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املجاالت،  �شتى  يف  تعمل  م�شجلة  جمعية  األف   600 من  اأكرث  اأملانيا  ت�شّم 

خا�شة الثقافية والريا�شية واالإن�شانية والرتفيهية. واإذا نظرنا عن كثب نعلم 

ال�شيا�شية  فاالأحزاب  اأملانيا،  يف  املدنية  الدولة  اأ�شا�س  ت�شّكل  اجلمعيات  اأن 

والنوادي الريا�شية الكبرية وغريها من املوؤ�ش�شات هي يف الواقع جمعيات. اإّن 

العمل اجلمعوي يف هذا املجتمع غالًبا ما يتعدّى كونه ن�شاًطا ترفيهًيا ليكون 

اإىل  جزًءا مكّماًل للحياة االجتماعية للفرد واجلماعة وال�شبب يف ذلك يعود 

ومن  ال�شعد.  على خمتلف  النافعة  والعائدات  العمل  لهذا  املت�شعبة  االأهمية 

تاأثريات عمل اجلمعيات واملنظمات دورها املتنامي يف عملية اندماج املهاجرين 

وتوطيد �شبكة التوا�شل بني املجتمعات ال�شغرى اأو اجلن�شيات املتعددة التي 

باتت تتزايد يف قلب املجتمع االأملاين. فمن الناحية االجتماعية يربز االنخراط 

يف اجلمعيات اأحد حمركات االندماج يف املجتمعات املهاجرة من خالل مثاًل 

خلق م�شاحة للت�شارك يف االهتمامات بغ�س النظر عن االأ�شول االإتنية اأو اأي 

نوع من االختالفات االأخرى بني االأفراد.  و�شمن هذا االإطار تقوم اجلمعيات 

وقائي  دور  بذلك  ولها  واالختالط  االنفتاح  على  التحفيز  يف  االأكرب  بالعمل 

اإىل متكني االندماج على  يوؤّدي  التطرف مّما  اأو  االنعزالية  نوع من  اأي  �شّد 

للدميوقراطية حيث  اأنه مدر�شة  العمل اجلمعوي  فوائد  الطويل. ومن  املدى 

يتعلّم االأفراد اأ�ش�س التفاعل ح�شب املبادئ والقيم الدميوقراطية مثل انتخاب 

االأع�شاء وحرية التعبري والعمل �شمن جلان. ولذلك فاإن اجلمعيات هي كذلك 

راأ�س مال اجتماعي تظهر اأهميته العملّية يف اأوقات االأزمات على �شبيل املثال، 

كما �شهد اجلميع ذلك خالل موجة الالجئني القادمني اإىل اأملانيا وكيفية حتّرك 

امل�شتجّد.  الو�شع  مع  التعامل  يف  الكبرية  وم�شاهمتها  التطوعية  اجلمعيات 

واملردود النفعي بهذا املعنى متبادل، وحم�شول العمل اجلمعوي للفرد نف�شه 

كبري جلهة التقدير االجتماعي وحتى احلكومي اإذ ي�شاهم الن�شاط االجتماعي 

اأو  لعمل  التقّدم  عند  اأوفر  حظوظ  على  احل�شول  يف  االإحيان  من  كثري  يف 

من�شب على �شبيل املثال. اأما من الناحية النف�شية، فقد اأثبتت عدة اإح�شائيات 

ودرا�شات اأن االأ�شخا�س الذين يقومون بعمل تطوعي يحققون توازًنا اأف�شل بني 

حياتهم العملية وال�شخ�شية مما يجعل حياتهم اأ�شعد. العمل التطوعي هو جزء 

اأ�شا�شي من العطاء، لذا فهو مينح االإن�شان درجة من الر�شا عن نف�شه باأنه قام 

مبا متليه عليه اأخالقه االإن�شانية من فعل اخلري. ويبقى االإ�شارة اإىل اأن العمل 

اجلمعوي له اأ�شوله واأخالقياته الذي على الفرد اأن يراعيها، ومنها االلتزام 

وحب العمل التطوعي واحرتام اجلمعية اأو املنظمة التي نعمل فيها، وتطوير 

ح�ّس من االنتماء والوفاء لها. فمتى حتّققت هذه ال�شروط  و�شل العمل اإىل 

امل�شتوى االأمثل وقطف ثماره كل االأطراف.

اأهمية العمل اجلمعوي

كلمة التحرير

Darum ist Vereinsarbeit
so wichtig

In Deutschland sind über 600.000 Vereine registriert, die in 
verschiedensten Bereichen, insbesondere in den Bereichen 
Kultur, Sport, Soziales und Freizeit/Unterhaltung, tätig sind. Bei 
genauerer Betrachtung erkennen wir, dass diese Vereine die 
Grundlage des Zivilstaates in Deutschland bilden. 
Die Vereinsarbeit geht in dieser Gesellschaft über die 
aktive, freizeitliche Mitarbeit hinaus; sie vervollständigt das 
gesellschaftliche Leben des Individuums und der Gemeinschaft. 
Der Grund dafür geht zurück auf die umfangreiche Bedeutung 
dieser Arbeit und die nützlichen Verdienste für die verschiedenen 
Ebenen. 
Der Einfluss der Arbeit von Vereinen und Organisationen erstreckt 
sich zunehmend auf den Integrationsprozess der Migranten 
und die Stärkung des Kommunikationsnetzes zwischen den 
Völkerschaften und den zahlreichen Nationalitäten, die in der 
deutschen Gesellschaft wachsen. Aus gesellschaftlicher Sicht ist 
das Engagement in den Vereinen eines der antreibenden Kräfte 
für die Integration in den Migrationsgesellschaften, beispielsweise 
durch die Schaffung eines Raumes für die gemeinsame Teilhabe 
an denselben Interessen ungeachtet der ethnischen Herkunft 
oder jedweder anderer Unterschiede zwischen Individuen. In 
diesem Rahmen leisten die Vereine wichtige Arbeit zur Öffnung 
und kulturellen Vermengung. Dadurch üben sie eine präventive 
Funktion gegen jegliche Isolation oder jeglichen Extremismus 
aus, was eine langfristige Integration ermöglicht.
Der Nutzen der Vereinsarbeit liegt auch in ihrer Funktion als 
Schule für die Demokratie, da die Individuen gemäß den 
demokratischen Prinzipien und Werten die Grundlagen der 
Interaktion erlernen, wie etwa Mitgliederwahl, Meinungsfreiheit 
und Arbeit in Komitees. Daher stellen die Vereine auch ein 
soziales Kapital dar, deren Bedeutung sich beispielsweise in 
Krisenzeiten zeigt. All das hat sich bewahrheitet im Umgang 
mit der Welle der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge, in 
der Art der Mobilisierung ehrenamtlicher Vereine und in ihrem 
großen Beitrag zur Konfrontation mit der neuen Situation. 
Somit sind die Vereine ein Partner des öffentlichen Sektors. Aus 
wirtschaftlicher 
Sicht stellen sie ein Gleichgewicht sicher, da sie nicht den 
Weg in Richtung der materialistischen Konsumgesellschaft 
gehen. Der Nutzen dieser Bedeutung ist wechselseitig. Der 
Ertrag der Vereinsarbeit für den Einzelnen ist bezüglich der 
gesellschaftlichen Wertschätzung groß und selbst jener der 
Regierung. Ist jemand gesellschaftlich aktiv, vergrößert dies zum 
Beispiel auch die Chancen bei der Bewerbung auf eine Stelle 
oder einen Posten.
Darüber hinaus kommt Vereinsarbeit auf psychologischer Ebene 
eine große Bedeutung zu. Mehrere Statistiken und Studien 
haben nachgewiesen, dass die Personen, die eine ehrenamtliche 
Tätigkeit ausüben, ein besseres Gleichgewicht zwischen ihrem 
beruflichen und ihrem privaten Leben finden, was ihr Leben 
glücklicher macht. Die Ehrenarbeit ist ein grundlegender 
Bestandteil des Gebens. Somit schenkt sie dem Menschen 
persönliche Zufriedenheit, da er gemäß seiner menschlichen 
Moral Gutes tut.
Die Vereinsarbeit hat ihre Prinzipien und  Werte, welche das 
Individuum hüten muss. Dazu gehören vor allem Engagement, 
Liebe zur ehrenamtlichen Arbeit, Respekt des Vereins oder 
der Organisation, in der wir arbeiten, und die Förderung des 
Zugehörigkeitsgefühls zu ihr und der Loyalität ihr gegenüber. 
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, erreicht die Arbeit das 
bestmögliche Niveau, so dassalle Seiten  die Früchte dieser 
ernten können.

رنا �شبليني
Rana Siblini
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عندما ينتقل االإن�شان من بيئته التي ن�شاأ و�شب فيها اإىل بيئة اأخرى جديدة 

عليه متاما مل يعرفها من قبل تكون النتيجة عادة حالة يطلق عليها »ال�شدمة 

. Der Kulturschock» احل�شارية

هذا ما حدث ويحدث االآن لالجئني القادمني من بالد ال�شرق اإىل اأملانيا اأو 

اإىل غريها من البلدان، حيث تنفتح عيونهم على اجلديد واملختلف والغريب 

بالن�شبة اإليهم، هذه اجِلدة وهذا االختالف وتلك الغرابة تطبع كل �شيء يف 

والثقافة،  التاريخ  واالأحياء،  اجلغرافيا  والعمران،  النا�س  اجلديدة:  البيئة 

العادات والتقاليد، القانون والنظام، القيم واملعايري، حتى الطق�س ومواقيت 

اللغة املختلفة بكل م�شتوياتها وجماالتها،  والنهار، وقبل ذلك وبعده  الليل 

و�شط كل هذا يجد االإن�شان نف�شه منغم�شا وحده؛ بال اأ�شرة، بال اأهل، بال 

معارف، بال اأ�شدقاء، كيف لهذا االإن�شان اإذاً اأال يُ�شدم؟! بالطبع �شيُ�شدم 

�شدمة عنيفة تزلزل كيانه وترتكه حريان يتخبط.

من ال�شدمة احل�شارية

اإىل االحتواء

بقلم ال�شيد الرحماين
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 Kalervo Oberg ح�شب منوذج كالريفو اأوبريج

تتميز ال�شدمة احل�شارية باأربع مراحل هي: 

مرحلة �شهر الع�شل Honeymoon، ثم االأزمة 

Krise، ثم الهدوء Erholung، واأخريا مرحلة 
.Anpassung التكيف

رمبا ال يعرف الالجئون مرحلة �شهر الع�شل 

�شريعا  ينتقلون  عديدة  الأ�شباب  الأنهم  تلك، 

التالية، مرحلة  املرحلة  اإىل  ب�شكل مبا�شر  اأو 

االأزمة التي ميتد خطها ليت�شل بخط اأزمتهم 

االأ�شلية؛ اأزمة اخلروج الق�شري من اأوطانهم 

وترك كل �شيء وراءهم رغما عنهم، واالنطالق 

يف رحلة البحث عن ماأوى اآخر يعطيهم قدرا 

من االأمان والعي�س الكرمي.

كي  العون  يد  مد  اإىل  هوؤالء  يحتاج  بالطبع 

ي�شتطيعوا بناء حياتهم من جديد، اأو باالأحرى 

واحلياة  ال�شفر،  من  بنائها  يف  يبداأوا  كي 

هم  ي�شتطيعون  فراغ  يف  تُبنى  ال  اجلديدة 

بطبيعة   - فالالجئ  ي�شاوؤون،  كما  ت�شكيله 

احلال - ال ينتقل اإىل اأر�س جديدة يختارها 

بنف�شه ويرتب فيها اأحواله كما ي�شتهي، واإمنا 

يعرفه،  الذي  غري  اآخر  جمتمع  اإىل  ينتقل 

جمتمع غريب عليه وهو فيه غريب.

يف مثل هذه االأحوال البد من برامج وخطط 

اإىل  الو�شول  على  الالجئني  ت�شاعد  واآليات 

مرحلة التكيف مع الو�شع اجلديد، ومن اأجل 

ذلك و�شعت خطط االندماج اأو ما يُعرف يف 

 .Die Integration اللغة االأملانية بـ

اأن  ينبغي  االندماج  عن  نتكلم  اأن  قبل  لكن 

ن�شري اإىل طرح اآخر �شابق عليه عرفته اأملانيا 

 Die الثقافات«  حتت عنوان »املجتمع متعدد 

وارتبط   ،multikulturelle Gesellschaft
وفدت  التي  االأجنبية  بالعمالة  الطرح  هذا 

القرن  و�شتينيات  خم�شينيات  يف  اأملانيا  اإىل 

يب�شر  ت�شور  على  وقتها  واعتمد  املا�شي، 

خمتلفة  وقوميات  ثقافات  تعاي�س  باإمكانية 

اأي  متاَر�س  ال  بحيث  االأملاين  املجتمع  داخل 

وعائالتهم  الوافدين  العمال  على  �شغوط 

ثقافة  يف  التماهي  على  اإجبارهم  اأجل  من 

املجتمع االأملاين، وكان جناح هذا الطرح يعني 

اأملانيا وهم  االأجانب وعائالتهم يف  يعي�س  اأن 

حتى  واأعرافهم  ولغاتهم  بقيمهم  حمتفظني 

ولغته  االأملاين  املجتمع  قيم  مع  اختلفت  واإن 

ال�شبعينيات  اأواخر  من  بدءا  لكن  واأعرافه، 

واملعرت�شة  الناقدة  االأ�شوات  من  كثري  علت 

فكرة  حول  اجلدل  وظل  الطرح،  هذا  على 

املجتمع متعدد الثقافات م�شتمرا منذ اأواخر 

القرن  من  االأول  العقد  وحتى  ال�شبعينيات 

اأعلنت   2004 عام  ففي  والع�شرين،  احلادي 

متعدد  املجتمع  فكرة  اأن  االأملانية  امل�شت�شارة 

عام  ويف  ذريعا،  ف�شال  ف�شلت  قد  الثقافات 

يف  ذاته،  املعنى  لتوؤكد  مريكل  عادت   2010

�شد  وحدها  مريكل  تكن  مل  املرتني  هاتني 

هذا الطرح، بل كانت تعرب عن التوجه ال�شائد 

عن  واأي�شا  اإليه،  تنتمي  الذي  احلزب  داخل 

واملوؤ�ش�شات  االأحزاب  كبري من  عدد  توجه 

وال�شخ�شيات ال�شيا�شية البارزة.

  

متعدد  املجتمع  طرح  رف�س  بدايات  مع 

ال�شيا�شة  االندماج يف  مفهوم  الثقافات ظهر 

عهد  يف  خططه  اأوىل  و�شع  ومت  االأملانية 

هذه  وا�شتهدفت  �شميت،  هلموت  امل�شت�شار 

االأجانب  العمال  اندماج  العمل على  اخلطط 

البداية  يف  االأملاين،  املجتمع  يف  وعائالتهم 

متاهي  ت�شتهدف  االندماج  خطط  تكن  مل 

العمال املهاجرين يف املجتمع، بل كان الهدف 

اإقامتهم وحت�شني ظروف عي�شهم  هو ت�شهيل 

والتعرف على  اللغة  تعلم  وعملهم عن طريق 

اأنه  اإال  االأملاين،  املجتمع  خ�شو�شيات  اأهم 

كبرية  جمموعات  حتولت  الوقت  مبرور 

حتتفظ  اإثنية  اأقليات  اإىل  املهاجرين  من 

وتعي�س  اخلا�شة  وثقافاتها  وهوياتها  بلغاتها 

وهذا  باآخر،  اأو  ب�شكل  املجتمع  عن  منعزلة 

من  كثري  يف  يحدث  مل  االندماج  اأن  يعني 

االحيان، خا�شة مع بروز كثري من امل�شكالت 

فيها  تت�شبب  التي  املجتمعية  واملع�شالت 

خا�شة  وذويهم  املهاجرين  من  معينة  �شرائح 

فيما يتعلق مبعدالت اجلرمية من جهة وعدم 

االلتزام بالقوانني املنظمة للحياة االجتماعية 

والنظم التعليمية من جهة اأخرى، وب�شبب هذه 

طرح  حول  اجلدل  حدة  ازدادت  امل�شكالت 
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»املجتمع متعدد الثقافات« واأي�شا حول طرح 

»االندماج« نف�شه، واأ�شبحت هناك مطالبات 

بتحقيق نوع اآخر من االندماج ي�شتهدف هذه 

يف  حقيقي  ب�شكل  املهاجرين  متاهي  املرة 

املجتمع االأملاين، ومازال اجلدل حول جدوى 

خطط االندماج م�شتمرا اإىل يومنا هذا.

العظمى  الغالبية  تعرف  ال  احلال  بطبيعة 

هذه  اجلدد  الوافدين  من  اأو  الالجئني  من 

قدرا  يواجهون  �شك  بال  لكنهم  اخللفيات، 

اأن  عليهم  تفر�س  التي  التحديات  من  كبريا 

يحيطوا علما بها حتى يفهموا حقيقة الو�شع 

داخل املجتمع اجلديد اإن اأرادوا اأن يوا�شلوا 

العي�س الكرمي فيه، خا�شة مع ظهور تيارات 

اأن�شطته  وزيادة  املت�شدد  القومي  اليمني 

املعادية لالأجانب ب�شكل عام ولالجئني ب�شكل 

خا�س.

وبفحوى  االأو�شاع  بحقيقة  االإحاطة  لكن 

اجلدل امل�شتعر ال تعني اأن املهمة قد اأجنزت، 

ما  ق�شية  حول  جدل  بوجود  العلم  فمجرد 

بال�شعي احلثيث  اإذا مل يقرتن  �شيئا  يفيد  ال 

وامل�شاركة اجلادة يف جهود العبور نحو تعاي�س 

�شلمي حقيقي يعود بالنفع على اجلميع ويثمر 

بنية  على  يحافظ  وتعاونا  وان�شجاما  تناغما 

املجتمع وي�شاهم يف �شالمته وازدهاره.

يف  جديد  مفهوم  عن  للحديث  ناأتي  هنا 

وهو  اأملانيا  يف  االجتماعية  االإدارة  �شيا�شات 

الذي   Die Inklusion »االحتواء«  مفهوم 

»املجتمع  طرح  ال�شابقني:  الطرحني  يتجاوز 

هذا  »االندماج«،  وطرح  الثقافات«  متعدد 

املفهوم اجلديد يهتم يف االأ�شل بفئات معينة 

اأ�شحاب  ت�شم  التي  الفئات  هي  املجتمع  يف 

هو  منه  والهدف  اخلا�شة،  االحتياجات 

م�شاعدة هذه الفئات على التماهي اأكرث واأكرث 

ال  طبيعية  حياة  يعي�شون  بحيث  املجتمع  يف 

تختلف عن حياة بقية النا�س وال ي�شت�شعرون 

فيها بتمييز يف املعاملة واحلقوق عن االأفراد 

هذه  االحتواء  فكرة  من  ويتبلور  الطبيعيني، 

»املجتمع  مفهوم  هو  اآخر  جديد  مفهوم 

 Die inklusive Gesellschaft االحتوائي« 

الذي يُقبل فيه كل اإن�شان على اأ�شا�س امل�شاواة 

العمل  يف  وال�شراكة  والواجبات  احلقوق  يف 

وحتمل امل�شئولية، بغ�س النظر عن اجلن�س اأو 

ال�شن اأو االأ�شل اأو الديانة اأو م�شتوى التعليم 

اأو وجود اإعاقة اأو غري ذلك من �شمات التمايز 

الفردي.

االأ�شا�س  يف  يتعلق  االحتواء  مفهوم  اأن  ورغم 

منا�شب  اأنه  اإال  اخلا�شة،  االحتياجات  بذوي 

امل�شتفيدين  نطاق  تو�شيع  اإذا مت  وواعد جدا 

منه لي�شمل اأي�شا الالجئني والوافدين اجلدد 

النهم اأي�شا لهم احتياجاتهم اخلا�شة التي تعيق 

يعانون فيها من  ممار�شتهم حلياة طبيعية ال 

العزلة اأو النبذ اأو فقدان البو�شلة والتوجيه اأو 

العجز عن تدبري �شئونهم داخل بنية املجتمع 

اجلديد ونظامه، فالالجئ اأو الوافد اجلديد 

غالبا ال يتحدث اللغة، وال يفهم كنه الثقافة، 

وال يعرف القوانني واللوائح، وال يحيط بكثري 

من االأعراف االجتماعية والقواعد ال�شلوكية 

والقيمية، ولذلك يحتاج ملن ياأخذ بيديه تقريبا 

يف كل �شغرية وكبرية حتى ي�شتطيع مع الوقت 

اأن يرتب �شئونه بنف�شه ويدبر اأحواله اخلا�شة 

داخل منظومة املجتمع اجلديد.

ولكي تنجح عملية االحتواء البد اأن ت�شري يف 

املجتمع،  اإىل  املجتمع  من  مقابلني:  اجتاهني 

دور  له  كالهما  املجتمع،  اإىل  الوافدين  ومن 

مطالب باأن يلعبه وعليه واجب البد اأن يوؤديه، 

الر�شمية  موؤ�ش�شاته  يف  ممثال   - فاملجتمع 

ي�شعى  باأن  مطالب   – اأي�شا  الر�شمية  وغري 

اإىل احتواء الوافدين عن طريق متويل اأبحاث 

وتنفيذ م�شروعات ت�شاهم اأوال يف التعرف على 

الوافدين اجلدد ثقافيا وح�شاريا وت�شاعد يف 

االقرتاب منهم ومعرفة احتياجاتهم وهمومهم  

املنا�شبة  الفر�س  تقدمي  ثم  ومن  واإمكاناتهم، 

لهم، خا�شة يف البدايات ال�شعبة وما يتلوها، 

ما  يبذلوا  باأن  مطالبون  بدورهم  والوافدون 

بِجد  اأنف�شهم  على  يعملوا  واأن  و�شعهم  يف 

وب�شدق لكي ي�شهلوا على اأنف�شهم التماهي يف 

ن�شيج املجتمع فيُفيدوا من االإمكانات املتاحة 

والفر�س املطروحة، ولن يتماهوا ولن يفيدوا 

اإال بعد اأن يفهموا ُكنْه املجتمع اجلديد ويعرفوا 

لغته وتاريخه وثقافته وهمومه واآماله.
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إعداد: عمر ال�سحيم
ماج�شتري الهند�شة الطبية من جامعة مون�شرت للعلوم التطبيقية

اململكة العربية ال�شعودية

من ال�شعب اأن يفكر املرء يف �شناعة معينة 

االأملانية هي  التقنية  اإال ويجد  اأي جمال  يف 

يف  املرجعية  وذات  املف�شلة  البدائل  اإحدى 

هذا املجال. وعند ت�شفح املواقع االلكرتونية 

�شيا�شاتهم  على  واالّطالع  االأملان  للم�شنعني 

اجلودة  مثل  تتكّرر  كلمات  جتد  ال�شناعية 

اأّن  يوحي  مّما  للبيئة،  و�شديق  واال�شتدامة 

يكاد  ثقايف  ذات عمق  االأملان  عند  ال�شناعة 

اأن يرتقي اإىل عقيدة حتتاج اأن تراعى وتقّدم 

ت�شتمّد  ال�شناعّية  الثقافة  هذه  حلّة.  باأبهى 

وجامعات  متطّور  تعليمي  نظام  من  قّوتها 

غنّية يف منتجها العلمي مّما يجعل اأملانيا قبلة 

طريق  عن  التطّور  هذا  يواكب  اأن  يريد  ملن 

االلتحاق باجلامعات االأملانّية.

اأق�شر طريق  اأملانّية هو  تتعلّم يف جامعة  اأن 

وترتجمها  معرفتك  توّظف  كيف  لتعلّم 

بحث  �شيكون  ما  فغالًبا  ملمو�س،  واقع  اإىل 

تخّرجك فيها هو بحث اأو م�شروع ي�شاهم يف 

تطوير اأحد ال�شركات الكربى مثل مر�شيد�س 

�شيمن�س  اأو   )Mercedes-Benz( بنز 

اأو اإحدى  )Siemens( على �شبيل املثال، 

منتجاتها  �شتجتاح  والتي  النا�شئة  ال�شركات 

فاإّن  وبالتايل  العاملّية،  االأ�شواق  قريًبا 

هي  البحوث  هذه  من  امل�شتفيدة  ال�شركات 

وجود  وتدعم  واالأبحاث  امل�شاريع  متول  من 

اجلامعات التي بدورها تدعم تطوير اأعمال 

يف  اأملانيا  فل�شفة  يجعل  مّما  ال�شركات  هذه 

يف  الطالب  ت�شتثمر  »اأن  هو  التعليم  توفري 

الطالب«،  يف  التعليم  ت�شتثمر  اأن  ال  التعليم 

�شواء  اأملانيا  يف  الطاّلب  اأّن  دائًما  فتجد 

رمزّية  ر�شوًما  يدفعون  اأجانب  اأو  مواطنني 

للف�شل الدرا�شي باملقارنة مع دول اأخرى .

فالتح�شيل العلمي يف الثقافة االأملانّية لي�شت 

�شلعة تباع وت�شرتى. لذلك كان االإقدام على 

الناجحة.  امل�شاريع  اأحد  اأملانيا  يف  الدرا�شة 

على  يجب  امل�شروع  هذا  جناح  ولتدعيم 

معرفته  يعّزز  اأن  اأو�شطي  ال�شرق  الدار�س 

ليت�شّنى  االأملانّية  الثقافة  عن  يكفي  مبا 

هذا  دون  فمن  حوله،  من  مع  االندماج  له 

طوياًل  االأكادميي  طريقه  �شيكون  االندماج 

وحمفوًفا بامل�شاعب.

ال�شابقني  خربات  من  اال�شتفادة  باب  من 

واال�شرتاتيجيات  الن�شائح  بع�س  �شاأ�شرد 

الدرا�شية  م�شريتي  بنجاح  كفيلة  كانت  التي 

يف اأملانيا:

 

- فهم واقع االأملان:

االأملان كباقي ال�شعوب، يتاأّثر باالإعالم املحيط 

به، فاأّي فكرة تنقل له عن طريق االإعالم عن 

�شعب اآخر �شتكون الفكرة الرا�شخة وال�شورة 

يف  اأخذنا  واإذا  ال�شعب،  هذا  عن  النمطّية 

احل�شبان اأّنك قادم من مناطق ملتهبة، واأّنك 

تنتمي اإىل ثقافة غري �شبيهة بالثقافة االأملانّية 

د�شمة  ماّدة  تعترب  فقد  جوانبها،  معظم  يف 

يف  اأخذنا  اإذا  و  االأملاين.  لالإعالم  ومثرية 

لدينا  اأو�شطّية  �شرق  ك�شعوب  اأّننا  احل�شبان 

والثقافة  اللغة  منها  كثرية،  م�شرتكة  عوامل 

وغالًبا الدين ومظهرنا اخلارجي، لذا فاإّن اأي 

�شورة تنقل عن منطقة اأو دولة فيها حروب 

اأو عدم ا�شتقرار اأو دول لديها قوانني خمتلفة 

فاإّن  اأملانيا،  يف  املوجود  عن  ثقايف  ب�شبب 

هذه ال�شورة قد تنقل يف االإعالم و ترت�شخ 

ك�شورة منطّية معّممة على باقي دول ال�شرق 

االأو�شط يف عقول ال�شعب االأملاين. لذا يجب 

تخّوف  كنقطة  النمطّية  ال�شورة  عامل  اأخذ 

Integration im Studium in Deutschland: 
Ratschläge und Strategien

االندماج يف الدرا�شة يف اأملانيا: 

ن�سائح وا�سرتاتيجيات
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تغيري  والتعامل معها عن طريق  االأملان  عند 

هذه ال�شورة النمطّية تدريجًيا واأاّل تكون عند 

توّقعاتهم الناجتة عن هذه ال�شورة النمطّية 

مهما كان املوقف.

 

- تكوين العالقات مع الزمالء:

من  هو  االأملان  الزمالء  مع  العالقات  تكوين 

الدرا�شة  الفعلّي يف  لالندماج  العنا�شر  اأهّم 

والتعلّم. تكوين هذه العالقات يتطلّب معرفة 

اأحد  تكون  وقد  االأملانّية  باللغة  بها  باأ�س  ال 

االأملانّية  اجلامعات  يف  الدرا�شة  متطلّبات 

باللغة  يدر�س  الدرا�شي  الربنامج  كان  اإذا 

�شي�شاعد  اللغة  يف  امل�شتوى  هذا  االأملانية. 

والتداخل  التوا�شل  عملّية  ت�شهيل  يف  كثرًيا 

مع الزمالء و�شيكون دائًما يف عني االعتبار 

من قبل الزمالء واأع�شاء هيئة التدري�س اأّنك 

ال تتحّدث بلغتك االأم، وهذا بالطبع ال يلغي 

اأن تطّور م�شتواك اللغوي  اأّنك يجب  حقيقة 

لتواكب من حولك، فعدم تطّورك هو ما ينّفر 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  وي�شخط  الزمالء 

عليك مع مرور الوقت.

باالإ�شافة اإىل عامل اللغة ولزيادة فر�س تكوين 

عالقات توا�شل مع الزمالء، احر�س عزيزي 

الطاّلبية  التجّمعات  ح�شور  على  الدار�س 

التي تنّظمها اجلامعة اأو الكلّية �شواء العاّمة 

ومرافقها  باجلامعة  التعريفّية  اللقاءات  مثل 

يف  واحر�س  الدرا�شي.  بالق�شم  اخلا�ّشة  اأو 

اأن  على  الفعاليات  هذه  مثل  ح�شور  حال 

والبحث  احلا�شرين  للطاّلب  مرتقًبا  تكون 

يف  خ�شو�ًشا  معهم  للتداخل  فر�شة  اأي  عن 

كانت  اإذا  وين�شح  الدرا�شي،  امل�شوار  بداية 

اأن  الدرا�شة  بداية  يف  هي  التجّمعات  هذه 

طالب  مع  االإمكان  قدر  تداخالتك  تقت�شر 

جمموعة  مع  التداخل  حماولة  وعدم  واحد 

كبرية من الطاّلب االأملان، الأّن م�شتوى اللغة 

حمادثة  باإجراء  ي�شمح  ال  عادة  البداية  يف 

اأكرث  و�شيكون  كبرية  جمموعة  مع  تعارف 

تعقيًدا من التداخل مع فرد، ف�شاًل على اأّن 

املجموعات الكبرية لديها اكتفاء باالأ�شخا�س 

املوجودين فيها.

 - اختالف االأديان:

ذو  االأديان  متعّدد  جمتمع  االأملاين  املجتمع 

كاثوليكيون ميّثلون  واأغلبهم  اأغلبّية م�شيحّية 

30% من �شّكان اأملانيا. الفرد يف اأملانيا لديه 

احلرّية يف اختيار معتقده وهذا احلق يكفله 

يف  تواجه  قد  لذلك  االأديان.  حرّية  نظام 

من  وحما�شرين  زمالء  الدرا�شّية  م�شريتك 

ملحدين،  اأو  اأخرى  مذاهب  اأو  اأخرى  اأديان 

فيف�ّشل لك اأّيها الطالب جتّنب النقا�شات يف 

االأديان اأو ال�شوؤال عن الديانة ما مل يجربك 

حماولة  جتّنب  اأي�ًشا  ذلك،  على  ال�شياق 

مقتبل  يف  وخ�شو�ًشا  بدينك  االآخرين  اإقناع 

الدرا�شة ل�شعف حم�شولك اللغوي والثقايف 

االأملاين، واأي�ًشا قد تعك�س مثل هذه املحاوالت 

دينه،  الختالف  االآخر  للطرف  تقّبلك  عدم 

لهذا يجب اأن تفهم كطالب يريد االندماج اأّن 

بينك  امل�شرتكة  العوامل  على  الرتكيز  عليك 

وبني زمالئك واملجتمع اجلامعي وترك نقاط 

االختالف.

دينّية  وفرائ�س  طقو�س  للطالب  يكون  قد 

ملتزم بتاأديتها اأثناء تواجده يف حرم اجلامعة 

هذه  يف  اخلم�س،  ال�شلوات  مثل  املعهد  اأو 

احلالة ي�شتطيع الطالب اأن يطلب ب�شكل وّدي 

بتوفري غرفة  امل�شوؤولة  اأو ر�شمي من اجلهة 

الطلبات  هذه  مثل  تقابل  ما  وغالًبا  لل�شالة 

االمكانّية  وجود  عدم  حال  ويف  باملوافقة، 

فيف�ّشل ال�شالة يف مكان منزٍو لالبتعاد عن 

املهاترات واملناق�شات غري املفيدة مع من قد 

يزعجهم اأو ي�شتفّزهم اأداء فري�شتك الدينية 

يف مكان عام ومليء بالعامة.

ومن جهة اأخرى قد يكون لديك اأّيها الطالب 

اأن متار�شها  تريد  ال  والتي  املحّرمات  بع�س 

مثل �شرب اخلمر اأو اأكل حلم اخلنزير، مثل 

بلطف  تو�شيحها  ت�شتطيع  املحّرمات  هذه 

للزمالء وال تعترب مانًعا لك حل�شور الفعاليات 

وجتّمعات الزمالء، ففي هذه التجّمعات لك 

تريد  ما  واأخذ  تريد  ما  جتّنب  يف  احلرّية 

ويكفي اأن تكون لطيًفا لتندمج معهم. هناك 

القدم  لعب كرة  ريا�شّية مثل  اأي�ًشا فعاليات 

يقوم بها الزمالء كّل اأ�شبوع على �شبيل املثال، 

باقرتاحها  تبادر  اأو  بها  ت�شارك  اأن  ت�شتطيع 

وتنظيمها وهي اأي�ًشا تخلو من املحرمات.

فت�شرفاتك هي مراآة تعك�س دينك.

يف اأملانيا توجد هناك اأي�ًشا اإجازات ر�شمّية 

وقد  ال�شنة  وراأ�س  امليالد  اإجازة  مثل  دينّية 

يتخلّل اآخر يوم قبل بداية اإجازة راأ�س ال�شنة 

باإمكانك  اجلامعة،  يف  الزمالء  بني  احتفال 

بع�س  باإح�شار  له  والرتتيب  فيه  امل�شاركة 

احللوى اأو اإعداد اأكلة �شعبّية من موطنك من 

باب اللطف مع الزمالء وم�شاركتهم وجعلهم 

اأكرث  ثقافتك  على  ويتعّرفون  اإليك  يطمئنون 

النمطّية  ال�شورة  لتغيري  جّيدة  فر�شة  وهي 

على االأقّل عنك الأّن مثل هذه البادرة اللطيفة 

قد تر�شخ يف عقول الزمالء ولها تاأثري عظيم 

يف ك�شر احلواجز مع الزمالء.

هناك  تواجدك  يتزامن  قد  وباملقابل  اأي�شا 

اأو  دينّية  منا�شبات  الدرا�شي  الف�شل  واأثناء 

معهم  م�شاركتها  ت�شتطيع  بك  خا�ّشة  وطنّية 

لالحتفال  احللوى  من  اأطباًقا  باإح�شارك 

�شي�شاركونك  وهم  فرحتك  وا�شراكهم  معهم 

غالًبا هذه االحتفالّية. هذه املبادرة باالإ�شافة 

اىل فوائدها املذكورة �شلًفا هي مفيدة لتجّنب 

ال�شعور بالغربة.

 - اجلانب الدرا�شي مع الزمالء:

كثري  الطالب يف  �شيواجه  الدرا�شة  اأثناء  يف 

من املواد الدرا�شّية متطلّبات عملّية اأو نظرّية 

الزمالء،  مع  اجلماعي  العمل  على  تعتمد 

على  املهام  تق�شيم  �شيتّم  املتطلّبات  هذه  يف 

الطاّلب، كن دائًما مبادًرا يف اختيار مهامك 

وجتّنب املطالبة باملهّمة ال�شهلة الأّنها تعك�س 

مدى رغبتك يف عدم بذل جمهود مع الفريق 

تنتفي  ال�شورة  وبالعك�س هذه  العمل  الإجناح 

ال�شعبة  اأو  املتو�ّشطة  باملهام  طالبت  اإذا 

واملرء  الفريق،  فّعاالً يف  وجتعل منك ع�شًوا 

ال يتعلّم كثرًيا من املهام ال�شهلة.

جمموعات  انتقاء  على  دائًما  احر�س 

والتح�شري لالمتحان معهم وتبادل املعلومات 

للمادة  فهمك  بت�شهيل  الكفيلة  وامللّخ�شات 

�شعًبا  فهمها  يكون  قد  التي  االأمور  و�شرح 

عليك .

 

وابحث دائًما عن مقيا�س الأدائك واندماجك 

هذا  مثل  الأّن  لك  الزمالء  تقّبل  مدى  وعن 

كنت  اإذا  ما  معرفة  على  ي�شاعدك  املقيا�س 

على الدرب ال�شحيح، هذه املقايي�س قد تكون 

على �شكل راأي ع�شو هيئة تدري�س اأو متكنك 

يف الدخول يف ن�شاطات اجلامعة اأو اعتماد 

املجموعات  عدد  كم  اأو  عليك  جمموعتك 

الدرا�شّية التي تكون فعاالً فيها.

اأمتّنى اأن تكون هذه الن�شائح واال�شرتاتيجيات 

الطالب  اأيها  لك  موّفقة  وبداية  لك  مفيدة 

وهنيًئا لك درا�شتك يف اأملانيا! 
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In einer solch verzwickten 
Situation haben gerade Ju-
gendliche häufig den kom-
pletten Fokus erst einmal auf 
die Wiedervereinigung der 
Familie gelegt und fallen in 
eine regelrechte „Schockstar-
re”, so dass Integrationsmaß-
nahmen, wie z.B. Sprach- 
oder Weiterbildungskurse, 
zunächst vernachlässigt wer-
den.  
Für uns als Mitarbeiter von 
AFAQ e.V. ist es daher be-
sonders wichtig, von Anfang 
an, den zeitaufwändigen und 
bürokratischen Prozess der 
Familienzusammenführung 
zu organisieren und zu be-
gleiten. Um dabei große Ent-
täuschungen oder Missver-
ständnisse zu vermeiden, ist 
eine klare Kommunikation 
zwischen beiden Parteien 
gefordert. Die präzise Ver-
mittlung von Informationen – 
möglichst in der Mutterspra-
che - und klare Aussagen an 
den Minderjährigen können 
unrealistische Erwartungen 
aus dem Weg räumen und 
somit Enttäuschungen und 
Ängste vermeiden. 
Bei uns im Verein haben 
wir aber auch minderjährige 
Flüchtlinge kennen gelernt, 
die auf das Thema Familie 
nicht angesprochen wer-
den möchten, weil es sie 
emotional macht. Gefühle 
zuzulassen und zu zeigen 
fällt gerade den männlichen 
Minderjährigen sehr schwer. 
Viele der jungen Flüchtlin-
ge sind durch ihre Erlebnis-
se in ihrem Heimatland und 

auf der Flucht traumatisiert. 
Die Zustände in ihren Hei-
matländern haben ihnen die 
Möglichkeit genommen ein 
„normales“ Leben in Sicher-
heit führen zu können. Ihre 
Eltern und Familien konnten 
sie nur bedingt schützen und 
sie waren teils Gefühlen von 
Unsicherheit und Angst aus-
gesetzt. Gerade aus diesen 
Gründen ist es wichtig, dass 
zugewiesene Ansprechper-
sonen beim Prozess der Fa-
milienzusammenführen einen 
vertrauensvollen Umgang mit 
ihren Schützlingen pflegen 
und ihnen in diesen unsiche-
ren Zeiten zur Seite stehen. 
Durch gefestigte Beziehun-
gen lernen sie schneller Ver-
trauen, zu fassen.  Zudem 
hilft das „Mitnehmen“ des 
Minderjährigen dabei Ängste 
abzubauen und realistische 
Hoffnungen zu geben. 
Ein weiterer Ansatz von unse-
rer Arbeit ist, jungen Flüchtlin-
gen bei der Eingliederung in 
das deutsche Schul- und Bil-
dungssystem zu helfen. Viele 
von Ihnen sind in der Heimat 
nicht oder nur kurz zur Schu-
le gegangen. Sie  kennen den 
deutschen Schulalltag nicht 
und sind gerade mit Blick auf 
die vorhandenen Sprachbar-
rieren am Anfang den Anfor-
derungen der Schule nicht 
gewachsen, wodurch Frust, 
Ängste und Motivationspro-
bleme entstehen können. 
Um  dieser Verunsicherung 
entgegenzuwirken, versu-
chen wir auf Grundlage der 
erarbeiteten Vertrauensbasis 

in Zusammenarbeit mit den 
Schul- und Bildungseinrich-
tungen, die Stärken und Inter-
essen der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen herauszu-
arbeiten. Bildungsmaßnah-
men, die auf einem solchen 
Stärken- und Interessenprofil 
aufbauen, können den Ju-
gendlichen einen sicheren 
Ort bieten, Ängste abbauen, 
positive Lernerfahrungen ver-
mitteln  und damit zur Bewäl-
tigung der teils traumatischen 
Erlebnisse beitragen. 
Neben der formaljuristischen 
und der schulischen Integra-
tion legt wir einen weiteren 
Fokus auf die gesellschaft-
liche Integration von jungen 
Migrantinnen und Migranten. 
Für uns es wichtig, Kulturen 
zusammen zu bringen und in-
dividuelle Integrationsprozes-
se zu fördern.  
Bei unserer täglichen Arbeit 
zeigt sich immer wieder, dass 
Menschen glücklicherwei-
se über erstaunliche Wider-
standskräfte verfügen, um die 
traumatischen Auswirkungen 
von Krieg, Flucht und Ver-
treibung meistern zu können. 
Dennoch werden weitere An-
strengungen im Spannungs-
feld zwischen Angst und Hoff-
nung notwendig sein, um die 
bestmögliche Integration von 
Menschen mit Fluchterfah-
rungen und somit den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt 
in Deutschland sicherstellen 
zu können. 
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Um Menschen in diesem 
Spannungsfeld die best-
mögliche Hilfe zu bieten und 
Sie bei der Integration in die 
deutsche Gesellschaft zu 
unterstützen, ist es zunächst 
wichtig, den Zustand und die 
Gefühlswelten der zugewan-
derten Personen zu verste-
hen.   
Sie sind vor Verbrechen, 
Bürgerkriegen, Gewalt oder 
drohendem Kriegsdienst ge-
flohen und hoffen sich hier 
ein neues Leben aufbauen 
zu können. Angekommen in 

Deutschland werden sie mit 
bürokratischen Vorgängen, 
kulturellen Unterschieden 
und einem gesellschaftlichen 
System konfrontiert, das ih-
nen nicht  oder nur unzurei-
chend bekannt ist. Gerade 
für minderjährige Flüchtlinge 
stellt diese Situation eine gro-
ße Herausforderung dar. 
Sie sind am Anfang froh, 
sicher in Deutschland an-
gekommen zu sein, bis die 
Sorgen und das Bangen um 
zurückgebliebene Familien-
mitglieder einen großen Teil 

ihres Denkalltags einneh-
men. Sie vermissen ihre Fa-
milie, fühlen sich einsam und 
hoffen, dass ihre Familien-
mitglieder bald in Sicherheit 
sind und nachziehen dürfen. 
Zudem quälen sich viele mit 
Schuldgefühlen und dem Ge-
danken, dass sie in Deutsch-
land in Sicherheit sind und 
ihre Familienmitglieder noch 
in Gefahr leben. Viele erwäh-
nen, dass sie im Fall einer 
Nichtzusammenführung der 
Familie in ihr Heimatland zu-
rückkehren wollen.

Ein Leben 
zwischen Angst 
und Hoffnung

Khadija Batti
„Die höchste Form der Hoffnung ist die Überwindung 
der Angst”. Dieses abgewandelte Zitat vom 
französischen Philosophen Albert Camus beschreibt 
nahezu perfekt den Tätigkeitsbereich von AFAQ e.V. 
Denn unsere Arbeit im Verein setzt überwiegend im 
Spannungsfeld zwischen Angst und Hoffnung an, in 
dem sich  Flüchtlinge und zugewanderte Personen 
in Deutschland tagtäglich bewegen.  

احلياة ما بني اخلوف واالأمل
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مدينة  يف  االإندماج  جمل�س  نظم 

 ٢٠١٦/١٢/١٦ اجلمعة  يوم  مون�شرت 

مبنى«ال�شتات  قاعة  يف  ال�شالم  اإحتفال 

Stadt Weinhaus هاو�س“   فاين 

مدينة  عمدة  نائب  ح�شره  االحتفال 

 Bürgermeister Gerhard مون�شرت 

Jokschh اإىل جانب مدير �شرطة املدينة  
Polizeipräsident Herr Hans-

Joachim Kuhlisch، اإ�شافة اإىل ممثلني 
عن منظمات املجتمع املدين وهيئات حكومية 

 وعدد من اأبناء اجلاليات املختلفة يف املدينة.

مو�شيقية  االإحتفال ت�شمنت عرو�شاً   اأجواء 

قدمها م�شاركون من الربازيل، اليونان، بلغاريا، 

 اإيران وتركيا اأمتعت اجلمهور باأدائها الرائع.

نائب عمدة املدينة اأ�شار خالل كلمة األقاها يف 

االحتفال اإىل اأهمية هكذا ن�شاطات ودورها 

مكوناتهم  بكافة  مون�شرت  اأهايل  توا�شل  يف 

وانتماءاتهم مع بع�شهم البع�س، ال �شيما يف 

العامل. التي مير بها   هذه الظروف ال�شعبة 

يف  االندماج  جمل�س  رئي�س  عرّب  ذلك   اإىل 

 Dr. Ömer يافوز  لطفي  ال�شيد  املدينة 

Lütfü Yavuz
للمرة  ينظم  الذي  باالحتفال  �شعادته  عن   

�شيتم  اإنه  م�شيًفا  املدينة،  يف  االأوىل 

�شنوي. ب�شكل  االإحتفال  هذا   تنظيم 

العرو�س  بعد  توا�شلت  االإحتفال   اأجواء 

يف  الع�شاء  احل�شور  تناول  حيث  املو�شيقية 

اأجواء من الفرح وال�شعادة.

اإحتفال ال�شالم

من تنظيم جمل�س االإندماج 

للمرة االأوىل يف مون�شرت

Integrationsrat der Stadt 
Münster organisiert 
ein interkulturelles 
Friedensfest
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نّظمت جمعية اآفاق اأم�شية اأدبية مع الروائية ال�شورية 

والنا�شطة يف حقوق االن�شان روزا يا�شني ح�شن، وذلك 

يف اإطار »اأ�شابيع مون�شرت �شد العن�شرية«. روزا ح�شن 

يف  تتناول  اأملانيا  اإىل  قليلة  �شنوات  منذ  انتقلت  التي 

االأم�شية   يف  وقراأت  واللجوء،  الهجرة  ثيمات  اأعمالها 

يف مكتبة املدينة مقتطفات من روايتها „حّرا�س الهواء”، 

كما رافقتها يف الرتجمة االأملانية �شارة كوكيمولر.

االأدب  حما�شر  عبود،  عبدو  الدكتور  اجلل�شة  اأدار 

و�شع  الكاتبة  مع  وناق�س  مون�شرت،  جامعة  يف  العربي 

اإىل  ا�شتجابة  �شوريا  يف  واحلالة  اأملانيا  يف  اللجوء 

اأ�شئلة اجلمهور الكثيف الذي عرب عن تفاعل كبري مع 

املوا�شيع املطروحة يف الرواية.

يف اخلتام وعدت روزا ح�شن اجلمهور بالعودة القريبة 

اإىل مون�شرت مع روايتها القادمة.

ت�شكر جمعية اآفاق الدكتور عبود وال�شيد غيورغ �شاف 

على تعاونهما يف اإجناح هذه االأم�شية املميزة.

„Wächter der Lüfte“ begeistert Münsteraner Publikum
Die syrische Schriftstellerin und
Menschenrechtsaktivistin Rosa Yassin Hassan 
konnte von AFAQ e.V. im Rahmen der 
„Münsteraner Wochen gegen Rassismus 2017“ 
für eine interkulturelle Lesung in der Stadtbücherei 
Münster gewonnen werden. Am 22.03.2017 las 
die Autorin, welche sich in ihren Werken immer 
wieder mit den Themenbereichen Flucht und 
Migration auseinandersetzt und selbst vor einigen 
Jahren nach Deutschland geflüchtet ist, einen 
Auszug aus ihrem Roman „Wächter der Lüfte“. 
Herr Prof. Dr. Abdo Abboud, aktuell Lehrbeauftragter 
an der WWU für arabische Literatur, führte durch 
den Abend. Nach einem kurzen Auszug von Frau 
Hassan auf Arabisch, las Frau Sarah Kukemüller 
ein gesamtes Kapitel aus dem Roman „Wächter 
der Lüfte“ auf Deutsch. Die zahlreichen Zuhörer 
zeigten sich von der zweisprachigen Lesung 
begeistert und nutzen die Gelegenheit für eine 
angeregte Diskussion mit Frau Hassan und Herrn 
Prof. Dr. Abboud über die Flüchtlingssituation 
in Deutschland und die aktuelle Lage in Syrien. 
Bei einigen köstlichen Kleinigkeiten gab Frau 
Hassan dann gegen Ende der Veranstaltung das 
Versprechen mit ihrem neuen Roman schon bald 
nach Münster zurückzukehren. 
AFAQ e.V. dankt Frau Rosa Yassin Hassan, Herrn 
Prof. Dr. Abdo Abboud und Herrn Georg Schaaf 
ganz herzlich für diesen spannenden Abend!

اأم�سية اأدبية مع الكاتبة 

روزا يا�شني ح�شن

Lesung mit Frau Rosa 
Yassin Hassan
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Um 16 Uhr beginnt dann unsere 
kleine Lernwerkstatt: 10 Kinder im 
Grundschulalter werden von drei 
ehrenamtlichen Studenten andert-
halb Stunden lang beim Erlernen 
der deutschen Sprache unterstützt. 
Mit gezielten Übungen, die auf das 
Niveau der einzelnen Schüler abge-
stimmt sind, sollen vor allem Fort-
schritte in der Aussprache und der 
Grammatik der deutschen Sprache 
erzielt werden. Möglichst spielerisch 
sollen zudem auch mathematische 
Grundlagen und das Lesen geför-
dert werden. 
Für die Ehrenamtlichen ist es eine 
große Herausforderung allen Kin-
dern mit ihren individuellen Fähig-
keiten gerecht zu werden. Deshalb 
trennen wir die Gruppe häufig und 
arbeiten in Kleingruppen � ange-
strebt wird hierbei ein gutes Mit-
telmaß zwischen Arbeiten mit Ar-
beitsblättern und Spielen, die sich 
immer großer Beliebtheit erfreuen. 

Insbesondere das Spiel �Ich packe 
meinen Koffer� hat sich zu einem 
Klassiker entwickelt, der immer wie-
der neue Formen, wie etwa �Ich 
bastle meinen Adventskalender�, 
annimmt.   
Es erfüllt uns Freiwillige mit großer 
Freude zu sehen, dass die Kinder 
jede Woche aufs Neue hochmoti-
viert zu uns kommen, obwohl sie 
schon einen langen Schultag hin-
ter sich haben. Der Kreativität und 
Frechheit tut das jedenfalls keinen 
Abbruch � nicht selten analysieren 
die Kleinen unsere Spiele kritisch 
und entwickeln Spezialmethoden 
zum Schummeln. Und auch wich-
tige Informationen werden uns nur 
zu gern vorenthalten: Wochenlang 
blieb uns das Familienverhältnis ei-
niger Kinder untereinander ein gro-
ßes Geheimnis, wofür wir regelmä-
ßig aufgezogen wurden. 
Der Spaß kommt also definitiv nicht 
zu kurz in unserer AFAQ-Treffpunkt 

Lernwerkstatt. Gleichzeitig möchten 
wir den Kindern gern einige grund-
legende Dinge mit auf den Weg ge-
ben, die für ihre weitere schulische 
Laufbahn von großer Bedeutung 
sein werden. Disziplin und Geduld 
sind hierbei ganz wesentliche Ele-
mente. Auch das System des Mel-
dens muss unsere Rasselbande 
jede Woche neu erlernen. Und auch 
wenn das alles ganz kritisch klingt, 
so sind die Kleinen mit all ihren Stär-
ken und Schwächen doch genauso 
wie deutsche Kinder, nur mit einer 
Extraportion Temperament ausge-
stattet. 
Unser Team freut sich darauf in den 
kommenden Monaten weiterhin in 
einer solch fröhlichen Atmosphäre 
mit den Kindern zusammenzuar-
beiten und für den Fall, dass das 
Temperament überhandnimmt, sitzt 
Noura mit ihren impulsiven Ansagen 
ja auch nur ein Zimmer weiter.
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Die AFAQ-Treffpunkt
Lernwerkstatt

Sarah Kukemüller

ملتقى الدعم الدرا�شي

لالأطفال يف اآفاق

Die AFAQ-Treffpunkt Lernwerkstatt ist ein langfristiges Projekt, 
das Leben in unseren Verein bringt. Jeden Dienstag um 15:45 
hört man es schon aus dem Treppenhaus: Das AFAQ-Büro 
wird gleich einmal mehr von vielen kleinen Neuankömmlingen 
unserer Stadt gestürmt. Da kann es schon etwas laut 
werden � Weshalb sonst ist der Chef zufälligerweise nie am 
Dienstagnachmittag im Büro anzutreffen? Bevor gelernt werden 
kann ist eine kleine )auf Arabisch wesentlich bedrohlicher 
klingende( Ansprache von Noura nötig, um den Geräuschpegel 
nach der Ankunftsaufregung wieder auf ein normales Niveau zu 
bringen. 
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)Anhörung( جل�شة اال�شتماع اىل االأقوال

للهجرة  املكتب  من  اللجوء  حق  طلب  يتم 

BAMF والالجئني

ويتحقق  معينة  ب�شروط  اال  اللجوء  مينح  ال 

تنطبق  ال�شروط  هذه  كانت  اذا  مما  املكتب 

عليكم

هنا ت�شل�شل لالجراءات:

حتديد  فيها  ر�شالة   BAMF من  ت�شتلمون 

ملوعد جل�شة اال�شتماع اىل اأقوالكم

موظف  او  موظفة  ت�شتمع  اجلل�شة  هذه  يف 

اىل ق�شيتكم بدقة، وبعد التحقق منها يتقرر 

املانيا  يف  بكم  االعرتاف  �شيتم  كان  اذا  ما 

كالجئني ام ال

هذه اجلل�شة مهمة جًدا �شتخربون فبها عما 

من  تتمكنوا  مل  وملاذا  بالدكم  يف  لكم  حدث 

عودتكم  حال  يف  يهددكم  وما  هناك  البقاء 

اذا قدمتم  اال  اللجوء  االآن، وال متنحون حق 

براهني مقنعة انكم هربتم ب�شبب احلرب او 

اال�شطهاد.

ولكن ما هي ا�شباب اال�شطهاد؟

اذا  بالدكم  يف  حتميكم  ال  الدولة  ان  يعني 

كانت حياتكم مهددة او انكم تعر�شتم للتمييز

ويتعر�س البع�س اىل اال�شطهاد النهم ينتمون 

اىل جمموعات عرقية او دينية معينة او ب�شبب 

ن�شاطات �شيا�شية او لون الب�شرة او جلن�شهم 

او ميولهم اجلن�شية، يكون اال�شطهاد من قبل 

اأو حتى  اأو غريها من املوؤ�ش�شات  احلكومات 

من قبل العائالت.

وقد مير وقت طويل قبل حلول موعد اجلل�شة 

ا�شتفيدوا من هذا الوقت لال�شتعداد:

وخا�شة  �شيء  كل  تتذكروا  اأن  املهم  من 

التواريخ املهمة 

بهدف  لالآخرين  واأخربوها  ق�شتهم  اكتبوا 

التمرن 

ممكن  قدر  اأكرب  مع  بنظام  �شيء  كل  �شفوا 

من التفا�شيل

ويتم اال�شتماع اىل البالغني كل مبفرده، ومن 

ومعقدة.  طويلة  الق�ش�س  هذه  اأن  الطبيعي 

لديكم احلق يف قول كل ما هو مهم يف راأيكم 

تعرفون  كنتم ال  اذا  اأحد.  يوقفكم  اأن  وبدون 

املهم  فمن  بدقة  معينة  وتفا�شيل  معلومات 

اأن تقولوا ذلك وال تخرتعوا اأي �شيء فذلك 

ينف�شح عادة وقد يت�شبب يف رف�س اللجوء 

العديد  عليكم  يطرح  �شوف  اجلل�شة  يف 

الثقة  يفقدكم  ذلك  تدعوا  ال  االأ�شئلة،  من 

بالنف�س ا�شت�شريوا قبل اجلل�شة مركز م�شورة 

لالجئني.

خذوا معكم من كل بّد ما يربهن اأقوالكم: 

ال�شور والفيديوهات 

ور�شائل الربيد االلكرتوين والر�شائل العادية 

والوثائق وال�شهادات الطبية وغالفات االأدوية 

وغري  الفي�شبوك  يف  وامل�شاركات  واملقاالت 

ذلك. 

واذا كانت هناك وثائق اأخرى غري متوفرة يف 

اجلل�شة اأكدوا باأنكم �شتقدمونها الحًقا.

الBAMF �شيعني لكم مرتجًما وال يجوز يف 

اذا  به.  ت�شرحون  ما  ترجمة  �شوى  اجلل�شة 

كنتم ال تفهمون املرتجم اأو ال تثقون به قولوا 

ذلك ولو �شعب االأمر عليكم.

ميكنكم اأن ت�شطحبوا معكم �شخ�ًشا تثقون به

اجلل�شة �شرية جًدا وما يقال فيها ال يجوز اأن 

يبوح به اأحد

التجارب  تتحدثوا عن  اأن  ال�شعب  ورمبا من 

وخذوا  تتعجلوا  ال  طبيعي.  اأمر  هذا  ال�شيئة 

لزم  واذا  اجلل�شة،  خالل  ا�شرتاحة  فرتات 

االأمر اأجلوها اإىل يوم اآخر.

يف  تدوينه  يتم  اجلل�شة  خالل  يقال  ما  كل 

املحتوى  ترجمة  يف  احلق  لديكم  حم�شر. 

لغتكم  اىل  اجلل�شة  بعد  مبا�شرة  �شفوًيا 

بالتاأكيد.  ذلك  عمل  يجب  فيه.  والتدقيق 

اإذا كانت هناك اأخطاء اأو �شوء فهم، ميكنكم 

ت�شحيحها. 

كان  اذا  اال  املحتوى  �شحة  على  توقعوا  ال 

كاماًل و�شحيًحا 

يجب ار�شال املح�شر اليكم بعد ا�شابيع قليلة 

بوا�شطة الربيد

اذا مل يتم ذلك يجب طلب امل�شورة

بعد اجلل�شة �شيمر بع�س الوقت قبل ا�شتالمكم 

لر�شالة فيها قرار ب�شاأن طلب اللجوء

يكون  اأن  يجب  لذا  جًدا  مهم  الر�شالة  هذه 

عنوانكم احلايل لدى BAMF دائًما

اذا مت االعرتاف بكم كالجئني حت�شلون على 

االقامة املوؤقتة 

واذا مل يتم ذلك ميكنكم اال�شتئناف �شد هذا 

القرار 

تلقي  تاريخ  من  جًدا  قليل  وقت  لديكم  ولكم 

النه  املغلف  على  حافظوا  لذلك  الر�شالة 

يحمل تاريخ االر�شال 

ات�شلوا فوًرا مبركز امل�شورة او مبحام

برمتها  اللجوء  طلب  عملية  على  ينطبق  وما 

لديكم احلق يف ان يفح�س طلبكم بعناية واأن 

ي�شتمع اىل ق�شتكم ب�شكل كامل

اللجوء معقد واذا كان لديكم اي �شوؤال يجب 

عليكم طلب امل�شاعدة وامل�شورة        

عملية اللجوء:

)Anhörung( جل�شة اال�شتماع
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االندماج  قانون  االخرية  الفرتة  يف  �شدر 

الالجئني.  تخ�ّس  التي  والقوانني  اجلديد 

اأهّم التعديالت التي  يف ما يلي ملّخ�س عن 

جاءت فيه:

1. اىل حد الفرتة التي �شبقت �شدور القرار 

�شرعية  ب�شورة  املقيم  الالجيء  بامكان  كان 

االقامة  التقدمي على  �شنوات من  ملدة ثالث 

م�شتوفًيا  كان  اإذا  عليها  واحل�شول  املفتوحة 

الفرتة  هذه  مّددت  وقد  املطلوبة  لل�شروط 

حالًيا اإىل خم�س �شنوات. ال�شروط املطلوبة 

هي اأن يوؤّمن �شاحب الطلب عماًل يوؤّمن له 

عن  م�شتقلة  ب�شورة  للعي�س  املطلوب  احلد 

من  املطلوب  امل�شتوى  اإجادة  وكذلك  الدولة 

اللغة. 

2. حتديد ال�شكن وهو من املوا�شيع التي اأثري 

حولها الكثري من النقا�س و�شوف يلزم القانون 

هي  معينة  �شروط  حتت  الالجئني  اجلديد 

االإقامة  التي منحتهم  املقاطعة  البقاء �شمن 

القانون  االقل وهذا  �شنوات على  ملدة ثالث 

الذين  الالجئني  جميع  على  ينطبق  �شوف 

ح�شلوا على اعرتاف بعد تاريخ ٢٠١٦/١/١.

وي�شتثنى من ذلك االأ�شخا�س الذين يلتحقون 

املرحلة  طالب  اأو  اأزواجهم  اأو  بزوجاتهم 

اجلامعية وامل�شاركني يف دورات تدريب مهني.

يف  املفا�شلة  قانون  جتميد  يتّم  �شوف   .3

املفا�شلة  وقانون  �شنوات  ثالث  ملدة  العمل 

هذا مينح االأملان اأولوّية احل�شول على فر�س 

عمل يف املدن التي تكون فيها ن�شب البطالة 

اأكرث من احلّد املتو�شط.

4. �شوف يتّم تطبيق ا�شتقطاعات للم�شاعدات 

املقدمة من احلكومة لالأ�شخا�س الذين كانوا 

من  الدولية  احلماية  حق  على  ح�شلوا  قد 

اإحدى دول االحتاد االوربي.

الالجئني  اال�شتقطاعات  هذه  ت�شمل  كذلك 

باخلطوات  كافًيا  التزاًما  يظهروا  مل  الذين 

�شبيل  على  منها  تنفيذها،  منهم  املطلوب 

املثال عدم احل�شور باملواعيد التي حتّدد لهم 

االإف�شاح  اأو عدم  الر�شمية  الدوائر  قبل  من 

والبلد  احلقيقية  ال�شخ�شية  بياناتهم  عن 

الذين ينحدرون منه.

الذين  الالجئني  القرار  هذا  ي�شمل  كذلك 

اللغة  دورات  اأو  العمل  عرو�س  يتجاهلون 

املقدمة لهم من مكتب العمل.

ميلكون  الذين  الالجوؤون  ذلك  من  ي�شتثنى 

عذًرا ر�شمًيا ويجب اال�شارة اىل نقطة مهّمة 

لن  القرار  هذا  �شد  املقدم  الطعن  اأّن  وهي 

ياأتى بقرار ايجابي على االأغلب.

الالجئ  عليه  يح�شل  الذي  العمل  اإّن   .5

الهجرة  اإطار برامج  العمل �شمن  من مكتب 

تقليدية  عمل  لعالقة  يوؤ�ش�س  ال  واالإندماج 

وال ت�شري عليه قوانني العمل املعمول بها يف 

اأملانيا اإاّل مبا يخ�س االإجازة ال�شنوية وقوانني 

حماية العامل.

عرو�س  جميع  باأخذ  ملزم  اللجوء  طالب 

باإعطاء  ملزم  وكذلك  بجدية  العمل  مكتب 

املهنية  موؤهالته  تخ�ّس  التي  البيانات  جميع 

وكل  يتقنها  التي  واللغات  العلمي  وحت�شيله 

ما يتعلّق بو�شع اأي �شخ�س يبحث عن عمل.

اأعاله  بالتعليمات  اللجوء  طالب  التزام  عدم 

ميكن اأن يوؤّدي اإىل وقف امل�شاعدات املمنوحة 

لطالب اللجوء من مكتب العمل. 

 

ملحة عن

التعديالت اجلديدة 

يف قـانون االإندمــاج

Überblick zu 
den Änderungen
des Integrationsgesetzes 
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Stunde sehr, sehr ruhig. Dies ent-
sprach nicht meinen Erfahrungen 
mit Abschlussklassen.

Auf der Suche nach dieser Ruhe 
stand ich vor der Tür eines der 
4-Bett Zimmer für Jungen. Ich klopf-
te leise an die Tür, wartete, erhielt 
aber keine Antwort. Es war absolut 
ruhig. Dann klopfte ich noch ein-
mal, öffnete vorsichtig die Tür und 
trat leise in das Zimmer. Es war nur 
schwach erleuchtet und ich sah vier 
meiner „großen“ Schüler.

S. saß auf einem Tisch und mir 
kam es vor, dass er erhöht saß. 
Zwei Schüler hockten vor ihm, einer 
stand an seiner Seite. Sie schauten 
mich fragend an und ich bedeutete 
ihnen, weiter zu machen. Dann sah 
ich, dass meine Schüler, außer S., 
ein Handtuch oder etwas Ähnliches 
in den Händen hielten.

Sie sprachen leise zu S., in dessen 
Augen sich Tränen perlten.
Dann sprach er und alle bedeuteten 
ihm, er solle auf Deutsch sprechen. 
Ich sollte alles mithören.

Und dann hörte ich, wie er mit ge-
presster Stimme, die Erinnerungen 
hervorrufend, von seiner Familie in 
seiner Heimat erzählte, von dem 
Schreien, wenn sie Schüsse oder 
Bomben hörten und wie seine klei-
ne Schwester, der Liebling der Fa-
milie, immer wieder in seine Arme 
kam, ihn umklammerte und weinte 
und schluchzte. Immer, wenn er von 
seiner kleinen Schwester sprach, 
überkamen ihm die Tränen und 
seine Mitschüler erhoben sich und 
trockneten die Tränen der Schmer-
zen und Hoffnungslosigkeit ab.

Auch wischten sie ihm die Nase 
trocken und flüsterten ihm beruhi-
gende Worte in ihrer Heimatsprache 
zu.

Und S. fuhr fort und schimpfte auf 
seinen Vater, der sich nicht um die 
Familie kümmerte, der ihnen nicht 
zu Essen brachte, der die Mutter 
schlug und manchmal auch die klei-
ne Schwester.

Und wieder musste sie ihm die Trä-
nen trocknen und sie legten ihre 

Hände auf sein Herz, um ihn zu be-
ruhigen. 

Ich fühlte mich nicht ausgeschlos-
sen, sondern rätselhaft gefangen 
in seinen Erzählungen. Auch heute 
noch, fuhr S. fort, käme seine kleine 
Schwester hier in Deutschland zu 
ihm ins Zimmer. Nur dort, bei ihm, 
konnte sie einschlafen und S. über-
wachte ihre Alpträume.

Ich weiß nicht mehr, wann ich das 
Zimmer verlassen habe.

Aber ich spüre immer noch die gro-
ße Traurigkeit und aber auch eine 
große Verlassenheit in mir. Nichts, 
nicht konnte S. wirklich helfen.

In den nächsten Jahren nach ihrer 
Schulzeit habe ich S. immer wieder 
mal getroffen. Ich habe ihn nie fröh-
lich gesehen. Auch hat er keinen 
Kontakt mehr zu seinen „Brüdern“ 
mit den Handtüchern.
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Am Vormittag eines jeden Tages 
hospitierten sie in sozialen Einrich-
tungen, wie z.B. in einem Kranken-
haus oder in Behinderten-Werk-
stätten. Erst belächelten sie unsere 
– wir waren als Lehrkräfte immer zu 
zweit – Entscheidungen und gingen 
zunächst mit Unsicherheit und eini-
gem Widerwillen in die Werkstätten. 
Behinderte Menschen entsprachen 
nicht ihrer Vorstellung einer schö-
nen Welt. Aber später, am dritten 
Tag, verabschiedeten sich einige 

mit Tränen in den Augen von den in 
den Werkstätten beschäftigen Män-
ner und Frauen, jungen und alten 
Menschen.

Am Nachmittag wurde über den Vor-
mittag reflektiert und es gab einige 
Vorträge und Workshops zu den 
Themen: Religion, Familie, zukünfti-
ger Beruf, Alkohol und Drogen.
Nach dem Abendessen gab es vor 
der Freizeit eine kleine Meditations-
runde.

Der letzte Abend war in der Regel 
laut und lang, manchmal sehr lang. 
Die Klasse veranstaltete eine Party 
und alle waren irgendwie überdreht, 
hoffnungsvoll aber auch schon mit 
der Vorahnung versehen, dass die 
Schulzeit später im Rückblick eine 
ziemlich sorgenfreie Zeit war. Und 
keiner wusste, wie lange Freund-
schaften halten würden.

An diesem Abend war es zur späten 

ليلة فريدة مع �سباب من ذوي 

الأ�سول املهاجرة

Günter Müller

Begegnung mit 
Menschen mit 
Migrationshintergrund II
Eine seltsame Nacht

In „meiner“ Schule war es Brauch, dass die 
10. Klasse neben ihrer Abschlussklassen-
fahrt auch zu einer 3 tägigen Tagung in eine 
überkonfessionelle Einrichtung fuhr.
Dieser Aufenthalt diente der Rückbesinnung 
auf die zurückliegenden Schuljahre und ei-
nen Ausblick auf ihr zukünftiges Leben.
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القادم حديثا  اخبار كثرية  ترد اىل الالجئ 

اىل املانيا و فيما لو كانت هذه االخبار ترد يف 

طور املرحلة االوىل وهي اال�شتقبال والعي�س 

املرحلة  يف   او  الالجئني  �شكن  يف  امل�شرتك 

التي تليها فيما يخ�س التحقيق وما يليه من 

فرتة االنتظار و خ�شو�شا يف املرحلة املحكمة 

الثانية وما ي�شوبها من قلق وانتظار وتوتر

جميع  يف  الالجئ  �شمع  اىل  يتناهى  ففيها 

االخبار،  يف  الكثري  اعاله  املذكورة  املراحل 

يف  وهي  �شحيح  غري  فيها  االكرب  اجلزء 

انا�س  ت�شورات  يف  نابعة  االحوال  اح�شن 

اللجوء  طور  يف  وللمفارقة  اي�شا  او�شاعهم 

يقومون مبجهوداتهم الذاتية بان�شاء جماميع 

االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  كروبات  او 

و يتم يف هذه املواقع التطرق اىل الكثري من 

االحاديث، اجلانب االكرب منها يعنى مبو�شوع 

احلكمة االوىل و الثانية ومابعدهما يف مرحلة 

انتظار و قرار احلكمة الثانية من قبول اوعدم 

الالجئء  يعر�شها  التي  اللجوء  ا�شباب  قبول 

يف طور التحقيق                                               

يف هذه املرحلة لال�شف مير الالجئ مبرحلة 

دوامة  يف  يدور  جتعله  كبريه  نف�شي  �شغط 

لتقبل  جاهز  فيه  يكون  وبو�شع  مفرغة، 

االخبار واال�شاعات املتداولة يف حميطه حتى 

غري املنطقي منها.

وبالنتيجة �شوف توؤثر هذه اال�شاعات املتداولة 

والتي تكون ولال�شف يف معظمها �شلبية على 

و �شوف حتيله اىل   ، الالجئ  �شلوك وعطاء 

�شخ�س قلق ومتوتر و غري قادر على التعامل 

التاهيل  مرحلة  ملتطلبات  وفاقد  مع حميطه 

االوىل والتي يجب ان ت�شتثمر يف تعلم اللغة 

البلد  تقاليد  و  عادات  ا�شتئناف  وحماولة 

بالو�شائل املتاحة و املمكنة . 

ولذلك يجب على الالجئ معرفة و تذكر ان 

م�شدر  من  اما  ي�شتقيها  املعلومة  يعطيه  من 

قادم  �شخ�س  االغلب  على  وهو  دقيق  غري 

ملدة  يعي�س  �شخ�س  اىل  او  املانيا  اىل  حديثا 

طويلة يف املانيا ولكنه غري متخ�ش�س وميلك 

القليل من اخلربة يف هذا املجال .

حديثا  الملانيا  القادم  لالجئ  االف�شل  ومن 

اعتماد م�شادر اخبار ر�شمية مبا ي�شدر من 

من  العديد  اىل  مرتجمة  دورية  من�شورات 

اللغات ومن �شمنها العربية ، وهي ت�شدر من   

وزارة   BAMF االجتماعي  ال�شمان  دائرة  او 

الهجرة و االندماج وما ت�شمى اخت�شارا بال

Sozialamt او من ال Job center 

كذلك ميكن اال�شتعانة با�شت�شارات املحاميني 

التي  التطوعية  اجلمعيات  او  املتخ�ش�شني 

تعمل يف جمال الهجرة واالندماج مبا ي�شمن 

لل�شخ�س م�شادر معلومات ر�شينة و ر�شمية 

و موثوقة .

ودمتم .

قـــــالوا يل

Ich habe gehört, dass...

�شوؤدد حممد
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 21 بني  بوخار�شت  يف  دويل  موؤمتر  اأقيم 

الدينية  «الرتبية  بعنوان   2016 اأكتوبر  و23 

ع�شو  فيه  �شارك  والت�شامح»  بني التطرف 

اآفاق رائد الداغ�شتاين  اإدارة جمعية  جمل�س 

للت�شوف  جديدة  روؤية  عن  بحًثا  قدم  الذي 

ترى التعليم الروحي و�شيلة تت�شدى للتطرف 

التفّكر  املوؤمتر كان  الهدف من  االإ�شالم.  يف 

وت�شليط  نقدية  بنظرة  الدينية  بالرتبية 

ميكن  التي  التن�شئة  عنا�شر  على  ال�شوء 

االجتماعية  واحلرية  الت�شامح  ت�شمن  اأن 

والتعددية الدينية.

بوخار�شت:

موؤمتر دويل عن الرتبية الدينية 

بني التطرف والت�سامح

Bukarest:
Eine internationale 
Konferenz über 
Radikalismus und Toleranz

In Rahmen einer internationalen 
Konferenz zum Thema „Religious 
Education between Radicalism and 
Tolerance“ organisiert vom 23 – .21. 
Oktober 2016 in Zusammenarbeit 
zwischen der Universität Wien und 
der Universität Bukarest, hielt Raid 
Al-Daghistani, Vorstandsmitglied 
von AFAQ e.V., einen Vortrag 
über „Rethinking Sufism: Spiritual 
Education as Means against 
Radicalism in Islam“. Al-Daghistani 
stellte den Sufismus als eine 
ganzheitliche religiöse Ausbildung 
dar, die zwischen Wissen und 
Tugend, Theorie und Praxis eine 
grundlegende Verbindung herstellt 
und somit Grundstein wird für 

ein tugendhaftes Leben und eine 
tolerante Haltung gegenüber 
anderen Menschen.  
An dieser Konferenz nahmen 
zahlreiche Professoren, Dozenten 
und junge Wissenschaftler aus 
verschiedenen Ländern u.a. 
Österreich, Rumänien, Niederlande, 
Türkei, Spanien, Dänemark, 
Großbritannien und Deutschland 
teil. Das Hauptziel der Konferenz 
war es, religiöse Bildung kritisch 
zu reflektieren und zugleich 
jene Elemente der Erziehung zu 
beleuchten, die ein Klima der 
Toleranz, des sozialen Friedens 
und des religiösen Pluralismus 
gewährleisten können.
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rung der Schwächen starrer Denk- 
und Handlungsstrukturen; die Ven-
tilfunktion im Sinne einer Katharsis, 
der Freisetzung aufgestauter negati-
ver Emotionen; die Integrations- und 
Polarisationsfunktion, wodurch die 
Satire einerseits die Adressaten in 
die eigene kritische Sichtweise einer 
als negativ bewerteten gesellschaft-
lichen Lage zu integrieren versucht 
und andererseits die als diametral 
dargestellten Pole Volk und Regie-
rungsapparat festigt; und schließlich 
die Bewusstmachung gesellschafts-
politischer Missstände und der An-
spruch, diese zu reformieren.
Die ägyptisch-arabische Satire hat 
sich stilistisch und thematisch ge-
wandelt. Alltägliche, konkrete The-
men, die den einfachen Bürger der 
Straße direkt betreffen, treten in 
den Vordergrund. Strukturelle, das 
gesamtgesellschaftliche System 
betreffende Themen wie Korruption 
und Günstlingswirtschaft werden 
nachrangig. Der neue Satirestil von 

Autoren der neuen Generation wie 
Muḥammad Fatḥī (1980-) und Bilāl 
Faḍl (1974-) zeichnet sich – im Un-
terschied zu Satirikern einer älteren 
Autorengeneration wie Maḥmūd 
as-Saʿdanī (1928-2010) und Ğalāl 
ʿĀmir (1952-2012) – durch Direkt-
heit, Eindeutigkeit und umgangs-
sprachliche Elemente aus. An die 
Stelle scharfer, subtiler und zum Teil 
schwer verständlicher Satire tradi-
tioneller Art tritt eine seichte Satire-
form, in der humoristische Elemen-
te dominieren und die der Satiriker 
Aḥmad Rağib tahrīğ ğayr hādif (ziel-
lose Clownerie( nennt. Neben dem 
Verlust satirischer Merkmale weist 
die neue Satire verletzend-beleidi-
gende Tendenzen auf. Ihre primäre 
Funktion ist weniger normative Ver-
urteilung, sondern primär Unterhal-
tung und Diffamierung. 
Zur Veranschaulichung der Be-
sonderheiten ägyptisch-arabischer 
Satire und der Divergenz zwischen 
traditioneller und neuer ägyptisch-

arabischer Satire für ein breiteres, 
auch nicht arabischsprechendes 
Publikum dient die sprachlich-inhalt-
liche Analyse und Übersetzung von 
Auszügen bekannter satirischer Bü-
cher. Denn eine sprachlich geglück-
te Übersetzung stellt einen kulturel-
len Mehrwert dar, da sie Einblicke in 
die arabische Gesellschaft gewährt. 
Daraus ergeben sich folgende Fra-
gen: Können wir heute noch von 
wirklicher Satire sprechen, wie sie 
vormals die bekannten Satiriker 
Maḥmūd as-Saʿdanī und Ğalāl ʿ Āmir 
verfasst haben? Hat die moderne 
ägyptisch-arabische Satire ihre sa-
tirischen Eigenarten verloren? Und: 
Kann arabische Satire adäquat, das 
heißt ihren sprachlichen und inhalt-
lichen Besonderheiten Rechnung 
tragend, ins Deutsche übersetzt 
werden?
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Die Analyse und Übersetzung mo-
derner arabischer Satiretexte ist 
umso bedeutsamer, als wissen-
schaftliche Beiträge dazu kaum exi-
stieren. 
Satire ist keine eigenständige Lite-
raturgattung, sondern eine rheto-
rische und moralische Kunst, eine 

referentielle, funktionalisierte Kom-
munikationsweise in spezifischen 
historischen, kulturellen und sozi-
alen Kontexten, ein „spirit“, der zu 
jeder Zeit in jeder Gesellschaft exi-
stiert. Stilistisch zeichnet sich Satire 
aus durch eine fehlende narrative 
Erzählstruktur, die Stigmatisierung 

von Charakteren )Normträger und 
Normopponenten(, durch Kontrast, 
Fiktionalität, Indirektheit, Origina-
lität, Ästhetik, Negation und eine 
hohe Anzahl stilistischer Mittel. 
Die ägyptisch-arabische Satire um-
fasst insbesondere die folgenden 
Funktionen: Kritik und Demaskie-

االأدب امل�شري ال�شاخر 

و�شيلة لنقد املجتمع

Ägyptisch-arabische 
Satire als populäre 
Gesellschaftskritik

Sara Battke
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حاوره: �شمري �شفوك

كثري من املهاجرين و�شلوا اإىل اأملانيا من خمتلف امل�شارب واالنتماءات. بع�شهم 

وهو  املجاالت  ا�شعب  اأحد  يف  يعمل  اأن  والدرا�شه  العمل  جانب  اإىل  اختار 

ال�شيا�شة العامة. لكن متعة التحّدي جعلت ال�شخ�شية التي ن�شت�شيفها اليوم 

احت�شنته  التي  املدينة  مون�شرت،  مدينة  فقط يف  لي�س  الكثريين  اإعجاب  تنال 

نف�شه فيها كرقم �شعب  يفر�س  اأن  قيا�شية  بدوره وخالل فرتة  وا�شتطاع هو 

وتتويًجا  واملهاجرين.  االأجانب  ب�شوؤون  يتعلّق  ما  كل  يف  اأ�شا�شيه  و�شخ�شية 

لدوره نال التكرمي االأكرب يف املدينة بح�شوله على و�شام مون�شرت لقاء ما بذله 

من جهود يف �شبيل العمل من اأجل االآخرين، على اختالف جن�شياتهم ودينهم 

وانتماءاتهم. �شيفنا اليوم هو االأ�شتاذ »دلري �شابر« رئي�س جمعية اآفاق للتعاون 

الثقايف واالجتماعي.

Deler Saber: Für ein 
nachhaltiges Miteinander 
in Frieden 

على الئحة ال�شرف

دلري �شابر: �شنوات من العطاء
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احلدث  · من   نبداأ  دلري.  اأ�شتاذ  بك  اأهاًل 

و�شام  مبنحك  تكرميك  وهو  االأخري 

التكرمي  هذا  على  تعليقك  ماهو  مون�شرت. 

وكيف مّت تر�شيحك وح�شولك عليه؟ 

  

�شعادة حقيقية يل وفرحة    التكرمي كان 

م�شوؤولية  هو  املقابل  يف  وفخًرا.  كبرية 

الو�شام.  هذا  اأهمية  اأدرك  اإذ  م�شاعفه 

اأما الرت�شيح لهذا التكرمي فيكون من قبل 

املدينة،  يف  العام  ال�شاأن  يف  امل�شوؤوولني 

عن  ممثلني  قبل  من  للت�شويت  ويخ�شع 

البلدي.  املجل�س  يف  ال�شيا�شية  االأحزاب 

اأما عمدة املدينة فهو من يقوم بالتكرمي يف 

احلفل الر�شمي اخلا�س. 

  

ال�شخ�شيات  · اأن  احلفل  يف  الالفت  من 

ال�شبب يف  ما  متقدمة.  اأعمار  املكرمة يف 

ذلك؟

  

املر�شحة    ال�شخ�شية  اأّن  اإىل  يعود  هذا   

املجال  تكون قد خدمت يف هذا  اأن  يجب 

فرتة طويلة. ونالحظ على �شبيل املثال اأّنه 

من بني الذين ح�شلوا على هذه اجلائزة يف 

Resi Mosleh- ال�شيد الفائتة   ال�شنه 

ner  الذي قام  مب�شاريع انقاذ للم�شابني 

يف  واأطفال  ن�شاء  من  االيدز  بفريو�س 

يف  و  عّدة.  �شنوات  منذ  االإفريقية  القارة 

�شنة 2014 ح�شلت عليه موؤ�ش�شات عريقة 

االأع�شاء  من  املاليني  ت�شّم  وعاملًيا  اأملانًيا 

منها ال�شليب االأحمر واالأ اأ�س بي. لذا اأنا 

فخور جًدا بح�شويل على الو�شام يف هذه 

املرحلة.

  

يف  · لك  الكثرية  واالأن�شطة  االأعمال  من 

مون�شرت اأنك ع�شو يف املجل�س اال�شت�شاري 

نهاية  ولغاية   2010 عام  منذ  لالندماج 

كنت  اأنك  كما    ،2020 احلالية  الدورة 

للمهاجرين  اال�شت�شاري  املجل�س  ع�شًوا يف 

واأي�ًشا    ،2010 ولغاية   2004 عام  منذ 

عام  منذ  العمل  جمل�س  جلنة  يف  ع�شًوا 

2009، و بعدها ع�شًوا يف جمل�س التعليم 

واأي�ًشا وع�شًوا من عام 2004 لغاية 2014 

والعمراين،  احل�شري  التطوير  جلنة  يف 

كما ع�شًوا م�شاعًدا يف جلنة الثقافة. هل 

جميع  للم�شاركة يف  الكايف   الوقت  لديك 

هذه املجال�س واللجان؟ وهل يوؤثر ذلك على 

حياتك اخلا�شة؟

  

وباالن�شباط    جيد  ب�شكل  الوقت  بتنظيم 

يعمل  م�شاعد  عمل  فريق  وجود  ومع 

اأن  للمرء  ميكن  التعاون  وبروح  باحرتاف 

يف  هو  ال�شّر  املهام.  هذه  كل  بني  يوّفق 

يعطي  ب�شكل  اليومية  احلياة  مهام  تن�شيق 

خدمة  اإن  النهاية  ويف  حقه.  التزاٍم  لكل 

املجتمع ت�شب يف م�شلحة العائلة. 

  

عرب  · ا�شتفتاء  يف  فزت   2015 عام  يف 

مون�شرت  مدينة  يف  االإعالم  و�شائل  اإحدى 

لهذا  مر�شًحا  وكنت  العام  �شخ�شية  حول 

اأن  اأ�شخا�س. هل لك  ال�شتفتاء من بني 8 

تخربنا عن حيثيات هذا اال�شتفتاء؟ 

  

تدّل    اأنها  وخا�شة  بالنتيجة  �شعدت 

خمتلف  من  النا�س  واحرتام  حمبة  على 

وتدل  واالأديان.  والقوميات  االنتماءات 

وخا�شة  مون�شرت،  يف  اجلاليات  اأن  على 

فكرة  اإىل  متيّقنون  اجلدد،  الوافدين 

يعودوا  ومل  مدينتنا  متثلها  التي  التعاي�س 

على  االنعزالية  اال�شطفافات  يّتبعون 

خمتلف اأ�شكالها يف ت�شكيل اآرائهم واّتخاذ 

والعمل  الكفاءة  اإىل  ينظرون  بل  مواقفهم، 

الكثري  يل  يعني  اأمر  وهذا  الفعلي..، 

من  جلميع  بال�شكر  توّجهت  بدوري  واأنا 

النوع  هذا  يتكرر  اأن  واأمتنى  يل.  �شّوت 

عامل  الأنها  امل�شتقبل  يف  اال�شتفتاءات  من 
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اأ�شا�شي لتحفيز النا�شطني  حمّفز وعن�شر 

يف هذا املجال على تقدمي االأف�شل على اأن 

تُنّظم مبعايري وو�شائل احرتافية. 

  

بع�س  · مب�شاركه  قمت   2012 عام 

بتاأ�شي�س  مون�شرت  مدينة  يف  ال�شخ�شيات 

جمعية اآفاق للتعاون الثقايف واالجتماعي. 

من اأين اأتت فكرة اجلمعية وما هو الهدف 

من هذه اخلطوة؟

  

الغياب    اأولهما  مهمان،  عامالن  هناك 

املوؤ�ش�شات  اأو  للجمعيات  اآنذاك  الوا�شح 

التي متثل منطقة ال�شرق االأو�شط ومناطق 

ال�شعيد  على  كان  اإن  اأفريقيا،  �شمال 

فكانت  الر�شمي.  ال�شعيد  على  اأو  الثقايف 

هذا  �شّد  اآفاق  جمعية  تاأ�شي�س  من  الغاية 

الفراغ والعمل بجهد على اأن نثبت وجودنا 

يف املجتمع ونك�شب احرتام االإدارة املحلية 

ليكون لنا دور فاعل يف ال�شوؤون العامة. وقد  

فرتة  االأهداف يف  جنحنا يف حتقيق هذه 

متكاتف  عمل  فريق  وجود  ب�شبب  قيا�شية 

يحملها.  التي  بالر�شالة  موؤمن  وحمرتف 

اأي�ًشا حتفيز  الهدف  كان  اأخر  ومن جانب 

اأ�شا�ًشا هنا  اجلمعيات التي كانت موجودة 

ولكنها غري نا�شطة. فنحن نعلم باأن هناك 

امكانيات وعنا�شر قادرة ومتمكنة موجودة 

اأو  ل�شبب  ولكن  اجلمعيات  هذه  �شمن 

واليوم  بفعالية.  متواجدة  كانت غري  الخر 

اجلمعيات  هذه  روؤية  عند  كبرية  �شعادتنا 

تعمل ب�شكل جيد وتخدم جمهورها ب�شكل 

اأف�شل.

  

اجل�شور  · مّد  حتاولون  هل  اآفاق  كجمعية 

وباقي  اجلمعيات  باقي  مع  للتوا�شل 

املنظمات �شواء االأملانية اأو غريها؟ 

  

جمعيتنا هي للتعاون الثقايف واالجتماعي   

جمعيات  مع  للتفاعل  خمت�شة  هي  اإًذا 

اأخرى. ويف جمعيتنا لدينا اأع�شاء من مدن 

خمتلفة ولي�س فقط العرب واالأملان.

  

ديني  · طابع  ذات  جمعيات  اأي�ًشا  هناك 

تتوّجه كذلك جلمهور اأبناء اجلالية العربية 

والكردية. كيف هي عالقتكم بها؟ 

  

والدين    ثقافية  جمعية  اآفاق  يف  نحن 

بالن�شبة  مهم  عامل  وهو  الثقافة  من  جزء 

للكثريين، ونحن نحاول اأن نكون متواجدين 

واجلمعيات  الأديان  كل  على  ومنفتحني 

تعمل  والتي  االنفتاح  هذا  تبادلنا  التي 

مبداأ  على  واحلفاظ  االن�شان  خدمة  على 

التعاي�س وال�شالم.

  

وهل  · لالأع�شاء  قبولكم  معايري  ماهي 

االأبواب مفتوحة للجميع؟ 

  

طبعا االبواب مفتوحة للجميع اإذا توافرت   

الداخلي  النظام  يف  املوجودة  ال�شروط 

اجلميع  ي�شتطيع  احلالة  وبهذه  للجمعية 

روؤية �شروطنا والنقاط التي تتواقف معه.

  

للجمعية  · الثالث  االجتماع  عقدمت  موؤخًرا 

كيف  رئي�ًشا.  انتخابك  واأعيد  العمومية 

املا�شية  الدورة  تقّيم عمل اجلمعية خالل 

حققتموها  التي  االإجنازات  اأهم  هي  وما 

من وجهة نظرك ال�شخ�شية؟ 

  

عمر جمعية اآفاق احلقيقي لي�س بالكبري   

يف  املنجزة  لالأعمال  اأنظر  عندما  ولكن 

وكذلك  واالجتماعي  الثقايف  اجلانب 

حتقق.  قد  عظيًما  اجناًزا  اأرى  اخلدمي، 

يعمل  فريق  �شمن  بوجودي  فخور  واأنا 

بوعي واإتقان. فعلى ال�شعيد الثقايف نّظمت 

كاملعار�س  الن�شاطات  من  الكثري  اجلمعية 

االأم�شيات  واأي�ًشا  والندوات  واحلفالت 

االأدبية  بطريقة احرتافية وك�شبنا احرتام 

باالأمر  لي�س  وهذا  مون�شرت.  يف  االإدارة 

ال�شهل،  وكانت الغاية امل�شاهمة يف عملية 

احلفاظ  مع  املجتمع  يف  االأجانب  اندماج 

على الثقافة االأم.  اأما اجلانب االجتماعي 

علم  على  البداية  منذ  كنا  نحن  اخلدمي 

وخا�شة  االأو�شط  ال�شرق  يف  يحدث  مبا 

توقعات  لدينا  وكانت  احلبيبة،  �شوريا  يف 

بتدفق االخوان ال�شوريني يف الفرتة الزمنية 

مكتب  الفتتاح  �شارعنا  لذلك  القادمة 

مركز  يف  واخلدمات  اال�شت�شارات  لتقدمي 

املدينة قبل اأزمة اللجوء  ب 3 اأو 4 اأ�شهر 

�شيئ  كل  يكون  اأن  امل�شتطاع  قدر  وحاولنا 

معّد ومهياأ لتقدمي اال�شت�شارات. وا�شتطعنا 

يقارب  ملا   2016 عام  يف  خدمات  تقدمي 

750 مراجع نقوم بخدمتهم يف الكثري من 

اأمورهم اليومية ويف حاالت متعددة. 

  

التمويل نقطة اأ�شا�شية يف عمل اجلمعيات.  ·

ماهي م�شادر متويلكم �شابًقا وحالًيا، وهل 

املالية  احل�شابات  ك�شف  يف  �شفافية  ثمة 

للجمعية؟ 

  

ح�شاب    ك�شف  بتقدمي  ملزمة  اجلمعية 

�شنوي يف نهاية كل عام لدى دائرة املالية. 

تكون  اأن  يجب  احل�شابية  العمليات  كل 

موجودة.  املالية  ال�شفافية  وبالتايل  موّثقة 
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اأما بالن�شبة للتمويل، فهناك اأكرث من جانب 

كا�شرتاكات االأع�شاء والتربعات التي تاأتي 

بعملنا  موؤمنني  اأنا�س  قبل  من  للجمعية 

ويرون ما اأهمية هذا العمل ل�شالح خدمة 

ب�شكل خا�س. ومن  الفرد  املجتمع وخدمة 

جانب اآخر هناك م�شاعدات تقّدم من قبل 

االإدارة املحلية. 

  

هل امل�شاعدات ممكن اأن تكون م�شروطة؟  ·

  

ولكن    م�شروطة  لي�شت  امل�شاعدات  ال، 

ت�شتهدف  التي  الدعم  اأنواع  بع�س  هناك 

م�شروًعا بعينه من امل�شاريع التي نقّدمها. 

  

الهجرة  · وزارة  يف  عملك  خالل  من 

واملهجرين ال BAMF وتوا�شلك املبا�شر 

اال�شرتاتيجية  ماهي  القرار،  اأ�شحاب  مع 

يف  الالجئيني  مع  حالًيا  اتباعها  يتّم  التي 

املدينة؟ 

  

االآن    اال�شرتاتيجية  اإّن  معلوماتي  ح�شب 

اللجوء.  البّت بطلبات  ت�شريع  هي حماولة 

ونحن االآن يف مدينة مون�شرت لدينا مركزين 

للت�شجيل االأّويل، واجلهات املعنية تعمل ما 

ليت�شنى  اللجوء  عملية  لت�شريع  و�شعها  يف 

االإقامة  على  باحل�شول  البقاء  حق  له  ملن 

وترحيل من يرف�س طلبهم.

  

نالت  · مون�شرت  مدينة  باأن  يقول  من  هناك 

الكالم  هذا  هل  الالجئيني.  من  كفايتها 

�شحيح؟ 

  

�شخ�س     3500 اإىل  ي�شل  االآن  العدد 

االأخرية.  الفرتة  مون�شرت يف  ملدينة  قدموا 

نظرًيا املدينة  قادرة على ا�شتيعاب املزيد 

ال�شكن واخلدمات  ولكن هناك م�شكلة يف 

جتد  اأن  ميكن  ال  االأمور  هذه  واملدار�س. 

يجب  ب�شيطة،  زمنية  فرتة  يف  حلوالً  لها 

كبناء  املدى  بعيد  برنامج  �شمن  تعمل  اأن 

لوقت،  بحاجة  االإدارة  مدعومة.  م�شاكن 

للقادمني  الو�شع  �شعوبة  اأتفهم  وبدوري 

مدينة  مون�شرت  مدينة  واأن  خا�شة  اجلدد 

جامعية فيها حوايل 50 الف طالب.

  

االآونة  · واجلرائم يف  احلوادث  راأيك يف  ما 

فيها  االتهامات  توجه  التي  االأخرية 

حول  اجلمعيات  موقف  ما  لالجئني؟ 

وماهي  احل�شا�س  امللف  هذا  مع  التعامل 

ن�شائحكم للوافدين اجلدد اإىل املدينة؟ 

  

االأمور    اجلرائم:  من  نوعان  هناك 

بع�س  قبل  من  حتدث  قد  الب�شيطة 

القادمني اجلدد ب�شبب عدم علمهم الكايف 

مدينة  يف  املتبعة  واالجراءات  بالقوانني 

الثقايف.  لالختالف  ذلك  ويعود  مون�شرت، 

اي�شال  ن�شعى جاهدين يف  اأن  هنا  ودورنا 

باأ�شرع وقت و�شّتى الطرق.  املعلومات لهم 

اأما اجلرائم الكبرية، فمن يقومون بها هم 

للحّد  النا�س  مع  ن�شعى  ونحن  حمرتفون 

منها ون�شر الوعي عن اأهمية احلفاظ على 

القوانني واالأنظمة يف هذه املدينة وخا�شة 

ليكون ل�شكانها فر�شة يف امل�شتقبل القريب 

والأبنائهم ليعي�شوا ب�شكل اأف�شل.

  

�شندت اإليكم مهام اأو مّت تكليفكم من  ·
ُ
هل اأ

هذا  للم�شاعدة يف  داخلية  موؤ�ش�شات  قبل 

املجال؟ 

  

ب�شكل    وا�شت�شارات  م�شرتك  عمل  هناك 

اللغة  جمال  يف  اأي�ًشا  ونحن  متوا�شل 

والرتجمة جاهزين دائًما خلدمة املدينة . 

  

على  · ح�شلوا  الالجئني  من  كثري  هناك 

اإقامة �شنة وهناك اي�ًشا عدد من الالجئني 

الراغبني يف العودة اإىل �شوريا والعراق اأو 

للبلدان التي قدموا منها. هل ت�شاعدوهم 

بهكذا امور؟ 

  

تقدمي    بكيفية  ا�شت�شارات  نقدم  نعم 

كان  اإذا  فيما  طرق  عدة  وهناك  الطلب، 

االأوراق  ميلك  اأو  عجلة  على  ال�شخ�س 

الثبوتية، على �شبيل املثال جواز ال�شفر.

  

يف  · اجلدد  الالجئني  تفاعل  تقّيم  كيف 

االإندماج  على  القدرة  حيث  من  مون�شرت 

والتوا�شل مع االأملان؟ 

  

فكرة االندماج ال�شريع وك�شب ثقة االأملان   

التعاطف  واأما  ال�شهلة،  باملهمة  لي�شت 

واملواطنون  البداية  منذ  موجوًدا  كان  فقد 

يقدمون  يزالون  وما  الكثري  قّدموا  االأملان 

ولكن  امل�شاعدات.  من  ي�شتطيعون  ما 

ال�شيغة  بهذه  العمل  وطريقة  اال�شتمرارية 

الجئي  باأن  متيقن  واأنا  اأبًدا  �شهلة  لي�شت 

هناك  جيدة.  لدرجة  واعون  املدينة  هذه 

ولكن  طبيعي،  اأمر  وهذا  موجودة  اأخطاء 

باملقابل الالجوؤون لديهم اإمكانيات وطاقات 

املجاالت  من  كثري  يف  الدخول  ويحاولون 

اإجناز  وهذا  التطوعي  العمل  فكر  ولديهم 

كبري جًدا. فهناك مثاًل اأ�شخا�س يف بداية 

جميئهم اإىل هنا ح�شلوا على امل�شاعدة من 

قبل جمعيتنا وهم االآن ي�شاعدون الكثري يف 

املجتمع وهذه اإحدى اأهداف اجلمعية، اأي 

اأع�شاء  القادمني  االأ�شخا�س  اأن جنعل من 

و�شعيد  متفاءل  واأنا  املجتمع  يف  فاعلني 

بالنتائج املحققة يف مون�شرت.

H
A

LA
 M

agazin

27



التي  · التعديالت  ما هي وجهة نظرك يف  

جريت على قانون االندماج وخا�شة فيما 
ُ
اأ

يتعلق بتنقل الالجئني من مدينة اإىل اأخرى؟ 

  

هذه    اجلديد  الالجئ  نظر  وجهة  من 

اأ�شبحت  وحركته  اأ�شعب  اأ�شبحت  االأمور 

اأ�شبح  ال�شمل  مل  مو�شوع  واأي�ًشا  مقيدة، 

موؤجاًل وكثري منهم مت�شايق من هذا االأمر. 

و�شعت  التي  اجلهة  نظر  وجهة  من  ولكن 

من  قلياًل  التخفيف  فهدفها  القانون  هذا 

ب�شبب  معينة  مدن  على  املوجود  ال�شغط 

توزيعهم  وبالتايل  عليها  الالجئني  تدفق 

بالت�شاوي.

  

احلفلة  · عنوان  هو  اجلديدة  مون�شرت  اأنغام 

عام   12 �شهر  يف  اجلمعية  نظمتها  التي 

 6 من  الفنانني  من  عدد  مب�شاركة   2016

طبيعه  عن  حتدثنا  اأن  ميكنك  هل  دول. 

امل�شروع وكيف تقيمها؟ 

  

يف    ثقافة  من  اأكرث  جمع  الفكرة  كانت 

هذه  جنمع  اأن  وحاولنا  واحدة  اأم�شية 

ونخلق  ومو�شيقاها  باأنغامها  الثقافات 

املوجودين  لالأ�شخا�س  �شعادة  من  حلظات 

للجميع  �شالم  ر�شالة  ونو�شل  مدينتنا،  يف 

يف  اختالف  من  كان  مهما  اأنه  م�شمونها 

واحدة  مدينة  يف  نتعاي�س  اأن  ميكن  الراأي 

باأهداف م�شرتكة مفادها ال�شالم ونتخطى 

جميع ما يح�شل يف البلدان االأخرى. 

  

جمعية  · اجنزتها  التي  امل�شاريع  �شمن  من 

اآفاق هي جملة هال واأي�شا اإذاعة هال. ما 

اخلطوة  هذه  تلعبه  اأن  تتاأمل  الذي  الدور 

واأي �شيئ ت�شتهدفه يف ال2017؟ 

  

هال هو م�شروع متكامل، فلدينا اجلانب   

اأي�ًشا  ولكن  املجلة  وهو  واملطبوع  املكتوب 

هو  منهما  والغاية  االذاعي  اجلانب  لدينا 

وا�شح  ب�شكل  املهمة  املعلومات  اي�شال 

االأمور  عن  اجلديد  للقادم  خا�شة  و�شهل 

والقوانني  اليومية  حياته  يف  تهمه  التي 

اآخر  اإليه. وهناك جانب  وت�شهيل و�شولها 

اإىل  اجلديد  القادم  �شوت  اي�شال  هو 

م�شكلة  اأي  هناك  كان  اإذا  املحلية  االإدارة 

يجب  اإذ  النظر،  وجهات  يف  اختالف  اأو 

ال�شارع  العلم مبا يح�شل يف  املعنيني  على 

تبقى  كي  �شريعة  حلول  وايجاد  للتوا�شل 

الهدف  هو  هذا  منوذجية.  املدينة  هذه 

والغاية يف الوقت احلايل، وللم�شروع اأبعاد 

اأخرى �شتت�شح يف الفرتة القادمة .

  

الو�شط  · �شواء  النا�س  تقّبل  راأيت  كيف 

كاأبناء  االجتماعي  الو�شط  اأو  ال�شيا�شي 

اجلالية العربية والكردية مل�شروع هال؟

  

بني    جًدا  جيد  �شدى  له  كان  امل�شروع   

املعلومات  ب�شماعهم  �شعداء  وهم  النا�س 

املهمة بالطريقة التي يفهمونها وبالطريقة 

التي اعتادوها وت�شهل عليهم فهم مكونات 

احلياة يف املانيا. ويف الوقت نف�شه االأغاين 

مع  �شلة  على  تبقيهم  الثفافية  واالأمور 

ثقافتهم من م�شدر قريب.

ب�شكل  · والوفود  ال�شا�شة  بزيارتكم  يقوم 

م�شتمر يف اجلمعية. هل يحق لنا اأن ن�شاأل 

ما الغاية من هذه اللقاءات؟ 

  

تك�شب    جعلها  اآفاق  جمعية  عمل  اأهمية 

اأنظار  حمّط  وتكون  امل�شوؤولني  احرتام 

اأن  الطبيعي  ومن  ال�شيا�شية  االأحزاب 

يكون هناك لقاءات من هذا النوع للمتابعة 

ال�شاحة  على  امل�شتجدات  وبحث  الدورية 

والدور املتنامي للجمعية.

  

عمل  · اأي  يف  �شخ�شية  رغبة  لديك  هل 

يف  �شيا�شية  ملنا�شب  الرت�شح  اأو  �شيا�شي 

امل�شتقبل؟ 

  

املجل�س    يف  ع�شو  اأنا  ذكرت  كما 

اال�شت�شاري وهو جمل�س انتخابي ال نن�شب 

ونقوم  النا�س  قبل  من  ننتخب  واإمنا  فيه 

بدور �شيا�شي. واأنا �شعيد باأن اكون ممثاًل 

نية  اأكرث من 150 دولة وال  الأ�شخا�س من 

اأي  �شمن  اأكون  اأن  احلايل  الوقت  يف  يل 

ال�شاحة  حزب من االأحزاب املوجودة على 

االأملانية.

  

ما هو امل�شروع االأ�شخم اأو االأكرب جلمعية  ·

اآفاق يف عام 2017؟ 

  

من اجلانب الثقايف �شنقوم بدورات ثقافة   

احلكومية  الدوائر  ملوظفي  عربية  ولغة 

الذي ي�شل عددهم الأكرث من 5500 موظف 

واأنا  جًدا،  من�شغلني  �شنكون  ذلك  وب�شبب 

�شعيد بهذا امل�شروع  كما �شيكون الآفاق دور 

مميز خالل اأ�شابيع مون�شرت �شد العن�شرية 

من خالل اأكرث من فعالية.

  

هل لك بكلمة اأخرية للقارئ؟  ·

اأوؤكد باأن كل العمل الذي اأجنز    اأن  اأحب 

يف الفرتة االأخرية واملخطط له اأن ينجز يف 

الفرتة القادمة من قبل جمعية اآفاق كانت 

الغاية منه اأن ن�شعر كل قادم جديد اأنه جزء 

نعمل  وبالتايل  املجتمع  هذا  من  اأ�شا�شي 

مدينتنا  املدينة  هذه  تبقى  اأن  على  �شوًيا 

احلبيبة مون�شرت مدينة ال�شالم كما كانت. 
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In Deutschland hat jeder M
ensch das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit. G
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alttätige Angriffe auf andere Personen sind 
verboten und w

erden strafrechtlich verfolgt.

Everyone living in G
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any has the right not to fear physical harm
. 

The use of force against other people is prohibited and w
ill be 

prosecuted.
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„Ist Luisa hier?“
اإىل  يتعر�شن  اللواتي  الن�شوة  اأو  الفتيات  بداأت حملة خا�شة مل�شاعدة  لوي�شا هنا؟«   بعنوان »هل 

التهديد اأو اخلطر 

يف �شاالت الدي�شكو او املطاعم.

بريطانيا  من  جاءت  الفكرة  اإن  قالوا  مون�شرت  ال�شيدات يف  من  وهن جمموعة  احلملة  منظمات 

و�شيعملون عليها هنا يف املانيا.

اأن يخو�س هذه التجربة من باقي املدن عرب مكتبهم  وعربوا عن ا�شتعدادهم مل�شاعدة من يريد 

.Heisstraße 9 الكائن يف

   )RefuShe( تطبيق اأندرويد مل�ساعدة الن�ساء

يف مقاطعة »�شمال الراين و�شتفاليا« ي�شاعد الن�شاء يف معرفة حقوقهن وي�شاعدهن يف حل م�شاكلهن

 )RefuShe( بتوجيه من ال�شلطات يف مقاطعة �شمال الراين وي�شتفاليا، �شدر تطبيق جديد يدعى

التطبيق موجه للن�شاء الالجئات واملهاجرات بالدرجة االأوىل بلغات خم�شة منها الكردية والعربية .

التطبيق يعرف الن�شاء بحقوقهن االأ�شا�شية وكيفة ممار�شة حقوقها على االأرا�شي االأملانية. 

اإ�شافة اإىل الكثري من املعلومات التي تتعلق مب�شاألة العنف االأ�شري، واجل�شدي �شد املراأة وكيفية 

االإبالغ عن تلك االإنتهاكات. 

كما يت�شمن عناوين مراكز اال�شت�شارة وااليواء.و اأرقام الهواتف على مدار 244 �شاعة مع توافر 

مرتجمني خمت�شني باللغة االم.

اأنه يف العامني املا�شيني و�شل حوايل 300،0000 �شخ�س طلبا للحماية اإىل �شمال الراين  يذكر 

و�شتفاليا، منها حوايل 100،000 امراأة. اأكرث من 80 يف املائة منهم ي�شتخدمن االنرتنيت .

 التطبيق متوافر على االأجهزة التي ت�شتخدم نظام االندرويد.

تعديالت يف ر�سوم ال�سرتاك مبكتبة املدينة يف مون�سرت

اأعلن جمل�س مدينة مون�شرت عن رفع قيمة االإ�شرتاك يف مكتبة املدينة املركزية وتغيرياً يف الر�شوم.

الر�شوم اجلديدة �شيعمل بها اإبتداء من 1 يناير كانون الثاين املقبل.

حيث  من  املدينة،  ميزانية  يف  الكبري  العجر  هو  الر�شوم  رفع  يف  ال�شبب  اأن  اأو�شحت  البلدية   

االإيرادات،ومل تكن هناك اأي زيادة منذ ع�شر �شنوات،

علما اأن االإ�شرتاك ال�شهري للمكتبة هو 22 يورو، وللح�شول على املعلومات والتغيريات التي طراأت 

على الر�شوم واالإ�شرتاكات ميكنكم زيارة املوقع التابع ملكتبة املدينة.

www.stadt-muenster.de

متفرقات

بطاقات جديدة لطالب اجلامعة واملعاهد يف مون�سرت

يف  امل�شجلني  الطالب  اأو  مون�شرت  مدينة  ،يف  جامعية  وطالبة  طالب  الف   60000 حوايل  ح�شل 

رقاقات  على  حتتوي  اجلديدة  البطاقة  ال�شيفي.  للف�شل  جديدة  بطاقة  على  اجلامعية  املعاهد 

الكرتونية ت�شبه تلك التي ت�شتخدمها البنوك .

على اأن يتم التخل�س من البطاقات القدمية التي كان يحملها الطالب. و�شيتم ا�شتخدام البطاقة 

اجلديدة يف عدة وظائف مثل اال�شتخدام يف كافترييا اجلامعة اأو الدفع خلدمة الن�شخ والطباعة.

وقفة ت�سامنية مع �سحايا حادثة الده�س بربلني

نظم الع�شرات من اأهايل مون�شرت وقفة ت�شامنية  اخلمي�س 2016.12.22 مع �شحايا برلني الذين 

�شقطوا اأثناء حادث الده�س الذي وقع منت�شف دي�شمرب املا�شى.

امل�شاركني يف الوقفة اأ�شعلوا ال�شموع ،واألقيت كلمات تندد باجلرمية الب�شعة التي راح �شحيتها 12 

قتياًل وخم�شني جريحا بعد اأن ا�شتهدفهم التون�شي« اأني�س العامري« ب�شاحنة اختطفها وقتل �شائقها 

البولندي.

كما غنا امل�شاركون لل�شالم ودعوا اإىل حماربة التطرف والتع�شب، ونبذ االأفكار الغريبة عن املجتمع 

االملاين وال �شيما يف مدينة كمدينة مون�شرت �شعارها املحبة وال�شالم والتعاي�س امل�شرتك.

الوقفة �شارك فيها اأي�شاً عدد من اأبناء اجلالية العربية والكردية يف املدينة.
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م�شهورة  يونانية  اأغنية  تعزف  يونانية  فرقة 

واأملاين  وتركي  وعربي  كردي  وجمهور 

يرق�شون على اأنغامها.

مون�شرت  ”اأنغام  حفلة  اأجواء  كانت  هكذا 

مدينة  يف  ال�شبت  اقيمت  التي  اجلديدة“ 

مون�شرت.

دول  �شت  من  مو�شيقيني  ع�شر  حوايل 

جمعية  نظّمتها  التي  احلفلة  اأحيوا  خمتلفة 

اآفاق للتعاون الثقايف واالإجتماعي يف مون�شرت 

والغاية هي تعريف احل�شور ببع�شهم البع�س 

املدينة  �شّكان  �شيما  وال  �شغاًرا  اأم  كباًرا 

اجلدد. 

رئي�س  نائب  �شبليني،  نا  ذكرت  ذلك  وعن 

جمعية اآفاق: ”الغاية  من احلفل هو اأن جنمع 

اجلدد  مون�شرت  واأهايل  وال�شغار  الكبار 

جلن�شيات  ينتمون  الذين  القدماء  واملقيمني 

خمتلفة �شواء اأملان اأو عرب اأو اأكراد اأو يونان 

متنوعون  اأ�شخا�س  وال�شرب.  االأتراك  كما 

املو�شيقى  كلنا  نت�شارك  بحفلة  جنمعهم 

والرق�س واالأكل واالأجواء الطيبة.“

الع�شرات من اأبناء اجلالية العربية والكردية 

واالأتراك  واليونانيني  االأملان  جانب  اإىل 

�شيق  من  الرغم  وعلى  االحتفال  ح�شروا 

كانت  والطرب  الفرح  اأجواء  اأن  اإال  املكان 

قد  من  احلفلة  هذه  جمعت  فقد  طاغية. 

اجلميع  و�شارك  خارجها  ال�شيا�شة  تفّرقهم 

يف الرق�س والغناء.

اإىل مون�شرت  القادم حديًثا  ح�شني ال�شومان 

”ن�شعر  لنا:  قال  �شوريا  يف  الزور  دير  من 

اإىل  اجلدد  الوافدون  نحن  كبرية  ب�شعادة 

هذه املدينة امل�شاملة واأمتنى اأن يكون اجلميع 

�شعداء“.

م�شادرها  اختالف  على  املو�شيقى  متازج 

فبوالن  االحتفال  على  خا�ًشا  طابًعا  اأ�شفى 

التي قدمت من مدينة بوخوم برفقتها اجلني 

اأبدعوا يف عزف وغناء الفلكلور الرتكي.

املوهبتني  من  فكانت  املتميزة  امل�شاركة  اأما 

اآية وبيلنت اللذين اأمتعا اجلمهور بغناء بع�س 

والدهما  زعرب  والعربية.  الكردية  االأغاين 

بقوله: ”انا �شعيد جًدا مب�شاركة بيلنت واآية 

كل  واأ�شكر  الوند  ال�شغري  مب�شاركة  واأي�ًشا 

القيمني على هذا احلفل الرائع.“

الكرماجنية  والرق�شة  العربية  الدبكة 

كالبهارات  كانت  كلها  اليونانية  والرق�شات 

على  خا�شة  نكهة  ت�شفي  التي  اللذيذة 

عن  اأي�ًشا  يغب  مل  الذي  الطعام  الطعام. 

اأجواء االإحتفال معّرًفا اأي�ًشا بثقافة وفلكلور 

هذه  باحلفلة  ”�شاركنا  ناجح:  قال  امل�شرق. 

بتح�شري االأكل وحاولنا اأن ننّوع االأكالت 

Münsters neue Melodie: 
kulturelle Grenzen vergessen 
und Neuankommlinge 
Willkommen heißen
11 Musiker aus 6 Nationen

اأنغام مون�سرت اجلديدة

11 عازًفا من 6 ثقافات
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بني العراقية وبع�س االأكالت ال�شورية ونحن 

فرحني جًدا جًدا الأّننا نغرّي اأجواء احلفلة“.

ما ميز هذا االحتفال هو م�شاركة عدد من 

اأ�شفت  م�شاركة  فيها  واملنظمات  اجلمعيات 

غالبية  واأّن  �شيما  ال  عليها  خا�شة  ب�شمة 

الفعاليات تكون عادة ذات لون واحد، وهذا 

ي�شجع  املدينة  يف  االإندماج  جعل جمل�س  ما 

مثل هذه الن�شاطات ويظهر اأن التوا�شل بني 

و  ال�شعب  باالأمر  لي�س  املدينة  مكونات هذه 

هو اأهم ما مييزها. 

الثقافية  اأوداك  جمعية  رئي�س  اآتي�س  خ�شر 

”نحنا  قائاًل:  �شرح  احلفل  يف  امل�شاركة 

املجال  ومننحهم  بالالجئني  للرتحيب  هنا 

للتوا�شل والتفاعل مع اأهل املدينة والثقافات 

االأخرى فيها“. 

يحتاجها  التي  االأجواء  هي  هذه  لرمبا   

اجلميع يف مثل هذا الوقت الع�شيب ال �شيما 

املدينة  اإىل  و�شلوا  الذين  اجلدد  الالجئني 

مكونات  اإىل  كثب  عن  التعرف  لهم  ليت�شنى 

تكون  منا�شبات  هكذا  ويف  االأخرى  املدينة 

للمو�شيقى اليد الطوىل فهي اللغة االأقوى. 

Der am 10.12.2016 veranstaltete 
Musikabend der besonderen Art 
war ein großer Erfolg. Insgesamt 
elf Musiker aus sechs Nationen 
standen gemeinsam auf der Bühne, 
um die neu gewonnene Diversität 
der Münsteraner Bevölkerung 
ausgelassen zu feiern. Im 
Stadtteilhaus Lorenz Süd trafen 

circa 200 Menschen aufeinander, 
die nicht nur aus unzähligen 
verschiedenen Kulturkreisen 
stammten, sondern auch allen 
erdenklichen Altersgruppen 
angehörten. Bei Speis und Trank 
lauschte man zuerst nur den 
Klängen der Musiker griechischer, 
kurdischer, syrischer, deutscher, 

serbischer und türkischer Herkunft. 
Später hielt es dann nur noch wenige 
auf den Plätzen – gemeinsam wurde 
getanzt und gesungen. Der Abend 
hat rückblickend einmal mehr 
bewiesen, dass Musik die Kraft 
besitzt Menschen zu verbinden. 
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�شوؤدد حممد

املكّمالت الغذائية: 

منافعها وم�سارها

مو�شوعي يف هذه املقالة يتناول م�شاألة مهمة 

جًدا بالن�شبة جلميع الفئات العمرية وحتديًدا 

والذين  اأملانيا  اإىل  حديًثا  القادمني  للل�شباب 

يداومون على الذهاب اإىل االأندية الريا�شية 

ملمار�شة الريا�شات املختلفة وحتديًدا ريا�شة 

بناء االأج�شام. وي�شادف عند بع�س املبتدئني 

ولعهم  الريا�شة  هذه  ممار�شة  ينوون  الذين 

كبرية  ع�شلية  كتلة  على  احل�شول  ب�شرعة 

بالغالب  الفكرة  وتنبع هذه  قيا�شي.  وقت  يف 

اللعبة  لهذه  املمار�س  ال�شخ�س  يبداأ  عندما 

ع�شالت  بحجم  ع�شالته  حجم  مبقارنة 

اأ�شخا�س حمرتفني ق�شوا �شنوات طويلة من 

اأعمارهم بهذه اللعبة.

املن�شطات  اإىل  اللجوء  فكرة  تختمر  وعندها 

املبتدئ  ال�شخ�س  عند  الغذائية  واملكمالت 

فيلجاأ يف هذه احلالة اإىل االإ�شتعانة مبعارفه 

لو  حتى  االأف�شل  ماهو  اإىل  ير�شدوه  لكي 

اإال  عليه  احل�شول  يتّم  ال  االأف�شل  هذا  كان 

تناول  اإىل  يلجاأ  اأن  اأو  ال�شوداء.  االأ�شواق  من 

ثناياها  بني  تخفي  والتي  الغذائية  املكمالت 

الكثري  ادعاء  رغم  على  املخاطر  من  الكثري 

من اأ�شحاب ال�شاالت الريا�شية ب�شالمة هذه 

املواد وخلوها من مواد كيميائية ت�شكل خطًرا 

على �شحة االإن�شان. و�شوف اأتناول هنا ب�شكل 

ال�شاالت  يف  معرو�س  هو  ما  اأهّم  خمت�شر 

التطرق  مع   غذائية  مكمالت  من  واالأ�شواق 

ملادة ال�شتريويد والتي الميكن احل�شول عليها 

هنا يف اأملانيا قانونًيا اإال بو�شفة طبية. و�شوف 

اترجم هنا بع�شا من املعلومات عن هذه املواد 

ب  املعروف  العاملي  الطبي  املوقع  عن  نقال 

.webMD

وهي    Steroid ال�شتريويد  مادة  اأوال: 

النمو  م�شاكل  عن  م�شوؤول  ذكري  هرمون 

بع�س  عند  املتاأخرة  املراهقة  م�شاكل  ويعالج 

الذكور وكذلك ي�شتخدم لعالج بع�س امل�شاكل 

اأو   هذا  الذكورة  وهرمون  االخرى.  الطبية 

منو  لتح�شني  ي�شتخدم    Testosterone
وكذلك  الريا�شيني  عند  الع�شلية  الكتلة 

حت�شني االأداء الريا�شي على الرغم من منعه 

لهذا  اجلانبية  االأعرا�س  طويلة.  فرتة  منذ 

واالإناث  الذكور  على  جًدا  خطرية  الهرمون 

من  جملة  ي�شّبب  اأنه  حيث  �شواء  حّد  على 

منو  تقلي�س  �شمنها  من  ال�شحية  امل�شاكل 

العظام ورفع م�شتوى الكولي�شرتول ال�شار يف 

الدم وفقدان ال�شعر وكذلك التاأثري على قدرة 

ولذلك  عام.  ب�شكل  االإن�شان  عند  االإخ�شاب 

فال ين�شح با�شتخدامه نهائًيا اإاّل حتت و�شفة 

الطبيب املخت�س.

اأحد  هو    Creatine او  الكرياتني  ثانيا: 

يف  مهًما  دوًرا  يلعب  اأي�ًشا  الربوتني  اأ�شكال 

احل�شول  وميكن  طاقة  اإىل  الغذاء  حتويل 

على هذا الربوتني من الغذاء حيث اأنه متوفر 

واأج�شامنا  احلمراء  واللحوم  االأ�شماك  يف 

نحتاجه  مما  املتبقي  الق�شم  باإنتاج  تقوم 

يف  الكرياتني  يف  اجلذب  عن�شر  يكمن  منه. 

م�شتوى  رفع  على  كمكمل  اأخذ  اذا  قابليته 

الكتلة  منو  حت�شني  وكذلك  الريا�شي  االأداء 

الع�شلية عند الريا�شيني على الرغم من عدم 

وجود دالئل قطعية عن هذا املكمل من ناحية 

حيث  الع�شلية،  الكتلة  ومنو  لالأداء  حت�شينه 

الكثري من  ال�شوائل عند  احتبا�س  ي�شبب  اأنه 

اأن تعاطيه ي�شّبب عند البع�س  البالغني. كما 

االآخر م�شاكل يف الكلى والكبد وجفاف واآالم 

الدم.  �شغط  يف  االرتفاع  وكذلك  الع�شالت 

ولذلك فهذا احلام�س االميني عندما يوخذ 

ب�شكل �شناعي عن طريق املكمالت يجب اأن 

اإ�شراف الطبيب االأخ�شائي الذي  يتم  حتت 

يحّدد اجلرعة والفرتة امل�شموح با�شتخدامها 

ح�شب نتائج فحو�شات الدم.

ثالثا: Whey protine امل�شكلة االأكرب يف هذا 

املكمل اإذا اأخذ ب�شكل معتدل هو ت�شّببه ببع�س 

الذين  اال�شخا�س  عند  التح�ش�شية  امل�شاكل 

يعانون من �شعوبات يف ه�شم بروتني الالكتوز 

Lactose intolerant  ويف  او ماي�شمى بال 

غذائية  مادة  كاأي  املكمل  هذا  فاإن  النهاية 

اأخرى ي�شّبب االإفراط يف تناوله ال�شغط على 

وظائف الكلى والكبد، ولذلك يو�شى بتناوله 

اأي�ًشا حتت اإ�شراف خمت�شني .

ويف اخلتام امتنى لكم جميعا دوام ال�شحة.

H
A

LA
 M

agazin

34



اأو  املدر�شة  اإىل  اأذهب  اأن  اأريد  ال  الطفل: 

يحبونني  ال  واالأوالد  اأكرهها  اأنا  احل�شانة 

وال يلعبون معي، اأ�شعر بال�شداع واملر�س وال 

اأ�شتطيع اأن اأجري اأو اأم�شي

املدر�شة: ابنك م�شاغب يت�شاجر باالأيدي مع 

لي�شت  الدرا�شية  وعالماته  االأخرين  االأوالد 

جيده وال ي�شتمع لكالم مدر�شيه ويكذب

من  االأمور  اأولياء  ي�شمعها  متكررة  جمل  هي 

مدر�شته  يف  ومربيه  مدر�شيه  من  أو  طفلهم 

معها  التعامل  يتم  ما  وغالبا  ح�شانته  اأو 

ب�شكل خاطئ من جانب الوالدان واملدر�شون 

نتائج  واإىل  امل�شكلة  تفاقم  اإىل  يوؤدى  مما 

التعامل  ال�شبب يف  ويرجع  النهاية  �شلبيه يف 

اخلربة  لنق�س  امل�شكالت  هذه  مع  اخلاطئ 

اختالف  كذلك  املربيني  وبع�س  االباء  لدى 

اللغة  واختالف  الرتبية  وا�شاليب  الثقافة 

و�شيق الوقت الذي من املمكن اأن يجتمع فيه 

الوالدان مع امل�شوؤولني عن الطفل يف املدر�شة 

مل�شاعدة  ال�شبل  اأف�شل  ليجدوا  احل�شانة  اأو 

�شلبا  توؤثر  التي  العوامل  من  وغريها  الطفل 

على حل هذه امل�شكالت. لذلك �شنحاول هنا 

بها  يبداأ  اأن  يجب  التي  النقاط  بع�س  طرح 

االباء لفهم وحل مثل هذه امل�شكالت بجانب 

ما يح�شلون عليه من م�شاعدة خارجية عن 

طريق املدر�شة او احل�شانة الأن ما �شيح�شل 

�شوف  خارجية  م�شاعدة  من  الطفل  عليه 

الأن  عك�شية  بنتائج  ياأتي  ورمبا  �شدى  يذهب 

املفتاح االأول حل هذه امل�شاكل هو االأ�شرة

التي  مواقف  مع  يتعاملون  االباء  من  كثريا 

وواقع  م�شكالت  انها  على  �شابقا  ذكرت 

نتيجة  الطفل ويعملون على حلها بدون  لدى 

والقليل من اأ�شحاب اخلربات هم من يفهمون 

اأنها غالبا ما هي اإال اأعرا�س مل�شكالت غري 

ظاهرة على الطفل كما تكون احلمى عر�شا 

لبع�س االمرا�س وال تذهب اإال بذهاب املر�س 

مثل  االباء  يواجه  عندما  فمثال  االأ�شا�شي 

بقلم فاطمة ناجي

اأطفالنا:

املالئكة احلائرون

يوؤثر االآباء على  اأوىل عالقاته االإن�شانية حيث  االأ�شرة هي املجتمع االإن�شاين االأول الذي ميار�س فيه الطفل 

قيمة كربى يف حياته  الطفل يف حميطهما  يتعلمها  التي  ال�شلوك  الأمناط  كان  لذلك  بهويته  الطفل  اإح�شا�س 

امل�شتقبلية، يوؤكد اأوتو فين�شل على ما اأ�شارت اإليه مدر�شة التحليل النف�شي عن اأن الطفل الذي مير بتجارب 

موؤملة وينمو يف جو م�شبع باخلوف وال�شدمات النف�شية مثل افتقاده احلياة االأ�شرية ال�شليمة فاإنه كثريا ما يلزمه 

القلق و�شوء التوافق النف�شي واالجتماعي يف �شنوات حياته التالية، لذلك يجب على االآباء اأن يتعلموا الكثري 

عن تاأثري دور االأ�شرة على الطفل اإذا ما اأرادوا له التن�شئة النف�شية واالجتماعية اجليدة ال�شليمة، وهناك بع�س 

الفنون التي يجب اأن يتقنها االآباء لرتبية اأبنائهم والتي من خالها ي�شتطيعون فهم ت�شرفات الطفل املختلفة اأو 

الغريبة اأو الغري مربره وبالتايل  التعاطي مع هذه الت�شرفات ب�شكل �شليم ليوؤدي اإىل النتيجة املرغوبة و�شوف 

نعر�س هنا بع�س االأمثلة التي متر على الوالدين وكيفية فهمها والت�شرف معها. 
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هذه املواقف البد لهم اوال من تذكر اأهميتهم 

هذه  يف  فعلهم  رد  �شيوؤثر  وكيف  للطفل 

النهاية،  يف  الطفل  �شيفعله  ما  على  املواقف 

كذلك يجب اأال ين�شى الوالدان اأبدا ان طفلهم 

اأن يحافظوا  الذي يجب  هو م�شروع حياتهم 

عيله بكل ما لديهم من اإمكانيات واأنهم اأقرب 

يهتمون  الذين  االأ�شخا�س  واأكرث  اإليه  النا�س 

تو�شيل  هو  ذلك  من  واالأهم  ويحبونه  الأمره 

حتى  جيدا  هذا  يفهم  وجعله  للطفل  هذا 

لهم  في�شتجيب  فيهم  والثقة  باالأمان  ي�شعر 

الطفل  تدعم  التي  اخلطوات  اأهم  من  وهذه 

بنف�شه  ثقته  تعزيز  على  وت�شاعده  نف�شيا 

متاما  االبتعاد  االأهل  على  لزاما  كان  لذلك 

عن اأ�شلوب احلب امل�شروط كاأن يقول االبوان 

للطفل اأنا بحبك الأنك و�شيم اأو الأنك متفوق 

اإذا  اأخرى  مرة  اأحبك  لن  اأنا  اأو  الدرا�شة  يف 

يحاول  �شوف  الطفل  والأن  ات�شخت مالب�شك 

اأن يحقق هذا ال�شرط باأي طريقة حتى واإن 

كانت خاطئة ليح�شل على احلب فاإذا �شكب 

الع�شري على نف�شه وات�شخت مالب�شه وخاف 

اأن تكرهه اأمه قال اأختي فعلت هذا 

واأحيانا  كاذب  اأنت  له  يقولون  وعندها 

ي�شرب  اأو  بالالمباالة  اإما  في�شعر  ي�شربونه 

النف�شي  ال�شغط  وطاأة  حتت  يقع  اأو  اأقرانه 

للح�شول  امل�شتحيل  ويفعل  يحبهم  فهو 

الكاذب  الطفل  هو  النهاية  ويف  حبهم  على 

لذلك  االخرين،  ي�شرب  والذي  الالمبايل 

يجب على االباء اإخبار اأبنائهم اأنهم يحبونهم 

لالأبد  احلب  هذا  و�شيبقى  لذاتهم  هم  كما 

مهما حدث واأنهم �شيكونون �شعداء اإذا ما كان 

اإذا  يحزنون  و�شوف  وبخري  �شعداء  اأطفالهم 

اأ�شابهم �شوء نتيجة اأفعالهم اخلاطئة لذا هم 

يوجهونهم الأنهم يحبونهم فقط اأيا كان �شكلهم 

اأو م�شتواهم الدرا�شي.

الطريقة  وتعليمه  الطفل  احتواء   : ثانيا 

وما  ذاته  عن  للتعبري  ال�شحيحة  والكلمات 

يواجهه من عقبات واالنتباه لكل ما يقوله اأو 

يفعله واأخذه على حممل اجلد وعدم التقليل 

اأكرب  من  اللغة  الأن  باعتباره طفال  ذكائه  من 

املعوقات لدى الطفل حني يريد التعبري عما 

االن�شات  البالغني  على  يجب  لذللك  بداخله 

كانت  مهما  معه  احلوارات  واجراء  للطفل 

عما  الطفل  و�شوؤال  ب�شيطة  مو�شوعاتها 

ال  خاطئة  بطريقة  يتحدث  وعندما  به  يفكر 

ن�شخر منه ونعلمه الكلمات املنا�شبة واجلمل 

ال�شحيحة فعندما يقول مثال اأنا ا�شعر ب�شيء 

ونحن النفهم ما هو هذا ال�شيء ن�شاأله بهدوء 

او  �شايقك  �شخ�شا  كاأن  �شيء  �شعور  اأهو 

او موؤمل كخبطة  م�شحك  كم�شاهده كارتون 

اأن ي�شف ما ي�شعر به  يف القدم ونطلب منه 

اأنا  الطفل  يقول  مثال  يريد  ما  يقول  فنرتكه 

اأ�شعر ب�شيء لي�س جيدا ال اأ�شتطيع اأن اأركز يف 

اأ�شعر بال�شيق كل  �شيء ال اأعرف ماذا افعل 

االألعاب �شيئة كذلك التلفاز فنقول له اال�شم 

ال�شحيح لهذه احلالة وهو امللل ونطمئنه اأننا 

اأي�شا ن�شعر به ونعلمه كيف يتغلب عليه عن 

الكبار يف  كم�شاعدة  �شيء جديد  طرق عمل 

وهذا  مثال  املك�شور  الطعام  كر�شي  ت�شحيح 

للبالغني فقد  كما  للطفل  االأ�شلوب هام جدا 

اأ�شتخدمه فرويد  مع مر�شى بالغني واأ�شماها 

من  فيها  يطلب  وكان  احلر  التداعي  طريقة 

على  يخطر  ما  كل  �شرد  البالغني  املر�شى 

باأي  عالقة  له  ولي�س  تافها  كان  مهما  بالهم 

كثري  معرفه  على  ذلك  �شاعده  وقد  مو�شوع 

م�شكالت  ظهور  اإىل  اأدت  التي  االأ�شباب  من 

لدى مر�شاه مما اأعطاه الفر�شة مل�شاعدتهم، 

واأهم �شيء اأال ن�شخر من طريقة كالم الطفل  

وقت  لدينا  يكن  مل  واإذا  مللنا  له  نظهر  وال 

ون�شتاأذنه  الكبار  مع  نفعل  كما  نحرتمه  االأن 

يف التحدث يف وقت الحق ون�شدق يف اتفاقنا 

ونحدثه الحقا فعال.

لبع�س  االنتباه  االآباء  على  اأي�شا  ويجب 

نف�شية  تدمر  اأن  املمكن  من  التي  االأ�شاليب 

الطفل مثل: ال�شب واالإهانة ومقارنته باإخوته 

معلومات  اإعطائه  كذلك  اجلريان،  اأبناء  اأو 

ال  يبكون  حينما  لالأوالد  نقول  كاأن  خاطئة 

تبكي فالرجال ال تبكي ، اإحباطه واال�شتهزاء 

كذلك  وترهيبه،  تهديده   ، �شكله  اأو  بك�شله 

اأ�شلوب املنع الغري مربر كاأن اقول له ال تلعب 

في�شاأل الطفل ملاذا فنقول له ال تلعب يعني ال 

تلعب اأنا مزاجي هكذا، والدعاء على الطفل 

من اأ�شواأ اخلربات التي متر عليه الإح�شا�شه 

اإليه  االأ�شخا�س  باأنه غري مرغوب به واقرب 

اأ�شواأ  من  الطفل  وف�شح  يكره،  اأبيه  اأو  اأمه 

اأو  للجد  يحكون مثال  االآباء حينما  يفعله  ما 

الطفل  ي�شعر  فهذا  الطفل  فعله  ما  اجلدة 

باخلزي وعدم االأمان ويجعله يفقد الثقة يف 

والدية فال يخربهم �شيء مرة اأخرى.

نظر جون لوك وقبله اأر�شطو اإىل الطفل على 

ح�شب  يت�شكل  وم�شامله  مرهفة  وا�شطه  اأنه 

بالفطرة  رو�شو  اآمن  وقد  حوله،  التي  البيئة 

من  كل  يرى  فهو  الطفل  داخل  ال�شاحلة 

حوله يحاول م�شاعدته ولكن تقابل م�شاعره 

حوله  ممن  يتلقاه  الذي  باالإحباط  الرقيقة 

في�شبح غيورا خمادعا ولديه رغبة يف االنتقام 

لذلك اأكد اآلربت باندورا على اأهمية النموذج 

اإىل  النموذج  هذا  وق�شم  الطفل  يقلده  الذي 

متحفظني)،  (والدين  و  مهتمني)  (والدين 

املهتمني عن  الوالدين  من  نكون  اأن  فلنحاول 

طريق اإتباع بع�س الطرق الب�شيطة كالتي يف 

مع  اال�شتمتاع  مثل  واأخرى  ال�شابقة  االأمثلة 

وتعليمه   والتحدث،  اللعب  اأو  بالقراءة  الطفل 

اأ�شلوب  ا�شتخدام   ، والقيم  ال�شفات اخللقية 

نقول  حيث   Feedback والتقييم  التعليق 

قام  اأو  فعله  �شلوك  كل  تقيم  عبارات  للطفل 

به وتتنا�شب هذه العبارات مع �شنه وتو�شح له 

هل نحن مع اأو �شد هذا ال�شلوك واأن هناك 

فعله  الذي  ال�شلوك  على  تعليقنا  بني  فرق 

وبني �شخ�س الطفل نف�شه كاإن�شان والذي هو 

باالأكيد لي�س مو�شع التقييم وبالتايل لن يتاأثر 

حبنا له وعالقتنا به مهما كان هذا ال�شلوك، 

من  وهو  االختيار  حق  الطفل  اإعطاء  كذلك 

االعتماد  وتعليمه  الطفل  لك�شب  ال�شبل  اأهم 

على نف�شه وتعزيز ثقته بالكبار وبنف�شه، نحن 

الأن  والتعلم  ال�شرب  اإىل  اأي�شا  بحاجة  الكبار 

والتناق�شات  بالعقبات  مليئة  االأطفال  تربية 

كما قال رو�شو.
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مقابلة مع املمثل ال�شوري

جمــــــــال قبــ�س

اليوم عندنا �شيف ا�شتثنائي من �شوريا وهو 

بيننا  بك  نرحب  قب�س.  جمال  الكبري  املمثل 

بداية

ج: يا هال، كما تقولون وكما هو ا�شم املجلة 

واأنا �شعيد بهذا اللقاء.

�س. �س: ت�شرفنا بك وبح�شورك يف مون�شرت. 

وحتديًدا  الأملانيا  زيارتك  �شبب  هو  ما  بداية 

ملدينة مون�شرت؟

اأو 8 مرات.  املدينة من قبل 7  ج: لقد زرت 

اجتماعية  الأ�شباب  لربلني  زيارة  يف  كنت 

وعائلية ومن هناك �شوف اذهب اىل باري�س 

للقاء افراد من العائلة املقيمني هناك، ويل اأخ 

اأحبها  زيارته.واملدينة  اأردت  مون�شرت  هنا يف 

فهي مدينة ناعمة تذكرين بزمن درا�شتي يف 

بعد  ازورها  التي  االوىل  املرة  وهذه  اوروبا، 

االزمة يف �شوريا.

�س: متى غادرت �شوريا، يف اي مرحلة.

ج: لقد غادرت من �شهر تقريًبا وكنت بحاجة 

فرتة  ع�شت  اأنني  اإذ  قلياًل  الرتاح  للخروح 

معتاًدا  كنت  املا�شي  البداية. ويف  االأزمة من 

الزور  اوالً  �شهرين  كل  البالد  مغادرة  على 

اخلارج.  يف  درا�شتهم  يتابعون  الذين  اوالدي 

اكرث  مت�شكت  االزمة  خالل  انني  يبدو  ولكن 

بالبقاء مع انني خ�شرت منزيل يف املع�شمية، 

متكنت من العودة اليه قبل فرتة ق�شرية من 

الذكريات  من  بقايا  ترى  اأن  موؤمل  مغادرتي. 

اإن  اأقول  ذلك  ومع  للكل  م�شرعة  واالبواب 

و�شعي اأف�شل من غريي. ونحن بحكم مهنتنا 

ب�شاطة  بكل  واأنا  العادة.  من  اأكرث  ح�شا�شون 

ميكنني اأن اأجمع اأغرا�شي واأغادر ولكن اأقول 

هذه بلدي التي ولد فيها اأبي وجدي.

�س: يف راأيك كل من خرج هو خائن وكل من 

بقي هو مقاوم ووطني اأو لي�س لذلك عالقة؟ 

بينما  املتاأخرة  الفرتة  لهذه  بقيت  ملاذا  واأنت 

كان باإمكانك املغادرة اإىل اي بلد اأوروبي؟

وتعود،  تغادر  اأن  لك  ي�شمح  البلد  قانون  ج: 

اأنا  اأنت حر.  الع�شكرية،  اأديت اخلدمة  طاملا 

البلد،  �شخ�س غادر  اأي  اأخّون  اأن  ال ميكنني 

كثريون  فنانون  زمالء  ظرفه. يل  واحد  لكل 

معه،  عذره  والغائب  كثرية  الأ�شباب  تركوا 

املعطيات تختلف من �شخ�س الآخر، معطيات 

اجتماعية اقت�شادية الخ. ال اأريد اأن اأذكر اأي 

اأ�شماء ولكن تخيل اأحًدا خ�شر كل �شيء والبلد 

ال تقدم له اأي م�شاعدة ليبقى، حتى االأ�شرة 

الو�شيلة  وجد  بلواه،  يف  عا�س  كل  واالأخوة 

يوؤ�شفني  اأطفاله.  ليحمي  يغادر  اأن  الوحيدة 

باليوم  لها  نتوجه  كال�شعودية  بلًدا  اأن  جًدا 

تفتح  واأوروبا  اأبوابها  تغلق  لل�شالة  مرات   5

قو�شني  بني  عليها  نطلق  التي  البالد  اأبوابها 

للتفكري من  يدعونا  �شوؤال  الكفار. هذا  بالد 

امر  اىل  يقودنا  هذا  عدونا.  ومن  �شديقنا 

اآخر: اأنا قدمت اىل هنا منذ �شهر واجتمعت 

الرائع،  ال�شباب  ال�شورينن من  الكثري من  مع 

هوؤالء ملاذا تركوا البلد؟ اأنا ال ميكن اأن اأوجه 

اللوم لفنان ترك البلد، فالفنان هو يف النهاية 

الد�شتور  فيه  ي�شمح  بلد  نحن  ان�شان... 

بالتعبري عن راأينا، ويف هذه االزمة كي تعرب 

تف�شر  اأن  ممكن  الواحدة  الكلمة  راأيك  عن 

يف�شر  نف�شه  فالقراآن  تف�شري،  الف  بع�شرين 

ا�شبحت ال  الزمة   بالك يف  ما  تف�شري،  كذا 

ت�شتطيع ان تقول انت مع او �شد. انا ل�شت مع 

او �شد، انا مع البلد اأنا مع احرتام القوانني يف 
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البلد، انا مع احرتام حتى قانون ال�شري حيث 

جتد اأن هناك ا�شخا�س يغرمون وا�شخا�س ال 

يغرمون، انا مع ان تعطيني حقي. لقد ع�شت 

تكن  مل  بلدي  اىل  عدت  وعندما  اوروبا  يف 

حال  كما  اوالدي  حاجات  لتاأمني  القدرة  يل 

اكون يف  ان  اردت  الكثريين غريي ومع ذلك 

فان  بلدي  واجبات جتاه  ان يل  وكما  بلدي. 

ان  ويبدو  اي�ًشا واجبات جتاهي.  لديه  بلدي 

ت�شميات  ولها  ال�شام،  التي حدثت ف  الفورة 

م�شرحية  عن  عبارة  هي  ذكرت،  كما  �شتى 

والف�شول  ورابع  وثالث  وثاين  اول  ف�شل  من 

ار�شطو  تعريف  ح�شب  الدراما  بعد.  تنته  مل 

ال  االآن  اىل  اننا  امل�شكلة  ونهاية  و�شط  لها 

من  نعرف  وال  امل�شرحية  تنتهي  متى  نعرف 

هو اجلمهور الذي ي�شفق. هناك جمهور ترك 

العر�س وهناك ممثلني تركوا العر�س. احتدث 

�شنوات،   5 من  اكرث  لها  التي  امل�شرحية  عن 

الذي ميول  العر�س، من  من هو خمرج هذا 

انتاجًيا هذا العر�س. هناك انا�س �شردوا، من 

امل�شوؤول؟ هي فعاًل م�شرحية قا�شية.

هذه  يف  دورك  يكون  ان  تعمدت  هل  �س: 

امل�شرحية يف منطقة رمادية لذلك مل نرى لك 

اي ت�شريح مع املعار�شة او �شد الثورة؟

البلد  مع  انا  الت�شميات،  عن  نبتعد  دعنا  ج: 

كما اقول

�س: اين يقف البلد؟

ج: هذه م�شرحية من خم�شة ف�شول اىل االآن، 

ويف كل ف�شل كان لنا راأي... يف اخلارج ميكن 

هناك  الداخل  يف  ولكن  تريد  ما  تقول  ان 

معطيات خمتلفة. احلل يف ال�شب من اخلارج 

وحتى وانت يف اوروبا وتعطي �شورة �شيئة عن 

�شيقول  ا�شتقبلك  من  البلد،  عن  او  ال�شوري 

لك اهلل معك.

على  تقف  كي  تهديد  الي  تعر�شت  هل  �س: 

احلياد؟ ام هو نتيجة قناعات؟

ج: انا مل اقف على احلياد.     بقدر ما تكون 

احلقيقة،  ترى  ان  املراأى ال ميكن  من  قريب 

وتفهم  لتحكم  وترتيث  قلياًل  تبتعد  ان  عليك 

تتغري  املعطيات  االآن  يح�شل،حتى  الذي  ما 

الف�شاد  معطيات،  هناك  االآن  طبعا  يوم.  كل 

موجود وعدم احرتام القانون موجود. هناك 

خيوط يف اللعبة، �شيء اكرب مني ومنك. 

�س: هل �شبق لك ان ت�شادمت مع النظام؟ كما 

ح�شل مع فنانني اآخرين... كيف هي عالقتك 

مع الفناين؟

ج: ا�شدقاء وزمالء. هناك �شيء يجمعنا هو 

حب البلد.

رم�شان  زهري  مع  عالقتك  هي  كيف  �س: 

ال�شعب  جمل�س  وع�شو  املمثلني  نقابة  رئي�س 

وت�شريحه االأخري عن عدم عر�س اي م�شهد 

الي ممثل �شوري خارج البلد؟

ج: �شمعت به موؤخًرا، هو نقيب الفناين �شاء 

من �شاء واأبى من اأبى، كيف ا�شبح كذلك هذا 

الفنانني ولي�س ان  اآخر. دوره اي يحمي  امر 

ي�شع عقبات امامهم.

�س: انت اًذا مع طرد او ف�شل اي ممثل �شد 

النظام؟

حماية  العمل،  فر�س  تاأمني  النقابة  دور  ج: 

الفنان رفع م�شتوى العمل، ان ت�شغيل النا�س 

ولي�س املنع. النقابة ال يجب ان تكون �شيا�شية 

ورمبا يف العقود االخرية انحرفت عن م�شارها 

من  اأكرث  يف  راأيي  عن  عربت  وقد  ت�شي�شت 

نتباحث  يكون  ان  يجب  النقابة  موقف...دور 

وتدعني  العقبات  و�شع  ان  ولي�س  املور  يف 

اعود  ان  ومن حقي  مواطن  انا  البلد.  خارج 

عندما  حتا�شبني  من  انت  ولي�س  بلدي.  اىل 

يف  خلل  هناك  العام.  القانون  هو  بل  اعود 

قوانيننا من حيث التداخل بني عمل اجلهات. 

نقابة الفنانني عليها ان حتمي الفنان وحتى 

الذي خارج البلد عليها ان تدعيه. نحن االآن 

يحدث  الذي  ما  نعلم  وال  فو�شى  يف  نعي�س 

وبالتايل اي واحد يخرح يتم تخوينه.

يف  الفنان  او  املمثل  يعمل  ان  مع  انت  �س: 

ال�شيا�شة؟

ج: لالأ�شف عرب التاريخ نحن رجال للدولة... 

والفنانني  ال�شعراء  جلب  حتاول  �شلطة  اي 

ايام هارون  اىل جهتها كما كان يح�شل منذ 

من  يرفع  ان  ينقد  ان  دوره  الفنان  الر�شيد. 

ال�شورية  الدراما  �شبب جناح  املجتمع،  �شوية 

هو حتدثها عن �شلبيات موجودة يف املجتمع 

عنها،  تتحدث  ان  ميكن  ال  ال�شحافة  حتى 

بطريقة كوميدة او غريها وتركت ب�شمة على 

�شعيد املجتمع. انا ال ميكنني ان اجنح ان مل 

والهام�س  املحال النقد  ف�شحة من  ترتك يل 

ما  فرتة  يف  ال�شلطة  قبل  من  تو�شع  هذا 

باالرتقاء  الت�شكيلي  والفن  الدراما  فبداأت 

على م�شتوى الوطن العربي. والفنان ال�شوري 

بطبعه ح�شا�س ب�شبب موقع �شوريا اجلغرايف 

والديني فهي بلد بوابة لكل �شيء.

�س: ابدعت يف باب احلارة ويف اعمال �شورية 

اين  التاريخية  ومنها  الدراما  منها  اخرى 

هي  وما  حالًيا  جمال  اال�شتاذ  رحلة  وقفت 

االعمال التي تقوم بها حالًيا؟

ج: ال اخفي عليك، الفن هو عر�س وطلب فقد 

دخلت عليه التجارة. فاأنت احياًنا م�شطر ان 

تعمل لتطعم اوالدك او كي ال تن�شاك النا�س 

ولكن هناك معايري فانا ال اقبل ان ادخل يف 

ان  حدث  الذي  متدين.  الفني  م�شتواه  عمل 

قبل االزمة كان هناك عمل وازدهرت الدراما 

الن اخلليج بداأ يدعم امل�شاريع ال�شباب كثرية 

اقت�شادية او �شيا�شية الخ. خالل الزمة رغم 

ان حركة االنتاج قائمة اال ان الدراما بداأت 

وفنييننا  فنانيننا  من  كبري  ق�شم  الن  تنحدر 

قد غادر، فكما تعلم هذه ال�شنعة حتتاج اىل 

كادر وهذا الكادر اغلبه ترك البالد وبالتايل 

�شينعك�س ذلك �شئنا ام ابينا على النتاج.

�س: اآخر عمل فني قمت بتمثيله يف �شوريا؟

ج: كان باب احلارة يف اجلزء التا�شع و�شوف 
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ان  القادم، وبالرغم  يعر�س يف �شهر رم�شان 

للعمل  م�شطر  انني  اال  عليه  حتفظات  يل 

اجلمهور  الن  ال�شخ�شية  هذه  يف  اخالقًيا 

�شوف يتاأثر لو تغريت.

�س: انت من املوؤمنني با�شتمرا ر عر�س هذا 

امل�شل�شل؟

على  دائًما  موافًقا  ل�شت  فانا  ب�شروط،  ج: 

ونحن  لل�شخ�شية  ارت�شمت  التي  اخلطوط 

مع االأ�شف ال ي�شت�شريوننا دائًما وكنت اعرب 

احياًنا عن راأيي واقرتح ان يقتلوا ال�شخ�شية 

حتى متوت وينتهي دوري الن يل راأيي بباب 

قد  يكون  الن�س  الن  ي�شمع  ال  ولكن  احلارة 

كتب وياأتيك دورك قبل فرتة قليلة فتعرت�س 

قد  يكون  ولكن  للتعديل  بجهدهم  فيقومون 

فات االأوان وهذه يف النهاية �شناعة.

�س: فاًذا هي جتارة؟

ج: هي جتارة وفيها ربح. انا انظر مبعيار اآخر 

باب احلارة هو باب رزق فقد ادخل اىل البلد 

ا�شياء كثرية مادًيا و�شياحًيا وكان ي�شغل اآالف 

ال�شخ�شيات  عدد  ح�شبنا  فاذا  االأ�شخا�س، 

 0002 بحدود  فهذا  ا�شرة  لها  وكل  امل�شاركة 

ا�شرة ويدخل اىل البلد عملة �شعبة.

يف  تدخلت  الدولة  ان  �شحيح  هل  �س: 

معني  واقع  اىل  حتويره  الجل  ال�شيناريو 

ي�شاعدها �شيا�شًيا؟

الرقابة  اىل  يدخل  احياًنا  الن�س  ال.  ج: 

ملراجعته.

الوحدة  م�شاألة  على  ت�شديد  هناك  كان  �س: 

الوطنية بطريقة ت�شوه الواقع الدم�شقي.

ج: اللوحة الفنية اذا راقبتها كثرًيا تظهر لك 

التي  االمور  بع�س  هناك  طبًعا  فيها،  عيوب 

ح�شلت ولكن لي�س هناك تدخل وانا م�شوؤول 

هو  يدفع  الذي  املمول  ان  ثم  كالمي.  عن 

�شاألن  مرة  �شروطهم.  لهم  وبالتايل  اخلليج 

اال�شتاذ ب�شام املال عن اجلزء الرابع الذي هو 

�شيا�شة  ويف  ثورة،  وهناك  ح�شار  عن  عبارة 

االم بي �شي هم �شد ان يكون هناك ثورة ، 

قال يل انهم ال يعرفون �شيًئا عن ال�شيناريو. 

ان  بي �شي  االأم  تفاجوؤوا من  وعندما عر�س 

ومع  الوقت  ذلك  كان هدفنا يف  ثوار.  هناك 

باملقارنة  يقوموا  مل  النا�س  من  كثري  االأ�شف 

بقليل هناك ح�شار غزة  ذلك  قبل  كان  فقد 

نقل  الفكرة  وكانت  املنطقة،  على  وتاأثريه 

�شورة م�شغرة عما حدث يف غزة وهذا دورنا 

يف الدراما ان نظهر ان هناك انا�س مظلومني 

ان  واعتقدوا  املو�شوع  هذا  �شي�س  ولالأ�شف 

�شببه  بعدها  ما حدث  وان  دم�شق حو�شرت 

وتعريف  الفن  يف  نعمل  نحن  احلارة.  باب 

الفن هو املتعة والفائدة، متعة ب�شرية للتعرف 

على حارات ال�شام وكيف هي احلياة يف بيت 

ثكنة  عن  عبارة  الذي  العربي  البيت  عربي، 

الكبري  كلمة  االحرتام  على  مبنية  عائلية 

الكار،  �شيخ  وهو  الكار  ابن  وفيها  م�شموعة 

وكان هناك ثقافة معينة ملدينة هذه الثقافى 

لنعي�س  خرجنا  احلداثة  دخول  مع  انعدمت 

ومع  االوروبية  احل�شارة  ب�شبب  طوابق  يف 

االجتماع مل  علماء  او  النف�س  علماء  اال�شف 

يدخلوا اىل هذه البوابة و�شرحوها. تخيل من 

خرج من البيت العربي و�شكن يف طابق يريد 

بيتك.  اىل  يدخل  والدخان  اللحم  ي�شوي  ان 

نوًعا  نعي�س  الرعبي  املجتمع  يف  االآن  نحن 

من ال�شراع بني ثقافة غربية طاغية وثقافة 

ان  االجمل  بها.  متم�شكني  زلنا  ما  �شرقية 

تقوم بخلطة بني الثقافتني ون�شل اىل �شيغة 

نح�شن يف التعاي�س فيما بيننا، انت تعي�س يف 

اوروبا وترعف اهمية التعاي�س.

اعمال  عدة  االخرية  الفرتة  يف  �شاهدنا  �س: 

درامية عن الواقع ال�شوري احلايل منها �شور 

يف  �شور  وق�شم  �شوريا  يف  ومنها  لبنان  يف 

االأعمال وما  باأحد هذه  االردن. هل �شاركت 

تعليقك عليها؟

التلفزيون  اإنتاج  من  باأعمال  �شاركت  ج: 

ال�شوري و�شاركت باأعمال اأنتخت خارج البلد، 

يف لبنان عن �شيء له عالقة قريبة اأو بعيدة 

العاملية  احلرب  حول  اأن  تعلم  اأنت  بالواقع. 

الثانية اأنتج االآالف من االأفالم، ويف كل فيلم 

هناك راأي اأو حالة. ويف اأوروبا هم اإىل اليوم 

فاإًذا  الثانية،  العاملية  احلرب  حول  ينتجون 

زلنا  ما  نحن  االآن  واإىل  لنبتعد  بحاجة  نحن 

�شمن امل�شرحية، ويبدو اأننا اإىل االآن مل نفهم 

ما الذي ح�شل. ما يقدم هو وجهات نظر عما 

راأيه بالذي  البلد يقدم  حدث. من هو داخل 

�شخ�شية  عن  دور  علي  عر�س  وانا  حدث 

اأجريت  وقد  حديقة  يف  تعي�س  م�شردة 

تغيريات يف احلوار فما يتنا�شب واحلالة التي 

الفنان  طبًعا  �شمعته.  وما  راأيته  وما  اأعي�شها 

به.  مقتنًعا  ل�شت  دوًرا  اأمثل  لن  فاأنا  راأيه  له 

بها،  مقتنًعا  كنت  قدمتها  التي  النظر  وجهة 

كما املخرج والكادر الفني كنا اأغلبنا مقتنعني 

بذلك. وعندما خرجنا من البلد قدمن كذلك 

الدراما وكنت اأي�ًشا مقتنًعا بها. واأنا م�شوؤول 

عن كالمي عند تقدمي اأي دور. 

�س: اأي اأنك ال تقدم اأي دور ل�شت مقتنًعا به 

حتى لو كان املردود املادي كبري؟

للمهنة  خيانة  ذلك  اأعّد  فاأنا  ال  بالطبع  ج: 

فهو  جمهور  لديك  يكون  فعندم  ول�شخ�شي. 

يثق بك.

�س: املعروف عنك اأنك توؤدي دور ال�شخ�شية 

االأر�شتقراطية اأو ال�شخ�شية املت�شلطة اأو التي 

تلك النفوذ. �شحيح؟

معني  دور  لتاأدية  ممثل  اي  اختيار  عند  ج: 

يجب اأن تتوافر عوامل عدة لون الب�شرة مثاًل 

اأو ال�شكل. فال ميكن مثاًل اأن حت�شر �شخ�شًيا 

دور  ليوؤدي  �شمراء  وب�شرته  كر�س  له  �شميًنا 

�شابط فرن�شي. واأنا بحكم لون ب�شرتي ممكن 

اأن األعب هذا الدور. فاختيار املمثل هو فن، 

بالدنا  يف  اأحياًنا  االأ�شف  ومع  الكا�شتينغ، 

ممثل  حل�شول  املعارف  اأو  الوا�شطة  تدخل 

على دور ما دون غريه.

اأو  زمالء  وبني  بينك  خالف  ح�شل  هل  �س: 

اأدوار  تاأدية  خمرجني حالت دون متكنك من 

معينة؟

الزوج  بني  حتى  موجودة  اخلالفات  ج: 

اأنا  االإن�شان.  ج�شم  يف  وحتى  والزوجة، 

اأجل  من  دائًما  هو  اخلالف  يل  بالن�شبة 

االأف�شل.  اإذا مل يكون هناك توافق يف الفكر 
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اأعمل  قد  معه.  اأعمل  ال  االإخراج  طريقة  اأو 

مع خمرج جديد ولكن ال اأعرف بعد كيف هو 

تفكريه واإذا مل نتفق نفرتق.

اإىل  اأقرب  مثلتها  التي  االأعمال  من  اأي  �س: 

قلب جمال قب�س؟

حتى  اأحاول  بها،  قمت  التي  االأعمال  كل  ج: 

اأقربها  اأن  بعيدة  ال�شخ�شية  تكون  عندمما 

اأ�شتطيع  حتى  مفردات  عن  واأبحث  مني 

الو�شول اىل االإقناع، الأن التمثيل هو االقناع. 

اإقناع  اأحاول  مقنع  غري  نف�شي  وجدت  واإذا 

املخرج بذلك اأي�ًشا.

�س: لكن باب احلارة كان اأكرث متيًزا.

ج: باب احلارة رف�شت يف البداية العمل فيه. 

الأنه طلب مني دائًما يف البداية اأن األعب دور 

الفرن�شي لذلك اتخذت قراًرا بعدم لعب دور 

الفرن�شي وتكلمت بذلك مع كل مدراء االنتاج. 

احلارة  باب  اأجل  من  بي  ات�شلوا  وعندما 

ب�شام وقلت  االأ�شتاذ  قابلت  ثم  بداية  رف�شت 

له باأنني بهذا ال�شكل اأ�شيء لنف�شي، اإذا اأردت 

فقط اأن األب�س ثوي الفرن�شي فهناك خطاأ اإما 

عندكم اأو عندي. وكوين قبلت هذا يعنني اأنني 

موافق واأنا ال اأريد اأن اأدخل يف هذه اللعبة. ثم 

قراأت الن�س ومل يعجبني فغريت يف احلوار يف 

اجلزر الرابع، غريته اإىل درجة كبرية. يجب 

فال�شابط  ال�شخ�شية،  تنا�شب  بلغة  الكتابة 

يكن  مل  الفرن�شي  اال�شتعمار  اأو  الفرن�شي 

كاال�شتعمار االنكليزي. الفرن�شي بنى امل�شارح 

الطرق  بنى  الوقت عندنا،  لديه  يكن  لكن مل 

واجل�شور يف �شوريا، االنكليزي مل يفعل ذلك. 

وكان  اأوالً   كاإن�شان  الكومندان  قدمت  فاأنا 

يبقى  ال�شيخ  جعل  ب�شكل  احلارة  مع  يتعامل 

فيها واأبقى على الطبيب الأنه بحاجة له فيها، 

قدمته  ع�شكري.  الأنه  قا�ٍس  كان  اأنه  �شحيح 

فنابليون  القوانني،  يحرتم  فرن�شي  ك�شابط 

حياتنا.  اىل  املدنية  قوانني  اأدخل  من  هو 

حتى  نابليون  قانون  هو  ال�شوري  فالقانون 

واأدخل  النظام  األب�شه  اجلي�س  األب�س  عندما 

املو�شيقى واأدخل الفن اىل اجلي�س الفرن�شي. 

من  بقعة  عليه  �شري  �شرطي  ترى  عندما 

الزيت وغري مكوي اأنا ال اأحرتمه. اأما عندما 

اوروبا،  يف  معي  ح�شل  كما  �شرطي  يوقفني 

ويحرتمني  ا�شتعداد  بكل  يقف  اأراه  عندما 

اأجمل  اأكرث.  اأحرتمه  التحية  علي  ويلقي 

اأن يتحول البلد اإىل كتلة من الفنانني،  �شيء 

البا�س،  �شوفري  فناًنا:  املجتمع  كل  يكون  اأن 

الفن  فنان.  الدولة  رئي�س  التاك�شي،  �شائق 

�شيء جميل وال�شواح عندما ياأتون اإىل بلدنا 

ياأتون لروؤية �شوريا. مدير متحف اللوفر يقول 

اأن اأي مواطن يف العامل له جن�شيتان: جن�شية 

البلد التي يحملها واجلن�شية ال�شورية الأن يف 

�شوريا خرجت اأول نوطة مو�شيقية واالبجدية 

خلقت يف �شوريا والديانات ال�شماوية وجدت 

االردن  اىل  فل�شطني  من  الكبرية  �شوريا  يف 

االمويني و�شلت اىل  ايام  الخ. االمرباطورية 

االندل�س. كانت اوروبا حما�شرة، االندل�س من 

جهة وا�شطنبول من جهة اخرى. كانت توروبا 

يف ذلك الوقت تعي�س يف الظالم، عندما راأوا 

الرومان  وا�شطنبول.  االندل�س  من  اآتًيا  النور 

االبي�س  �شاحل  كل  يحتلوا  ان  ا�شتطاعول 

يف  موجودة  واالآثار  ب�شمة  وتركوا  املتو�شط 

واملتو�شط.  ال�شوري  ال�شاحل  وكل  دم�شق 

العرب مل يح�شنوا الو�شول اال اىل االندل�س 

يبدو ان اللهو تركوا من خالله ب�شمة جميلة 

بلدنا  اأن  هو  اليه  الو�شول  اأريد  ما  هناك. 

تركها  الذي  بال�شباب  اأجمل  وتكون  جميل 

وتكون اأجمل اإذا عاد هذا ال�شباب الذي تركها 

وهم يحملون ثقافة االآخر. من املوؤمل اأن ترى 

�شبابنا قد تبعرث يف كل البلدان ولكن ال�شيء 

االجمل ان يعودوا وهم يحملون معهم من كل 

بقعة وجدوا فيها اأجمل �شيء فيها. من يعود 

االأناقة  القانون،  حب  معه  يحمل  اأملانيا  من 

فرن�شا  من  للعمل،  واالخال�س  العمل  وحب 

االتيكيت الفرن�شي. 

�س: �شوؤايل االخري يتعلق ب�شوريا التي تتحدث 

عنها. هل ميكن اأن تعودر �شوريا اىل ما قبل 

1102؟ من اأجواء التعاي�س؟ ام اىل اأين تتجه؟ 

اىل الكجهول ام اىل االف�شل؟

ج: ال اعرف. لكن اعرف ان احلرب العاملية 

االوىل قد بداأت ومل يكن اأحد يعلم متى تنتهي 

ولكنها انتهت. احلرب العاملية الثانية كذلك. 

حرب املئة عام بني انكلرتا وفرن�شا قد انتهيت 

هذه  الأهايل  درو�ًشا  اأعطت  وهي  اأي�ًشا. 

املناطق يف اوروبا ان احلروب يف النهاية تدمر 

�شوريا  اال�شف مع  �شيء جميل، نحن مع  كل 

لدينا عدة عوامل اىل هذا ال�شيئ منها عدم 

احرتان القانون والف�شاد عدم توزيع الرثوات 

لالن�شان  الفرة  اعطاء  عدم  حقيقي  ب�شكل 

اأرى  ال�شحيح. عندما  ياأخذ مكانه  ان  االهل 

االزمة  قبل  حتى  البلد  يرتك  ال�شباب  اأحد 

امل�شوؤول  ابن  للعمل.  مكان  هناك  لي�س  يقول 

يعني وابن الفالح يكب. عندما اعيد م�شاهدة 

ما ح�شل ا�شاأل نف�شي من هو امل�شوؤول؟ ا�شع 

كلنا  انا.  يقول  �شخ�س  اي  على  امل�شوؤولية 

اذا  وانا  املواجهة.  ورثنا خوف  ولكن  م�شوؤول 

مل اترك البلد فل�شبب املواجهة القول للفا�شد 

انت فا�شد. ولكني اقول ان االمل موجود.

�س: نتمنى ان نرى �شوريا جميلة وحرة. كلمة 

اخرية؟

حب  تقول  الوهاب  لعبد  اغنية  هناك  ج: 

وعنيا.  بروحي  اأفديه  علي.  فر�س  الوطن 

لال�شف عندنا مدار�س القتل وحمل ال�شالح، 

لي�س عندنا مدار�س للحب. رمبا اال�شرة ميكن 

ان تعلم احلب، اال�شرة ت�شتت يف هذه االزمة 

ونربي  ا�شرنا  لنحمي  م�شوؤول  منا  منا  كل 

عبارة  هو  الوطن  الوطن،  حب  ىل  اوالدناع 

�شيء  كل  وهو  واجلار  واالر�س  ال�شماء  عن 

الع�شفور الذي يقف على ال�شجرة، مع اال�شف 

لك  لي�س  تزرع  ان  البلد. احلب  االآن هجرت 

تبني ولكن اعطني  ان  ولكن الوالدك، احلب 

يقول  ابني. حمزاتوف  كي  والقانون  االدوات 

�شيًئا: ثالثة اأ�شخا�س غادروا بلدهم كل ذهب 

بهدف: االول من اجل املال وعاد مع املال ال 

نعرف كيف وبداأ يبني، الثاين للح�شول على 

يعد.  ومل  ذهب  والثالث  يعمل،  وعاد  �شهادة 

ومل  احلقيقة  عن  للبحث  ذهبوا  هوؤالء  يقول 

يعودوا النهم مل يجدوها. احب ان اقول لكل 

موجودة  غري  احلقيقة  ان  بلده  ترك  واحد 

احلقيقة �شبح اأن ترك�س وراء خيال، احلقيقة 

اننت ت�شنعها لذلك اخلرائط تغريت تاريخًيا. 

الهجرة دائًما باجتاه املال مثال اخلليج ولكنهم 

عادوا بالتوابيت. ا�شنع نف�شك جتد احلقيقة.   

اأ�شكر هال وجمعية اآفاق وال�شباب         
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االيزيديون
يحتفلون بعيد
 »صيام روزبيت 

إيزي«

Ida Êzî : Das 
jesidische Fest 
zu Ehren Gottes 

إحتفل االيزيديون يف عموم اأنحاء العامل يوم 

اإيزي«  �شيام  بعيد   2016-12-16 اجلمعة 

اأ�شهر االأعياد التي يحتفل بها  اأحد  وهو من 

االيزيديون. ياأتي هذا العيد بعد �شيام 3 اأيام، 

اأ�شهر  اليوم الرابع، ومن  ويكون االإحتفال يف 

التقاليد ال�شارية بني االيزيديني منذ القدم يف 

هذا العيد، زيارة االأقارب واملزارات الدينية، 

وتتم امل�شاحلة بني العوائل املتخا�شمة اإ�شافة 

لتبادل التهاين بالعيد. يتكلم االإيزديون اللغة 

اإيزيدية  خ�شو�ًشا  والعربية،  الكرماجنية 

بع�شيقة قرب املو�شل واإيزيدية �شوريا. 

دينهم  طقو�س  وجميع  واأدعيتهم  �شلواتهم 

االأكراد  لغات  اإحدى   ) الكرماجنية  باللغة 

القدمية فمكتوبة  الدينية  اأما كتبهم   ( االأربع 

قدمية  لغة  لهم  وكانت  ال�شريانية،  باللغة 

خا�شة بهم اندثرت مع مرور الزمن.

هي  االأ�شا�شي  الديني  ومركزهم  ِقبلتهم 

املجتمع  يُق�ّشم  العراق.  �شمال  يف  »الل�س« 

ال�شيخ،  هي:  طبقاٍت  ثالث  اإىل  االإيزيدي 

والبري، واملريد، ويحّرم الزواج بني الطبقات. 

ال�شم�س  يواجهون  موحدون  هم  االإيزيديون 

يف �شلواتهم ويوؤمنون بتنا�شخ االأرواح وب�شبع 

االأماكن  من  زمزم  عني  وتعترب  مالئكة، 

املقد�شة لديهم. 

ي�شوم االإيزيديون اأربعني يوًما يف ال�شنة بدايًة 

من �شهر كانون الثاين. يف �شوم اأيزي يت�شاوى 

بينما  الوقت،  يف  واخلمي�س  الثالثاء  نهاري 

يكون االأربعاء اأق�شر نهار يف ال�شوم وال�شنة. 

ومن اأ�شهر االأعياد عند االيزيديني عيد »�شري 

اأما  ال�شرقية.  ال�شنة  راأ�س  عيد  وهو  �شاىل« 

عيد امليالد فيقع يف اليوم اخلام�س والع�شرين 

من �شهر كانون االأول ال�شرقي.

وهو عيد ميالد ال�شيخ عدي بن م�شافر. 

يف  النار  باإ�شعال  العيد  بهذا  النا�س  ويقوم 

الزبيب  اأو  التمر  النار  يف  ويو�شع  البيوت 

وتوؤكل بعد ذلك للتربك بها. 

اأن  اليوم هو  اليزيدية يف هذا  ال�شعائر  ومن 

ثالث  النار  فوق  من  بالقفز  يزيدي  كل  يقوم 

مرات. »عيد القربان« يقع يف اأول يوم من اأيام 

عيد االأ�شحى عند امل�شلمني. 

العيد  هذا  ويف  احلج.  بعيد  اأي�ًشا  وي�شمى 

عدي  ال�شيخ  مرقد  اإىل  الدين  رجال  يذهب 

فيت�شرعون بالدعاء وقومون باإن�شاد الرتاتيل 

الدينية.

ثم ي�شعدون اإىل جبل يطلقون عليه ا�شم جبل 

عرفات ويعودون من اجلبل.

واإن�شاد  الدعاء  يف  ال�شباح  حتى  وي�شتمرون 

ي�شبق  اإليا�س  خ�شر  عيد  الدينية.  الرتاتيل 

يف  يكون  والذي  اليا�س(  )خ�شر  �شوم  العيد 

يليه  ال�شرقي  اإثنني من �شهر �شباط  اأول يوم 

بهذه  احللويات  بعمل  االأهايل  ويقوم  العيد 

املنا�شبة. 

اأي�ًشا.  امل�شيحيني  عند  معروف  العيد  وهذا 

ملدة  �شوم  ال�شتاء«  »مربعانية  عيد  ي�شبق 

الع�شرين  يف  العيد  هذا  ويقع  يوًما  اأربعني 

من كانون الثاين ال�شرقي اأي بعد حلولً عيد 

العجوًة بثالثة ع�شر يوًما.

اجلدير بالذكر اأن االيزيديني هم اأقلية دينية 

كردية، و يقدر اأعدادهم بحوايل مليون ومائتي 

اإيران  تركيا  العراق  �شوريا  يف  يعي�شون  األف 

وبع�س اجلمهوريات ال�شوفيتيية ال�شابقة ولهم 

بحوايل  يقدر عددها  املانيا  كبرية يف  جالية 

مائة وخم�شني األًفا.
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عالقتنا

بالكري�سما�ــس

وموقفنا من احتفالته

هينا  �شيئا  لي�س  مرمي  بن  امل�شيح  ميالد 

له  عظيم  حدث  هو  بل  عابرا،  اأو  عاديا  اأو 

وفوائده،  الكبرية  ومعانيه  ورمزيته  م�شمونه 

وهو اأي�شا منا�شبة قراآنية جت�شد معجزة واآية 

مل تتكرر يف العاملني، بل واأعظم من ذلك هو 

من منا�شبات امليالد القليلة جدا التي احتفى 

القراآن الكرمي، كما جاء يف قوله تعاىل:  بها 

َوِلنَْجَعلَُه   ٌ َعلَيَّ َهنيِّ ُهَو  َربُِّك  َقاَل  َكَذِلِك  »َقاَل 

) يًّا«  َمْق�شِ ْمًرا 
َ
اأ َوَكاَن  ِمنَّا  َوَرْحَمًة  ِللنَّا�ِس  اآيًَة 

�شورة مرمي: 21).

اأركان  ميالد امل�شيح فر�شة لتجديد ركن من 

فر�شة  وهو  بالر�شل،  االإميان  وهو  االإميان 

عي�شى  يف  جميعا  امل�شلمني  عقيدة  جلالء 

العقيدة،  هذه  نقاء  على  واالإبقاء  مرمي  بن 

خا�شة لدى ال�شباب امل�شلم النا�شئ واملقيم يف 

اإِينِّ َعبُْد  اأوروبية م�شيحية: » َقاَل  جمتمعات 

ِ اآتَايِنَ الِْكتَاَب َوَجَعلَِني نَِبيًّا« 
َّ

اهلل

(�شورة مرمي: 30).

ميالد امل�شيح فر�شة ملراجعة ق�شته وق�شة اأمه 

ال�شديقة مرمي يف القراآن الكرمي وعر�س هذه 

الق�شة بجمالها وجاللها على النا�س وجتاذب 

اأطراف احلديث معهم يف �شوء اخل�شو�شية 

الراقي  الكرمي  القراآن  وباأ�شلوب  االإ�شالمية 

فا�شتذكار  واالإ�شاءات،  الت�شنجات  عن  بعيدا 

لقول  وعبادة  قراآين  اأمر  اأولها  من  الق�شة 

احلق »َواْذُكْر يِف الِْكتَاِب َمْرمَيَ اإِِذ انْتََبَذْت ِمْن 

ْهِلَها َمَكاًنا �َشْرِقيًّا« (مرمي 16).
َ
اأ

ر�شالته  ملراجعة فحوى  فر�شة  امل�شيح  ميالد 

عباد  الق�شاة  الغالظ  اليهود  لكهنة  املوجهة 

بالرحمة  جاءهم  وقد  والطقو�س،  الن�شو�س 

َوَما   « نزلت  ففيه  كر�شول اهلل حممد  متاما 

اَلّ َرْحَمًة ِلّلَْعامَلِنَي  » (�شورة االأنبياء:  ْر�َشلْنَاَك اإِ
َ
اأ

107)، ويف امل�شيح نزلت »َوِلنَْجَعلَُه اآيًَة ِلّلنَّا�ِس 

نَّا ” (�شورة مرمي: 21). َوَرْحَمًة ِمّ

ميالد امل�شيح، عبد اهلل ور�شوله، فر�شة لتََمثُّل 

املزيد من اأخالقه وبره و�شالحه، وهي اأخالق 

االأنبياء وعلى راأ�شهم امل�شطفي الكرمي، وقد 

ْو�َشايِن 
َ
»َواأ املهد  يف  امل�شيح  ل�شان  على  جاء 

ِبَواِلَدِتي  ا  َوبَرًّ ُدْمُت َحيًّا،  َكاِة َما  َوالزَّ اَلِة  ِبال�شَّ

َومَلْ يَْجَعلِْني َجبَّاًرا �َشِقيًّا« 

(�شورة مرمي: 32-31).

كله  للعامل  بب�شارته  تذكرة  هو  امل�شيح  ميالد 

باخلال�س، لي�س اخلال�س على يديه اأو ب�شلبه 

اأو باآالمه كما يوؤمن غري امل�شلمني، بل اخلال�س 

عن طريق العمل واالقتداء به وبر�شول كرمي 

ِمْن  ِتي 
ْ
يَاأ ِبَر�ُشوٍل  ًرا  »َوُمَب�شِّ بعده  من  �شياأتي 

ْحَمُد« 
َ
بَْعِدي ا�ْشُمُه اأ

(�شورة ال�شف: 6).

اهلل  اأن�شار  عن  للبحث  دعوة  امل�شيح  ميالد 

معهم  والتعاون  اإليهم  واالن�شمام  احلقيقيني 

والعدل،  والرحمة  واخلري  احلق  ن�شر  على 

ين�شرون  الذين  هم  احلقيقيون  اهلل  واأن�شار 

الَِّذيَن  يَُّها 
َ
اأ »يَا  والت�شامح  واملحبة  ال�شالم 

ابُْن  ِعي�َشى  َقاَل  َكَما   ِ
َّ

اهلل نْ�َشاَر 
َ
اأ ُكونُوا  اآَمنُوا 

َقاَل   ِ
َّ

اهلل اإِىَل  نْ�َشاِري 
َ
اأ َمْن  ِللَْحَواِريِّنَي  َمْرمَيَ 

 » ِ
َّ

نْ�َشاُر اهلل
َ
َواِريُّوَن نَْحُن اأ احْلَ

(�شورة ال�شف: 14).

رمبا مل يولد امل�شيح بال�شرورة يف هذا الوقت 

من ال�شنة، ورمبا ولد يف ال�شيف، لكن جرت 

ال�شنة  بداية  مع  ميالده  تذكر  على  العادة 

باحلديث  العادة  كما جرت  ال�شم�شية، متاما 

عن الهجرة يف بداية ال�شنة القمرية، رغم اأن 

الهجرة كانت بني �شفر وربيع االأول، فلننتهز 

عن  ونقراأ  القراآن  اإىل  اأيدينا  ومند  الفر�شة 

امل�شيح واأمه يف �شور اآل عمران ومرمي وال�شف 

على  وم�شلمني  م�شلني  متدبرين  م�شتمتعني 

ولَِئَك 
ُ
»اأ اأجمعني:  خلقه  واأف�شل  اهلل  ر�شل 

يَِّة  ُذرِّ ِمْن  النَِّبيِّنَي  ِمَن  َعلَيِْهْم   
ُ َّ
اهلل نَْعَم 

َ
اأ الَِّذيَن 

اإِبَْراِهيَم  يَِّة  ُذرِّ َوِمْن  نُوٍح  َمَع  َحَملْنَا  ْن  َومِمَّ اآَدَم 

تُتْلَى  اإَِذا  َواْجتََبيْنَا  َهَديْنَا  ْن  َومِمَّ َواإِ�ْشَراِئيَل 

ًدا َوبُِكيًّا«  ْحَمِن َخرُّوا �ُشجَّ َعلَيِْهْم اآيَاُت الرَّ

(�شورة مرمي: 58).

Muslime und Weihnachten:
Ein Moment
der Versöhnung

بقلم ال�شيد الرحماين
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بقلم حسام السكري

لندن
 اليوم باردة

رود  كينجز  �شارع  من  احلياة  ان�شحبت 

ال�شاخب ف�شار مقفرا.

من  اقرتبت  حتى  بطوله  الطريق  يف  �شرت 

حمطة اأندرجراوند هامر�شميث.

م�شاة قليلون.

�شجرة عيد ميالد �شخمة بالقرب من مبنى 

امل�شرح. وعازف �شاك�شفون وحيد يجل�س على 

�شور حديدي ق�شري وهو ينفخ يف اآلته ببهجة 

مفتعلة. ت�شدح املو�شيقى من �شماعة �شخمة 

تبعد عنه بع�شرة اأمتار على االأقل.

�شعور غريب يقتحمك وانت متر بني االثنني 

فرتمق عيناك اإىل الي�شار، الالعب واأ�شابعه 

املرحة ترتاق�س على اآلة ال يكاد ي�شدر منها 

يف  اجلامدة  ال�شماعة  ت�شدح  فيما  �شوت، 

اأق�شي ميينك بنغمات اأكرب من عازفها.

هل يعزف فعال اأم اأن هذه ر�شالة م�شجلة؟!

اأعود  اأن  وقررت  للمحطة  ظهري  اأعطيت 

اأدراجي.

يف  االأر�س  تفرت�س  العودة  طريق  يف  ملحتها 

مدخل مظلم الأحد املتاجر.

يكاد  ال  وراأ�س  مهو�س  و�شعر  براقتان  عينان 

يف  معظمه  اختفى  نحيل.  ج�شدها  ي�شتقر. 

دثار ال يكاد يكون له لون.

هذه ليلة عيد امليالد.

واالآن موعد الع�شاء.

العائالت  تتبادل  امل�شيئة،  النوافذ  خلف 

طعاما  تتناول  وهي  والهدايا  ال�شحكات 

فيما  امللونة،  الهدايا  اأغلفة  يف�شون  �شاخنا. 

جتل�س هي وحيدة يف ال�شقيع القار�س.

هل كانت لها عائلة يوما ما؟

�شعرت باجلوع.

مطعمني  �شوي  الكبري  ال�شارع  يف  اأجد  مل 

مطعم  اليوم.  هذا  يف  الزبائن  ي�شتقبالن 

اإ�شباين مزدحم ت�شدر عنه مو�شيقى �شاخبة، 

بعائالت  اآخره  عن  امتالأ  اإيراين  ومطعم 

االأجانب من عرب وعجم وفر�س.

اخلبز  رائحة  و�شافحتني  االأخري  اإىل  دلفت 

ال�شاخن يخرج من التنور.

يبدو  كر�شي وحيد  ذات  اأجل�شوين يف طاولة 

�شري  منها  يتابع  امل�شرفني  الأحد  كانت  اأنها 

العمل يف املطعم احلافل باحلركة. الت�شحية 

بطاولة الأربعة اأ�شخا�س من اأجل زبون وحيد 

تبدو ت�شرفا حكيما يف  ورمبا غري جائع، ال 

هذا اليوم املبارك.

ثقيلة  �شوربة  طلبي.  جاء  طويلة  دقائق  بعد 

من اخل�شروات والربغل وحلم الغنم املفتول، 

من  و�شيخ  ال�شهي،  الزعفران  اأرز  من  وكومة 

اللحم امل�شوي امتد اإىل جواره �شيخ اآخر من 

الكفتة، و�شيء من ال�شلطة وثمرة مقطعة من 

الطماطم امل�شوية، ر�شت كلها يف طبق �شخم 

اإىل جوار �شلة من خبز التنور الرقيق. تبددت 

اأكرب  الطعام  كمية  بدت  ما.  ل�شبب  �شهيتي 

بكثري مما ميكن اأن اآكله.

طلبت وعاءين من البال�شتك.

اأن  ميكنني  تغادر؟  اأن  قررت  هل  �شيدي،   -

اأجهز لك الطعام لتحمله معك. ميكنني اأي�شا 

اأرجو  تعجبك.  تكن  مل  اإن  الطاولة  اأغري  اأن 

املعذرة.

- لي�س هذا. اأريد فقط اأن انقل ن�شف الطعام 

اأكله  من  امتكن  لن  اواي.  التيك  اأواين  اإىل 

منفردا.

فر�شت االأرز املعطر يف قاع وعاء، ور�ش�شت 

فوقه قطع الكباب و�شيخ الكفتة الطويل، ثم 

يف  ال�شاخنة.  اخلبز  رقائق  فوقهما  و�شعت 

االإناء االأخر و�شعت ال�شلطة الطازجة الباردة 

وقطع الطماطم امل�شوية.

يف  الطعام  وحملت  م�شرعا  احل�شاب  دفعت 

حقيبة بال�شتكية بي�شاء.

الطريق عائدا يف اجتاه حمطة  اإىل  خرجت 

التحديد  وجه  على  اأذكر  ال  االأندرجراوند. 

مداخل  يف  اأدقق  اأخذت  جتل�س.  كانت  اأين 

ال�شارع،  املحال والبنايات. اقرتبت من نهاية 

اأو بدايته. مل اأعرث على اأحد.

هل كنت واهما؟

فجاأة ملحت كومة من االأغطية يف مدخل اأحد 

املحال يربز من حتتها حذاء ن�شائي دقيق.

ج�شدها  بكامل  االنزالق  اإىل  الربد  دفعها 

وراأ�شها حتت االأغطية يف الدفء.

هل انتقلت من مكانها؟

هل هي ذاتها التي راأيتها من قبل؟

هل هناك فرق؟

لي�شت وحيدة واحدة.

واحدة  كل  وخلف  هائمات.  م�شردات  كلهن 

منهن ق�شة اأو ق�ش�س.

واأنها قد  اأن هذه اجلال�شة هنا وحيدة  املهم 

تكون جائعة.

ُخيِّل اإىّل اأنني �شمعتها تقول:

اإنني  لو قلت لك  هل تعرفني؟ هل ت�شدقني 

كنت...

ا�شتمعت بحذر

ال ي�شدر عنها �شوت.

ال اأ�شمع حتى �شوت تنف�شها.

�شدر ال�شوت من داخلي.
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اأ�شبط نف�شي متلب�شا بالتفكري يف  ل�شبب ما 

اأن هذا �شيكون م�شريي يوما ما.

الأ�شبح  �شاأن�شحب  النهاية.  �شتكون  هكذا 

وحيدا �شريدا يف مدينة بعيدة.

ال اأحد يعرفني.

اأقتات يف ظالم البنايات املقفرة على ذكريات 

جمد اأحتفظ به يف اخليال:

اإنني  - هل تعرفني؟ هل ت�شدق لو قلت لك 

كنت..

حدقت يف الظالم.

كانت �شاكنة متاما.

ال اأعرف اإن كانت غارقة يف النوم اأم يف نوبة 

�شكر.

كحويل  م�شروب  زجاجة  راأيت  منها  بالقرب 

ذي رائحة نفاذة.

�شاألت نف�شي: ماذا لو اأنها ماتت.

دققت النظر يف الظالم.

اإىل جوارها انت�شب كي�شان مملوءان بالطعام، 

طبع على اأحدهما ا�شم مطعم فاخر يف و�شط 

لندن.

ا�شتدت قب�شتي على الكي�س الذي اأحمله.

حيث  من  عائدا  ا�شتدرت  ثم  قليال  تراجعت 

اأتيت.

�شغريا  با�شا  بعدها  �شمعت  اأمتار،  ب�شعة 

منطلقا برعونة يف ال�شارع املقفر.

املظلم.  املدخل  اأمام  فجاأة  حني  على  توقف 

بوجه  �شتيني  م�شن  ال�شائق  مقعد  يف  ملحت 

م�شتدير و�شعر ناحل اأبي�س. جل�س اإىل جواره 

ريا�شية  مالب�س  يرتدي  البنيان  متني  رجل 

طلبا  �شميكا  �شوفيا  غطاًء  راأ�شه  على  �شد 

بخفة  وهرع  العربة  من  الرجل  قفز  للدفء. 

نحو ال�شيدة الغارقة يف االأغطية.

وقفت اأرقب امل�شهد من ركن مظلم. 

- اأنت!! هل اأنت م�شتيقظ؟ اأنت!! 

اأخرج هاتفه املحمول، �شغط �شغطة فانطلق 

�شعاع �شوء مقتحم.

رفع �شوته بالنداء مرة اأخرى:

- اأنت!!

ج�شد ال�شيدة �شاكن.

جرى نحو العربة يف خفة. فتح بابها اخللفي 

واأخرج ربطة كبرية ت�شم بطانية كثيفة وبع�س 

االأغطية واأ�شياء اأخرى مل اأتبينها.

باالأر�س  ارتطمت  األقاها.  املدخل.  نحو  عدا 

م�شدرة �شوتا عاليا. مل تتحرك ال�شيدة. عاد 

الرجل اأدراجه وانطلقت العربة م�شرعة.

�شبقتني بب�شعة اأمتار. توقفت بنف�س الرعونة 

اأمام مدخل مظلم اآخر ال يوجد فيه اأحد. نزل 

االثنان من العربة هذه املرة. افرت�س االأ�شغر 

املحمول  امل�شن هاتفه  االأر�س فيما رفع  �شنا 

اأنه يقوم بت�شجيل مقطع فيديو لرفيقه  وبدا 

ي�شدر  وهو  �شوته  ارتفع  الذي  اجلال�س 

تعليماته:

- اقرتب قليال يا ِبْن. لن تبدو ال�شورة جيدة 

اإذا ظهرُت كذبابة يف مركزها. ينبغي اأن ميالأ 

ج�شدي برواز الكامريا.

انتظَر حتى بدا زميله مطمئنا جلودة ال�شورة. 

ب�شوت  يتحدث  فبداأ  للكالم  االإ�شارة  اأعطاه 

مرتفع:

ق�شيت  البناية  هذه  مدخل  يف   ... هنا   -

�شنوات من �شبابي م�شردا. هنا عرفت معنى 

اأن تكون مفل�شا ووحيدا. بال عمل. بال اأهل. 

احلياة.  يف  رغبة  وبال  دفء.  بال  مال.  بال 

عائالتكم  مع  االأم�شية  هذه  يف  جتل�شون 

وحتتفلون باملنا�شبة املبهجة، فيما يوفر كرمكم 

يف  املحتاجني  من  لع�شرات  والدفء  الغطاء 

�شوارع لندن التي َخرُبُت بنف�شي برودتها يف 

العام. مريي كري�شما�س لكم  الوقت من  هذا 

جميعا و�شكرا لكرمكم!

قالها ونه�س.

ملحني يف الركن املظلم. �شّيَق عينيه و�شاح:

- اأنت! اأنت القابع يف الركن هناك! هل حتتاج 

م�شاعدة؟ هل ت�شعر بالوحدة؟ هل حتتاج اإىل 

�شيء من الدفء؟

- نعم.

- حلظة. �شاأح�شر لك ما ميكن اأن ت�شنع به 

�شريرا دافئا.

اأنني  فقط  ق�شدت  اأق�شد.  مل  عفوا.  ال.   -

اأحتاج م�شاعدة. هل حتملون طعاما؟

- هل اأنت جائع؟ ال يوجد لدينا طعام. معنا 

اأغطية فقط. انتظر!

قالها وو�شع يده يف جيبه.

كيف  اأعرف  ال  قليال.  مرتبك  اأنا  معذرة!   -

اأف�شر لك االأمر. يف الواقع هو ب�شيط جدا. 

االأغطية.  لها  اأنت  األقيت  التي  ال�شيدة  تلك 

الطعام.  من  �شيئا  لها  الأح�شر  ذهبت  لقد 

وجدُت  حتتاجه.  ال  يبدو  ما  على  ولكنها 

اآخرون  يوجد  ال  ممتلئني.  كي�شني  بجوارها 

مثلها على مقربة. وال اأعلم اإن كان من املمكن 

هل   ،... اأن  ت�شتطيع  كنت  اإن  اأعني   ،... اأن 

تعلم؟ ... ال يزال دافئا ... لي�س هذا ما تبقى 

اقت�شمته  اإنني  القول  ... ميكنك  الع�شاء  من 

قبل اأن ...، هل تاأخذه معك؟

اقرتب.  ثم  برهة.  وجهي  يف  الرجل  حدق 

عيناه دامعتان.

- هل تعرف؟ عندما كنت اأجل�س هنا. يف تلك 

هو  حقا  احتجته  ما   ،... كنت  ذاتها.  البقعة 

اأن ي�شعر اأحد. اأن يُلقى اأحدهم التحية. هل 

تعلم كم من النا�س مروا بي؟ كل واحد منهم 

كان يبذل جمهودا خارقا لكي ال يراين؟ لكي 

ال ت�شقط عيناه �شدفة على ج�شدي املرتع�س 

باأملي ولكن وجودي  اأحدهم  البارد. مل ي�شعر 

كانوا  يوؤملهم.  كان  يخيفهم.  كان  ما  ل�شبب 

يتجاهلون وجودي الأنه يجرحهم. اأملي مل يكن 

يكن  مل  جتاهلي  وجودي.  فقط  اأحدا.  يوؤمل 

مق�شدهم. كانوا يريدونني اأن اأختفي متاما؛ 

ال يهمنا اأن متوت من الربد، فقط ال تفعلها 

اأن  نريد  ال  هدوء!  يف  مت  ف�شلك!  من  هنا 

نراك!

خنقته العبارة.

اقرتب مني وطوقني بذراعيه.

 كنت اأراه ب�شعوبة من خالل عيني الدامعتني. 

مد يده اإىل الكي�س. اختطفه من يدي ثم نظر 

مودعا وهتف وهو يتحرك نحو العربة:

- تاأكد اأن هذا الع�شاء ال�شاخن �شي�شل اإىل 

من يحتاجه. هيا بنا يا ِبْن.

قفز االثنان يف العربة التي انطلقت م�شرعة.

�شمعت نفريها عندما مرت بي.

رفعت يدي حمييا دون اأن اأحوِّل وجهي.

مرة  االإيراين  املطعم  من  اقرتبت  قد  كنت 

اأخرى. نظرت عرب الزجاج.

فرن  من  خبز  قطعة  يُخرج  املاهر  اخلباز 

التنور.

يلقيها اإىل اخللف.

عبريها ينت�شر يف املكان.

يت�شلل عطرها الدافئ اإىل اأنفي عرب الزجاج 

على  هبط  الذي  ال�شقيع  ورغم  ال�شميك، 

ال�شارع املقفر وازدادت وطاأة االإح�شا�س به.

�شرت يف ج�شدي ق�شعريرة.

اأحكمت غطاء الراأ�س.

د�ش�شت يدي يف جيب املعطف.

ووا�شلت امل�شري ...

ورئي�س  م�شري  �شحفي  ال�شكري  ح�شام 

الق�شم  ورئي�س  االأو�شط  ال�شرق  ياهو  قنوات 

العربي يف تلفزيون بي بي �شي �شابقا.
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تويف يوم 2017/١/١٢ رئي�س جمل�س االإندماج 

 Spyros ال�شيد �شبريو�س مارينو�س  االأ�شبق 

Marinos عن عمر يناهز ال�شابعة وال�شبعني 
بعد �شراع مرير مع مر�س يف الرئة. ال�شيد 

اأملانيا  اإىل  قدم  اجلن�شية  يوناين  ماريونو�س 

وهو يف التا�شعة ع�شر من عمره بغية البحث 

عن عمل، ثم اأكمل درا�شته اجلامعية وتخرج 

الف�شل  مارينو�س  لل�شيد  الطب.  كلية  من 

حقوق  بحماية  املتعلقة  امل�شائل  يف  االأكرب 

االأجانب واملغرتبني اإ�شافة لالجئني يف اأملانيا 

عموًما ومون�شرتعلى وجه اخل�شو�س.

الثمانينيات يف  بداية  فبعد جهود حثيثة يف 

كيان ميّثل  اأّول  ت�شكيل  املجال جنح يف  هذا 

االأجانب وهو Ausländerbeirat اأو املجل�س 

وتراأ�شه   1984 عام  لالأجانب  اال�شت�شاري 

لغاية عام 2010. 

املجل�س  اإىل  ت�شميته  بعد  فيما  حتّول 

 Integrationsrat لالأجانب  االإ�شت�شاري 

وا�شتمر مارينو�س على راأ�شه لغاية 2014. 

اأول رئي�س ملجل�س  الوقت نف�شه  كما كان يف 

اندماج مقاطعة �شمال الراين LAGA الذي 

التابعة  االندماج  جمال�س  كل  حتته  ين�شوي 

ملدن املقاطعة. وظّل ال�شيد مارينو�س يكافح 

طيلة 30 عاًما يف �شبيل تاأمني حقوق االأجانب 

يف اأملانيا على العموم ولي�س فقط يف مدينة 

لفرتة  مارينو�س  ال�شيد  يرت�ّشح  مل  مون�شرت. 

رئا�شية اأخرى للمجل�س االإ�شت�شاري لالأجانب 

الأ�شباب �شحية.

 من بني اأهم الق�شايا التي تبناها وجنح يف 

ومتّكن  الالجئني  اإبعاد  م�شاألة  عليها،  العمل 

الرتحيل،  عمليات  من  الكثري  اإيقاف  من 

�شد  قوّي  ب�شكل  وقوفه  م�شاألة  على  عالوة 

كافة اأ�شكال التع�شب والعن�شرية، واهتمامه 

ال�شديد مب�شائل الثقافات والتعاي�س امل�شرتك 

بني خمتلف مكّونات املجتمع االأملاين.

اإىل  ر�شمًيا  اإنت�شابه  عدم  من  الرغم  وعلى 

�شفوف اأي حزب �شيا�شي اإاّل اأنه كان مرجًعا 

للكثري من ال�شيا�شيني واالأحزاب وموؤ�ش�شات 

التي  الق�شايا  من  الكثري  املدين يف  املجتمع 

ذلك  جانب  اإىل  واملغرتبني.  االأجانب  تخ�ّس 

كان مارينو�س ملدة �شنوات طويلة نا�شًطا يف 

العالج  تقدمي  خالل  من  االن�شاين  املجال 

للمقيمني  االأطباء  من  مع جمموعة  املجاين 

واأولئك  اأملانيا  يف  ر�شمًيا  امل�شجلني  غري 

ال�شحي.  التاأمني  على  يح�شلون  ال  الذين 

وله  املانية  �شيدة  من  مارينو�س  ال�شيد  تزوج 

منها ثالثة اأبناء يعملون يف جمال الطّب كما 

والدهم.

وتكرمًيا لروحه اأقيم يوم 2017/١/٢٣ قدا�س 

  Überwasserkirche كني�شة  يف  تاريخي 

لوداعه على امل�شتوى العام.

  

ال�شخ�شيات  من  الع�شرات  ح�شره  القدا�س 

الر�شمية ويف مقدمتهم عمدة مدينة مون�شرت 

من  الع�شرات  اإىل  اإ�شافة  ليفيه  ماركو�س 

ممثلي اجلاليات االأجنبية يف املدينة وممثلي 

االأحزاب  وروؤ�شاء  املدين  املجتمع  منظمات 

واأع�شاء اإدارة املدينة.

جمعية  رئي�س  �شابر  دلري  ال�شيد  وذكر 

اآفاق اأن �شبريو�س مارينو�س كان له دور كبري 

مون�شرت  يف  امل�شيحي  االإ�شالمي  احلوار  يف 

وكان اأّول من بادر منذ 25 عاًما يف تاأ�شي�س 

امل�شرتك  امل�شيحي  اال�شالمي  العمل  جلنة 

CIAK التي ت�شّم اأع�شاء ممثلني من جميع 
اإىل  اإ�شافة  املدينة  يف  والكنائ�س  امل�شاجد 

ووزارة الداخلية. 

املدينة  اأن  ليفيه  ال�شيد  املدينة  عمدة  وقال 

اجلدير  كما  تاريخية،  �شخ�شية  خ�شرت 

بالذكر اأن كلمات تاأبينية األقيت باأكرث من 50 

لغة.

مون�شرت توّدع

�سبريو�س مارينو�س

رئي�س جمل�س االندماج ال�شابق

Münster verabschiedet sich von
Spyros Marinos
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يا �شائق االأظعان 

يطوي البيادي طي

بكرة اللي بالك فيه ...

�شكله كده م�س جاي

كل اأما من�شي ميل

نرجع ق�شاده جيل

�شّوبنا نحو الظالم

ال�شهم جا يف ال�شي

يا �شائق االأظعان

اركن هنا �شوية!

اجلري م�س عنوان

والثورة م�س نية

احلق كان فـ  ميدان

اأعداوؤه حرامية

 

دلوقتي تاه احلق

�شف امليدان ان�شق

و�شوية قالوا اآه

و�شوية قالوا الأ 

يا �شائق االأظعان

الدم �شال ع الرمال

وبدال ما نا�شك يحاجوا

قالوا اللي �شال ده حالل

كانوا معاك يف الركب

�شحبة وعزوة ورفيق

من كرت ما ق�شيت عليهم

باعوك لقاطع طريق

اأنت ال�شبب وال هما؟ 

ما بقا�س مهم ال�شوؤال

دلوقتي فيه األف غمة

وال عاد�س فيه احتمال 

الزم نكمل لبكرة 

الزم نعدي املحال 

واأنت وهما اتفقتوا 

على اخل�شام والغل

والكره ناره بت�شري

طايله بيبان الكل

�شيبوا احل�شاب للي جاي

اخل�شم ندل وجبان

واطووا امل�شاكل طي

يا �شائقي االأظعان

اأخربينا ..

 اأي �شيء قد فعلنا، 

 يا حلب، 

كي تهزمينا

 اأي تدبري �شنعنا، 

 يا حلب، 

كي تخذلينا

 اأي اأقنعة مزيفة 

 لوجه اهلل 

 قد �شلبت مالحمنا هنا 

 كي تُنكرينا

يا حلب .. ال  تخربينا

 يا ابنة اجَلّراح .. 

 مل تعد القالع ح�شوننا.. 

 �شارت م�شائدنا

مل ياأِت »اإبراهيم«، هذا اليوم،

 كي ي�شقي الفقري حليبه .. 

جاءت م�شائبنا

النا�س يف ال�شوق القدمي تناثرت 

 اأ�شالوؤها 

 قذف الغريب بيوتهم 

 وعيونهم

 وظنونهم يف اهلل 

 والن�شر املبني

ويف مبادئنا

 �شكت االأذان ..

 ومل يعد يف ال�شوق جامع 

 وجدوه م�شلوبا على الباب ال�شمايل

 ويف يده اليمني

 ما تبقى من رفاة »زكريا“

وقال �شاهد اأن قاتله »مُمانع“

هربت ق�شائدنا القدمية واجلديدة 

والقوافل والب�شائع 

وامل�شاجد والكنائ�س 

 واملعابد وال�شوامع

ُهزمت كتابات »ابن العدمي« 

و«ابن ال�شكيت« و«رحلة ابن جبري« 

وده�شة »�شوفاجيه“ ..

 والبحر يف َجذٍر من الرعب .. 

واالأر�س واالأطفال واالأحجار 

 تبكي من اخلوف 

ومن نق�س الرجاء ..

 مل يبق �شيء دايفء اإال الدعاء 

 حتى الدعاء .. 

يرُده برد املطامع

أ�سعار
حممد طلبه

يا �سائق الأظعان!

َحَلب
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 اأرى لل�شم�س جتربة

يعمقها �شكون الليل

 وللدفء احلنون ظنون

يوؤكدها نزول ال�شيل

 وللرمل الكثيب نحيب 

واأيام ببال اخليل

 اأرى للوقت اأزمنة 

تعاوده اإذا ما غاب

 وللتاريخ اأوجاع 

تدق على الغد االأبواب

 وللن�شيان ذاكرة 

وللماء النقي �شراب

 اأرى يف ال�شخب 

 ال .. عفوا 

اأنا يف ال�شخب ال اأب�شر

 حكاياتنا غوايتنا ..

ورغم الريح، مل نبحر

 وموقفنا ينافقنا

وينفقنا رئاء النا�س

 جموع غرها الوهم 

قلوب �شلها االإح�شا�س

 واأر�شدة بال معنى :

 ماليني واأرقام .. 

 واأ�شفار واأن�شار .. 

 وحرا�س واأجرا�س 

 واأرواح واألواح

 وجند اهلل قد ماتوا 

فدا »�شرعية االإفال�س“

اأرى لل�سم�س جتربة
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عمار الديوان

التطـــرف

والإرهـاب
واإ�شــكاليــة التعـــاطـي

والتقييم مع الالجئني

بخ�شو�س  املت�شارعة  لالحداث  املتتبع  لعل 

وما  الأوروبا  وامتداداته  وتناميه  االإرهاب 

فرن�شا  يف  اأخرية  تفجريات  من  ح�شل 

اأفرزته  وما  بروك�شل  تفجريات  وخ�شو�ًشا 

جعلت  اأوروبا  يف  امل�شلمني  جتاه  مواقف  من 

والبلدان  االإرهاب  �شربها  التي  البلدان  هذه 

املجاورة لها تعيد النظر بالتعامل مع امل�شلمني 

الذين جاوؤوا اإليها اأو الذين ح�شلوا على حق 

اللجوء �شابًقا. البع�س يقول اإّن هذا التخوف 

هو �شيء طبيعي بل هو من البديهيات لبلدان 

على  ال�شنني  لع�شرات  وحياتها  اأمنها  بنت 

توفري  على  حري�شة  وهي  وا�شح.  تخطيط 

االأمن واال�شتقرار اإىل جمتمعاتها.

والبع�س االآخر يقول من حق هذه البلدان اأن 

مبو�شوعية  تتعامل  اأن  عليها  ولكن  حتر�س 

وت�شخي�س علمي جاد لهذه التخوفات. 

كثري  مع  التعامل  يف  القدرة  لها  كان  فمثلما 

احللول  باأف�شل  منها  واخلروج  االأحداث  من 

ولطاملا، عودت املتلقي على عدالتها وحريتها 

تبّنيها  يف  بها  تعاملت  التي  والدميقراطية 

لقيم العدل وامل�شاواة وحقوق االإن�شان فيجب 

هي  من  متّيز  واأن  الدرب  تكمل  اأن  عليها 

وخطورة  قلق  م�شدر  ت�شكل  التي  اجلماعات 

ومن هي اجلماعات التي ت�شكل حالة ايجابية 

والعمل  للبناء  قدراتها  ا�شتثمار  املمكن  من 

تعي�شه  �شعب  واقع  اأمام  نحن  اإًذا  والتنمية. 

الب�شرية واملجتمعات املعا�شره.

اإىل  كبرية  باأعداد  املتدفقة  الهائلة  املجاميع 

اأوروبا عندما هرعت هذه اجلماعات واالأفراد 

من  بلدانها  املريريف  واقعها  من  هربت  التي 

والقتل  بال�شجن  والتهديد  الظلم واال�شطهاد 

يف اأغلب االأحيان اإىل بلدان اأكرث اأمن و�شالمة 

الذي  وال�شوؤال  فيها  تعي�س  التي  بلدانها  من 

النا�س  هوؤالء  التجاأ  ملاذا  هنا  ي�شتوقفني 

نقول  اأملانيا،  اىل  وباخل�شو�س  اأوروبا  اإىل 

هربت  الواحد  وباحلرف  القاطع  بال�شر�س 

االن�شان  اأّن  الميانها  االأخرى  والدول  الأملانيا 

هنا ال يظلم وال ي�شحق وال ميار�س االإق�شاء 

�شده  اأو  عليه  والقتل  والتهديد  واال�شتعباد 

ظلًما وبهتاًنا.

هرب هوؤالء النا�س لكي جتد م�شتقباًل اأف�شل 

االإن�شان  وكرامة  العزة  ملوؤها  كرمية  وحياة 

التي اأخذها الغرب باالعتبار. كل ذلك يعطي 

للبلدان  كبرًيا  وحجًما  معنى  ويعطي  ر�شالة 

الراعية لهذا االإن�شان الباحث عن ملجئ يلوذ 

به. واملراقب لهذه االأحداث االأخرية عن كثب 

بروك�شل،  يف  االأخرية  التفجريات  بخ�شو�س 

يقبل  ال  ومبا  الو�شوح  دامغة  حقائق  يرى 

ملوجة  والتقييم  التعاطي  اإ�شكالية  يف  ال�شك 

واملهاجرين  اأوروبا  اإىل  االأخرية  املهاجرين 

الذين �شبقوهم قبل ع�شرات ال�شنني يف م�شاألة 

التقييم والتعاطي واخلوف من م�شتقبل الذين 

البلدان االأوروبية طلًبا للجوء و  اإىل  هاجروا 

اأر�ًشا خ�شبة  اأن يكون املهاجر  اإمكانية  مدى 

على  وجودهم  وخطورة  الديني  للتطرف 

التي  والفوبيا  فيه  يعي�شون  الذي  املحيط 

اإرهابية  تبنتهم جماميع  حال  �شي�شببونها يف 

متطرفه من خالل االن�شمام اإليها.

حقيقية  هي  والهواج�س  التخوفات  تلك  كل 

وطبيعية و�شحية اأي�ًشا.

ولكن البع�س يقول ويطالب اجلهات الراعية 

عملية  يف  جديدة  باآلية  االإن�شان  حلقوق 

التقييم والتعاطي مع املهاجرين الأنه من غري 

املعقول اأن يت�شاوى الغث بال�شمني اأو من يدعو 

لل�شالم واحلب والعدالة من الذين يتطرفون 

وين�شرون الكراهية اأينما كانوا. 

م�شاألة  يف  اختلفت  االآراء  اأن  نقول  باأمانة 

اإن�شافهم اأو احلذر من الالجئني واملهاجرين 

فما  البلدان على حمك وحرية،  فبقيت هذه 

االإن�شان  حقوق  ومبادئ  لقيم  تبنيها  بني 

لي�س  بها ودافعت عنها منذ زمن  اآمنت  التي 

بالق�شري. باعتبار اأّن اأوروبا وخ�شو�ًشا اأملانيا 

بغ�س  لالإن�شان  الدافئ  ح�شنها  فتحت  التي 

النظر عن عرقه اأو دينه اأو مذهبه ال �شك اأّن 

قرار احت�شان الالجئني هذا مل ياأت عن فراغ 

ومل يكن قراًرا عفوًيا بل قرارا مدرو�ًشا بدقة 

متناهية حول حق االإن�شان بالعي�س يف �شالم 

حتت ظل بلد يرعى حقوقه ويرعى قيم احلق 

والعدل يف اأّن االإن�شان اأخو االإن�شان ومن حقه 

اأن ينعم ويعي�س يف ح�شن بلد دافئ.

اأن يواجه الذين يدافعون  نقول من الطبيعي 

اخلادمة  اأملانيا  مثل  االإن�شان  حقوق  عن 

مكان،  كل  يف  اخلري  عن  وتدافع  لالإن�شانية 

وكل  واأملانيا  اأوروبا  تواجه  اأن  الطبيعي  من 

حتقيق  يف  �شعوبة  االإن�شان،  بحق  يوؤمن  بلد 

اأو  الدول  لكل  اإذ ال ميكن  الكبري  املجد  هذا 

اأن تتبنى هذا الطريق ال�شعب، لذا  اأي جهة 

نقول لهم كما قال الفيل�شوف الكبري علي بن 

لقلة  احلق  طريق  ت�شتوح�شوا  ال  طالب:  اأبي 

�شالكيه ام�شوا يف طريقكم فاأنتم على اخلري 

وعلى الهدى يف هذا امل�شار ولكم منا خال�س 

وال�شالم ختام  بالتوفيق  الرب.  من  الدعوات 

....
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جمال خليل

فنان ت�سكيلي حّول معاناته

اإىل طاقة اإبداعية

Bildender Künstler verwandelt sein 
Leiden in kreative Energie 

حاوره: �شمري �شفوك

GAMAL KALIL
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يربو  ما  اأملانيا  ال�شنوات يف  له من 

على ع�شرين �شنة، ا�شتطاع خاللها 

اأن يرتك ب�شمة له يف املجال الذي 

الهادئ  الفّنان  فاأتقنه.اإّنه  اأحّبه 

خليل«  »جمال  الت�شكيلي  والر�ّشام 

ري�شته،  خالل  من  اأبدع  الذي 

حيث  اإىل  ينقلنا  اأن  وا�شتطاع 

الوادعة  قريته  حيث  اإىل  يريد، 

»تنورية«. �شوريا  �شرق  �شمال   يف 

التايل كيف  اللقاء  لنا خالل  يروي 

على  املغرتب  اأّن  يثبت  اأن  ا�شتطاع 

اأن  ي�شتطيع  الغربة  اآالم  الرغم من 

وطاقة  فن  اإىل  االآالم  تلك  يحّول 

تفنّن  التي  اللوحات  يف  جت�ّشدت 

يف ر�شمها باأكرث من طريقة، وعلى 

اأكرث من �شعيد.

• اأهاًل و�شهاًل بك اأ�شتاذ جمال
الذاتية   �شريتك  عن  االفتتاحي  ال�شوؤال 

كفنان. عّرفنا عن نف�شك اأكرث لو �شمحت.

من  �شوريا  من  قادم  كردي  �شخ�س  انا 

�شغرية  قرية  وهي  النائية  اجلزيرة  اأرياف 

قرية   « ا�شمها  والقحطانية  القام�شلي  بني 

و  اأفكاري  معي  حاماًل  اأتيت   .« التنورية 

وغريها  اأملانيا  يف  هنا  الأعر�شها  لوحاتي 

خالل  ومن  عاملية،  معار�س  يف  البالد  من 

عن  ا�شرح  اأن  اأ�شتطيع  ولوحاتي  معار�شي 

اأب�شط  من  وحرمانهم  واأهلي  �شعبي  معاناة 

غالبية  يف  اأر�شم  ولذلك  االإن�شان.  حقوق 

معمارها  الكردية وطبيعة  القرى  لوحاتي 

مل  ولذلك  واخل�شب،  الطني  من  الرتابي 

اأ�شتطع  الهروب من هذا الواقع واأينما اأذهب 

تلك  اأ�شكال  خميلتي  يف  حاماًل  يالحقني 

واأنا من مواليد 1961  وااأجول فيها.  القرى 

على  ح�شلت  متاأخر.  عمر  يف  تزوجت  وقد 

�شهادة البكلوريا وو�شعت ا�شمي يف اجلامعة 

كطالب هناك ولكن  لظروف مادية و�شيا�شيه 

مل اأ�شتطع الذهاب .

باأن  نعلم  اأنت فّنان ور�ّشام ت�شكيلي ونحن   •
لكل �شخ�س ق�شه بداية لهوايته اأو لعمله او 

• ملوهبته. ما لذي جعلك تختار فّن الر�شم؟ 
ابتدائًيا  مدر�ًشا  باأن  ذكر  ما  �شحيح  وهل 

باأنك  الف�شل  �شاحب  هو  القرية  يف  لديكم 

اأخرتت الر�شم كهواية؟

عندما كنت يف املرحلة االإبتدائية كان لدينا 

معلم يف القرية نف�شها  ا�شمه »ح�شن �شالح » 

ر�شم لوحة جلدي لذلك اأنا تاأّثرت جًدا بهذه 

ال�شورة وكان عمري اآنذاك 9 �شنوات. تاأّثرت 

كثرًيا وقد اأعدت ر�شم تلك ال�شورة اأكرث من 

10 مرات وكّررتها اأي�ًشا يف املرحلة الثانوية 

من الدرا�شة وهذا ما دفع االإرادة لدي باأّنني 

اأ�شتطيع ر�شم لوحات. يف ذلك الوقت فهمت 

الر�شم  موهبة   وجمال  الفن  جمال  معنى 

ولهذا ت�َشجعت ومنذ ذلك الوقت واأنا اأر�شم. 

باالأ�شتاذ  تاأّثرت  اأي�ًشا  الثانوية  املرحلة  ويف 

املرحوم » �شكيب حاجو« وكان اأ�شتاذ الر�شم 

لدينا وكان دائًما يف اختبار الر�شم لديه ي�شع 

يل العالمة التامة .

• نحن نعلم باأّن يف القرى اأو االأرياف خا�شة 
يف �شوريا والعراق يوجد الكثري من االأعمال 

واملواهب التي تكون نوًعا ما غري مقبولة اأو 

غري مرغوبة. ما كان راأي العائلة باختيارك 

الر�شم؟ 

االأهل وكل النا�س من حويل وخا�شة الظروف 

كانت تقول ماذا يفيدك الر�شم اأو العزف ال 

ت�شتطيع ان جتني �شيًئا منها. على مبداأ باأّن 

لل�شخ�س  ي�شبح  باأن  ويرغبون  فقراء  النا�س 

حكومية  وظيفة  اأو  كعمل  اأف�شل  وظيفة 

كان  املدخل  هذا  من  م�شاندتهم.  لي�شتطيع 

نوًعا  �شحيح  الكالم  هذا  باأّن  قول  باإمكاين 

ما من جانب ومن جانب اآخر كانوا يقّيدون 

املواهب املوجودة عند االإن�شان .

• هل لديك �شخ�شًيا اإح�شا�س بالظلم؟

لي�س انا ك�شخ�س بل جميع املجتمع يف ذاك 

املكان يظلم نف�شه ومن حوله.

طبًعا اأمتّنى لو كان لدينا االإمكانات كالتي يف 

اأملانيا وغريها من الدول املتح�ّشره كاملدار�س 

لديهم ففيها طرق واأ�شاليب رائعة جًدا. ولكن 

ال�شيئ.  ه لي�س لدينا هذا  نحن كدول نامية 

يبذل جمهوًدا  اأن  االإن�شان  عندنا يجب على 

معظم  يف  مواهب  لديك  كان  واإذا  كبرًيا 

االأوقات ال يتحّقق منها �شيئ .

• قلت باإّن اأكرث �شخ�س اأّثر فيك هو االأ�شتاذ 
»�شكيب حاجو«  اأ�شتاذك يف الر�شم لكن كل 

من يعمل يف جمال الر�شم ينتمي اإىل مدر�شة 

يف الفن. اإىل اأي من املدار�س ينتمي االإ�شتاذ 

جمال؟

ا�شتطيع  الت�شكيلي،  الفن  نف�شي يف  ارى  اأنا 

اأن اأبدع فيه ولدي امكانياتي يف هذا املجال. 

اأ�شعر اأنني اأنا من اخرتع الفن الت�شكيلي هو 

اأنه  واأ�شعر  بي  يليق  اأرتديه،  الذي  كالثوب 

ثوبي واأرتاح فيه.

• ملاذا مل تكمل درا�شتك يف جمال الر�شم؟

قبل  من  �شغوطات  لدي  كانت  ذكرت  كما 

العائلة والتاأثريات اجلانبية لالأهايل لها دور 

الذي  الطريق  اختيار  من   منعي  مّت  كبري. 

احللم  طويلة  �شنني  مرور  وبعد  فيه  اأرغب 

الذي مات يف داخلي عاد للحياة من جديد.

• اأنت يف مرحلة  ما بعد البكلوريا كنت يف 
�شوريا، هل لك اأن تكلّمنا لنا عن ن�شاطاتك 

يف �شوريا اأو يف مدينتك اأو يف قريتك ؟

كنت اأر�شم لوحات ب�شيطة باأقالم الر�شا�س 

والع�شق  احلب  كلوحات  بالفحم  اأو   العادية 

لدينا  يكن  ومل  وال�شجر  والقرى  والغرام 

غالء  ب�شبب  الفحم  اأقالم  ل�شراء  االإمكانيه 

�شعرها لذلك كنت اأحرق االأخ�شاب واأ�شتفيد 

من الفحم الذي يخرج منها يف الر�شم

• هل �شحيح باأن الو�شع املادي للفنان يعطيه 
اإبداًعا اأو بالعك�س اأن يكون معيًقا وال ي�شاعده 

اأن يكون فناًنا بكل معنى الكلمه ؟

يف راأيي ومن خالل جتربتي باأن االإن�شان اإذا 
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كانت لديه املوهبة ال بّد اأن تظهرالأن املوهبة 

ت�شتطيع  اأن  وي�شتحيل  عظيم  �شيئ  وحدها 

دفنه فاأينما كانت املوهبة يجب اأن تخرج .

• مهما كانت لديك من م�شوؤوليات؟

طبًعا هذه جميعها تاأثريات جانيبه يتاأثر بها 

وت�شعفه،  االإن�شان  حركة  وت�شّل  ال�شخ�س 

ولكن االإن�شان حينما يفتح اأمامه املجال حتى 

لو ب�شي�س من اأمل ي�شتطيع اأن يبدع فيه.

• اأين كنت تعر�س تلك الوحات التي تر�شمها؟

والعائله  االأ�شدقاء  بني  اأعر�شها  كنت 

اأو  لن�شرها  املجال  يكن هناك  واالأقرباء. مل 

امل�شاعدة اأو امل�شاركه يف املوهبة واملهارة.

• اأنت هنا يف اأملانيا منذ عام 1995 اإًذا ع�شت 
يف هذه البالد مدة 21 �شنة. ما هو ال�شبب 

املبا�شر الذي جعلك تاأتي اإىل اأملانيا مع العلم 

باأن يف ذاك الوقت مل يكن هناك اأي اأزمات 

اأو ظروف كالتي هي االآن؟

الأّن  اأمنيه  و�شغوطات  ظروف  لدي  كانت 

اأحمد  والدي كان نا�شًطا �شيا�شًيا معروًفا » 

اإعتقاالت  لعدة  والدي  تعّر�س  وقد   « مال 

وتعذيب ب�شبب ن�شاطه ال�شيا�شي ومل يتخلّى 

االإن�شانيه وحق  كالدفاع عن حق  عن مبدئه 

على  الفاعلني  النا�شطني  من  وكان  ال�شعوب 

ال�شاحه الكردية ال�شورية.

• ما عالقه هذا ال�شيئ بخروجك اإىل اأملانيا؟

اأعطاين والدي حافًزا كبرًيا باخلروج خوًفا 

ي�شتطيع  هو  باأنه  قائاًل  امل�شاكل  من  علي 

ما  حتّمل  ت�شتطيع  ال  اأنت  ولكن  التحّمل 

الذهاب  هو  لك  خيار  اأف�شل  اإليه  اأتعّر�س 

خارج هذه البالد لكي تريح نف�شك وتريحني 

من اخلوف عليك قلياًل. هناك احتمال باأن 

تفعل �شيئ هناك.

• ح�شنا اذا كان والدك نا�شًطا �شيا�شًيا  هل 
الر�شام  اأو  الفنان  اأن  مبقولة  عالقه  لذلك 

اإذا كان ال ينتمي اإىل اأي جهة �شيا�شية فهو 

حمكوم بالف�شل ولي�شت لديه فر�س للنجاح، 

اأو  كردية  �شيا�شية  جهة  له  يكون  اأن  يجب 

غري كردية لدعمه. ما مدى م�شداقية هذا 

الكالم؟

باملحيط  يتاأثر  اأن  الطبيعي  من  اإن�شان  كل 

االإن�شان  اأن  اأرى  ولكنني  فيه  يتواجد  الذي 

معنّي  بنمط  تقّيدوا  اإذا  الفنانني  وخا�شة 

كردي  غري  اأو  كردي  �شواء  معنّي  بحزب  اأو 

اأرى  اأنا  كثرًيا.  �شيخ�شر  �شيا�شية  اأفكار  اأو 

الفنان �شواء مو�شيقي اأو ر�شام اأو جميع اأنواع 

الفن باإمكانه اأن يبدع وهو خارج التنظيمات 

الر�شام  اأو  الفنان  اأف�شل.  ب�شكل  ال�شيا�شية 

اأو اأي �شيئ من هذا ال�شعب هو ملك لنف�شه 

اأي  اإىل تنظيمات �شيا�شية،   ولل�شعب ولي�س 

�شخ�س يتاأثر باأفكار �شيا�شية  ولكن يف الفن 

يجب اأن تكون ملًكا ل�شعبك ولي�س الأحد.

• حدثنا عن طبيعة ن�شاطك الفني يف جمال 
الر�شم بعد و�شولك اإىل اأملانيا؟

بعد و�شويل بداأت بيني وبني نف�شي بالر�شم. 

اأفكاري يف الر�شم و االأفكار  بداأت ا�شتجمع 

ق�شة  لها  لوحة  وكل  راأ�شي  يف  املوجودة 

ومن  خيايل  من  بداأت  واقعية.  حقيقية 

على  بلدي.  يف  معي  حدثت  التي  الق�ش�س 

�شحيح  حرب،  يف  االآن  �شوريا  املثال  �شبيل 

اأ�شتطيع  ولكن  يح�شل  عّما   بعيد  باأنني 

لوحة  كل  و يف  هناك  املوجودة  احلالة  ر�شم 

لفئة  اأو  ملدينة  تعبرًيا  ترى  اأن  ت�شتطيع  يل  

طبيعة  عن  عائلة  اأو  الإن�شان  اأو  ال�شعب  من 

الظروف التي حت�شل لهم .

• قلت اإنك تر�شم مما ياأتيك من اأفكار ول�شت 
ملتزًما بنمط معني من الر�شم. ماهي االأنواع 

التي ترى نف�شك فيها اأقوى؟

يل  االأقرب  هو  الت�شكيلي  الفن  عام  ب�شكل 

ولكن ال اأقيد نف�شي بنمط معني �شواء الر�شم 

بالفحم اأو املاء  اأو االأقالم اخل�شبية. هناك 

لوحات اأرى نف�شي جيًدا فيها بالر�شم بالفحم 

الر�شم  االأكريل  باأن  اأرى  اأخرى  ولوحات 

اأ�شرع  تكون  األوانه  اأن  حيث  من  اأ�شهل  فيه 

للن�شفان واالإبداع فيه اأكرث من األوان الزيتية 

اأتقيد  ومل  الر�شم  األوان  جميع  اأحب  واإنني 

بلون معني اأو اأكره لون.

اأم ح�شلت على  • هل اأعتمدت على نف�شك 
دعم؟

ال اأنا اأ�ش�شت نف�شي بنف�شي .

• كثري من الفنانني مبجرد اأن يذهبوا  اإالأى 
بالد الغربة  يكون و�شعهم النف�شي غري مرتاح 

ويكون لديهم �شيئ جميل يف بلدهم يخ�شروه 

باأن  حت�س  هل  �شيئ.  مقابل  �شيئ  اأي  هنا، 

اأنها  اأم  كفنان  �شيًئا  الغربة قتلت يف داخلك 

�شاعدتك على ترجمة  اأحا�شي�شك للوحات؟

اأنا الغربة علّمتني باأن اأحب االإن�شان، علّمتني 

اأن اأخدم بلدي، علّمتني اأن اأ�شتفيد من هذه  

الدميقراطية  واالأنظمة  اجلميلة  طبيعة 

لبناء  نهار  ليل  بالعمل  هنا  العامل  وطبيعة 

ومدار�شهم.  �شوارعهم  و  قراهم  و  مدنهم 

الغربة علّمتني و�شاعدتني اأن   اأبدع واأعطي 

التي  التجارب  من  القادمة  لالأجيال  اأي�ًشا 

دخلت بها احلياة جميلة عندما ت�شتفيد من 

عنها  تعلم  ال  مدينة  اإىل  اأتيت  اأنت  الواقع. 

تعبت  اإذا  زمنية  فرتة  خالل  ولكن  �شيًئا 

وعملت على تطوير نف�شك �شتفيدك االأ�شياء 

اجلميلة يف هذا البلد واالأ�شياء التي حرمنا 

اأعطي  اأن  علّمتني  والغربة  بالدنا.  يف  منها 

واأعطي واأعطي.

والعديد  املعار�س  الكثري من  لقد  قّدمت   •
من  الكثري  يف  ا�شمك  وذكر  اللوحات  من 

املواقع االإلكرتونيه واملجالت. ما طبيعة تلك 

املعار�س التي قّدمتها وهل كنت وحدك فيها 

اأم مب�شاركة فنانني ور�شامني اآخرين؟

�شخمة   م�شرتكة  معار�س   6 يف  �شاركت  اأنا 

بهرم  زغاروف،   الأوملد،  مون�شرت  يف  هنا 

يف  امل�شرتكني  من  جمموعة  كنا  حاجو« 

لنكن«و  فريد  »اآغودي  كمعر�س  معار�س 

معار�س  واأي�ًشا  معروفني  عامليني  فنانني 

لوحات  بعدة  فيها  ا�شرتكت  عامليني  لفنانني 

من لوحاتي ومن �شمن املعار�س التي عر�شت 

يف اأملانيا معر�س م�شرتك كان  فيه من خرية 

الفنانني االأمريكيني والفرن�شيني واالأملان واأنا 
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من �شمنهم بهويتي ال�شورية الكردية االأملانية. 

لقد كان  �شيًئا مميًزا ومّت اختيار اأجمل لوحة 

من لوحاتي ا�شمها »تنورين« ويف اليوم التايل 

كانت �شورة اللوحة عللى �شفحات اجلرائد.

• هل لك فائدة مادية من تلك املعار�س؟

اأ�شع  الأّنني  جًدا  قليلة  ولكن  فائدة  لدي 

االأدوات  الأن  لوحاتي  على  كبرًيا  م�شروًفا 

مكلفة واأي فنان يحب اأن تباع لوحاته ب�شعر 

اأ�شنع  باأن  اأفكر  ال  يل  بالن�شبة  ولكن  كبري 

لوحة من اأجل النقود بل من اأجل املتعة ومن 

بيعت  لوحة  اآخر  داخلي.  ما يف  اإظهار  اأجل 

كانت  كازيرنه«  فورد  »اأوك�س  يف  كانت  يل 

»اجلوب  ل  اجلديد  البناء  افتتاح  مبنا�شبة 

من  تقريًبا  لوحة   30 هناك  عر�شت  �شنرت« 

قيا�شات خمتلفة واحدة من اللوحات مّت بيعها 

كانت با�شم »حلب« ويف بداية االفتتاح طلب 

�شخ�س �شراءها .

يف  الكردي  الطابع  عليك  يطغى  هل    •
لوحاتك اأم اأنت فنان غري ملتزم بفكر حمّدد 

اأو نهج ؟

لقد ر�شمت لوحات كثرية عن اأحداث كوباين 

لوحات  عدة  بيع  ومت  معار�س  يف  وقّدمتها 

للمدينة وللفتيات الكرديات املحاربات ولوحة 

مّت  اللوحات  حماربات.  ن�شاء  الأربع  اأخرى 

ت�شور  لوحة  ومنها  االأملان  قبل  من  �شراوؤها 

االإرهابية مدينة  التنظيمات  عندما هاجمت 

كوباين ووكيف املقاتلني االأكراد طوقو املدينة 

قبل دخول جي�س » البي�شمركة ».

كرد  ر�شامني  اأو  بفنانني  عالقة  لك  هل   •
يوجد  مون�شرت  يف  باأن  نعلم  ونحن  عرب  اأو 

و  ـ  مان  جانكي  ـ  »بهرم حاجو  مثل  فنانيني 

املرحوم مالفا حمدي ـ ب�شار عي�شى«. هل لك 

اأن تكلمنا عن طبيعة عالقتك بهم وهل لك 

عالقة مع فنانني اأملان اأي�ًشا ؟

اأنا عالقتي قوية بالفنان »بهرم حاجو« ونحن 

يف نف�س املنطقة وبالن�شبة اإيل هو قريب جًدا 

اأ�شدقاء  لدي  اأي�ًشا  ب�شداقته.  واأعتز  مني 

كذلك  وهو  »زاغاروف«  مثل  اأملان  فنانيني 

من �شكان مون�شرت وعالقتي جيدة معه ويل 

اأحد  يف  اأّنه  واأذكر  »اأومتا«.  معرفةبالفنان 

املعار�س دق على كتفي وقال اأنت »بيكا�شو« 

من اأين اأتيت لنا. �شّجعني كثرًيا و قال يل باأّن 

امل�شتقبل لك.

ال�شريفة  املناف�شة غري  • هل يوجد نوع من 
بينكم اأنتم كر�شامني اأم اأنك تعتربها مناف�شة 

�شريفة؟

اأحد  يفتتح  باأن  اأعتز  فاإنني  يل  بالن�شبة 

اأي�ًشا  منه  واأ�شتفيد  اأهنئه  معر�ًشا  معاريف 

ودائًما يجب اأن ن�شتفيد من بع�شنا.

• هل حتر�س على اأن حت�شر جميع املعار�س؟ 
اإىل  الفنانني  من  اأحد  ياأت   مل  لو  وماذا 

معر�شك مثاًل؟

اأكيد. اإذا مل ياأت اأحد اأ�شعر باأنه خ�شر الأنه 

واأفكار  ر�شومات  اأ�شع  لدي  معر�س  كل  يف 

جديدة. اإن اللوحة بحاجة اإىل جدار الإظهار 

جمالها.

• نحن نعلم باأنك تنقلت اإىل اأكرث من مدينة 
هل  التنّقل  هذا  خالل  منزل.  من  واأكرث 

ح�شل معك حوادث اأو هل خ�شرت �شيًئا من 

لوحاتك؟

ال الأنه لدي مر�شم ثابت وعند انتقايل تبقى 

اللوحات يف املر�شم.

من  موجة  قدمت   2015 ال  نهاية  يف   •
الالجئني اإيل أملانيا. هل فعلت �شيًئا خم�س 

ً�شا لالجئني؟ أجل افتتحت معرً �شا هنا يف 

 Integrationsrat مق ّر جمل�س االندماج

الذي  الظرف  عن  لوحات  عدة  ور�شمت 

عن  تعبريية  جميعها  و  الالجئني  له  تعر�س 

• قدومهم إىل هنا ور�شمت لهم لوحة باإ�شم 
»قوارب املوت« ومّت �شراءها من قبل االأملان.

هل حاولت أن تتربع لالجئني؟

 أجل حاولت ولكن يوجد �شعوبات على مبدأ 
احتمال ذهاب هذه التربعات للمكان اخلطاأ.

• أنت ع�شت يف مدن كثرية يف أملانيا وآخر 
مطافك هنا يف مون�شرت. نحب أن نعرف ما 

هي خ�شو�شية هذه املدينة بالن�شبة إليك؟

علم  مدينة  ثقافية،  مدينة  مون�شرت  مدينة 

ون�شاط. مون�شرت لها طابع ّغري جميع املدن 

كبريه  ولكن  بحجمها  �شغرية  مدينة  فهي 

بثقافتها وعلمها، دائًما ما جتّ دد نف�شها غري 

باقي املدن.

هي  ما  ن�شاألك  أن  اخلتام  يف  نحب   •
م�شاريعك امل�شتقبلية يف القريب العاجل ويف 

البعيد االآجل ؟

العن�شرية  عن  يتحدث  معر�س  يل  يوجد 

و�شيكون يل م�شاركات يف معار�س أخرى.

• �شوؤالنا الأخري كمواطن أملاين الأنك حا�شل 
على اجلن�شيه ماهو رأيك يف احلوادث التي 

حت�شل االآن يف أملانيا ؟

 وماهي ر�شالتك؟ 

ر�شالتي هي قدرة الالجئني من جميع فاآتهم 

لغتهم  وتعلم  املجتمع  بهذا  االندماج  على 

أنت  الذي  لل�شيئ  طريق  باأ�شرع  للو�شول 

إن�شان منتج قادر  باأنك  تطالب به واقناعهم 

على أن تريهم ابداعاتك .

�شكرا على هذا اللقاء......
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�سعر

ميادة أحمد أبو عي�س

من م�ساركات القراء

عفوا حلب

 عند روؤية املاآ�شي

 تفككت لغات العامل

 باتت االأرواح تختلج اأملا

 رهبة يف االأف�شاح عن �شفك

 الدماء

 ح�شار ي�شوغ حلن الوداع

 ر�شا�س، براميل من الطريان

 يخرتق اأج�شاد الرباءة

 �شباب وغيوم �شوداوية

 تل�شع زنود �شنابل القمح

 وي�شتمر التيتم

 واآنني لالأمهات

 الثكاىل من خيبات

 دامية وماأ�شاة تاريخ

 اأوجاع خدود حلب

 تنوعت االآهات وطاف

 بحاراتها املوت

اأنا والقمر

على اأرجوحة ن�شوة ال�شوق

ملحت �شورتك

عربت اأقاليم الفوؤاد

�شهرت ليايل مبفردي

الأمزق غ�شون اال�شتياق

�شوتك ال�شجي حلن الفجر البعيد

قلّت حيلتي من بدء احللم

داهمني احلنني ملوا�شاة

�شفينة الروح واأنت... يا العزيز

تهتف يف منعطف الدروب

اأف�شحت لك عن حبي للق�شيد

غرامي توقف على مدرج

حنجرة نب�س رقيق

كونت اأعراب للحروف

واأنت داخل عا�شمة الروح

ت�شابكت القلوب يف 

اأزمنة �شحوة خدود

بزوغ زهور املنتور

كتبت على خا�شرة حلب

 اأمل، �شمود زخرفت

 باالأمل

 �شيدي الوطن

 منحتني قرار ال�شفر

 قلبت تراب حلب

 حبة تلو حبة

 ودعتها ب�شكون

 دفنت احللم

 من �شقيع �شيفا

 غدر باأحالم الطفولة

 �شرنجع ولو بعد حني

 لنغني من�شورين

 وباالأمل نغر�س

 و نقبل علم الن�شر

�شرخة ق�شيدة

اأراد اأيقاظ اأرواح يف

 ق�شيدتي

عزفت قيثارة اإ�شتياقي

طويت اأوراق االأمل

مابني القرب والبعد

نفحات من العبق

�شلبت كهف وجدي

واأكملت حلمي

يف مدينة 

هم�س االإ�شراق.....

على اأرجوحة الغربة

 ع�شفت ذكرياتي

 حلقت �شفينة احللم

 على اأطراف �شور الوقت

 تفردت بليلي

 واإ�شمك فري�شة ع�شقي

 انطقه ثغري

 فرا�شات الوجد عانقت

 �شمت البتول
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صحة وهال
بقلم نورا

املكونات ل 6  ا�سخا�س :

1 كيلوغرام  حلم بقر مقطع مكعبات �شغرية و�شط

2 ب�شل (حجم متو�شط)

3 ثوم

2 ملعقه �شغرية فلفل احمر ناعم  

دب�س طماطم

بهار حر (ح�شب الذوق)

ن�شف لرت ماء من�شم مبكعب ماجي 

طريقة التح�شري:

حتى  اللحم  قطع  فيها  ونقلي  بالطنجرة  نباتي  زيت  ن�شع 

تتحمر

نقطع الب�شل والثوم اىل قطع �شغرية

بع�س  مع  اجلميع  ونقلي  الطنجرة  اىل  احلر  مع  ن�شيفها 

ون�شيف  لتتبخر  نرتكها  ثم  املاء  من  كا�س �شغري  ون�شيف 

بعد ذلك دب�س الطماطم ونقليها اي�شا قليال

وبعد ذلك ن�شيف املاء املن�شم ونغطي الطنجرة  

امللح و البهار ح�شب الذوق ونرتكها حتى ين�شج اللحم 

الطبق ميكن تقدميه مع بطاطا م�شلوقة او معكرونة 

Zutaten für 6 personen:
1 Kg Rindfleisch (Gewürfelt)
2 Zwiebeln 
3 Knoblauch
halbe Tube Tomatenmark
Piment )gemalt( nach Geschmack  
2 EL Paprikapulver edelsüß 
500 ml Wasser mit Magi 
Zwiebeln und Knoblauch schälen und in feine 
Würfel schneiden. 
Das Fleisch von allen Seiten in einem großen 
Topf in dem heißen öl  scharf anbraten. 
Zwiebeln- und Knoblauchwürfel, sowie 
Tomatenmark, Paprikapulver, Salz, Pfeffer 
hinzugeben und 10 Minuten lang anbraten. 
Danach 400 ml kaltes Wasser hinzufügen. 
Den Topf abdecken und  köcheln lassen.

Gulasch 
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