب التوقعات  التركية 
هل سيؤدي الحل العسكري في إدلب إلى نتائج كارثية؟

هل تحتجز الصين مسلمي اإليغور في ما يشبه معسكرات االعتقال؟

عىل منطقة إدلب فحسب بل كارثة فيام يتعلق 

مبستقبل سوريا". 

وقد التقى وزيرا خارجية البلدين يف أنقرة 

يف أواسط الشهر املايض، ويف ذلك الحني 

عرب أوغلو عن توقعات مشابهة حيث قال إن 

"مجزرة" ستحدث إذا قصفت إدلب حتى وإن 

كان بها متشددون. وقال يوم الجمعة ”إىل 

أين سيذهب 3.5 مليون مدين؟“ مضيفاً: 

"من املهم لنا جميعا أن نحيد هذه الجامعات 

املتشددة... لكن علينا أن نفرق بني املدنيني 

والجامعات اإلرهابية".

ومن جهته قال الفروف يف املؤمتر الصحفي 

إن عرشات اآلالف من املتشددين يحاولون 

عرقلة جهود تركيا لفصلهم عن القوات 

األكرث اعتداالً. مشرياً إىل أن مباحثات أخرى 

بشأن إدلب ستجري يف موسكو يوم الجمعة 

مبشاركة وزيري الدفاع وجهازي املخابرات 

بالبلدين.

بنسبة 34 ضعفاً وهو ما يعادل أقل من 

دوالر واحد بحسب معدل السوق السوداء 

حالياً، وزيادة الرضائب وتخفيف الرقابة عىل 

رصف العمالت األجنبية ووضع نظام جديد 

ألسعار الوقود.

يذكر أن تغيري الوحدة النقدية ليس باألمر 

الجديد عىل فنزويال، وبالتايل فإن الخطوة ال 

تبعث بآمال جديدة وال تعزز ثقة املستثمرين. 

فقد ألغى الرئيس السابق "هوغو تشافيز" 

ثالثة أصفار من البوليفار يف 2008، لكن ذلك 

مل ينجح يف وضع حّد للتضخم املفرط آنذاك.

ويتوقع صندوق النقد الدويل بأن يصل 

التضخم إىل مليون يف املئة هذا العام يف 

فنزويال التي تعيش عامها الرابع من الركود 

االقتصادي، وتشهد نقصاً يف الغذاء والدواء 

وسط توقف الخدمات العامة.
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جالل محمد أمين 
محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا

Führungszeugnis أو ما يسمى يف السجل العديل 

السوري ورقة "ال حكم عليه": هي وثيقة تسجل 

فيها كافة األحكام القطعية التي صدرت ضد األفراد 

املرتكبني للمخالفات والجنح والجنايات. تعترب 

هذه الورقة وثيقة رسمية تصدر حرصياً عن الدولة 

تجاه األشخاص املحكومني، ولكن ال يتم تسجيل 

األحكام الصادرة بحّق األشخاص املحكومني يف 

السجل املركزي االتحادي إال بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية، وذلك وفق املادة 3 من قانون 

السجل املركزي االتحادي، وتشمل األحكام الصادرة 

ضد املواطن األملاين خارج أملانيا أو ضد األجانب يف 

أملانيا.

االستثناء:

قد ال يحصل الشخص يف بعض الحاالت عىل وثيقة غري 

محكوم رغم عدم وجود قرار جزايئ قطعي، لكن يكفي أن 

يتّم تحريك الدعوى من قبل النيابة ضد هذا الشخص. تبعاً 

لذلك فإن الوثيقة ال مُتنح له لحني البّت يف الدعوى، وتبعاً 

لذلك أيضاً قد يحرم الشخص من الحصول عىل وظيفة 

لحني البت يف الدعوى بالرباءة. كمثال عىل ذلك قد يتم 

االدعاء عىل شخص بجرم الرسقة وقبل أن يصدر القرار 

النهايئ يتقدم الشخص إىل مدرسة الرشطة، يف هذه الحالة 

لن تقبل املدرسة تسجيله إال بعد الحصول عىل الرباءة، وقد 

يؤثر هذا األمر عىل متديد اإلقامة بالنسبة لالجئني كذلك.

بيد أن تسجيل املحكومني يف هذا السجل ليس أبدياً، 

فبسبب العمل عىل إعادة تأهيل املحكومني تم تحديد مدة 

معينة مُيسح السجل بعدها، ويحصل الشخص املعني عىل 

وثيقة غري محكوم. يف بعض الحاالت الخاصة أو الصعبة 

ميكن تقليص املهلة، ويف نهايتها يتّم التعامل مع الشخص 

املعني كأنه مل يتعرض ألية عقوبة. هذا وتختلف املدة حسب 

العقوبة، فترتاوح بني ثالثة أعوام أو خمسة وقد تصل إىل 

خمسة عرش أو عرشين عاماً. ويشرتط يف تسجيل الحكم 

يف السجل العديل أن يتجاوز الحكم تسعني يوماً، إذا كانت 

العقوبة متتد لثالثة أشهر مستبدلة بغرامة مالية أو بعقوبة 

حجز الحرية أو السجن ملدة ثالثة أشهر.

أهلية الشخص املحكوم:

يختلف األمر هنا عن قوانيننا السورية، فاألحكام الصادرة 

ضد القرّص ال تسجل يف السجل العديل السوري، أما يف 

القانون األملاين فاألمر مختلف، فكل شخص بلغ الرابعة 

عرش من العمر يتم تسجيل األحكام الصادرة بحقه يف 

السجل، ويتم إرسالها إىل محكمة البداية يف املقاطعة 

ليتسنى للشخص أو لوكيله أو وليّه أن يطّلع عىل هذا 

السجل. أما من مل يبلغوا بعد الرابعة عرش من العمر 

فإنهم معفيون من التسجيل ألنهم باألساس معفيون من 

العقوبة.

تكمن أهمية هذه الوثيقة يف أنها مطلوبة يف الكثري من 

الوظائف، ال سيام املتعلقة باألرسة واألطفال والقضاء، أو 

للحصول عىل رخصة سالح أو للتقدم بطلب الجنسية، 

ويحّق للدوائر التالية الحصول عىل الوثيقة دون إبالغ 

الشخص املعني وهي: النيابة العامة- الدوائر التنفيذية- 

الرشطة الجنائية- دائرة األجانب- دائرة الجنسية– نقابة 

املحامني- مراكز صناعة االدوية– مراكز الحامية من 

االشعاعات– هيئة السالمة الجوية.

أما ما يستثنى من ذلك فهي الحاالت التالية: 

أحكام األحداث التي صدرت مع وقف التنفيذ.	 

األحكام التي تقل عن تسعني يوماً مستبدلة أو ثالثة 	 

أشهر سجن.  

إذا ُحكم عىل الشخص بتهمة اإلدمان للمرة األوىل، ومل 	 

يتجاوز الحكم السنتني رشيطة خضوعه للعالج ونجاحه 

باإلقالع عن املخدرات.

الرسوم

الحصول عىل وثيقة غري محكوم تكلّف 13 يورو، إال إذا 

كان الشخص يحصل عىل مساعدات من الدولة، أو يريدها 

لعمل غري ربحي فهو معفى من هذه الرسوم. وكان الطلب 

يقدم سابقاً إىل أقسام الرشطة أما اآلن فإنه يقدم عن طريق 

البلدية ويرسل الرد إىل مقدم الطلب عن طريق الربيد.

وثيقة ال حكم عليه املوسعة 

Erweitertes Führungszeugnis

وهي مطلوبة بشكل خاص من األفراد الذين يعملون يف 

املجاالت االجتامعية والتي يتواجد فيها قارصون، كمجال الرتبية 

والتعليم، بحيث تتضمن هذه الوثيقة ما ال تتضمنه الوثيقة 

السابقة مثل قيام الشخص بنرش املواد اإلباحية وتجارة البرش. 

قد يحتاج الحصول عىل هذه الوثيقة ألسبوع أو أسبوعني.

إذا تّم الحكم عىل شخص بحكمني منفصلني عن بعضهام، 

أحدهام 90 يوماً والثاين عرشة أيام عىل سبيل املثال، 

ففي هذه الحالة يعترب أنه ًحكم ألكرث من 90 يوماً ويتم 

محكوماً.  تسجيله 

أما كيف يتم شطب الحكم ومنح الشخص املحكوم صفة 

غري محكوم، أي كم هي املدة التي يحتاجها املحكوم 

ليحصل عىل وثيقة غري محكوم، فهي عىل الشكل التايل:

1 - بعد ثالثة سنوات وذلك يف الحاالت التالية:

إذا كان الحكم غرامة مالية أو تقييداً للحرية ال يتجاوز 	 

الثالثة أشهر.

إذا كان الحكم سجناً لسنة مع وقف التنفيذ.	 

إذا كان الحكم خاصاً بالقارصين والسجن ملدة سنة 	 

واحدة.

إذا كان الحكم خاصاً بالقارصين والسجن ملدة سنتني مع 	 

وقف التنفيذ.

2 - بعد خمس سنوات، وذلك يف كل الحاالت الباقية 

التي تتجاوز فيها مدة السجن السنة أو السنتني، بالنسبة 

للقارصين، دون وقف التنفيذ.

3 - بعد عرش سنوات وذلك يف أي حكم سجن أكرث من 

سنة حتى للقارصين، وإذا كان الحكم مستنداً للامدة 182 

عقوبات وهي االعتداءات الجنسية، ويبدأ حساب هذه املدة 

منذ يوم صدور أول قرار.

ريما القاق
ماجستير في إدارة النزاعات بين الثقافات 

المختلفة

يشكل عام 2015 الذروة يف حركة قدوم الالجئني 

إىل أملانيا، أي أن معظم القادمني الجدد مىض عىل 

وجودهم يف أملانيا ما يقارب ثالث سنوات، يف حني 

قدم الجئون بأعداد أقل يف األعوام السابقة والالحقة 

لعام ٢٠١٥. ولهذا نشهد اليوم كثافًة يف الحديث عن 

نتائج خطط االندماج عىل الصعيد الرسمي، حيث يتم 

التساؤل عن مدى النجاح يف تحقيق النتائج املرجوة 

من هذه الخطط ومصري الالجئني يف أملانيا. 

تكرث أيضاً عىل الصعيد الشعبي، بني الالجئني أنفسهم، 

املقارنات بني شخص وآخر، مدينة وأخرى، بلد وآخر، 

جوب سنرت وآخر! وترتاوح املواضيع بني الحصول عىل 

الجنسية أو اإلقامة الدامئة، واإلقامات قصرية األمد، الحصول 

عىل منزل، تعقيدات ملّ الشمل املستمرة يف أملانيا، إيجاد عىل 

عمل، الزواج، االغرتاب وما يرتتب عليه من ضغوطات، التقديم 

لجواز سوري، ومحاوالت الهجرة املعكوسة.. إلخ. واملؤسف أن 

معظم هذه املشاكل ما تزال عالقة عند عدد ال يستهان به من 

القادمني الجدد. 

 B1اللغة األملانية وعقدة الـ

يخوض جميع القادمني الجدد تجربة تعلم اللغة األملانية بشكل 

إلزامي، ما عدا املعفيني صحياً. تختلف نتائج كل شخص 

بحسب عدة عوامل كالعمر، الخلفية األكادميية والثقافية، 

املعرفة بلغات أخرى، الرغبة بالتعلم، الطموح للحصول عىل 

  B1عمل أو دراسة.. ومن املثري لالهتامم انتشار عقدة شهادة

عىل صعيد واسع، فعند الوصول إىل امتحان الـB1 نالحظ 

ثالثة أمناط رئيسية وهي: 

من ينجح يف هذا املستوى ويجد منحة ليتابع الـ B2 أو 	 

يشق طريقه العميل. 

من يرسب يف فحص الـB1  ويعاين من عقدة ال حل لها.	 

من يرسب يف فحص الـB1  متعمداً بناء عىل نصيحة 	 

رائجة بني الكثريين بأنه من األفضل إعادة الكورس مرة 

أخرى.

 B1أسباب التوقف عند مستوى الـ

يغطي الجوب سنرت يف أملانيا تكاليف تعليم اللغة إىل مرحلة

B1  بشكل أسايس، ثم يطالب الالجئ بالعمل أو التدريب 

املهني أو العميل. ميكن إكامل دورات اللغة بعد هذا املستوى 

عىل حساب الجوب سنرت، لكن برشوط مثل الحصول عىل 

منحة أو الرغبة بالتعلم يف الجامعة أو التسجيل يف التدريب 

املهني، وبكل حال عىل الجوب سنرت املوافقة عىل هذا الطلب. 

يف بعض الحاالت يلزم الجوب سنرت الالجئني بالعمل بعد 

االنتهاء من B1، وهذا من أكرث األسباب انتشاراً للرسوب املتعمد 

والتحّجج باللغة، فالكثريون ال يجدون يف عروض العمل 

املقّدمة من الجوب سنرت فرصاً مناسبة لهم ولطموحهم.

وقد يتعّمد البعض الرسوب يف امتحان B1 ألنه يشكل نقطة 

املواجهة الواقعية األوىل مع املجتمع األملاين، بعيداً عن شبكات 

التواصل االجتامعية املؤلفة من األصدقاء واألقارب والعائالت، 

وخصوصاً يف املدن الكربى حيث توجد مجتمعات حقيقية 

موازية تتحدث اللغة العربية.

يرى آخرون أن مستوىB1  غري كاف للعمل ويجب إكامل 

املستويات الالحقة، غافلني عن أهمية االحتكاك العميل اليومي 

يف تحسني اللغة إىل حد كبري. بل ميكن القول، إنه من شبه 

املستحيل إتقان لغة دون مامرستها ضمن مرحلة التعليم أو 

بعدها.

عىل صعيد آخر، تستمر القوانني حتى اليوم بالضغط عىل 

الالجئني وتساهم يف عدم شعورهم باالستقرار، مام يجعلهم 

يفقدون الحافز للدراسة. فالبعض يحصل عىل إقامة ثانوية 

ملدة سنة واحدة، والبعض اآلخر يعيش بعيداً عن عائلته 

مشتّت الذهن غري قادر عىل الرتكيز. كام يرتافق الحديث عن 

الرتحيل، وخطط الرئيس الرويس "فالدميري بوتني" يف 

إعادة السوريني، مع صعود اليمني املتطرف وتراجع حركات 

الرتحيب بالالجئني، مام يضاعف الخوف والضغط النفيس، 

ويقلل القدرة عىل الرتكيز والدراسة، وبالتايل يّصعب 

إمكانية التقدم يف اللغة.

فرصة مل الشمل الضائعة

لكن رغم كل تلك الظروف، تثري عملية الرسوب عمداً 

االستعجاب، فكيف ميكن أن يتم إهامل عامل الزمن بهذه 

البساطة؟ فعىل أي شخص أن يسابق الزمن للحصول عىل 

مستوى معني من اللغة ليبدأ مشواره األكادميي أو العميل. 

قد يفوت البعض أنه عىل الرغم من منع ملّ الشمل يف حاالت 

إقامات الحامية، يحق ألي شخص أن يقدم ويستكمل طلب 

مل الشمل يف حال مبارشة العمل، ومقدرته عىل تغطية 

تكاليف الشخص أو األشخاص الذين يطلب ملّ شملهم. 

قد يبدو األمر صعباً يف البداية لكنه ليس مبستحيل. ومع 

مرور هذه السنوات، قد يكون اآلن هو الفرصة املناسبة 

ملواجهة الذات، فالكثري من القوانني ال ميكن لنا أن نغريها 

أو نتجاوزها، لكن بأيدينا بالتأكيد أن نجد حلوالً لتجاوز هذه 

املرحلة املفصلية، فتعلم اللغة والعمل هام الضامن والحامية 

من الرتحيل، والخطوة املفتاحية التي قد تتبعها باقي 

الخطوات بسهولة أكرب بكثري. 

ما بين 1B وفرص لم الشمل الضائعة..
ما هي العقدة األصعب بعد سنوات اللجوء في ألمانيا؟

ماهي وثيقة Führungszeugnis أو ورقة ال حكم عليه؟!

السنة الثالثة - العدد 33 - أيلول 042018

باب مفتوح



حلول ُمبتكرة وفًقا 
لطلبات العمالء

وعن طريق طلبات العمالء في بوابة Ortel Connect، فقد 
ألقت البوابة اإللكترونية الخاصة الضوء على مشكلة األشخاص 

من ذوي الخلفية المهاجرة من عمالء الشركة. حيث أعرب 
الكثير من المشاركين عن رغبتهم في الحصول على ُمدخل 

سريع لإلنترنت دون التزام تعاقدي، ودون استخدام طرق 
تثبيت ُمعقدة للراوتر، ودون عقد مزدوج للهاتف، والتلفاز، 

  Ortel Mobile واإلنترنت. وتلبية لهذه الرغبات أعدت شركة
الحل المناسب والمبتكر لذلك.

لمحة عامة عن 
كافة المزايا

بفضل بطاقة السيم ُمسبقة الدفع ال ُيطلب من العمالء 
إبرام عقد، وفحص المالئمة المالية، وتقديم تفاصيل 

 الحساب البنكّي. 
ومن النقاط اإليجابية األخرى هي مرونة الرواتر: ُيمكن 

 اصطحابه بسهولة عند االنتقال.
تقدم شركة Ortel Mobile لعمالئها دليل استعمال 

خطوة بخطوة وكذلك فيديو توجيهي لضمان التركيب 
 السهل للراوتر وكذلك شحن البطاقة بطريقة سلسة.

ال ُيمكن الحصول على المنتج سوى من الشريك التعاقدّي 
الُمختار من شركة Ortel Mobile وذلك لكي تكون 
الشركة قادرة على تقديم الرعاية المثلى للعمالء 

النهائيين. 

الضبط عن طريق تطبيق 
Ortel Mobile شركة

مع تطبيق شركة Ortel Mobile يمكن االطالع في أي 
وقت على رصيد االستهالك والرصيد، وكذلك إجراء الشحن 

الفوري عن طريق الرمز.

دوسيلدورف، يوليو 2018 

األشخاص من ذوي الخلفية الُمهاجرة يودون البقاء على اتصال دائم عبر اإلنترنت مع عائلتهم وأصدقائهم في وطنهم. وعلى ذلك، ال يمتلك الجميع وصلة 
إنترنت مزلية، حيث أن هناك التزامات تعاقدية ُمعقدة للقيام بذلك. تقدم شركة Ortel Mobile الحل الفوري المناسب: كبديل لوصلة اإلنترنت DSL يحصل 

العمالء مستقباًل على رواتر LTE يعمل ببطاقة سيم مدفوعة مقدًما.

دون أي التزام تعاقدّي تصفح اإلنترنت في المنزل بمنتهى الراحة - يسري ذلك باستخدام رواتر LTE الجديد. في حزمة البدء* ستحصل على بطاقة سيم ورواتر 
LTE ثابت. مع خيار »اإلنترنت المنزلي« يحصل العمالء مقابل 29,99 يورو* على باقة بيانات بحجم 40 جيجابايت، ُيمكنهم بها تصفح اإلنترنت بسرعة LTE. هذا 

االختيار ُيجدد نفسه تلقائيًا بعد 28 يوًما عند شحن البطاقة بمبلغ 29,99 يورو على األقل. ومقابل 14,99 يورو ُيمكن في أي وقت طلب 10 جيجابايت إضافية.

الجديد من شركة Ortel Mobile: راوتر LTE ببطاقة سيم ُمسبقة الدفع

اإلنترنت لالستخدام المنزلي دون التزام تعاقدّي



باب مفتوح

صفية شربجي

سنورد يف هذه املادة املهام األساسية التي يقوم 

بها املساعد الفني الصيدالين يف الصيدليات يف 

أملانيا: 

تسليم األدوية للزبائن:

يقوم املساعد الفني الصيدالين بدراسة الوصفات الطبية 

وتسليم األدوية للزبائن، فيجيب عىل تساؤالت من قبيل: 

كم مرة يجب تناول الدواء؟ هل نأخذ الدواء قبل الطعام 

أو بعده؟ هل هناك توصيات يجب مراعاتها؟ يفرّس 

املساعد التقني مكّونات الدواء وما يجب عىل املريض 

أخذه باالعتبار. فاستشارات الزبائن واحدة من املهام 

الرئيسية للمساعد الصيدالين عرب الهاتف أو التواصل 

املبارش. ينصح الزبائن ويقّدم توصيات بناًء عىل 

األعراض، خاصًة إذا مل يقم املريض بزيارة الطبيب. كام 

يقّدم املعلومات حول املنتجات. يعّد املساعد الفني أيضاً 

مسؤوالً عن توزيع األدوية.

إنتاج املستحرضات الصيدالنية:

ال ينشط املساعد الفني الصيديل يف مجال املبيعات 

فحسب، بل يقوم بإنتاج املستحرضات الخاصة تحت 

إرشاف الصيديل: فيعّد بناًء عىل طلب الطبيب املراهم 

واملستخلصات والتحاميل أو املساحيق وخلطات الشاي. 

يف صيدليات املستشفى تجد مساعدين فنيني صيدالنيني 

يف املخترب، عادًة اليتواصلون مع الزبائن إمّنا يقّدمون 

املشورة ملوظفي التمريض.

املهام اإلدارية:

يراقب مساعد الصيدالين مدة انتهاء األدوية واملخزونات، 

ويتلقى شحنات البضائع. يحاول االحتفاظ بالزبائن 

وجذب عمالء جدد، كام يقوم بخدمات إضافية، مثل 

قياس ضغط الدم أو الكوليسرتول.

ملاذا ينبغي أن تصبح فنياً صيدالنياً؟

للعمل يف املجال الخاص أو يف املستشفيات أو للمامرسات 

الطبية أو الصناعية ففرص العمل يف املجال الصحي 

بأملانيا مطلوبة ومتوفرة باستمرار. والتدريب كمساعد 

صيدالين هو تعليم مدريّس يستمر عامني ونصف. أول 

عامني لألساسيات النظرية وبعض املواد العملية. بعد 

سنتني ميارس الطالب التدريب يف الصيدلية، لتطبيق 

جميع املعلومات العلميّة والنظريّة التي حصل عليها.

السنة األوىل:

Arzneimittelkunde علم العقاقري

مبا أن معالجة الدواء واحدة من أهم املهام التي يقوم بها 

املساعد الفني الصيدالين، فإن علم الصيدلة هو املوضوع 

األسايس للتدريب كمساعد صيدالين تقني. يتعلم 

املتدرّب ما هي األدوية املتوفّرة وكيف تُستخَدم، وما 

هي اآلثار الجانبية املحتملة. لهذا الغرض يدرس املعرفة 

األساسية يف علم الترشيح، وعلم وظائف األعضاء، 

تعمل في ألمانيا؟
إليك ما تحتاج لمعرفته عن مهام المساعد الفني في الصيدلية

وكيفية استجابة جسم اإلنسان لتأثريات مواد كاملخدرات.

Botanik und Drogenkunde علم النبات والدواء

يقّدم علم النبات والدواء للمتدربني نظرًة عامًة لبنية 

النباتات ومكّوناتها. يتعلم املساعد الصيدالين عملياً 

كيفية إعداد النباتات الطبية بخلط النباتات املجّففة 

للحصول عىل التأثريات املرغوبة بنسب معينة.

الثانية: السنة 

Medizinproduktekunde

يعّمق املتدرب فيها معرفته باألجهزة الطبية. يفحص 

الضامدات، البقع، الجوارب الضاغطة، ووسادات 

التسخني والكثري من املنتجات يف قطاع الرعاية 

التمريضية، بحيث ميكن للعمالء الحصول عىل املشورة 

املثىل يف الحياة املهنية الحقاً. كام يتعلّم الطالب مكونات 

النظام الغذايئ الصحي، وكيفية اتباعه.

نصف العام األخري من التدريب 

يتعرّف فيه عىل الصيدليات ويطبّق معرفته املكتسبة، 

كصنع الكرميات الجلدية بناًء عىل وصفة طبيب الجلدية، 

وتقديم املشورة للعمالء الذين يعانون من الرشح لعدة 

أيام، وعليه أن يعلم املكان اآلمن لتخزين املواد السامة 

والخطرية.

الفحص نهاية املدة املخصصة 

فحص كتايب وفحص شفهي، وأيضاً عميل. يتم اختبار 

معرفتك بالكيمياء العامة والصيدالنية واملواد الخطرة 

وكيفية حامية النباتات البيئية.

بعد إكاملك املهنة:

 ميكنك مواكبة التعليم والتدريب يف مجاالت الصيدلة، 

الطبيعية  العلوم  والتكنولوجيا الصيدالنية، ومخترب 

ومعرفة املنتجات والتدريب عىل املبيعات. إذا كنت ترغب 

يف مواصلة التعلم ميكنك أن تتقدم إىل امتحان يؤهلك 

الحصول عىل درجة املاجستري.

راتب املساعد الصيدالين خالل الدراسة والتدريب

لن تتلقى تعويضاً عن التدريب خاصة يف التعليم 

املدريس، فذلك يختلف عام هو الحال يف التدريب 

املزدوج. كام أنك ملزم بدفع الرسوم للمدرسة املهنية ليتم 

قبولك يف االمتحانات. لكن ميكنك التقدم للحصول عىل 

متويل من البافوغ.

راتب املساعد الصيديل بعد انتهاء دراسته

يبدأ الراتب للمساعد الذي ميتلك من سنة إىل سنتني 

خربةمببلغ 1968 يورو، ثم يزداد الراتب تدريجياً مع 

ازدياد سنوات الخربة

رشوط التقدم لهذه املهنة

التمكن من ماديت الكيمياء والرياضيات، والحصول 

عىل عالمة جيدة فيهام يف املرحلة الثانوية. وأن تحب 

التواصل، وأن يكون لديك اهتامم ومعرفة باملجال الطبي.

موظف تجاري صيدالين

Pharmazeutisch kaufmännische Angestellter

التوجد رشوط محددة فيام يخص الشهادة الثانوية 

للتمكن من التسجيل يف هذا املجال، إذ يكفي أن يكون 

املتقدم حاصالً عىل شهادة العارش. مدة الدراسة ثالث 

سنوات وتعّد هذه املهنة من ضمن التعليم املزدوج، حيث 

تشمل إىل جانب املدرسة املهنية دواماً يف الصيدلية. 

تتعلم يف املدرسة املهنية إدارة األعامل، الحساب 

التجاري، املحاسبة، التسويق، واإلعالن، وتتعلم أشياء 

مهمة عن األدوية، مستحرضات التجميل، ومنتجات 

الحمية وغريها. 

ماذا يتعلّم املتقّدم يف السنة التدريبية األوىل؟ 

تخزين البضائع واألدوية. األمن املهني وحامية البيئة 

والطاقة. كيفية استخدام املواد، واملصطلحات العلمية. 

تسعري األدوية، وإعداد املبيعات. كيفية التعامل مع 

الرشكات الصحية. األمور االقتصادية للصيدلية. 

ماذا يتعلم املتقّدم يف السنة التدريبية الثانية؟

الصيدلية  اإلجراءات  لقواعد  األدوية وفقاً  تسعري 

الرشيد  واالستخدام  البيئة  املهنية. وحامية  والسالمة 

للطاقة واملواد، ورشاء السلع ومناذج األدوية والجرعات 

البرشي.  لالستخدام  الصالحة  البضائع  وبعض 

مصطلحات  وتطبيق  واملبيعات،  املشورة  تقديم  كذلك 

املعلومات  وتركيز  املكتب،  تنظيم  الصيدلة فضالً عن 

والتحكم  والرقابة  النصوص،  ومعالجة  واالتصاالت، 

التجاري.

ماذا يتعلّم املتقّدم يف السنة التدريبية الثالثة؟

اإلحصاء، وإعداد املبيعات، واإلعالن، والرتويج للخدمات، 

الصحة واإلسعافات األولية، املشورة واملبيعات، والقانون 

االجتامعي، والتسعري، والفواتري، والوصفات الطبية، 

والتخزين، ونظم تخطيط، وموارد املؤسسات، كذلك 

الرقابة والتحكم التجاري، ورشاء السلع. 

مراحل هذه املهنة

يف بداية السنة الثانية يجب أن يجتاز الطالب امتحاناً 

كتابياً، ويف نهاية املرحلة الدراسية يجب أن يجتاز 

امتحاناً كتابياً آخر مكوناً من ثالث مواد

 	Geschäfts und Leistungsprozesse 

 in der Apotheke 

 	Warensortiment

 	 Wirtschafts und Sozialkunde

باإلضافة إىل امتحانني عملينّي.

راتب املساعد الصيدالين املختص باألمور 

االقتصادية خالل فرتة دراسته وخالل فرتة التدريب

يتقاىض الطالب خالل فرتة دراسته راتباً، ألن تعليمه 

يعترب تعليامً مزدوجاً، أي يشتمل عىل الدراسة النظرية 

والتطبيق العميل معاً. 

يف السنة األوىل: 687	 

يف السنة الثانية: 738	 

يف السنة الثالثة: 789	 

من سنة إىل سنتني خربة: 1668 يورو	 

من ثالث سنوات إىل خمس سنوات خربة: 1737 يورو   	 

من ست سنوات إىل مثاين سنوات خربة: 1804 يورو 	 

من تسع سنوات إىل أربع عرشة سنة خربة: 1914 يورو  	 

أكرث من خمس عرشة سنة خربة 2058 يورو.	 
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ريتا باريش
مدونة سورية متخصصة في مجال المطبخ 

ومؤسسة مشروع "مطبخ غربة"

يف موسم الشواء يسأل الكثريون عن القطع 

واألجزاء األنسب من اللحم لتحضري مشوياتنا 

التقليدية املختلفة. ويزداد األمر تعقيداً عندما 

يصعب التواصل بني القصاب والزبون بسبب 

اختالف املصطلحات واللغة، واختالف طريقة 

تقصيب اللحم عام اعتدنا مشاهدته يف بالدنا، 

ونقص الخربة والدراية بخصائص اللحم حسب 

اختالف الجزء ونوع الذبيحة. ستمّدكم السطور 

التالية ببعض املعلومات والنصائح التي تساعد 

يف تحضري مشوياتنا السورية املفضلة مبا نجده 

لدى دكاكني القصابني يف أملانيا.

بعض املسلّامت والنصائح املبدئية:

يشرتي معظمنا اللحم من عند القصاب، وقد نبتعد 

عن اللحم الجاهز املباع يف السوبرماركت ألسباب 

متنوعة، أهمها العادة واملعتقد الديني والرغبة يف 

انتقاء اللحم ورؤية تقطيعه وتحضريه، كام أن لحم 

الضأن الذي نتناوله يف أغلب األحيان ال يتوفر يف أغلب 

السوبرماركات يف أملانيا.

قبل كل يشء، يجب االنتباه إىل بعض األمور عند 

رشاء أي كمية من اللحم من أجل الشواء أو غريه:

ال تشرتي اللحم املفروم الجاهز: 

يحرض بعض القصابني كميات جاهزة من اللحم 

املفروم لبيعها. غري أن اللحم املفروم الجاهز قد ينتج 

عن فرم قطع مختلفة من الذبيحة، أو حتى من ذبائح 

مختلفة تختلف يف قساوتها ودهنيتها وطعمها، وقد 

يكون بعضها غري طازج، أو قد تحتوي قطعاً دهنية 

وأنسجة وعروق غري مرغوب بها، أو أجزاء من األعضاء 

الداخلية كالقلب والكىل. ونوّد أن ننوه هنا أن لكل 

قطعة من الذبيحة طعم وقوام مختلف يؤثر عىل الطعم 

العام للّحم املفروم، وأجوده ما تم تحضريه بالكامل من 

نفس القطعة من الذبيحة.

ال تشرتي اللحم املقطع الجاهز:

 أيضاً لنفس األسباب املذكورة أعاله، إذ أنه يكون غالباً 

من أجزاء مختلفة من الذبيحة وبالتايل تختلف قساوته 

ويتفاوت زمن نضجه وقد تكون بعض القطع غري 

طازجة.

ال تشرتي اللحم الجاهز املتبل بالبهارات واملنكهات 

واألعشاب:

 ال يخفى عىل أحد أثر البهارات واملنكهات يف تطييب 

األطعمة إىل درجة إخفاء جميع الروائح والنكهات غري 

املستحبة يف اللحم، عالوة عىل تغطية اللون الذي مييز 

اللحم الطازج من البائت. قد يربع بعض القصابني يف 

إنتاج خلطات وتتبيالت لذيذة تجتذب الزبائن ولكنها قد 

تحرم املتذوق من اإلحساس بطعم اللحم وقوامه ونكهته.

في موسم الشواء.. 
نصائح عملية ومجربة الختيار لحوم الشواء المختلفة في ألمانيا

إذاً، ماذا ميكن أن نشرتي للشواء؟ وهل حقاً لحم 

الضأن أنسب من لحم العجل؟ كيف نشرتي اللحم 

األفضل للكباب والشقف املشوية؟ هل ميكننا أن نجد 

"لية" يف أملانيا؟ وكيف نطلب من القصاب إعداد 

ضلوع الضأن أو قطع لحم العجل؟ أسئلة ستجيب 

عليها السطور التالية بالتفصيل:

املشويات التقليدية السورية من لحم الضأن: 

يشتيك الكثريون من أن لحم الضأن يف أملانيا مختلف 

عنه يف سوريا بالطعم والرائحة، وهذا الكالم صحيح، 

أذ أننا هنا نتعامل مع ساللة أخرى من األغنام، لها 

خصائص مختلفة متاماً من حيث حجم الحيوان وقوام 

اللحم وطعمه. يشتهر الغنم العواس بلحمه الدهني 

الطري املالح طبيعياً وبذيله الدهني املميز، وهو ينترش 

يف منطقة ال تتجاوز حدود سوريا والعراق إال قليالً 

نحو الجنوب الرتيك والغرب اإليراين والشامل األردين. 

ومع ذلك، يباع لحم الضأن من السالالت األوروبية لدى 

القصابني العرب واألتراك عىل نحو واسع وال بأس 

بنوعيته.

لحم الكباب املفروم:

عند اختيار اللحم املفروم املخصص للكباب يجب 

مراعاة أن يكون دهيناً بشكل طبيعي، أي أن عىل الدهن 

أن يكون من نسيج اللحم املفروم وليس مضافاُ إليه 

من أجزاء أخرى، إذ أن من شأن إضافة الدهن أن يغري 

من طعمه ويعيق متاسكه عىل السيخ. يجب أيضاً 

االنتباه إىل عدم املبالغة يف كمية الدهن حتى ال يتفتت 

الكباب ويقع من عىل السيخ بفعل ذوبانه عند التعرض 

لحرارة املنقل. يجب أيضاً الحرص عىل أن يكون اللحم 

جافاً ومصفى جيداً من سوائله ومفروماً مرتني لزيادة 

متاسكه.

ال يوىص بتحضري الكباب من لحم العجل ألنه يحتوي 

القليل من الدهون والكثري من السوائل التي ترتكه جافاً 

عند تبخرها. أفضل القطع لتحضري الكباب هي الرقبة 

)Der Hals( والكتف )Die Schulter( فلحمهام 

دهني ومتامسك.

اطلب من القصاب أن يقطع لك القطعة املرغوبة وأن يزيل 

ما شئت من دهون سطحها قبل أن ينظف املاكينة من أثر 

اللحم املفروم قبلها ويجهزها لك عن طريق فرمها مرتني. 

أما خلطات الكباب فلسنا مبعرض الحديث عنها هنا 

ألنها متنوعة بشكل ال يحىص، ويكاد كل فرد منا 

يفاخر بخلطته الخاصة، جدير بالذكر أن إضافة القليل 

من الكمون إىل لحم الكباب مع البهارات واملنكهات من 

دون مبالغة، من شأنه أن يخفف الغازات ويسهل عملية 

الهضم. كام يساعد تناول السامق يف إعاقة امتصاص 

الدهون وتجنب عرس الهضم.

لحم الشقف والرشائح والقطع الكاملة: 

عند اختيار لحم الشقف ينصح باختيار لحم الظهر 

 Der( الشهباية)Kalb/lamms-nierstücke

Rücken وأطيبه لحم الفتائل )Lammfilet( وهي 

القطعة الطرية التي تحاذي العمود الفقري من 

الداخل. أما لحم الخارصة )املتلة Lammlende ( فهو 

خيار جيد آخر وأوفر كمية وأرخص مثناً نسبياً، ويليه 

لحم البطن األعىل واألسفل Bauch  أو اللوازق وهذه 

القطعة تحديداً من البطن األسفل ينصح باستخدامها 

مطحونة إلعداد بدن الكبة.

ينصح باالبتعاد ما أمكن عن لحم الفخذ األسفل والساق 

والكتف والرقبة ألن نسيجها العضيل شديد القساوة 

حيث يرتكز ثقل الحيوان وحركته عىل تلك العضالت، 

وتزداد قساوتها باليش إذا مل تكن مفرومًة.

كام ينصح بتقطيع اللحم عىل شكل مكعبات كبرية 

)3X3 سم( لتجنب جفافه وخاصة لحم العجل.

بالنسبة للحم العجل املشوي، يفضل تحضريه عىل 

شكل رشائح كبرية وسميكة محاطة بدهنها وعظمها 

ما أمكن، كتلك التي تؤخذ من الضلع األخري يف مقطع 

عريض .T-bone Steak أو من الصدر، مع أو بدون 

عظم )كستليتا وريش )Ribs and Ribeye أو لحم 

الفيليه كاملة Tenderloin أما لحم الضلوع والريش 

الضأن )Lammkoteletts كستليتا الغنم( فهو من 

أطيب املشويات ويفضل أن يحرض دون إزالة طبقة 

الدهن التي تغطي سطحه لضامن بقائه طرياً كثري 

العصارة.

يسأل الكثريون عن "اللية" وكيفية الحصول عليها 

يف أملانيا. يستورد بعض القصابني لحوم أغنام من 

الجنوب الرتيك بصفة غري منتظمة، حيث ميكن 

والحالة هذه الحصول عىل لية ذنب الضأن العواس. أما 

Nier-  عند عدم توافرها، ينصح باستخدام شحم الكىل

enfett وهو نسيج شحمي يحمي األعضاء الداخلية 

ويحيط بها، أسمك وأنقى ما يكون يف منطقة الكىل. 

وهناك أيضاً ما يدعى مبنديل البطن Bauchfett وهو 

عبارة عن نسيج شحمي آخر رقيق عىل شكل شبكة 

وكبري، يلف البعض به لحم الكبد املشوي )السودا 

Lammsleber( حتى ال يجف.

ويف النهاية يبقى لنا أن نتمنى لكم موسم شواء ممتعاً 

يحمل بعضاً من ألق ذكريات األيام الخوايل.
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درج عىل تسمية األسبوع األول من شهر آب/ 

أغسطس من كل عام، أي يف الفرتة املمتدة ما 

بني 1 إىل 7 منه، بأسبوع الرضاعة الطبيعية، 

ويتم االحتفال بهذا األسبوع سنوياً عىل مستوى 

العامل، حيث يتم من خالله تشجيع األمهات 

عىل مامرسة الرضاعة الطبيعية وتحسني صحة 

الرضع واملواليد الجدد عىل مستوى العامل.

تم االحتفال بهذا األسبوع ألول مرة يف العام 

1992 من قبل التحالف العاملي من أجل الرضاعة 

الطبيعية، واستمر إىل يومنا هذا، حيث يشارك 

يف ذلك أكرث من 120 بلداً حول العامل تحت 

رعاية اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية، 

باإلضافة إىل الكثري من األفراد واملنظامت 

والحكومات واملجتمعات املحلية.

كان الهدف االسايس من تكريس هذا االسبوع 

واالحتفال به سنوياً هو إعادة نرش ثقافة 

الرضاعة الطبيعية، وتقديم كل الدعم املمكن 

والكايف للنساء حول العامل لتشجيعهن عىل 

الرضاعة الطبيعية، خاصة بعد أن الحظت منظمة 

الصحة العاملية إهامل النساء بالعموم للرضاعة 

الطبيعية، والرتاجع املقلق ملامرستها يف أكرث من 

دراسة علمية تم إجراؤها ونرشها. 

للرضاعة الطبيعية مبارشة بعد الوالدة دور يف 

منع عدد كبري من الوفيات بني املواليد الجدد، 

خاصة يف البلدان النامية، حيث تّم التنبّه إىل 

أن أكرث من ثلث الوفيات بني األطفال تحدث 

خالل الشهر األول من حياتهم. كام أن الرضاعة 

الطبيعية توفّر العديد من العنارص الغذائية 

الرضورية للرضع، وتحميهم من األمراض 

الفتاكة، باإلضافة إىل دورها الكبري يف تعزيز 

حالة النمو لديهم.

من التوصيات األساسية فيام يخّص هذا 

املوضوع، أن تقترص األم عىل الرضاعة 

الطبيعية منذ الساعات األوىل للوالدة وحتى 

عمر ستة أشهر، ميكنها بعد ذلك أن تضيف 

وجبات تكميلية ولكن عليها االستمرار 

يف اإلرضاع الطبيعي حتى بلوغ الطفل 

عامه األول عىل األقل، فهي أفضل وسيلة 

لتزويده بالعنارص الغذائية األساسية. كام 

أن مالمسة الطفل لثدي أمه يحرّض عىل 

إنتاج الحليب كام مادة اللبأ وخصوصاً يف 

الفرتات األوىل للرضاعة، ومادة اللبأ هي 

مادة مهمة وغنية جداً باملغّذيات واألجسام 

املضادة، حتى أن البعض درج عىل تسميتها 

باللقاح األول للرضع.

تخربنا تقديرات اليونيسيف أن تقديم األمهات 

الرضاعة الطبيعية ألطفالهن، عىل أن يقترص 

أسبوع الرضاعة الطبيعية
الغذاء عليها حتى األشهر الست االوىل، 

قد مينع وفاة 13 مليون طفل دون عمر 

الخامسة سنوياً حول العامل، ويف حال 

تأخر األمهات يف تقديم اإلرضاع الطبيعي 

فإن األمر يزيد من احتامل تعرّض أطفالهن 

للمرض، كام أنه يقلّل من احتاملية 

استمرارهم بالرضاعة الطبيعية يف الشهور 

التالية. لذلك علينا مد يّد العون للنساء 

وتوعيتهن بخصوص هذا املوضوع بطرق 

مختلفة، أولها توعية املجتمع املحيل، إجراء 

الندوات واملحارضات والحمالت لنرش الوعي 

الكايف، ومساعدتهن وتشجعيهن منذ 

اللحظة األوىل ملجيء األطفال عىل الرضاعة 

الطبيعية، كام ينبغي علينا النهوض 

بالرعاية املقدمة لألمهات قبل الوالدة 

وبعدها مبا يف ذلك توفري كل املساعدات 

املمكنة لألمهات.  

باب مفتوح

 د. نهى سالم الجعفري
طبيبة سورية مقيمة في ألمانيا

اللجوء المفتوح للكالب دون البشر..
ربع سكان أميركا من الكالب!

حنان جاد
 صحفية مصرية مقيمة في أميركا 

 يف وسط مدينة "بارك ريدج" القريبة من شيكاغو 

وضع مدير إحدى رشكات الرهون العقارية أوعية من 

ستانلس تيل نظيفة والمعة ومملوءة باملاء عىل جانب 

الطريق ليك ترشب منها الكالب. الرجل طبع صورته 

يف قعر الصحن وعنوان رشكته عىل جانبه كنوع من 

الدعاية، تلك املرة هي األغرب لكنها ليست األوىل التي 

أرى فيها بائعاً يجتذب الزبائن عن طريق التقرّب من 

كالبهم. 

يف العام 2009 غضبت "رقية" ابنة الرئيس الراحل "أنور 

السادات" من الفيلم األمرييك )أحبك يا رجل( ألن بطل 

الفيلم سّمى كلبه "أنور السادات"، فالكلب يشبه الرئيس 

الراحل حسب الحوار الذي دار يف الفيلم. محامي "رقية 

أنور السادات" أكّد أنه سريفع دعوى أخرى ضد الفيلم يف 

أمريكا، وال يبدو أنه فعل، وحتى لو كان قد فعل فلم يكن 

ليجد بسهولة من يفهم سبب غضبه.

صديقتي السورية التي تعيش يف أمريكا منذ زمن مل 

تغضب عندما اقرتبت امرأة أمريكية من عربة رضيعها 

وقالت لها مبودة خالصة: "ابنك جميل جدا؛ يشبه كلبي". 

الكالب هنا ليست كالكالب التي نعرفها يف عاملنا العريب، 

وال تعيش عيشة الكالب! 

ماذا يكره األلمان؟
بعض العادات االجتماعية 

والثقافية التي يتحاشاها السواح 
في ألمانيا

يتسامح األملان عموماً حني يتجاهل غريب ما 

بعض معايريهم الصارمة، ولكن يفضل طبعاً 

أن يظهر هذا الغريب االحرتام للعادات والتقاليد 

األملانية االجتامعية والثقافية، وأن يتجنب خرقها 

بداعي االحرتام. 

فإن كنت زائراً ألملانيا أو مقيامً فيها، هناك إشارات 

وسلوكيات قد تعرب عن عدم التهذيب ويفضل 

تجنبها أمام األملان، السيام مجاالت العمل. وفيام 

ييل بعض األمثلة:

التأخر عىل املواعيد: ال تتأخر حتى ولو لدقيقة 	 

واحدة. الوصول يف وقت متأخر هو إهانة شخصية.

 إشارة أويك )A-Okay( األمريكية )إصبع السبابة 	 

واإلبهام املكونة لدائرة( هي إمياءة فاحشة إياك 

والقيام بها.

وضع اليدين يف الجيوب أثناء التحدث إىل األملان هو 	 

سلوك غري مهذب، لذلك ألبِق يديك خارج جيبك.

مضغ العلكة أثناء الحديث أيضاً سلوك غري مهذب.	 

تنظيف األنف )املخاط( أمام اآلخرين، هو دوماً أمر 	 

مزعج السيام يف مؤمتر أو اجتامع أو مأدبة، غادر 

الغرفة، وافعل ذلك، ولكن ليس أمام اآلخرين. 

تنظيف األظافر أيضاً محرم عاملياً، قم بذلك يف مكان 	 

خاص.

فتح النوافذ: حتى لو كان الطقس دافئاً، يخىش 	 

األملان أن يدخل مرض مميت مع الهواء الداخل.. فال 

تلمس النافذة.

ألوان الورود: الزهور هدية رائعة يف أملانيا. االحمر 	 

للرومانسية، القرنفل يدل عىل الحداد، الزنابق 

واألقحوان هي للجنازات.. الورود الصفراء آمنة.

تناول الرشاب قبل املضيف: انتظر.. حتى لو كنت 	 

عطشان بعد يوم عمل أو سياحة طويل. ولكن 

كضيف  عليك االنتظار  حتى يقدم املضيف نخباً قبل 

الرشفة األوىل. شارك بطرق الكؤوس أو النظر إىل 

."Prosit" الجميع يف الغرفة، ورد بالقول

قد يعترب بعض األجانب الحساسني جداً أن تجنب 	 

املحرمات الثقافية األملانية هو مصدر إزعاج ولكن 

يف الحقيقة معرفة واتباع هذه القواعد البسيطة هي 

عالمة احرتام وذوق وال تحتاج ألي جهد.

فأصحاب الكالب من األمريكيني ميشون يومياً خلف كالبهم 

مهام كانت حالة الطقس )من عرشين درجة تحت الصفر 

شتاء حتى ما فوق األربعني درجة صيفاً(! ينتظر األمريكيون 

بصرب كالبهم وهي تتشّمم األرض أو تدور حول األشجار، 

ينتظرون حتى يتربز الكلب، بعدها ينحني صاحبه بوقار 

ويده داخل كيس بالستيك، يحمل الخراء ويقلب الكيس، 

يعقده ثم يرميه يف سلة نفايات خاصة. ممثل كوميدي تساءل 

مرة: )لو أن مراقباً من الفضاء الخارجي يشاهدنا، من سيظن 

أنه السيد؟ الذي يتربز أم الذي يحمل خرائه؟!(.

حوايل 80 مليون كلب يعيشون داخل البيوت األمريكية، 

حسب تعداد العام 2017. تعداد دقيق متّوله املؤسسات 

التي ترتبح من هذه الكثافة السكانية الكالبية واحتياجاتها 

اليومية. فقامئة االحتياجات الكلبية طويلة جداً من طعام، 

فرش، طبابة، شامبو، كولونيا وشكوالتة، وكذلك كنزات 

صوفية، كرميات حامية من الشمس، فيتامينات وأحذية، 

وال ننىس محالت الحالقة، مراكز السبا، الفنادق والتاكيس. 

هناك وظائف خدمية تخّص الكالب أنقذت ماليني البرش 

من البطالة، مثل وظيفة مجالسة الكالب ووظيفة متشية 

الكالب، عدا عن التخصصات األكرث تعقيداً مثل تدريب 

الكالب، وفهم سيكولوجياتها، وكتابة األعمدة يف صفحات 

الحيوانات األليفة التي تحتل أهم الصحف.

مثة إعالن تلفزيوين يتكرر كثرياً يف بعض محطات 

التلفزيون األمرييك، يعرض صوراً حزينة لكالب تعرّضت 

لإلساءة، واإلعالن يدعو العائالت األمريكية إىل تبنيها. يلّح 

طفالي يف طلب تبني كلب من هؤالء، أقرتح عليهام بصدق 

أن يتبنياين أنا، أنا أيضا تعرضت إلساءات.

 يقول ابني: ولكنك لست )كيوت(.

رمبا، لكن هل يفرس ذلك الشغف األمرييك بالكالب؟ 

أنها كيوت؟

اقتناء الكلب يطلق عليه يف أمريكا )تبني(، والكالب 

يشار إليهم بكلمة )األوالد(، وهم أفراد العائلة ذوو الفراء. 

فيام تواصل الثقافة األمريكية التمدد يف هذا االتجاه إىل 

ما ال نهاية، كام تواصل أنسنة الكالب. فيفتح املجتمع 

األمرييك باب اللجوء أمام الكالب التي تتعرض لإلساءة 

يف كل مكان يف العامل. بائعو الكالب ال يحبون الكالب 

الالجئة وال املؤسسات التي تشجع عىل جلبها وتبنيها 

لكن الناس تتعاطف، وتتأثر بدعايتها. لكن تجارة الكالب 

يف النهاية ال متثل أكرث من جزء من كعكة استثامر هائلة 

توفرها الحيوانات األليفة وعىل رأسها الكالب. فحجم 

اإلنفاق عىل الحيوانات األليفة يف أمريكا بلغ يف العام 

املايض أكرث من 69 بليون دوالر. 29.7 بليون دوالر 

طعام، 15.11 بليون دوالر مستلزمات صحية، 17.7 

بليون دوالر رعاية بيطرية، 2.1 بليون دوالر مشرتيات 

6.16 بليون دوالر خدمات. لذلك تتابع اإلحصاءات 

السنوية دامئاً التأكد من وجود كالب يف املالجئ تكفي 

لتلبية احتياجات الطلب األمرييك.



Integration. Mitmachen.
Werte vermitteln. Respekt zeigen. Von klein auf.
Mit dem Projekt Integration. 
Mitmachen. beweist Mo-
neyGram einmal mehr, dass 
soziale Verantwortung bei 
dem weltweit zweitgrößten 
Anbieter für internationale 
Geldtransfers großgeschrie-
ben wird. Seit Einführung 
der erfolgreichen Initiative 
im Frühjahr 2018 hat Money-
Gram über das Online-Por-
tal integration-mitmachen.de 
eine Vielzahl von Bewerbun-
gen für die Förderung von In-
tegrationsprojekten erhalten 
… und natürlich auch umge-
setzt. Doch damit nicht ge-
nug: Pünktlich zum Start in 
den Herbst stehen viele wei-
tere spannende Aktivitäten 
auf dem Programm.

Ende August ist offizieller 
Starttermin für das „Fußball 
trifft Kultur“ Projekt in Frank-
furt. In Kooperation mit der 
gemeinnützigen Gesellschaft 
LitCam unterstützt Money-
Gram ein ganzes Jahr Fuß-
ball begeisterte Kinder der 
Frankfurter Karmeliterschu-
le und unterstützt somit die 
sportliche und schulische 
Entwicklung von jungen 
Menschen bereits von klein 
auf.

Mit Kinderbüchern 
Werte vermitteln

MoneyGram möchte ganz 
gezielt bereits Kindern zei-
gen, dass Integration und 

gegenseitiger Respekt ein 
unabdingbares Muss für 
eine harmonische Gesell-
schaft sind. Aus diesem 
Grunde unterstützt Integrati-
on. Mitmachen. im Rahmen 
einer Kooperation mit Autor 
Ahmet Özdemir die Verbrei-
tung des Kinderbuches „Ali 
& Anton“. Im Buch geht um 
die anfängliche, gegenseitige 
Ablehnung zweier Jungs, die 
sich später in eine Freund-
schaft wandelt.  Ziel ist es, 
das Buch in möglichst viele 
KiTas und Grundschulen zu 
bringen und dieses auch in 
Rahmen von Vorleseevents 
interaktiv vorzustellen.  Hilf-
reich für die Bewerbung 
des Kinderbuchs ist dabei 

auch die kürzlich ins Leben 
gerufene Zusammenarbeit 
zwischen der MoneyGram 
Foundation und dem Buch-
projekt „Bücher sagen Will-
kommen“, über die derzeit 
ausgewählte Schulen mit Bü-
cherecken ausgestattet wer-
den. Denn über diesen Weg 
werden sicher auch viele Ex-
emplare von „Ali und Anton“ 
den Weg zum Ziel finden.

Medien im Fokus 

Darüber hinaus wird Integ-
ration. Mitmachen. ab Mit-
te September ein weiteres 
großes Projekt unterstüt-
zen, welches sich darum 
bemüht Medienmacher mit 

Migrationshintergrund in die 
Arbeitswert zu integrieren. 
Hier laufen gerade die ent-
sprechenden Vorbereitun-
gen. Das konkrete Projekt 
wir dann in den Folgemona-
ten u.a. in der Abwab vor-
gestellt.

Integration. 
Mitmachen. wird 

International

Wie geplant wird Integration. 
Mitmachen. nicht nur eine 
auf Deutschland bezoge-
ne Initiative bleiben. Aktuell 
laufen bereits die Planungen 
für einen Start in Großbritan-
nien, der noch dieses Jahr 
erfolgen soll.

Über Integration.Mitmachen.
Auf Initiative von MoneyGram ruft Integration.Mitmachen. dazu auf, Integration aktiv mitzugestalten. MoneyGram 
selbst geht mit gutem Beispiel voran und unterstützt bzw. initiiert zahlreiche Integrationsprojekte aus den Bereichen 
Sport, Bildung und Kultur. Gleichzeitig ist MoneyGram daran interessiert, im Rahmen von Integration. Mitmachen. 
neue Integrationsprojekte zu fördern und freut sich auf den regen Austausch mit Vereinen, Vertretern ausländischer 
Gemeinden und allen, denen das Thema genauso am Herzen liegt.

Über MoneyGram
MoneyGram ist weltweit der zweitgrößte Anbieter für internationale Geldtransfers und Zahlungsdienst-
leistungen. Egal ob Geld von einer Filiale oder online als Barauszahlung, auf ein Bankkonto oder 
Mobile Wallet gesendet wird – wir bringen Freunde und Angehörige mit unserem breiten Serviceange-
bot auf die für sie bequemste Art näher, auch wenn sie viele tausende Kilometer voneinander entfernt 
leben. In ausgewählten Märkten bieten wir unter anderem auch Zahlungsanweisungen und Rech-
nungszahlungsmöglichkeiten an. Weitere Informationen unter www.moneygram.de.

Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes Integration.Mitmachen. wird MoneyGram unterstützt von 
Kalic Media e. K. und IT hilft gGmbH.

Bildquelle: Adobe Stock / Rawpixel.com



خولة دنيا

لطاملا اعتقدت أن نسبة التحرش الجنيس بالنساء يف 

مجتمعنا السوري تبلغ %100 ـ لذلك استغربت اليوم 

صباحاً عندما أبلغتني صديقتي أن هناك إجابات 

بالنفي عىل استبيان نقوم به لرصد هذه الظاهرة، 

بالتعاون بني شبكة املرأة السورية وراديو روزنة. 

قالت يل صديقتي إنها أرسلت االستبيان إىل العديد 

من الفتيات الجامعيات، حوايل إثنتا عرشة فتاة، 

وكان رّدهن بالنفي! حاولت أن استفهم إن كّن فهمن 

السؤال جيداً، قلت لها اسأيل كل واحدة منهن أمل 

تسمع يف يوم من األيام وهي يف الشارع، أو يف 

طريقها إىل املدرسة، )تلطيشة( أزعجتها؟ أمل يحّدق 

بها أحد بنظرات أربكتها؟ فكان الجواب: وهل هذا 

يعترب تحرش؟!! لألسف نعم، ففي مجتمعنا السوري 

تعتقد الفتاة التي مل يتحرش بها أحد أن هناك نقصاً 

فيها، لدرجة أنه )حتى الربغش يتوقف عن العض!(.

ونحن املتحرَّش بهن، امتهّنا الصمت وما زلنا. ففي نفس 

االستبيان حاولنا التواصل مع نساء ليحكني حكايتهن مع 

التحرش عىل شاكلة حملة Me too )أنا أيضاً(، لكن مل 

نجد من تتحدث، ومن قبلت الحديث طلبت إخفاء صوتها 

ووجهها! ملاذا؟ ألنها ما تزال تخىش املجتمع أكرث مام 

تخىش عىل نفسها وعىل النساء املحيطات حولها. فال قانون 

يحميها، وال جهة تتوجه إليها يف حال حصول اعتداء عليها، 

وألن هناك تغييب لثقافة وعي الذات وكيفية حامية الذات، 

ويجب عىل التحرّش أن يصل إىل مرحلة االعتداء الجنيس 

بشكل من أشكاله حتى يعترب تحرشاً، ويك يكون هناك آذان 

تسمع، ولكن مع ذلك ال تتعاطف مع املرأة!

هذا هو الفرق األسايس والكبري بني "نحن" و"هم": 

"نحن" أي السوريات والسوريون وجملة املوروث 

والقوانني التي تنظم حياتنا، و"هم" أي النساء والرجال 

الذين يعيشون يف دول استطاعت إنجاز ما عليها لحامية 

مواطنيها من خالل سّن القوانني، وإيجاد آليات دفاع 

وحامية وتأهيل ملن تتعرض/يتعرض ألي شكل من أشكال 

اإليذاء الجنيس.

لذلك من الجيد أيضاً أن نتناول املوضوع من ناحية 

التوعية به وارتباطه بحاالت الرصاع التي نعيشها، وخاصة 

بأوضاع النساء يف دول اللجوء. نعلم جيداً أن الظروف 

فرضت عليهن أدواراً جديدة العالة أنفسهن وأطفالهن، 

يرتافق هذا مع انهيار البنى املجتمعية التي كانت تحميهن، 

مام يجعلهن معرضات ملزيد من العنف واالعتداء الجنيس، 

بكل أشكاله. لدرجة أنه يشّكل ظاهرة تؤثر عل مجتمعات 

الالجئني والنازحني، وبحاجة لربامج مساعدة خاصة بها 

لتأمني الحامية لهن.

عىل الرغم من أنه ال توجد إحصاءات دقيقة تتناول حاالت 

االغتصاب والتحرش بالنساء يف أوضاع اللجوء، وإمنا 

أغلب التقارير تعتمد عىل دراسة حاالت، لكن من األكيد 

أنها ازدادت بشكل كبري يف جميع دول اللجوء وتجمعات 

الالجئني والنازحني، إن كان ضمن سوريا، أو يف لبنان 

وتركيا واألردن، وكذلك يف مراكز تجّمع الالجئني يف 

اليونان، ويف أملانيا وغريها من الدول التي تحتضن أعداد 

كبرية من الالجئني ما زال قسم كبري منهم يف مراكز إيواء. 

لبنان مثالً وبعد فضيحة االتجار بالنساء العام 2016، 

وأغلبهن الجئات سوريات، ذكرت تقارير إحصائية قضائية 

أن ثلث النساء يتعرضن ملحاوالت اغتصاب، فيام أغلب 

النساء يتعرّضن للتحرش الجنيس بنوع من أنواعه )لفظي 

أو مادي(.

يف األردن أيضاً اشتكت الالجئات السوريات من تعرّضهن 

للتحرش الجنيس، واستغالل الوضاعهن االقتصادية 

السيئة. يف مرص كذلك كانت الشكاوى املتعلقة بالتحرش 

واالبتزاز واالستغالل الجنيس لالجئات شبيهة، كام الزواج 

املبكر الذي كان أحد أسبابه خوف العائالت عىل بناتهن 

من التحرش واالستغالل الجنيس.

أما يف تركيا وحسب تقارير صادرة عن منظامت حقوق 

اإلنسان، فثمة الكثري من الحاالت التي ذُكرت لنساء 

اختالف مفهوم التحرش الجنسي بين "نحن" و"هم"..
نتائج صادمة لالستبيان األخير

رندة مداح 
فنانة سورية من مواليد 1983 مجدل شمس يف 

الجوالن السوري املحتل. بعد انتهائها من دورات 

الرسم والنحت يف مركز أدهم إسامعيل بدمشق 

العام 2003، تخرجت من جامعة دمشق، كلية الفنون 

الجميلة قسم النحت، العام 2005. ويف العام 2007 

أنهت دورات تدريبية يف أكادميية الفنون والتصميم 

يف بيت املقدس. 

وصف الناقد الفني اإلنكليزي "جون بريغر" عملها قائالً: 

"هناك قوة يف هذا العمل )مرسح العرائس( كام مل أشاهد 

يف أي مكان آخر. لقد تزّعمت األرض التي تقف عليها. جعلت 

من حقل القتل بني املتفرجني املذعورين والضحايا املؤملني 

مقدساً. لقد غرّيت أرضية موقف للسيارات إىل يشء يهبط ". 

رندة مّداح هي عضو مؤسس يف "مركز فاتح املدرس 

للفنون والثقافة" يف مرتفعات الجوالن املحتلة، وهي 

املساحة الفنية الوحيدة املخصصة للفن املعارص والرتبية 

الفنية هناك والتي أسسها فنانون شباب.

قامت بالكثري من ورش العمل يف النحت والرسم يف دمشق 

والجوالن وبريزيت ويف السويد وفرنسا منذ العام 2005 

وحتى اليوم، ونالت العديد من الجوائز العربية والعاملية إن 

 / Aflam يف دمشق أو فلسطني وآخرها جائزة مهرجان

مرسيليا العام 2014.

قامت بأكرث من معرض فردي وجامعي يف العديد من 

البلدان العربية واألوروبية.

اللوحات املعروضة يف هذا العدد من ثالث مجموعات، هي :

اقتباس - ربطة شعر  - أفق خفيف

تعرضن لالستغالل الجنيس والتحرش من قبل أصحاب 

العمل أو ماليك الشقق أو مقدمي املساعدات اإلغاثية. 

ويجب أن ال ننىس أن أوضاع الالجئات يف كل تلك الدول 

ترافقت مع ظاهرة الزواج املبكر، أو الزواج مقابل املال، 

بسبب تردي األوضاع االقتصادية، والخوف من التحرش، 

وعدم وجود حامية كافية!

أما األوضاع خارج دول الجوار فليست أفضل حاالً، يف 

اليونان، وحسب مفوضية شؤون الالجئني، فإن 28% 

من الالجئني تعرضوا للعنف الجنيس والعنف القائم عىل 

نوع الجنس يف الجزر اليونانية. ويف مراكز اللجوء يف 

أملانيا تتكّرر الظاهرة يف مراكز اإليواء املكتظة، كام يتم 

الحديث عن حاالت االغتصاب والتحرّش يف مجتمعات 

الالجئني.

حسب إحصائيات األمم املتحدة ومنظامت حقوق االنسان 

فمن الواضح أن هناك زيادة كبرية يف نسبة التحرّش 

مرتبطة بحالة اللجوء، وهو ما يتم تفسريه بأن مجتمعات 

الالجئني مجتمعات هشة عموماً، والنساء واألطفال هم 

األكرث ضعفاً فيها، وبالتايل األكرث عرضة للتأثر باكتظاظ 

مراكز اللجوء وباألوضاع االقتصادية املرتدية، والحاجة 

التي تساهم يف زيادة االستغالل الجنيس والتحرش. 

السكوت عن هذه الحاالت بسبب إما عدم املعرفة الكافية 

أو الحاجة االقتصادية أو الخوف من التشهري والنبذ. 

ومام يساهم يف زيادة هذه الحاالت أيضاً عدم االلتزام 

باملعايري العاملية يف مراكز اللجوء واملخيامت مثل: وجود 

أقسام خاصة بالنساء والعوائل عىل حدة، وعدم وجود 

أبواب ميكن اغالقها ليالً، عدم وجود إنارة كافية، وابتعاد 

الحاممات عن الغرف أو الخيم، كام عدم وجود عدد كاٍف 

من املوظفني والقامئني عىل هذه األماكن..

من جهة ثانية تنخفض هذه حاالت التحرّش واالعتداء 

الجنيس عندما تخرج النساء من مراكز اإليواء، ويستقلني 

يف بيوت خاصة بهن، ويصبحن أكرث معرفة بقوانني هذه 

البلدان وملن يلجأن يف حالة االعتداء عليهن أو التحرش بهن. 

يف النهاية للوعي والتثقيف حول موضوع االغتصاب 

والتحرش الجنيس وكيفية الحامية منه، وخاصة حامية 

النساء واألطفال، دور كبري يف الحد من هذه الظاهرة. 

ومن هنا يأيت دور املنظامت الحقوقية واملعنية بالحامية 

ومتكني املرأة لتأخذ دورها.

فنان العدد
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 مهاجرون في ألمانيا
لميس سيريس

 إعداد ميساء سالمة فولف 
البدايات كانت متعرثة، لكن املثابرة أمثرت يف النهاية

يف هذه الزاوية نعرُّف القراء بشخصيات من املهاجرين الذين وصلوا 

حياتهم  بناء  إعادة  من  ومتكنوا  طويلة،  سنواٍت  منذ  أملانيا  إىل  

التقليدي، وحققوا  االنتامء  بعيداً عن أشكال وحدود  ومستقبلهم 

نجاحات يف مجاالٍت عديدة، فاحتضنتهم هذه البالد وصارت لهم 

وطناً.

كانت "مليس سرييس" من أوىل الفارسات السوريات اللوايت مارسن 

رياضة القفز عىل الحواجز، وانتزعت الكأس أكرث من مرة يف نادي 

حلب للفروسية، هي السيدة املولودة يف سوريا ألب حلبي وأم املانية، 

وتحمل شهادة األدب الفرنيس من كلية اآلداب بجامعة حلب.

منذ نشأتها وبسبب انتامئها إىل عائلة تدعم تحرر املرأة 

واستقالليتها، تألقت يف أكرث من مجال ريايض؛ فتم اختيارها 

لتلعب يف منتخب جامعة حلب لكرة السلة، كام لعبت يف نادي 

الشبيبة الكاثولييك الريايض )نادي الجالء الحقاً( لتحوز يف 

املرحلة املدرسية عىل عدة بطوالت يف ألعاب القوى، كام تصدرت 

بطولة سوريا يف سباحة الصدر لسنوات عديدة.

يف العام 1991 بدأت رحلة املنفى بالنسبة لـ"مليس سرييس"، 

فقد انتقلت لتعيش يف أملانيا وتخوض فيها رحلة شاقة للبحث عن 

عمل وإثبات الذات. بدأت بأعامل مكتبية بسيطة؛ كضاربة عىل اآللة 

الكاتبة،  موظفة يف فندق، يف مديرية املالية، ويف إحدى رشكات 

التأمني. لكن خالل عملها يف تلك الوظائف املتعددة، استطاعت 

الحصول عىل شهادة السكرتاريا للغات األجنبية يف املجال 

التجاري، وانتقلت للعمل يف إحدى جامعات برلني، حيث ما زالت 

إىل اآلن تعمل يف أحد فروعها العلمية.

لكن تنّوع مواهب "مليس سرييس" ورغبتها التأثري يف املجتمع 

الجديد، جعلها تستعيد هوايات قدمية مارستها يف سوريا قبل 

مغادرتها، منها الرسم عىل الزجاج، حيث شاركت العديد من 

املعارض بأعامل لها عىل الزجاج، باإلضافة إىل شغفها باملوسيقى، 

حيث بدأت غناء املوشحات منذ مدة طويلة يف أملانيا، برفقة 

موسيقيني سوريني مهتمني بالحفاظ عىل هذا الرتاث وتقدميه 

بشكل جّذاب وجميل. وضمن محاوالتها الدامئة للفعل ترجمت 

مليس نصاً مرسحياً غنائياً لألطفال سيعرض ألول مرة يف ترشين 

األول/ أكتوبر القادم. كتبت كلامت أغانيه، وأدت دور إحدى 

الشخصيات كام سجلت الدور واألغاين بصوتها. قبل ذلك ترجمت 

نصاً مرسحياً غنائياً من عرص الباروك، عرض عام ٢٠١٧ يف حفل 

غناء أوبرايل بعنوان "األم"، غّنته الفنانة "دميا أورشو" عىل خشبة 

.TrinitatisKirche

"مليس سرييس" التي كتبت كلامت أغاين األطفال العربية ملرشوع 

"حب الهال"، والتي جمعت يف قرص مضغوط يرافقه كتيّب يحوي 

كلامت األغاين باللغتني األملانية والعربية مع النوتة املوسيقية، 

ورسمت صوره، ما زالت تعمل جاهدة لتحقيق مشاريع أخرى 

تجول يف خاطرها، وتجعلها قادرة عىل الفعالية ونقل الثقافة 

العربية إىل أملانيا، وهي تقول عن بدايات غربتها: "يف بداية 

قدومي إىل أملانيا كان الوضع شديد الصعوبة، شعرت بأن العامل 

أغلق أبوابه يف وجهي، لكن مع قليل من الصرب واملثابرة بدأت 

تتكون الجسور بيني وبني هذا العامل الجديد، وبدأت أكتشف أن 

أملانيا بالرغم من البريوقراطية الهائلة هي بلد مينح فرصاً ال تنتهي، 

وعىل املرء أن يستفيد منها وإن تعرّث التأقلم يف البدء".

بورتريه

كيف صارت الخيمة اليونانية جزءًا من حياتي! 
قصتي في مساعدة الالجئين في اليونان

غياث الجندي

قبل ثالث سنوات دفعني خرب عن مركب غرق يف 

بحر إيجه للذهاب إىل اليونان والتطوع ملساعدة 

الالجئني والالجئات عىل شواطئه. كان قراراً 

رسيعاً وحاسامً ومل يحتج الكثري من التخطيط 

، فلم أستطع أن أبقى متفرجاً عىل املأساة 

اإلنسانية. يف اليوم التايل وصلت إىل جزيرة 

ليسفوس املقصد الرئييس للباحثني عن األمان 

األورويب! 

مع وصويل الشاطئ رأيت أعداداً كبرية من املتطوعني 

واملتطوعات ينتظرون وصول املراكب "الربتقالية"، 

الغالبية الساحقة من أوروبا ومن مختلف األعامر. أول 

من رأيت زوجني هولنديني متقاعدين، ذهبا لقضاء 

عطلتهام يف الجزيرة لكنهام قّررا وقفها والتطوع 

ملساعدة الالجئني. مل يكن هنالك تنظيم يضّمنا وال مدراء 

ليخططوا ما يجب القيام به، كانت غريزة املساعدة 

وغريزة العطاء. ومل يكن هنالك ممولني لتغطية النفقات 

أيضاً، بل كنا نعتمد عىل مساعدة عائالتنا وأصدقائنا 

لالستمرار.

يوماً رأيت مركباً يتقدم، وسمعت رصاخاً ممتزجاً 

بالبكاء والضحك والزغاريد، لقد اقرتبوا من بّر األمان 

وهم عىل وشك الخروج من رعب البحر ومن رعب 

املجهول الذي ينتظرهم عىل الشواطئ األوروبية. 

خالل دقائق كنت أتناول األطفال من املركب ألمررهم 

للمتطوعني الواقفني عىل الشاطئ. مل يكن بإمكاين 

تخيّل اللحظات التي عاشوها حتى وصلوا هنا! كانت 

الصلوات تذهب إىل السامء مرسعة، الدموع تلتقي 

مبياه البحر، والخوف رشيك الفرح!

تزايد عدد املراكب وتزايد عدد املتطوعني واملتطوعات، 

كنا ننزل مركباً بعد آخر إىل األمان. يف لحظات 

اسرتاحة قليلة، كنت أنظر إىل املراكب القادمة فأحّس 

بلدي سوريا، التي تركتها قبل سبعة عرش عاماً، تأيت 

برمتها إيل! كان إحساساً غريباً فنحن لسنا مبعزل 

عاّم كان يشعر به املهاجرون! كنا نبيك معهم، نضحك 

معهم، ونقلق معهم. يخربوننا عن أقاربهم الذين 

غرقوا، ولكنهم أرصوا عىل املخاطرة ذاتها فام من 

سبيل آخر أمامهم. كنا نقرأ األمل بعيونهم وعيونهن، 

ويف آخر الليل نذهب إىل غرفنا لننام بجانب القصص 

التي سمعناها واالبتسامات التي رأيناها. أصبحنا 

جميعاً جزءاً من املراكب ومن سرتات النجاة املغشوشة 

التي حّولت شواطئ الجزيرة لشواطئ برتقالية. وكم 

كانت كثرية القصص التي سمعناها عن وحشية 

املهربني، الذين امتهنوا إذالل الالجئني ورسقتهم، 

وإرغامهم عىل املخاطرة يف أوقات البحر غري السعيدة. 

هناك عرفت زينة، طفلة يف التاسعة هربت مع أمها 

وأبيها من حلب. حملتها من املركب، وحاولت أن أعطيها 

ملتطوع آخر عىل الشاطئ فتمسكت يب وبدأت بالبكاء: 

"أرجوك الترتكني عمو، أرجوك خليك معي، أنا خايفة 

من البحر ومن املي ومن البوليس". هّدأتها ومل أتركها 

أبداً حتى متكنت العائلة من الرحيل بعد أيام إىل آثينا 

ومن ثم إىل الحلم األملاين. كنت أزورها مرات يومياً ويف 

كل مرة تسألني: "هل سأعود إىل البحر؟ عمو أنا ال 

أحب البحر". كان البحر مخلوقاً قاسياً مخيفاً، واألطفال 

والرجال والنساء الحوامل ينامون عىل الطرقات مبللني 

مبياهه وبالخوف الذي تجدد بعد وصولهم بقليل، حيث 

ال منظامت ترعاهم وال أماكن تأويهم، ولو مؤقتاً، من 

برد الخريف اليوناين. مل يكن لدينا إال محاوالت لتأمني 

أغطية أو مالبس، أو الوقوف حائرين حتى يأيت الصباح 

لريكبوا الباخرة املتجهة آلثينا ومن ثم إىل حدود البلقان 

فأوروبا الغربية املقصد األخري. 

يارس طفل يف العارشة، مل يعرف املدرسة يوماً وال 

يتذكر أنه عاش يف بيت واحد ألكرث من شهر. منذ كان 

يف الثالثة بدأت قصته مع النزوح إىل إدلب وانتهت 

يف خيمة عىل جزيرة ليسفوس. ما إن يراين حتى 

يقفز من الخيمة نحوي لريى ماذا أحرضت له، فرغبته 

األوىل كانت أقالم ودفاتر. "أريد أن أتعلم كتابة 

أسمي" قال يل. علمته كتابة بعض الحروف واسمه 

بالالتينية. حني رأيته بعد ستة أشهر كان قد تعلم 

اإلنكليزية من املتطوعني واملتطوعات! كان يعيش مع 

أمه وثالثة أخوة يف خيمة، أما والده فقد اعتقلته قوات 

النظام منذ أربع سنوات ومل يعد بعدها. 

اآلن وبعد ثالثة سنوات، زادت األوضاع سوءاً وانقلب 

املناخ السائد. انخفض عدد الالجئني بعد االتفاق 

األورويب- الرتيك يف مارس/آذار 2016 والذي 

يقتيض "وقف املراكب اآلتية عرب تركيا"، وتم إغالق 

مايسمى خط البلقان الذي استخدمه الالجئون للمرور 

إىل أوروبا. أما الذين يصلون إىل الجزر فينتظرهم 

الحبس يف مخيامت مزدحمة تفتقر ألدىن مقومات 

العيش االنساين. ويف حالة السامح لبعض الحاالت 

الطارئة مبغادرة الجزيرة فينتظرهم طريق صعب يف 

آثينا لتأمني السكن واإلقامة واملعالجة الصحية. 

يوجد اآلن ما يقارب ستة آالف الجئ يف اليونان من 

جنسيات مختلفة، يعيشون ظروفاً صعبة سواء يف 

املخيامت أو يف األبنية املهجورة. عدد ال بأس به منهم 

ينتظر إعادة التوطني أو ملّ الشمل منذ 2016، ومازال 

أمل االنتظار متواصل، وغالبيتهم ينتظرون مقابالتهم يف 

اليونان، وقد متتد فرتة االنتظار إىل السنة والنصف.

أثناء تطّوعي تعرفت عىل عائلة هربت من جحيم 

الرباميل املتفجرة، وصلوا الحدود اليونانية بعد إقفالها 

بيوم واحد وهنا بدأت املأساة. امرأة وأربعة أطفال، 

قُتل خامسهم بسقوط برميل واألب عالق يف سجون 

النظام منذ ست سنوات. وجدت األم نفسها للمرة 

األوىل أمام مسؤولية مخيفة، ال دخل وال حامية، وملدة 

شهرين يف خيمة عىل الحدود مع الحرشات السامة 

والزواحف، ومن ثم يف آثينا تحت خيمة يف امليناء 

لتسعة أشهر معتمدة عىل التربعات. "هيام" انتظرت 

مع أطفالها سنتني وثالثة أشهر يف خيمة باليونان، 

ومن ثم يف بناية مهجورة بدون كهرباء وماء. بعد 

ذلك قامت املفوضية العليا لحقوق االنسان بتسفريها 

اىل السويد. خالل تلك الفرتة مل يتعلم أوالدها ومل يعد 

زوجها. من السويد كتبت: "صارت الخيمة اليونانية 

جزءاً من حيايت".

مل يعد وصول مراكب املهربني إىل اليونان سهالً، ومل 

تعد اليونان محطة انتقالية نحو "األمان األورويب"، 

فهنالك وضع سيايس يخلق معوقات صارمة ضد 

وصول الالجئني، وال يُستثنى منهم من لديه حاالت 

خاصة، فالجميع متساو يف اليأس واألمل. ومل يعد 

هنالك عدد كبري من املتطوعني واملتطوعات فقد ضيّقت 

الحكومة اليونانية عىل عملهم، وأضحت االستمرارية 

املادية والنفسية أصعب وأصعب.  

تصوير غياث الجندي
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مرصد أبواب

يبدو أن موجات الهجرة األخرية وازدياد أعداد القادمني 

الجدد يف أملانيا وضعت أبناء الجاليات العربية 

واإلسالمية يف دائرة الضوء، وأعادت الجدل بشأن 

أزمة االندماج يف املجتمع األملاين والفجوات الثقافية 

التي يعاين منها. فمعظم الالجئني الذين وصلوا 

أملانيا يف السنوات القليلة املاضية من املسلمني، وفقاً 

للمكتب االتحادي للهجرة والالجئني. يف العام 2015 

أعلن %73 من طالبي اللجوء، والذين بلغ عددهم 

441899، أنهم يتبعون العقيدة اإلسالمية. ويف العام 

2016، كانت نسبة املسلمني %76 من طالبي اللجوء 

البالغ عددهم 722370، أما يف العام املايض فمن بني 

198317 طالب لجوء كانت نسبة املسلمني 65.9%.

ماذا عن حقيقة الجرمية؟

بالتوازي مع ذلك أصدر املكتب االتحادي ملكافحة الجرائم 

بأملانيا تقريراً حديثاً أوضح فيه أن الالجئني القادمني من 

مناطق حروب ونزاعات نادراً ما يصبحون جانحني يف أملانيا، 

مقارنة بطالبي اللجوء القادمني من مناطق أكرث سلامً. وجاء 

يف التقرير املعنون: "الجرمية يف سياق الهجرة"، رغم أن 

%35.5 من مجموع الالجئني الذين جاءوا أملانيا العام املايض 

كانوا من سوريا، إال أن نسبتهم من بني املهاجرين املشتبه 

فيهم كانت %20، واليشء ذاته مع الالجئني القادمني من 

العراق. فيام يظهر النقيض متاماً مع املهاجرين القادمني من 

دول املغرب ورصبيا وجورجيا. وبحسب التقرير بلغ عدد 

ضحايا الجرائم الذين سجلتهم الرشطة العام املايض نحو 

مليون ضحية، من بينهم 46057 ألف مهاجر، بزيادة نسبتها 

%5.1 عن العام الفائت، فاملهاجرين غالباً ما يكونون ضحايا 

إلصابات جسدية خطرية.

لكن وبكافة األحوال فإن %8.5 من املشتبه بتورطهم 

بجرائم بأملانيا العام املايض كانوا من املهاجرين! فيام تُظهر 

البيانات اإلحصائية أن عمر املهاجرين املتورطني يف جرائم 

أصغر باملتوسط من عمر باقي املشتبه بهم، كام أن أغلب 

املهاجرين املشتبه بهم من الرجال. 

المدارس استقبلت ما يقدر 
بـ 130 ألف الجئ شاب منذ 

العام 2015 
ماذا عن حقيقة التعليم:

لحل مشاكل اإلندماج طالب خرباء أملان برضورة توزيع 

شباب الالجئني عىل املدارس عىل نحو أكرث توازناً مام 

هو عليه حالياً. فذكر مجلس خرباء املؤسسات األملانية 

لالندماج والهجرة أن املدارس استقبلت ما يقدر بـ130 

ألف الجئ شاب منذ العام 2015 كثري منهم، السيام 

يف املدن الكربى، يتعلمون يف املدارس التي يتعلم فيها 

أغلب الشباب املنحدرين من أصول مهاجرة، مام يؤدي 

إىل تهميشهم اجتامعياً. رغم أن هذه املدارس ميكن أن 

تقّدم إمكانات تعلم جيدة، نظراً لخربتها مع ذوي األصول 

املهاجرة، إال إن التالميذ غالباً ما يكونون مثقلني بالنزاعات 

هناك، ويعانون من أداء ضعيف عموماً يصّعب عملية 

التعلم. لذا فقد أوىص الخرباء برضورة توزيع فصول 

االستقبال واإلعداد التي يلتحق بها الالجئون الشباب، ملدة 

تصل إىل عامني يف البداية، بشكل متوازن عىل املدارس 

داخل املحليات واألقاليم. وأشاروا إىل رضورة مراعاة 

املدارس والسلطات للتكوين االجتامعي واللغوي والثقايف 

عند االنتقال إىل فصول اعتيادية. كام تصاعدت الكثري 

من الدعوات مؤخراً إلدراج تعليم اللغة العربية يف املناهج 

الدراسية بأملانيا، األمر الذي قد يساعد عىل الحد من اتساع 

رقعة التطرف لدى الشباب من ذوي األصول األجنبية، 

فالجيل الجديد من الجالية يدرس يف أملانيا ويتعلم الثقافة 

األملانية ولكنه بحاجة ماسة أيضاً لتعلّم الثقافة العربية، 

وإىل ادماج األشكال الثقافية مثل املرسح والسينام أو 

الشعر ضمن تعلّم اللغة، فبناء شخصية عربية منفتحة 

يف أملانيا يبدأ من العمل عىل الثقافة األم قبل العمل عىل 

الجديدة. الثقافة 

ماذا عن حقيقة حرية املعتقد؟

يف جلسة نقاش بالربملان األملاين )بوندستاج( حول حرية 

األديان عىل مستوى العامل دار جدل حول تحديد الفئات 

األكرث عرضة للتنمر والتهديد يف أملانيا. فقالت النائبة 

عن الحزب االشرتايك الدميقراطي إنه من املهم الوقوف 

بجانب تلميذ يهودي يرتدي قلنسوة اليهود )كيباه( عند 

تعرضه للتنمر الديني، وعندما يُنزع الحجاب من عىل رأس 

فتاة سورية، فإنه يتعني علينا أيضاً الوقوف بجانبها". 

ومن هنا يأيت سؤال حرية املعتقد وتأثريه عىل التعايش 

الثقايف. فالكثري من النساء والفتيات اللوايت هربن 

إىل أملانيا يعانني اليوم من العنف والصدمة وبحاجة 

لدعم خاص. ورغم املشاريع الرتادفية الكثرية يف البالد 

والتي أقامها متطوعون، وتبحث مفهوم التعلم من األخر 

ودعم تبادل املعلومات خاصة يف مجال االندماج، إال أن 

تعليم العربيات تفاصيل العيش بحرية يحتاج إىل وقت، 

فال يكفي تعليم ركوب الدرجات، والتواصل مع النساء 

األخريات، بل يوجد سؤال إشكايل وأسايس أال وهو 

الحجاب. 

تطالب اليوم نسويات في 
ألمانيا بحظر ارتداء التلميذات 

القّصر للحجاب 
"عندما ترتدي تلميذات يف املرحلة االبتدائية بأملانيا الحجاب 

فهذا يعني أن شيئاً ما ال يسري عىل نحو صحيح"، هكذا 

يرى مجلس إدارة منظمة "تري دي فام" )أرض النساء( 

املعنية بحقوق النساء يف أملانيا. فيقلن: "من الغطرسة أن 

ينتقد شخص الهياكل األبوية السلطوية واملزدرية للمرأة 

حقيقة التعايش الديني والثقافي في ألمانيا 
أسئلة.. إحصائيات.. معلومات

يف الكاثوليكية، وال يفعل املثل يف اإلسالم"، وكاتبات 

مجلة "إميا" النسوية أيضاً ترين املثل، واآلن تعتزم والية 

سكسونيا السفىل الواقعة غريب أملانيا حظر ارتداء النقاب 

يف املدارس. باملقابل كان هناك رأي مخالف يقول بأن 

"مثل هذا املطلب يؤجج العنرصية ضد املسلمني والتهميش 

املجتمعي لهؤالء الفتيات".

تجدر اإلشارة إلى أن قانون 
الحيادية في العاصمة 
األلمانية يحظر ارتداء 

موظفي القطاع العام للرموز 
الدينية خالل أداء وظيفتهم.

املساجد الليربالية وتغيري الصورة النمطية:

يف مسجد ليربايل أطلق عليه "مسجد ابن رشد جوته"، 

أقيم داخل كنيسة "يوهانيس" بحي "تريجارتن" 

بالعاصمة األملانية برلني، مثة صورة منطية للعيش 

املشرتك تتغرّي متاماً. ففي هذا املسجد الذي تأسس العام 

2017 عىل يد املحامية "شريان أطيش"، املولودة يف 

تركيا والناشطة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان وملنتمية 

إىل الحركة النسائية املدافعة عن حقوق املرأة، ال يوجد 

فصل بني الجنسني عند الصالة، أو إلزام النساء بارتداء 

الحجاب، كام يتم الرتحيب باملثليني داخل املسجد ويف 

صفوف املصلنّي. هذا النمط من املساجد يثري بالتأكيد 

حفيظة املتعصبني من املسلمني، ولكنه يغري شيئاً من 

الصورة النمطية املكرّسة عن اإلسالم يف أملانيا. تقول 

"شريان أطيش" عن ذلك: "فكرتنا تتمثل يف إلقاء الضوء 

عىل وجهات نظر أخرى، ألنني أعتقد أن بإمكانكم تعلم 

التسامح"، وتتهم أطيش الروابط اإلسالمية يف أملانيا 

باملساعدة عىل نرش التفسري املحافظ لإلسالم مام يعوق 

إندماج املسلمني يف املجتمع األملاين.
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باب القلب

ريتا باريش

لقمة تدخل القلب خري من ألف كلمة تخرج منه:

نتعرف يف مجتمعاتنا املضيفة إىل أصدقاء جدد، نبادر 

نحوهم ببناء جسور الثقة كام مييل علينا موروثنا وثقافتنا. 

باالبتسامة واالنفتاح وكرم الضيافة نعلن لهم بطريقتنا 

أنهم "عىل الرحب والسعة"، وقبل أن نخربهم عّمن نكون 

بالكلامت، التي قد ال نتقنها بلغتهم، نخترص الرحلة 

فندعوهم إىل مائدتنا لتناول طعامنا، فرندم بذلك جزءاً من 

الهوة التي تفصلنا فال نعود غرباء. وليس من قبيل املبالغة 

القول أن تشارك الخبز وامللح تعبرٌي موجوٌد لدى معظم  

ثقافات العامل.

يحمل الطعام رسالة تواصل مكثّفة عابرة للتاريخ والجغرافيا، 

مشحونة بالدالئل والبيانات، تخاطب الحواس الخمس 

منفصلة ومجتمعة. فللطعام إذاً أكرب الدور يف التعريف 

بهويتنا الثقافية الجمعية، كام أنه وفوق ذلك، يحمل بصمة 

شخصية قوية، تتموضع فوق بصمة الهوية العامة، فرتصدها 

عني العارف املتبحر ومييزها لسانه املتذوق.

قل يل ماذا تأكل أقول لك من أنت:

يفتح الطعام نافذة من الفضول الكتشاف اآلخر وسامع 

قصته. كثرياً ما أضبط نفيس متلبسة وأنا أتلصص 

عىل مشرتيات الشخص الذي يقف قبيل يف طابور 

السوبرماركت، أحاول التنبؤ بنمط حياته وحجم عائلته، 

أرسم مالمحه وأصوله، وأقيم درجة انفتاحه وجرأته. أحياناً 

أخرى ويف غمرة ثورة الفضول، أحدق يف أطباق الناس يف 

املطاعم املختلفة. أجعل من األمر برمته لعبة، لعبة ثقافية قد 

متنحني تفاصيل إضافية ليك آلف هذا البلد وسكانه.

ماذا أخذنا وماذا أعطينا:

يجمع كل من يتذوق املطبخ السوري عىل أنه لذيذ ومتوازن، ال 

منل من سامع التعليقات وعبارات اإلطراء تلك تنهال علينا من 

زمالئنا يف العمل والدراسة واألصدقاء واملعارف يف بلداننا 

املضيفة وهي متتدح طعاماً سورياً تناولوه. نتحدى قسوة 

املواد ونحتال عىل اختالفها، فتولد طرق جديدة تعلن مرغمة 

القطيعة مع طريقة األم والجدة. أو تتحول مبرور الزمن إىل 

وصفة أخرى تعمدت باسم البلد املضيف، كالكيبي الربازيلية 

التي وجدت بوحي من املهاجرين السوريني واللبنانيني 

األوائل يف مطلع القرن املايض، وكانت محاولة منهم باملوارد 

الشحيحة لديهم آنذاك ملحاكاة الكبة يف الوطن، غري أنها اليوم 

ال تشبه كبتنا يف يشء عىل الرغم من كونها طبقاً لذيذاً مازال 

طعم الربغل والنعناع فيه ييش مبنبته األصيل.

لدول االغرتاب ومطابخها تأثريها علينا أيضاً، فتقارب 

األذواق واملوروث الثقايف يرّسع من عملية التبادل والتبني 

واالندماج، ولنا يف املطاعم السورية التي انترشت يف 

تركيا ومرص والجزائر ولبنان واألردن الربهان األكرب. من 

جهة أخرى، فإن جاهزية مطابخ البلدان املضيفة لالنفتاح، 

وذائقة أبنائها عندما تقبل بيرس كل ما هو جديد، لهي 

عوامل تساهم يف إيجاد موطئ قدم للمطابخ الوافدة. وهو 

ما يالحظه املرء يف بلدان مثل فرنسا وانكلرتا وهولندا 

وأمريكا وكندا واسرتاليا. أما السبب فعىل األرجح يعود 

ملايض تلك الدول واحتكاكها الباكر بثقافات مختلفة من 

خالل تجارتها ومستعمراتها، ومن ثم وفود موجات هجرة 

من أبناء تلك املستعمرات السابقة عىل مدى العقود التي 

أعقبت الحرب العاملية الثانية، أو لكونها بلدان هجرة ساهم 

الوافدون إليها من كل حدب وصوب يف تشكيل فسيفساء 

اللوحة املطبخية وإغنائها.

أملانيا واملطابخ الوافدة:

تنترش املطاعم األجنبية عىل طول أملانيا وعرضها، بعضها 

نجح يف أن يصبح جزءاً من الحمية األملانية ويريض األذواق 

بثقة كاملطبخ اإليطايل، وهو يتمتع مبكانة راسخة ورفيعة 

يجمع عليها األملان عىل اختالف ذائقتهم. أما بعضها اآلخر، 

فلم يستطع الوصول أبعد من تقديم الوجبات الرسيعة أو 

تلبية احتياجات أبناء جالياته من الغذاء املالئم ثقافياً. فمثالً، 

يتفاجأ املرء بواقع أن املطبخ الرتيك الذي دخل إىل أملانيا 

مبارشة بعد وفود اإليطاليني مع مطبخهم، فعىل الرغم 

من كونه مطبخاً متوسطياً غنياً فقد ظل انتشاره األوسع 

مقترصاً عىل تقديم وجبات الدونر والكباب الرسيعة، 

أما املطاعم، فبقي أغلب روادها من أبناء الجالية الرتكية 

وجاليات محيط منطقة الرشق األوسط.

واقع املطبخ السوري اليوم:

مايزال مطبخنا السوري يطل إىل اليوم بخجل ويركز عىل 

اجتذاب زبائنه التقليديني بالدرجة األوىل. لكنه عىل قدر 

من الجرأة يف إعالن متايزه وهويته الفريدة التي تربز 

اختالفه عن مطابخ رشق املتوسط األخرى، فال يتامهى 

معها، كام كان الحال يف تجارب الوافدين السوريني 

األوائل إىل بلدان الغرب، بل يسّوق نفسه عىل أنه "مطبخ 

سوري" بامتياز. 

متنحنا أملانبا يف شارع الزونن آليه الربليني مثاالً مميزاً 

وفريداً، فبالرغم من زحمة املأكوالت الوافدة املختلفة هناك 

يجد املرء مساحات تجارية هامة، وقد تحول كل ما فيها يف 

السنوات األخرية إىل نسخ طبق األصل عن مطاعم سوريا، 

بديكوراتها وروادها ومأكوالتها وأجوائها ولغة لوائحها. 

ولرمبا مايزال من املبكر الحكم عىل التجربة السورية يف 

تعزيز االندماج عرب الطعام، عىل غرار تشايناتاون وليتل 

إيتايل يف نيويورك واملدن الكربى، بالرغم من كونها تجربة 

مثرية للفضول وجديرة باملراقبة والدراسة. أي مستقبل 

ينتظر املطبخ السوري يف أملانيا، سؤال ستجيب عليه دون 

شك األعوام القليلة القادمة.

ج.أ

رمبا تخلص املجتمع السوري جزئياً من التزويج 

القرسي للنساء، لكنه مازال عبداً لعادات االستمرار 

القرسي يف الزواج، فهل هذا العدد الهائل من حاالت 

الطالق هو تصحيح للمسار القرسي للزواج، أم 

حالة طبيعية؟ هل هو حالية مرضية من الناحية 

االجتامعية؟ أم حالة صحية يحتاجها املجتمع 

السوري ليعيد بناء أسس االرسة؟ وهل الظروف 

االجتامعية الجديدة هي السبب؟ أم أن القانون 

األملاين وحرية املرأة هي أحد أسباب الطالق؟

ال شك أن عدد حاالت الطالق بني السوريني يف أملانيا 

وأوروبا باتت مثرية للتساؤالت، باختالفها واختالف 

أسبابها وتخربنا اإلحصائيات أن أكرث من %90 من حاالت 

الطالق تطلبها املرأة ال الرجل، وهذا ال يعني أبداً أنها 

هي سبب الطالق، بل يعني أنها من بارشت اإلجراءات 

للطالق. القانونية 

بدايًة تعترب الظروف االجتامعية واالقتصادية والقانونية 

السبب األسايس يف انعدام جرأة املرأة السورية عىل 

طلب الطالق يف سوريا، علامً بأن حاالت الطالق يف املدن 

الكربى كدمشق وحلب كانت ضخمة جداً، فغالباً ما كانت 

املرأة يف سوريا مرتبطة اقتصادياً بالزوج، ويف حال 

حصولها عىل استقالليتها االقتصادية تكون قد تخلّصت 

من أول رابط قرسي كان يلزمها عىل االستمرار بالزواج.

السيدة ف تقول إنها منذ بداية زواجها كانت تتمنى 

االنفصال، لكن املطلقة ال مستقبل لديها، وال حظ بالزواج 

مرة أخرى، بل ستكون عالة عىل والديها. إذاً فقوانني 

الضامن االجتامعي وحامية املرأة وتأمني العيش كانت 

السبب الرئييس النفصالها عن زوجها.

السيدة ح تقول لزوجها ألول مرة كلمة "ال"، حني رفضت 

أن يرسل وحده املساعدات ألهله دون أهلها، فالدولة 

األملانية هي من تنفق عليها وليس هو. تعرّب عن ذلك قائلًة: 

مل أكن أعلم أن األمر سهل وأين سأعيش بدون خوف من 

شخص يعيش معي، وبعد ذلك اكتشفت أين تأخرت كثرياً.

باملقابل ال يستطيع الرجل السوري التنازل عن ميّزاته 

الذكورية التي ورثها من مجتمعه، ومازال يحتاج الوقت 

ليتفهم الطابع الجديد للحياة

يقول السيد د إنه ال يستطيع أن يصبح أملانياً ويستأذن 

زوجته بكل شاردة وواردة، فهو من أنفق اآلالف للوصول 

اىل أوروبا، ثم قامت الزوجة بإبالغ الرشطة بأنه يرضبها.

السيد ع يقول: أرسلت زوجتي مع األطفال وفوجئت بعد 

ملّ الشمل أن زوجتي عىل عالقة بشخص تعرفت عليه يف 

البلم حينها غادرت املنزل وسأرجع إىل سوريا.

السيد م الذي عاد اىل سوريا قبل أن يتم الطالق قال: 

مبجرد أن بدأ الخالف بيننا هّددتني بالرشطة، وحينها 

تقدمت بطلب العودة وخرّيت أطفايل بالذهاب معي، إال 

أنهم رفضوا. وعندما حجزت الطائرة تراجعوا عن قراراهم 

وعدنا سوية إىل سوريا. 

أحياناً االنفصال يكون أفضل من البقاء يف خالفات 

تستدعي تدخل الرشطة أو دائرة حامية األرسة التي قد 

تنزع األطفال من ذويهم، أما حاالت الطالق التي ال تكون 

الخالفات فيها حادة فيتم النظر إىل مصلحة األطفال أوالً. 

ويزداد أحياناً التمسك باألطفال لالستحواذ عىل الكيندر 

غيلد.

وقد يأخذ التبادل الثقايف بني الرشقيني واألملان شكالً 

أسوأ، فبالنسبة لبعض القادمات الجدد هو ليس تحرراً 

باملعنى الحقيقي للكلمة بحيث يربط الحق بالواجب، بل 

هو تحرر من قيود الرجل فقط دون االستمرار بالعطاء 

كاملرأة األوروبية، أو دون تخطيط لبناء مستقبل يجعلها 

فاعلة يف املجتمع، لذلك تراها اتكالية وتعيد األخطاء ذاتها 

بارتباطها برجل مشابه لزوجها، عىل أن يؤمن لها البقاء 

يف املنزل دون دخول سوق العمل. ودليل ذلك أن حاالت 

الطالق التي يكون سببها رغبة املراة يف متابعة علمها 

قليلة جداً.

هذا النوع من التبادل الثقايف املنقوص، له أثر سلبي عىل 

النساء غري الرشقيات أيضاً، فالسيدة ش أملانية تعيش مع 

زوجها العراقي، تركت عملها ألنها ترى أن املرأة الرشقية 

معّززة مكرمة ويقدم لها زوجها كل ما تريده وهي يف 

املنزل، وهي أرهقت من العمل خارج املنزل وتريد أن تهتم 

بأطفالها فحسب، لذلك ال ترى أن تنازلها عن جزء من 

حريتها يقارن مبا كسبته من هذا التغيري.

يف النهاية أعتقد أن املرأة ستعيش الحرية وتفهمها مع 

الزمن وتكتشف ما لها وماعليها، والرجل الذي يعيش حالة 

الهروب اليوم سيتقبّل تغيريه نحو األفضل بتأثري املجتمع 

الجديد، وستنتظم العالقات االجتامعية بني الجنسني لتبنى 

زيجات متوازنة قامئة عىل رىض الطرفني.

المطبخ وأثره في االندماج، ماذا أخذنا وماذا أعطينا؟!
رأي يرصد حركة تبادل الثقافات عبر المطبخ

ازدياد حاالت الطالق بين القادمين الجدد.. 
تأثر ثقافي أم ممارسة للحرية؟
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د. هاني حرب
باحث في جامعة هارفرد– بوسطن– الواليات 

المتحدة األمريكية
باحث سابق في جامعة ماربورج– ألمانيا

المكان: مدرسة ابتدائية ألمانية!
الطلبة: من مختلف الجنسيات!

المادة التي يتم تعليمها: األخالق!

نعم، األخالق مادة من املواد التي يتم تعليمها للطلبة خالل 

تعليمهم األسايس. يتعلمها األطفال يف الحضانة أوالً، 

وتستمر معهم حتى إنهاء التعليم األسايس ودخول املرحلة 

الثانوية )الصف السابع حسب النظام التعليمي العريب 

عموماً والسوري خصوصاً(.

يتعلم األطفال خالل هذه الفرتة العديد من األساسيات التي 

أصبحت لألسف منسية يف مدارسنا بشكل عام، ومنها: عدم 

رمي النفايات يف الشارع، احرتام القانون، احرتام إشارات 

املرور ألنها موجودة لحامية الشخص وليس لعرقلته، شكر 

كل من يقّدم معروفاً لنا أو بعد رشاء أي يشء من املحال 

التجارية.

تعترب هذه املادة إحدى املواد البسيطة التي يتعلمها الطلبة، 

والتي تتضمن كثرياً من املواد التعليمية العامة األخرى 

كاملوسيقى، السباحة، وغريها والتي تهدف لتنمية مهارات 

الطلبة الحسية والعقلية، ودفعهم للخروج من بوتقة 

التكرار إىل فضاء االبتكار الحر. تعترب هذه الطريقة إحدى 

أنجح الطرق التعليمية يف العامل والتي أوصلت أملانيا إىل 

مصاف الدول املتقدمة، ولكن بالطبع هنالك مناذج أنجح 

تعليمياً عىل مستوى العامل كالنموذج الدمناريك، السويدي، 

الفنلندي وكذلك الرنوجي.

أملانيا ما بعد الحرب

عام ١٩٤٥ أي بعد نهاية الحرب العاملية الثانية ودمار ما 

منصور حسنو
كاتب سوري 

مل يأت الالجئون السوريون وغريهم إىل أوروبا هروباً 

من أنظمة ديكتاتورية ودول قهرية فحسب، بل كذلك 

من مجتمعات محكومة بأنظمة معرفية وثقافية 

شمولية. وكام تتعرض تلك األنظمة الديكتاتورية 

لهزات وشكوك تتعرض املجتمعات بالتزامن معها إىل 

هزّات تفقدها رشعيتها.

مجتمعات هكذا كان حالها وحال دولها ال بّد أن يكون املرء 

فيها حامالً بعض األمراض والعقد النفسية، وكام يتأثر املرء 

صحياً عند التنقل بني مناخني مختلفني، كذلك هو الحال عند 

اإلنتقال من الدول الديكتاتورية إىل الدول الدميقراطية.

تنترش يف أوساط اإلسالميني يف الرشق فكرة تتلّخص بأّن 

مجتمعات الغرب منحلّة أخالقياً، يتمرّد فيها األبناء عىل 

آبائهم والنسوة عىل أزواجهم، ولذلك تجد هذه األوساط عند 

وصولها إىل أوروبا أّن الخالص هو يف تجنب أشياء مشابهة 

قد تحدث لعائلته يف املستقبل، والحل هو يف تعزيز تواصله 

مع املسجد وإرسال أوالده إليه، فهل تقوم املساجد بدورها 

يف حفظ العائلة وتحقيق التوازن النفيس واإلجتامعي مع 

املحيط الجديد؟

يقارب %96 من أملانيا، كان من أهم أهداف الحكومات 

األملانية املتعاقبة تطوير النظام التعليمي األملاين للوصول 

إىل اإلنسان األملاين القادر عىل تخطي العقبات وعىل 

اإلبداع وبناء األفكار. وهذا ما حصل بالفعل خالل أقل من 

١٥ عاماً بعد نهاية الحرب، فبدأت الصناعة األملانية باإلبداع 

مجدداً، تاركة باب التطوير والبحث العلمي مفتوحاً لكل من 

ميلك القدرة. اليوم تحتل أملانيا املرتبة الخامسة عاملياً بعدد 

براءات االخرتاع املسجلة، واملرتبة الرابعة عاملياً يف براءات 

االخرتاع الصناعية.

الثقافة التعليمية يف أملانيا تعتمد عىل تطوير مهارات 

الطالب املختلفة، يف الرسم واملوسيقى أو الرياضيات 

والفيزياء والكيمياء. بهذه الطريقة اإلبداعية ميكن 

لألساتذة وللمرشدين الرتبويني واالجتامعيني معرفة 

ميول الطلبة وتوجيههم مع أهاليهم ملا هو أفضل لهم من 

الناحية الدراسية والعلمية. هذا التوجه أدى خالل أعوام 

بسيطة لنشوء طبقة من الخرباء بكل االختصاصات، 

ومنها االختصاصات الفنية، فعندما نتحدث عن نجارين 

أو حدادين فاملنتج األملاين يعترب إىل اليوم األفضل 

واألقوى عاملياً.

أطفالنا يف املدارس األملانية

اليوم وبعد دخول عدد من أطفال املهاجرين الجدد إىل 

املدراس األملانية، بدأ األهل مالحظة العديد من التغيريات! 

من املنظور العريب والسوري خصوصاً قد تبدو معظم 

التغيريات سيئة، ألنها تحمل االستقاللية للطفل، قوة 

الشخصية، القدرة عىل التفكري املستقل. هذه الصفات 

كانت ممحية تقريباً يف ثقافتنا التعليمية يف بالدنا إال فيام 

ندر. كان ممنوعاً عىل األطفال والطلبة التفكري املستقل، 

كان ممنوعاً عليهم وعلينا طبعاً التفكري اإلبداعي. إن فكرة 

التعليم املهني أو الفني، أو تعلم الفنون كان ومازال محظوراً 

لدى الكثري من العائالت السورية. 

كان املعدل العايل يف الثانوية العامة يعترب األهم، دون 

األخذ بعني االعتبار رغبة الطالب أو ميوله. هذا أدى ومازال 

يؤدي إىل نشوء جيل كامل من الطلبة القادرين عىل الحفظ 

األعمى دون تفكري عىل اإلطالق. يف هذا السياق سأعطي 

مثاالً من حيايت العلمية الحالية حيث لدي طالبان، األول 

يحمل الرتتيب ٣٤ يف بلده، يدرس الطب، الثاين يحمل 

الرتتيب ٨٠ ألف، يدرس العلوم. األول وبعد ثالثة أشهر 

يف املخرب ال يستطيع حتى اآلن أن يقوم بحسابات بسيطة 

للرتاكيز أو تحضري لبعض املحاليل. بينام طالب العلوم، 

وخالل أقل من أسبوع، استطاع البدء بحل املشاكل العلمية 

املختلفة، ناهيك عن قدرته الحسابية التي فاقت التوقعات.

أين تكمن املشكلة؟

املشكلة هي يف دفن ميول وقدرات الطالب وتوجيههم 

دون أي وعي عىل اإلطالق نحو أهمية قدراتهم ومهاراتهم 

وأهمية تنميتها بالشكل الصحيح واملناسب. كم من الناس 

فشلوا اجتامعياً وعملياً وعلمياً لسنوات طويلة يف حياتهم 

لوقوعهم ضمن هذه املنظومة الفاشلة يف التعليم.

مثال آخر أكرث حدة، وقد يهاجمني البعض لطرحه: 

نتباهى كثرياً بأطبائنا أو صيادلتنا ونجاحهم يف بالد 

املغرتب! مامل ننظر إليه هو قدرتهم اإلبداعية عىل حل 

املشاكل واملعضالت والتفكري العلمي البحثي. فكم من 

السوريني أو العرب وصلوا ملراحل كبرية ضمن البحث 

العلمي مقارنة بأعداد العاملني يف القطاع الطبي 

والهنديس يف أملانيا. النسبة ضئيلة جداً، ألن طريقة 

إنشاء العقل خالل الدراسة ركزت عىل الحفظ االعمى فقط 

دون تفكري، وعليه نجد النجاح بشكل ممتاز يف األعامل 

الروتينية أما يف األعامل التي تحتاج إىل إبداع نجد نسبة 

الناجحني ضئيلة جداً.

أسطورة األملان وثقافة الخروج عىل العائلة

املنظومة التعليمية األملانية، ال تدعو مطلقاً لتبني ثقافة 

كره العائلة أو الخروج عن العادات والتقاليد، بل تدعو إىل 

استقاللية التفكري والخروج عن املألوف واإلبداع يف العمل 

وتنمية املواهب. عىل املهاجرين الجدد وحتى القدماء منهم، 

أن يعوا هذا األمر، ومنه سيستطيعون الوصول إىل ثقافة 

تعليمية تأديبية أفضل ألوالدهم. 

يف النهاية، إن الثقافة التعليمية األملانية ميكنها نقل الجيل 

الجديد من املهاجرين الجدد من مرحلة تفكري القطيع إىل 

مرحلة تفكري تتسم باإلبداع والتطوير، وهذا أمر علينا 

جميعاً أن ندفع ألجله ولتوفريه ألوالدنا.

غياب حرية الرأي والتعبري، والتي مل يعرفها الالجئون إال سامعاً 

يف كتب املناهج الدراسية يف بلدانهم، خلق جيالً من املقموعني 

واملكبوتني، فإذا ما عرّب أحدهم عن رأيه السيايس أو االقتصادي 

املخالف لرأي الحزب الحاكم كان مصريه اإلعتقال والتعذيب. 

هذا الوضع بالغ السوء يف بلداننا أجرب املقموع أو املكبوت عىل 

االنفجار ما إن يصل إىل بلد الحرية، فيبدأ بالرصاخ برأيه دون 

حسيب أو رقيب. هذه الحالة سمحت للمكبوت دينياً يف وطنه 

السابق أن يقوم بالتعويض عام كان محروماً منه يف السابق 

كام يقول كارل يونغ. لذلك يجنح بعض املتدينني من السوريني 

يف أملانيا إلعتناق األفكار السلفية، التي كانت محظورة يف 

بلدانهم، كام كانت جامعة اإلخوان املسلمني محظورة، وهنا 

يتعّمق دور املسجد يف تكريس هذا التوجه، خصوصاً إذا كان 

املرشفون عليه أيضاً يتبنون املنهج السلفي يف تدينهم.

عندما تكون يف بلد يحرتم الحريات الفردية والجامعية 

فإنّك أمام جدلية معقدة، كأن ترى من يجد يف هذه الحرية 

وسيلة لنرش أفكاره ودعوته التي تتعارض مع قيم الحرية 

والدميقراطية! أو أن تكون يف بلد تشّكل قوانينه السبب 

الرئييس وامللزم ألن تعيش فيه بكرامة وسالم، ثم تعترب أن 

قوانني الرشيعة يجب ان تصان وهي أكرث صحة من قوانني 

الغرب! كام حدث مع بعض الجامعات اإلسالمية يف الغرب 

عندما شكلت مجموعة أسمتها: رشطة الرشيعة، أو جامعة 

أخرى يف الدمنارك خرجت تنادي بالخالفة وهي ترى 

اإلميان بالدميقراطية كفراً بواحاً!

ال شك نحن هنا أمام مشكلة عويصة قد تهّدد قيم الدولة 

الحديثة، ناهيك عن استعصاء مثل هذه النامذج والرشائح 

عن اإلندماج يف املجتمع الجديد.

بكافة األحوال فإن أسلوب التلقني وغسل األدمغة الذي 

متارسه بعض املساجد، بحجة الحفاظ عىل الهوية اإلسالمية 

وحامية األطفال من اإلنحالل، سيخلق جيالً قد يكون بعض 

أفراده صيداً مثيناً للمنظامت اإلرهابية املشبوهة، والتي أجزم 

أّن مناخ املساجد السلفية هو البيئة املناسبة لعملها وملهامها 

املنوطة بها. هذا يتطلب من املؤمنني الحذر والتنبه عىل أّن 

ما يخافون عىل أوالدهم منه قد يقعون فيام هو أسوأ منه. 

وبناء عليه يجب الرتكيز والتوجيه، خصوصاً ملن يرغبون 

بتعليم أوالدهم املعتقدات واألخالق الدينية. يجب الحرص 

عىل اإلحاطة باملناهج التي يتلقاها أوالدهم، وطبيعة املرشفني 

عليهم يف املساجد، فالتعصب أو التوجيه السلبي أو الدعوات 

التي تحّض عىل كراهية اآلخر والتمييز بني مؤمني األديان 

املختلفة يجب أن تواجه بصوت عال، حرصاً عىل مستقبلنا 

وإمياناً بأّن جوهر األديان قام ألجل املحبة والسالم.

وكمثال عىل ذلك، انترشت يف اآلونة األخرية ظاهرة تحجيب 

الطفالت الصغريات والقارصات، ممن هن يف املرحلة التأسيسية 

من التعليم اإلبتدايئ، وهذا يعني وجود توجه ديني طارىء عىل 

األهايل يقوم بزييف وعيهم الديني، بحيث يتمظهر هذا التزييف 

بأشكار وصور تعكس سلبية الثقافة الجديدة الوافدة إىل أوروبا.

الحرية قيمة القيم ولكن هذا ال يعني أن نجعلها وسيلة لنرش 

ثقافة التلقني واإلكراه والتخويف، بحيث أّن ما هربنا منه يف 

بلداننا الديكتاتورية نساهم بخلقه يف بلداننا الدميقراطية، 

ونحن الكبار مل نسلم من عقدنا وأمراضنا التي حملناها معنا 

فام ذنب هؤالء األطفال أن يحملوها أيضاً؟

نعم لحرية املعتقد واإلميان، ولكن املعتقد واإلميان الذي يقوم 

عىل املحبة والسالم مع النفس ومع اآلخر. لقد فتحت الكنائس 

يف أملانيا أبوابها ملساعدة الالجئني، وساهمت يف إقامة دورات 

يف تعليم اللغة وترجمة أوراق طالبي اللجوء وعقد جلسات 

حوارية وتقديم الطعام للمحتاجني ومشاركة الحوارات والشاي 

والقهوة، فالكنيسة الغربية الحديثة تجاوزت األفكار املسبقة 

البالية، وصار اإلنسان محور رسالتها ومركز اهتاممها كائناً من 

كان، وليس مهامً ما هو الدين الذي يحمله. 

رمبا تكون املساجد قادرة عىل تطوير برامجها وخطابها، فليس 

مهامً فقط أن تفتح أبوابها للزائرين يف عيد الوحدة األملانية، 

بل سيكون أكرث تأثرياً وفاعلية إن فتحت آفاق رؤيتها الالهوتية 

للحياة ولإلنسان.

كيف تؤثر ثقافة التعليم األلمانية على أطفال القادمين الجدد؟

دور المساجد في االندماج.. مصارحات مؤلمة

السنة الثالثة - العدد 33 - أيلول 142018

ملف العدد
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فريدريك نيتشه..
الفيلسوف اإلشكالي! 

أقل ما ميكن قوله عن الفيلسوف األملاين املعروف 

"فريدريك نيتشه" إنه كان فيلسوفاً إشكالياً 

يف زمانه، حمل شخصية بالغة التعقيد وهاجم 

مجموعة من األفكار املكرسة والقيم واملثل يف 

زمانه كاألخالق التقليدية، املرأة، التعاطف مع 

الضعفاء والعاجزين، العقالنية، والسلطة الدينية 

للكنيسة. حتى أن أتباع هتلر والنازية كانوا 

يعتربونه ملهامً لهم عىل الرغم من أنه تويف يف 

العام 1900، وعىل الرغم من أنه كان معادياً 

للنزعة القومية لإلمرباطورية األملانية. لكن األمر 

يتعلّق بصعوبة فهم "نيتشه" وفلسفته، فهو كثرياً 

ما عرّب عن أفكاره املثرية والخطرية بقصد خلخلة 

الوعي السائد وهّز املجتمع القايس واملغلق يف 

تلك الحقبة التاريخية، فانتقد  الفلسفة الكانطية 

والهيغلية، ورفض املثالية األفالطونية وكل ما 

يتعلّق بامليتافيزيقيا بشكل عام، كام دعا إىل تبني 

قيم أخالقية جديدة يف املجتمع األورويب. 

يف بدايات مسريته كان "نيتشه" شاباً متميزاً، 

تخّصص يف علوم الفلسفة الكالسيكية يف 

جامعتي بون واليبزغ األملانيتني عىل الرغم من 

ميوله املوسيقية والالهوتية، وأصبح أستاذاً 

لليونانية يف جامعة بازل العام 1869 وهو مل 

يتجاوز بعد الخامسة والعرشين من عمره. ظهرت 

كتاباته البدئية قبل ذلك بوقت قصري حني أثارت 

أعامل الفيلسوف "آرثر شوبنهاور" إعجابه 

وانغمس يف قراءتها، وقد اعرتف فيام بعد بأنه 

مدين بصحوته الفلسفية لكتاب شوبنهاور: "العامل 

كإرادة وتصور".

يعزو الكثري من الباحثني شخصية "نيتشه" التي 

تبّدلت وتطورت مع تطّور أفكاره املختلفة إىل 

تربيته الدينية األرسية، فأجداده من جهة أبيه 

وأمه كانوا ينتمون إىل الكنيسة الربوتستانتية منذ 

حركة اإلصالح قبل ثالث قرون من وقتها، وكان 

العديد من أفراد أرسته قساوسة، ومنهم أبوه القس 

اللوثري الذي تويف حني كان "فريديك نيتشه" يف 

الخامسة من عمره، ليرتعرع يف بيت ميلء بالنساء 

ثم يخوض غامر تعليمه يف مدرسة خاصة. 

يف كتابه "آراء مجردة" 1876 ينتقد غرور الدولة 

البسامركية الجديدة ويتناول أرضارها، أما كتابه 

"هكذا تكلم زرادشت" 1892-1883 فيعترب من 

أهم كتبه وهو سلسلة مقوالت نرثية لنبي وهمي، 

وبعد سنوات قليلة من إصدار كتابه "ما وراء 

الخري والرش" يف العام 1886 عاىن "نيتشه" من 

انهيار عقيل مل يشف منه بقية حياته عىل الرغم 

من أن جسده بقي عىل قيد الحياة إحدى عرشة 

سنة أخرى.

تحتاج فلسفة "نيتشه" الغنية إىل الكثري من 

التعّمق والتبّحر يف أفكارها لفهمها، ولكن يف 

النهاية كان لفكره تأثري عميق عىل الفلسفة 

الغربية وتاريخ الفكر الحديث بالعموم.

شخصية العدد

لندع الموتى..
يرقدون بسالم

عمر قدور
كاتب سوري

ظهرت بعد الثورة محاوالت إلعادة النظر يف الثقافة 

السورية السابقة عليها، هي مبجملها محاوالت قليلة، 

مل يخُل بعضها من أسلوب صادم، وحالف بعضها 

الحظ فأخذت قسطاً من الجدال. كذلك كانت هناك 

محاوالت مترسعة لتأريخ الثقافة السورية فيام بعد 

الثورة، ومل تغب املزاجية عنها أيضاً، سواًء باالحتفاء 

بأسامء محددة بال سند نقدي واضح أو االحتفاء بأية 

كتابة تجهر بانتامء صاحبها إىل الثورة، أو الطعن مبا 

أُنتج بعد الثورة بذريعة غلبة اعتبارات السياسة عليه 

والتضحية باالعتبارات الفنية.

ميكن لنا يف هذا السياق اسرتجاع مقارنات مفتعلة، مثل 

املقارنة بني نزار قباين وسعدالله ونوس للقول بأن الثاين نال 

أكرث من حقه إعالمياً بدعوى قربه من سلطة األسد، وبالطبع 

ما يربر هذا القرب هو االعتبار الطائفي الذي ال يتوفر يف 

حالة قباين. وإذ ال نستطيع تنزيه سلطة األسد عن اللعب عىل 

الوتر الطائفي ماضياً وحارضاً إال أن املقارنة بني نزار وونوس 

ال تستقيم من دون اإلشارة إىل الشعبية الواسعة لألول 

ونخبوية الثاين، وإىل أن الكاتبني حّققا انتشارهام األوسع 

انطالقاً من بريوت ال من دمشق. وينبغي عىل نحو خاص 

تفّحص النص السيايس لديهام، حيث ال يصعب اكتشاف ذلك 

الهجاء السيايس املرسل عىل نحو عام، ومهام بلغت شّدته 

يبقى يف إطار من العمومية بحيث ال يشتبك مبارشة مع 

سلطة األسد أو أية سلطة عربية محددة. هذا النوع من الكتابة 

مل يكن يقترص عليهام، بل كان سمة شبه عامة لكتابات 

املرحلة كلها، وكان ضمن الحد املسموح به الذي ال يعرّض 

صاحبه للمخاطر.

رمبا كان من حسن حظ املاغوط أنه تويف قبل الثورة، فنحن 

ال نعرف ما الذي سيكون عليه موقفه فيام لو عارصها. يف 

كتابات املاغوط ويف جزء كبري من سريته ما يوحي بأنه 

ال بد أن يكون مع الثورة، لكن فيهام أيضاً ما قد يوحي 

بخالف ذلك، فالرجل قِبل وساماً من سلطة بشار، وقِبل أن 

تُحرّف مرسحية له لتصبح هجاًء وردحاً النتفاضة االستقالل 

اللبنانية التي تلت اغتيال الحريري، أي أنه سار بخالف ما 

توحي به كتاباته، مع التنويه بأن انتشار املاغوط أىت أيضاً 

من بريوت ومل يكن إلعالم البعث واألسد أي فضل فيه. 

اإلشارات األخرية ال تهدف إىل وصم املاغوط، ففي حالة 

مشابهة رأينا زكريا تامر ينحاز إىل الثورة، مع أنه كان 

قبلها قد عاد من منفاه ونال أيضاً وساماً من بشار األسد، 

بل ساهم بكتابة مقاالت يف جريدة الثورة تهاجم انتفاضة 

االستقالل اللبنانية، وتتناول رموزها بأسامئهم وبسخرية 

مبتذلة ال تليق بتاريخ الكاتب. أيضاً هذه اإلشارة ال تهدف 

إىل وضع الرجل تحت املقصلة، وال تجريده من أخالقية 

انحيازه إىل الثورة السورية، وهذا مبجمله يبقى خارج 

حديث آخر يخص الجانب الفني يف أدبه.

بعيداً عام هو شخيص؛ أمل تؤثر كتابات هؤالء وأمثالهم يف 

أجيال الحقة؟ أمل تكن تلك الكتابات تُحسب منارصة لقضية 

الحرية؟ يف ظني أن اإلجابة ستكون بـ"نعم"، واملقصود 

هنا املعنى املتعدد والعام للحرية، فضالً عن أن قسامً من 

هذه التجارب يُعّد تأسيسياً، سواًء عىل صعيد لغة الكتابة أو 

البناء الفني، أو عىل صعيد االستفادة من مدارس أدبية وافدة 

مثل الرمزية وقصيدة النرث. لكننا ال نغفل يف املقابل أن هذه 

الثقافة برمتها كانت محكومة بأجواء القمع العام شديدة 

الوطأة، ويف حني كان يُنظر إىل املثقفني كنخبة مبسؤوليات 

مضاعفة فقد كانوا مثل غريهم ضحايا االستهداف والخوف 

معاً، والقلة التي واجهت السلطة األسدية كانت بغالبيتها 

الساحقة منضوية ضمن تنظيامت سياسية معارضة. يف 

مجمل األحوال تشرتط النظرة السائدة انسجاماً بني الثقافة 

واملثقفني، األمر الذي مل يكن موجوداً دامئاً، وال يف العديد 

من املجتمعات، ومن املرّجح أنه يحتاج إىل قدر عاٍل من 

الحرية أو اإلحساس بها يصعب توفره يف بالدنا، حتى مع 

افرتاض البدء رسيعاً بالتحول الدميوقراطي.

عندما نتحدث عن حقبة طويلة من الحكم األسدي من املهم 

التوقف عند حقيقة أن األسدية متلك مناعة أصيلة إزاء 

الثقافة، وأنها عىل نحو جيّل مل تنتج أسامء ذات وزن يف 

األدب والفن. حتى األسامء األملع يف الحشد الفكري األسدي، 

التي ظهر موقفها بعد الثورة، نالت شهرتها وحضورها 

من الوجود والتفاعل خارج نطاق سيطرة األسدية. إن من 

الدالالت الكربى تراجع موقع دمشق كإحدى العواصم 

الثقافية باملقارنة مع مدن عربية أخرى، وذلك الجهد الذي 

كان يبذله كتّاب سوريون للوصول إىل اإلعالم ودور النرش 

يف تلك العواصم، ألن الطريق الوحيد املتاح يف اإلعالم 

األسدي هو التحول إىل بوق باملعنى املبارش للكلمة.  

ذلك ال يعفي الثقافة السورية برّمتها من املساءلة، إذ كانت 

يف جزء منها ثقافة خوف. كان كاتب هذه السطور قد 

شبّه النقلة التي حدثت عام 2011 بأنها انتقال من املجاز 

إىل الثورة، فاملجاز باملعنى املُشار إليه هو نوع من التقية 

الفنية والفكرية، ووفرة استخدامه مل تكن ألسباب فنية كام 

هو األصل يف املجاز عموماً. لقد كانت وظيفة املجاز خالل 

عقود القمع هي التسرت عىل املعنى واالكتفاء باإليحاء به، 

وهذا تحديداً ما تحبّه أنظمة االستبداد ألنه وهو يلّمح إليها 

يظهر عاجزاً عن تسميتها أو اإلشارة إليها بوضوح؛ إنه نص 

يلّمح إىل حريته بينام يُشهر خوفه. وعندما نتحدث عن 

مساءلة ثقافة الخوف بهذا املعنى فاملقصود بها أوالً مساءلة 

كاشفة ملؤثراتنا الثقافية، من أجل امليض يف ثقافة أكرث 

حرية، وسيكون من سوء الفهم أو خبث النوايا استخدامها 

عىل نحو شخيص، أو كمن ال يفعل سوى نبش قبور املوىت 

والتنكيل بهم.

يلزم أن ندع املوىت يرقدون بسالم، وإال لن نتسامح إطالقاً 

مع األحياء. هذا يعني أيضاً أن نتسامح، بال اّدعاء بطوالت 

وهمية، مع خوفنا املايض، خوفنا جميعاً كسوريني، وإن 

ُسّجل لبعضنا كرس حاجز الخوف ودفع مثن ذلك. النقد 

بهذا املعنى ال ميكن أن يُبنى بنوازع االنتقام، وال مبحاكمة 

كتّاب محددين بأثر رجعي، ومنح أوسمة آلخرين بالطريقة 

ذاتها. مثالً يستحق شاعر مثل نزار قباين التوقف مليّاً 

عند قدرته الهائلة عىل تطويع اللغة، وقدرته يف زمنه عىل 

الخروج عن البالغة التقليدية؛ نحن مدينون له بلغة تُنسينا 

استثنائيتها لفرط بساطتها، وتجعلنا نتسامح مع أسوأ 

نصوصه عىل اإلطالق فنياً وهي نصوصه السياسية.

من املفهوم أيضاً يف زمن الثورة أن ينسب البعض لنفسه 

سلطة إطالق األحكام بدون أدوات نقدية، يستوي يف ذلك 

من يطلق نار مسدسه عىل املايض بال متحيص يف ظروفه 

وتياراته الثقافية العريضة، وَمن يطلق نار مسدسه عىل كل 

ما كُتب بعد الثورة بدعوى غلبة املبارشة من دون النظر يف 

الظروف الدموية التي أدت ألن يتحمل قسم من النصوص 

مشقة اإلقناع بأحقية الثورة، وبالتأكيد ال يخرج عن هذا 

اإلطار من يستعجل منح أوسمة أو تطويب كتّاب بدعوى 

متثيلهم الثورة. عىل صعيد متصل؛ لن تغيب الشكوى 

السورية القدمية من كتّاب أخذوا فرصاً "ال يستحقونها"، 

وإذا كان لرغبة الخارج يف التعرف عىل السوريني وثورتهم 

فضل يف إتاحة املزيد من الفرص فرمبا علينا االنتباه إىل أن 

األصل يف األمر هو توفر الفرص، مبا يف ذلك توفرها لألقل 

كفاءة، بخالف ما كانت تفعله السلطة األسدية من تضييق 

شديد يف الفرص واحتكار القليل منها لعدميي الكفاءة. هذا 

هو فحوى وجود ما يراه النّقاد أدباً رديئاً وآخر جيداً، مع 

وجود "مستهلِك" لكليهام سواًء عىل سبيل التسلية أو املزاج 

أو املستوى الثقايف.

اآلن، بعد سنوات من انطالق الثورة، رمبا يتعني علينا إيجاد 

صيغة ثقافية من التسامح والقسوة معاً، إذا جاز التعبري. 

التسامح تفرضه عقود من القمع ومن ثم سنوات من 

الوحشية املطلقة، والقسوة يفرضها نقد يطال قدرتنا عىل 

تقديم اقرتاحات فنية جديدة، مبعنى القدرة عىل متثّل الحرية 

فنياً ال أخالقياً فحسب، وهذا بالتعبري اإلسالمي "فرض 

كفاية" إذ ال يعقل مطالبة كل فرد به. وإذا كانت الثورة، 

كام سبقت اإلشارة، انتقاالً من املجاز "مبفهوم التسرت عىل 

املعنى" فرمبا آن األوان إلعادة التفكري يف املفهوم األرقى له، 

حيث يكون املجاز جرساً بني معنيني، وحيث عىل هذا الجرس 

تتوالد معاٍن ودالالت إضافية، ويتكون ذلك التحريض عىل 

توليدها. بالطبع استخدام مفردة "املجاز" هو مجاز آخر، 

يصعب اختزاله بقول من نوع: إن أدواتنا جزء من حريتنا، بها 

نُْغنيها وبها نُفقرها.

facebook.com/Randa.Maddah22 اللوحة للفنانة رندة مداح
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باب شرقي

محمد عبيدو 
صحفي وناقد سينمائي سوري

قّدمت النجمة الفرنسية من أصل جزائري "رشيدة 

براكني" كمخرجة للفيلم الروايئ الطويل: "اوقات 

الزيارة" )2016( والفيلم يحيك يف 82 دقيقة عن 

مجموعة نساء يقصدن كل شهر سجناً عىل أطراف 

باريس، لزيارة أحبابهن: سواء كانوا أبناء أو آباء أو 

أخوة أو رشكاء. 

يف أواسط آب/أغسطس، تنتظر فاطمة وابنتها نورا 

وصديقاتها جوديث ولوال وأورال وغريهن، تحت حرارة 

الصيف الحارقة بانزعاج. يجب عىل الجميع، خجلني أم 

منفتحني، رشكاء أم أعداء، املرور عرب مراحل عّدة تفصلهم 

عن غرفة الزيارة. وتنشأ عالقات فيام بينهم، وتنقطع وهم 

ينتقلون من تفتيش أمني آلخر، وترتخي األلسن ويزداد 

التوتر حتى ينشب شجار خلف القضبان.

لرشيدة براكني )1977( تجربة مميزة أيضاً يف 

التمثيل، بعد حصولها عىل ليسانس يف التاريخ، قررت 

تكريس نفسها للمرسح، درست التمثيل املرسحي يف 

"كونرسفاتوار" العاصمة الفرنسية وانضمت إىل "استوديو 

جان لوي مارتان باربا"، ونجحت حني خرست كثريات، يف 

إيجاد مكان لها يف مرسح "الكوميدي فرانسيز".

ارتبط اسمها باسم بطل كرة القدم "إيريك كانتونا" الذي 

أُغرم بها وجعلها رشيكة حياته منذ 10 سنوات. أنجبت 

براكني من كانتونا ولداً أسمته أمري، استناداً إىل الجذور 

العربية التي تتمتع بها املمثلة والتي يعتّز بها كانتونا. 

ومل ترغب الفنانة األربعينية يف االبتعاد طويالً عن عملها 

عقب الوالدة، فرسعان ما انغمست يف عمل مرسحي 

جديد بعنوان "يف مواجهة الجنة". إال أنها مل تشارك فيه 

كممثلة مثل العادة ولكن كمخرجة، األمر الذي تالءم مع 

حياتها كأم ألن التمثيل يتطلب جهوداً جسامنية أقوى من 

اإلخراج. وبدل أن يجرّها" كانتونا" اىل عامل الرياضة أو 

العّش الزوجي، جرّت براكني زوجها اىل املرسح، إذ أسندت 

إليه الدور الذكوري الرئيس يف املرسحية. وحّولت رشيك 

حياتها واألب حديث العهد إىل ممثل مرسحي مبتدئ، من 

بعد تجربته الدرامية الوحيدة أمام الكامريا يف عام 2009 

عندما أسند إليه السيناميئ الربيطاين "كني لوتش" أحد 

األدوار األساسية يف فيلمه "البحث عن إيريك ". اعرتف 

"كانتونا" بأنّها "أرّصت عىل أن تكون أول من يدير، 

كانتونا، مرسحياً". نالت براكني ثالث جوائز قيّمة يف 

ميادين فنية مرموقة هي املرسح والسينام. وأول جائزة 

حصدتها كانت "لوميار" كأحسن ممثلة واعدة منحتها 

إياها لجنة تحكيم الصحافة األجنبية يف باريس عن فيلم 

)الفوىض، انتاج 2001( هو فيلم كوميديا- دراما فرنيس 

من تأليف وإخراج "كولني سريو"، تلتها جائزة "سيزار" 

الفرنسية كأفضل عمل شاب يف السينام الفرنسية عن فيلم 

"الشابة لويزا" للمخرجة "فرانسواز شاربيا"، وتؤدي فيه 

براكني شخصية امرأة ثالثينية اسمها جميلة تعمل يف 

الحقل القضايئ وتعيش حياة مرفهة إىل حد ما، ساعية 

بشتى الوسائل إىل محو آثار جذورها العربية، بينام 

تعاين جارتها الفرنسية إميا من الفقر بعد وفاة زوجها 

وقيامها برتبية طفليهام وحدها. اختارت املخرجة األسلوب 

الكوميدي ملعالجة مشكل ازدواجية الثقافة واالنتامء، 

فريوي السيناريو العالقة التي ستنشأ وتتطور بني جميلة 

وإميا عىل رغم الفارق الشاسع بينهام يف العقلية ويف 

مواجهة أمور الحياة.

ثم نالت جائزة "موليري" املرسحية كأجدر ممثلة شابة 

عن دورها الصعب يف مرسحية "روي بالس" من تأليف 

"فيكتور هوغو" واملقدمة عىل خشبة مرسح "ال كوميدي 

فرنسيز". الجدير بالذكر أيضاً أن رشيدة أصبحت من 

األعضاء الرسميني لدى هذه الفرقة نفسها، املعروفة 

باختيارها أفرادها تبعاً لتقنية مدروسة ومبنية عىل 

التصفيات املتتالية. مثّلت يف 62 فيلامً من اخراج أوربيني 

وعرب مثل: "أندريه تشينيه" يف فيلم "بعيدا" العام 

2001، واملخرج "جان لويس لوكونت" يف فيلم "صورة 

خفية" 2003، واملخرج "هانس ستور" يف فيلم "يوم واحد 

يف اوروبا" 2005، واملخرج "ريجيس فارنيه" يف فيلم 

"الخط املستقيم" 2011، واملخرجة "ياسمني قصاري" يف 

فيلم "الطفل الراقد" 2004، واملخرج "فرانسيس هوسرت" 

يف فيلم "رجل وكلبه" 2008، وفيلم "نويل..أمه" للمخرج 

"غابرييل جوليان الفرييري"، وهو كوميديا اجتامعية تقدم 

نقداً ساخراً الشكالية االندماج االجتامعي واالقتصادي 

وقضايا الهوية املرتبطة به، التي تواجهها أجيال الضواحي 

الفرنسية املنحدرة من العائالت املغاربية املهاجرة.

وأّدت "رشيدة براكني" دور "أمل" يف فيلم "جميلة 

صحراوي": "بركات" 2006، وهو عن طبيبة جزائرية 

تغامر يف فرتة التسعينيات بعد ان اختطف االرهابيون 

زوجها الصحفي، وتنطلق للبحث عنه، سيتوجب عليها 

التعايش مع التغيري الذي سيطرأ عىل حياتها نتيجة ذلك. 

وتصعد مع ممرضة عجوز كانت شاركت يف حرب التحرير 

الجزائرية وحتى استقالل الجزائر عام 1962، إىل الكهوف 

التي يختبئ فيها االرهابيون يف الجبل، وتواجههم، وتطلب 

منهم مبساعدة املمرضة العجوز إطالق رساحه. وما يجعل 

القصة أكرث إثارة، إظهارها للمرأة عىل غري املعتاد يف 

السينام العربية. أخرياً شاركت "براكيني" يف فيلم املخرج 

"سامل اإلبراهيم": "حكاية الليايل السود" 2015، وهو 

دراما واقعية بسيطة تعود إىل العرشية السوداء التي 

عاشتها الجزائر، وكيف أثّرت الفوىض السياسية وقتها عىل 

كل مناحي الحياة.

ترجمة الخضر شودار 

الحقيقة موجودة ونحن ال نخرتع سوى 	 

األكاذيب.

عليك أن تختار؛ فاليشء ال ميكن أن 	 

يكون حقيقياً ويف الوقت نفسه محتمالً.

مع النهضة أخذت املثالية مكان 	 

الروحانية.

املستقبل هو امتداد املايض املحكوم 	 

بالحارض.

مل أمتكن أبداً أن أتنبأ ببداية ما من 	 

النهاية.

إنه الحظ هو الذي يكشف لنا عن معنى 	 

الوجود، يوماً بعد آخر.

الرس يتجىل يف وضح النهار، والغامض 	 

يلتبس بالظالم.

ينبغي دامئاً أن تكون لك فكرتان؛ واحدة 	 

لتقويض األخرى.

أن تدافع عن فكرة هو أن تتخذ موقفاً.	 

املتشائم ال يحمي أفكاره ولكنه يستعرضها.	 

ال جدوى من تغيري أفكاره، هو مثيل ال زال 	 

يحتفظ بأنفه وسط وجهه.

تحمي الحقيقة نفسها. االدعياء يتكاثرون 	 

حولها متناظرين دون الوصول اليها.

ليس املهم هو الهدف ولكن طرق الوصول 	 

إليه.

عذرهم أنهم يريدون أن يكونوا عىل حق 	 

باالعتامد عىل من هم عىل باطل.

الشكل واللون ال يلتبسان ، كالهام متواز 	 

مع االخر.

تنتهي اللوحة حني متحو الفكرة.	 

املوضوع؛ تكف حبة الليمون بجانب الربتقالة 	 

عن أن تكون ليمونة والربتقالة عن أن 

تكون برتقالة. ليكون كالهام فاكهة. علامء 

الرياضيات يعملون بهذه القاعدة، ونحن 

أيضاً.

قليل من الناس من يقول: أنا هنا. إنهم 	 

يبحثون عن أنفسهم يف املايض ويَرَْونها يف 

املستقبل.

ما ال يؤخذ منا، يبقى معنا، وهو أفضل ما 	 

فينا.

أال تنتمي أبدا.	 

مع العمر يصبح الفن والحياة شيئاً واحداً.	 

ما ال نتوقعه يخلق الواقعة.	 

بالنسبة إيل ال يتعلق األمر مبجاز وإمنا 	 

مبسخ.

 الحب ، أن تحب بال سبب منطقي.	 

لنكن عىل حذر، فاملوهبة يشء مرموق.	 

لست بحاجة إىل تقويض الشكل، أخلق شكالً 	 

مام ال شكل له.

بالبحث عن املصائر الوخيمة نكتشف أنفسنا.	 

يف وسع الراعي أن يقود القطيع،  لكنه ال 	 

يعرف كيف يقود ثوراً واحداً.

الطبل آلة للتأمل. من يصغي إىل الطبل 	 

يتناهى الصمت إىل سمعه.

ال ميكن ليشء أن يكون يف مكانني يف آن 	 

واحد. ال ميكن أن يكون يف رأسنا وأمام أعيننا 

يف الوقت نفسه.

لننس األشياء ولنكتف بالعالقات وحسب.	 

أتوق إىل الحب كام يتوق اآلخرون إىل النوم.	 

التفصيل هو ما ميتع ويبعث عىل الحياة.	 

ال نقيض للحقيقة.	 

يف الحارض ال تناقض بني األشياء: الكل يف 	 

تواشج.

هناك أعامل فنية تدعوك إىل التأمل يف الفنان، 	 

وأخرى يف اإلنسان.

رجل األخالق يتقن الرش إلثارة الخري.	 

ينبغي أن نكتفي باإلكتشاف ومنتنع عن 	 

الرشح.

أن تنطلق من األدىن للوصول إىل األعىل.	 

كل يشء نائم من حولنا وال تتجىل الحقيقة 	 

واضحة إال يف الشعر.

المزهرية والفراغ.. من أفكار جورج براك

جورج براك 
1882 ـ 1963 هو رسام فرنيس 

يعترب من مؤسيس املدرسة التكعيبية 

ومن رموز الفن املؤثرين يف القرن 

العرشين.

الجزء الثاني 

مخرجات عربيات
رشيدة براكني: تجربة مميزة بين التمثيل واالخراج 
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ليلة األديان في برلين
ستقام الليلة السابعة لألديان يف برلني يف الثامن من سبتمرب القادم، ومن املفرتض أن يشرتك فيها حوايل 100 طائفة 

دينية وجامعة روحية، وستكون مبادرات الحوار بني األديان مفتوحة يف ذلك اليوم يف املعابد الدينية املختلفة: الكنائس 

واملساجد واملعابد اليهودية ومراكز التأمل واملجتمع، كام ستتم دعوة u.v.a.m. لجوالت املنازل، واملناقشات، املعارض 

والحفالت املوسيقية، والتأمل والعبادة.

الجدير بالذكر أن ما يقرب من 10.000 شخص استفادوا يف العام املايض من هذه الفرصة لتشكيل صورهم الخاصة 

ألديان برلني والتنوع الديني.

وعىل خلفية ذلك سيقام مؤمتر صحفي يف 29 سبتمرب 2018 الساعة 11.00 وذلك يف الطابق العلوي من مطعم 

Hopfingerbräu يف Brandenburger Tor)Ebertstr. 24،10117  برلني(.

إثر ذلك سيكون هناك تبادل للصور بني ممثيل مختلف الطوائف الدينية وهم يرتدون املالبس التقليدية أمام مبنى 

"الرايخستاغ" Reichstagsgebäude كام سيتّم التقاط الصور يف مجموعات، وستكون نقطة االلتقاء هي املدخل 

الرشقي ملبنى الرايخستاغ.

تم حديثاً اإلعالن عن مبادرة لتشجيع قراءة الكتب 

العربية يف أملانيا باسم: شارك كتابك.

وهي مبادرة توفّر خدمة إعارة الكتب العربية يف 

أملانيا مجاناً، لكل من تستطيع الوصول إليهن، عىل أن 

يكون عمر املستعري أكرث من 16 عاماً، أما من هم تحت 

السن فيكون طلب الكتب عن طريق أولياء األمور. وقد 

عمل عىل إنشاء هذه املبادرة مجموعة من األشخاص 

املؤمنني بأهمية القراءة ورضورة توفري الكتاب العريب 

للجيل الجديد املغرتب يف أملانيا بشكل خاص، وذلك 

يف ظل عدم توفر مواد وموارد كافية للمحافظة عىل 

اللغة األم. وقد كانت املبادرة مبساعدة ورعاية "املكتبة 

العربية يف كاسل" التي تربعت بعدد كبري من الكتب 

للمبادرة.

بدأت الفكرة بجمع الكتب والقصص العربية من 

القراء وتبادلها معهم، عىس أن ترتك أثراً يحبّب أبناء 

الجاليات العربية بالقراءة، ليكتشفوا روعة املعرفة 

وتكون طريقاً لهم لنيل العلم وتحفيزهم عىل القراءة 

عن تاريخهم وحضارتهم بلغتهم. واملبادرة تتعامل 

مع مختلف أنواع الكتب إن كانت الروايات، أو كتب 

وقصص األطفال واليافعني، أو كتب الشباب املتنوعة 

والكتب اإلسالمية.

وتبدو رشوط اإلستعارة عادلة، فالخدمات جميعها 

مجانية ولكن عىل املستعري دفع مبلغ رمزي كتأمني 

عىل كل كتاب يتّم طلبه، وميكنه اسرتجاع املبلغ 

عند إعادة الكتاب بحالة جيدة دون وجود أي تلف 

فيه. أما يف حال تلف الكتاب أثناء االستعامل، فعىل 

املستعري رشاء كتاب جديد مشابه وإعادته اىل املكتبة 

ليتم إعادة مبلغ التأمني إليه. كام ميكن للمستعري 

أن يحتفظ بالكتاب ملدة التزيد عن األسبوعني، قابلة 

للتجديد يف حال املوافقة من قبل القامئني عىل 

املبادرة، وعىل ذلك اليحق للمستعري بيع الكتاب أو 

االحتفاظ به دوماً.

مبادرة شارك كتابك 

ميكن لكم االطالع عىل تفاصيل املبادرة وطلب الكتب 

عىل املوقع اإللكرتوين:

www.shareybook.com

أو عىل صفحة الفيسبوك:

www.facebook.com/shareybook saraqaed@ كاريكاتري لسارة قائد " twitter"
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يف عطلة نهاية األسبوع األخرية من شهر آب/ 

Erlan-  أغسطس من كل عام تحتفل مدينة إيرالنغن

gen، الواقعة يف مقاطعة بافاريا األملانية، مبهرجانها 

 ،Erlanger Poetenfest  الثقايف والشعري تحت اسم

وهذا العام كانت الدورة 38 منه، وذلك يف الفرتة 

املمتدة من 23 آب/ أغسطس وحتى 26 آب/ اغسطس. 

وقد ضّمت تلك املدينة الصغرية والجميلة ما يقرب 

من مائة فعالية أدبية وثقافية تخص املشهد األديب 

الحايل، حيث شارك ما يقرب من 80 شاعر وكاتب/

ـة وأديب/ـة وناقد/ـة أديب يف هذا املهرجان، قّدموا 

القراءات الشعرية والنرثية واملناقشات واملحارضات، 

كام قّدموا إلصداراتهم الجديدة. 

املهرجان الذي يقام جلّه يف الحديقة العامة الكبرية وسط 

املدينة، املعروفة بحديقة القلعة، وكذلك يف املكتبة املركزية 

واملتحف وغريهام، توزعت تفاصيله عىل شكل خشبات 

مرسحية للقراءات والكثري من الكرايس امللونة التي يتمدد 

عليها املستمعون، ومكربات الصوت بني األشجار وممرات 

الحديقة. أما الحضور الذي زيّن املكان من كافة األعامر 

فكان كثيفاً للغاية، ليكاد املرء يشعر بأن سكان املدينة 

برمتها، وكذا سكان املدن املجاورة، قد نزلوا يف عطلة 

نهاية األسبوع يك يستمعوا إىل الشعر والشعراء! كل ذلك 

حين يجتمع الشعر والطبيعة والجمال
مهرجان مدينة إيرالنغن الشعري Erlanger Poetenfest في دورته 38:

بالتزامن مع حضور مكثّف أيضاً للصحافة والصحفيني 

الذين يغطّون الحدث بتفاصيله. كام ضّمت املدينة العديد 

من األماكن املنترشة التي خيضت فيها املحادثات واملناقشات 

الغنية والتي أثرت الجمهور.

مهرجان الشعر هذا Erlanger Poetenfest الذي تأسس 

يف العام 1980 هو واحد من أكرب وأعرق املهرجانات 

األدبية يف أملانيا، حيث انصب الرتكيز هذا العام عىل فرتة 

ما بعد الظهر يف الحديقة، يف قراءات رسيعة ميتد كل 

منها ملدة نصف ساعة تقريباً لكل شاعر، كام أمكن للزوار 

التعرف عىل مجموعة واسعة من املؤلفات الحديثة بعد 

القراءات عىل املنصة الرئيسية، وذلك يف خيم كبرية تّم 

ترتيبها لتصبح معارض غنية للكتب الجديدة. ويف مرسح

Markgrafentheater  البارويك بدأ مساء أول يوم عرض 

بورترية مخصص لكل كاتب مشارك يف املهرجان يتحّدث 

عن حياته وتفاصيل عمله، األمر الذي عرّف أكرث باملشاركني 

وأغنى القراءات واملناقشات التي خاضها الجمهور معهم. 

كام قّدم املرتجمون األدبيون مشاريعهم الحالية يف ورشة 

عمل الرتجمة الخامسة عرش، حيث تدرّب املشاركون الشباب 

والشابات عىل كيفية كتابة القصص وترجمتها عىل مدى 

ثالثة أيام مكثّفة. مثة ميزة جديدة أخرى كانت يف مهرجان 

الشعر هي املحارضات حول القضايا االجتامعية والسياسية 

الحالية وليس فقط األدبية، باإلضافة إىل برنامج األطفال 

واألرسة الذي ضّم قراءات يف كتب األطفال، ومجموعة من 

النشاطات املميزة معهم. أما املعارض الفنية والعروض 

السينامئية والحفالت املوسيقية املتوالية والتي مألت املدينة 

فقد عملت كمكّمل فني جميل أغنى املهرجان وبرنامجه. 

لن يقف مهرجان Erlanger Poetenfest عند الرقم 

38، بل سيكمل يف دوراته التالية ليقام العام القادم 

بدورته 39، ولكن سيكون ذلك ما بني تاريخ 29 آب/ 

أغسطس إىل 1 أيلول/ سبتمرب 2019. فال تدعوا فرصة 

حضوره تفوتكم!



الصيفي أماني  حاورته: 
اللغة االنجليزية وآدابها  طالبة دكتوراة في 

الحرة- برلين  -جامعة 

- بتنظيم من مؤسسة "ابن رشد للفكر الحر" 

يف برلني قمَت مؤخراً بإلقاء محارضة بعنوان: 

"ظاهرة كره الذات يف أوساط  املهاجرين 

الجدد"، فهل ترى أن ظاهرة "كره الذات" وازدراء 

الثقافة العربية واإلسالمية بقيمها وتقاليدها يف 

أوساط املهاجرين ظاهرة قدمية صاحبت تعّرف 

العرب أو املسلمني عىل الثقافة الغربية بقيمها 

الحديثة املختلفة عن ثقافتهم؟ أم أننا نشهد 

ظاهرة جديدة متاماً؟ 

ال أعتقد أن "ظاهرة كره الذات" كانت موجودة يف 

األزمان السابقة إمنا هي ظاهرة حديثة. نعم، كان 

هناك تساؤل ونقد ذايت ومحاولة للبحث عن أسباب 

أمراض العرب واملسلمني، لكن مل يكن هناك "ظاهرة 

كره الذات". نشأت الظاهرة يف السنوات األخرية، 

مرتبطًة بصعود اليمني املتطرف يف الدول الغربية، 

وبعض أبناء الهجرة ممن حاولوا أن يكونوا عىل 

ميني اليمني املتطرف، بل وأن يزيدوا يف عملية النقد 

"املجاين" الذي يصل حّد الشتيمة بحق الثقافة 

التي أتوا منها أو الدين الذي اعتنقوه بالوالدة. وهنا 

أقول إن هناك تراجعاً يف الثقافة العربية من مرحلة 

النقد الذايت املعّمق والتفكري البحثي الذي قام به 

أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وعبد الرحمن 

الكواكبي وجامل الدين األفغاين، إىل مرحلة نقرأ 

فيها مقاالت شتامئية للثقافة العربية اإلسالمية، ملجرد 

البحث عن الظهور أو املنصب أو عن وظيفة يف الحد 

األدىن!

 

 ال توجد كتل متجانسة اسمها
"شرق" و"غرب"

- عملت مؤخراً مع مجموعة باحثني عىل دراسة 

بعنوان: "االعرتاف واإلنكار السيايس لألقليات 

يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا"، ترون فيها 

أن السلطات وغريها يسعون لتأجيج التفرقة 

واالنقسام بني الطوائف واألقليات، فهل ترى هنا 

أيضاً سياسات مشابهة يف التعامل مع األقليات 

العربية واملسلمة؟ أو أن اإلعالم الغريب يركّز عىل 

صورة منطية سلبية للعريب/ املسلم تؤدي لنفور 

املهاجرين الجدد من بعضهم؟

هذا السؤال يحمل جوانب عدة، فعندما أبحث يف 

مسألة األقليات والطائفية أبحث أساساً عن دور 

السلطات "الوطنية" يف تأجيج النعرات الطائفية 

واالنقسامات بني مكونات الشعب، تطبيقاً للقاعدة 

ل الغرب عموماً إال  االستعامرية "فرق تسد"، وال أحمِّ

مسؤولية بسيطة، وإن حصل تدخل من الغرب فهو 

يستند إىل أرضية تهيئها األنظمة املستبدة. السلطة 

املستبدة تأخذ األقليات كرهائن، تستخدمهم وتوظف 

خوفهم يف العملية السياسية الساعية للهيمنة عىل 

املجتمع ومقدراته. من جانب آخر، شهدنا يف الفرتة 

األخرية أعامالً وحشية قامت بها داعش ومثيالتها من 

املنظامت اإلرهابية. والقول بأن ليس يف داعش من 

اإلسالم يشء، هو كام القول بأن ليس يف الصليبية 

من املسيحية يشء، وكال القولني خطأ. فداعش فيها 

من اإلسالم ما يف الصليبية من املسيحية. لذلك يجب 

أن نكون واعني ملواجهة األمر بعقالنية بعيداً عن 

صد التهم بتهم مقابلة. هؤالء املجرمون يستخدمون 

نصوصاً دينية لتربير أعاملهم الوحشية، لذا وجب 

علينا إعادة قراءة هذا النص وتحليله واالجتهاد 

بتفسريه استناداً إىل السياق التاريخي، ليكون نفي 

املسؤولية عن املسلمني مستنداً إىل قواعد متينة، فال 

نكتفي بالقول: إن ال عالقة للمسلمني بهم. 

من جهة أخرى ال ميكن أن نتحدث عن وجود "رشق" 

"وغرب" ككتل متجانسة، يوجد إعالم موضوعي وآخر 

شعبوي يف كل دول العامل. استغالل الفرصة من قبل 

اليمني املتطرف والصحافة الصفراء لبعض الترصفات 

الشاذة من قبل متطريف األديان، مهام يكن هذا الدين، 

هو موضوع تسويقي وبرنامج سيايس أكرث من كونه 

موضوعاً أيديولوجياً. لذلك ال أعتقد بوجود سياسة 

غربية أو ثقافة غربية عامة توّد إظهار املسلمني كخطر 

يهّدد حياة الغرب وقيمه. لكني أؤكد أن الرتكيز عىل 

الصور الشاذة والسلبيات هو دور اإلعالم، فمن خالل 

اطالعي عىل اإلعالم الفرنيس واألملاين عىل األقل، 

أستطيع القول بأن هناك تركيزاً، بل وأحياناً مبالغة، عىل 

من يحقق نجاحاً بني املهاجرين الجدد لتهدئة الرأي 

العام املتخوف واملتأثر بالخطاب اليميني املتطرف.

 الحل في جمعيات مدنية تنشر 
الفكر الحر الواعي

- إذاً ما الذي يسّبب هذا النفور بني املهاجرين العرب 

واملسلمني، وخصوصاً الجدد، من بعضهم البعض 

يف الدول األوروبية؟ 

خه  املهاجرون الجدد قدموا ومعهم إرث ثقايف رسَّ

االستبداد السيايس والديني يف بالدهم األصلية، فلم 

تكن هناك ثقافة التعاون خارج حدود املعتقد وال 

حرية تعبري عن الرأي والتجمع. كام أن الشك كان 

قاعدة والخوف ثقافة، بالتايل يشك هؤالء القادمون 

الجدد ببعضهم البعض وهذا طبيعي. وال يجب أن 

ننىس جانباً آخر مهامً وهو أن الكثري من القادمني 

الجدد عايشوا أحداثاً مأساوية، وهذا قد يدفعهم أحياناً 

للرغبة يف تأسيس حياة جديدة بعيدة عن كل من وما 

يربطهم باملايض املأساوي. 

هذا وإن كان من حقهم إال أنه ال يخلو من بعض 

األنانية، قد ال يأخذها الكثريون يف الحسبان 

وخصوصاً أننا مل نعرف ثقافة املسؤولية االجتامعية 

وتقديم املعونة لآلخر إال يف اإلطار الديني املحصور. 

نعم، فنحن نقدم الزكاة واألضاحي كمسلمني لغرينا 

من املسلمني، ولكننا مل نتنَب ثقافة العمل املدين الذي 

يتجاوز االنتامءات.

لذلك عىل النخب منهم االنتظام يف جمعيات مدنية 

لنرش الفكر الحر الواعي، وملحاولة فتح قنوات 

للتواصل بني هؤالء املهاجرين الجدد، ليس فقط 

إلدماجهم يف الحياة الجديدة ولكن أيضاً لفتح 

نقاشات تؤهلهم لالختيار املبني عىل قناعة ووعي. 

وهنا أقصد اختيار احتفاظهم بثقافتهم األصلية 

وإغنائها بالثقافة الجديدة، أو اختيار التخيل عن 

الثقافة األصلية وتبني الثقافة الجديدة، أو اختيار 

التمسك بثقافتهم األصلية ورفض الثقافة املضيفة. 

والخيار األخري هو خيار صعب جداً فال ميكن العيش 

يف بيئة ما ورفض ثقافتها بشكل كامل!

 

التقوقع على انتماء معّين يعيق 
التطّور واالندماج

 

- هنا يأيت سؤال يسأله كل فرد من القادمني 

إىل بالد جديدة وهو: كيف ننتمي؟ هل أصبح 

مفهوم "االنتامء" اآلن يحمل بالرضورة "شحنات 

سلبية"؟ 

االنتامء، كام الهوية، هو اختيار ذايت. أنا ال أؤمن 

بانتامء جمعي. االنتامء الجمعي يصبح موضوعاً 

ايديولوجياً، موضوع تعبئة، وهذا مضاد لحرية 

االنسان. لكن القادمني الجدد كونهم مل ميارسوا 

ثقافتهم األصلية باألساس بشكل حر، فهم غري 

قادرين عىل تقبل الثقافة الجديدة، فيعتربون أنها 

مضادة للثقافة التي قدموا منها والتي ال يعرفونها 

بالرضورة. التقوقع عىل انتامء معني أو هوية 

معينة غري مفيد أبداً يف عملية االندماج واالستمرار 

والتطور يف الحياة الجديدة التي اختاروها أو 

أجربوا عليها. هناك مشاكل كثرية تنجم عن محاولة 

االستفادة من كل ما يقدمه املجتمع املضيف مع 

املحافظة عىل كل ما حملوه من املجتمع األم 

والثقافة القدمية. وهنا يحدث التناقض والصدام 

وهو ما يجب السعي لتجاوزه قدر املستطاع. 

بين االنتماء والالانتماء: كره الذات عند المهاجرين الجدد
حوار مع الباحث السوري سالم الكواكبي

سالم كواكبي في سطور
هو باحث سوري يف العلوم السياسية ومدير 

املركز العريب لألبحاث والدراسات السياسية يف 

باريس، أستاذ مشارك يف جامعة باريس األوىل/ 

السوربون يف برنامج املاجستري حول التنمية 

والهجرة واألزمات. كان نائب مدير مبادرة اإلصالح 

العريب، ومدير البحوث فيها. يرأس منظمة 

"مبادرة من أجل سوريا جديدة"، وهو عضو 

مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة "اليوم التايل 

من اجل سوريا دميقراطية"، كام يرأس مجلس 

أمناء مؤسسة "اتجاهات، ثقافة مستقلة"، 

وزميل رفيع ملركز الدراسات السورية يف جامعة 

سانت آندروز، وعضو مؤسس وعضو املجلس 

االستشاري ملؤسسة مواطني ومواطنات املتوسط 

والتي مقرها فالنسيا/إسبانيا. وهو عضو اللجنة 

االستشارية ملعهد جامعة األمم املتحدة للعوملة 

والثقافة والتنقل يف برشلونة/ اسبانيا. وعضو 

مجلس إدارة معهد األبحاث والدراسات للعامل 

العريب والبحر املتوسط يف باريس. كام أنه 

عضو يف اللجنة العلمية للدورية املتخصص يف 

 CONFLUENCES شؤون منطقة البحر املتوسط

والصادرة يف باريس.
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Kinder



Alia Ahmad 
Syrische Kinder- und Frauenforscherin, 
lebt in Deutschland..

Angesichts der gewaltigen 
Herausforderungen, der sowohl 
die Geflüchteten als auch die 
deutsche Mehrheitsgesellschaft 
gegenüberstehen, wird 
der besonderen Lage 
Minderjähriger oft nicht genug 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
Viele andere Probleme drängen 
sie in den Hintergrund: Vom 
Aufenthaltstitel und der 
Familienzusammenführung 
über die Suche nach einer 
angemessenen Wohnung bis hin 
zu den Sprachkursen und dem 
bürokratischen Papierkrieg mit 
dem Jobcenter.

Flüchtlingskinder:  
Die große Herausforderung hinter 
dem scheinbaren Wohlstand

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass 
Kinder keine ernsthaften Probleme hätten. 
Schließlich leben sie in Wohlstand. In 
den Kindergärten und Schulen kümmert 
man sich um sie und sorgt sich um ihr 
Wohlergehen. Ihnen mangelt es weder 
an Spielgelegenheiten noch an anderen 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Und 
sollte es doch Schwierigkeiten geben, 
so handle es sich um Einzelfälle, die 
besonderen Umständen geschuldet sind. 
Um zu erkennen, dass sich das Thema 
nicht so leicht vom Tisch wischen lässt, 
reicht es, den Familien dieser Kinder 
zuzuhören, ein Gespräch mit ihren Lehrern 
und Erzieherinnen zu führen, oder sie in 
Alltagssituationen auf der Straße oder in 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu beobachten. 
Die Schwierigkeiten minderjähriger 
Geflüchteter sind keine Einzelfälle, sondern 
stellen eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung dar, welche nur 
gemeinsam bewältigt werden kann. Die 
Familien, die deutsche Gesellschaft und 
auch die Kinder selbst brauchen hierfür viel 
Kraft und Mut.

Anders als für Erwachsene stellt die 
deutsche Sprache für Kinder keine zentrale 
Herausforderung dar. Sie erlernen sie mit 

beeindruckender Geschwindigkeit. Aber 
diese Gabe ist auch eine Bürde, weil sie 
aus Kindern Sprachmittler für ihre Familien 
macht. Immer wenn die sprachlichen 
Fähigkeiten ihrer Angehörigen nicht 
ausreichen, müssen sie dolmetschen: 
Bei Ämtern, in Arztpraxen und sogar im 
Supermarkt. Oft sind die Eltern stolz auf 
die Sprachkenntnisse ihres Kindes und 
vergessen dabei, dass sie ihm eine Aufgabe 
aufbürden, die keinesfalls kindgerecht ist. 
Auch wenn Sprachmittlung jeweils einer 
spontanen Notwendigkeit entspringt, so 
handelt es sich doch letztlich um eine Art 
von Kinderarbeit. Diese Arbeit bringt das 
Kind mit Lebensbereichen in Kontakt, 
die seinem Alter nicht angemessen sind, 
was ihm oft psychischen Schaden zufügt. 
Ein Beispiel hierfür ist die Sprachmittlung 
in einer Arztpraxis, wo über Themen 
gesprochen wird, welche die Aufnahme- 
und Verständnisfähigkeit des Kindes 
übersteigen.

Das Kind übernimmt aber nicht nur die Rolle 
des Sprachmittlers für seine Familie, es 
wird auch ihr Lehrer. Manchmal führt diese 
Rolle dazu, dass es den Respekt vor seinen 
Angehörigen verliert, denn es weiß, was sie 
nicht wissen. Insbesondere pubertierende 

Kinder rebellieren dann gegen ihre Eltern 
und zeigen ihnen ihre Geringschätzung. Die 
emotionalen Reaktionen der Eltern, welche 
manchmal gewaltsame Formen annehmen 
können, führen zu einer weiteren Entfremdung 
des Kindes von seiner Familie: Es sieht 
schließlich in seiner Familie "den Anderen", 
dessen Lebenswelt gänzlich abgekoppelt von 
der eigenen ist, sei es im Kindergarten, in der 
Schule oder im Freundeskreis.

Aber die Welt der Eltern, so fremd sie 
dem Kind auch erscheinen mag, ist ein 
essenzieller Bestandteil seiner Biographie. 
Je länger das Kind in seinem Ursprungsland 
gelebt hat, desto bedeutender und 
einflussreicher sind die Erinnerungen an 
diese Zeit. Diese Erinnerungen sind es, die 
widersprüchliche Gefühle im Kind erzeugen. 
Es ist hin- und hergerissen zwischen der 
alten Identität und der mit ihr verbundenen 
Erinnerungen, welche die Familie stets 
bestärkt, und der neuen Lebenswirklichkeit.

Auf der anderen Seite weiß die deutsche 
Gesellschaft sehr wenig über die 
Hintergründe dieser Kinder, und manches 
will sie auch nicht wissen. Viele Menschen, 
die mit Flüchtlingen arbeiten, sehen es nicht 
als ihre Aufgabe an, die Hintergründe der 
Kinder zu ergründen. Ihrer Meinung nach 
ist das System der Willkommensklassen 
ausreichend, um die Unterschiede 
zwischen den geflüchteten und den 
deutschen Kindern durch Sprachunterricht 
auszugleichen, damit sie dann später in 
gemeinsame Klassen gehen können. Dieser 
Ansatz ignoriert die Gewalterfahrung, die 
diese Kinder in ihrem Ursprungsland und 
auf dem gefährlichen Weg zum ersehnten 
Paradies gemacht haben. Diese Erfahrung 
blitzt hier und da auf, sei es bei Gewalt 
gegenüber Mitschülern, bei Problemen 
innerhalb der Familie oder sogar bei der 
Zerstörung von öffentlichem Eigentum.

Ein Flüchtlingskind hat seinen 
Altersgenossen viele Erfahrungen voraus, 
und die meisten davon sind nicht positiv. 
Unter den psychologischen Folgen leiden 
das Kind und sein Umfeld, Tag für Tag. 
Darum ist es nötig, der Lage dieser Kinder 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

"Die Lehrerin stellt mir dumme Fragen." 
Das sagt der achtjährige Majd, der seit 
zwei Jahren in Deutschland lebt. Als seine 
Mutter nachfragt, was er damit meint, 
erklärt er: "Nachdem wir meinem Freund ein 
Geburtstagslied gesungen hatten, verteilte 
seine Mutter Kuchen. Da kam die Lehrerin 
zu mir und fragte mich: Kennst Du das? Gibt 
es in Syrien Kuchen?" Verärgert fügt Majd 
hinzu: "Sie glaubt, dass wir in Zelten leben. 
Sie weiß nicht, dass wir ein Haus hatten, das 
von Bomben zerstört wurde!"

Übersetzung: Mirko Vogel, Mahara-
Kollektiv, vogel@mahara-kollektiv.de
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Kulturaustausch oder 
latenter Kulturkampf?
Aus unterschiedlichen Gründen, deren Analyse den 
Rahmen dieses Beitrags sprengen würde, versuchen viele 
Wissenschaftler das Phänomen der Islamfeindlichkeit 
und die zunehmende Feindseligkeit im Westen gegenüber 
Geflüchteten aus arabisch-islamischen Ländern mit dem 
Antisemitismus der NS-Zeit zu vergleichen. Der deutsche 
Historiker Wolfgang Benz beispielsweise verweist auf 
strukturelle Ähnlichkeiten zwischen dem deutschen 
Antisemitismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts und der 
Islamkritik Anfang des 21. Jahrhunderts. Darunter zählt auch 
eine Art von Panik, die sowohl damals als auch heute einen 

Rosa Yassin Hassan

großen Teil der Deutschen ereilt, angesichts der Ankunft von 
Fremden in Deutschland. Diese stellen - ihrer Meinung nach - 
eine "große Bedrohung" für ihr Leben dar. Trotz dieser Parallelen 
besteht meiner Meinung nach ein grundlegender historischer 
und zivilisatorischer Unterschied zwischen beiden Fällen. Heute 
gibt es viele Stimmen der Vernunft, die rassistischen Übergriffen 
gegen Geflüchtete entgegentreten, was zuletzt auch Horst 
Seehofer zu spüren bekam. Während den Juden, wie wir alle 
wissen, unmittelbare und direkte Gewalt angetan wurde, ist die 
Gewalt gegen Geflüchtete meist verbal und symbolisch. Einer 
der wichtigsten Gründe für die Angst, die dieser Gewalt zugrunde 
liegt, ist die Unkenntnis des Fremden. Diese Unkenntnis wird 
von rechten Medien missbraucht, um rassistische Parolen 
über Geflüchtete zu verbreiten. Genauso werden aktuelle 
wirtschaftliche und politische Krisen missbraucht, um bei einem 
Teil der Deutschen eine Art gruppenbezogene Panik auszulösen. 
Diese wird mit dem Argument unterfüttert, Geflüchtete 
würden die deutsch-europäische Lebensweise und Kultur 
verändern. Eine ähnliche Haltung finden wir auf der anderen 
Seite unter Geflüchteten. In ihren Reihen verdichten sich 
Verschwörungstheorien, in denen die Deutschen als homogener 
Block dargestellt werden, die Geflüchtete ablehnen und ihre 
religiösen und kulturellen Besonderheiten bedrohen. Dabei 
wird ganz undifferenziert und ohne ein tieferes Verständnis der 
Vielfältigkeit und Pluralität der deutschen Kultur geurteilt. 

Diese enge und einseitige Vorstellung von Zugehörigkeit ist 
eine der Ursachen für dieses gegenseitige Missverständnis. 

Ein Missverständnis zwischen Deutschen und Arabern, das 
entsteht, wenn sich beide Seiten hinter eindimensionalen 
Zugehörigkeiten verschanzen und die Anderen dämonisieren 
und zu Feinden erklären, denen man sich entgegen stellen 
müsse, um die eigene Zugehörigkeit wahren zu können. 
Dieses Missverständnis verhindert letztlich jeglichen 
produktiven Kulturaustausch. Kulturelle Vielfalt steht in 
diametralem Widerspruch zur Vorstellung eindimensionaler 
Zugehörigkeiten. Kultureller Pluralismus bedeutet, dem 
Anderen und seiner Kultur offen zu begegnen, Akzeptanz 
zu leben, und voneinander zu lernen. Aus dieser Akzeptanz 
heraus erwachsen Zugehörigkeiten, die vielfältig sind. Einige 
Geflüchtete isolieren sich und hegen das Vorurteil, Deutsche 
seien eine homogene Einheit, die sie ablehnt. Ähnlich denkt 
ein Teil der deutschen Bevölkerung Geflüchtete seien alle 
verschlossen und extremistisch, und würden in Deutschland 
Angst und Schrecken verbreiten. Aktionen führen zu 
Reaktionen und das Zusammenleben wird so zu einem 
latenten Kulturkampf, in dem positiver Kulturaustausch 
unmöglich wird. In einer multikulturellen Gesellschaft wie 
Deutschland stellt das die eigentliche Bedrohung dar, wie 
manche Wissenschaftler argumentieren. Ein angespanntes 
Klima der Feindseligkeit, das an Zeiten der Schande der 
deutschen Geschichte erinnert, mit deren Aufarbeitung die 
Deutschen seit mehr als 70 Jahren beschäftigt sind.

Übersetzung: Serra Al-Deen, Mahara-Kollektiv, aldeen@
mahara-kollektiv.de
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Ein Teil von der Übersetzung von 
Arabisch bei: Stephan Milich

Der arabische Text von Rosa 
Yassin Hassan 

Nachruf auf die syrische Schauspielerin und Aktivistin

Im Alter von 49 Jahren ist die syrische 
Künstlerin May  Skaf in ihrem Pariser 
Exil, in dem sie seit einigen Jahren lebte, 
verstorben. Sie starb zwar nicht einsam, 
aber traurig und erschöpft, trotz aller 
Projekte, die man an sie herantrug, 
nicht nur in Paris. Zuletzt war sie Teil der 

Kunstaktion „Flüchtlinge Fressen. Not und 
Spiele“ am Maxim Gorki Theater Berlin 
mit dem Philipp Ruch für die Einführung 
von legalen Fluchtmöglichkeiten- und 
wege warb. Dabei war May nicht nur 
eine Schauspielerin, die hier und in 
Syrien den offiziellen Kulturapparat und 
seine Schauspieler herausforderte. Mit 
ihrem Tod ist eine Oppositionelle von 
uns gegangen, die seit den ersten Tagen 
der Revolution im April 2011 die Kultur 
ins Innerste der syrischen Revolution 
gepflanzt hatte. Sie verkörperte die 
Freiheit und den Mut, die sie brauchte. 
Viele junge Leute in Syrien, die sie und 
ihre liebenswerte Präsenz liebten, gaben 
ihr den Beinamen „Ikone der Revolution“ 
oder nannten sie „die freiheitsliebende 
Revolutionärin“. May war trotz all der 
aufeinanderfolgenden Enttäuschungen 
nach der Revolution nicht verzweifelt, 
sondern bemühte sich, ihre Arbeit im Exil 
fortzuführen. Etwa mit der „Demonstration 
gegen Chemikalie“, die sie im Pariser Jardin 
de Luxemburg aufführte. Zuletzt probte 
sie das Theaterstück „Manifestationen 
der Leiden vergewaltigter Syrerinnen“– es 
war ihr nicht mehr vergönnt, die Premiere 
mitzuerleben.

https://www.youtube.com/
watch?v=elGKmCOvDkM

Die Größe und die Suche nach 
Herausforderungen, die ihr eigen waren, 
veranlasste sie, 2004 in Damaskus das 
Theatro-Institut für dramatische Praxis 

zu gründen. Sie begann ihre Arbeit in 
einem kleinen Saal im Damaszener 
Shahbanderviertel, den sie auf eigene 
Kosten gemietet hatte – etwas, das 
nur wenige Kulturschaffende in 
Syrien bereit waren zu tun – bis sie 
aufgrund von Einschüchterungen der 
Staatssicherheit in das Kanalviertel 
und danach nach Dscharamana 
umzog, bis die Schauspielschule 
Anfang 2012 ganz dicht gemacht 
wurde. Dieses Institut bot denjenigen 
jungen Leuten, die Schauspiel 
studieren wollten, aber aufgrund der 
willkürlichen Zulassungen nicht am 
staatlichen Hohen Theaterinstitut 
aufgenommen wurden, ein Forum. 
Folglich unterrichteten am Theatro 
auch Schauspiellehrer, die außerhalb 
des offiziellen Systems standen. Der 
erste Absolventenjahrgang verließ 
im Jahr 2009 das Institut – dank der 
Unterstützung der Künstlerinnen 
Amal Umran, Hanan Shuqair, Amal 
Huwaidscha und Samer Umran sowie 
des Dichters Dschulan Hadschi. Es 
erstaunt deshalb nicht, dass eines 
ihrer Hauptprojekte im Exil die erneute 
Gründung des Theatro in Paris 
gewesen ist.

https://www.youtube.com/
watch?v=Ph0MxVRdXxU&t=7s

Sie können den ganzen Artikel auf der 
Website der Zeitung “Abwab“ lesen

MAY SKAF 
Wir sehen uns in einer 
schöneren Welt wieder, 
meine Liebe!
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