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السوريات  آالف  مئات  لجوء  مع  وبالتزامن  خمس،  سنواٍت  قبل 

والسوريني إىل أوروبا، وبخاّصة أملانيا، هرباً من املوت السوري، 

لهم  العدد األول من جريدة أبواب، سعياً ألن تكون صوتاً  صدر 

يف  الجديدة،  حياتهم  تأسيس  يدعم  ما  عىل  يطلعهم  وبلغتهم، 

بعد حني. كام حاولت  ولو  البديل  أن يصبح وطنهم  يُفرتض  ما 

أبواب أن تكون جرساً بني القادمني الجدد واملجتمع األملاين، حيث 

صت عّدة صفحات للنرش باللغة األملانية. ُخصِّ

عىل مرِّ األعوام، استمرّت أبواب بفضل جهٍد تطّوعي يف معظمه، 

الجريدة  تطورت  الوقت  ومع  فيها.  وشاركوا  شاركَن  من  بذله 

مواضيعها  فتعمقت  اإللكرتوين،  وموقعها  الورقية  بنسختها 

الدائم  فريقها  وضّم  وكاتباتها،  كتّابها  عدد  وتضاعف  وتنّوعت، 

مزيجاً من ذوي الخربة اإلعالمية والكفاءة األكادميية، إضافة إىل 

صحفيني/ات جدد.

الالجئون  يحتاجه  ما  هو  شهريّاً  امللفات  اختيار  يف  املرجع 

وكذلك  نقاشاتهم،  يف  عنه  ويعرّبون  أنفسهم،  واملهاجرون 

التساؤالت واالقرتاحات التي تصل إىل بريد الجريدة. ويف طرحها 

ملواضيع قانونية أو إجرائية، مل تكتِف أبواب بدور املرتجم الناقل 

للمعلومات، بل تناولت تجارب الحياة اليومية التي مير بها أغلب 

القادمني الجدد، لتوضيح كيفية التعامل معها يف ضوء القوانني 

تخدم  التي  املبادرات  وغطّت  تابعت  كام  األملانية.  واألنظمة 

الالجئني واملهاجرين، ودعمت األصوات الجديدة التي تبحث عن 

منرب تعرب من خالله عن أفكارهم وتجاربهم.

املصداقية يف تقديم املعلومة، واالستقاللية واالبتعاد عن أساليب 

لسياسة  أساسية  محّددات  دوًماً  كانت  الصفراء"،  "الصحافة 

تتجزأ )فكرية، سياسية،  التي ال  الحرية  التحرير، واالنحياز إىل 

يف  انعكس  والذي  الدائم،  أبواب  خيار  هو  ودينية(،  جنسية، 

ومسائل  مفاهيم  منها  وجريئة،  خالفية  جدليّة  مواضيع  تناولها 

أوساط  يف  سابقاً  املفتوح  للنقاش  مطروحة  أو  مألوفة  تكن  مل 

األطفال  إنجاب  الجنسية،  كاملثلية  وغريهم،  السوريني  الالجئني 

خارج إطار الزواج، التبني، التحرش وغريها.

عىل هذا النحو، مل يقترص دور أبواب عىل االهتامم باملسائل التي 

تهّم متابعيها من تفاصيل عملية وخدمية تعرتض حياتهم اليومية 

يف أملانيا، وإمنا استطاعت من خالل مواضيعها وملّفاتها املتنّوعة 

االختالف يف قضايا  الحوار واحرتام  مبدأ  تعزيز  أن تساهم يف 

تهّم الرأي العام خارج الدوائر النخبوية، وهو من اإلنجازات التي 

تفخر أبواب بها.

ونحن نيضء شمعة أبواب الخامسة، ندرك أّن السبب األساس يف 

املتابعني، وهذا  إعالمية هو كسب احرتام وثقة  أي وسيلة  نجاح 

مانحرص عىل استمراره، فكّل عام وأنتم بخري.

النجاُح مسار
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رغم حقيقة أن قطاعات عديدة يف أملانيا تعاين من آثار جائحة 

كورونا واإلغالق املرتتب عليها، إال أن هناك قطاعات أخرى خدمية 

واقتصادية ما تزال تعاين من نقص العاملني والكفاءات. ويربز 

هذا النقص بشكل حاد يف مؤسسات القطاع الصحي ومراكز 

رعاية املسنني.

وقد وصل األمر يف بعضها كاملستشفيات البالغ عددها 1900 

مستشفى إىل تحذير توبياس هانس، رئيس وزراء والية سارالند 

من عدم قدرة األخرية عىل استيعاب املرىض مبن فيهم مرىض 

كورونا بسبب نقص طواقم التمريض واألطباء. ووصف السيايس 

األملاين يف حديث مع جريدة "بيلد ام زونتاغ" الوضع يف عدد 

منها بأنه "مخيف ومثري للقلق.. ويهددها باالنهيار". ويربز 

نقص الكفاءات أيضاً يف مجاالت تقنية املعلوماتية واالتصاالت 

عىل اختالفها إضافة إىل مجاالت العمل املوسمي كالزراعة.

وتحاول القطاعات التي تعاين نقص الكفاءات شغل الوظائف 

الشاغرة بأقىص رسعة ممكنة. غريأن املشكلة يف أن الكفاءات 

املطلوبة غري متوفرة يف أملانيا، مبا فيه الكفاية رغم زيادة عدد 

املهاجرين والالجئني الذين خضعوا للتأهيل املناسب وحصلوا عىل 

وظيفة يف مؤسسات القطاع الصحي وقطاع املعلوماتية خالل 

األعوام األربعة املاضية.

وباعتبار استقدام كفاءة أجنبية يصطدم بعقبات كثرية كاللغة 

والبريوقراطية، فإن أمام اآلالف من املهاجرين والالجئني الشباب 

الباحثني عن فرص عمل يف أملانيا فرص ذهبية لسد النقص 

املذكور خالل سنتني إىل ثالث سنوات، غري أن هذه الفرص لن 

تتحقق إال إذا أقدم هؤالء عىل القيام بالتأهيل والتعليم الالزمني 

والذي تتحمل تكاليفه املؤسسات الحكومية األملانية املعنية.

تغريم قس بروتستانتي 
بتهمة إثارة الفتن

قضت محكمة ألمانية بفرض 
غرامة على قس بروتستانتي 

قدرها 8 آالف ومئة يورو بتهمة 
إثارة الفتن. 

ولبت القاضية إيلين بيست في 
محكمة مدينة بريمن بذلك 
بصورة مبدئية طلب االدعاء 

العام، الذي طالب بفرض غرامة 
قدرها 10 آالف و800 يورو على 

القس.
وكان القس أوالف التسيل قد 

أدلى بتصريحات مهينة عن 
المثلية الجنسية في ندوة عن 

الزواج في تشرين األول/أكتوبر 
2019. وتم نشر ملف صوتي 
للندوة على موقع "يوتيوب" 

لفترة مؤقتة. وكان الدفاع قد 
طالب ببراءة موكله.

مع ازدياد الراغبين في تعلم هذه اللغة.. هذه أجمل الكلمات األلمانية
تم اختيار كلمة "Gemütlichkeit" وتعني بالعربية "الراحة " كأجمل كلمة أملانية يف العام املايض. هذه النتيجة جاءت بعد تصويٍت أجرته 

املجلة الشهرية لتعليم اللغة األملانية "Deutsch Perfekt" بني متعلمي اللغة من 48 دولة حول العامل. واحتلت كلمتا Schmetterling و 

Eichhörnchen وتعنيان بالعربية "فراشة " و"سنجاب" املركزين الثاين والثالث. 

وقد أطلقت لجنة اللغة األملانية مسابقة "أجمل كلمة أملانية" يف عام 2004، وتم التوصل ألكرث من 22 ألف اقرتاح من 111 دولة.

أما أطول كلمة يف هذه اللغة والتي تتميز بكلامتها الطويلة املركبة من عدة كلامت يف آن واحد. وتستخدم هذه الكلامت بكرثة يف اللغة التقنية 

واإلدارية بشكل خاص، فهي Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz، وتتكون  هذه الكلمة من 

63 حرفاً وتعني "قانون نقل مهام الرقابة عىل ملصقات لحوم البقر".

يُذكر أن تعلم هذه اللغة بات يلقى إقباالً أوسع حيث بلغ عدد األشخاص الذين يتعلمونها هذا العام 15.4مليون شخص حول العامل، وبعد أن 

كان أغلب املتعلمني ينحدرون من أوروبا، التحقت إفريقيا بالركب السنوات األخرية السيام مرص وساحل العاج.

محكمة ألمانية توقف تسال Tesla عن إزالة األشجار لبناء 
مصنعها

قررت املحكمة اإلدارية العليا لواليتي برلني وبراندنبورغ منع رشكة تسال األمريكية مؤقتاً من إزالة 

األشجار يف منطقة ستقيم عليها مصنعها الجديد يف غرونهايده يف برلني.

كانت املحكمة اإلدارية يف مدينة فرانكفورت أصدرت قراراً يسمح لتسال بإزالة األشجار، وقد استأنفت 

روابط بيئية والرابطة الخرضاء عىل الحكم، وقالت متحدثة باسم املحكمة العليا إن القرار اإلداري املؤقت 

الذي مينع إزالة األشجار، سيرسي إىل حني البت يف الشكوى.

وقد توجهت الروابط البيئة والرابطة الخرضاء إىل املحكمة العليا بشكوى بعد أن رفضت محكمة 

فرانكفورت طلباً مستعجالً بوقف مؤقت إلزالة األشجار.

وتسعى تسال إىل تشغيل مصنعها يف غرونهايده القريب من برلني اعتباراً من صيف العام املقبل، وتعتزم 

الرشكة األمريكية يف البداية إنتاج قرابة 500 ألف سيارة كهربائية يف هذا املصنع.

ويتخوف حامة الطبيعة والسكان من حدوث تداعيات سلبية جراء هذا املرشوع عىل البيئة.

وتتصدى هذه الروابط للترصيح املبكر بإزالة األشجار يف غابة تبلغ مساحتها قرابة 83 هكتاراٍ سيقام 

عليها مصنع تسال، حيث ينصب اهتامم هذه الروابط عىل حامية األنواع، كام تشكك هذه الروابط يف أن 

الحيوانات يف هذه الغابة تم نقلها إىل موطن جديد كام هو منصوص عليه.

واحتجت الروابط يف طلبها بارتكاب مخالفات لحظر التعدي عىل مناطق حيوانات السحايل الرملية 

واألفاعي امللساء وفقا ملا هو منصوص عليه يف قانون حامية األنواع.

مخاوف رسمية من هجمات على مراكز 
التطعيم ضد كورونا في ألمانيا

حذر رئيس مؤمتر وزراء الداخلية األملان، جورج ماير، من تعرض 

عمليات نقل لقاحات كورونا ومراكز التطعيم لهجامت. 

وقال ماير يف ترصيح لشبكة "دويتشالند" اإلعالمية: "علينا 

حامية عمليات نقل اللقاح ومراكز التطعيم. بسبب األجواء املحمومة 

والترصيحات املتطرفة من معاريض التطعيم" مضيفاً "أرى خطراً 

هنا ألن مناهيض التلقيح أوضحوا يف املظاهرات مدى تطرفهم 

برموز كالشارة الصفراء التي كانت متيز اليهود إبان الحقبة النازية

كام أعرب عن دهشته من ضعف إقبال السكان عىل التطعيم، وقال: 

"هكذا يالحظ املتطرفون أن هناك إمكانية للتواصل. لذلك يتعني 

أخذ األمر عىل محمل الجد".

ويتوقع وزير الصحة األملاين ينس شبان أن يتوفر اللقاح األول 

بحلول الشهر املقبل عىل أبعد تقدير. ومن املقرر توزيع اللقاحات 

عرب ما يقرب من 30 نقطة  يف الواليات األملانية، ومن هناك ينتقل 

إىل مراكز التطعيم اإلقليمية، حيث يُجرى تجهيز قاعات ومالعب 

وفنادق لهذا الغرض. ويف وقت الحق، ستتوىل العيادات الطبية 

التطعيم.

رغم كورونا: قطاعات ألمانية تبحث عن 
موظفين ألمان وأجانب

 أصبح وزير الداخلية األملاين هورست زيهوفر مهدداً 

بالفشل يف تحقيق هدفه املتمثل يف إحداث نقلة نوعية 

يف اإلصالح املعطل منذ سنوات لسياسة اللجوء يف االتحاد 

األورويب.

وكشف تقرير رسي أنه يف نهاية فرتة رئاسة أملانيا ملجلس 

االتحاد األورويب ال تزال دول االتحاد بعيدًة عن الوصول 

لسياسة مشرتكة. وبحسب التقرير، فإن مسألة ما إذا كانت 

جميع البلدان تتقاسم املسؤولية عن املهاجرين الوافدين ال 

تزال متثل مشكلة كام كان الحال منذ سنوات. 

منذ أن تولت أملانيا رئاسة مجلس االتحاد األورويب ملدة 

ستة أشهر بداية من متوز/يوليو املايض، يقود زيهوفر 

املفاوضات. ويف اآلونة األخرية، أكد زيهوفر عىل نحو 

متكرر أنه يريد التوصل إىل اتفاق سيايس حول أجزاء 

أساسية يف إصالح اللجوء بحلول نهاية العام. وتجرى 

املفاوضات بشأن مقرتحات من مفوضية االتحاد األورويب 

اعتبارا من ترشين األول/سبتمرب املايض.

ويظهر التقرير الخاص برصد التقدم املحرز خالل رئاسة 

أملانيا ملجلس االتحاد األورويب اآلن أنه من املحتمل أن يخفق 

زيهوفر يف هدفه، حيث ال تزال اآلراء منقسمة خاصة فيام 

يتعلق مبسألة ما إذا كان ينبغي أن تكون املساعدة من دول 

االتحاد األورويب األخرى إلزامية يف مواقف معينة - مثل 

تويل عمليات اإلعادة إىل الوطن أو استقبال املهاجرين.

وجاء يف التقرير: "ترى بعض الدول األعضاء حالياً حاجة 

إىل آلية مرنة، بينام يرى البعض اآلخر إعادة التوزيع 

اإلجباري عىل وجه الخصوص كعنرص أسايس لتضامن 

هادف".

ووفقا للتقرير، هناك إجامع يف املقابل عىل الحاجة إىل 

زيادة عدد العائدين، وعىل قضايا الهجرة القانونية أو 

التعاون مع الدول غري األعضاء يف االتحاد األورويب.

ومل تكن الظروف التي يعمل من خاللها زيهوفر سهلة 

بسبب أزمة كورونا، حيث قدمت املفوضية األوروبية 

مقرتحاتها بعد وقت طويل مام كان مخططا له. باإلضافة 

إىل ذلك، مل يتمكن وزراء الداخلية من إجراء مشاورات إال 

عرب الفيديو.

هل يخفق زيهوفر في تحقيق هدفه؟
وزير الداخلية األلماني ومحاوالت إصالح سياسة اللجوء في االتحاد األوروبي 
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مددت الحكومة األملانية الحظر املفروض عىل تصدير 

األسلحة للمملكة العربية السعودية ملدة عام حتى نهاية 

عام 2021، بل وشددت ذلك الحظر.

وقالت متحدثة باسم الحكومة لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( إنه 

سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل، والتي كانت معلقة 

فقط يف السابق، باستثناء اإلمدادات ملرشوعات التعاون األورويب.

وسوف تواصل الحكومة االتحادية التوقف عن إصدار تصاريح 

لصادرات األسلحة يف العام املقبل، بحسب املتحدثة، لكن سيتم 

استبعاد اإلنتاج املشرتك مع الرشكاء األوروبيني كام كان الوضع 

من قبل.

ومع ذلك، ويف مثل هذه املرشوعات، يتعني عىل الرشكات األملانية 

أن ترص عىل أن السلع املجمعة النهائية لن تُّسلم يف البداية إىل 

السعودية أو دولة اإلمارات .

وتم متديد حظر تصدير األسلحة للمملكة العربية السعودية، الذي 

دخل حيز التنفيذ يف 2018، عدة مرات وكان أخرها يف أذار/

الحكومة األلمانية: تمديد حظر تصدير األسلحة للسعودية
مارس حتى نهاية العام الجاري.

ويعود هذا اإلجراء إىل اتفاق االئتالف بني الكتلة املحافظة بزعامة 

املستشارة أنغيال مريكل والرشيك األصغر، الحزب االشرتايك 

الدميقراطي، وينص عىل وقٍف كامل لتصدير األسلحة لجميع 

الدول املشاركة "بشكل مبارش" يف حرب اليمن.

ومع ذلك، مل يتم تنفيذ القرار الخاص باململكة السعودية إىل 

حد كبري إال يف ترشين ثان/نوفمرب 2018 بعد مقتل الصحفي 

جامل خاشقجي، الذي كان ينتقد حكومة الرياض، يف القنصلية 

السعودية يف اسطنبول.

ومنذ أكرث من خمس سنوات، قادت اململكة تحالفا للدول العربية 

يقاتل ضد الحوثيني املدعومني من إيران يف اليمن.

وتسببت الحرب يف واحدة من أسوأ الكوارث اإلنسانية يف العامل.

وبررت القيادة السعودية تدخل التحالف الذي تقوده بأن 

الحكومة الرشعية يف اليمن طلبت ذلك.

اعتقلت الشرطة األلمانية في 
ضاحية فوبرتال غربي ألمانيا 

ستة رجال بعد اكتشاف منشأة 
غير قانونية لزراعة القنب، 
وفقًا لمسؤولين. وصادرت 

الشرطة ومسؤولون من مكتب 
المدعي العام أكثر من 600 

نبتة حشيش من عمارة سكنية 
في ضاحية فوبرتال-إلبرفيلد. 
وامتدت المنشأة على أربعة 
طوابق، في شقق مختلفة. 

وتم إنشاؤها بشكل احترافي 
وهي مزودة بخطوط كهرباء 

وأنابيب للتهوية وصناديق 
للصمامات والمصابيح وغيرها 

من الملحقات.

أعلن وزير الداخلية النمساوي 
كارل نيهامر أن الشرطة ضبطت 

عشرات األسلحة ومئة ألف 
خرطوشة من الذخيرة كان 

الغرض منها جزئيا بناء ميليشيا 
يمينية متطرفة في ألمانيا. 

وجرى القبض على خمسة 
أشخاص  مشتبه فيهم في 

النمسا بينهم رجل كان معروفًا 
بالفعل للسلطات بسبب أنشطته 

اليمينية المتطرفة. ووجدت 
الشرطة أيضا 76 سالحا آليا 

وشبه آلي و14 مسدسا وأكثر 
من مئة ألف خرطوشة ألعيرة 

مختلفة وكذلك ست قنابل 
يدوية وأنواع مختلفة من 

المتفجرات.

نهاية 2021 قد ترتفع باالقتصاد 
األلماني إلى مستوى ما قبل األزمة

أشارت توقعات املعهد األملاين ألبحاث االقتصاد )دي آي 

دبليو( إىل أن من املمكن أن يستعيد أداء االقتصاد األملاين 

مستوى ما قبل أزمة كورونا يف نهاية 2021 عند السيطرة 

عىل العدوى يف الشتاء املقبل.

وحذر املعهد من أنه إذا استمرت قيود كورونا حتى الربيع 

املقبل، فإن من املمكن حدوث أزمة اقتصادية أعمق.

وأوىص مارسيل فراتسرش، رئيس املعهد بأن: "فرض إغالق 

صارم ومؤقت رمبا كان أمراً ال مفر منه، وسيكون هذا 

هو الخيار األفضل سواء لصحة الناس أو لالقتصاد أيضاً 

فكالهام يسريان معاً يداً بيد".

وأعرب فراتسرش عن اعتقاده بأن الحلقة املفرغة من القيود 

املخففة سترض باالقتصاد بصورة أقوى.

وشدد فراتسرش عىل أهمية استثامرات القطاع العام 

باإلضافة إىل الدور الذي يلعبه نجاح رشكاء التجارة املهمني 

يف الخارج يف مكافحة الجائحة.

وتوقع املعهد أن يسجل االقتصاد األملاين يف العام الحايل 

انكامشاً بنسبة %5.1، كام توقع أن يحقق االقتصاد يف 

العام املقبل يف أحسن الظروف منوا بنسبة %5.3 ليعود 

بهذا إىل مستوى ما قبل األزمة، أو أن يسجل انكامشاً بنسبة 

%1.5 يف حال كانت الظروف غري مواتية.

اتفقت املستشارة أنغيال مريكل وزعامء الواليات األملانية عىل فرض 

إغالق صارم يف كافة أنحاء البالد اعتباراً من 16 كانون األول/ 

ديسمرب، ملكافحة انتشار فريوس كورونا وحتى 10 كانون الثاين 

يناير.

ويتضمن إغالق معظم املتاجر واملدارس وحظر التجمعات ليلة 

رأس السنة وحظر الكحول يف األماكن العامة. وأعلنت مريكل عن 

فرض هذا اإلغالق بعد مشاورات مع زعامء الواليات اليوم األحد.

وتضمن القرار الجديد إغالق كل محالت تجارة التجزئة عدا 

املحالت التي تقدم االحتياجات اليومية للمواطنني، كمحالت املواد 

الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود. يف حني ستبقى خدمات 

االستالم والتوصيل عرب الربيد متاحة.

كام تقرر إغالق صالونات الحالقة وحظر التجمع ليلة رأس السنة 

ميركل تتفق مع زعماء الواليات على إغالٍق صارم في كافة أنحاء البالد
يف كافة أنحاء أملانيا، وحظر بيع األلعاب النارية قبل رأس السنة. 

وخالفاً لإلغالق األول، ستظل دور العبادة مبا فيها الكنائس 

واملساجد مفتوحة، رشط االلتزام بشدة بقواعد التباعد االجتامعي، 

ويف املناسبات االستثنائية كليلة امليالد عىل املصلني تسجيل 

أسامءهم قبل زيارة دور العبادة.

ويف سياق متصل اعتمدت الحكومة األملانية خطة لتوسيع نطاق 

املساعدات ملواجهة تداعيات األزمة بالنسبة للرشكات املترضرة، 

خاصة بالنسبة لألوساط التجارية املترضرة من اإلغالق العام. 

Über� "وتقرر زيادة الحد األقىص لقيمة ما يسمى مبساعدات 

brückungshilfe III" التي تشمل الفرتة بني شهري أيلول 

وكانون أول، ملواجهة كورونا من 200 ألف يورو إىل 500 ألف 

يورو للرشكات املترضرة بشكل مبارش وغري مبارش.



السنة الخامسة - العدد 57 - كانون األول 042020

باب العالم 

إن ترحيل السوريات أو السوريني مرتكبي الجرائم إىل دولة تعذيب . 1

يناقض القانون الدويل.

منع الرتحيل دخل حيز التنفيذ منذ عام 2012 لحامية طالبي الحامية . 2

السوريني من إعادتهم إىل منطقة حرب. هذا الوضع مل يتغري إىل 

اليوم. سوريا ال تزال محكومة من نفس النظام، والناس ال تزال 

تتعرض لالعتقال والتعذيب واالختفاء القرسي.

عندما نتحدث عن سوريا فإننا نتحدث عن بلد محكوم من طاغية، ال . 3

سلطة للقانون فيه ومبادئ حقوق اإلنسان مهملة ويتم الرضب بها 

عرض الحائط. كل يوم يف سوريا يتعرض الناس لالعتقال والتعذيب 

والقتل عىل يد قوات األمن السورية. أكرث من 130.000 تم إخفائهم 

يف سجون األسد، وأكرث من 14.000 فقدوا حياتهم تحت التعذيب. ال 

يستحق أي إنسان هذه املعاملة.

مرتكبو الجرائم يجب أن يتلقوا املحاكمة تحت حكم القانون. من أجل . 4

محاسبة مرتكبي الجرائم يجب أن يكون هناك نظام قضايئ عادل 

يحكم استناداً ملبادئ حقوق اإلنسان. هذا اليشء غري موجود يف 

سوريا، وذلك هو السبب يف عدم إمكانية محاسبة املجرمني داخل 

سوريا وسبب لجوئنا للقضاء الدويل يف أملانيا ملحاسبة مجرمي 

الحرب السوريني. حالياً يتم محاكمة ضابطي أمن سوريني سابقني 

يف مدينة كوبلنز بسبب ارتكابهم جرائم ضد اإلنسانية. نحن سعيدون 

لرؤية أنه تتم محاسبتهم، ولكننا نتساءل: كيف ميكن ألملانيا أن ترّحل 

أشخاصاً إىل سوريا بينام تتم يف أملانيا محاسبة ضباط أمن سوريني 

ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية؟

حملة #سوريا_غري_آمنة

ال للترحيل إلى سوريا!

أفادت منظمة غري حكومية يف حديث 

لوكالة فرانس برس، أن النمسا تؤمن منذ 

2015 حامية "لضابط سوري رفيع" 

سابق متهم بارتكاب جرائم حرب. وأشارت 

املعارضة النمساوية، إىل أن الضابط السابق 

يف جيش النظام السوري هو العميد خالد 

الحلبي، موجهة انتقاداً إىل الحكومة يف 

سؤال للربملان.

وقالت املتحدثة باسم اللجنة الدولية للعدالة 

واملسؤولية "إنه مستهدف التهامات بالتعذيب 

والعنف الجنيس وجرائم ضد اإلنسانية". وأضافت 

نريما يالتشيتش "أبلغنا الحكومة النمساوية يف 

كانون الثاين/ يناير 2016 لنقدم إليها املزيد من 

املعلومات". وأوضحت املتحدثة "وفقاً ملعلوماتنا أنه 

أكرب ضابط سوري موجود يف أوروبا". وتبحث 

اللجنة عن مجرمي حرب يف سوريا ملحاكمتهم.

ويف اتصال مع فرانس برس تحدثت وزارة الداخلية 

النمساوية عن "تحقيقات للنيابة حول ادعاءات 

تتعلق بضابط سوري قد يكون حصل عىل لجوء 

يف النمسا".

ووفقاً لصحيفة "كوريري" النمساوية، قد يكون 

الضابط السوري مسؤول األمن السيايس يف الرقة 

بني عامي 2009 و2013. ومع وصول مقاتلني 

إسالميني متطرفني إىل البالد يف ربيع 2013 فر 

الضابط من سوريا قبل أن يصل إىل باريس 

يف خريف 2014. لكن بسبب صعوبات يف 

الحصول عىل اللجوء هناك، نُقل إىل النمسا 

يف 13 حزيران/ يونيو 2015 بناء عىل طلب 

االستخبارات اإلرسائيلية بحسب الصحيفة. 

وأضافت الصحيفة أنه يف الثاين من كانون 

األول/ ديسمرب 2015 حصل الحلبي عىل حامية 

بضغط من أجهزة االستخبارات النمساوية. وتم 

تأمني مسكن له يف فيينا وراتب شهري بقيمة 

خمسة آالف يورو يدفعه املوساد.

"تحرك ضخم وغير مسبوق ضد االنفصالية" يستهدف 76 مسجدًا في فرنسا

بناء على طلب الموساد.. 
 النمسا تحمي “ضابط سوري رفيع” سابق 

متهم بارتكاب جرائم حرب

 أعلن وزير الداخلية الفرنيس جريالد دارمانان مطلع شهر 

ديسمرب/ كانون األول الجاري، أن أجهزة الدولة ستنفذ 

“تحركاً ضخامً وغري مسبوق ضد االنفصالية” يستهدف “76 

مسجداً”. وكتب دارمانان يف تغريدة عىل تويرت “بناًء عىل 

تعلياميت، سُتطلق أجهزة الدولة تحركاً ضخامً وغري مسبوق 

ضد االنفصالية”.

وأضاف أنه “سيتم يف فرنسا يف األيام املقبلة تفتيش 76 مسجداً 

يشتبه بأنها انفصالية، وتلك التي يجب إغالقها سيتم إغالقها”. 

ووفقاً ملعلومات نرشتها صحيفة لوفيغارو وأكد صحتها لوكالة 

“فرانس برس” مقربون من الوزير، فإن دارمانان أرسل يف 27 

ترشين الثاين/ نوفمرب مذكرة إىل مدراء األمن يف سائر أنحاء 

البالد توضح بالتفصيل اإلجراءات الواجب اتخاذها بحق هذه 

املساجد التي تتوزع عىل 16 مسجداً يف باريس ومناطقها، و60 

يف سائر أنحاء البالد.

ومن بني دور العبادة اإلسالمية هذه، هناك 18 مسجداً سيتم استهدافها، 

بناء عىل تعليامت الوزير، “بإجراءات فورية” ميكن أن تصل إىل حد 

إغالقها. وأوضحت املصادر لـ”فرانس برس” أن ثالثة من هذه املساجد 

الـ18 تقع يف نطاق بلدية سني سان دوين، مشرية إىل أن أحدها رفض 

االلتزام بقرار أصدره رئيس البلدية وقىض بإغالقه، والثاين أغلق يف 

2019 لكنه استمر يف إقامة الصالة، والثالث صدر قرار أمني بإغالقه 

لكن أجهزة الدولة مل تتحقق مام إذا كان قد أغلق فعالً أم ال.

وكان الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون أكد يف مقال نرشته صحيفة 

“فايننشال تاميز” الربيطانية يف مطلع ترشين الثاين/ نوفمرب أن 

“فرنسا تخوض حرباً ضد االنفصالية اإلسالمية وليس ضد اإلسالم”.

محكمة العدل األوروبية..
تؤيد منح حق اللجوء الكامل للفارين من الخدمة 

العسكرية في سوريا
أيدت محكمة العدل األوروبية، الخميس 19 ترشين الثاين/ نوفمرب، منح الفارين من 

الخدمة العسكرية اإللزامية يف سوريا حق اللجوء الكامل يف دول االتحاد األورويب، بعد أن 

كان يتم رفض طلباتهم أو منحهم حق الحامية الثانوية فقط.

جاء ذلك يف بيان أصدرته املحكمة عىل خلفية قضية رفعها الجئ سوري، قدم من مدينة حلب إىل 

أملانيا هرباً من الخدمة العسكرية لدى النظام، رُفض طلب لجوئه ومل يكن سبب لجوئه مقنعاً إلدارة 

الهجرة.

وقالت محكمة العدل يف البيان، “يحق للفارين من الخدمة العسكرية يف سوريا الحصول عىل حق 

الحامية الكاملة يف أوروبا، ألن الخوف من إجبارهم عىل املشاركة يف جرائم حرب هو مربر متاماً”. 

وتابعت، “ترى املحكمة أن جرائم الحرب املرتكبة من قبل الجيش السوري موثقة بشكل جيد. كام أن 

الفرار من الخدمة العسكرية يصنف لدى السلطات السورية عىل أنه فعل معارضة ضد النظام”.

ويأيت قرار املحكمة األوروبية بعد نحو أسبوع عىل رفض االتحاد األورويب املشاركة يف مؤمتر يدعو 

إىل عودة الالجئني السوريني أُقيم يف العاصمة السورية دمشق برعاية روسية.

وقال وزير خارجية التكتل األورويب، جوزيب بوريل، حينها، إن “الرشوط الحالية يف سوريا ال 

تشجع عىل الرتويج لعودة طوعية عىل نطاق واسع ضمن ظروف أمنية وكرامة تتامىش مع القانون 

الدويل”.

واستدّل بوريل بعمليات العودة “املحدودة” التي ُسجلت خالل الفرتة املاضية كدليل “يعكس العقبات 

الجمة والتهديدات أمام عودة الالجئني والنازحني”، وبينها “التجنيد اإلجباري واالعتقال العشوايئ 

واالختفاء القرسي”.

لماذا يجب على ألمانيا أال ترّحل السوريين أو حتى السوريين مرتكبي الجرائم إلى سوريا؟
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هنا تبدأ مس�ة نجاحك
هل درست يف وطنك أو تعلمت مهنة؟ احصل عىل اعرتاف باملؤهالت املهنية األجنبية يف أملانيا! االعرتاف يُساعدك يف 

البحث عن عمل وُ�كنك بذلك كسب املزيد من األموال.

anerkennung-in-deutschland.de
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قانون

حّق اللجوء للسوريين الفارين من الخدمة العسكرية

هل يفتح باباً جديدًا للجوء في ألمانيا؟
جالل محمد أمين

محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا

أصدرت املحكمة األوروبية قراراً هاماً لصالح السوريني 

الفارين من خدمة العلم الحاصلني عىل الحامية املؤقتة بدالً 

من اللجوء، وذلك بتاريخ 19 ترشين األول أوكتوبر 2020.

حيث اعتربت املحكمة أن الشخص الفار من تأدية خدمة 

العلم أو املنشق أو الرافض لاللتحاق بقوات االحتياط، هو 

شخص ُمالَحق بصفته الشخصية من قبل النظام وبالتايل 

تنطبق عليه صفة الالجىء ويستحق إقامة الجئء وال 

يستحق حامية كالهاربني من الحرب فقط.

ومبا أن معظم املحاكم اإلدارية األملانية قررت اعتبار 

السوري املجند غري جدير بالحصول عىل اللجوء، فإن هذا 

القرار فتح باباً جديداً للحصول عىل حق اللجوء يف أملانيا.

البد من التوضيح بأن هناك أنواع ملفات مختلفة وفق 

املراحل التي وصلتها:

ملفات قيد النظر لدى دائرة اللجوء: وهي األسهل 	 

حيث ميكن إبراز الوثيقة التي تثبت الوضع القانوين 

لطالب اللجوء، وبأنه مجند أو مطلوب أو منشق وهنا يتم 

تطبيق قرار املحكمة األوروبية.

ملفات تم رفضها أمام دائرة اللجوء وتم الطعن 	 

بها وما زالت قيد النظر أمام املحكمة اإلدارية ومل 

يصدر بها قرار: وهنا أيضاً يجب إبراز الوثائق املطلوبة 

لإلثبات.

ملفات تم رفضها حتى من املحكمة اإلدارية العليا 	 

واكتسب الحكم الدرجة القطعية: يف هذه الحالة البد 

من اتباع طريق طلب اللجوء الالحق وذلك بتقديم طلب 

لجوء مرفق بالقرار القديم مع اإلثباتات الجديدة.

الطلب يجب أن يقدم ضمن األشهر الثالثة 
التالية لصدور قرار المحكمة األوروبية، أي 

آخر تاريخ للتقديم هو 19 شباط 2021.

وقد استندت املحكمة بقرارها إىل اعتبار أن رفض التجنيد 

ضمن جيش يرتكب جرائم حرب، نابع عن قناعات سياسة 

تتمثل بعدم املشاركة بجرائم الحرب، وتعترب القناعات 

السياسة إحدى خمسة أسباب للحصول عىل اللجوء، 

واملتمثلة يف االضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو 

املعتقدات السياسية أو االنتامء إىل فئة اجتامعية معينة.

إضافًة إىل أن املحكمة كان لديها اعتقاد بأن النظام سيعترب 

كل من رفض االلتحاق بالتجنيد من املعارضة، وسيحكم 

عليه تبعاً لذلك. وهنا يجدر بالذكر أن قانون العقوبات 

العسكرية يحكم عىل الجندي الفار خارج البالد زمن 

الحرب بالسجن حتى عرش سنوات. ومن املفيد إرفاق بعض 

النصوص القانونية السورية التي تنص عىل العقوبة مع 

ترجمتها إىل دوائر اللجوء واملحاكم.

وال بد هنا من توضيح بعض النقاط حتى يكون القرار 

املذكور أعاله أكرث وضوحاً

هكذا غّير "كوفيد" 
قانون الوقاية من 

األمراض المعدية في 
ألمانيا

المحامي رضوان اسخيطة
باحث دكتوراه في أمن البيانات وقوانينها

مل تغفل بلد القوانني أملانيا موضوع اللقاح من قوانينها، بل أعطته 

نطاقاً قانونياً من خالل قانون الوقاية من األمراض املعدية للبرش 

ومكافحتها )IfSG(. هذا القانون الصادر عام 2000 ينص يف 

أوىل فقراته عىل أنه قانون يهدف ملنع األمراض املعدية لدى البرش 

واكتشاف العدوى يف مرحلة مبكرة ومنع انتشارها، وعليه فإن 

السلطات الفيدرالية عليها بالتعاون مع السلطات املحلية والجهات 

الطبية اتخاذ اإلجراءات الرضورية لحامية السكان من األوبئة. 

مع انتشار وباء كورونا قام املرّشع األملاين بإحداث تغيريات يف هذا 

القانون وذلك يف مطلع العام 2020، حيث نص القانون عىل أن 

معهد روبرت كوخ هو السلطة الوطنية املسؤولة عن األمراض املعدية 

واملؤهلة للبحث يف سبب األمراض املعدية وتشخيصها وتوجيه 

املجتمع حول طرق الوقاية منها. 

كام ذكر القانون وباء كورونا بعينه وألزم السلطات الصحية 

االتحادية يف مادته الرابعة املعدلة تقديم تقرير عن نتائج الوباء 

إىل الربملان األملاين عىل أن يتضمن تقارير حول نتائج الوباء وسبل 

تعزيز قدرات مركز روبرت كوخ لتحقيق الغرض من القانون.  

يخول القانون الربملان أن يقرر الوضع الوبايئ املناسب حسب عدد 

ووضع انتشار الوباء، ويحق ملجالس صحة الواليات اتخاذ التدابري 

املناسبة دون الرجوع للربملان يف حاالت الوباء، وذلك لضامن 

توفري األدوية مبا يف ذلك اللقاحات، واألجهزة الطبية، والتشخيص 

املخربي، واملساعدات، ومواد معدات الوقاية الشخصية ومنتجات 

التطهري. هذه الصالحيات متتد إلعطاء اإلذن مبامرسة النشاطات 

العالجية لألشخاص خصوصاً عند الحاجة لرفد الطواقم الطبية 

بأشخاص إضافيني بشكل اضطراري.  

فيام يتعلق بإلزامية التبليغ عن املصابني بأمراض وبائية إىل دائرة 

الصحةGesundheitsamt ، فلقد ألزم القانون األطباء واألطباء 

املرشفني وإدارة املستشفيات باإلبالغ عن قامئة معينة من األوبئة 

واألمراض السارية ومنها بالطبع فريوس كورونا واإليبوال واإليدز. 

هذا اإلبالغ يجب أن يحتوي عىل عدة تفاصيل من املعلومات 

الشخصية والتي تختلف حسب املرض، ففي حالة اإلصابة بفريوس 

كورونا يجب اإلبالغ عن االسم والكنية وتاريخ الوالدة والعنوان 

واملركز الذي تم كشف اإلصابة به ويوم التشخيص والوقت املحتمل 

لإلصابة. 

أما عن إلزامية تلقي اللقاح فلقد فنَّد املرشع هنا إلزامية اللقاح حسب 

املرض حيث يتم تقييم اللقاحات واألمراض املرتبطة بها حسب 

مخاطرها، فاللقاح ضد مرض الحصبة تم إدراجه تحت بند اللقاحات 

امللزمة تحت طائلة العقوبة املالية بغرامة تصل إىل 2500 يورو، 

وبررت الحكومة ذلك بأن هذا املرض قد يفيض يف بعض الحاالت 

للموت إذا مل يتم التلقيح ضده. 

أما عن وباء العام كورونا، فلقد أثار هذا املوضوع جدالً بني مؤيد 

إللزاميته ومعارض لها ولكن حتى اآلن ومع اإلعالن عن الوصول 

للقاح معتمد فلم يتم إدراج لقاح كورونا تحت قامئة اللقاحات 

اإللزامية، حيث تجنح الحكومة العتبار إلزامية التلقيح ضد وباء 

كورونا اعتداًء عىل الحرية الشخصية، وهذا ما أكدته الوزيرة بروان 

وأشارت أيضاً إىل أن تبعات عدم تلقي اللقاح ضد مرض الكورونا 

يجب أن يتحملها من يقرر ذلك بنفسه.

يبقى أن نشري بأن هناك مؤرشات تدل عىل قبول ما يزيد عن 90 

باملئة من السكان للقاح، وحسب تقديرات منظمة الصحة العاملية فإن 

هذه النسبة كافية إلنهاء انتشار الوباء.  

هناك ثالثة أنواع لطلبات اللجوء وهي: طلب اللجوء األول، 

طلب اللجوء الثاين، طلب اللجوء الالحق.

مبجرد وصول الشخص إىل الدولة األملانية، يستطيع 

الذهاب إىل مركز الستقبال الالجئني ويتقدم بطلب لجوء، 

كام أنه يف الكثري من األحيان يتم القبض عىل الشخص من 

قبل الرشطة أو يف املطار فيضطر حينها أن يقول للرشطة 

بأنه يطلب اللجوء، وهنا تسقط مخالفات الدخول غري 

املرشوع إىل أملانيا وتقوم أقسام الرشطة بتحويل الشخص 

إىل دائرة الهجرة إلمتام عملية البت يف طلب اللجوء.

 طلب اللجوء األول: 	 
هو أول طلب يقدم إىل أول دولة دخلها الشخص ضمن 

االتحاد األورويب. ويتم التقدم بطلب اللجوء ألول 

مرة كتابًة أو شفهياً وذلك للحصول عىل الحامية من 

االضطهاد السيايس أو العنرصية وغريها من األسباب، 

ويجب تقديم طلب اللجوء بشكل شخيص إىل املكتب 

الفرعي املسؤول أو مركز الوصول املسؤول التابع 

للمكتب االتحادي.

 طلب اللجوء الثاني: 	 
يتم التقدم به للحصول عىل اللجوء يف بلد ثالث آمن، 

وذلك بعد رفض الطلب األول. ويحدد قانون اللجوء 

الدول التي يعتربها دوالً ثالثة آمنة. وال ميكن لجمهورية 

أملانيا االتحادية أن تبت بقرار اللجوء قبل البت 

باالختصاص.

 طلب اللجوء الالحق: 	 
يتقدم به الشخص املترضر من قرار رفض اللجوء أو 

سحب اإلقامة، أونتيجة حصوله عىل إقامة ذات مزايا 

أقل من مزايا اللجوء. طبعاً ال بد من توافر األسباب 

املطلوبة لفتح باب اللجوء مرة أخرى. عىل سبيل املثال 

تغيري الظرف يف البلد األم كأن تتحول دولته إىل دولة 

غري آمنة أو أن يتعرض الشخص للخطر عىل حياته أو 

حريته يف حال العودة.

أنواع طلبات اللجوء في ألمانيا، وتأثير 
قرار محكمة العدل:

تعتبر القرارات المكتسبة الدرجة القطعية 
لدى المحاكم اإلدارية غير قابلة للطعن، إال أن 

المشرع األلماني منح الشخص الذي لم يستطع 
إقناع دائرة الهجرة أو المحكمة اإلدارية 
بأسباب لجوئه وتم منحه منع الترحيل أو 

الحماية الفرعية تبعاً لذلك، منحه حق تقديم 
طلب لجوء الحق إذا ما استطاع الحصول على 

أسباب جديدة.
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سلسلة في الجنس وعن الجنس بدون تابوهات
أسرار وأشكال النشوة الجنسية عند اإلناث والذكور

ما هي النشوة الجنسية؟
مفهوم وتعريف النشوة الجنسية حديٌث جداً، وقد تم اعتامده 

بناًء عىل توضيح العملية العصبية الفيزيولوجية املصاحبة 

لإلثارة الجنسية، تعكس النشوة تكثيف املتعة الجنسية 

الحسية والتغريات املصاحبة لها يف األعضاء التناسلية، ويف 

األحاسيس والوعي )مبا يف ذلك فقدان الوعي الطفيف أو 

املوت الصغري(، والتقلص الالإرادي للعضالت؛ وهي تشمل 

عند اإلناث عضالت الرحم والحجاب الحاجز عضالت الحوض 

وحول املهبل، وعند الذكور العضالت املنتفخة الكهفية 

والعضلة اإلسفنجية.

ورغم أن النشوة تدوم بضع عرشة ثانية، إال أنها رضورية 

للوصول إىل مرحلة االسرتخاء بعد الذروة وهي غالباً ما 

تكون الدافع وراء التواصل الحميمي وتحفيز األعضاء 

التناسلية.

ال تنحرص ترددات النشوة الجنسية عىل األعضاء التناسلية 

فقط، وإمنا تتوسع لتنترش يف جميع أنحاء الجسم والوعي، 

فال تقترص عىل املتعة الجسدية بل وقبل كل يشء املتعة 

العاطفية والروحية. 

ميكن لألنثى وكذلك الذكر كام أوضحت الدراسات الحديثة 

يف علم الجنس، أن تتمتع بالنشوة الجنسية عند تحفيز 

مناطق أخرى من الجسم وليس األعضاء التناسلية وحسب، 

لكون كامل الجسد هو مساحة جنسية وأهم عضو جنيس 

عند الذكور واإلناث هو الدماغ.

ومع ذلك فهناك فروق بني الجسدين تجعل األنثى والذكر 

يصالن ويشعران بالنشوة بطريقة مختلفة متاماً. 

النشوة الجنسية عند األنثى:
تبدأ مرحلة االستثارة يف الدماغ وعادًة ما تستغرق النساء وقتاً 

أطول قليالً لالستمرار يف هذه املرحلة من الذكور كام أنهن ميكن 

أن يفقدن اإلثارة يف هذه املرحلة. ومع ذلك، كل هذا يتوقف عىل 

التفضيالت الفردية وخصوصيات العالقة والعاطفة والشعور 

باألمان. تنتهي هذه املرحلة عادًة بتحفيز واستعداد األعضاء 

التناسلية عند األنثى للبدء بعملية الجامع، التي يعتمد نجاحها 

وإطالة مدتها عىل صحة ومهارات كال الرشيكني. 

تستغرق مرحلة النشوة نفسها )األورغازم �هزة الجامع( 

وسطياً من بضع ثواٍن إىل نصف دقيقة فقط عند اإلناث 

والذكور، ومع ذلك، فإن االختالف بني الجنسني ياُلحظ يف 

مرحلة االسرتخاء التي تيل النشوة. فهو ال يدوم عند اإلناث 

لفرتة طويلة كام الحال عند الذكور، كام أن األنثى تستطيع يف 

هذه املرحلة تحقيق هزة أو هزات جامع أخرى متتالية يف وقت 

قصري نسبياً طاملا أنها ُمستثارة جنسياً بالشكل الكاف.

أنواع النشوة الجنسية لإلناث:

 النشوة املهبلية:

 وتحدث نتيجة اإليالج وتحفيز G�spot الداخيل، وبعد 

الوصول إليها تشعر املرأة بانقباض العضالت ورسيان الدفء 

د. بسام عويل
اختصاصي علم النفس العيادي والصحة النفسية والجنسية

يف جميع أنحاء جسدها ويزداد معدل رضبات القلب ورسعة 

التنفس. وتعترب النشوة املهبلية عموماً ذات سمة عاطفية 

بالدرجة األوىل.

 النشوة البظرية:

توصف بأنها من رموز تحرر األنثى ألنه ميكن بلوغها دون 

إيالج ودون رشيك، وهي تستند إىل تحفيز الشفرين والبظر 

إضافًة إىل إمكانية إرشاك تحفيز الحلامت واملداعبة الرشجية 

الذاتية. وميكن للمرأة أيضاً تجربة النشوة الجنسية املهبلية 

والبظرية معاً عند تحفيز األعضاء الداخلية والخارجية. وللعلم 

فهناك ما يصل إىل %80 من اإلناث اللوايت ال يختربن سواها 

من أنواع النشوة.

 النشوة الجنسية التي تنتهي بالقذف:

بعض اإلناث لديهن القدرة عىل القذف األنثوي الخارجي. 

وغالباً ما تختربه اإلناث بشكل غري متوقع بنتيجة االستثارة 

املكثفة وقد يتسبب هذا النوع من النشوة لبعضهن بالشعور 

بالخجل بداية األمر ولرشكائهن بالدهشة وأحياناً بالرفض.

ميكن للمرأة أن تشعر بأعىل مستوى من املتعة أيضاً من 

خالل تحفيز األعضاء األخرى الالتناسلية، ومن أكرثها شيوعاً 

عادًة ما يشتكي الشركاء من البرود الجنسي أو عدم الرضى الجنسي، وخاصًة فيما يتعلق بالنشوة الجنسية في عالقاتهم الحميمية، مما يدفعهم إلى االنفصال أو البحث عن 
تلك المتعة مع آخرين حقيقين أو افتراضيين. لنحاول هنا معرفة بنية وأشكال وطرق التحفيز المتعددة التي يمكن أن توصلنا إلى النشوة.  

تلك الناتجة عن تحفيز حلامت الثدي وهي تتشابه مع النشوة 

الجنسية البظرية.

 النشوة الخيالية أو النفسية:

وتنتج من خالل اإلثارة العقلية دون الحاجة إىل تحفيز 

الجسم عىل اإلطالق. فقط التخيالت الجنسية املثرية هي 

مصدر املتعة التي ال تقل متعة عن شبيهاتها.

 النشوة الليلية:

تحدث بشكل عفوي أثناء النوم. هذه ظاهرة طبيعية ويعتمد 

تواترها عىل عوامل مختلفة مبا يف ذلك العمر )وهي أكرث 

شيوعاً عند النساء األكرب سناً(، واالنفتاح والوعي بالرغبات 

والحاجات الجنسية. كام يشري علامء الجنس إىل أن اختبار 

هذا النوع من النشوة الجنسية يرتبط عادًة بعدم الرىض 

الجنيس ومستوى عاٍل من الرغبة الجنسية عند اإلناث. 

املكافئ الذكوري للنشوة الليلية هو القذف الالإرادي للسائل 

املنوي أثناء النوم.

النشوة الجنسية للرجل
االنتصاب عند الذكور هو رد فعٍل للمنبهات النفسية والحسية 

التي تصل إىل الدماغ. من هناك يذهب األمر إىل النخاع 

الشويك ويتسبب بإطالق األعصاب ألكسيد النيرتيك الذي 

يفتح الرشايني يف القضيب، وتتدفق الدماء أوالً إىل الجسم 

اإلسفنجي الذي مير من خالله مجرى البول ومن ثم الجسم 

الكهفي يف القضيب.

ومجدداً ميكن االستنتاج أن النشوة الجنسية تولد يف املخ 

وليس يف األعضاء التناسلية. ومن الرضوري هنا التمييز بني 

النشوة الجنسية عند الذكور وبني القذف. 

 يمكنك قراءة هذا المقال كامالً على
الموقع الإللكتروني 

www.abwab.com

صحة

د. باري محمود
ماجستير في جراحة وزراعة األسنان في برلين

يف القرن التاسع عرش تبني لطبيب الترشيح املريض 

Rudolf Virchow، وجود عالقة ما بني األورام 

وااللتهابات املزمنة. وجاءت الدراسات الالحقة لتؤكد 

صحة ذلك، فمثالً تعود نسبة ٤% من حاالت الرسطان 

يف أملانيا إىل التهابات مزمنة تركت دون معالجة، وتبلغ 

هذه النسبة ٧% يف أوروبا، وحوايل %14 يف العامل، 

وهذا ينطبق سواء كان السبب: فريويس مثل التهابات 

الكبد B أو C التي تتطور إىل رسطان الكبد، أو جرثومي 

مثل التهابات الجهاز الهضمي املؤدية إىل رسطاناته.

       وضمن هذا التصنيف األخري فإن التهابات اللثة 

واألنسجة الداعمة لألسنان، هي جرثومية تعمل جراثيمها 

عىل انحالل وامتصاص أنسجة ما حول السن عندما 

ال يستطيع الجهاز املناعي للجسم مقاومتها، وخاصًة إذا 

اجتمعت مع العوامل املساعدة األخرى كالتدخني وتناول 

الكحول، أو وجود عوامل موضعية فموية أو سنية تركت 

دون عالج.

هذه االلتهابات املزمنة تنتقل إىل الدورة الدموية وتنترش يف 

كل أنحاء الجسم وتزيد من تعرض عضو أو أكرث لإلصابة 

بالرسطان.

      بينت دراسة أمريكية دامت ١٨ سنة عىل حوايل ٤٨٠٠٠ 

مريض ومريضة، وجود ارتباط وثيق بني التهابات أنسجة 

ما حول السن املزمنة وحدوث األورام يف الرئة والكليتني 

والبنكرياس والدم. كام بينت دراسة الحقة عىل ٦٥٠٠٠ 

امرأة مصابة بورم )بعمر ما بني ال ٥٠ وال ٧٩ سنة ( أن 

وجود االلتهابات املزمنة يف أنسجة ما حول السن ترفع نسبة 

اإلصابة بورم خبيث ب ١٤ % مقارنة مع اللوايت مل يعانني 

من تللك االلتهابات. وأن نسبة التعرض لألورام الرسطانية 

تزداد مبقدار ٩% عندما يفقد املريض عدداً من األسنان بدأ 

من عرشة أسنان نتيجة تلك االلتهابات.

هذه الرسطانات كانت يف: الرأس والعنق بنسبة ٣١%، 

املري بنسبة ١٤% املعدة بنسبة ٩% البنكرياس بنسبة ٧% 

األمعاء بنسبة ٤%.

من هنا تتبني لنا أهمية معالجة أمراض اللثة أنسجة ما حول 

السن ليس فقط للتقليل من مخاطرها الفموية مثل: قلقلة 

األسنان وفقدانها الحقاً، فقدان جاملية الوجه، صعوبة النطق 

السليم، عدم املضغ الكايف لألطعمة، رائحة الفم الكريهة، 

وإمنا للتقليل من العوامل املسببة أو املهيئة لألورام يف 

أعضاء أخرى من الجسم.

بعض اإلرشادات الوقائية: 
تنظيف الفم واألسنان اليومي يف املنزل 	 

الكشف الدوري لألسنان واللثة ونسج ما حول األسنان 	 

عند الطبيب 

إزالة التكلسات املتشكلة عىل األسنان – 	 

تعرف على االرتباط بين السرطانات وأمراض اللثة
 	Profes�  التنظيف الوقايئ السنوي واملعروف ب

 sionelle Zahnreinigung

تطبيق أدوية موضعية وغسوالت فموية ويف حاالت 	 

أخرى قد ينصح الطبيب باملضادات الحيوية.

يف حال التأخري باإلجراءات الوقائية وحدوث التهابات 

اللثة وأنسجة ما حول السن، البد من إجراء التجريف 

الجراحي للثة بشكل موضعي وقد تكون هذه الجراحة 

مغلقة أو مفتوحة حسب درجة اإلصابة.

املقال اعتمد عىل مجلة ZMK األملانية يف عدد ترشين 

الثاين نوفمرب 2020

 للتواصل مع الدكتور على الفيسبوك :
Praxis Bari Mahmud 

دمتم بألف خير
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أمجد آشتي
صحفي من سوريا

منذ ما يقارب العقد من الزمن، ظهر مصطلح جديد يف سوق 

العمل وهو الـ "freelance"، ويتميز هذا النمط من العمل 

بعدة مقومات تغري الشباب وتجذبهم إليه؛ أهمها اقتصار 

العمل عىل شخصني: العامل والعميل ما يسهل عىل الطرفني 

تعقيدات التواصل والتنسيق، وغياب البريوقراطية الوظيفية 

التي تساعد عىل تعزيز الشعور بالحرية أثناء العمل. 

إال أن العمل الحر أو املستقل اليوم مير كمثيله من األعامل، 

بضائقة عىل مستوى الطلب وبالتايل عىل مستوى الدخل 

الذي كان يحققه املتعاقد الحر قبل أزمة فايروس كورونا، 

والتي عادت لتؤرق الدول واقتصاداتها وال سيام يف أوروبا. 

فكيف أثرت وتؤثر جائحة فايروس كورونا عىل املستقلني 

يف أعاملهم؟ وكيف تعاملت الدول مع هذه اآلثار؟ وما هي 

املصاعب التي كانت تواجههم فيام مىض؟

"Freiberufler" مصاعب العمل كمتعاقد حر 
ما قبل كورونا 

 إن عملك كمتعاقد حر ال يجعلك بالرضورة شخصاً حراً 

وسعيد بعيداً عن ضغوط العمل التقليدية، بل عىل العكس 

متاماً ففي كثري من األحيان، يعمل أغلب العاملني يف هذا 

املجال من بيوتهم؛ لذلك نراهم يعانون يف الفصل بني 

أوقات العمل وأوقات الراحة إىل درجة التامهي بني الوقتني، 

بينام تضمحل الحياة الخاصة، وتؤدي قلة التوازن تلك إىل 

الوقوع يف املشاكل نفسها التي يعاين منها العاملون يف 

الرشكات الخاصة ولرمبا أعقد؛ فتختفي اإلجازات املدفوعة 

التي تعّد متنفساً للراحة من العمل، فاليوم الذي مير بال 

عمل يعد خسارة وليس هناك من أحد أو مؤسسة لسد العجز 

االقتصادي الذي يحدثه غياب الفرد عن العمل، ناهيك عن 

الوظائف املتعددة التي يشغلها املتعاقد الحر وحده؛ فهو 

املسوق واملنفذ والسكرتري يف آن معاً. وباختصار فإن مهام 

 ."freelancer"رشكة كاملة تقع عىل عاتق الـ

وال نغفل هنا عن الدور التي تلعبه املنافسة التي يتعرض 

لها العامل الحر يف سوق العمل، سواء من الرشكات 

العمالقة التي تتمتع باملصداقية واملوثوقية لدى العميل، أو 

من املتعاقدين األحرار اآلخرين أصحاب الخربة األكرب، أو 

أصحاب األجور الزهيدة والتي بطبيعة الحال ستكون أجوراً 

منافسة. 

أوضاع المتعاقدين األحرار في أزمة كورونا 
مع إعالن منظمة الصحة العاملية حالة الوباء العاملي، وتطبيق 

اإلغالق، جلس معظم العاملني يف الدولة أو يف الرشكات 

الخاصة يف منازلهم منتظرين التايل وما سيحدث، لكن 

دون قلٍق كبري عىل مستقبل أعاملهم، ملا توفره عادًة تلك 

املؤسسات الحكومية والرشكات من ضامنات للعامل تقيه من 

هذه الهزات االقتصادية. 

 بينام واجه املتعاقدون األحرار خسائر كبرية بالدخل، مام 

أدى ألزمة مالية مالزمة لعدم اليقني حول مآل أعاملهم. 

ويف بعض الحاالت اضطروا لالستمرار بالعمل دون اعتبار 

لألخطار الصحية املهددة لهم. كام جاءت رضبة كربى 

للعاملني بأجور زهيدة تغطيها يف العادة وفرة العمل، فهؤالء 

عانوا من خسائر مادية ضخمة نظراً لتناقص الطلب. 

بحسب إحصاء قام به املرصد االقتصادي الربيطاين الخاص 

بآثار فايروس كورونا االقتصادية، فإَن أكرث من ثُلث 

املتعاقدين األحرار عانوا من مشاكل جمة يف دفع املصاريف 

األساسية )الطعام، اإليجارات، الضامن الصحي( منذ أُعلَن 

عن انتشار الفايروس عاملياً بوصفه جائحة. 

كام وكشَف عن أن أربعة من كل خمسة أشخاص من 

املتعاقدين األحرار يشعرون حتى اليوم بأن صحتهم يف 

خطر، وأنهم مل يلتزموا بالحجر املنزيل وتابعوا العمل 

بسبب الخوف من خسارة أعاملهم أو العجز االقتصادي عىل 

املستوى الفردي. 

أما عن اإلجراءات الحكومية يف بعض الدول األوروبية، فقد 

أطلقت الحكومة األملانية حزمة مساعدات مادية غري محدودة 

ملساعدة املترضرين من الرشكات أو من املتعاقدين األحرار 

باإلضافة لعدة إجراءات شملت تقليل وزيادة مرونة ساعات 

العمل، باإلضافة إلعفاءات رضيبية لزيادة السيولة املادية، 

وضخ املليارات ملساعدة الرشكات واألفراد املترضرين يف 

أعاملهم. 

ولإلحاطة بأوجه اآلثار السلبية للفايروس عىل املتعاقدين 

األحرار، التقت أبواب بالسيد منصور الساجر، مصور 

وصانع فيديوهات محرتف سوري األصل ويعمل يف أملانيا، 

سألناه عن وقع اإلغالق وآثاره عىل عمله وكيف تعامل مع 

األمر فأجاب:

"كنت مضطراً بحسب طبيعة عميل، إىل االختالط كثرياً 

مع اآلخرين، وبسبب حالة الرعب التي ولدها الوباء، قمت 

بتأجيل عقود العمل التي كنت قد أبرمتها مع بعض األفراد 

والتزمت باملنزل، لكن وبعد مرور األسابيع األوىل قمت 

مبراجعة مصاريفي وما عيل دفعه فوجدتني واقعاً يف 

مشكلة حقيقية". 

تحت الخطر 
" أعتمد كلياً عىل عميل الحر وبالتايل كان البد من إيجاد 

حل. فكرت يف فتح قناة يوتيوب معتمداً عىل مهاريت 

بالتصوير واملونتاج، لكن بعد دراسة املوضوع أكرث اكتشف 

بأنها مجرد مضيعة للوقت، لذا توجب عيل التفكري بحل 

آخر، عرضت خدمايت باملونتاج عىل مواقع الفري النرس، 

وتواصلت مع بعض األشخاص ممن أعتقد بأنهم بحاجة 

لخدمايت باملونتاج وحصلت عىل بضعة عقود صغرية 

للعمل، لكنها فعلياً مل تكن كافية، وكنت يف النهاية مهدداً 

بالطرد من شقتي. ". 

القبول بأي أجر 
 اضطررت يف نهاية األمر إىل بيع سياريت لتغطية النفقات 

املستحقة والديون. مل أستطع أن أتابع بتلك الطريقة لذا 

تحتم عيل أن أخرج للعمل خارج املنزل، فتواصلت مع بعض 

العمالء ووضحت لهم بأنني مستعد للعمل، بالتأكيد استغلوا 

حاجتي للعمل وعرضوا عيل مبلغاً زهيداً وما كان مني إال أن 

أخذت العرض الذي قدم يل وعدت للعمل مجدداً". 

ولدى سؤالنا منصور عام إذا كان سيتابع العمل كمتعاقد حر 

بعد نهاية الحظر الصحي أجاب: 

"ال أعلم ولكن الوباء دفعني للتفكري كثرياً باملستقبل، فقبل 

كورونا مل أفكر أبداً ما الذي سيحصل يف حال مل أستطع 

العمل وتلك الفكرة اليوم ال تفارقني، أعتقد بأنني سأحاول 

إيجاد وظيفة شبه دامئة لدى إحدى الرشكات، وسأتابع 

عميل الخاص يف أوقات الفراغ".

حالة الال يقني والخوف من املستقبل سيطرت بشكل كبري 

عىل حديث منصور، لكن لدى لقائنا مع تاال نرص، طالبة يف 

املرحلة الجامعية تدرس التصميم اإلعالين وتعمل كسائقة 

أوبر يف أملانيا ضمن مقاطعة درزدن، أوضحت أن الرضر 

الفعيل ليس بنقص املدخول أو ما شابه بل من خطر اإلصابة 

بالفايروس، نظراً ألنها استمرت بالعمل عىل الرغم من 

التحذيرات الصحية، فقالت ألبواب:

"مل أتوقف عن العمل بسبب الفايروس التزمت بالكاممة 

وبتعقيم يدي وسياريت بعد كل توصيلة، لكن ذلك مل يكن 

كافياً. فطبيعة عميل لدى تطبيق أوبر يفرض عيل عدم 

االلتزام بالحجر املنزيل، وأي تقصري يف العمل يعني ماالً 

أقل وأنا أعتمد بشكل كبري عىل املال القادم من عميل مع 

التطبيق يف دفع املصاريف اليومية، بالطبع ال يوجد تأمني 

صحي ألنني لست مسجلة داخل لوائح الرشكة فوظيفة 

التطبيق هي الوساطة بني مقدم خدمة التوصيل ومتلقيها، 

فهو ال يقدم لنا سوى الزبون ويحدد األسعار التي يجب أن 

نتقاضاها عىل الرحلة ما تبقى يقع عىل عاتقي كسائقة". 

وتحيك لنا تاال عن معاناتها يف العمل عرب تطبيق أوبر: 

"إضافًة لغياب التأمني الصحي، فإن أوبر مل تعطينا 

كسائقيها أي تعويضات بسبب تناقص األرباح نظراً لتفيش 

الفايروس، وبالتايل توجب عيل العمل ساعات أكرث لتحصيل 

نفس املرتب الذي كنت أحصله ما قبل كورونا، وساعات أكرث 

يعني اختالط أكرث وبالتايل فرصة أكرب لإلصابة. وفعالً هذا 

ما جرى فقد التقطُت العدوى واضطررت للبقاء يف املنزل 

والغياب عن العمل ملدة شهر، األمر الذي أنهكني ودفع يب 

إىل حافة اإلفالس، استعنت ببعض األصدقاء من الناحية 

املادية إضافة للمعونات الطالبية فكانت معاً  كافية لتسديد 

إيجار املنزل الذي أقطن به.

املحنة دفعت تاال للبحث عن بدائل تحميها يف املستقبل وعن 

هذا تقول: "اليوم صحتي جيدة فقد تعافيت من املرض متاماً 

لكني قطعاً لن أعود للعمل مع أوبر، أثناء الفرتة التي قضيتها 

باملنزل تعلمت عدداً من املهارات الجديدة يف التسويق 

وغريها، وهذا ما دفعني للتخطيط ملرشوعي الخاص بصناعة 

وبيع مصنوعات جلدية )حقائب ومحافظ( يدوية وقريباً 

سيخرج إىل النور. ". 

المهن َمسلوبة الحق في زمن كورونا.. 
كيف تنعكس األزمة على أصحاب األعمال الحرة

باب شرقي
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خاص أبواب

يعترب الالجئون ذوو االحتياجات الخاصة فئة مزدوجة 

التهميش، مع أنهم يشكلون 10 � ٪15 من إجاميل عدد 

الالجئني، وتواجه هذه الفئة عوائق عديدة تقيد مشاركتهم 

يف املجتمع حيث أن االحتياجات املحددة املتعلقة باإلعاقة 

ال تؤخذ بعني االعتبار بشكل ممنهج يف عمليات القبول 

واالندماج الحكومية.

ومل تقم األنظمة الداعمة لألشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة من الالجئني، بتطوير أي آلية متكني لدعم الالجئني 

من ذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم يف املجتمع، واملشكلة 

التي ال ميكن إغفالها هي أن الالجئني ذوي االحتياجات 

الخاصة والذين ليس لديهم متطوعون ومساعدون 

ملساعدتهم، بالكاد يحصلون عىل الخدمات أو حتى يعرفونها 

فباستثناء بعض املبادرات املحلية، ال تكاد توجد حتى اآلن أي 

هياكل للمساعدة وتضمني األشخاص من ذوي االحتياجات 

الخاصة يف املجتمع وحتى سوق العمل. 

حتى اآلن مل يكن لالجئني من ذوي االحتياجات الخاصة 

مشاركة فاعلة إال يف بعض املبادرات املحلية القليلة يف 

املنظامت األملانية، وبعبارة أخرى، فإن عملية دمج الالجئني 

ليست "شاملة" ؛ هياكل اإلدماج ليست "شاملة". ومن هنا 

أتت الحاجة إلنشاء مجموعة دعم ذاتية قامئة مبجملها عىل 

أشخاص يسعون إىل تغيري هذا الواقع وخلق املساحة التي 

يستحقونها إلظهار قدراتهم ومهاراتهم والدفاع عن حقوقهم 

ونيلها.

نحن ال نعمل من أجلهم فقط..
من خالل مجاالت العمل الثالث املنارصة وبناء القدرات 

والتمكني نسعى إلنشاء مجموعتنا من الالجئني ذوي 

االحتياجات الخاصة، وبناء وتدعيم هياكل املنارصة الذاتية 

التي تضم ذوي االحتياجات الخاصة أنفسهم وأقاربهم 

ومقدمي الرعاية لهم. لتأهيلهم يك يكونوا  مدافعني عن 

أنفسهم بصفتهم خرباء يف قضيتهم الخاصة واملشكالت 

والتحديات التي يواجهونها بشكل شبه يومي. 

نحن ال نعمل من أجلهم فقط بل ونعمل معهم، لهذا يعتربون 

نواة املرشوع ولهم األحقية يف املشاركة بكل مراحله، بدايًة 

بتصور الفكرة وتقييم االحتياجات ومن ثم تنفيذ خطوات 

املرشوع حتى الوصول للنتائج املرجوة.

هذا ما نسعى لتحقيقه..
أن تكون املجموعة يف نهاية املطاف قامئة بحد ذاتها 

وقادرة عىل إيصال صوت الالجئني من ذوي االحتياجات 

الخاصة، وتسليط الضوء عىل مشكالتهم وتحدياتهم وآمالهم 

وطموحاتهم، من خالل الخربات الخاصة ألعضاء املجموعة 

ومن خالل حمالت املنارصة، واللقاء بأصحاب القرار 

واملسؤولني والسياسيني، والعمل عىل نرش الوعي وتبادل 

الخربات بكل الوسائل املتاحة كالندوات وورشات العمل 

والتدريبات املهنية الدورية واملواد اإلعالمية، والفيديوهات 

واملناشري والفعاليات والنرشات املقروءة واملرئية واملسموعة. 

إنشاء نظام حامية لدعم الذات واآلخرين، من أجل تقوية 

بعضهم البعض والعمل معاً من أجل مصالح واحتياجات 

الالجئني ذوي االحتياجات الخاصة.

حتى اآلن متكن مرشوع Empowerment Now  من ضم 

أكرث من 15 منارصة ومنارص ذايت من جنسيات وأعراق 

مختلفة يعيشون يف مناطق مختلفة يف أملانيا، قمنا بثالث 

لقاءات افرتاضية إلنشاء خطة عمل لألشهر القادمة من عمر 

املرشوع، ولقائني فيزيائيني ضمت معظم أعضاء املجموعة 

ملناقشة الفعاليات املراد إمتامها هذا العام وما هي اآللية املثىل 

يف ظل الظروف والتحديات الراهنة.

من هم الفئة المستهدفة ومن هم األشخاص 
الذين يمكنهم االنضمام؟

كل الالجئني من ذوي االحتياجات الخاصة الذين لديهم 

الحامسة لتغيري الواقع والقوانني التي من شأنها تحسني 

حياتهم وحياة اآلخرين، ولديهم القدرة والرغبة يف تغيري 

الصورة النمطية عن ذوي االحتياجات الخاصة مدعوون 

لالنضامم إلينا، وميكنهم التواصل معنا عن طريق.

للتواصل :

Mobil: +49 )0(15205955521

www.handicap�international.de

"نحُن مهمشون بشكٍل مضاعف!"
مشروع "التمكين اآلن" يدعوكم لالنضمام من أجل التغيير

حنان جاد
كاتبة مصرية مقيمة في أمريكا

“لقد ذهبنا بعيدًا في ارتداء الكمامات وإغالق 
منافذ االقتصاد، ال داٍع لكل ذلك. ألن العالج 

موجود وفعال وسريع بل فوري."

هذا ما قاله رودي جولياين محامي ترامب السبعيني 

لراديو نيويورك بعد خروجه من املستشفى عقب تناول 

جرعة واحدة شافية من كوكتيل األجسام املضادة. يفرتض 

أن ترامب أول مريض كورونا يُعالج بهذا الكوكتيل بشكل 

"تجريبي". 

من الصعب تصور طبيب يف املستشفى العسكري يقبل 

بتجربة دواء عىل الرئيس األمرييك؟ النتائج بدت رسيعة 

ومذهلة وغري تجريبية باملرة. ترامب برش بالدواء السحري 

الذي شعر بعده انه أقوى حتى مام كان. قال ترامب 

إن الكوكتيل سيحصل عىل موافقة هيئة الغذاء والدواء 

ثم يصبح متاحا لكل أمرييك. حصل الكوكتيل عىل 

موافقة هيئة الغذاء والدواء لكنه مل يصبح متاحاً. عرفنا 

من نرشات األخبار أن من تناولوا هذا العالج قبل ترامب 

يعدون عىل األصابع دون أن نعرف من هم، وأصابع من 

التي كانت تقوم بهذا العد. ثم عرفنا أن ثالثة من أصدقائه 

املقربني آخرهم جولياين حصلوا من بعده عىل الكوكتيل 

وتعافوا فورا.

 337 ألف جرعة متوفرة حالياً يف عموم أمريكا من هذا 

الدواء، هذا العدد يساوي تقريباً عدد اإلصابات الجديدة 

يومياً. األخبار تقول إن الحكومة الفيدرالية وزعت الجرعات 

القليلة املتاحة عىل الواليات، والواليات وزعتها عىل املشايف، 

معايري أحقية تناول الكوكتيل واسعة وتنطبق عىل عدد هائل 

من املصابني، لذلك أضافت بعض الواليات قوائم برتتيب من 

له األولوية. واليات أخرى أخضعت العملية للقرعة. بعض 

الواليات نقلت الجرعات إىل مستشفيات األرياف حتى 

تبعدها عن االزدحام يف العيادات الخارجية وغرف الحاالت 

الطارئة يف املدن املكتظة بكل أنواع املرىض لكن هذا أبعدها 

أيضاً عن تناول األقليات العرقية. 

يحتوي الكوكتيل السحري عىل خاليا أحادية ألجسام مضادة 

مأخوذة من الفرئان ومن أجنة برشية أجهضت عمدا، األجنة 

التي تجهض بشكل طبيعي ال تصلح بسبب هشاشة مناعتها، 

العالج معروف ومستخدم منذ عام 1985، وهو يقوم عملياً 

بتحفيز جهاز املناعة لدى املرىض ملواجهة املرض، ونجح يف 

مداوة أمراض عديدة منها الرسطان. وبسبب نتائجه املبرشة 

تتواصل التجارب عىل الخاليا الجذعية لألجنة البرشية التي 

يعارضها املحافظون املتدينون، ويعارضها ترامب الذي أوقف 

بالفعل التمويل الفيدرايل الخاص بها قبل عامني. تبلغ تكلفة 

الجرعة 100 ألف دوالر أمرييك تقريباً، تتحملها ميزانية 

الحكومة لكن ال أحد يعرف ملن تدخرها. 

حديث جولياين لراديو نيويورك قبل يومني أثار حفيظة آالف 

األمريكيني األقل حظاً منه يف الحصول عىل العالج. لكن أخبار 

إجازة هيئة الرقابة عىل الغذاء والدواء للقاح كورونا غطت 

عىل أخبار الكوكتيل السحري، وامتصت جزًءا كبرياً من الحنق 

واألسئلة املعلقة. الحكومة الفدرالية التي مولت إنتاج اللقاح 

ستساهم بالدعم اللوجيستي من خالل قواتها املسلحة يف عملية 

نقله وحقنه، ارتفع منسوب األمل. لكن، ليك يكتمل الشبه بني 

حياتنا اليوم وبني املالحم األسطورية مثة رشط صعب للنجاة. 

ال ميكن القضاء عىل الفريوس والعودة إىل الحياة الطبيعية إال 

عرب الحصول عىل مناعة القطيع. ذلك يتطلب تلقيح %70 من 

السكان. املهمة التي يعتقد الكثريون أنها األصعب. 

ما الذي سوف يحدث عندما يطلب من الناس أن متد أذرعها 

لتحقن؟ رغم املعاناة اليومية؛ استطالعات الرأي األوىل جاءت 

مخيبة لألمال. القطيع ال يثق بالنخبة، تاريخ طويل مرير وراء 

هذا املوقف. يبدأ من الدكتور ماريون سمث امللقب )أبو الطب 

النسايئ( الذي اشرتى عدداً من النساء اإلفريقيات املستعبدات 

بغرض إجراء تجارب جراحية عليهن. فتح بطونهن مرًة بعد 

مرة، عرشات املرات دون تخدير توفرياً للنفقات. وعندما متكن 

من أسلوبه ومن أدواته أنشأ أول مستشفى للعالج 

الجراحي ألمراض النساء البيضاوات، طبعاً هذه املرة 

استخدم التخدير. 

العديد من التجارب أجريت عىل املساجني دون علمهم 

إلنتاج كرميات ومساحيق. فضيحة مرىض الزهري من 

أصول أفريقية يف السبعينيات التزال يف الذاكرة الحية، 

عندما كشفت الصحافة عن إعطاء املرىض دواء وهمياً 

عىل مدى أربعني عاماً ليك يتمكن الباحثون من تتبع 

تطور املرض عىل املدى الطويل. هذا العام فقط شهدت 

رشطية تعمل داخل مؤسسات احتجاز املهاجرات غري 

الرشعيات باحتامل تعرض النساء هناك لعملية منظمة 

إلزالة األرحام دون داٍع طبي. 

الحكومة بدأت بالفعل يف متويل حملة لدعم ثقة 

املواطنني يف اللقاح، أوباما وبوش وكارتر سيتلقون 

جرعاتهم أمام الكامريا. هذا لن يكفي عىل االغلب إلقناع 

العدد املطلوب. الزمن تغري، ال ميكن إرغام األمريكيني 

عىل تناول اللقاح. ربط تناوله بالسامح بالعمل ميكن 

تحديه بسهولة أمام املحكمة الدستورية. آخر االقرتاحات 

كانت منح كل مواطن يتناول اللقاح 1500 دوالر. املبلغ 

يبدو كبرياً لكنه أرخص من الخسائر اليومية لالقتصاد 

املغلق، وتعويضات البطالة، وأرخص من الكوكتيل.

كوكتيل ثقة...
ما الذي سيحدث عندما يطلب من الناس أن تمد أذرعها لتحقن؟

HANDICAP INTERNATIONAL

هي منظمة مستقلة غير ربحية
 

تدعم األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة حول العالم لتحسين 

ظروفهم المعيشية

باب شرقي



السنة الخامسة - العدد 57 - كانون األول 102020

ملف العدد

 Wir Schaffen Das نستطيع إنجاز المهمة
سوريون في ألمانيا.. أحالم، نجاحات، وبداياٌت جديدة

إعداد بركات شكر عبيد

تغدو الحكايات قيمًة، حال النظر إليها بعينين مفتوحتين على اتساعهما، وإن كانت الحكاية 
سوريًة، سيكون من األفضل النظر إليها بالحواس كلها، فالسوري يغدو حكايًة أينما رحل، 

تلك الحكاية الصغيرة التي تكبر يومًا إثر اآلخر، ويزول التعب عند بلوغ النتيجة، ال مكان للحظ 
هنا، إنما الجهد والتركيز واإلرادة القوية، مع الذكاء والمثابرة لتغيير حياة جيٍل كامٍل كان 

ربما سيعيش تحت أنقاض فوضى الحروب في سوريا، ولكنه تمكن من العيش بعيدًا عن الدم 
وخلق فرٍص جديدٍة قد تتيح في النهاية مسح آثار تلك الدماء في شوارع البالد المنكوبة 

خالل المستقبل القريب، وغسل التعب عن وجوه المحاصرين بأناشيد الحروب والنزاعات والقتل 
والدمار.

ومن تلك الحكايات وقصص نجاحات السوريين ممن هاجروا إلى ألمانيا، جمعت كتابي "نستطيع 
إنجاز الُمهمة - Wir schaffen das" ليصبح يومًا ما أرشيفًا وتوثيقًا لقصص من لجأوا 

إلى هذه البالد بحثًا عن االستقرار واألمان ومستقبٍل أفضل. الكتاب اآلن في مرحلة الطباعة 
وسيبقى بين أيدينا لسنوات قادمة.. وهنا بعٌض من القصص التي وردت فيه

 رجوان شقير.. 
رئيس عمال في شركة ألمانية 
عرب رجوان شقري دول البلقان مع آالف السوريني الهاربني من 

ويالت الحرب، فوصل إىل أملانيا عام 2015، وألنه كان ميلك خربًة 

جيدة يف املجال الزراعي، وكان يدرس الهندسة الزراعية يف جامعة 

دمشق قبل السفر، بدأ مشواره العميل يف أملانيا عام 2016.

حصل رجوان عىل عمل بدوام كامل يف مجال تقطيع الخضار 

Frucht� "والفواكه باملاكينات واأليدي وتعبئتها وتسليمها يف رشكة 

veredelung Nord". ويف نفس الوقت حصل عىل شهادة B1 يف 

اللغة األملانية .ويف عام 2019 بدأ العمل التطوعي يف إدارة مدينة 

"Stralsund" حيث يعيش.

رجوان اآلن يعمل كرئيس عامل als Produktion vorarbeiter يف 

نفس الرشكة وحصل عىل عقد مفتوح منذ سنتني، كام حصل عىل 

شهادة Weiterbildung يف أساسيات نظافة املطبخ والعمل .

يعتقد رجوان أن تعلم لغة البلد الذي نعيش فيه هي من أولويات 

االستقرار، فهو ما إن فهم اللغة حتى فهم املجتمع من حوله، ولذلك 

فإن الشخص يُعترب مندمجاً يف املجتمع عندما يحصل عىل وظيفة 

ويتكلم اللغة األملانية رغم الصعوبات التي يواجهها الجميع يف ذلك.

ويرى أن مبقدور أي شخص أن يحصل عىل فرص كبرية يف أملانيا 

لتأمني املستقبل رشط التحيل بقدٍر عايل من املسؤولية.

مواليد عام 1992 السويداء - القريا

Stralsund يقيم يف مدينة 

"Mecklenburg-vorpommern" والية 

   مرهف املغربل، أٌب ألربعة أطفال، كان يعمل يف مجال 

الحلويات وأيضاً يف مجال التجارة يف سوريا، وكان 

والده مدرب مالكمة يف نادي الكرامة يف مدينة حمص.

غادر مرهف وزوجته أريج خان وهي خريجة كلية اآلداب 

قسم اللغة اإلنكليزية، سوريا بعدما ساءت األوضاع 

فيها السيام يف حمص، متجهني إىل اإلمارات ثم اليابان 

فإيطاليا ومنها إىل أملانيا، ومن هنا بدأت رحلة إجراءات 

اللجوء وتعلم اللغة األملانية.

كان مرهف يطمح ملتابعة العمل يف نفس مجال عمله 

يف سوريا تصنيع الحلويات العربية. ولذلك اتجه بعد 

إنهاء اللغة إىل التدريب املهني "Ausbildung" يف 

اختصاص صناعة الحلويات "Konditor" لكنه بقي 

فيه لستة أشهر فقط، بدأ العمل بعدها بدوام جزيئ يف 

مخبز، ويف كافيه ومحل حلويات. ومن بعدها قرر البدء 

مبرشوعه الخاص فحصل عىل رخصة أملانية وافتتح 

رشكة لصناعة الحلويات. 

بدأ مرشوعه بشكل متواضع يف املنزل فكان يصنع 

الحلويات ويبيعها عن طريق اإلنرتنت، ثم راح يطور 

عمله شيئاً فشيئاً ويفهم طبيعة العمل يف أملانيا وطرق 

تأمني املواد األولية لصناعة الحلويات وطرق بيعها 

وكيفية كسب الزبائن.

ثم يف أيار 2020، بدأ بتأسيس مصنعه الخاص بشكل 

موسع، فاستأجر مكاناً للمعمل واشرتى اآلالت الالزمة 

ويف الوقت نفسه افتتح محالً لبيع الحلويات يف مدينة 

Singen الواقعة عىل الحدود األملانية السويرسية، 

 Galaxy " وأطلق عليه اسم جالكيس للحلويات العربية

."Arabische Süssigkeiten

القت الحلويات التي يصنعها معمل جالكيس استحسان 

سكان املدينة، ومن ثم توسعت دائرة الزبائن لتشمل 

املدن القريبة وبعض الزبائن من سويرسا، عدا عن 

البيع بالجملة للمناسبات والحفالت. مذاقها الطيب يعيد 

لألذهان طعم الحلويات يف أسواق حمص وحامة وباقي 

املدن السورية، فكان مرهف سفرياً بكل جدارة لصناعة 

الحلويات العربية املتنوعة يف أملانيا حيث كان مبدعاً فيها 

ألنها مصلحته من قبل دخوله إىل أملانيا. 

وبدورها بدأت أريج خان، زوجة مرهف رحلتها للنجاح، إذ 

بارشت بالعمل التطوعي يف روضة أطفال تابعة ملنظمة 

"AWO" يف مدينة Singen لتحصل بعدها عىل عقد 

عمل مفتوح. ويتابع أبناؤهام الدراسة وهم من املتفوقني.

الشك أن الزوجني واجها بعض املصاعب السيام فيام 

يتعلق بالبريوقراطية وصعوبة بدء العمل الخاص �وهي 

صعوبات يعاين منها حتى األملان أنفسهم عند بدء 

مشاريعهم� لكنهام متكنا من تحقيق حلم تأسيس مصنع 

حلويات يف أملانيا خالل خمس سنواٍت فقط. ويشكر 

مرهف أصدقاءه األملان الذين ساعدوه لتحقيق حلمه، كام 

يشجع السوريني من أصحاب املهن العريقة عىل شق 

طريقهم وإثبات وجودهم يف السوق األملانية.

وعن االندماج مع املجتمع وسوق العمل، يقول مرهف 

أن طريقه إىل الناس كان باالبتسامة واملعاملة الحسنة 

وبالحلويات أيضاً، فلطاملا كان يصنع الحلويات ويهديها 

لجريانه يف املناسبات. وها هو قد أصبح منتجاً يف السوق 

األملانية ويساعده احتكاكه بالزبائن عىل تحسني مقدراته 

اللغوية، عدا عن أنه وعائلته يشعرون باالستقرار هنا 

بعدما فروا من الحرب إىل بر األمان.

 مرهف المغربل 
يحقق حلمه خالل زمٍن قياسي 

مواليد 1975 - أريج خان 1985 حمص

 العائلة تقيم يف مدينة Singen  يف 

Baden-Württemberg والية
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سيدرا كور 
كسر الحواجز والنظرة المسبقة

متثل قصة نجاح الشابة السورية سيدرا كور إلهاماً للشابات 

والشبان الراغبني مبتابعة تعليمهم والعمل هنا. جاءت سيدرا إىل 

أملانيا يف أواخر 2014، وسارعت بعد وصولها إىل تعلم اللغة 

األملانية يف معهد غوته حتى وصلت إىل املستوى C1، وخالل 

 KIT � " عام حصلت عىل مقعد درايس للسنة التحرضية يف

Karlsruher Institut für Technologie" للفروع العلمية، 

وتم اختيارها بني 65 طالب من أصل 300 طالب تقريباً. 

تطوعت بعدها كمرتجمة مع منظمة دياكوين "Diakonie" يف 

مرشوع تحضري الالجئني للمقابلة بعد تقديم طلب اللجوء " 

"Vorbereitung auf die Anhörung im Asylverfahren

ومل تتأخر سيدرا عن االلتحاق بالجامعة حيث بدأت يف الفصل 

Nanoen� " 2016 بدراسة هندسة النانو  الشتوي من عام

gineering" يف جامعة دويسربغ�إيسن، وأثناء الدراسة 

 Evonik" يف رشكة كيميائية "Praktikum" التحقت بتدريب

Industries" ملدة أربع أشهر لتحصل يف نهايته عىل عرض 

تنفيذ مرشوع التخرج يف نفس الرشكة. ولن تتوقف عند التخرج 

حيث أنها ستبدأ املاجستري يف الفصل القادم.

تتحدث سيدرا عن تجربتها يف املجتمع الجديد فتقول: 

"تجمعني مع أصدقايئ األملان يف الجامعة وخارجها عالقة 

طيبة. نحن ندرس سوياً ونقوم ببعض النشاطات املمتعة يف 

أوقات الفراغ. لهذا أستطيع القول نعم إنني أشعر باالندماج يف 

املجتمع. نجحت يف الفرص التي أُتيحت يل يف مجايل والقيُت 

أصداء إيجابية من مدرايئ وزماليئ يف العمل، وأعتقد أن 

األشخاص الكفء مرحب بهم يف سوق العمل األملاين."

بالطبع كان لدى زماليئ فضول ملعرفة من أنا ومن أين أتيت، 

وكنا نخوض يف نقاشات شيقة عن الفروق بني املجتمعني، 

السيام مع وجود نظرة مسبقة لألجانب ولنا كسوريني بشكل 

خاص مام يشكل حاجزاً بيننا وبينهم. والشك أنه يف البداية 

كانت هناك حواجز: "لكنني استطعت كرسها من خالل املعاملة 

اللطيفة وااللتزام باملواعيد والعمل بشغف." وتضيف "وجودي 

يف أملانيا أتاح يل فرصة التعرف عىل ثقافة هذا املجتمع عن 

قرب واالستفادة من إيجابيته وتجنب السلبيات. كام ساعدين 

األصدقاء والدراسة عىل الشعور باالستقرار"

من أكرث الصعوبات التي واجهتها سيدرا هي الضغط والتوتر 

يف الجامعة، لكنها رغم ذلك مل تستسلم: "كنت يف كل موقف 

أتعلم وأبذل جهداً أكرب". أما عن نجاحها الرسيع يف إجادة اللغة 

األملانية فتقول: "كان تركيزي أوالً عىل القواعد مام مكنني الحقاً 

من تجنب األخطاء يف املحادثة وزاد من جرأيت عىل التحدث 

وقّوى مهارايت الكتابية. 

تقول سيدرا: أمتنى أن يحدد كل فرد هدفه يف الحياة ويتعب 

من أجله. وعدم االستسالم ألن الفشل هو خطوة البد منها يف 

طريقنا إىل النجاح بينام االستسالم يعني النهاية. وراء كل قصة 

نجاح هنا قصص من الفشل وهذا ما يجعل طعم النجاح جميالً. 

جاء الشاب السوري "ليث النجار" إىل أملانيا يف ترشين 

الثاين أوكتوبر عام 2015، عرب دول البلقان حاله كحال آالف 

الالجئني السوريني. 

 kickboxen" كان ليث رياضياً محرتفاً يف رياضة الكيك بوكسنغ

K1" منذ أن كان يف سوريا، حيث كان يلعب يف نادي "النجوم 

الريايض" يف دمشق تحت إرشاف املدرب السوري "أبو فهد نجار"، 

حيث حصل عىل بطولة الجمهورية السورية لألشبال. وبعدها لعب 

يف مرص يف بطولة تابعة للجامعة العربية وحصل عىل املركز 

الثاين. 

منذ وصوله أقام يف مدينة هامبورغ حيث بدأ بتعلم اللغة األملانية، 

والبحث عن صالة رياضية ليك ميارس لعبته الرياضية املفضلة. 

فانتقل إىل مدينة روستوك وبدأ التدريب تحت إرشاف الكابنت 

السوري "راتب حتاحت" الذي كان مدرب املنتخب السوري سابقاً، 

وهو يعترب لقاءه بالكابنت حتاحت نجاحه األول، فقد أصبح بالنسبة 

له مبثابة أخ ورشيك وليس مدرباً فقط، كام جعله يحب الرياضة 

أكرث ليحقق فيام بعد سلسلة انتصارات من أربعة أعوام إىل اآلن.

شارك ليث النجار يف أملانيا بـ 17 مباراة بني عاملية ومحلية، وفاز 

بعدة بطوالت كام نال بطولة أملانيا يف عامي 2019 و 2020 

بالرضبة القاضية وذلك يف الجولة األوىل. ويف مطلع شهر أكتوبر 

2020 بدأ ليث بالعمل كمدرب لألطفال لرياضة "الكيك بوكسنغ" 

."PSV ROSTOCK" بنادي

يعترب ليث أنه اندمج يف سوق العمل األملانية، حيث مارس عدة 

مواليد عام : 1996 حلب 

 "NRW" يف والية شامل الراين Duisburg تقيم يف مدينة

مهن منها العمل عىل خط اإلنتاج "Montagehelfe" ويف مجال 

األمن "Sicherheitskräft" وأيضاً يف معمل لطباعة الجرائد، كام 

اندمج يف املجتمع من خالل مشاركاته بأنشطة مختلفة يف املجتمع، 

ويقول أن ما ساعده عىل اإلحساس باالستقرار يف أملانيا هو حرية 

التعبري وحرية الرأي يف كل وقت وبأي مكان، دون أي خوف من 

يشء أو من التعرض لالعتقال كام هو الحال يف بالدنا العربية. 

تعرض ليث لصعوبات يف اللغة، فكان يخاف من اآلخرين حني 

ال يفهم ما يقولونه له ومن ردة فعلهم عندما يحدثهم. لكن دورات 

اللغة واالحتكاك بالناس مبختلف األعامر والعالقة مع األصدقاء 

جعله يتجاوز هذه املشكلة السيام أنه منفتٌح تجاه الجميع. وقد 

متكن من كرس الحاجز بالتواصل مع األملان عن طريق النادي 

والتدريب معهم بشكل مبارش، ومن خالل االحتكاك فيهم بشكل 

دائم ويف الصالة الرياضية، ويف العمل كانت املعاملة املتبادلة مع 

الزمالء جيدة جداً. 

وهو يرى أن الشعب األملاين شعب مثقف وواعي ولكن ليس 

الجميع بكل تأكيد، وعىل صعيٍد آخر هم مختلفون عنا من حيث قلة 

العالقات االجتامعية وحتى العائلية يف بعض األحيان.

يوجه ليث رسالة لكل سوري يف أملانيا أو خارجها بأن يكونوا 

عىل درجة عالية من املسؤولية وال يستهرتوا بحياتهم وأن يعملوا 

للمستقبل ويحاولوا أن يطوروا أنفسهم ويحققوا ذاتهم دامئاً 

وال يُحبطوا من األشياء السلبية، بل عليهم دامئاً النظر إىل األمور 

اإليجابية. 

ليث النجار .. بطل ألمانيا ثالث مرات على التوالي في الكيك بوكسينغ

مواليد عام 1995 دمشق

يقيم يف مدينة Rostock والية 

Mecklenburg-Vorpommern

من حديٍث رسيعٍ مع أنس عرفت عىل الفور أنه مثال للشاب 

السوري املكافح الذي يسعى جاهداً لتحقيق ذاته. كان من الشباب 

الذين عربوا البحر حتى وصل إىل أملانيا عام 2015.

بدأ أنس مشواره يف دراسة الطب البرشي يف لبنان كام تطوع مع 

الصليب األحمر اللبناين يف الجامعة. لكنه ما إن وصل إىل أملانيا 

وقبل الحصول عىل اإلقامة تطوع ملساعدة الالجئني يف الرتجمة 

للغة اإلنكليزية، ويف عام 2016، بارش العمل بدواٍم كامٍل كموظٍف 

حكومي للمساعدة يف الرتجمة ضمن السكن املركزي لالجئني 

القرّص، وكان العمل تابعاً لوزارة الشؤون االجتامعية األملانية.

 Test  خالل العام التايل تابع دراسة اللغة لينجح يف املستوى

DaF كام شارك بتأسيس منصة للتسويق اإللكرتوين ودعي إىل 

فعالياٍت عدة تدعم الرشكات الناشئة.

بعد عمله لعاٍم ونصف يف وزارة الشؤون االجتامعية قرر العودة 

 "Rettungssanitäter" لدراسة الطب، فالتحق بدورة اإلسعاف

ليتقن الشق الطبي للغة األملانية، ويف أكتوبر 2017 بدأ العمل ملدة 

Püttlin�  عامني كمسعٍف ضمن الصليب األحمر األملاين يف مدينة

gen. ويف سبتمرب 2018 أصبح مدرساً بدواٍم جزيئ يف مدرسة 

اإلسعاف وال سيام لتدريس الطلبة العرب املنتسبني لدورة اإلسعاف 

وتقديم العون لهم للتغلب عىل عقبات اللغة الطبية األملانية.

لكن خطط أنس تغريت بعد فرتة حيث دفعه اهتاممه باالقتصاد 

إىل ترك دراسة الطب والتوجه نحو إدارة األعامل الدولية ضمن 

اختصاص"Internationale Betriebswirtschaft" يف جامعة 

"HTW Saar" يف سابروكن، زارالند، حصل يف أكتوبر 2019 

عىل منحة"Konrad Adenauer Stiftung"  لتمويل دراسته.

كان العام 2019 حافالً بالنسبة ألنس، حيث عمل أيضاً يف برنامٍج 

يدعى: "مع املهاجرين للمهاجرين"، وهو برنامٌج مدعوٌم من وزارة 

الصحة األملانية واملركز الطبي العرقي يف هانوفر، ليصبح محاوراً 

بني ثقافتني "Interkulturelle Mediator"، يهدف الربنامج إىل 

رشح النظام الصحي األملاين للقادمني الجدد عرب محارضاٍت طبية 

من محاورين طبيني بلغتهم األم.

يعمل أنس حالياً كمساعد باحث "HiWi" ضمن املركز األملاين 

لبحوث الذكاء االصطناعي ضمن مجال التطبيقات االقتصادية 

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intel�"

ligenz"، وتتمحور طبيعة عمله يف تلخيص املقاالت العلمية 

والبحوث االقتصادية ذات الصلة بتطبيقات الذكاء االصطناعي.

يعتقد أنس أن مثة درجات عدة مختلفة من االندماج، فالكثري من 

األفعال التي يرتجمها البعض إىل اندماجٍ ناجح، هي برأيه مجرد 

محاوالت لالنخراط يف املجتمع األملاين، وبينام يشعر أنس أنه 

حقق جزءاً من االندماج باملجتمع وسوق العمل، إال أن االندماج 

الحقيقي هو حني يصبح الفرد جزءاً هاماً ذو دوٍر فعاٍل وقيادي 

يف املجتمع األملاين.

من خالل العمل والنشاطات التطوعية حصل أنس عىل شعوٍر 

باالستقرار، حيث تعرف عىل الجوانب املختلفة للحياة يف أملانيا 

واكتسب صداقاٍت مهمة وهو ما يعتربه من أهم النجاحات التي 

حققها عىل الصعيد الشخيص، فالحياة برأيه تكون سهلًة حني 

ميتلك املرء أصدقاء جيدين يتبادل معهم خربات الحياة، وكل هذا 

ساعده يف اتخاذ القرارات للتقدم يف الحياة. وبطبيعة الحال ال 

يخلو األمر من صعوبات اللغة والنظام، لكنه متكن من مواجهة 

الصعوبات وتحسني لغته األملانية من خالل اإلنرتنت والعمل 

وكذلك األصدقاء. 

يقول أنس: "رس قوة أملانيا يكمن يف التنظيم، فثمة منظامت ونواٍد 

تعنى بكل مناحي الحياة، ومن هذا املنطلق قمنا بتنظيم فريٍق 

لإلسعاف والتطوع يف أملانيا لنرش معلوماٍت عن دورات اإلسعاف 

وأخرى عن التطوع يف املنظامت األملانية املختلفة لنساهم ونكون 

القوة اإليجابية يف املجتمع".  كام قام بإنشاء صفحٍة خاصة 

باإلسعاف يف أملانيا، وسينسق مع باقي املسعفني السوريني يف 

مقاطعته وباقي أملانيا بغية نرش األمور الهامة الخاصة باألعامل 

التطوعية يف مجال اإلسعاف.

حكمة أنس األثرية هي: "لكل مجتهد نصيب".. فال تيأسوا حني 

تضيق الدنيا وتنفذ الحلول.

مواليد عام 1992 دمشق

 "Saarbrücken" يقيم يف مدينة

Saarland والية

أنس العقاد.. من الطب إلى إدارة األعمال



السنة الخامسة - العدد 57 - كانون األول 122020

ملف العدد

مليس ترسد ما عاشته يف بالٍد غري بالدها، وكيف فككت شعورها 

بالظلم والغنب السابقني يف بلدها املنكوب! فانتقلت إىل أفٍق رحٍب 

أكرث، أفٌق ال ميكن للغة أن تكون عائقاً أمام اتساعه، أفٌق ينمو مع 

التعلم واإلرادة القوية.

اضطرت الشابة السورية "مليس عبلة" وهي أم لطفلني للنزوح 

من غوطة دمشق الغربية إثر تأزم األوضاع الجئًة إىل لبنان عام 

2012. يف تلك األثناء كانت مليس يف السنة الثالثة يف كلية العلوم 

/قسم الرياضيات، حاولت متابعة الدراسة ذهاباً وإياباً بني لبنان 

وسوريا، لكنها هجرت جامعتها حني مل تَر بصيص أمٍل للمستقبل. 

عام 2014 تلقت مليس اتصاالً هاتفياً لتسفريها إىل أملانيا عرب األمم 

املتحدة، وهنا بدأت رحلتها الجديدة دون أن تكون لديها أدىن فكرة 

عن البلد أو رشوط الدراسة فيها، وال بأي اتجاٍه ميكنها أن تتجه، 

تم فرزها إىل قريٍة صغريٍة ال أحد ميكن أن يساعدها، فبدأت رحلتها 

 B1,( يف دورة االندماج لوحدها واعتمدت عىل ذاتها بتعلم اللغة

B2( من املنزل، وبدأت بالبحث عرب اإلنرتنت حتى حصلت عىل 

القبول الجامعي بعدما كادت تفقد األمل.

خالل فرتات انتظارها التي استغرقت عامني، انضمت مليس 

 BFD" ألعامٍل تطوعية شتى، فمرًة مرتجمة لالجئني يف منظمة

Bundesfreiwilligendienst" ومرًة تحرض ندواٍت تعليمية، 

 "Teilzeit" حتى متكنت عام 2015 من الحصول عىل عقد عمل

كمدرسة مساعدة ملادة الرياضيات "Nachhilfe" يف مراحل 

Nied�" مقاطعة "Studienkreis "الدراسة املتوسطة يف معهد: 

ersachen" لتكون هذه املرة األوىل التي تحتك فيها بشكٍل مبارش 

مع طلبٍة أملان، واستمرت يف التدريس حتى 2016، حيث دخلت 

 "Elektrotechnik"فصالً دراسياً كطالبٍة مستمعة يف فرع الـ

يف جامعة Emden. ويف السنة ذاتها اضطرت لالنتقال إىل مدينة 

 C1 هامبورغ لثالثة أشهٍر من أجل دورة لغة أملانية ضمن املستوى

.Otto benecke Stiftungعرب منحٍة من منظمة Test Dafو

عام 2017 سجلت يف جامعة "in Jade Hochschule" فرع 

الهندسة الطبية: "Medizintechnik". مل تكن تلك السنوات 

األربع يسريًة، بسبب املسافة التي تستغرق بني ساعتني إىل ثالث 

ساعات ولكن املحرض عىل التحمل هو مقارنتها الدامئة مع طريق 

دراستها ما بني لبنان وسوريا، فعىل األقل هنا لن تفقد حياتها 

عىل الطريق، لذا ولتضع حالً ملعضلتها اتخذت قرار الحصول 

عىل شهادة القيادة األملانية وابتياع سيارٍة، عالوًة عىل االلتزامات 

العائلية فيام يخص طفلني صغريين. كل هذه األعباء استلزمت 

تركيزاً عالياً وتنظيامً للوقت، ناهيك عن الجهد البدين، فعىل سبيل 

املثال، كانت تقوم مليس برسم مشاريعها محرضًة للمخابر خالل 

وقٍت مستقطعٍ يف الباصات والقطارات، وتدرس لشهادة القيادة 

قبل خلودها للنوم، ومن ثم تستيقظ عند الخامسة صباحاً بغية 

التواجد يف محارضة الساعة الثامنة صباحاً اإللزامية. 

تفوقت مليس يف املواد األساسية بدرحاٍت تامٍة، واستأنفت إعطاء 

دروٍس خصوصية ملادة الرياضيات لطلبٍة عرب، كام وظفت 

كمعيدٍة أيضاً يف الجامعة، إىل جانب ذلك كانت تنظم يف الجامعة 

مع أصدقائها العرب العديد من الربامج الهادفة ملساعدة الطلبة 

األجانب بغية اختصار الطرق عليهم.

 ،"Make it german" منذ عام 2016 ومليس عضوٌة يف منظمة

وهي منظمة تطوعية هادفة ملساعدة الطلبة املستجدين، عالوًة 

عىل مشاركتها يف تنظيم العديد من الندوات وورشات العمل يف 

مختلف املقاطعات األملانية، وتشارك أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

للمنظمة مبقاالٍت عدة حول كيفية تخطي الصعوبات األوىل يف 

الجامعة واختيار الفرع الدرايس املالئم، كام أنها عضوة يف منظمة 

اليونيسيف العاملية وتشارك بنشاطاٍت وحمالت تربٍع لألطفال.

حصلت مليس عىل الجنسية األملانية بعد ست سنواٍت، وكان هذا 

مبثابة تعويٍض لها عن كل ما مىض من تعٍب، وهي اآلن عىل 

مشارف التخرج لتحقق حلامً عمره عرش سنوات. 

ما ساعد مليس عىل االندماج يف سوق العمل هو الجرأة يف 

استعامل اللغة وتغلبها عىل خجلها من األخطاء، واملواظبة عىل 

حضور الدورات التطوعية، ونظراً لفوارق االهتاممات فيام بني 

مجتمعها واملجتمع الجديد، مل يكن االندماج االجتامعي عىل تلك 

الدرجة من النجاح، لكنها كرست الجمود والحواجز مع األملان 

باملعاملة اللطيفة عالوًة عىل محو سوء الفهم الناجم عن اللغة أو 

تباعد التفكري فيام بني العريب والغريب عرب التساؤل والتوضيح، 

والرتكيز عىل التشابهات والعمل عليها واالبتعاد عن االختالفات 

وغض النظر عنها. وهي اآلن تشعر باالستقرار واألمان، رغم 

الصعوبات الكثرية ومنها اختالف القوانني ورصامتها، والبطء يف 

اتخاذ القرارات املصريية والبريوقراطية، كل هذا ساعد يف صقل 

شخصيتها لتتناسب وبرودة النظام األملاين ورتابة أيامه ودقة 

مواعيده ووضع أكرث من خطٍة تحسباً لقراٍر ما غري محتسب.

أتاحت أملانيا بحكم تنوعها للميس فرصة االختالط بالعديد من 

الثقافات، وجعلها عملها التطوعي ألكرث من منظمة تعي قيمة 

التربع بالوقت واملعلومة، وأن أي تقدٍم عىل مستوى الفرد له أن 

يحقق بالرضورة تقدماً عىل مستوى الجامعة. 

ولعل االستمرار يف الدراسة وعدم االنقطاع، حتى لو كانت مجرد 

كلمٍة واحدة خالل اليوم الواحد، ووضع خطٍة دراسية ومن ثم 

التنفيذ بجدية ومامرسة اللغة حتى لو بسامع أغنية أملانية، أموٌر 

كفيلٌة بالنجاح. ما يهم بالنسبة إليها هو االستمرار للوصول إىل 

املراد، مهام طال الزمن أو قرص، فدرب الوصول ألي هدف يبدأ 

من توفر خطٍة صارمة يف التنفيذ، فال الوقت وال العمر وال الحالة 

االجتامعية من شأنها أن تكون العائق، العائق الوحيد هو أنت، 

فاإلنرتنت يف متناول الجميع، وهو سالٌح ذو حدين، أنت يف 

بلٍد الخيارات فيها عديدة، فلتفعل شيئاً ما لنفسك ومستقبلك، ال 

ترِم نفسك يف شباك الكسل والفشل متذرعاً باملعوقات، ال تصغ 

لآلخرين، أصغ للمعلومة من مصدرها األصيل، الجميع يتكلم وفقاً 

لتجربته، وتجارب اآلخرين ال ميكن تعميمها، لذا فبتعلم اللغة 

تتمكن من التواصل مع املصادر األساسية للقوانني واملعلومات.

هذا البلد ملٌك ملن يعمل ويكدح، وهي تقدم الكثري ملن يسعى، لذا 

حاول أن تستغل الفرص املتوفرة لديك جميعها ثم اخرت منها ما 

يناسبك، السوريون بال وطٍن، فلنجعل من العامل كله وطناً لنا.

مواليد عام 1990 الغوطة الغربية-دمشق

Niedersachen تقيم يف والية

لميس عبلة.. "ال ترِم نفسك في ِشباك الكسل متذرعاً بالمعوقات"

رغم اختالف االصطالحات.. يبقى النجاُح مسار
رشا الخضراء

إعالمية سورية 

كنا ومازلنا وسنبقى نشحذ همم أبنائنا حول 

كلمة النجاح، "أدرس لتنجح"، "تعلم مهنة 

لتنجح"، كام ال تكاد متر مناسبة سواء يف العمل 

أو األرسة إال ويرتدد عىل مسامعنا مآثر تحفيزية 

مثل "إدفع رشيكك للنجاح"، "النجاح ضمن هذا 

املجال أو هذا التخصص أضمن"، "أريد أن أرتبط 

بشخص ناجح"، والكثري الكثري من العناوين 

والعرب واملقوالت التي تدور يف سياق ما يسمى 

التنمية البرشية وورشات العمل التي تقدم لك 

تقنيات ووصفات النجاح. 

ومع تسارع انتشار منصات التواصل االجتامعي 

وهيمنتها عىل جزء كبري من حياتنا، واحتاللها لغالب 

أوقاتنا خاصًة بعد كورونا والحجر داخل علبنا 

اإلسمنتية، أصبح السعي للنجاح رضورًة ملحة نظراً 

الرتفاع التنافسية والسباق عىل حصد اإلنجازات 

املؤطرة يف نسب "املشاهدات والرتيند" عىل هذه 

املنصات. ومن حيث ال ندري، تحول هذا السباق لهدف 

بحد ذاته لتحقيق الرىض عن الذات، أو لزيادة العمالء 

والتسويق.

فام هو حقاً تعريف النجاح يف زمن املعايري غري 

الثابتة؟ ومتى تعترب نفسك ناجحاً؟ هل يختلف مقياس 

النجاح من ثقافة ألخرى؟

"النجاح هو سعي اإلنسان لتحقيق أهدافه، سواء وصل لها 

أم ال، فإن مجرد السعي واإلرصار عىل امليض قدماً يف طريق 

تحقيق الهدف هو نجاٌح بحد ذاته" يقول سامر فهد الناشط 

االجتامعي ويبلغ من العمر 30 عاماً. األمر الذي وافقه عليه 

أيضاً لؤي )35 عاماً(. كام وصفته صديقتي األربعينية )ه 

.أ( بأنه "الرىض عن نفسك وعام ساهمت به يف مجتمعك 

وحياتك يف أي وقت دون النظر ملعايري املجتمع للنجاح".

برأيي الشخيص، قد يكون لكل إنسان تعريفه الخاص للنجاح 

بحسب تجاربه، فشخصياتنا تلعب دوراً كبرياً يف مفهومنا 

لألشياء. كام ذكر يل السينارست نور وليد الحجة، أن كسب 

أي تحدي بغية الفوز، الصرب عىل املحن وتخطيها، الطموح 

وتحقيقه كل هذه تعريفات للنجاح مبفهومه العام، ولرمبا يف 

هذه األيام تحديداً النجاح هو فن البقاء بأقل الخسائر!  حني 

سألته هل ميكن اعتبار أّن النجاح قد تحقق يف غياب السالم 

الداخيل، أجاب أن السالم الداخيل ليس نجاحاً وإمنا رضورة 

لتحقيق النجاح، وغالباً يف عاملنا املعارص النجاح املادي هو 

صاحب الكفة الراجحة رغم أن املفهوم ككل هو نسبي رصف.

تقول طبيبة األسنان مي صالح )45 عاماً(، إن النجاح هو أن 

ميتلك الفرد القدرة عىل التأثري اإليجايب يف حياته الخاصة 

كام يف محيطه بحيث تكون نتائج نشاطه اليومي ذات 

قيمة إيجابية مضافة للفرد واملجتمع، وبحيث يصب ارتقاؤه 

الشخيص بارتقاء املحيط الذي يعيش فيه.

قرأت الكثري من قصص النجاح وانبهرت بالكثري منها، 

السيام ما وثقه وكتبه الصديق بركات عبيد عن نجاح 

السوريني يف أملانيا كمبادرٍة منه العتبار هؤالء األشخاص 

قدوة لتشجيع اآلخرين ولكن ما يستوقفني فعالً هو القصص 

التي تروى عن كم العوائق التي يتخطاها الشخص وليس كم 

اإلنجازات التي يحققها!

كمثاٍل عىل ذلك، ال أستطيع أن أقارن نجاح رجل أبيض 

ثري، كان دخوله لعامل اإلبداع ميرساً، مع شخص من الرشق 

األوسط، بدأ حياته مع أب غري قادر عىل العمل وإخوٍة هو 

املسؤول عنهم، واستطاع أن يؤمن لقمة عيشه وحياة كرمية 

لوالديه ودرجة علمية أو مهنة ما. كام ال أستطيع مقارنة 

إنجاز شاب يف العرشينييات ميتلك وقته كامالً، مع إنجاز أم 

عازبة تتحمل كامل املسؤولية عن حياتها ومستقبل أطفالها. 

لرمبا كان ملرورنا كسوريني بتجربة اللجوء واملعاناة األثر 

الكبري يف تغيري مفهومنا للنجاح، وقلب دوافعنا لتحقيق 

ذواتنا الجديدة يف أماكن جديدة تحمل من التحديات ما 

تحمل. بيئٌة غريبة وضعتنا أمام مرآة حياتية الكتشاف 

أنفسنا من جديد، وفتحت لنا نوافذ لتحرير طاقاتنا 

املكبوتة وقدراتنا الكامنة التي نجهلها فينا.

 بالنسبة يل النجاح هو مسار وعمل دؤوب للوصول 

ملكانة تحددها أنت، أو رغبة خاصة باإلنسان املدرك 

لذاته، تصقلها الخربات واملهارات التي متتلكها أو تسعى 

المتالكها. رمبا هو الخطوات التي تخطوها بصرب وجسارة 

لتحقيق هدفك. السعادة نجاح، إهداء الفرح نجاح، االكتفاء 

املادي نجاح، اكتشاف قدراتك نجاح. النجاح سلسلة عمل ال 

تتوقف وليس قمة جبل تعود منها للهبوط. 

وأختم بأجمل ما سمعت عن تعريف النجاح: "أن تشعر 

أنك يف نهاية اليوم أفضل مام كنت عليه يف بدايته" كام 

عرب د.ماهر الخرضاء )42 عام( رشيك مؤسس يف رشكة 

"Venture International" لالستشارات والتدريب.

و بهذا السياق البد من توجيه التهاين إلدارة أبواب ويل 

ولزماليئ عىل العمل الدؤوب للسنة الخامسة كأول 

جريدة تصدر باللغة العربية يف أملانيا.
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باب شرقي

مل تكن جائحة كوفيد 19 استثناء، فقد اتُِّخَذت من قبل العديد من زعامء 

العامل كذريعٍة لقمع الحريات ومنع التظاهرات وفق مقاٍل يف صحيفة 

اإليكونوميست بعنوان "تآكل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ظل 

الجائحة"، حتى أن أنظمًة يف دوٍل متقدمٍة كَأمريكا وبريطانيا وفرنسا 

اضطرت إىل إعالن حالة الطوارئ بعد انهيار أنظمتها الصحية مع 

رسعة االنتشار، يف حني متكنت أملانيا من السيطرة عىل الجائحة، التي 

اعتربتها املستشارة مريكل تحٍد للنظام الدميقراطي ووصفتها ِبأسوأ 

أزمٍة تتعرض لها البالد منذ الحرب العاملية الثانية، بدون أن تضطر إىل 

إعالن هذه الحالة. 

فام الذي تغري يف أملانيا مبساعدة املجتمع الدويل بني هاتني 

الكارثتني؟ وما هي العوامل التي مّكنتها من الحفاظ عىل الدميقراطية 

خالل الجائحة؟ وما الذي دفع الشعب األملاين إىل التخيل عن حقوق 

دستورية خاللها؟

إن التعاون بني الحكومة األملانية والشعب مكّنهم من احتواء املرض، 

ومل يكن هذا الترصف وليد اللحظة إمنا تكّون عرب العقود من تفاعل 

عدة عوامل مع بعضها هي الدستور والقانون والتعليم والتضامن 

والثقة السياسية، باإلضافة إىل عوامل أخرى تتميز بها أملانيا كَالتنظيم 

أو تنفرد بها كالتجربة التاريخية.

يركّز الدستور يف أملانيا الذي دخل حيز التنفيذ يف العام 1949 عىل 

حقوق اإلنسان، فَالعبارة األوىل فيه هي "كرامة اإلنسان مصونة"، 

تفرّس بأن الدستور يحمي جميع الحقوق اإلنسانية. هذه الفقرة محميّة 

من خالل "بند الخلود" وال ميكن تغيريها. وينص القانون عىل العديد 

من العقوبات الرادعة للتعّدي عىل اآلخرين أو ممتلكاتهم أو التحرش 

بهم جنسياً أو لفظياً، وال يتطلب تدّخل الرشطة لحامية املرأة أو الطفل 

من العنف املنزيل الشكوى من الضحية، بل يكفي أن يبلغهم الجريان 

يف حال سامعهم رصاخاً. ومينع القانون اإليذاء البدين والنفيس 

للطفل وقد يصل األمر إىل سحب حق الرعاية من الوالدين، يف املقابل 

تقدم الحكومة دورات مجانية لتعليم األهل أساليب تربية خالية من 

العنف.

التعليم إلزامي ملّدة اثني عرش عاماً واملدارس والجامعات الحكومية 

مجانية يف جميع الواليات. ويحظى الطالب بتعليم نظري وعميل 

متقّدم ومتنّوع يف مختلف العلوم واملجاالت املهنية. ففي املرحلة 

االبتدائية، يتعلم الطفل األخالق ومبادئ السياسة واإلعالم والحاسوب 

إىل جانب املواد األساسية. ويتميّز التعليم الثانوي العام والفني بأنه 

مالئم ملتطلبات سوق العمل وُمرتبط به مبارشًة من خالل التدريب 

الفني املتاح يف ورش تدريبية يف الرشكات أو نظام التعليم املزدوج 

)دراسة وعمل معاً(، ويخضع التعليم الثانوي للتحديث باستمرار. 

ويتم يف رياض األطفال واملدارس بناء الطفل عىل الصعيد النفيس 

من خالل محاورته وتشجيعه عىل التعبري عن رأيه وتعزيز ثقته 

بنفسه، وعىل الصعيد االِجتامعي عرب تعزيز قدرته عىل التواصل مع 

اآلخرين وتربيته عىل حل الخالفات بالحوار ونبذ العنف. وال يكتفي 

املرّشع مبنع التعنيف يف املدارس، بل يتعداه إىل إلزام املعلّمني بإبالغ 

السلطات املختصة يف حال مالحظة آثار عنف منزيل عىل الطفل. ويف 

حالة مخالفته للتعليامت يتم استخدام أساليب عقوبة خالية من العنف 

تهدف إىل إصالح سلوكه. وتجدر اإلشارة إىل أنه عند فرض الحجر 

املنزيل، متت متابعة التعليم مبرونة عرب شبكة اإلنرتنت.

تعترب الثقة السياسية سمة مجتمعية وليست فردية فهي متثّل التوجه 

العام للمواطنني نحو الحكومة وتشري إىل وجود توافق يف اآلراء 

بني أفراد املجتمع حول القيم واألولويات املشرتكة واالختالفات، وإىل 

القبول الضمني للمجتمع الذي يعيشون فيه. وقد أظهر استطالع للرأي 

نرشت نتائجه يف شهر آب املنرصم ارتفاعاً يف ثقة املواطنني األملان 

يف الحكومة ويف املؤسسات السياسية ويف العديد من الشخصيات 

السياسية عىل رأسهم السيدة مريكل، مقارنًة ِباستطالع أُجرِي يف شهر 

كانون الثاين من هذا العام وفق صحيفة دويتيش فيلليه.

ويف إطار الثقة يرى "بوتنام" بروفيسور العلوم السياسية، أن 

املواطنني الواثقني يكون لديهم تفاؤل بشأن املستقبل وأكرث احتامالً 

أن ينضموا إىل جمعيات خريية وأن يتطوعوا بوقتهم إلسعاد اآلخرين، 

واالهتامم مبشكالت املجتمع وٍبالتصويت، وهم أكرث تسامحاً مع 

األقليات االجتامعية والسياسية، وأكرث قبوالً الختالف أمناط الحياة. 

وهذا بدوره يفيض إىل مفهوم التضامن، فقد تضامن أكرثية األملان 

األصحاء مع األقلية من املسنني واملرىض عرب االلتزام بالحجر متنازلني 

عن حٍق دستوري )حرية التنّقل(، وتقيّدوا ِباالتصال بالطبيب يف حال 

الشعور باألعراض بدالً من الذهاب إىل املشفى مام حّد من االنتشار، 

باملقابل قدمت الدولة لهم الفحوصات والرعاية الصحية الالزمة مجاناً، 

إذ تقف أملانيا كدولة اجتامعية إىل جانب املواطن الذي يعاين من مأزق 

إنساين أو بطالة أو مرض أو تقّدم يف السن، حتى أن مخصصات 

النظام االجتامعي تلتهم أكرث من نصف ميزانية الدولة السنوية وفق 

.DW

باإلضافة إىل عوامل أخرى كَاإلدارة والتخطيط والتنظيم واالنضباط 

واملرونة فقد قال رئيس معهد برلني الصحي أكسل رادالخ برايس بأن 

املؤسسات البحثية بدأت تعمل يداً بيد منذ اندالع الجائحة عىل تأسيس 

أنظمة بحثية يف أرجاء البالد، حيث لعبت الحكومة دوراً جامعاً عرب 

توحيد كل األقسام الطبية يف الجامعات األملانية ضمن مجموعة 

عمل موّحدة. وتطرّق الربوفيسور إىل أهمية اعتامد مريكل، الحاصلة 

عىل دكتوراه يف كيمياء الكم، بقّوٍة وعالنيٍّة عىل خرباء من منظامت 

البحث العلمي التي تنال باألساس متويالً سخيّاً من الدولة، وإىل أهمية 

التواصل الشفاف مع أعىل مستويات القيادة خالل فرتة االنتشار. وقد 

برزت أيضاً متانة ومرونة النظام الصحي عرب إجراء االختبارات والعالج 

املبكر والواسع النطاق، فقد تّم استقبال حاالت حرجة لِمرىض بفريوس 

كورونا من الدول املجاورة.

لقد ترك وصول هتلر إىل سّدة الحكم يف القرن املايض عن طريق 

االنتخابات ومن  ثم قيامه بالقضاء عىل النظام الدميقراطي الذي 

أوصله للحكم أثره يف النفوس، عىل األقل من خالل امتناع األجداد عن 

القيام باملهمة الوحيدة املتبقية للمسنني وهي رسد الحكايات، وقد ورّث 

هذا الصمت األبناء واألحفاد إحساساً بالندم ورغبًة بالتكفري عن ذنٍب مل 

يرتكبوه. وظهرت هذه التجربة بوضوحٍ يف الدستور، إذ تُعرّف الفقرة 

االوىل من املادة 20 أملانيا كـ "جمهورية دميقراطية واجتامعية"، 

وتعطي الفقرة الرابعة منها الحق لكل األملان مبقاومة أي كائن يحاول 

القضاء عىل هذا النظام. وينص قانون االنتخابات عىل رضورة حصول 

األحزاب املشاركة يف االنتخابات عىل %5 من أصوات الناخبني كحد 

أدىن، يك تشارك يف الربملان.

إن وجود هذه العوامل وال سياّم التعليم، يخلق لدى الشعب حّداً أدىن 

من الوعي كاٍف لفهم املناخ السيايس وتقييم أداء الحكومة، والثقة بها 

يف حال شفافيتها وتنفيذها لوعودها، لتصبح أوثق مصدٍر يستقون 

منه معلوماتهم مام يدفعهم لاِللتزام بتعليامتها، باملقابل فإن هذا يجعل 

الحكومة تثق بهم فال تضطر إىل إعالن حالة الطوارئ حتى وقت 

الطوارئ. وقد رصح الربوفيسور هانز جورج كروسليتش، رئيس 

قسم علم الفريوسات يف املستشفى الجامعي يف هايدلربغ لصحيفة 

نيويورك تاميز: "رمبا تكون أكرب قوة لدينا يف أملانيا هي اتخاذ القرار 

الرشيد عىل أعىل مستوى يف الحكومة، إىل جانب الثقة التي تتمتع بها 

الحكومة بني السكان".

يف حني أن غياب هذه العوامل أوعدم تفعيلها يفسح املجال لصعود 

حركات اليمني املتطرّف وهذا ما حدث منذ أربع سنني عندما أتت 

الدميقراطية ِبرتامب إىل سّدة الحكم، الذي ارتفعت يف عهده معدالت 

جرائم الكراهية ضد األقليات قبل وأثناء الجائحة. إال أن الدميقراطية 

سالٌح ذو حدين، فهي أيضاً جاءت ِبأنغيال مريكل التي مل تكتِف بحّث 

شعبها عىل التضامن يف مواجهة الجائحة، بل أكّدت أنه ال ميكن 

السيطرة عليها ِبدون تضامٍن وتعاوٍن عىل املستوى الدويل، والتي 

عربت بشعبها املوجة األوىل من الجائحة وتواجه الثانية بدون اإلغالق 

الكامل، فهل ستنجح أملانيا يف ذلك؟ وهل ستستمر يف الحفاظ عىل 

الدميقراطية خاللها، وقد بدأت دوٌل أوروبيٌة بإعادة فرض حالة 

الطوارئ؟

أخرياً قال باراك أوباما: "تتطلب الدميقراطية وعياً أساسياً بالتضامن" 

وبترصٍّف أقول إن الدميقراطية ال ميكن أن تعمل بدون وعٍي أسايٍس 

بالتضامن. فهذه العوامل رضوريٌة لخلق وعٍي فكري فردي وجامعي 

اً باملسؤولية ويرَُتَجم عمالً مشرتكاً لخدمة املصلحة العامة  يُنِتُج ِحسَّ

والدستور. وعي كاٍف للحفاظ عىل الدميقراطية حتى وقت األزمات.

الديمقراطية في مهّب الجائحة
ما أن َتلوح أزمة في األفق حتى تتصّدر الديمقراطية قائمة الُمَعرَّضين للخطر، بل يوضع النظام الديمقراطي 

برمّته على المحّك في قدرته على الموازنة بين الحرية الفردية والمصلحة العامة. 

ميس محمد غيبور
ماجستير محاسبة من سوريا مقيمة في ألمانيا

ال يتطلب تدّخل الشرطة 
لحماية المرأة أو الطفل 

من العنف المنزلي 
الشكوى من الضحية، 
بل يكفي أن يبلغهم 

الجيران في حال 
سماعهم صراخاً. 

هل ستنجح ألمانيا 
بالتغلب على الموجة 

الثانية من الجائحة دون 
إغالٍق كامل؟ وهل 

ستستمر في الحفاظ 
على الديمقراطية، 

وقد بدأت دوٌل أوروبيٌة 
بإعادة فرض حالة 

الطوارئ
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باب القلب

 سوزان علي
شاعرة وكاتبة من سوريا

هل تريد إناًء تُفرُغ فيه تشاؤمك وكبتك وكل املصائب التي أملت 

بـك ومل تفصح عنها؟

أعلُم بأن رصاعك قديٌم قدم التاريخ، وبأن ميزان األخالق يعلو 

رسيرك، رغم أن قضيبَك مل يرتك حيلًة لنسيان وجوده دون 

جدوى.

كيف تصري موجوًدا وقادًرا أن تؤثر وتحدث ضجيًجا دون أن 

ميسسَك أحدهم بسوء، دون أن تعمل لياًل نهاًرا وتكد وتشقى 

ثم تفشل يف جني مثار ميزان أخالقك يف جني الحب والحياة 

اليسرية والنجاح واالعرتاف بجهدك، أخربك الرس الذي أخربته 

لغريك وأصابته العدوى والغرية وأصبح ميارسه أكرث مني؟

يف هذه الحكاية سأعرفَك عىل التحرش، دعك من أقاويل 

الرجال اآلخرين، صدقني فهم ليسوا بحاجٍة مثيل ومثلك إىل 

أن يتحرشوا بإحداهن، إنهم يعدون العيص فقط، ونحن من 

يتأمل. أولئك املنظرون األباطرة الطغاة الحاكمني الفاسدين، 

الذين مل يروا يف حياتهم كيف يجري  الرصف الصحي إىل 

النهر وكيف يجري النهر إىل أمعائنا.

 سأخربَك كيف تبدأ جرميتَك وتنهيها وكيف تختار ضحيتك، 

وما التوقيت املناسب لحفر القرب ومن ثم طمر اآلثام وراءك، 

ستشعر بالنشوة وظلم الحرمان الذي عشته منذ آالف السنني، 

ستتلمس وجودَك الذي مل يفلح عملك أودراستك أوأهلك يف 

جعلِه إنسانياً بحقوٍق وواجباٍت وطريق، أما كلمة الرجولة 

الفضفاضة التي سمعتها من أمك حتى ذابت شفتاها، 

فستتحقق ألول مرة بنزع روح أخرى، وستنتقم من كل هذا 

العامل، الذي فتنَك ودفعَك للطمع يف جسدَك، لرتكض كل 

يوم، ولتحصد يف الليل كمشة رمل تتزحلق بني أصابعك كلام 

أحكمَت قبضتَك عليها.

إن كانت حالتك مزرية جّدا،  وفقدت ثقتك بأقرب املحيطني 

بك وتريد أن تبدأ من جديد وتفرغ غضبك وفشلك يف كائن 

لن يسطيع مجابهتَك وصدك، اصعد الحافلة صباحاً، اخرتها 

فقرية قدمية ومكتظة، وليكن وجه السائق كوجهك، وللركاب 

ظالل سوداء، واحرش نفسك يف الزحام، ومتىش ببطء وقلد 

اهتزاز الحافلة وانقله إىل جسدك، هكذا أفعُل وأنجُح دوًما يف 

الوصول إىل دمعي.

يف آخر مرة كنت قد تقدمت بطلب لوظيفة شاغرة كحارس 

أمني إلحدى رشكات الهاتف املحمول، وبالطبع تّم رفض 

طلبي بحجة أنهم وجدوا مرادهم واكتفوا، ذلك بعد أن نظروا 

إىل أصابعي وثيايب نظرة األغنياء إىل املتسولني، رأيت عيون 

حراس األمن الجدد وهي تشمُت يف خيبتي، كم متنيت لو 

أصفعهم وأرديهم أرضاً. رميُت نفيس يف الحافلة ككرة من 

نار، وأنفايس تحرق رئتي، وكنت سأبيك لوال أن البكاء عار 

عىل الرجال، رأيُت فتاًة تقف قبالتي ويف يدها كتاب، وفعلتها 

مرة أخرى واهتز جسدي مع الحافلة، وعند توقفها أمام 

إشارة املرور كنت  وراء تلك الفتاة متاًما، استخدمُت كوع 

يدي كالعادة للمس نهدها، وعندما شعرْت بوقاحتي، وأطرقت 

رأسها يف األرض واحمر خدها، انترصُت وأخذُت حقنة من 

الرجولة والكربياء، وكأن املؤسسة اتصلت يب وواقفت عىل 

عميل، وليس هناك من سبب يدعوين إىل لوم ذايت عى فشيل 

يف الدراسة وعىل نكد زوجتي وهّم أوالدي، مل أشعر برغبة 

جنسية، ومل ينتصب قضيبي، ففي حاالت نادرة تأتيني اإلثارة 

من فعلتي هذه.

لقد خلق الله ضعف املرأة يك يساعدنا عىل الوقوف كلام 

اهتزت االرض من تحتنا.

حسناً لن أطيل الحديث والتفرع يف هذا املوضوع الشائك، 

بل سأقودَك إىل ما تنوي معرفته تحديًدا، أعلم بأنك سمعت 

من جارك أو رفيقك أو قريبك عن تجربته يف التحرش وبأنك 

لرمبا خفَت وقلقت من خوض التجربة، ألن فشلها يعني أن 

ترى نفسك للمرة األوىل، هذا عدا عن خطٍر سيعرتضَك من 

سجن أو رضب أو طرد، لذلك كام تتقن الحياُة نبذَك ورفضَك 

ومتعُن يف زيادة فشلَك، أتقن انت هذه اللعبة وال تذهب بعيًدا 

يف أفكارك، فالفشل وارد ولديك حل من اثنني: إما أن تدعي 

بأن الضحية تكذب، أو تهرب، اهرب وانَس قدميك، وتذكر بأنك 

عشت عمرك هاربًا متخفيًا ليس يف مقدورك مواجهُة املرآة، 

هاربًا من كل ما تعلمته وأنت تطفو يف قارب مثقوب.

يف الليلة املاضية شتمت إحداهن وهي متر أمامي مشغولة 

مبكاملة هاتفية، ظننتها لن تسمع الشتيمة، لكنها سمعتها أكرث 

من صوت املتصل، مع أن صويت كان منخفًضا للغاية، ما 

كان منها سوى أن رصخت وبدأت يف شتمي، فابتعدت عنها 

مستغرباً وكأنني ال أفهم عام تتكلم، هل برأيك وقف الناس 

معها عندما سمعوا شتامئها العالية يل؟

ما كان من املارة إال أن شتموها بدورهم واعتربوها نصف 

مجنونة، مع أنها ليست من الجميالت جدا اللوايت يدفعنك 

بسبب ثيابهن وجرأتهن يف وضع املساحيق فوق وجوههن، 

إىل هدم جرأتهن التي تفوقت عليك أنت الرجل، كانت امرأة 

عاديًة ال تلفت حتى حجر الطريق، يجب أن تحسد نفسها ألين 

شتمتها.

 دع غضبك ومزاجك يهدأ، وغادر مكتفيًا بالقليل فقط، إن 

هذا القليل سيجعلك رجاًل لـ 24 ساعة، وسترضب زوجتَك 

وتخرسها ورمبا ستطرد أمك من البيت إن سمعَت نكدها 

مجدًدا، وستنام دون إزعاج، دون رضيبٍة، ولن يهتز ميزان 

األخالق أعىل رسيرك، ستعيش ومتوت كجثة باردة دون أن 

تشعر بروحك ملرة واحدة.

أنا لم أنَس شيئاً ..
 آدم الشامي.

ناشط سوري مقيم في فرنسا

صغار،  بقينا  نحنا  كربوا..  هني  وإذا 

وسألونا وين كنتوا وليش ما كربتوا إنتوا؟ 

منقلن نسينا..

أنَس  فلم  أنا  أما  النسيان،  للرحابنة  سأترك 

شيئاً. عىل العكس كل يوم أتذكر وأكرب، أتذكر 

أضواء  أمي  تطفئ  أن  وما  أكرث،  فأشيخ  أكرث 

املنزل معلنًة ساعة النوم، أكون قد أنهيت حفر 

بصمت،  للدفن  واستعددت  بعكازي  قربي 

ألبعث يف صباح اليوم التايل من جديد.

هي عرشون عاماً مام تعدون، وأكرث من عرشة 

آالف مام أشعر وأعيش، منذ ألف عام ويومي 

عرش،  الخامسة  بعمر  كطفل  بوالديت  يبدأ 

محاطاً بألف محرم وألف.

ال ترصخ، ال تلعب، ال ترقص، ال تحتج، إطرب 

لفريوز، كن مطيعاً مهذباً، إقرأ لعباس العقاد، 

وال  ألستاذك،  حارض  قل  عمك،  شكر  تنَس  ال 

قبّل  غضب،  إذا  جدك  عصا  من  نفسك  تحمي 

ممدوح  ألبو  استسلم  دولتك،  رئيس  صورة 

استسلمت  أن  وكان  الحارة..  يف  الرمان  بائع 

إىل  عدت  هرمت،  أن  وكان  انكرست  أن  وكان 

وال  تسمعني،  أذن  ال  مضطرباً،  ذاهالً  املنزل 

لسان أملكه ألتكلم، فقط يف استقبايل جدراٌن 

تلتف  استفهام  وإشارات  وتخنقني،  تضيق 

حول عنقي وتقطع أنفايس:

� ملاذا أنا؟ 

؟ � ملَ سكتُّ

� ملاذا خلقت؟ وملاذا مت؟

واحتجاٍج  غضٍب  هيئة  عىل  األجوبة  لتأيت 

الخمسة  ابن  يا  أنت  هذا  بروحي:  يعصف 

عرش خريفاً، ماذا بعد؟ ماذا تنتظر؟ هذه هي 

ما،  يوماً  أبا ممدوح  البداية صدقني! ستنىس 

ولكن يستحيل أن تنىس ما حفره يف داخلك، 

مجاملًة  نادراً،  إال  تضحك  ولن  كثرياً،  ستبيك 

األكيد  عىل  وَحرِسًة  ضحكتك،  ستكون  رمبا 

ستكون. 

كربت  كلام  غفرانك  وسيكرب  كثرياً  ستحب 

ستسمي  نفسك،  عىل  ستتحايل  اإلساءة، 

به  تشعر  ملا  تجميالً  وطهارة،  صفاًء  غفرانك 

من ضعف، أنت الذي ال تعرف سوى أن تكون 

ضعيفاً.

أمك  رىض  عن  راٍض  أنت  هل  تجبني..  مل 

كلامت  زالت  ما  هل  تهذيبك؟  عن  وجاراتها 

الشيخ أبو سعيد عن ُخلقك وأخالقك ترن يف 

أذنك وتطربك؟ 

آه صحيح بالنسبة لطعام عمتك املر واملحروق 

هل مازلت تأكله مرغامً عىل االبتسامة بعد كل 

لقمة يك ال يؤذيها رفضك ملا تطبخ؟ ماذا عن 

عصا جدك، أما زلت تحتفظ بها تخليداً لذكراه؟ 

هل ما زلت صامتاً؟ 

متى آخر مرة مل تبِك فيها؟ 

جدران  عىل  سأنقش  أكرث،  عليك  أطيل  لن 

أن  قبل  تألفها،  كررها حتى  "ال"،  كلمة  عقلك 

يألفك التعب، يجب أن أتركك لتكمل حفر قربك، 

ومتوت بهدوء، وغداً لنا لقاء آخر. 

سيرة قضيب – 3
أنا متحرش.. أنا موجود

كاريكاتير: سارة قائد
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باب أرابيسك 

شخصية العدد

جورج غروس.. 
أغلقوا أفواهكم وتابعوا الخدمة

جورج غروس فناٌن أملاين اشتهر بشكل خاص 

برسوماته الكاريكاتورية ومواضيعه الساخرة يف 

عرشينيات القرن املايض السيام تعريته للقضايا 

االجتامعية واإلنسانية يف تلك الفرتة. كان عضًوا بارزًا 

يف مجموعات برلني كالدادائية واملوضوعية الجديدة 

أثناء جمهورية فاميار. 

ولد غروس �واسمه الحقيقي جورج إيرنفريد� يف 

برلني بأملانيا عام 1893، وقد غري اسمه احتجاجاً عىل 

الحرب والقومية األملانية. درس يف أكادميية دريسدن 

للفنون الجميلة، ثم يف املعهد الفني يف برلني. 

تأثر غروس بشدة مبشاركته يف الحرب التي اعتربها 

مبثابة "فجور جامعي"، لشدة دمويتها وسوداويتها. 

وكاد أن يعرض نفسه للقتل ليهرب من الجندية، لكنه 

نقل إىل مشفى األمراض العصبية، ليتم من ثم إخالء 

سبيله العتباره "غري صالٍح للخدمة". ويف أعامله 

الحقاً جرد غروس املقاتل من أي وصٍف بطويل، 

وحارب استخدام املواطن لتسويق الحروب منتقداً 

بذلك الحكم العسكري.

بعد ثورة نوفمرب عام 1918، انضم غروس إىل اتحاد 

سبارتاكوس/الحزب الشيوعي األملاين )KPD(. تم 

القبض عليه خالل انتفاضة سبارتاكوس يف كانون 

الثاين يناير 1919، لكنه هرب باستخدام وثائق 

مزيفة. بعد عام نرش مجموعًة من رسوماته بعنوان 

"Gott mit uns الله معنا"، وهي هجاء للمجتمع 

األملاين وعسكرته. وتم عرضها يف املعرض العاملي 

األول لحركة »الدادا الفنية« التي أسسها غروس 

وصديقه جون هارتفيلد يف برلني، اتهم غروس بإهانة 

الجيش، وتعرض لغرامة ومصادرة اللوحات. ثم صدر 

له »يف الظل« و»اللصوص«، اللذان سخرا من الطبقات 

العليا الحاكمة وعربا عن حياة الربوليتاريا املقموعة. 

ومن أعامله الفنية السياسية التي أثارت ضجة كبرية 

 Maul halten �لوحة »أغلقوا أفواهكم وتابعوا الخدمة

und weiter dienen « يف ملف »خلفية« عام ١٩٢٧، 

والتي يبدو فيها املسيح املعلق عىل الصليب واضعاً 

قناَع غاٍز عىل وجهه، يف عام 1928 حوكم بتهمة 

التجديف بعد نرشه لرسومات معادية لإلكلريوس. 

ووفًقا للمؤرخ ديفيد ناش، فإن غروس "رصح علًنا أنه 

مل يكن مسيحيًا وال مساملًا، لكنه كان مدفوًعا بالحاجة 

الداخلية إلنشاء هذه الصور". امتدت محاكمته حتى 

عام ١٩٣١ لكنها انتهت بتربئته. وقد تضامنت الكثري 

من الجمعيات الفنية والسياسية معه، كام تناول العديد 

من الصحافيني واألحزاب والكنائس هذه القضيَة. 

هاجر إىل الواليات املتحدة عام 1933 مع استيالء 

النازيني عىل الحكم. وبالطبع صادر النازيون الكثري 

من أعامله واعتربوها من الفنون املنحطة. يف أمريكا 

عرض أعامله بانتظام ودرّس لسنوات عديدة يف رابطة 

طالب الفنون يف نيويورك. عاد إىل برلني عام 1959 

حيث تويف فيها إثر تعرضه لحادث بعد فرتة وجيزة.

مروان شيخي 

السهروردي هو يحيى بن َحبَش بن أَِمريَك، وكنيته أبو 

الفتوح، ولقبه شهاب الدين، واشتهر بالشيخ املقتول.

ولد سنة 1155 يف سهرورد يف أذربيجان، وفيها تلّقى 

ثقافته األوىل الدينية والفلسفية والصوفية، ثم قام برحالت 

علمية عديدة، فكان كلام حل ببلد يبحث عن العلامء فيه 

فيأخذ عنهم ويصاحب الصوفية ويأخذ مبا كانوا ميارسونه 

من مجاهدات ورياضات روحية. يقول هرني كوربان يف 

مقدمته لحكمة اإلرشاق: “الحكيم الكامل عند السهروردي هو 

الحكيم املتأله، ذلك الذي عاش التأليه الداخيل الرسي، الذي 

يقابل ليس فقط عني اليقني وإمنا حق اليقني”.

وللدخول ملوضوع البحث حول قصة السهروردي مع صالح 

الدين األيويب كان ال بّد من هذه املقدمة، فصالح الدين أشهر 

من نار عىل علم، يقول عنه املؤرخ اإلنكليزي مالكم كامريون 

بأن "صالح الدين هو بحق نابليون كردي، كان قائداً ال يقل 

عن نابليون يف الجدارة والطموح لقيادة العامل الرشقي."

شارك مع عمه أسد الدين شريكوه الذي قاد جيش نور الدين 

زنيك يف حملته إىل مرص لنجدة العاضد الفاطمي ضد 

خصومه، وهناك توىل الوزارة وقيادة الجيش ولقب بامللك 

النارص، ثم أنهى حكم الفاطميني وأصبح صاحب السلطة يف 

مرص واستقل بها بعد وفاة نور الدين زنيك.

وما جرى بني صالح الدين والسهروردي نتيجة أحقاد فقهاء 

حلب عىل شهاب الدين، حيث أقاموا له مكيدة فدعوا إىل 

مناظرة علنية يف أحد جوامع حلب وسأله أحد فقهائها “هل 

يقدر الله أن يخلق نبيا آخر بعد محمد؟ فأجاب السهروردي: 

“الله ال حّد لقدرته”، فاجتهد الفقهاء أعداؤه وأّولوا يف إجابته 

أن السهروردي يجيز خلق نبي بعد محمد. فشكوا “كفره 

وخروجه عن الدين وطالبوا بقتله” إىل ابن صالح الدين 

األيويب فرّدهم، فرفعوا األمر إىل والده فأرسل لولده رسالة 

تشري عليه بقتل السهروردي، وهذا ما كان.

يقـول املؤرخ ابـن تغـري بردي: “فكتب أهل حلب إىل 

السلطان صالح الدين: أدرك ولدك وإالّ تتلف عقيدته. فكتب إليه 

أبوه صالح الدين بإبعاده، فلم يبعده، فكتب مبناظرته.

الشيخ المقتول.. صالح الدين األيوبي والسهر وردي
فناظره العلامء، فظهر عليهم بعبارته، فقالوا إنك قلت 

يف بعض تصانيفك إن الله قادر عىل أن يخلق نبيّا وهذا 

مستحيل. فقال: ما وجه استحالته؟ فإن الله القادر هو الذي 

ال ميتنع عليه يشء. فتعصبوا عليه فحبسه الظاهر، وجرت 

بسببه خطوب وشناعات”.

بسبب علمه وحجته البالغة التي غلبت كل فقهاء عرصه قام 

هؤالء فكتبوا محارض بكفره، بعثوها إىل السلطان صالح 

الدين وخوفوه أن يفسد اعتقاد ولده فكتب إىل ولده يأمره 

بقتله حتامً، وحينام قبض عىل السهروردي وأعلم بقرار 

قتله اختار لنفسه املوت جوعا يف الربيّة وقال البعض إنه 

مات سنة 1191 يف قلعة حلب وهو ما يزال شاباً ابن ست 

وثالثني سنة، لكن الكثريين يحسبون أن علمه يبلغ أضعاف 

أضعاف عمره.

ورغم تلك الخامتة املفزعة بقيت كلامت السهروردي شهاب 

الدين وأفكاره تنري قلوب املاليني وتغّنى بأشعاره عّشاق 

الخمرة اإللهية طاّلب النقاء عىل مر العصور.

الفنان أيهم مليشو من مواليد دمشق 1990، 
انتقل من دراسة العلوم البيئية في دمشق، 

إلى دراسة المسرح في المعهد العالي للفنون 
المسرحية، ومن ثّم التصميم الجرافيكي في 

تركيا التي يعيش فيها منذ عام 2015.

يقول أيهم عن تجربته: "يف سوريا كنت طالباً أحاول اكتشاف 

املواد والتقنيات املتاحة وكيفية التعامل معها ولكن بالتأكيد 

تجربة الهجرة والتفاعل مع ثقافة وجغرافيا مختلفة خلقت 

عندي مخزون معريف وبرصي كبري. كام أن وجودي يف 

اسطنبول املدينة القريبة معامرياً وثقافياً من دمشق منحني 

شحنة عاطفية بدونها كان عميل سيبدو منقوصاً."

بدأ أيهم التصوير الفوتوغرايف يف وقت كان يبدو فيه هذا 

النوع من الفن متجهاً بشكل كامل نحو الديجيتال، لكنه كان 

يبحث دامئاً باستديوهات التصوير القدمية يف دمشق عن 

أفالم أبيض وأسود وعن ورق حساس للطباعة ومواد للتظهري، 

وبالصدفة البحتة وجد أحد أصدقائه جهاز إسقاط رويس قديم 

للطباعة مبستودع عائلته وأهداه إياه، ليتمكن حينها من إنشاء 

مخترب صغري. 

"هذا التعامل الفيزيايئ مع الصور وقدريت عىل اختيار ملمس 

الورق وشم رائحة مواد التحميض، بنى بيني وبني الصورة 

عالقة مل أستطيع أن أبنيها مع الديجيتال.

والحقاً بدراستي للمرسح أصبحت أكرث اهتامماً مبا هو داخل 

الصورة من دراما وعالقات بني العنارص".

ومع بدء دراسته التصميم الجرافييك اضطر أيهم لدخول عامل 

الديجيتال، وتجرأ عىل طرح صيغ برصية جديدة واستخدام 

طيف أكرب من املواد والتقنيات، ومن هنا جاء مرشوع 

"شخوص ال أعرفهم". وفيه استحرض كل العنارص املرسحية؛ 

الخشبة الحكاية توزيع العنارص واألهم الفعل املرسحي الذي 

تؤديه هذه العنارص فيام بينها. 

وعن هذا املرشوع كتب أيهم: "العمل الفني يف عرص الصورة 

الضوئية صار مطالباً أن يعيد خلق الواقع بلغة جديدة، لكن 

عن أي واقع نتحدث، لقد أصبح الواقع صوراً نعيد إنتاجها يف 

كل مرة من خالل كادر ندخله لنعيش فيه، ال ميكننا أن نصدق 

ما نرى إال إذا أعطانا )اآلخرون( تصوراً عنه، وقدمت وسائل 

اإلعالم والتواصل صورة له، بالتايل فإننا ال نرى اآلخر بل يقدم 

لنا ضمن إطار/عامل ميكّننا من فهمه. 

ميثل مرشوع "شخوص ال أعرفهم" محاولًة لخلخلة هذا اإلطار، 

لقد تم نزع األشخاص من وسطهم )الطبيعي( وتم التالعب 

بالسياق التاريخي والثقايف لوجودهم داخل الصورة، وتركيب 

سياق آخر منزوع من الفالتر، سياق أكرث صدقاً وقسوة. 

فهل من املمكن ألعيننا ووعينا نزع الغشاء الذي يعرّف لنا 

العامل؟ رمبا تدفعنا أسئلة كهذه إىل مغامرة خطرة، تخرب 

)العامل( الذي بنينا صورته يف أذهاننا، لكن املخاطرة ليست 

الخراب بل االعرتاف به، إننا يف عامل يعج بالخراب، باملوت 

واإلبعاد القرسي.. الخوف يهاجم مناماتنا يحارصنا بأشكال 

مختلفة، يحارصنا نحن الذين نحيا ومنوت بني الصورة 

والتصور.

أردت أن أخرب الحكاية فنسجتها عىل وجوههم، إنهم أناس 

ال نعرفهم، هاجروا إليكم عرب الربيد، ليلعبوا معكم لعبتهم 

املفضلة، وليجعلوكم تطرحون أسئلة ال يعرفون هم إجابتها، 

سيكتفون بلعب دور املستمع الصامت."

حاول أيهم عىل املستوى الشخيص االبتعاد عن التزام رسالة أو 

قضية، وتجريد العمل من أي حكاية، واالهتامم فقط بالجانب 

البرصي، لكنه كان دامئاً يتوقف يف مكان ما ليبحث عن حكاية. 

ومع التحول إىل الدموية املفرطة يف سوريا كرب خوفه من 

جملة * التاريخ يكتبه املنترص* وكرد فعل يقول أيهم "شعرت 

أننا كفنانني يف موقع مسؤولية أكرب فعلينا ان نخرب الحدث 

و نصوغ الحكاية من زاويتنا طاملا اننا منلك لغة اممية عابرة 

للحدود واللغات" 

"شخوٌص ال أعرفهم".. 

مسرحة التصوير الفوتوغرافي للفنان أيهم مليشو
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شهر كانون األول هو شهر الحنني بامتياز. أستطيع أن أقاوم 

الذكريات خالل بقية أشهر السنة، لكن يف هذا الشهر تذوي 

الشجاعة، وتبوء كل محاوالت النسيان بالفشل وخاصة أمام 

زينة وبهجة األعياد.

ال أعرف ملاذا أربط الطقس البارد بالحنني، وكأن الحر يدفعك 

رأسك  ليدور  وأفكار  ثياب  من  يثقلك  ما  كل  من  للتخلص 

وروحك يف فراٍغ عجيب. أما يف الشتاء فأنت تحاول أن تدفئ 

نفسك وقلبك باملزيد واملزيد من األغطية والذكريات. وعىل كل 

حال فإن فعل التذكر هذا بعد سن الخمسني أو الستني يصبح 

من  حتى  السابقة  حياتك  إليك  تعود  فائدة،  بال  لكن  سهالً، 

دون أن تستدعيها، وتستحرض أمكنًة وروائح ووجوهاً منسية 

وتفاصيل ال أهمية لها عىل اإلطالق.

يحلو يل أن أتذكر هذا الشهر يف حمص، املدينة الصغرية التي 

عشت فيها ثالثة أرباع عمري. كانت فرتة األعياد مميزة رغم 

قلة وسائل الزينة، التي كانت تبيعها بعض املخازن التجارية 

الصغرية يف حي الحميدية يف قلب املدينة القدمية. ابتداًء من 

بدأت  املايض،  القرن  من  التسعينيات  فرتة  من  الثاين  القسم 

مظاهر األعياد وزينتها تنترش أكرث وأكرث، حتى اجتاحت حي 

املحطة بأغلبية سكانه املسيحية. بدأت بزينٍة خجولة تقترص 

نراها  صغرية  ميالد  شجرة  أضواء  عىل  األحوال  أحسن  يف 

بصعوبة من وراء النوافذ. وشيئاً فشيئاً بدأت تتعداها لتصبح 

زينة خارجية جريئة وجميلة، حتى أن أكرث القاطنني يف حي 

داخل  األوىل  امليالد  لعيد  شجرتني  يضعون  أصبحوا  املحطة 

املنزل والثانية عىل الرشفة أو يف الحديقة.

تبدأ  كانت  طفولتهم،  يف  وأوالدي  أنا  املسائية  نزهاتنا  أحىل 

بحي الحميدية لتفّقد الزينة واأللوان، مروراً باملحطة، حيث كنا 

باب القلب

مي جليلي
قاصة وروائية سورية مقيمة في هولندا

يف كامب بودل مل يجدوا عىل أصابع يدي أي بصمة! 

العام الثقيل الذي قضيته يف مشايف تركيا محى بصاميت، 

سأنتظر هنا مجربًة حتى تعود الخطوط إىل أصابعي، مل 

يخطر ببايل أنني عشت هذا العمر كله بال بصامت، لقد 

أتعبت الرشطي الصبور، وهو يبحث عن أثري البائد عىل 

جهاز أمن الكامب.

الصندوق األسود.. كان عشاءنا كل مساء

نضع الصندوق يف "امليكرويف"، فتفور سوائل لزجة عىل 

عجينة من األرز، وكرة صغرية من اللحم الذي أفقده الجليد 

هوية الحيوان الذي عيل اآلن أن آكل قطعة منه.

مل أستطع هضم لقمة واحدة من هذا الخليط، فكنت أعطي 

لبعض شباب الكامب صندوق طعامي. وأظنهم كانوا هنا 

منذ سنوات، محرومني من اإلقامة، يأكلون بشهية ال توصف 

ويتضاحكون بال هّم، ويف الصباح يخرجون إىل ملعب 

الكامب، يتصايحون وراء رضبات كرة السلة، يف املساء 

يتحلقون حول ورق الشدة ويتبادلون سجائر الحشيش، 

وآخر الليل يتشابكون باأليدي، فتأيت رشطة الكامب وتقف 

عىل بعد كايف، يك يتصالح الشباب الدائخني برضب 

قبضاتهم ببعض.

الجوع يأكل أفكاري، مل أذق لقمًة واحدة منذ ثالثة أيام.. عشت 

عىل عصري القهوة الهولندية.

حني وصلت الكامب، رفضت امرأة تقيم مع ابنتها املصابة بداء 

هز الرأس الهستريي، استقبايل يف غرفتها. أخذتني املوظفة 

إىل غرفة جديدة تقيم بها شابة تكتب الشعر عىل املوبايل، 

استقبلتني بربود ومل ترفع رأسها لتعرف من أنا، كانت كل 

ساعة تتلو كلامت كأنها شعر.

ركبت الباص مع البنت الشاعرة، إىل سوبر ماركت يبعد نصف 

ساعة عن الكامب، ثالثة أيام من الجوع جعلتني أتوقف ملياً 

أمام طعام ال أعرفه، ومعلبات غريبة وأجبان عمالقة، لكن الذي 

فاجئني مرطبان دبس خروب مكتوب عليه "خروب الشام"، 

حضنت املرطبان وشممت رائحة الزجاج البارد. 

عدنا إىل الكامب وحلم تغميس الدبس يرضم قلبي

الذكريات أخذتني إىل حاريت القدمية، كان يأيت بياع الدبس 

مع حامره كل يوم جمعة، نتحلق أنا وأوالد الحي حول الحامر 

وصاحبه، لنقايض الدبس بالخبز اليابس، يضع الخبز يف 

خرج حامره، ويخرج تنكة الدبس من الخرج الثاين، البائع 

العجوز يلف أصابع يده اليمنى بخرقة وسخة، كنت عىل يقني 

أن الحامر هو الذي أكل يد صاحبه، فقد كان حامراً جائعاً 

وحاقداً، يصفعه بائع الدبس عىل عنقه كلام استدار وحاول 

غرز رأسه بالخرج.

مند أطباقنا للبائع فيدلق لنا السائل األسود، نطري من الفرح، 

ويطري الذباب معنا، نهرع إىل البيت ونصب الطحينة عىل 

ذلك السائل الذيك، نغمسه بالخبز الساخن، بائع الدبس يغلق 

التنكة ويدسها يف الخرج، ويتناول علبة صغرية نحاسية 

يخرج منها شيئاً يشبه التبغ ويضعه بأنفه فيأخذ تلك الشمة 

التي تتغلغل يف جيوب رأسه ويغمض عينيه منتشياً، يف 

تلك اللحظة بالذات يرى الحامر صاحبه يف إغامءاته، يطاول 

رقبته وينهش الخبز مرسعاً، لكن هذه املرة مل ينتبه الحامر 

الطامع لنهاية نوبة صاحبه، ظل يجرش الخبز بني أسنانه، 

هجم العجوز عليه ولطمه بقوة كادت تكرس عظم وجهه، 

رفع الحامر رأسه متأثراً وخشخش بأجراس رقبته منقضاً 

عىل العلبة النحاسية، وخطفها من يد البائع، وعلكها بني 

أسنانه. بائع الدبس يدخل يده املصابة يف فم الحامر، يحاول 

إخراج علبة عطوسه دون جدوى، يجلس عىل حافة البرئ 

يلهث ويسعل، ثم يفك الخرقة عن أصابعه امللتصقة، يصب 

املاء ويغسل تلك الكف اللحمية، ينهض متثاقالً، يأخذ كمشة 

خبز ويضعها أمام فم الحامر الغاضب الذي يرفض املصالحة، 

فيسحبه العجوز من رسنه ومييض.

الصبية كاتبة الشعر، تسمع ذكريايت بال انفعال، وتقلب شاشة 

موبايلها، تبحلق يف نعوة سوداء أتتها عىل الواتس، ترصخ 

فيدوي صوتها يف الكامب، تقف.. تزيح الطاولة فترضب 

مرطبان الدبس بيدها، ينكرس الزجاج وينفرش الدبس عىل 

أرض غرفة الكامب "ويطرش" األرسة، ويصيب املالبس 

والحقائب واألحذية، فتغرق غرفة الكامب بالسائل الدبق.

قصة قصيرة..

دبس الخّروب 

نخصص الوقت األكرب لزيارة شجرة امليالد الطبيعية الكبرية 

فندق  أمام  نزهتنا  ونختتم  القطار،  محطة  أمام  الساحة  يف 

السفري، الفندق الكبري الوحيد يف املدينة، لنتأمل زينته التي 

كانت رائعة بنظرنا حينذاك.

مع بداية األلفية الثانية بدأت زينة األعياد تأخذ طابعاً خاصاً، 

فرحاً  ترقص  مخازنها  وواجهات  حمص  شوارع  وأصبحت 

املحطة  حيي  عىل  تقترص  الزينة  تعد  مل  الشهر.  هذا  خالل 

والحميدية وإمنا تعدتها لبضعة أحياء أخرى ذات طابعٍ سكاين 

البهجة.  يبعث  اجتامعي  تقليٍد  إىل  الزينة  لتتحول  مسلم، 

الشهري  الدبالن  التجارية يف حي  املخازن  واجهات  أصبحت 

ترتاقص تحت األضواء الجتذاب أكرب عدد ممكن من الزبائن. 

أما املقاهي الحديثة التي افتتحت حول فندق السفري ويف حي 

امللعب البلدي فقد كان لها النصيب األكرب من الزينة والزبائن.

كنا نحن أيضاً نضع شجرة امليالد، وهي شجرة قدمية جداً كنت 

قد أخذتها من شقيقتي. كانت طقوس وضع الشجرة وتزيينها 

مناسبة سعيدة ألطفايل، وإن كانت عملية صعبة بل ويف كثري 

من األحيان عسرية وذلك لتكرس أغصانها بسبب قدمها، رغم 

بواسطة  الشجرة  بجذع  وتثبيتها  للصقها  البائسة  محاوالتنا 

حباٍل نخفيها وراء الكرات امللونة، كان انحناُء الشجرة يزداد 

سعادتنا  ولكن  بالتدريج،  تتناقص  وزينتها  عام،  بعد  عاماً 

بوجودها كان يغطي عىل هرم هذه الشجرة.

فعاليات تسلية األطفال يف األعياد كانت تخيم عىل حمص 

بابا نويل )كام كنا  األمر كانت حفالت  الصغرية؛ يف بادئ 

كان  الذي  الشهري  الجن  ديك  مطعم  عىل  تقترص  نسميها( 

ملتقى لكثريٍ من عائالت حمص مبختلف أطيافها. مع تطور 

املدينة ازدادت هذه الحفالت لتشمل أغلب املقاهي واملطاعم 

الشهري  السفري  فندق  حفلة  ولكن  بعد،  فيام  أنشئت  التي 

كانت أكرب الحفالت بال منازع حيث كان يجتمع كل أطفال 

البلد.

ومن العادات التي درجت يف تلك الفرتة، استئجار بابا نويل 

من محل تجاري يف حي الحمراء، حيث يشرتي األهايل هدايا 

نويل،  بابا  بزي  بالتنكر  املحل  صاحب  ويقوم  منه  أطفالهم 

واملرور شخصياً عىل املنازل لتوزيع الهدايا، يف محاولة جريئة 

من األهايل إلقناع أطفالهم بوجوٍد فعيل لبابا نويل مام مينحهم 

بعض الشجاعة ليأملوا بحياة جميلة، وكأنهم كانوا يستشعرون 

ما ينتظرهم وينتظر أوالدهم يف هذا البلد. 

منزله  قُصف  من  منهم  اليوم،  حمص  يف  العائالت  تشتت 

وتهدم، منهم من اضطر إىل الهجرة واللجوء لبلد آخر، والقليل 

ممن تبقوا يعيشون ظروفاً قاسية. ومهام كان من أمر السكان 

سواء داخل البلد أو خارجها، فقد شغلتهم هموم الحياة ولقمة 

العيش ومشاكل العائلة والوطن عن التفكري باألعياد وبهجتها 

وزينتها.

أما األطفال الذين ذكرتهم فقد كربوا وتعلموا وانترشوا يف بقاع 

السعادة  منح  يحاول  بدوره  وصار  أنجب  من  منهم  األرض. 

ألطفاله يف األعياد، ومنهم ما زال يجهد لتأسيس كيانه. لكنني 

أجزم أنه يف روح كل امرأٍة ورجٍل عاش تلك الفرتة يف حمص 

النسيان،  ثلوج  تحت  قطبي  كدٍب  مختبئاً  الحنني  ذلك  مازال 

حتى يستيقظ يف كانون األول حني يقع عليه  جمر الشوق.

أطفال  ولكل  بقي،  وملن  منهم  غادر  ملن  حمص،  أهايل  لكل 

 : أقول  املستقبل  يف  وأملنا  الحارض  ونساء  ورجال  املايض، 

كونوا جميعاً بخري وسعادة.

يوميات مهاجرة..
حمص.. ذاب قلبي حنينًا لعيدك! 

العمل الفني أيهم مليشو

د. نعمت أتاسي
كاتبة سورية تحمل دكتوراه في األدب الفرنسي 

ومقيمة في باريس
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باب القلب

مهاجرون في ألمانيا

في هذه الزاوية نعّرُف القراء بشخصيات من المهاجرين الذين 
وصلوا إلى ألمانيا منذ سنواٍت طويلة، وتمكنوا من إعادة 

بناء حياتهم ومستقبلهم بعيدًا عن أشكال وحدود االنتماء 
التقليدي، وحققوا نجاحات في مجاالٍت عديدة، فاحتضنتهم 

هذه البالد وصارت لهم وطناً.

إعداد ميساء سالمة فولف

الكوريوغراف مي سعيفان

سوريُة األصل، دمشقية املولد، كانت ضمن دفعة األطفال األوىل يف مدرسة 

الباليه التابعة للمعهد العايل للفنون املرسحية يف دمشق.

"منذ الصغر كنت أحب الرقص وتقمص األدوار، مدرسة الباليه كانت الخطوة 

األوىل عىل طريق امتهان هوايتي، أجمل ما قد يحصل ألي إنسان هو أن يجعل 

من هوايته مهنًة واختصاص"تشبثت مي بحلمها حتى تخرجت كأول بالريينا 

محرتفة عام 1998.

حصلت عىل منحة دراسية من منظمة "KAAD"، فانتقلت إىل أملانيا لتلتحق 

بقسم الرقص الكالسييك واملعارص يف املعهد العايل للموسيقى والفنون األدائية 

يف فرانكفورت.

يف البداية عاشت مي رصاعاً فكرياً وثقافياً بني ما تعلمته يف املدرسة الروسية 

الكالسيكية التي تتبع لقوالب أدائية جاهزة وشكل تقليدي للعالقات من جهة، 

وما بني منهاج املعهد الذي يتيح مجاالً واسعاً لتقنيات الرقص املعارص واالرتجال 

واكتشاف اللغة الحركية الفردانية من جهة أخرى، حتى حسمت أمرها بعد عام 

ونصف من الدراسة واتجهت إىل الرقص املعارص.

بعد حصولها عىل الدبلوم، عادت إىل دمشق وعملت كأستاذة للرقص املعارص 

يف املعهد العايل لفرتة عام، شعرت خالله بالضغط املؤسسايت وتقييد حريتها 

يف أسلوب التدريس. فقررت العودة إىل أملانيا، حيث عملت يف نورنربغ وأنشأت 

مدرستها الخاصة التي درّست فيها الكالسيك واملعارص والفالمنكو والبيالتس 

والرقص الحر لألطفال، باإلضافة لعملها ككوريوغراف وكراقصة مع فرق أخرى.

عام 2008 عادت إىل دمشق، وأسست هناك فرقة تنوين املرسحية، املختصة 

باملرسح والرقص واألبحاث، وأسست أيضاً ملتقى دمشق الدويل للرقص املعارص 

يف دار األوبرا كجزء من شبكة مهرجانات إقليمية تدعى مساحات )لبنان، سوريا، 

األردن وفلسطني(. وعملت يف نفس الفرتة كمسؤولة برامج املرسح والرقص 

والسينام يف معهد غوته.

يف صيف ٢٠١١ قررت مي سعيفان االستقرار يف أملانيا من جديد، تابعت عملها 

يف فرقة تنوين وعملت عىل مرشوع أرشفة منامات السوريني ما بعد الثورة 

)منامات سورية( واعتمدت كل أعاملها املرسحية بعد ذلك عىل هذا األرشيف 

واملواضيع املحيطة به. 

قدمت أعاملها يف عدة بلدان وشاركت يف عدة لجان تحكيم وإدارة برامج ووضع 

مناهج وتقديم استشارات كخبرية يف الرقص املعارص، آخرها عملها كمرشفة يف 

برنامج فنون األداء يف جامعة الفنون يف برلني، وتقديم استشارات حول آليات 

رفع التنوع الثقايف يف مشهد الرقص املعارص يف أملانيا.

يف العام 2019 شاركت يف تأسيس جمعية نسوة يف برلني، والتي تعمل 

عىل دعم القياديات النسويات العامالت يف الشأن السوري املدين والسيايس، 

وتركز عىل موضوع الناشطية الفنية أي االستفادة من األدوات الفنية يف العمل 

السيايس واملدين كإحدى أساليب عمل الجمعية، باإلضافة للرتكيز عىل الناحية 

الجسدية بأبعادها الكثرية  كمدخل أسايس لكل املواضيع.

حسام قلعه جي
 كاتب سوري مقيم في ألمانيا

حاسة الشم يف األوطان التي تحرتق عىل مهل، 

هي عىل عكس بقية الحواس ففي حني تجربك 

الحواس األخرى كالبرص والسمع واللمس عىل 

حضور األشياء القبيحة كالدمار والخراب واللون 

األحمر دون أن متلك القدرة عىل فعل يشء، تبقى 

حاسة الشم نبيلًة رسيًة ال تستطيع أجهزة األمن 

أو رجال البوليس التقاطها.

ال أحد يستطيع أن يشم بأنفك متاماً مثل رواية 

العطر، لذا فإن أنفي هنا يعاين، ومنذ أشهر 

توقف عن العمل نهائياً. أحياناً أستحرض رائحًة 

ما هنا أو هناك ولكن دون جدوى. رائحُة الغسيل 

هنا تختلف عن تلك املعلقة عىل حبل الغسيل يف 

رشفة تطل عىل دمشق. املطر الغزير هنا ال يساعد 

األرض عىل التزين بعطرها ألنه مطٌر مباغت ال 

يعرف املقدمات املناسبة، وال يرتك الفرصة لألرض 

لتتصاعد رغبتها رويداً رويداً. لألرض يف دمشق 

بعد أول زخة مطر رائحٌة مكتملة ألنثى خصبة. 

أقول لسوسن كل ذلك. أوضح لها أن وجهها 

يبدو باهتاً يف مكاملات الفيديو عىل قلتها، كام أن 

صوتها يبدو صوت امرأٍة أخرى وهو مير متداخالً 

مع أصواٍت وأصداٍء ألصوات رجال جالسني يف 

مكاتبهم وهم يتجسسون علينا.

"مشتاٌق لرائحتك" أقول لها ويضعف االتصال 

بحيث تتجمد صورتها وهي تنظر إيل باهتامم. 

أرسح يف تفاصيل وجهها بضع دقائق منتظراً 

عودة الشبكة من جديد. أتذكر أنني مل أودعها 

حينام هربْت. كنت أنانياً وأهوج. لكّن كل يشء 

حدث عىل عجل. طلبُت من السائق أن مير من 

حّي املهاجرين. سنتأخر قال يل. ولكنني أرصيت 

عىل ذلك. تناقصت أمنيايت إىل أن اعتربت رؤية 

مصباح رشفتها املضاء مبثابة وداٍع صغري 

احتفظت به لنفيس. سألتها مرًة إن كانت مستعدًة 

للهرب معي وركوب البحر ولكنها سكتت. 

 يف الصباح تصلني رسالة منها تخربين فيها 

أنها حزينة ألجيل وأنها ستحاول إيجاد حل لهذه 

املشكلة املتعلقة بالرائحة.

 أثق بكالمها ألنها مل تخذلني يف يوم. 

يسلمني موظف الربيد بعد أسبوعني طرداً. 

أخربته بأن يف األمر خطأ ما إذ ما من رسائل 

ينتظرها الهاربون واملنفيون ولكنه يؤكد أن 

الطرد يحمل اسمي. 

فتحت الطرد عىل عجل، تخيلت السيارات التي 

ركبها هذا الطرد والحواجز العسكرية التي 

عربها، أتخيل الطائرة التي حملته بني أرساب 

السوخوي وال اف 16 وأستحرض منظر البحار 

التي شاهدها من نافذة أناٌس متعبون ال يكرتثون 

للطرد املرمي يف ظلمة قسم األمتعة. أتخيل 

األيدي التي حملته من مكان إىل آخر واألصابع 

التي ملسته. الحواجز املختلفة التي قطعها األرشار 

واألخيار، املرتزقة، الحواجز العسكرية، رجال 

املخابرات بقمصان الفيسكوز امللون. أفكر يف كل 

الذين تحسسوا الطرد وتركوه يعرب يف النهاية.

أكتب لها عىل الواتساب بينام أدخل أنفي يف 

مالبسها الطازجة التي أرسلتها من الوطن. 

يستعيد أنفي ذاكرته امليتة ويغدو حساساً كأنف 

أرنب بري. يتحسن هواء املهجع املحمل باألىس 

والتنهيدات الطويلة. مالمح االرتياح ظاهرٌة 

عىل وجوه بقية الالجئني يف الغرفة عندما أفتح 

الكيس فتنسل رائحته بهدوء بني دخان السجائر 

والعرق الثقيل. ينظرون يف عيون بعضهم 

البعض وكأنهم يستحرضون أشياء مفتقدة. 

أرسح يف تأثري رائحة سوسن، يف هذا السحر 

دون أن أجد تفسرياً مقنعاً. 

أخربها بأنها مجنونة وال منطقية ولكنها تتجاهل 

ما أقوله وتسألني إذا ما كانت بقية من رائحتها 

تسكن فيه. 

ـ "لبستهم ساعة، قلت يف نفيس فألساعده.. هذا 

املسكني. ال تستطيع الحكومات تقديم مثل هذه 

الخدمات".

تسكت.. يهمد نزقها وجنونها املعتادان فجأة 

ويتناهى إىل أذين لوهلة صوت نشيج. أسألها 

عام جرى، ولكنها تتحايل عىل املوضوع، أخرياً 

تخربين بأن كل األشياء فقدت رائحتها وبأنها 

تعاين كام أعاين أيضا.

شرفة تطل على دمشق
أقدر ما تعنيه بكالمها وأفكر بإرسال يشء 

لها. أقرر أخرياً؛ أرسل لها كنزة بيجاما رياضية 

مطبوع عليها صورة سنجاب بني. 

أحب سوسن ألنها تحبني دون مقابل.. هذا هو 

الحب. يبدو األمر غريباً ولكنه ليس بأكرث غرابة 

من رائحة حرب تتفسخ منذ سنوات.

 تستعيد رئتي حيويتها. ما بني رائحة الياسمني 

يف الكيس القاميش الذي أرسلته كهدية إضافية، 

وما بني رائحة شجر الصنوبر العالقة يف دانتيل 

حاملة صدرها أنقل أنفي. أدخل مالبسها الداخلية 

يف وساديت فيسرتد عقيل كل األحالم الجميلة 

عندما أغفو.

أخاف عىل الرائحة من أن يرسقها هواء الغرفة، 

فأسارع ألخبئها من جديد حتى ال يفسد هذا الكرم 

اآليت من بالد بعيدة. احتفظ برائحة سوسن، 

أحفظها كام يحفظون القتىل واملفقودين يف 

املشايف. أعامل مالبسها كام يعاملون مخطوطاً 

قدمياً يف متحف فريد. تصبح مالبسها مثل وردة 

بني دفتي كتاب.. رائحتها خليط من كل األشياء 

املتناقضة.

مىض شهران منذ اتصالها األخري، شكرتني 

عىل الهدية ولكنها رسعان ما أغلقت الهاتف يف 

وجهي بعد أن وصفتني بالعاشق التعبان زاعمًة 

أال رائحة للشوق يف قمييص وأنها ترسعت عندما 

أرسلت شيئاً خاصاً إىل رجل ميت. 

ـ "أتظن أن ما أرسلته لك كان لعب والد؟"

يرمقني بقية الالجئني بخيبة أمل بينام يعاملني 

اآلخرون بجفاء، وميرون أمامي دون أن يلقوا 

التحية حتى. 

منذ ذلك اليوم أرسل الرسائل إىل سوسن كل 

يوم ولكنها ال ترد. سوسن قد تكون هي األخرى 

سافرت إىل بالد بعيدة، مثل رائحتها التي تالشت 

رويداً رويداً ورسقتها جدران املهجع وأنوف 

الالجئني اآلخرين. 

مل يبق من سوسن يشء سوى خرقتني باليتني 

وياسمني يابس كجراد محنط.

يوميات مهاجرة..
حمص.. ذاب قلبي حنينًا لعيدك! 

العمل الفني أيهم مليشو
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Auf Deutsch

Seit fast 10 Jahren arbeite ich in der 
Kernzeitbetreuung einer Grundschule, 
wobei Kreativität und Spontanität 
ständige Begleiter sind. Während eines 
Spaziergangs mit einigen Kindern 
habe ich begonnen, aus dem Stegreif 
bekannte deutsche Märchen der 
Gebrüder Grimm zu erzählen. Die 
Gruppe der interessierten Kinder wuchs, 
die „Märchenstunde“ wurde zu einem 
festen Termin.

Ein Mädchen, das immer mit großem 
Vergnügen den Märchen folgte, war 
Lina – die Tochter von Sofie Jamous, 
Mitarbeiterin bei samo.fa+ (Stärkung der 
Aktiven aus Migrantenorganisationen 
in der Flüchtlingsarbeit) Reutlingen 
– einem Projekt, auf dessen Arbeit 
ich später noch eingehen werde. 
So führte eines zum anderen, ich 
wurde von Sofie gefragt, ob ich mir 
nicht vorstellen könnte, Kindern von 
Flüchtlingen im Alter von ca. 6 bis 12 
deutsche Märchen online mithilfe 
von „Zoom“ zu erzählen. Ich konnte – 
auch weil bedingt durch Corona die 
Betreuung in der Schule eingeschränkt 
wurde. Zudem verfügte ich über die 
technischen Voraussetzungen und 
hatte auch schon Erfahrung mit 
Online-Nachhilfe, die ich ebenfalls noch 
erteile, gemacht. Außerdem fand ich 
den Gedanken reizvoll, mit dieser Art 
der Märchenstunde viele Kinder an 
verschiedenen Orten zu erreichen.

Seit Juni 2020 erzähle ich nun zwei 
Mal monatlich deutsche Märchen, 
bevorzugt der Gebrüder Grimm. Das 
erste Märchen war „Rumpelstilzchen“, 
danach folgten u. a. „Aschenputtel“, 
„Dornröschen“, „Rapunzel“, „Frau 
Holle“, „Schneewittchen“,…..Ergänzt 
werden die Märchenstunden durch 

Verständnisfragen, ein Quiz und ein 
Lied zum Märchen. Zudem können auf 
diesem Wege auf spielerische Weise 
Grammatikthemen nähergebracht und 
Wortschatzübungen gemacht werden. 

Es freut mich zu sehen, dass sich seit 
Beginn der Online-Märchen eine treue 
Zuhörerschaft unter den Kindern 
gebildet hat. Dass sie mit großer 
Aufmerksamkeit den Erzählungen 
folgen, kann man auch daran erkennen, 
wie problemlos sie die Fragen zum 
Märchen beantworten und auch einzelne 
Passagen korrekt wiedergeben können. 
Berührungsängste bestehen durch diese 
Form des Erzählens nicht, die Kinder 
fühlen sich daheim in ihrer gewohnten 
Umgebung wohl und reagieren sehr 
offen und aufgeschlossen mir gegenüber. 
Das zeigt sich auch darin, dass sehr 
viel Privates erzählt wird und auch mir 
persönliche Fragen gestellt werden. 
Die Märchenstunde findet auch nicht 
anonym statt, niemand hat Kamera oder 
Ton deaktiviert, jedes der Kinder verfügt 
über ein Gesicht und ich kann dadurch 
auch die Emotionen gut einschätzen. 
Im Umgang mit Notebook, Smartphone 
oder Tablet sind sie bereits vertraut, 
so dass die „Online-Märchenstunde“ 
auch aus diesem Grund eine hohe 
Akzeptanz erfährt und die Kinder vor 
keine technischen Probleme stellen. 
Wünschenswert wäre es, wenn 
sich vermehrt auch Mütter an den 
Märchenstunden beteiligen würden, die 
Einladungen richten sich explizit auch 
an sie.

Sofie Jamous ist während dieser Zeit 
zu meiner festen Ansprechpartnerin 
geworden, mit ihr koordiniere 
ich die Termine und sie lädt 
die Familien rechtzeitig zu den 

Online-Märchenstunden ein. Die 
Zusammenarbeit verläuft sehr 
harmonisch und unkompliziert, sie 
ist die „Macherin“ im Hintergrund, 
während ich für die Auswahl der 
Märchen, Fragen, Quizspiele und Lieder 
verantwortlich bin.

Ich denke, dass diese Form der 
Kommunikation auch künftig, wenn 
sich unser Leben nach Corona wieder 
normalisiert haben wird, beibehalten 
oder zumindest als Ergänzung zu 
Präsenzveranstaltungen gesehen 
werden könnte. Vorteile wären die 
größere Reichweite, nicht nötige 
Anfahrten und die mögliche spontane 
Entscheidung, sich ein Online-Märchen 
anzuhören. Egal ob und in welcher Form 
die Märchenstunde weiter fortgeführt 
werden wird, ich würde mich auf jeden 
Fall freuen, wenn ich weiterhin Teil 
dieses Angebotes sein dürfte.

Ermöglicht wird dieses Online-
Angebot vom Projekt samo.faPlus, 
das vom „Bundesverband Netzwerke 
von Migrantenorganisationen“ in 
31 Städten bundesweit koordiniert 
wird. In Reutlingen steht das 
Bildungszentrum in Migrant*innenhand 
e.V. hinter alles samo.fa-Aktivitäten 
Zum samo.fa-Team in Reutlingen 
gehören drei Frauen – Galina Lerner, 
Eva Laufer und Sofie Jamous. Jede 
Projektmitarbeiterin begleitet eigene 
Themen und betreut unterschiedliche 
Zielgruppen. Das Besondere an dem 
von der Beauftragten für Migration, 
Integration und Flüchtlinge geförderten 
Projekt ist, dass es ausschließlich von 
Migrantenorganisationen getragen 
wird und dass die Ehrenamtlichen 
dort ihre eigene Migrationserfahrung 
und ihr interkulturelles Wissen 

einbringen, um neu Angekommene 
besonders einfühlsam beim 
Ankommen in ihrer neuen Heimat 
Deutschland zu begleiten. Es freut 
mich, dass ich als Ehrenamtliche ohne 
Migrationshintergrund beim Online-
Projekt „Märchenstunde“ mitwirken 
darf und den teilnehmenden Kindern 
beim Vertiefen der deutschen Sprache 
behilflich sein kann.

Die Aktivitätsschwerpunkte von samof.
fa-Reutlingen liegen in den Bereichen 
Bildung, Begleitung der Kinder und 
Jugendlichen bei ihrer Integration 
in den Kita- und Schulalltag und 
Beratungsangebote für Familien.

Die Begleitung der geflüchteten 
Familien ist auch weiterhin das 
wichtigste Ziel der samo.fa-Arbeit 
vor Ort. Viele Aktivitäten werden auf 
Familien als Gesamtheit ausgerichtet. 
Die meisten Veranstaltungen richten 
sich jedoch insbesondere auf die 
Unterstützung von Frauen, Kindern 
und Jugendlichen. Dadurch konnten 
die Beziehungen zu den geflüchteten 
Familien vor Ort weiter gefestigt 
werden. Die Familien fragen gezielt 
nach Hilfe oder Informationen, 
melden ihre Kinder bei eigens 
organisierten Ferienprogrammen oder 
Bildungsangeboten an oder fragen um 
Rat bei schwierigen Lebenssituationen. 
Diese Spezialisierung auf der Betreuung 
dieser Familien ist zwischenzeitlich 
in der Stadt bekannt und es kommen 
gezielte Anfragen zu aktuellen Fällen. 

Man kann also durchaus von einem 
„Erfolgsmodell“ sprechen, dessen 
weiterer Fortsetzung hoffentlich keine 
(u. a. finanziellen) Grenzen gesetzt 
werden…

Online-Märchenstunde für Kinder 

Der Zufall schreibt die besten 
Geschichten – an diesen Satz muss ich 
immer denken, wenn ich mir vor Augen 
halte, wie meine ehrenamtliche Tätigkeit 
bei samo.fa in Reutlingen begonnen hat…

von: Sabine Martin
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Auf Deutsch

Vor fünf Jahren erschien die erste Ausgabe 
von Abwab, während sich Hunderttausende 
Syrerinnen und Syrer auf die Flucht nach 
Europa und speziell nach Deutschland 
machten, um dem Tod zu entrinnen. Abwab 
war ein Versuch, dieser Gruppe eine Stimme 
in der eigenen Muttersprache zu geben 
und sie beim Ankommen in der neuen 
Heimat zu unterstützen. Abwab war auch 
der Versuch, eine Brücke zwischen den 
neuen Einwanderern und der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft zu bauen. Mehrere 
Seiten jeder Ausgabe sind deutschsprachig.

Hauptsächlich durch ehrenamtliches 
Engagement getragen konnte sich Abwab 
im Laufe der Jahre etablieren. Sowohl 
die Print- als auch die Onlineausgabe der 
Zeitung entwickelten sich weiter, neue 
Autorinnen und Autoren kamen dazu, die 
Themenpalette wurde breiter. Inzwischen 
ist die ständige Redaktion bunt gemischt 
und setzt sich aus erfahrenen Journalisten, 
Akademikern mit spezieller Fachexpertise 
und jungen Nachwuchsjournalisten 
zusammen.

Die Bedürfnisse von Geflüchteten und 
Migranten stehen bei der monatlichen 
Themenwahl im Zentrum. Die Diskussionen 
in der Community erreichen die Redaktion 
auch direkt in Form von konkreten Fragen 
und Themenvorschlägen. Bei der Erörterung 
rechtlicher und verfahrenstechnischer 
Fragen begnügt sich die Zeitung nicht 
mit der Rolle eines Übersetzers, der 
Informationen übermittelt. Vielmehr nimmt 
Abwab die Alltagserfahrungen der neuen 
Einwanderer als Ausgangspunkt und 
erläutert konkret, wie man mit bestimmten 
Gesetzen und Vorschriften umzugehen hat. 
Zudem berichtet Abwab über Initiativen, die 
sich der Unterstützung von Geflüchteten 
und Migranten verschrieben haben und 
bietet eine Plattform für Menschen, die 
ihre Ideen und Erfahrungen zum Ausdruck 
bringen möchten.

In der Berichterstattung sind Wahrhaftigkeit, 
Unabhängigkeit und Sorgfalt von Anfang 
an Grundprinzipien der Redaktion gewesen. 
Ebenso die Ablehnung der Methoden 
des Sensationsjournalismus und das 

Einstehen für Freiheit. Dies zeigt sich in 
der Auseinandersetzung mit kontroversen 
Tabuthemen, wie etwa Homosexualität,  
Kinderkriegen außerhalb der Ehe, Adoption 
oder sexuelle Belästigung.

Diese Themenvielfalt zeigt, dass Abwab 
seine Rolle keineswegs nur darin sieht, als 
Ratgeber für Geflüchtete und Migranten 
in Deutschland zu fungieren und ihnen 
praktische Anleitungen für Alltagsprobleme 
zu liefern. Vielmehr leistet Abwab einen 
Beitrag zum Dialog und trägt zur Achtung 
der Vielfalt und Diversität bei, indem es 
Fragen von allgemeinem öffentlichen 
Interesse mit und für ein neues Zielpublikum 
diskutiert. Dies ist eine Errungenschaft, auf 
die Abwab stolz ist.

Der Erfolg eines jeden Informationsmediums 
hängt im Wesentlichen davon ab, den 
Respekt und das Vertrauen der Leser zu 
gewinnen. Dieser Herausforderung werden 
wir uns auch im neuen Jahr stellen. Wir 
wünschen unseren Leserinnen und Lesern 
alles Gute für 2021!

Souad Abbas
Chefredakteurin

Übersetzung:
Mohamed Boukayeo,  
Mahara-Kollektiv,  
boukayeo@mahara-kollektiv.de

Abwab feiert fünfjähriges Jubiläum

Das Jahr 2015 ist in der modernen 
Geschichte Deutschlands ein besonderes 
Jahr, in dem Deutschland seiner 
humanitären Pflicht nachging und 
Hunderttausende Geflüchteten aufnahm. 
Mit diesem politischen Handeln sind 
allerdings bestimmte Themen in den 
gesellschaftlichen, akademischen sowie 
politischen Vordergrund gestellt worden, 
u.A. die Integration von Geflüchteten. 
In meiner Wahrnehmung konzentriert 
sich die aktuelle Integrationsdebatte 
bislang zumeist auf Sprache, Bildung, 
Ausbildung und Arbeitsmarkt, deren 
Bedeutsamkeit für den Integrationsprozess 
jedes Einzelnen zweifelsohne sehr hoch 
ist. Doch die Beschränkung auf nur diese 
integrationsbezogene Felder deutet 
meines Erachtens auf eine politische 
Integrationsstrategie hin, die auf Dauer 
viele Antworten auf neu entstandene 
Fragen und Herausforderungen nicht 

liefern kann. Um dies zu ändern, sollen 
die politische Integration sowie die 
Identitätszugehörigkeit von Geflüchteten 
ins s Zentrum der Integrationspolitik gestellt 
werden. In Rahmen dieser Politik sollen 
die Geflüchteten als aktive Bürgerinnen 
und Bürger dieses Landes gesehen 
werden. Man muss ihre Beteiligung und 
Teilhabe am politischen Leben aktiv 
fördern. Denn die Geflüchteten sollen 
nicht nur zum gesellschaftlichen, sondern 
auch zum politischen Leben gehören. 
Die Darstellung von Geflüchteten als 
Menschen, die lediglich Hilfe benötigen, 
verstärkt ihre Stereotypisierung als passive 
Mitglieder, welche auf die Unterstützung 
anderer angewiesen sind. In diesem 
Zusammenhang halte ich es für erforderlich, 
über notwendige Rahmenbedingungen für 
die Ermöglichung der politischen Teilhabe 
von Geflüchteten zu diskutieren, weil die 
Lösungsfindung für integrationsbezogene 

Herausforderungen  lediglich über eine 
aktive (vor allem politische) Mitwirkung der 
Migrantinnen und Migranten möglich ist. 

Am 24.11.2020 veranstaltete samo.
fa plus (Stärkung der Aktiven aus 
Migrantenorganisationen in der 
Flüchtlingsarbeit) eine digitale 
Dialogkonferenz zum Thema „Ich-wir-
Verein-Demokratie? Vereinsgründung als 
sicherer Weg zur Integration?“ Dabei gab 
Frau Meral Sağdıç den Teilnehmenden ein 
umfassendes Bild über die geschichtliche 
Entwicklung der Migrantenorganisationen, 
welche am Anfang ihrer Entstehungsphase 
als Orte der Geselligkeit, .................... 

Von einer politischen Passivität zu einer 
politischen Aktivität

 von Monzer Haider

Für jemanden, der aus Syrien kommt, ist die Demokratie keine Selbstverständlichkeit. In März 2011 gingen Tausende Syrerinnen und Syrer 
auf die Straßen um für die Demokratisierung der politischen Ordnung und  gegen das undemokratische und menschenrechtsverachtende 
System zu demonstrierten, welches  Syrien über 50 Jahre mit Unterdrückung und militärischer Gewalt regierte und auch heute 
noch  regiert. In dieser Zeit prägte sich in der Bevölkerung die allgemeine Wahrnehmung ein, dass die Ausübung der Politik negative 
Konsequenzen mit sich bringt, weshalb sich die absolute Mehrheit der syrischen Gesellschaft von der Politik fernhielt oder, genau gesagt, 
wurde von der politischen Ausübung bewusst ferngehalten. Durch die brutale Reaktion des syrischen Regimes auf die Demonstrationen 
sind Hunderttausende Menschen ums Leben gekommen und Millionen machten sich auf den Fluchtweg, um ein neues sicheres Zuhause 
sowie ein Leben in einer Demokratie zu suchen. 

Sie können den ganzen Artikel auf der 
Website der Zeitung “Abwab“ lesen
www.abwab.eu
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