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النظرات تكفي

العنرصية تجاه املسلمني يف أملانيا- 

 التمييز العنرصي –

و تجارب العنف التي تعرض 

لها لشباب و البالغني
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مقدمة:

 يف السنوات األخرية قمنا بالعديد من ورشات العمل مع الشباب الذين تحدثوا عن تجربتهم مع 

العنرصية تجاه املسلمني و اإلقصاء. حيث اختربوا التمييز العنرصي عىل أساس أسامئهم , مظهرهم 

)عىل سبيل املثال ارتداء الحجاب أو  اللحية( , بلدهم األصيل أو بلد عائالتهم, دينهم أو لغتهم.  

الكثري منهم يشعرون بعدم األمان و ال يعملون كيف يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم.

يعتقدون غالباً أنهم الوحيدون الذين ليهم تجارب كهذه و يشعرون أنهم تركوا وحيدين. 

هذا هو فقط جانب من املوضوع ألن الكثريين يقاومون العنرصية التي تعرضوا لها. هم 

يعلمون كيف تكون العنرصية يف مجتمعنا و يطورون طرقاً ملقاومة التمييز العنرصي.

هذه الحالة كانت نقطة البداية ملرشوع Inter-View  . ضمن إطار سلسلة ورشات العمل ناقش 02 شاباَ و 

شابة ما هي العنرصية تجاه املسلمني حقاً حيث شاركوا تجاربهم مع بعضهم و فكروا مبا ميكنهم فعله عندما 

يتعرضون لإلهانة, الهجوم , أو اإلقصاء. عىل هذا األساس قاموا بتطوير أسئلة  وطرحها مبا يشبه املقابلة مع 

بعضهن_بعضم كصديقات_أصدقاء. هنا هي النتيجة: كتيب مع قصص من إحدى عرش شاباً و مراهقاً.

يروون حوادث من حياتهم اليومية,و ماذا كان شعورهم يف الحاالت التي اختربوا فيها عنرصية تجاه 

املسلمني و يظهرون كيف ميكن ملن يتعرض لهذه التجربة أن يقوي نفسه و يحميها من أجل مكافحة 

العنرصية معاً. إن الشباب و الشابات املشاركني يف املرشوع هم نشطاء يف منظامت مثل مكتب 

 Stark و أقوياء دون عنف  JugendtheaterBuro Berlin, , M.A.H.D.I.-e.V. مرسح الشباب

.ohne Gewalt e.V. يعيشون يف شارلوتنبورغ, كرويتسبريغ, نويكولن, موابيت, شبانداو, متبلهوف, 

و مناطق أخرى من برلني. يدرسون يف الجامعات, يكملون تعليمهم, يعملون. ترتاوح أعامرهم بني 

27-15 عاماً. بالد أهلهم األصلية هي لبنان, فلسطني, أملانيا, و الباكستان. البعض منهم يؤمنون 

باإلسالم, بعضهم يصلون كل يوم, بعضهن يرتدين الحجاب, بعضهن يرتدين )التشادور(1

بعضهن ال يرتدين الحجاب, البعض ليس لديه اهتامم بالدين و لكنهن_لكنهم رغم ذلك يعتربن_يعتربون و 

يعاملن_يعاملون من قبل اآلخرين عىل أنهن_أنهم مسلمني. هؤالء الشابات و الشباب اإلحدى عرشة الاليت_الذين 

كانوا مستعدين للحديث عن تجاربهن_تجاربهم يف هذه املقابالت هن_ هم مختلفات_مختلفون عن بعضن_

التشادور هو منديل بشكل نصف دائري يتم ارتداؤه من قبل النساء املسلامت عىل الرأس واألكتاف و يبقي    1 

الوجه ظاهراً.يتم ارتداؤه علناً فوق املالبس و ينترش بشكل خاص يف إيران   
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هيئة التحرير

 نرش من قبل منظمة ريتش آوت . مركز استشارة لضحايا التطرف اليميني, العنرصي و معاداة السامية - برلني

Lotta Schwedler تحرير: لوتا شفيدلر

Jörg Möller صورة الغالف: يورغ مولر

أخذت الصورة من مرشوع معرض ملنظمة ريتش آوت   

 „Berliner Tatorte – Dokumente rechter, rassistischer
und antisemitische Gewalt“

  Sanchita Basu : V.i.S.d.P

برلني, متوز 2014

تم متويل مرشوع Inter-View„  ضمن حملة منظمة ريتش آوت يف سياق برنامج 

حكومة برلني ضد التطرف اليميني, العنرصية و معاداة السامية و  من منظمة 

„Miteinander gestalten“  ضمن إطار حملة Aktion Mensch

 الرشيكات_الرشكاء:

Stark ohne Gewalt e.V.  باإلضافة إىل
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بعضهم البعض و باملقابل يجمعهن_يجمعهم: جميعهن_جميعهم يختربن_يختربون العنرصية تجاه املسلمني.

يروين_يروون يف املقابالت و ورشات العمل كيف يتم التحديق بهن_بهم يف الشارع, يف املرتو-

أحياناً لعدة دقائق- , كيف يشتمن_يشتمون ب »املسلمني األغبياء« أو »اإلرهابيني«, و كيف يتم 

تفتيشهم يف القطارات من قبل الرشطة أكرث من غريهم, و كيف يتم طرح أسئلة عليهن مثل » 

هل يحق لك  التعرف عىل زوجك املستقبيل؟ » أو » هل تنزعني الحجاب عند االستحامم؟« 

لألسف فإن مثل هذه اإلهانات و التحيز العنرصي ال تأيت من الغرباء, موظفات_موظفي 

مكتب األجانب, من يقدمون االستشارات املهنية, الرشطة أو عابرات_عابري السبيل.

  

تأيت هذه اإلهانات أيضاً من املعارف, الزميالت_الزمالء, املعالمت_املعلمني, أشخاص ال يستطيع املرء 

بسهولة تجنبهم. تعطي هذه الحاالت شعوراً بالغضب و الحزن و تسبب أذية املشاعر. و لها تأثري 

عىل النظرة عىل الذات و احرتام الذات. » أسمع مراراً:* أيها االجنبي الغبي ! عد إىل بلدك* 

 عندها ينتابني شعور سيئ . أعترب أملانيا وطني و لكني مع ذلك غري مقبولة_

مقبول« هذا ما تصف به حوراء حالتها عىل سبيل املثال. 

يوضح الشباب و الشابات ملاذا قد يكون من الصعب الدفاع عن النفس ضد العنرصية.عىل سبيل 

املثال ألنهن يخفن من املعلمة التي تحاول نزع حجابهن أن تعطيهن عالمات سيئة يف املدرسةآخر 

السنة الدراسية. أو ألن الرشطي الذي يوقفهم بشكل متكرر و يفتشهم يهددهم أن يضعهم تحت 

املراقبة. أو ألن الناس يجدون تربيراً لتحيزهم عندما يعرتض الشباب و يدافعون عن أنفسهم حيث 

يقولون » أجل أجل كنت أعلم ذلك, هكذا أنتم أيها املسلمون, عدوانيون و عنيفون«. 

هذه املقابالت تظهر قبل كل يشء أمراً واحداً: العنرصية ليست مشكلة فردية. يتعرض الكثري من الشباب 

للعنرصية و هذا ليس ذنبهن_ذنبهم.  يتم نرشالتحيز ضد املسلمني من وسائل اإلعالم , من السياسة و ايضاً 

يف املدارس و الجامعات. يوجد قوانني عنرصية تؤدي إىل أن بعض األشخاص ميتلكون حقوقاً أقل من غريهم 

أو أنهم ال يستطيعون مامرسة طقوسهم الدينية بحرية.عىل سبيل املثال كأن ال يحق ملرأة ترتدي حجاباً أن 

تعمل كمدرسة أو ألن ربات_أرباب العمل أو املدرسة ال تؤمن لهن_لهم غرفة ميكنهن_ميكنهم الصالة فيها. 

أو ألنه يتم االحتفال بعيد امليالد و عيدالفصح لديهم يف روضة األطفال و الجميع لديه عطلة يف هذه 

املناسبات وباملقابل ال يحق لهم االحتفال بعيد الفطر و يجب عليهم القدوم إىل املدرسة يف هذا اليوم.

إن القصص التي سرتوى يف هذا الكتيب يجب أن تعطي الشجاعة. الشجاعة لحامية اآلخرين الذين تعرضوا 

للعنرصية ألنه ببساطة فقط النظر عندما يتعرض اآلخرون لإلهانة, التهديد، أو الرضب قد يعطي انطباعاً 

بأننا إىل جانب املعتديات_املعتدين.و هذا أيضاً ما يعطي املتأثر شعوراً باألذية والذل متاماً كالعنرصية التي 

تعرض لها. و هذا ما يصفه الكثري من األشخاص الذين يأتون إىل ريتش آوتtuO hcaer   طلباً لالستشارة.

 

من املهم تسمية العنرصية تجاه املسلمني باسمها ألن رفض املساعدة و التضامن من قبل السياسة 

و يف العموم ليس نادراً. ازداد عدد االعتداءات عىل الجوامع يف السنوات األخرية بشكل كبري, 

ومع ذلك ظهر القليل فقط يف وسائل اإلعالم من الثامنني هجوماً عىل الجوامع التي حدثت 

بني عامي 2014-2012  و تضمنت تهديدات, الكتابة عىل الجدران, و إشعال الحرائق.

 

العنرصيه لها وجوه كثرية, كذلك يجب أن تكون اإلجراءات ضدها متعددة. ميكنكم الشكوى ملستشارين 

املدرسة عىل سبيل املثال, للزميالت_الزمالء , ألهلكم و لصديقاتكم_أصدقائكم و طلب الدعم منهم. ميكنكم 

الحصول عىل املساعدة عندما يتم االعتداء عىل اآلخرين بحضوركم حيث ميكنكم اإلدالء بشهادتكم. 

ميكنكم التظاهر , كتابة رسائل إىل الصحف و قنوات التلفزيون التي تنرش وجهات نظر عنرصية.بإمكان من 

يتعرض للعنرصية, الصديقات_األصدقاء, الشاهدات_الشهود أن يأيت إىل ريتش آوتReachOut  ألخذ االستشارة.

يوجد هناك أشخاص لديهم الخربة و ميكنهم النضال معكم من أجل حقوقكم.

يخرب الشباب يف هذه املقابالت كم يشعرون بالقوة عندما ال يكونون وحدهم. تظهر 

تجاربهم أن املقاومة ميكن أن تنجح: جعفر مثالً بعد أن تعرض لهجوم عنرصي من 

معلمته ذهب إىل املديرة, عندئذ وجب عىل املعلمة ترك املدرسة. 

ساهرة انخرطت مع منظمة ضد العنرصيةو تخوض نقاشات طويلة 

مع الناس حتى يستوعبوا و يفقدوا كل الحجج.

داليا تبتسم للناس و تساعدهم لتظهر لهم أنها أفضل من أن يشتموها و يؤذوها. ليىل لجأت إىل 

مستشارة املدرسة مام أدى إىل أن األستاذ اعتذر من زمالئها عىل إهانته العنرصية. كام أنها أخربت 
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مربية أختها عن تعليقات عنرصية من طفلة . مل تكتف املربية بإخبار أهل الطفلة و حسب و 

إمنا نظمت مرشوعاً للتعددية و ضد اإلقصاء يف الروضة. جميل يكتب مشاهد مرسحية عن هذا 

املوضوع حيث يظهر تجربته عىل خشبة املرسح و يشجع اآلخرين عىل التحدث عن العنرصية.

يف نهاية الكتيب سنقدم بعض املعلومات عام يستطيع املرء فعله عند تعرضه لالعتداء و نوضح 

عمل ريتش آوت  tuO hcaeR . نود أن نشكر كل الشباب و الشابات املشاركني عىل تعاونهم, 

 ,M.A.H.D.I.-e.V. ًالتزامهم, شجاعتهم, و مشاركتهم تجاربهم معنا. نود أن نشكر أيضا

 Stark ohne أقوياء دون عنف, JugendtheaterBuro Berlin مكتب مرسح الشباب - برلني

.Gewalt,  Migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V عىل تعاونهم الرائع و إلهامهم.

    

 Cığır Ozyurt و سيغري اوزورت Leila Saadna    كام  نتوجه بجزيل الشكر لليىل سادنا

 .Saboura Beutel  الذين قاما بإدارة ورشة العمل كذلك الشكر لصبورة بويتل

قد ال تتوافق التعليقات الواردة يف الحوارات التي أجريت مع وجهات نظر ريتش 

آوت . تم تغيري أسامء املشاركات_املشاركني من قبل هيئة التحرير.

 لوتا شفيدلر   Lotta Schwedlerمنسقة مرشوع  Inter-View  لفريق ريتش آوت  يف متوز 2014

مقدمة

مشهد وضع املسلامت_املسلمني أو : ماذا يعني أن تكون مسلامً

Inva Kuhn إنفا كوهن

عندما يقرأ املرء مقابالت الشباب يف هذا الكتيب, مع كل التلميحات, اإلهانات, املخاوف و املامرسات 

العنرصية التي تعرضوا لها, يشعر املرءبأنه داخل القصة ألنهم يواجهون ذلك يف الحياة اليومية و يف كل 

مكان. مراراً تعرض و يتعرض املسلامت_واملسلمون  لإلهانة بوصفهن_وصفهم إرهابيات_إرهابيني يف 

السنوات األخرية و العقد األخري.ومراراً يتم وصف اإلسالم كدين إرهايب.يروي الشباب أن الناس يطرحون 

عليهن_عليهم أسئلة مثل » هل أنت إرهايب أيضاً؟ هل أنت مع الدولة اإلسالمية أم كوباين؟« و مراراً يعترب 

املسلامت_املسلمون رجعيني » هل والدك متشدد ثقافياً؟ هل أنت حقاً حر؟ هل ترتدين الحجاب بإرادتك؟ »

تؤثر اعتداءات 11 أيلول 2001 و بشكل خاص تطورات األوضاع يف الرشق األوسط و األدىن كالرصاعات يف العراق, 

سوريا, أفغانستان ..الخ عىل الحياة اليومية للمسلامت_املسلمني الذين يعشن_يعيشون هنا بشكل كبري. يشكل 

التعامل الحايل مع ما يسمى » الحرب عىل اإلرهاب« تجربة جذررية لهم ألنهم يواجهونها يف كل مكان.

تظهر املقابالت أن املجتمع يعترب  املسلامت_املسلمني كمجموعة  متامثلة, 

بغض النظر كيف يتصورون أنفسهم, فإنهم يبدون متامثلني. 

مام تشري إليه وسائل اإلعالم نادراً ويبدي الناس الذين يقابلوهم عدم اهتامم ملعرفته هو أنهم 

ميارسون ديانتهم بشكل مختلف كام أن لديهم أمنيات, هوايات و أحالم مختلفة.

يظهر يف املقابالت بوضوح عندما يصف الشباب البالغني بأن املسلامت_املسلمني يتم وضعهن_

وضعهم يف خانة واحدة من قبل إخوتهم يف اإلنسانية, وسائل اإلعالم والسياسة.

 

مل توجد العنرصية يف كل مكان..

ليس من السهل التحدث عن العنرصية تجاه املسلامت_املسلمني و األشخاص الذين يعتربون مسلمني. 

يتطلب طرح موضوع  العنرصية للنقاش أكرث من نقاش تاريخ النازية األملانية و التعامل مع اليمينيني 
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املتطرفني: يتم فصل العنف العنرصي عن الحياة اليومية و السياسة السائدة و يشار إىل أنها مسؤولية النازيني 

القدامى, اإليديولوجية النازية و النازيني الجدد. يتم إخفاء تاريخ, استمرارية و حالية العنرصية األملانية.

و إال كيف ميكن تصنيف تجارب الشباب  حني يروون عن تعرضهم للتمييز العنرصي و االضطهاد؟ ال تعطي 

السامت الخارجية مثل لون الشعر و البرشة, اللحية, الحجاب أو اللهجة معلومات عن هوية و شخصية 

اإلنسان. و بنفس الوقت يتم تقسيم الناس إىل مجموعات بناء عىل هذه الصفات و إليها تنسب صفات 

غالبيتها سلبية. يف هذه الحوارات يروي الشباب عىل سبيل املثال كيف أنه يجب عليهم التعامل بشكل دائم 

مع التحيز بأن املسلامت-املسلمني عدوانيون بشكل خاص. تروي أسام »إنه من الصعب عيل دامئاً سامع 

عبارة: »أنت مختلفة متاما عن توقعاتنا. أنت متدينة و مع ذلك لست عدوانية أبداً » مل يجب أن أكون 

عدوانية؟« يتم استخدام هذه الصورة النمطية السلبية كتربير عندما يتم التعامل مع األشخاص بعنرصية. .

هل هي صدفة أن يتم تفتيش األشخاص ذوي البرشة السوداء و األشخاص الاليت_الذين ينظر 

إليهن_إليهم كمسلامت_مسلمني من قبل الرشطة دون مناسبة؟ هل هي حالة استثنائية أن 

يرضم حريق يف جامع؟  مل يعترب مصطلح »أيها اليهودي » شتيمة؟ كلها ليست حوادث فردية, 

ألن الرشوط التي نعيش فيها تتصف بعزل وقبول منهجي: إما ينتمي املرء أو ال لذا يجب اعتبار 

العنرصية مشكلة يف املجتمع كله, كمشكلة تؤثر عىل حياتنا منهجياً , هيكلياً و مؤسسياً.

 

و بهذا ليس فقط النازيون الجدد من يساهم يف ذلك.توجد  العنرصية )تجاه املسلمني( عىل عدة مستويات 

تتقاطع مع بعضها بشكل متقارب  و تعمل ككل: عىل مستويات فردية, هيكلية , و مؤسسية. يعني التمييز 

العنرصي الفردي أن يعامل شخص أشخاصاً آخرين بشكل أسوأ من غريهم. و يتعلق أيضاً بإجراءات ملموسة 

و طريقة تفكري األشخاص. هذا يحدث غالباً عندما ميلك شخص ما تحيزاً ضد شخص آخر و الذي ينعكس 

بدوره عىل العالقات االجتامعية. يشكل التمييز العنرصي الفردي جزءاً ال يتجزأ يف الهياكل و املؤسسات.

يعني التمييز العنرصي الهيكيل و املؤسسايت أن الهيكليات )عىل سبيل املثال قوانني منع الحجاب يف بعض 

املدارس أو تعليامت العمل لدى الرشطة أو يف مكتب العمل مبعاملة أشخاص محددين بشكل أسوأ أو بتفتيشهم 

بشكل متكرر( و املؤسسات )النظام املدريس, الجامعة, مكتب العمل, الرشطة, وسائل اإلعالم( تعمل وفق مبادئ 

عنرصية و تحافظ عىل العنرصية. الهيكليات العنرصية و التحيز تجاه مجموعات محددة فعالة ألنها قدمية جداً 

 

 النظرة إىل الغرباء تحدد النربة – تتغري النظرة إىل الذات  

توجه العنرصية تجاه املسلمني ضد األشخاص الذين يكونون إما مسلمني أو يعتربون كذلك.

كم مرة يحدث بأن يتم سؤال األشخاص املولودين هنا يف املكاتب إن كانوا يتكلمون اللغة األملانية 

ألن أسامءهم ليست » أملانية«؟  تتأثر الحياة اليومية باألفكار الشائعة و االستياء السلبي » من 

الجيد أنك تتحدث األملانية بشكل جيد« هذا ما يسمعه الشباب الذين قابلناهم يف املدرسة.

أجل, مل ال يستطيع األشخاص املولودون هنا , و الذين يعملون هنا و يذهبون إىل املدارس هنا أن يتحدثوا 

األملانية؟ هذا املثال يظهر بأن املسلامت_املسلمني الصغار  يواجهن_يواجهون هويات مفروضة عليهن_عليهم 

و يعتربون_يعتربون غرباء و عليهم أن يردوا عىل ذلك. يجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم, أن يربروا و 

أن يظهروا بشكل متكرر أنهم مختلفون متاماً عام يعتقد إخوتهم يف اإلنسانية وما تظهره وسائل اإلعالم.

وهذا له تأثري عىل نظرتهم ألنفسهم. تروي أسمى يف مقابلتها » ال يوجد شخص ال يفكر باإلرهاب 

عندما يسمع عن مسلم. هذا هو فشل هذا العقد. لقد نجحوا يف جعلنا نحن أيضاً منلك صورة 

من جانب واحد عن أنفسنا. أي غسيل دماغ تام هو هذا عندما يكون ذلك ممكناً؟«

 

انعكاس, تقوية, تدخل, تغيري...

إن تشكل التحيزات و املامرسات العنرصية متأصل و واسع االنتشار.تصل التجارب اليومية 

من النظرات غري املريحة إىل العنف الجسدي, عنف يحدث يف عدة أماكن: يف العلن, 

يف املؤسسات, يف املدرسة, يف املحكمة , يف مراكز اللياقة البدنية أو النوادي.

يتم ذكر »األجنبيات_األجانب« عندما يكون املسلامت_املسلمني هن_هم املعنيات_املعنيون و 

عندما يكون الحديث عن »الرتكيات_األتراك« أو »العربيات_العرب«. لذلك يتم وصف  العنرصية 

غالباً ب »كره األجانب« أو » رهاب األجانب« و هي مصطلحات مضللة ألن األشخاص الذين 

يتعرضون للعنرصية ليسوا دامئاً » أجنبيات_أجانب« و إمنا قد ولدوا و ترعرعوا يف أملانيا.

من املفيد أخذ وجهات نظر من يتعرضون لذلك عىل محمل الجد , فهمها و التعرف عليها. 

هذا يعني للبعض عكس املوقف و الترصف و للبعض اآلخر من املفيد تسمية اإلساءة باسمها وتجنب 
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الطريق السهل بالتغايض و التجاهل. من املهم خلق تعاطف تضامني و هادف, و لكنه يجب أن يكون 

بعيداً عن االعتبارات الشخصية من أجل الكفاح ضد الخلفيات االيديولوجية  العنرصية يف املجتمع.

  ألننا طاملا ال نتعامل مع االسباب,  السياق املعقد للعنرصية تجاه املسلمني فإننا سنظل 

مشغولني بهذا املوضوع. ليس يف الكفاح ضده و إمنا أيضاً يف عملية انعكاسه علينا

  

إنفا كوهن  خريجة علوم سياسية و ناشطة يف قطاع التعليم. املجال الرئييس يف عملها هو الهجرة, 

نظريات العنرصية, ضد الفاشية و املواضيع الخاصة باللجوء و الالجئني. صدر كتابها »العنرصية تجاه 

Papy Rossa Verlag املسلمني- يف الحملة الصليبية للغرب » يف شتاء 2015 من دار نرش

ليىل , 20 عاماً

تعيش ليىل يف مارينفيلده . ترعرعت يف كروتسربغ . اضطرت لالنتقال 

من هناك مع عائلتها عندما ارتفعت إيجارات الشقق. أنهت هذه 

السنة دراستها كمربية و تعمل حالياً يف مخزن لألطفال يف شارلوتنبورغ 

بالقرب من موابيت. تشارك يف مرسح للشباب كممثلة و مخرجة 

حيث تقدم عروضاً مرسحية عن العنرصية و التمييز الجنيس.

 

أعيش  يف أرسة مسلمة.حول اسمي لإلسالم قبل والديت ووالدي أيضاً مسلم. ال أنتسب 

شخصياً ألية ديانة كام أنني ال أصف نفيس ملحدة. أؤمن بالتوازن: عندما أفعل 

الكثري من الخري سيعود يل الكثري من الخري أيضاً.كام أنني مل أترىب تربية دينية.

كنت يف الخامسة عرشة من عمري عندما أدركت العنرصية . ذهبت مع املدرسة إىل 

مركز معلومات مهنية. كنت مع صديقتي املسلمة التي ترتدي حجاباً ضمن مجموعة 

عمل ذهبنا إىل املوظفة التي يجب أن تعطينا نصائح للتقديم إىل الوظائف.

قالت يل بأنه من األفضل يل أن أقدم طلب التوظيف شخصياً إذا كنت أريد 

فرصة بالعمل حقاً ألن اسمي يوحي بأنني أجنبية و لكنني أبدو أملانية كام أنني 

أتحدث األملانية بطالقة و هذا ما أستطيع أن أقنع رب العمل املستقبيل به. أما 

صديقتي التي تتكلم األملانية بشكل جيد أيضاً و لكنها ترتدي الحجاب  

فمن األفضل لها أن ترسل طلب التوظيف بالربيد. عندها قلت لنفيس: هذه هي املرة األوىل 

التي وجب عيل فيها التفكري بأن الناس يضعون هذه االختالفات و يتعلق بها يشء مثل العمل.

» كان يقال يل يف املدرسة: *من الجيد أنك تتحدثني األملانية 

بطالقة* و عندها فكرت: حقاً؟؟؟ أنا مولودة يف أملانيا«
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 فجأة أصبحت مدركة للعديد من األشياء: عىل سبيل املثال أن يتم سؤايل دوماً يف املكاتب إذا 

كنت أفهم األملانية ألن اسمي ليس أملانياً. أو أن يقال يل عندما ألقي محارضة يف املدرسة » من 

الجيد أنك تتحدثني األملانية بطالقة« و عندها اقول يف نفيس ايضاً : حقاً؟ أنا مولودة يف أملانيا.

 مل أفعل شيئاً حيال املوقف الذي حدث يف مركز املعلومات املهنية و لكنه حرك شيئاً يف داخيل. 

كنت مصدومة قليالً ألن صديقتي اكتفت بهز كتفها. عندها بدأت بوضع نفيس مكان اآلخرين 

و فكرت مطوالً بالنظرة عىل الذات و النظرة إىل الغرباء. كام تحدثت إىل أستاذ الصف عن هذا 

 املوضوع الذي اكتفى أيضاً بهز كتفه. هذا كان مخيباً لآلمال حقاً.

  »منذ أن ارتدت الحجاب صار ينظر إليها بنظرات غريبة. 

و أصبح هذا شيئاً طبيعياً بالنسبة إليها«

 

يف مكتب مرسح الشباب   JugendtheaterBuro تعلمت الكثري عن العلوم 

السياسية و أن أسمي األشياء التي مل أكن أستطيع تسميتها باسمها سابقاً.

 كم متنيت أن أتحدث بذلك مع تلك املوظفة و صديقتي و أن أعطي صديقتي الشجاعة و الثقة بنفسها. 

أنا أعلم أنها مل تقدم طلب التوظيف بعد ذلك . توقفت عن الدراسة يف الصف العارش . قالت يل مرة 

بأنها منذ أن ارتدت الحجاب أصبحت تتلقى نظرات غريبة و هذا أصبح طبيعياً بالنسبة لها.

 تروي ليىل أحداثاً أخرى من أيام املدرسة

 بعد ذلك بعدة أسابيع قام أستاذ التاريخ بإعطاء تعليق غبي لطالب تريك. عندها قلت له أنه 

ال يستطيع قول ذلك ألن ذلك سيعترب عنرصية. عند ذلك انفعل األستاذ. سميت مدرستي عىل 

اسم هكتور بيرتسون الذي أطلقت عليه النار خالل مظاهرة ضد التمييز العنرصي يف جنوب 

إفريقيا. قال األستاذ: »نحن يف مدرسة هكتور بيرتسون, هنا ال يوجد عنرصية و إال ما كنت ألعمل 

هنا« عندها بدأنا بالحديث عن موضوع النازية  و عندها قال » فقط ذلك هو عنرصية. معاداة 

السامية تلك هي العنرصية« أما ما قاله هو فليس عنرصية و عندها انفعلت بشكل كبري و 

ذهبت إىل مستشارة املدرسة . تحدثت هي مع األستاذ الذي اعتذر من الطالب الحقاً لكنه مل 

يعتذر مني.

 »مل أتلق أي دعم من الطالب. عندما تكون يف املدرسة فإنك تصدق

 كل ما يقوله لك األستاذ«

 

„مل أتلق أي دعم من الطالب. عندما تكون يف املدرسة فإنك تصدق كل ما يقوله لك األستاذ“

أنا أيضاً كنت ساذجة . اعتقدت بأن هؤالء هم أساتذيت الذين يجب أن يعطونا العلوم 

. هذا هو عملهم. البد أن يعلموا أيضاً عم يتحدثون. لذلك قبل الناس يف الصف 

عندما قال األستاذ« أثناء الحرب العاملية الثانية كان هناك عنرصية أما اليوم فال.

 كان يوجد طالب أملان –أملان يف مدرستي االبتدائية أكرث من املدرسة الثانوية. 

كان يوجد فتاة يف املدرسة االبتدائية أغضبتني دامئاً . والدي من الباكستان .هذه 

الفتاة كانت تقول يل دامئاً  بأنها ال تستطيع أن تفهم مل الباكستانيون ميلكون برشة 

بنية, و يجب أن ميلكوا برشة صفراء ألنهم يأكلون الكثري من الكاري. هذا امتد 

عىل مدى سنوات املدرسة االبتدائية الست و كنت أغضب من ذلك دوماً.

مل يقل األساتذة شيئاً حيال ذلك. أو أيضاً  مل يتقبل الكثريون يف املدرسة ما كنت أقول بأنني 

أعيش يف أرسة مسلمة و لكني شخصياً لست مسلمة. و لذلك كنت أتلقى نظرات غريبة من 

املسلمني و غري املسلمني. عانيت من الكثري من الضغط النفيس من قبل األساتذة و زمالء 

الدراسة و كان يقال غالباً« انظري إىل الفتاة األخرى« ثم يسمون الفتاة التي ترتدي حجاباً 

„  مل لست مثلها؟« أو كان الناس يسألون » كيف تأكلني لحم الخنزير؟ أنت من الباكستان«

أالحظ باستمرار بأين أعترب يف املجتمع مثل الذين ال يعتربون مسلمني.رمبا 

ليس من النظرة األوىل ألين أملك برشة فاتحة نسبياً و عينني فاتحتني.

و لكن عندما يسمعون اسمي يكون السؤال األول: من أي بلد أنت؟ و عندما أقول : عائلتي 

من الباكستان , عندئذ ال أتلقى أي سؤال آخر و إمنا يعتقد عىل الفور أين مسلمة. يف الواقع 

ال أجد ذلك سيئاً بأنه تم استنتاج ذلك و لكن ما يزعجني هو أنني أتلقى معاملة مختلفة.

 يف عملها أيضاً كمربية تعرضت ليىل للعنرصية:
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مؤخراً سألتني زميلتي:« ليىل, اسم مميز, ما أصل هذا االسم؟ الباكستان؟  آه أنتم مسلمون. حسناً. أفهم 

ذلك! كيف هو الوضع إذاً؟ هل والدك متزمت ثقافياً؟ أنت تعيشني معه. هل لديك حريتك ؟« مل يكن لدي 

أي رغبة ملواصلة النقاش معها ألين آسفة حقاً. لكن ذلك كان مخيفاً حقاً و يشء كهذا يغضبني حقاً.

يف السابق مل يعن يل ذلك شيئاً. وضعت كل ذلك خلفي. ولكن كلام تكرر حدوث ذلك كلام ازداد غضبي. 

لدي شعور كبري باإلحباط ألنه مل يعد لدي رغبة ببساطة  بالتوضيح دامئاً. ال يود الغالبية أيضاً بسامع 

غري ما يشعرهم بتأكيد فكرتهم ألنه ببساطة ال فكرة لديهم. زميلتي رمبا ستبقى يف فقاعتها الخاصة.

 

 „الحقاً تبني أن والديها منعاها من التكلم معي. 

كانت األم تعلم أين مسلمة“

لدينا صبي عريب والدته أملانية اعتنقت اإلسالم . ما تقوله زميلتي بخصوص هذه العائلة عنيف جداً حيث 

تقول أشياء مثل: » منذ أن اعتنقت هذه املرأة اإلسالم تغريت كثرياً«. مع العلم أنها مل تكن تعرفها من قبل. 

» يبدو واضحاً أنها تعيش فقط لالهتامم بشؤؤون املنزل, منذ أن تزوجت. و كيف تريب أوالدها...!«

 هذا الصبي لطيف و حساس , ذيك و منفتح و أنا أعمل معه برسور. و لكن زميلتي ال تريد أن ترى إال 

األشياء السيئة: »  انظري, إنه يعيد املالمسة. هذه عقليته« تغضب زميلتي أيضاً ألنه السجق ال بد أن يكون 

حالل1. تجد ذلك سيئاً جداً. „ ملاذا, إنه أغىل بكثري! دعينا نطعم األطفال املسلمني فقط جبناً أو مرىب“

 أجريت التدريب ملهنتي يف روضة أطفال يف بوخ –برلني. كان يف املجموعة طفلة تبدأ بالبكاء عندما 

تراين. كانت يف الخامسة من العمر. تبني الحقاً بأن والديها منعاها من التكلم معي. كانت األم تعلم أين 

مسلمة- مع العلم أين لست كذلك و مل يكن واضحاً بالنسبة لها. كان لديها خوف حسب ما قالت لزميلتي 

بأين بطريقة ما سوف أوجه طفلتها يف االتجاه الخاطئ. كان هناك العديد من األهايل العنرصيني.

حالل يعني جميع األشياء )منتجات, خدمات( و األفعال املسوح بها وفقاً للقانون اإلسالمي. و بهذا ال يجوز للمسلمني     1

تناول لحم الخنزير كذلك لحوم الحيوانات التي مل تكرس إىل الله  لذلك يجب أن يتم الذبح بالنسبة للمسلامت_املسلمني    

بحيث يتم قراءة أجزاء محددة من القرآن عند الذبح. باإلضافة لذلك فإن دم الحيوان يجب أن يخرج بالكامل.  

كانوا يأتون مرتدين مالبس من ماركة ثور شتايرن 2 و وشوم مراوغة و صلبان حديدية و هكذا.

 يف مظاهرة يف كرويتسربغ واجهت ليىل والد أحد أطفال الروضة: بينام كانت هي 

ضمن املتظاهرات_املتظاهرين ضد النازية رأت هذا الشخص ضمن املجموعة 

املتضمنة 08 نازياً. بعد ذلك أصبح الجو العام جليدياً و طالب األب بأال يكون 

ابنه ضمن مجموعة ليىل يف الروضة. عانت ليىل كثرياً من هذه الحالة. يف أحد 

األيام تلقت تحذيراً من مديرتها ألنها احتفلت مع األطفال بعيد الفطر:.

  وددت حقاً أن أقدم شيئاً لألطفال ألن عائلتي تحتفل بعيد الفطر. يف الحقيقة مل أفعل شيئاً. اشرتيت 

بعض السكاكر و الشوكوال و وزعتها عىل املجموعة ووضحت لهم السبب. جلبت معي مالبس ألختي 

الصغرية التي بعمر هؤالء األطفال من أجل أن يروا ماذا نرتدي يف املنزل. جلبت معي أرشطة موسيقا 

باكستانية. عند ذلك اشتىك بعض األهل – مجهولون- لدى مديريت و تلقيت عىل إثرها تنبيهاً. 

بدون سبب. سألت عن ذلك ما هو سبب هذا التنبيه.. قالت » بأن بعض األهل 

اشتكوا ألنني أحتفل بأعياد دينية مع األطفال, و هذه الروضة  ال دينية. نحن 

نحتفل بعيد امليالد, الفصح و عيد القديس نيكوال, و لكن هذا مختلف« 

تصاعد ذلك يف سنة التدريب األخرية. أىت طفل إلينا هرب مع والديه من أفغانستان. كان هذا الصبي هو الوحيد 

الذي ال يأكل لحم الخنزير أو أي يشء يحتوي جيالتني. بالغت مساعدة الطبخ يف غضبها من هذا املوضوع و 

قالت : » ال يهم, بكل األحوال ال أحد يرى ما أضع يف الطعام. وهو سيأكل ما سيوضع عىل الطاولة« تشاجرت 

معها بحدة حول هذا املوضوع و اشتكيت إىل اإلدارة و لكن قلل من أهمية الحادث: » كال كال, هي ال تفعل 

ذلك« عندها قلت يف نفيس : أنا أوزع الحلوى عىل األطفال و أحصل عىل تنبيه بينام مساعدة املطبخ ميكنها أن 

 تقول شيئاً كهذا و يتم تجاهله ببساطة. هذا عنيف أليس كذلك؟

»كان الوضع سيئاً حقاً. وددت االستقالة. كنت غري سعيدة عىل اإلطالق 

و وددت االبتعاد فقط. و لكني كنت بحاجة إىل الراتب«

 2  ماركة ثور شتايرن هي ماركة مالبس يتم ارتداؤها بشكل خاص من قبل اليمنيني.    

ارتداء هذه املاركة ممنوع يف الربملان االتحادي و بعض الربملانات املحلية.  
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مل أتلق دعامً من املربيات_املربني اآلخرين إال نادراً. فقط واحدة قالت يل أنه ال يجب أن آخذ 

املوضوع عىل نحو شخيص. و غري ذلك مل ألق من باقي املربيات_املربني سوى أشياء مثل: » ال أفهم 

أبداً مل غضبت من ذلك ! » كان لدينا دمية سوداء. و كان الجميع يسميها » الدمية الزنجية«

 و كانت مترر من مجموعة إىل أخرى بهدف التمكن من العمل الثقايف. غضبت  كثرياً من 

تسمية الدمية بهذا االسم. أو عند تسمية بعض األطعمة مثل »قبلة الزنجي«   كنت أشطبها 

بالقلم األحمر و أغري االسم إىل »قبلة الشوكوال«. يف البداية وجد الجميع ذلك ظريفاً ثم أصبحوا 

يديرون وجوههم ثم صار يدعى ذلك : » أووه إنها ليىل مجدداً.. » و كانوا منزعجني متاماً.

 كان ذلك سيئاً جداً و وودت االستقالة و بدأت البحث عن روضة أخرى. كنت غرب سعيدة عىل اإلطالق  ووددت 

االبتعاد فقط و لكني كنت بحاجة إىل الراتب ألن هذا العمل كان جيد الدخل و مل أجد عمالً يؤمن دخالً مامثالً.

من الصعب كمتدرب أن تجد مكان عمل. كنت سعيدة جداً عندما انتهت سنوات التدريب الثالث. خالل الوقت 

فعلت الكثري مع صديقايت و اصدقايئ يف مكتب مرسح الشباب JugendtheaterBuro ومع إحدى األستاذات 

 حيث عرضت عيل القيام بحديث واضح مع الروضة. لكني مل أرغب بذلك ألين مل  أشاً أن أزيد الوضع سوءاً.

 تروي ليىل من حياتها اليومية:

سئلت مرة مبا أن والدي من الباكستان متى سأتزوج و هل يحق يل أن أتعرف عىل زوجي 

مسبقاً. كنت حينها يف التاسعة عرشة و قيل حينها » أجل, أجل أنتم هكذا« . بعدها غضبت 

من نفيس كان البد أن أعرف أنه عندما يأيت الناس إيل فإنهم ال يودون أن يسمعوا إال هذا 

التأكيد بالضبط. لذلك كنت حانقة من نفيس و لكني أعتقد أين سأفعل ذلك مرة أخرى.

واجهت مرة اثنني من مفتيش بطاقات املواصالت و كانوا ال يتوقفون إال عند من يبدو غري أملاين.

مرا كالهام أمام األملان بنظرة غري مبارشة دون توقف ثم توقفوا عندنا. وددت إظهار بطاقتي ثم أرادوا 

أن يروا هويتي الدراسية و تحققوا بشكل دقيق بأن أياً من البطاقات غري منتهية الصالحية.

.و حدث ذلك متاماً مع صديقتي. بعد أن تابعوا سريهم 

صحنا خلفهم بأن ما يفعلوه تنميط عنرصي3 

عندها رجع أحدهم و كان عدوانياً و سأل إذا كنت سآمره كيف يقوم بعمله. قلت ال و لكني 

أجد من الغريب أنه يختار من يفتش ومن ال. ثم جاء أحد األغبياء من راكبي القطار و قال 

تعليقاً عنرصياً بأن ذلك مربر بأن يتم تفتيش األجانب أكرث من األملان. كان ذلك يف محطة 

يانوفيتز بروكه Jannowitzbrücke يف خط املرتو 8. عندها  رفعت له اإلصبع الوسطى. 

يف تلك األثناء وصلنا إىل فكرة بأنه عندما يتم تفتيشنا فإننا سنفعل كل يشء ببطء شديد. مثالً سنأخذ وقتاً 

طويالً يف البحث يف الحقيبة عن البطاقة ثم نخرج البطاقة ببطء شديد. نحن نحاول أن نقلب الطاولة.

 تعرض والدي للعديد من التجارب السيئة مع التفتيش و بشكل خاص مع 

الرشطة. والدي ميلك برشة غامقة و عندما صدر القانون بأن أي شخص ال يبدو 

أملانياً ميكن تفتيشه ازدادت نسبة التفتيش من قبل الرشطة بشكل كبري. غالباً ما 

يبدل القطار يف محطة زودكروتس  Südkreuz و هناك يوجد رشطة دوماً و يتم 

سؤاله دوماً –حتى من قبل نفس الرشطي- إذا كان ميلك ما يثبت هويته. 

 كنت موجودة يف أغلب األحيان و كنت أتعرف عىل الرشطة الذين كانوا يعرفون والدي مسبقاً ألنهم قاموا 

بتفتيشه عدة مرات. يف إحدى املرات قلت كالماً غليظاً للرشطي. مل يود والدي أن أقحم نفيس. حاول عندها أن 

يهدئ من روعي ما زاد من غضبي.و غضبت حقاً من هذا الرشطي. عند ذلك وجب عىل والدي أن يفرغ حقيبته.

 كان معي حقيبة سفر كبرية ألين كنت مسافرة ملدة أسبوع. داخلها كانت أيضاً مالبيس الداخلية و 

وجب عيل أن أخرج كل يشء يف منتصف رصيف املحطة. تم تفتيش أشيايئ الشخصية. أراد كذلك 

رؤية هويتي الشخصية, بطاقة الطالب خاصتي, حتى أنه أراد أن يعرف إذا كنت أملك رخصة قيادة. 

حدث نفس اليشء مع والدي . ثم نظر الرشطي بغباء ألننا منلك نفس الكنية و ال نبدو متشابهني.

كنت حانقة جداً و كان ذلك مؤملاً جداً بالنسبة يل. قلت بأن ال حق لديه بأن يقوم بتفتييش 

التنميط العنرصي هو مامرسة من قبل الرشطة,السلطات الحدودية و األجهزة األمنية يتم من خاللهاتفتيش األشخاص     3

ذوي البرشة السوداء,من يعتقد أنهن_أنهم مسلامت_مسلمون أو الروما. يتم ذلك عىل أساس لون برشتهم, لغتهم, أو لباسهم     

و ليس ألنهم ارتكبوا مخالفة. هذا التفتيش العنرصي لألشخاص هو مخالفة لحظر التمميز العنرصي يف الدستور و هو ممنوع    

يف دول مثل الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا. أكدت محكمة أملانية , املعهد األملاين لحقوق اإلنسان و الحملة من أجل    

ضحايا عنف الرشطة العنرصي )KOP( بأن التنميط العنرصي يستخدم أيضاً من قبل الرشطة األملانية.    
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هنا. هددين و قال أشياء عن إهانة  املوظفني و بأين يجب أن أذهب إىل مركز الرشطة 

إذا كنت ضد ذلك. كان ذلك بغيضاً بالنسبة يل أن يحدث ذلك أمام والدي.

ما يحزن ليىل بشكل خاص هو تجربة مرت بها أختها الصغرية يف الروضة. عندما كانت بعمر ثالث 

سنوات بدأت بالبكاء فجأة كل صباح عندما توجب عليها الذهاب إىل الروضة و عندما كانت 

ليىل تحرضها من الروضة. علمت ليىل بعد ذلك بأن طفلة كانت قد تشاجرت أختها معها منعت 

بقية األطفال من اللعب معها قائلة » ال يجوز لكم أن تلعبوا مع ياسمني ألنها سوداء« .

صدمت حقاً. أختي الصغرية.. إنها ماتزال صغرية ال يجب أن تسمع شيئاً كهذا.

عندها تحدثت مع املربية يف الروضة. كانت لطيفة جداً و منفتحة و تحدثت 

عىل الفور مع والدي الطفلة. ثم كان هناك مرشوع لثالثة أشهر يف الروضة عن 

التعددية, األصول املختلفة و ثقافات األرس. و تم تنفيذه بشكل رائع.

تحاول ليىل يف حاالت تتعرض فيها هي , صديقاتها_أصدقاؤها أو عائلتها لإلهانة أن تبقى هادئة 

وموضوعية. و لكن هذا أصبح صعباً ألن العنرصية تثري غضبها. و لكنها الحظت بأن الناس دامئاً 

ما يقولون نفس اليشء عندما يستفزون« أجل أجل هكذا أنتم املسلمون و هذه هي عقليتكم«

 بالنسبة إىل ليىل كانت أحداث 11 أيلول4 تجربة حاسمة . كانت يف املدرسة االبتدائية عند 

الهجوم عىل مركز التجارة العاملية. يف ذلك اليوم توجه مديرها إىل جميع الصفوف ووضح 

 لألطفال بأن من نفذ الهجوم هم إرهابيون و أنهم مسلمون.

يف 11 أيلول 2001 تويف مايقارب 3000 شخص يف الواليات املتحدة األمريكية جراء الهجوم عىل مركز التجارة العاملية و وزارة الدفاع  4 

   )البنتاغون(. يف ساعات الصباح اختطفت أربع طائرات ركاب. توجهت اثنتان منها إىل الربج التوأم يف مدينة نيو يورك. يشتبه بأن

   الفاعلني هم أعضاء يف املنظمة اإلسالمية القاعدة التي أسسها أسامة بن الدن. تحت ذريعة محاربة اإلرهاب الدويل تقلصت 

العديد من الحقوق املدنية يف الواليات املتحدة األمريكية كذلك يف أملانيا. و بشكل خاص تم سجن و تعذيب الشباب و الرجال   

   املسلمني من قبل املخابرات األمريكية. بعد هذه الهجامت أعلن رئيس الواليات املتحدة األمريكية جورج بوش الحرب عىل اإلرهاب

 )IPPNW-Report( و التي نتج عنها فقط يف العراق, أفغانستان و الباكستان 1.7 مليون ضحية . )وفقاً لتقرير   

“ تعداد الجثث- أعداد الضحايا بعد عرش سنوات من الحرب عىل اإلرهاب” (   

 URL: http://www.ippnw.de/startseite/artikel/a8966af902/body-countopferzahlen-nach-10-ja.htm(.  

 حتى أنا قلت يف نفيس : »حسناً املسلمون إذاً إرهابيون« صدقت معلمتي. الحظت الجقاً » ليىل ما هذا الهراء 

الذي تعتقدينه؟ عائلتك- ليسوا إرهابيني! مع الوقت أثريت موجة من الكراهية يف املجتمع. وسائل اإلعالم 

السيئة هذه التي تعطي مصطلحات مثل اإلسالم, اإلرهاب, و غريها .. بالنسبة يل وسائل اإلعالم , الصحف و 

نرشات األخبار متورطة عىل نحو حاسم بوجود عنرصية تجاه املسلمني. مل أعد أقرأ الصحف ألن ذلك يغضبني.

يف كل قرن يوجد ضحية جديدة - و اآلن يجب أن يصدق املسلمون ذلك. بعد نرش كتاب  Sarrazin أصبحت 

 الجينات مسؤولة عن كل يشء. ألن أبناء العمومة لدينا يتزوجون من بعضهم وبذلك تنترش الجينات السيئة.

أود أن أستمر يف الخروج يف املظاهرات  و أن أستمر يف الطريق الذي 

أميش فيه. أود أن أقنع جميع الناس بأن العنرصية سيئة جداً«

 

أنا غاضبة مام تفعله العنرصية يب و بنا. و بأين يجب أن أنتبه  حيث أذهب أو مثالً حيث 

آخذ أختي الصغرية. أنا حزينة حقاً ألنه يوجد ناس يجعلون مني و من أختي أشخاصاً 

من الدرجة الثانية. و لكني أريد أن أستمر يف ما أفعل و هنا يف مكتب  مرسح الشباب 

أو أن أتعلم أكرث من أجل أن أستطيع التعامل مع هذه الحاالت بشكل أفضل. 

أود أن أستمر يف الخروج يف املظاهرات  و أن أستمر يف الطريق الذي أميش 

فيه. أود أن أقنع جميع الناس بأن العنرصية سيئة جداً 
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ساهرة , 24 عاماً

ساهرة تعيش يف شونيربغ و تدرس يف برلني. مسلمة وترتدي الحجاب.

 بالنسبة يل العنرصية هي أن مييز  شخص شخصاً آخر متييزاً عنرصياً  عىل أساس 

لون برشته أو بلده األصيل , يضطهده و يجعل حياته صعبة.

 

تتذكر ساهرة العديد  من الحاالت تعرضت فيها إلهانة عنرصية- يف الجامعة, 

يف الشارع, يف السينام أو مؤخراً يف الباص أثناء الطريق إىل املنزل:

 عندما أردت الصعود إىل الباص كانت هناك سيدة مع عربة صغرية مل تدخل بعد إىل الباص. أردت 

مساعدتها. بدل ذلك دفعتني بشكل وحيش و قالت يل: » ال« نظرت إيل و هزت رأسها. آملني ذلك. ليس 

جسدياً و إمنا شعورياً. أردت مساعدتها و لكنها رفضت ذلك رغم أنني إنسانة مثلها. أغضبني ذلك. و 

ربطت ذلك بحجايب. كانت سيدة مسنة رمبا مل تكن تعرف الكثري من األجانب و فكرت يف نفسها : ال 

أريد ألجنبي أن يأيت بالقرب مني. مل أستطع يف تلك اللحظة أن أقول شيئاً, خانتني الكلامت ألن مشاعري 

جرحت. كانت هذه املرة األوىل التي يرفض فيها شخص مساعديت له رغم أين أردت فعل الخري.

 لقد تعاملت معي بعنرصية و  مل تهتم إال بحجايب. لكني تحدثت معها بود و سألت بصوت مرتفع: » ملاذا؟ - 

ألست إنسانة مثل اآلخرين؟« بصوت عال بحيث أن باقي األشخاص يف الباص انتبهوا لذلك و عرفوا ماذا فعلت 

السيدة للتو. مل تستطع أن ترد عىل ذلك. أعتقد بأن اإلنسان يحتفظ بيشء من حالة كهذه. و إن مل تكن هذه 

السيدة فإن األشخاص اآلخرين رمبا تعلموا شيئاً من هذا املوقف. أو رمبا أعادت هي التفكري يف ترصفها يف تلك 

اللحظة و الحظت بأن ذلك مل يكن صحيحاً. رمبا اعتقدت : إنها تريد رسقتي. رمبا أصبح واضحاً لها بأين كنت أريد 

 مساعدتها فقط.

„ آملني ذلك. ليس جسدياً و إمنا شعورياً. أردت مساعدتها 

و لكنها رفضت ذلك رغم أنني إنسانة مثلها.«

 يشء كهذا يحدث يف الحياة اليومية بشكل متكرر. عىل سبيل املثال تتم شتيمتي ب كلامت 

مثل » أجانب« أو » مسلمون سيئون« أو » عودوا إىل بالدكم« هذا عنيف حقاً. 

مؤخراً كنت يف سينام يف منطقة بانكو مل ين هناك أجانب غرينا يف السينام.كنا الوحيدات 

الاليت يرتدين حجاباً و كانت القاعة تتكون بشكل أسايس من كبار السن.كنا أربع صبايا 

مرتدين الحجاب و أردنا مشاهدة فيلم هناك. نظر الجميع إلينا بشكل غريب. عندها 

تحدثت قصداً بصوت عال و بأملانية ال تشوبها شائبة و ألقيت بعض التعليقات.

يف حادثة أخرى كنا منيش يف الشارع. كنا مجموعة من الصبايا يرتدين الحجاب. نظر الناس 

إلينا بطريقة غريبة كام لو أننا قردة يف حديقة الحيوان. بدؤوا بنكز بعضهم و اإلشارة إلينا. 

عندها ناديتهم » ماذا؟ هل تعتقدون أنكم يف حديقة الحيوان؟« يف حاالت أخرى أبقى 

هادئة و ابتسم للناس و أتوقع أن يردوا االبتسامة. و هذا غالباً ما يثري غيظهم.

 

 »بدؤوا بنكز بعضهم و اإلشارة إلينا. عندها ناديتهم » ماذا؟ 

هل تعتقدون أنكم يف حديقة الحيوان؟«

يف الجامعة تعرضت مرة لنوع آخر متاماً من العنرصية. أكرث مبارشة. تعرضت للتحيز و الحكم املسبق 

بشكل مبارش.كنا جالسني و أردنا تأسيس جمعية للطلبة. كان هناك امرأة قالت لنا: » ال نريد هنا أي 

مجموعة إسالمية قد تقوم بأشياء خطرية و تحاول أن تحول الناس إىل اعتناق اإلسالم« ثم تابعت قائلة : » 

برأيي فإن الحجاب ال ينتمي إىل مؤسسات كهذه. » بدأت بقول العديد من األشياء: بأنها تعيش يف منطقة 

حيث يوجد اآلن مخيم لالجئني يعيش فيه العديد من األجانب الذين ال يتحدثون األملانية حتى اآلن.

 

فوجئت متاماً و شعرت بتحيزها. أشكر الله أنني استطعت الرد يف تلك اللحظة. وضحت لها بكل 

لطف و موضوعية بأن هذا كله تحيز و حكم مسبق. حيث أنها قالت مسبقاً بأن جميع املسلمني 

مجرمون. وضحت لها بأن ذلك ال عالقة له باإلسالم أو بخلفية الهجرة و إمنا قد يكون له عالقة 

بالطبقة االجتامعية للناس هنا. تحدثنا أيضاً عن الحجاب. قلت لها بأن هذا شأن شخيص. عندما 
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ترتدي امرأة الحجاب فإن هذا ال يعني بأن إمكانيتها أقل من غريها. و عندما تكون هذه هي 

الوسيلة لتعرب فيها املرأة عن تدينها فلتفعل ذلك. هذا مذكور أيضاً يف الدستور. عندها تقبلت ذلك 

ألنها الحظت بأنها مل تعد متلك حججاً. و هكذا ميكن للمرء بلطف أن يفحم شخصاً آخر. 

أعتقد أن وسائل اإلعالم تساهم بوجود عنرصية تجاه املسلمني. عام 

1979 كان هناك العديد من الحمالت ضد اإلسالم5.

و لكن بعد أحداث 11 أيلول6 أصبح العداء يف وسائل اإلعالم كبرياً. قبل ذلك مل يكن اإلسالم حارضاً يف 

أذهان الناس. مع الوقت أصبح الناس أياً كانوا عندما تسألهم عن اإلسالم فإنهم سريبطوه فقط بأشياء 

سلبية  و يفكرون عىل الفور باإلرهاب. هذه الصورة شكلتها حتامً وسائل اإلعالم حيث تقوم بذكر األشياء 

السلبية فقط. هذه األشياء تشوه, تعمم, و تعاد بشكل انفعايل. مبسطة بشكل كبري و رقيقة جداً. 

خالل الثورة اإليرانية عامي 1979\1978 تم خلع الشاه الذي كان مدعوماً من الواليات املتحدة األمريكية. أصبح  5 

   قائد الثورة السيايس و الديني روح الله الخميني هو القائد الجديد للدولة . خالل عرش سنوات بنى نظاماً قمعياً ف

ي  إيران شمل يف صميمه العودة إىل اإلسالم. بينام مل يلعب »اإلسالم« سابقاً دوراً يف التقارير   

اإلخبارية األملانية إال نادراً فإن وسائل اإلعالم  األملانية تقدم حالياً صوراً منطية لإلسالم بشكل متزايد. و هذا يعزز التحيز ضد      

املسلمني والتي متيز الجدال الدائر حالياً بنمط مامثل. عىل سبيل املثال علقت مجلة    

Der Spiegel يف شباط 1979 عىل األحداث الدائرة يف إيران بعنوان » العودة إىل العصور الوسطى«.   

6  ملعلومات أكرث عام حدث يف 11 أيول 2001 ميكن العودة إىل الحاشية 4

جعفر, 12 عاماً

 ولد جعفر يف برلني شتيغلتز و انتقل مع أهله إىل موابيت عندما كان يف الرابعة 

من عمره. ترعرع يف موابيت و ذهب إىل املدرسة و انتقل ضمن املنطقة ست 

مرات. لديه ثالث إخوة أكرب منه. اثنان منهم يعيشون يف لبنان. أنهى جعفر منذ 

سنة دراسته كمساعد اجتامعي و هو اآلن يف مرحلة التدريب ليصبح مربياً.

 

يود جعفر أن يعمل يف ناد للشباب يف تسيلندورف لريى إن 

كان الوضع هناك مختلفاً عن ناد يف موابيت

تعترب منطقة تسيلندورف  بأنها منطقة اآلغنياء. كنت هناك مرة يف مشفى. و هو مشفى مشهور جداً 

مع اختصاصات مهمة. الحظت يف كيف ينظر الناس بغرابة عندما يرون أجنبياً- أنا عىل سبيل املثال. » 

أه عم تبحث هنا؟« من خالل هذه النظرات فقط. أحسست بذلك ببساطة. » أه ,شعره أسود« . هل 

أنا من الفضاء؟ أم ماذا؟ يوجد الكثري من الناس العنرصيني الذين يقولون : » أنت لسه من هنا«

 ماذا؟ لست من هنا؟ كأملاين, أتحدث اللغة أفضل منك, أجيد القواعد متاماً مثلك ,أنا أبله مثلك. أتعامل 

مع  تعليقات  كهذه بسخرية من أجل استفزاز اآلخرين قليالً. أريد أن أجعلهم يفكرون؟ هذه الطريقة 

فعالة مع البعض  و مع البعض اآلخر ال. » ال, لست من لحم و دم, أنا مصنوع من الرمل و املاء. 

لست برشاً . أنا من كوكب كريبتون مثل سوبرمان. أنا كائن فضايئ.« أسأل نفيس : ما الذي تعتقدونه 

عنا؟ ما الذي تعرفونهم حقاً عنا؟  ال يشء. تعرفون فقط: آه أجانب- ثم يبدو أن كل يشء واضح.

 

»أتعامل مع  تعليقات  كهذه بسخرية من أجل استفزاز 

اآلخرين قليالً. أريد أن أجعلهم يفكرون«
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األتراك هم األكرث ترضراً. الكثري لديهم مشاعر كراهية تجاه األتراك. عىل سبيل املثال يف »بيت 

الدردشة« وهو برنامج ميكن اإلنسان باالتصال مع أناس ال يعرفهم يف جميع أنحاء العامل. 

نستخدم أنا و أخي هذا الربنامج أحياناً. و كنا منرح مع الناس يف هذا الربنامج.

 فجأة ظهر شخص و سأل: » هل أنت تريك؟« فقلت: » ال لست تركياً.« أما زمييل الذي كان 

معي تريك. عندها قال :« أنتم األتراك اخرجوا من هنا. يا آكيل الثوم الكريهني »

تابعنا الكتابة بعد ذلك تحدثنا مع فتاة قالت« ميكن أن تقتلوين« تساءلنا: ماذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ » و 

ضحكنا كثرياً. حينها قال صديقي لهم : » بالنسبة يل أنا فقط آكل الثوم و لكن النازيني يأكلون الدونر رساً«

يسألني الناس أحياناً يف الشارع: » هل تنتمي إىل الدولة اإلسالمية IS7 »  أو »ما رأيك بالدولة 

اإلسالمية IS ؟« أو« هل شاركت يف حرب من قبل« أو » هل لديك يشء ضد امللحدين؟« 

هراء, عىل العكس متاماً! ال أبرر ما تفعله  الدولة اإلسالمية و لكن يجب أن أوضح ما يتعلق بديانتي. 

و كل املسلمني  الحقيقيني يف هذا العامل. داعش تقول« نحن الحقيقيون. الكفار سيذهبون إىل 

الجحيم و يجب أن يقتلوا جميعاً« و أنا أقول:  أين قال الله شيئاً كهذا؟ أين ذكر هذا يف القرآن؟ 

قتل جميع غري املؤمنني؟ النبي قال أيضاً: » ال تعامل أي شخص يف هذا العامل بتحيز« سواء أكان 

مسيحياً , يهودياً أم, مسلامً . بالنسبة يل النبي هو القدوة واملثل األعىل و ليس هؤالء األغبياء.

 جعفر ممثل يف مرسح للشباب يف موابيت.  قبل أربع سنوات ربحت املجموعة جائزة و أصبح 

بإمكانهم التمثيل يف مهرجانات مرسح الشباب. جزء  من هذه الجائزة كان اإلقامة يف فندق. 

 كان ذلك عندما بدأت تظهر يل لحية خفيفة للمرة األوىل و تركتها حني ذاك تنمو. عندها بدأت قصة السلفيني8 

. أنهينا تعبئة استامرات التسجيل يف الفندق ليالً. عندما أنهى زماليئ ذلك – ثالثتهم دون لحية- مل يتم تفتيش 

 حقائبهم. عندما أردت أنا التسجيل سألتني موظفة االستقبال: »

هل ميكنني تفتيش حقيبتك؟« فقلت : » ملاذا؟« أجابت » تفتيش روتيني عادي« » 

مل مل تفتشوا حقائب زماليئ األجانب اآلخرين؟ » » أنت تظن اآلن أن..«

الدولة اإلسالمية SI هي مجموعة إرهابية يف سوريا و العراق.  7

يؤمن السلفيون بالعودة إىل اإلسالم األصيل. يوجد اتجاهات مختلفة ضمن  التيار الديني السلفي املحافظ. فقط مجموعة قليلة   8 

تتبع إيديولوجيا عنيفة. الغالبية ليست سياسية و ترفض العنف. تصف السياسة األملانية و اإلعالم األملاين السلفية –بشكل خاطئ-    

عىل أنها مجموعة واحدة عىل استعداد لتحقيق اهدافهم بالقوة.تعميم كهذا يساهم يف نرش الصورة النمطية املعادية للمسلمني.  

» ال أنا  ال أعتقد شيئاً.. فقط أتساءل..« مل أدعها تتكلم ألين شعرت باالستخفاف يب.« إذا قمت 

بتفتيش الحقيبة فإنها ستنفجر« أردت إخافتها. » ال تفعيل ذلك, لدي جهاز التحكم يف يدي.. ما الذي 

تعتقدينه عني؟ فقط ألن لدي لحية خفيفة تودين تفتيش حقيبتي؟ عندها لن تجدي شيئاً عدا الثياب 

الداخلية و الشامبو. ال يوجد قنبلة هنا. و لكن فتيش الحقيبة بهدوء« كنت منزعجاً. » و أيضاً من 

أجل املرة القادمة: ليس كل من ميلك لحية إرهابياً. ليس كل شخص ملتح ميلك قنبلة يف الحقيبة«

احمر وجه املرأة. كان لدي شعور كبري بالغضب. لديهم  هذه الصور النمطية يف رأسهم, هذا التحيز: كل رجل 

بلحية هو إرهايب. أو : كل امرأة ترتدي حجاباً مقموعة. و أقول يف نفيس : اسألوا عن األسباب! مل يطلق الرجال 

لحاهم و مل ترتدي النساء الحجاب؟ يوجد الكثري من الرجال امللتحني و لكن ال أحد يعتقد بأنهم إرهابيون ألنهم 

 أملان.

» كان لدي شعور كبري بالغضب. لديهم هذه الصور النمطية يف رأسهم, هذا 

التحيز: كل رجل بلحية هو إرهايب. أو : كل امرأة ترتدي حجاباً مقموعة«

 

يواجه جعفر التحيز أثناء دراسته بشكل دائم من قبل الزميالت_الزمالء و املعلامت_املعلمني. أحياناً 

بشكل مبارش و لكن غالباً بشكل غري مبارش. يالحظ الجميع يف الصف بأن الطالبات_الطالب األملان 

من أصول مهاجرة معزولون و مضطهدون من قبل املدرسات_املدرسني مقابل األملان.يقول جعفر. 

غالباً ما يكون متحفظاً يف الصف و يحاول أن ينسجم مع الجميع و يقيض وقتاً معهم. عندما يقومون برحلة 

, يجلب معه الطعام و يقتسمه مع كل زميالته_زمالئه. ولكن املشكلة أنه يطابق ظاهرياً كل الصور النمطية 

لديهم عن » األجانب العدوانيني« , يوضح جعفر.  لديه لحية  و يف بداية الدراسة كان أحياناً عدوانياً قليالً 

بسبب  مشاكل صحية كانت لديه. أصيب غالباً بنوبات , أثناء الدرس أيضاً, ميكن مقارنتها مع نوبات الرصع. 

بسبب ذلك كان لدى البعض صورة سيئة عنه أو حتى خوف منه. ثم وضح لهم بأن ترصفه متعلق بحالته 

املرضية. ولكن اخترب العنرصية يف املدرسة أيضاً و ليس فقط أثناء التدريب. يروي حادثاً يف الصف العرش:

 قالت إحدى املعلامت يل بأين يجب أن أزيل القبعة . سألتها: » مل يجب عيل إزالتها؟ إنها 

تشبه ارتداء حجاب, أليس كذلك؟« عندها توجهت إىل إحدى زمياليت و التي كانت صديقتي 

آنذاك: » حسناً , إذا كان الوضع كذلك أزييل حجابك« حاولت أن أهدئ املوقف:« كال كال, 
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سأزيل القبعة, ال مشكلة. يجب أال تزعجي الفتاة. يحق لها أال تنزع حجابها.«

أجابت املعلمة: » بالنسبة إيل سيان إن كان يحق لها أم ال. هنا أقرر أنا. ال تريد أن 

تسمع«  ذهبت إىل زميلتي و حاولت أن تنزع حجابها. عندها انفعلت كثرياً و تناولت 

كرسياً ثم رميته. ليس عىل املعلمة و إمنا بالقرب منها. أردت إخافتها فقط. » إذا ملستيها مرة 

أخرى ألن كل املوضوع متعلق بها. و ال يهمني إن طردت دون أن آخذ الشهادة«

 ذهبت إىل املديرة و حكيت لها كل يشءو ما فعلته أيضاً. حينها كنت متحدث املدرسة. 

تم اختياري من قبل اجميع الطالب و املديرة وثقت يب. كانت تعرفني جيداً . بعدها أتت 

معي إىل الصف و سألت إذا كان ما رويته لها صحيحاً. شهد الجميع بذلك. .

تم طرد املعلمة من املدرسة. كانت مدرسة تاريخ و كان لدي شعور بأنها كانت تكره األجانب. 

كانت أيضاً ضد  حقنا يف الصالة يف املدرسة. حينها كان هناك استفتاء بني األساتذة. الكثري منهم 

وافقوا لكن الحجج املضادة كانت قوية وبالتايل مل تخصص غرفة من أجل الصالة.

 

»  ذهبت إىل زميلتي و حاولت أن تنزع حجابها«

 

تعرضت أيضاً لكثري من املواقف مع والدي.مثالً مع أمي بسبب حجابها.مؤخراً كنا  يف ستيغليتز من 

أجل زيارة خالتي. كنا يف املصعد-والديت تعاين من الروماتيزم و ال تستطيع صعود الدرج- و هناك كانت 

هناك امرأة مسنة و امرأة شابة و كالهام نظرتا إىل أمي نظرة غريبة كام لو أنهام أصيبتا باالشمئزاز 

من حجابها. مل أقل شيئاً, شعرت بنظراتهام فقط. أغضب عندما أشعر بنظرات كهذه. لو أنهام نظرتا 

بهدوء كنت سأصمت. و لكن عندما ينظر اإلنسان بهذه الطريقة لآلخرين- بسبب الحجاب أو 

اللحية-عندها سأغضب و أقول يف نفيس: انظري إىل نفسك يف املرآة, ال متلكني مظهراً أجمل!

يف إحدى املرات كنت مع والدي يف مركز األجانب – حيث املعاملة األسوأ.

والدي لديه ضعف يف السمع و أجرى عملية جراحية. سألت املوظفة والدي سؤاالً. مل يستطع سامعها و قال: 

» ال أفهمك جيداً« كنت واقفاً بجانبه ووضحت سؤالها له. ثم سألت سؤاالً آخر و أيضاً مل يستطع سامعها. 

ووضحت له ثانية ما قالته. عندها سألتنا:  » هل تريدون إغاظتي؟  أنا أتكلم مع والدك و هو ال يسمعني. 

أما عندما تحدثه أنت فإنه يسمع عىل ما يبدو بشكل جيد.« فقلت لها: » والدي لديه ضعف يف السمع. أنا 

واقف بجانبه متاماً و ليس بعيداً عنه مسافة ثالثة أمتار مثلك.« و كانت مقززة يف تعاملها مع أيب: » يف املرة 

القادمة عليك أن تايت وذقنك محلوقة حديثاً« » توقفي, توقفي, توقفي« قلت لها » هذه ليست مقابلة 

عمل. والدي ال يريد أن يحصل عىل وظيفة هنا. يريد أن يعرف هل سيحصل عىل جواز السفر أم ال.

ال يريد أكرث من ذلك. هل سنحصل عىل جواز السفر اآلن؟« أعتقد أنها مل تعطنا جواز 

السفر لو أين مل أكن ملحاً هكذا. أصبح والدي يأخذين معه دامئاً إىل مواعيد كهذه.

و لكن ال ميكن وضع الناس جميعاً يف خانة واحدة. هذه الخانة مقسمة بني ناس سيئني وناس 

جيدين. يوجد أيضاً مسلمون سيئون, أتراك سيئون, عرب سيئون. الخ.. و لكن يف نفس الوقت 

يوجد مسلمون جيدون, أتراك جيدون, و عرب جيدون. أقول دامئاً: يوجد ناس جيدون وسيئون 

يف كل مكان. فلنكن مثل الطري الذي يختار البذور الجيدة ونقول هذه هي القدوة.

داليا، العمر 27 سنة.

ولدت داليا يف أملانيا من أصل أملاين باكستاين. بدأت ارتداءها للحجاب 

منذ ربيعها الثالث عرش. واليوم تلبس داليا التشادور9 وقد تلقت تكوينا 

تأهيليا كمتخصصة يف املبيعات وتعمل يف مجال املوارد البرشية.

 منذ حوايل 14 سنة  وأنا أرتدي الحجاب. ميكنني أن أزعم اليوم أين أصبحت أكرث صالبة من ذي قبل.

 لكني واجهت يف بدايايت املدرسية عدة حاالت من التمييز العنرصي.

التمييز بالنسبة يل هو عندما يعطيك إنسان ما إحساسا بأنك ال تصلح ألن تنتمي 

للمجتمع، فقط ألنك ال تتبنى منطا معينا أو معيارا حدده شخص ما.

ملعرفة معنى التشادور، انظر املالحظة  الهامشية رقم   9



2829

لقد سبق وأن حصل يل موقف عنرصي جعلني أقوي ثقتي بنفيس، كان ذلك أّوَل ما ارتديت حجايب10  وأنا 

يف الصف املدريس السابع. كنت حينها  يف فصل اللغة األملانية وأنا يف مدرسة تقع يف حي »فيدينغ«، وكُنَّا 

حينها نكتب إمالًء، لطاملا قامت ُمدرَِّستي للغة األملانية مبالحظات تحقريية بسبب حجايب، فلقد كنت 

الوحيدة يف الفصل التي ترتدي الحجاب. أثناء كتابتنا لإلمالء اكتشفت فجأة أن ُمَدرِّسة اللغة األملانية 

تقف قبالتي بشكل مبارش وهي تحرك يديها وكأنها تتحدث بلغة اإلشارة. نظرت إليها وأنا مرتبكة  بسبب 

ما رأيته من ضحك جميع من حويل يف تلك األثناء، بعدها قالت للتالميذ: » كال، كال، كفوا عن الضحك 

، فداليا ال تستطيع السامع جيدا بسبب غطاء رأسها«، من أجل ذلك تحدثًْت بلغة اإلشارة، كام زعَمْت، 

، وبطبيعة الحال ازداد ضحك التالميذ أكرث فأكرث. بقيت حينها صامتة ومل أعرف كيف يل أن أتعامل مع 

هذا املوقف، مل أعرف إن كانت املَُدرِّسة تريد اإلستخفاف يب أم أنها جادة يف ما تظنه من أين ال أستطيع 

السامع بسبب غطاء الرأس. كان ذلك املوقَف الرئييسَّ الذي قلت فيه لنفيس: »كفى، قد آن األوان«، وكم 

كنت أظل قبلها صامتة وأتقبل تلك النظرات السيئة التي كانت تُصوَّب تجاهي، وكم كنت أتقبل أيضا من 

الكالم السخيف، منذ ذلك اليوم، قلت لنفيس: ال، لن ييسء أحد بعد اليوم الكالَم معي إال وسلَّطُت عليه 

لساين سواًء بسواء، ومن أتاين سخيفا قابلته بسخافة ِمثالً مبثل، إال أين لن أسب ولن أشتم بطبيعة الحال.

»طبعا ضحك التالميذ بكل قوة. كنت يف تلك اللحظة عاجزة عن 

الكالم، مل أكن اعرف، كيف يجب ان يكون ترصيف.«

بعد ذلك كانت هناك عدة مواجهات من هذا النوع مع املعلمة. و بعد نصف سنة غادرت املدرسة التي مل تعد 

يل  فيها رغبة فرحلت إىل مدرسة عمومية . بعد ذالك تحسنت األمور من جديد وصارت عىل ما يرام . مل أعد 

أرى أي معنًى يف فتح أي حوار مع تلك املعلمة . فقد الحظت  أين مهام قلت لها من الكالم، فقد تََقرََّر عندها 

يف كل األحوال أين ُمرَغمة عىل لبس الحجاب ، ذلك أن فتاًة يف سن 31 من العمر ليست قادرة ومؤهلة عىل 

أخذ قرار  مثل هذا و مبحض إرادتها. الزلت أذكر، أن االمر كان صعبا بالنسبة يل، فمن يعرفني اليوم، يصعب 

عليه أن يتصور ذلك. كنت أبيك يف البيت مبرارة بعد كل حصة أدرس فيها اللغة األملانية، بل بلغ األمر بأيب بأن 

يقول يل: »أَْصُدقُك الحديث ياابنتي ، اِخلعيه ، ال يلزمك  ارتدائه«. لكنني قلت يف نفيس: كال، سوف أستمر. 

الحجاب: هو نعت للباس اإلسالمي النسوي، والذي ترتديه املرأة أمام الرجال، وهو يشمل كل الجسد ما عدا الوجه واليدين.  10

طورت داليا مهارات خاصة يف التعامل مع التعليقات العنرصية والنظرات السخيفة

فكلام كَرُبت، كلام أصبحت أكرث تحمال و صالبة، واليوم أرتدي الخامر. لكن حتى بعد تلك املرحلة، مثال 

يف املدرسة املهنية، كانت تأتيني بني الفينة واألخرى تعليقات بسيطة لكنها سخيفة،  مثل: »هل تذهبني 

بخامرك لإلستحامم تحت رشاش املاء ؟« لقد بدأت أنظر إىل كل هذا بنوع من الدعابة. فحني تفسح للناس 

مجال النقاش ، يظنون بذلك أنه مسموح لهم مهاجمتك، فال يتورعون عن فعل ذلك. لكن إذا مل تفسح 

لهم هذا  املجال ، فإنهم لن يجدوا عند ذلك متعة يف أن يرهقوك أو يقذفوك بعباراتهم السخيفة. 

دامئا يف البداية تكون هناك تلك اإلحتكاكات الحذرة – سواء يف املدرسة التعليمية أو يف  املدرسة املهنية. 

فمثالً تأتيك عبارات من طرف الشباب كأن يقول يل أحدهم: » ال أدري إن كان يجوز يل أصالً التحدث 

إليك ؟«. حدث يل مرًة موقف مضحك وأنا يف املعهد التكويني، حيث أوقعت بأحد زماليئ، فصدقني فيام 

ادعيته، وأنا أسخر ضاحكًة، كان قد تناول جرعة من كأس مرشويب – كوال. عندها قلت له: » يا إلهي، 

لقد رشبت من كأيس – للكوال، إذا ما علم أخي بذلك ، فسوف يتحتم علينا أن نتزوج معا«، لقد صدق 

ذلك ثم ضحكنا من ذلك كثريا، ألنه أخذ املوقف بكل جدية. وطبعا وضحت له األمر يف النهاية.  

هكذا طورت مهارًة يف التعامل مع مثل هذه املواقف . فقد رأيت أنه باستطاعتي عرب 

هذه املهارة أن أغري تصورات الناس تجاهي . فمثالً سبق وأن قال يل أحد  زماليئ يف العمل 

مرًة : »عجيب، واقعك يخالف تلك الصورة التي تعرض لنا عرب التلفزيون »

لست ملزمًة مبصافحة أي رجل ، حتى أبني له أنني إنسانة لطيفة ، كام  أنه  ليس 

عيل الذهاب اىل املراقص الليلية، ليك أظهر، أين قادرة عىل خلق أجواء مرحة. و 

هذا ما ال يعرفه أكرث الناس ، ألن وسائل اإلعالم  تظهر لهم خالف ذلك.

» لكن إذا مل تفسح لهم هذا  املجال ، فإنهم لن يجدوا عند ذلك 

متعة يف أن يرهقوك او يقذفوك بعباراتهم السخيفة...«
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أنهيت تكويني املهني مرتديًة حجابا عاديا، بعد ذلك ارتديت العباءة11 ، ثم لبست الخامر كام هو 

مظهري اآلن . حتى أين حالياً أزاول العمل بالخام . يف البداية طُرَِحت عيل تلك األسئلة املعتادة 

من قبيل: »هل ترتدينه مبحض إرادتك؟ حتي يف تركيا ال يُلبَس مثل هذا اللباس، فلامذا ترتدينه؟«، 

فكنت أوالً ملزمًة بأن أوضح أن هذا قرار شخيص. فانا ال أدعي، أن عىل كل امرأة أن ترتدي ذلك، كام 

أين ال أزعم أن  التي ال ترتدي الخامر بأنها عىل خطأ. سواء يف العمل أو يف أي مكان، عىل املرء أن 

يعرفني كإنسانة. زماليئ يف العمل يحبونني كثرياً ، إنهم يحبون طالقة لساين بلكنتي الربلينية. يحبون 

الضحك معي و يقولون حينام أتغيب بأنهم يفتقدونني. واآلن صار الوضع لطيفاً ومريحاً.

داليا تحيك عن موقف حصل لها يف طريقها من العمل اىل البيت:

يقع مكان عميل يف حي »بانكو«، حيث ليس من املعتاد هناك أن ترى محجبات يف الشارع 

العام. كنت مع زميلة يل يف العمل يف قطار األنفاق الرسيع. وكان هناك امرأة ، تصوب طوال 

الوقت نظراتها  املشمئزة نحوي. طيلة تلك الفرتة والتي زادت عىل 01 دقائق وهي تصوب 

نظراتها تجاهي بدون إنقطاع، لكن  وكام ذكرت آنفاً، أتعامل مع كل ذلك بنوع من الدعابة. 

وعندما أردت مغادرة القطار توجهت صوب الباب وِملُْت إىل جانبها قليال وقلت لها:

» أمتنى لك يوما جميال. هل يل يف أن أترك لك صوريت أيضا؟«

نظرَْت إيلَّ بعيون واسعة و قد أصابتها الدهشة من ردة فعيل. ضحَكْت زميلتي يف العمل حتى كادت 

أن تسقط، مل تَُعد قادرة عىل التوقف من شدة الضحك و هي تقول: »لقد كنت رائعة«.

ذات يوم يف شارع »تورم شرتاسه«، تعقبني رجل سكران وهو يرصخ بأعىل صوته: »أيتها النينجا، غادري أملانيا 

والتعودي!«،  كان املوقف محرجا يل بطبيعة الحال، ألن كل املارة علموا أنه يقصدين. واملُلِفُت للنظر أنه ال 

يجيد التحدث باللغة األملانية، بعد ذلك استدرت نحوه و قلت له: »قم أيها الثخني، فأنت من عليه أن يغادر 

هذا البلد، فأنا أملانية،!«، قلت يف نفيس. »ما الذي يريده مني هذا الشخص؟ كثريا ما يخاطبني بعضهم قائال: 

»يا آنسة، إننا يف املانيا«، أرد عليهم قائلة: »حقا؟ هل هذا صحيح؟ يا هؤالء، إين أملانية ، وأعرف اين أنا«. 

العباءة هي لباس اشبه مبعطف طويل يغطي الجسم من الرقبة حتى اسفل القدمني   3

بسبب غطاء رأيس أتلقى عبارات من قبيل: »عودي إىل وطنك من حيث أتيت«. أتأمل يف مثل هذه املواقف 

وأقول: »مهال، أنا يف قعر وطني، ويل فيه حق يف حرية التدين. ولو أردت التجول يف الشارع بدلو فوق رأيس 

دون أن أؤذي أحدا لفعلت، وهذا شأين وال يعني أحدا. لكن ما عساك أن تلقى من الجاهلني، فأكرثهم 

يتفوهون مبا ال علم لهم به، ويندفعون بكالمهم واليفقهون شيئا، تجد الغرائب واألعاجيب يف كالمهم من 

قبيل قولهم: »إننا ال نرى حتى يف تركيا مثل مظهرك هذا الذي تتجولني به« وأرد يف نفيس قائلة: »إن تركيا أيضا 

ليست بلدا إسالميا، فهي تقريبا جزء من أوربا، فمن البديهي أن ال يتجول فيها أكرث الناس بهذا املظهر«. 

مع مرور السنني أصبحت داليا تزداد قوة وطورت رؤيتها للكون: 

أنا ضد ثقافة اإلكراه، فلكل منا الحق يف العيش بالنمط الذي يريد. فمن أرادت التدين بدون غطاء الرأس فلها 

ماتريد! لكن ال تُكرِهني عىل أي يشء، ال تُكرِهني عىل أن أَُخبِّئ مظاهر ديني يف حني أن ديني ال يرضك بيشء!

حني يصوب الناس نظراتهم السيئة تجاهي، أجتهد ألبادلهم عوض ذلك بابتسامة، فلهم بعد ذلك أن يقبلوها 

أو يعرضوا عنها. أحاول أن ال أجيب بكالم من قبيل: »أنت أيتها البليدة« أو غري ذلك،  حتى ال أُلِقي باللوم 

بعد ذلك عىل نفيس فأقول ، ياليتني كنت ألطف من ذلك، فكلام كان املرء لطيفا، كلام حصد طيبا.

مرة ساعدُت امرأة مسنة ومع ذلك أغلظت يل يف الكالم بشتمها إياي، حيث قالت يل: »أيتها البومة 

الوسخة ذات الغطاء«، حدث ذلك بعد أن وقعْت أرضا وساعدتُها عىل النهوض، سألتُها بكل لطافة: »هل 

يل يف أن أساعدك؟« فأجابت: »أي نعم، أرجوك«، فبعد مساعديت لها، نظرت إيل وأُِصيبْت بفزع، فانطلقْت 

تَِكيل يَل الشتائم. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن خمسة من املارة األملان مروا عليها دون أن يساعدوها. 

)املسكينة( ساعدتها فكان جزايئ أن حملت عيل. أمتنى لهذا الصنف من الناس أن يتمكنوا من الرجوع 

إىل ذواتهم حني يعودون إىل منازلهم فيتأملوا يف ترصفاتهم تلك، كام أفعل ذلك بنفيس حني أعود. 

أعرف الكثري من الفتيات الاليت ترغنب يف ارتداء الحجاب، غري أن اإلكراهات اإلجتامعية تحول دون أن 

يفعلن ذلك. بالنسبة يل، أعتقد أن الثقة بالنفس هي أهم عامل يف املسألة، أقول بهذا الخصوص لكل 

رَك ولن  فتاة : ال تُقِدمي عىل ارتداء الحجاب إال إذا أعطيت لذاتك كل التقدير واإلحرتام، فلن يُقدِّ

يحرتَمك أحد ما ٌدمِت ال تحرتمني ذاتك وتعطني لنفسك قدرا. حني تدركني أن هذا الرفض واإلعراض من 

املجتمع ليس موجها لشخصك، وامنا ملا تجسدينه من رسالة ورؤية كونية، فستعلمني آنذاك أن األمر 

ليس بسببك أنت وستزدادين قوة وصالبة. أَِري نفَسك منك ما ستفعلينه، اِحريص عىل تطوير نفسك 

علميا، اِستزيدي من العلم أكرث من زميالتك األملانيات، كوين أكرث اجتهادا منهن. هكذا تجري األمور 

م عليك، لكن اِفعيل  لألسف يف أملانيا، فلو أنك حصلت )كمحجبة( عىل أعىل معدل، فغري املحجبة تَُقدَّ
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ذلك ألجل ذاتك! ال يهمك إن قُوبلَْت طلباتك بالرفض ولو لعرش مرات، اِرِض قلبَك وضمريَك وال عليك 

باآلخرين، اِفعيل ذلك من أجل راحة نفسك، قوي نفسك واجعيل الدعابة واملرح مصدر راحتك. 

»أعرف الكثري من الفتيات الاليت ترغنب يف ارتداء الحجاب، غري ان 

اإلكراهات االجتامعية تحول دون أن يفعلن ذلك«.

لطاملا جالست أناسا غري مؤمنني بالله فأقول لهم: »إذا كنتم تأبون ذلك وال تستطيعون تقبله، أفال يََسُعكم 

إذن عىل األقل أن تَُوسعوا صدوركم وتتحلوا بثقافة التسامح. لكل إنسان الحق يف أن يُعاَمل باإلحرتام. 

وجب علينا جميعا أن يحرتم بعضنا بعضا. وأنا بدوري وجب عيل احرتامَك فيام تعتقده كملحد، ال يحق 

يل إيذاؤك وال إهانتك. ال يلزمك أن تحبني وال يلزمك االقتناع مبا أعتقده أنا، لكن تقبل الوضع أو أغلق 

عينيك. أغلق عينيك إذا مل ترغب يف النظر إيل أو انظر إىل جهة أخرى، وكُفَّ عن وضع معايري وأنت ال 

تلتزم بها، إذا كنت تريد العيش عىل الطريقة التي تريد، لَزمك أن ترتك اآلخرين يف العيش كام يريدون.

حورة، العمر 19 سنة

تدرس يف املستوى 13 الثانوي و حالياً تحرض المتحانات الثناوية العامة. بعد 

ذلك تريد  حورة الدراسة يف الجامعة. وهي ترتدي الحجاب منذ عرش سنوات. 

لقد تعرضُت مرًة بشكل واضح للعنرصية من طرف مدرستي يف مادة الفن، وقع ذلك السنة املاضية 

وأنا يف املستوى 21 الثانوي حينام ملسْت بيدها غطاء رأيس سائلة إياي عن سبب وضعي لهذا الغطاء، 

عندها قارنتني بحيوان قائلة: »حتى بني الحيوانات ال نجد حيواناً يغطي رأسه«، أجبتها قائلة: »مثلام أننا ال نجد 

حيواناً ميلك عقالً«، فواصلْت وهي تقول: »أال تََريَْن أن الشعر هو أجمل ما لدى اإلنسان« فقلت لها: »ونحن 

نغطيه لهذا السبب«، مل أكن أتوقع إطالقا، أن األمر سيصل إىل حد تقارنني فيه بالحيوان، فقد آملني ذلك 

كثريا. ختمْت مدرستي الكالم بقولها: »ال أدري ملاذا ترُِصُّ إحداكن عىل تشويه هيئتها بتغطية رأسها عىل هذا 

النحو«، مل يحاول أحد من زماليئ أن يؤازرين يف هذا املوقف، فلقد تابعوا املوقف ومل يحرك أحد منهم ساكنة حتى 

انتهت الحصة الدراسية، كنت تحت وقع صدمة قوية، فلم يسبق يل من قبل أن عشت مثل هذا املوقف، خشيت 

أن أواجهها برد وذلك لعلمي بأنه الزالت هناك إمتحانات مفتوحة أمامي سوف اجتازها تحت إرشافها، لذا 

أبيت أن أدافع عن نفيس. ولقد بلغني عن طريق بعض الزمالء، أنها هاجمت بعض التالميذ الحقاً و مل تر 

أي ردة فعل منهم، ال يجد الواحد منهم إال أن يتضجر بسبب طريقة تعاملها معه و بسبب ما تقوله له.

»خشيت أن أواجهها برد وذلك لعلمي بأنه الزالت هناك إمتحانات 

مفتوحة أمامي سوف اجتازها تحت إرشافها«

يف املرة القادمة سوف أدافع عن نفيس بكل وضوح وسوف أدلو بدلوي يف املوضوع. لن 

أسمح ثانية بأن أُعاَمل مبثل هذه الطريقة. ويبقى أين وإىل اليوم  مل أجرأ عىل 

قول أي يشء وال أدري كيف عيل أن اتعامل يف مثل هذه املواقف.

»إن أملانيا هي وطني الذي ليس يل فيه مكان«

ُه يل يف الشارع العام نظرات سخيفة ويَطرُق سمعي كلامت من قبيل: »أيها األجانب األوغاد، عودوا  كثريا ما تَُوجَّ

من حيث أتيتم واتركوا هذا البلد«، أشعر حينها بخيبة. إن أملانيا هي وطني الذي ليس يل فيه مكان. رمبا يعود 

سبب ذلك اىل تلك الخلفية التي تالحقني، أعني خلفية املهاجرين األجانب. فمنذ 11 سبتمرب12 والوضع يزداد 

سوءاً، فقد أصبح يُنظَر إلينا، نحن املسلمني، بأننا إرهابيون، وأنه من املمكن أن تَُخبِّئ إحدانا قنبلًة أو شيئاً 

مثل هذا تحت غطاء رأسها، وتبقى وسائل اإلعالم التي تقلب الحقائق وتزورها هي املسؤولة الرئيسية عىل 

مايحدث، فكثري من الناس يصدقون ما يشاهدونه عىل شاشات اإلعالم وما يقرأونه يف صحفه، كام أن الكثري 

منهم يتقبلون موضوع الحجاب مبجرد الحديث معهم وتفسري الدوافع خلف ارتدائه من طرف املسلامت.

للمزيد من املعلومات حول أحداث 11 سبتمرب 2001 ، انظر اىل املالحظات الهامشية رقم5   12
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جميل، 21 سنة.

عاش معظم وقته يف حي „موآبيت“ وغري مسكنه مرات عديدة يف نفس الحي. 

ملا تضاعفت فاتورة اإليجار يف السنتني األخريتني، انتقل مع 

أرسته اىل الحي الفرنيس قرب مطار »تيغل«. 

تنقل جميل بني العديد من املدارس وحصل عىل شهادة 

املدرسة اإلعدادية املؤهلة للمستوى الثانوي، 

حاليا يدرس يف إطار برنامج تدريبي للتأهيل املهني، حيث 

يرغب من خالله تدارك شهادة الثناوية العامة.

ابتداًء من شهر فرباير 2015 تبدأ الدورة التكوينة 

للحصول عىل شهادة »مساعد اجتامعي«. 

بعد إنهاء هذا التكوين يرغب جميل يف مامرسة وظيفة مريب . 

ذكر جميل أن أمه تتواجد حالياً يف لبنان وأنه فلسطيني. 

ال أدري بالتحديد، إن كنت فقط ال أُلِقي باالً ملثل هذه املواقف، ال أستطيع الحكم عىل موقف أنه وقع بسبب 

عنرصية أم ال، لكني وقبل ثالثة أسابيع، كنت مع صديق يل من مرسح الشباب يف مدينة هامبورغ، وقتها كانت 

هناك مظاهرة ضد تنظيم داعش يف كوبان13 ، نزلنا من الحافلة ورأيت 70 سيارة للرشطة، سألت أحد موظفي 

الرشطة: »ماذا يجري هنا؟«، نَظَر إيلَّ قائالً: »أكيد أنك تعلم ما يجري هنا«، أجبته قائالً: »كال، ال أعلم، سمعت

يف معركة السيطرة عىل كوبان )عني العرب( هاجمت يف 15 سبتمرب 2014 قوات داعش مدينة كوبان الواقعة يف شامل سوريا.   13

املقاتالت واملقاتلون  و األكراد دافعوا عن املدينة املهاجامت و املهاجمني. من خالل املقاومة القوية للمقاتلني األكراد اصبحت 

مدينة كوبان رمزا للمقاومة ضد القوات اإلرهابية للدولة االسالمية. للمزيد من املعلومات حول السلفية أنظر اىل هامش 8.

 عن يشء يخص موضوع تنظيم داعش«، فقال الرشطي: »أجل، إنهم املسلمون واألكراد« فأرسعت قائالً: »كال 

األمر ال يتعلق باملسلمني واألكراد، إمنا مبجموعة من املجانني يسعون إىل تلطيخ صورة اإلسالم«، إتجه الرشطي 

إىل زميله يقول له وهو يشري إيل: »هاهنا ذا واحد من أولئك«. إنه فعالً أمر يثري اإلشمئزاز حني ترى كيف يتم 

إدراج تنظيم داعش والسلفيني وعامة املسلمني يف كفة واحدة، كل ذلك بسبب هؤالء املجانني ذوي األدمغة 

الفارغة الذين ال فهم لهم يف اإلسالم، وها نحن اليوم نعاين بسببهم. جدير بالذكر أن اإلسالم كان قد ُوِسم 

باإلرهاب قبل ظهور تنظيم داعش والسلفيني. الذي ال أستطيع فهمه هو أنه يوجد يف القرآن كام يف اإلنجيل 

والتوراة نفس املعلومة من أنه يَْحرُُم قتل النفس وأنه ال يجوز اإلعتداء عىل أحد وأن عىل اإلنسان أن يكون 

رحيام باالخرين وعونا لهم. ملاذا ال يفهم الناس هذا، إن كل االديان سواء. ملاذا صار اإلسالم فجأة دين إرهاب عند 

الجميع! حتى بعد أحداث 11 من سبتمر14 قيل للناس أن املسلمني هم من قاموا بذلك، مثل أسامة بن الدن ومن 

عىل شاكلته، ليسوا أولئك مبسلمني. من يقتل الناس ال يكون مسلامً. ال يجوز إال الدفاع عن النفس وذلك يف حالة 

اإلعتداء. جاء يف القرآن ما معناه: من قتل نفساً فكأنه قتل الناس جميعاً و من أحيا نفساً فقد أحيا الناس جميعاً.

لقد وقع يل موقف آخر يف مدينة هامبورج، كان ذلك عندما ذهبت مع صديقي لرشاء بعض 

األغراض من السوبرماركت »بيني«، رصخ رجل سكران فقال: »أنت، أنت! أخربين، هل أنت يف 

صف داعش أم يف صف كوبان«، لقد استغربت هذا السؤال وقلت له أنا أملاين مسلم.

„لن أخضع لهذا الضغط، وال يهمني ما يظن يب اآلخرون، أعلم أن ديني هو الحق“

لن أخضع لهذا الضغط، وال يهمني ما يظن يب اآلخرون، أعلم أن ديني هو الحق. ال أدري 

عىل أي نحو يفكر هؤالء، إنهم يضعون كل يشء يف كفة واحدة، وال يتكلف أحدهم عناء 

البحث والتحقيق، يقولون بكل بساطة : „إذا اقرتف مسلم جرمية فهذا يدل عىل أن املسلمني 

جميعهم مثله«. أنا مع معاملة الناس مببدأ املساواة،  أنا فلسطيني  مسلم وال أُكِنُّ يف نفيس 

شيئاً ضد اليهود. فلو جلس يهودي بجانبي، فسوف نلعب الورق سويا نرشب الشاي  معا. 

ليس لدي أحكام مسبقة تجاه اآلخرين. ولو قابلني أحد بسفاهة  لقابلته برتكه واإلبتعاد منه. 

للمزيد من املعلومات، حول احداث 11 من سبتمرب، أنظر اىل هامش 5.  14
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تسألني إن كنُت تعرضُت ملوقف عنرصي بعد حادثة هامبورج؟ ال أظن، رمبا يعود ذلك 

إىل أين ال أبدو يف شكيل عربياً أو فلسطينياً. لكن األمر يختلف مع أَخويَّ امللتحيني، 

ركبا الحافلة مؤخراً، فجعال يضحكان مبرح، وجعل شخصان يصوبان النظر فيهام 

باستغراب، بينام واصل أخواي الخوض يف حكاية النكت، بعدها نزل ذلك الشخصان من 

الحافلة وطرقا النافذة من الخارج ليشريا بيديهام إىل خديهام أن احلقوا لحيتكم.

قبل بضع أسابيع  دعي أخو جميل األكرب اىل مقابلة من أجل وظيفة. لقد قيل له 

يف الهاتف، أن ملف طلبه يتناسب متاما مع رشوط الوظيفة املطلوبة 

ذهب أخي اىل موعد املقابلة، فام أن رأوه حتى قال له أحدهم : „انتظر لحظة، ألتحدث يف 

الهاتف«، حني عاد الشخص ثانية قال له : »لقد تم منح الوظيفة لشخص أخر« بعد يومني كلمته 

املوظفة املكلفة مبلفه يف مكتب الشغل  فقالت له: » آسفة، مل يتيرس أمر تلك الوظيفة« فرد عليها 

قائالً: »كال، كان سيتيرس يل لوال أنهم سلموا الوظيفة لشخص آخر«، هكذا قال يل أخي، فردت عليه 

املوظفة: »كال لقد قيل يل هناك، إن الوظيفة ال زالت مفتوحة، لكنه ال يستطيع العمل معك سويا«

األخ األصغر لجميل يف موعد مع القضاء:

السبب الذي َمثَُل من أجله أخي أمام القضاء: كان أخي األصغر ومعه أختي الصغرية يف طريقهام إىل 

املدرسة، وبينام كانا يعربان الشارع مرت سيارة برسعة فائقة و صدمت أختي الصغرية، سقطت أختي 

فوق األرض وهي تبيك. خرج السائق من السيارة وبدل أن يساعد اختي عىل النهوض، بدأ يرصخ يف وجه 

أخي، ويف الجهة املقابلة من الشارع كان يقف أخي اآلخر، وهو يتابع رصاخ ذلك السائق يف وجه أخي 

وجداله املتواصل، بينام كانت أختي ملقاة عىل األرض وتبيك، هنا توجه أخي إىل الرجل و لكمه. 

أثناء الجلسة القضائية مل تُسنح له إمكانية الكالم، مل يعطوه فرصة للحديث إطالقا. تحدث الرجل الذي لكمه 

اخي، وتحدث بعده مسؤول الرشطة، ثم تحدث القايض، وحني أراد أخي أن يبدأ بالحديث، قال القايض: 

»اِنتهت الجلسة«، مل يقدر أخي عىل قول يشء، واالن يجب عليه أن يقيض عدة أيام يف معتقل الشباب.

جميل يروي عن فرتة الدراسة يف منطقة „موآبيت«.

 لطاملا قيل يل يف املدرسة: „أنت ال تستطيع القيام بيشء، إذهب واجلس إذا يف الخلف“، كنت أرى كيف يتم 

تشجيع زماليئ األملان وتقدميهم عيل، أما أنا فال أسمع إال „إذهب واجلس يف الخلف“. كان ذلك هو اليشء 

الذي دفعني دامئا اىل العقوق و أفقدين الرغبة يف الدراسة، لقد أُجِهَضْت قدرايت، وكنت كلام وصلت إىل املدرسة 

قلت لنفيس تشجيعاً لها:«رائع، لقد فهمت، لقد تعلمت«، فأسمع بعدها ما اعتدت عىل سامعه: »كال ،أنت 

ال تستطيع القيام بيش«، لكن بالرغم من ذلك كنت أقوم بحل التامرين املنزلية بشكل جيد. ذات مرة قلت 

إلحدى مدرسايت: »أنظري، إين أستطيع فعل ذلك، وأنا بهذا إفضل من زماليئ األملان«، تضجرت من ذلك 

وأعطتني إنذاراً رسميا. مل يكن أحد يف املدرسة يستطيع نطق إسمي العائيل، ولقد كنت محبوباً لدى الجميع.

يتعرض جميل بشكل متكرر إىل العنرصية عندما يقيض أموره يف اإلدارات، غري أن ذلك ال يحدث له بشكل 

مبارش، بل بعنرصية خفية تحت الغطاء، ويضيف جميل أن أكرث ما يزعجه هي نظرات الناس التي توجه إليه

غالباً ما يحدث يل يف الحياة اليومية وأنا مع اخواين يف الطريق أن يصوب الناس إلينا نظراتهم ولسان حالهم 

يقول: „مكانكم، التقرتبوا أكرث«، كام أنهم يتجنبون الجلوس بالقرب منا، اليشء الذي أعتربه فضيعاً. ال 

أشعر بذلك كام يشعر به إخويت. وهذا ما يحزنني كثرياً، أن تتعرض بشكل متكرر إىل تلك النظرات 

الغريبة، فإن ذلك يثري القلق كثرياً. لدي أخ ال يستطيع بسبب هذه املواقف أن ينام لعدة أيام.

أن تتعرض بشكل متكرر إىل تلك النظرات الغريبة، فإن ذلك يثري القلق كثرياً. 

لدي أخ ال يستطيع بسبب هذه املواقف أن ينام لعدة أيام 

كنت أسري مؤخراً يف شارع يسمى »فكلف«. فمررت بامرأة تجلس أمام حانة فنادتني قائلًة: 

»أنت أيها  اإلرهايب!« فقلت لها: ماذا تقولني؟ ملاذا تناديني باإلرهايب؟« فأجابت: »ابتعد عني أيها 

اإلرهايب!« فأجبتها: » أنا إرهايب إذن؟ هل تريدين أن أفجر نفيس وإياك معا؟، مل يسبق يل أن قلت 

مثل هذا الكالم ألحد من قبل، قلته لها ألنها شتمتني وآذتني بكالمها. ال أدري مل تلفظْت بذلك؟ 

ملاذا نادتني  باإلرهايب؟ إن كلام فعلته هو أنني كنت أسري مسرتخيا و أنا ارتدي بدلة رياضة و أسمع 

املوسيقى. إنها ال تعرفني، و تقول يل إرهايب، ال أدري ماذا يجري للناس اليوم، إنهم يحملون تصورات 

خاطئة عن الجميع، لقد تابعِت املرأة كالمها قائلة: »إذهب أيها اإلرهايب، وإال طلبت لك الرشطة 

حاال«، ال ألقي ملثل هذه النوعية من البرش أي إهتامم ، بل أدعهم يهذون هذيانهم .

سرييت جيدة وال يشء عيل، مل يجمعني حتى اآلن أي يشء بالرشطة إطالقا ، فال بالغ وال أي يشء، لكن 

حصل يل مؤخرا يف مدينة فرانكفورت أن كنت ذات مساء مع أحد اصدقايئ يف طريقنا اىل بيته، و كان 

صديقي يحمل معه حقيبة نوم. مل يكن يف كل املدينة غري سيارتني دوريتني فقط، إحداهام توقفت أمامنا 

وبدأ رجال الرشطة يفتشوننا، سألنا الرشطي: »ملاذا تقومون بتفتيشنا؟!« فرد عيل قائالً: »نريد الحقيبة 

هاته التي معكم... » فأجبته: »إنها حقيبة نوم، فسوف أنام اليوم عند صديقي«، قاموا بعدها بتسجيل 
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بياناتنا الشخصية ثم فحِصها. أما سبب هذه العملية التفتيشية فأظنه راجع فعالً إىل حقيبة صديقي؟ 

كان يقع بجانبنا مأوى لالجئني، فلرمبا اعتقدوا أننا نحمل شيئا إىل هناك أو شيئاً آخر من هذا القبيل.

»أنا فقط من يتم تفتيشيه يف الشارع، و ذلك ألن شكيل يختلف عن األكرثية« 

لقد تم تفتييش عدة مرات، اعتقدوا يف احدها انني تاجر مخدرات، ومثل هذه السخافات 

تتكرر كثرياً. لكنهم يعودون خائبني يف كل مرة، النني مل اقرتف شيئا.عىل عكس ما يظنونه يب يف بادئ 

األمر. إن هذه املواقف تزعجني كثرياً. فالذي ال يرتكب شيئا يفتش باستمرار، وذلك األملاين الذي يبيع 

املخدرات والذي يعتدي بالرضب عىل األبرياء والذي يرسق أمتعة الناس، فهذا ال يتم تفتيشه. أنا فقط 

من يتم تفتيشيه يف الشارع، و ذلك ألن شكيل يختلف عن األكرثية، إنه أمر يحزنني، لكن ماذاعساي 

أن أفعل؟ هكذا أصبحت األمور متيش يف هذا البلد، وكأنك تقطن األدغال: إما أن تفرتس او تُفرتس .

يزاول جميل هواية التمثيل يف أحد مسارح الشباب يف حي موآبيت، هناك 

يجري مع زمالئه عدة حوارات حول مواضيع العنرصية والتميز  

معهد املرسح الشبايب فتح عيني عىل كثري من األمور. مل تتضح يل مظاهر العنرصية من قبل، لكن وبعد أن 

تحدثت مع زماليئ حول هذا املوضوع، بدأت عدة أمور تتضح أكرث فأكرث، فمثالً فهمت معنى أن تكون مقاعد 

الحافلة كلها محجوزة إال املقعد الذي بجانبي فإنه يظل فارغاً طول الوقت وال يجلس أحد بجانبي، فلامذا يقع 

مثل هذا؟  وفهمت كذلك ما يقع يف املدرسة من إقصاء لألجانب ودفع وتشجيع للتالميذ لألملان، ملاذا يقع كل 

هذا؟ نعم لقد ساعدين مرسح الشباب ، عىل فهم مثل هذه الحاالت عىل نحو أفضل ورؤيتها بوضوح أكرث.

جميل يدرك اليوم، أن الكثري مام عايشه سابقا كان عنرصية:

 لقد تعرضت أنا و أخي للرضب ونحن صغار يف روض األطفال. فحكينا ذلك للوالدين لريفعا بعد ذلك دعوى 

ضد املؤسسة  والتي تم إغالقها بعد ذلك. أذكر أنه مل يتعرض أحد للرضب يف ذلك الروض إال أنا و أخي و طفل 

تريك معنا. أما عن اآلخرين فال أدري، لكن أظن أنه مل يرضب منهم أحد عىل مبلغ علمي، واليوم ال استبعد أن 

يكون للواقعة عالقة بالعنرصية، الغريب أين نسيت ما وقع ل يف طفولتي إال هذه الحادثة فقد رسخت يف عقيل، 

فمثل هذا الحدث ال ينىس وسيبقى مطبوعاً يف ذاكريت. وهناك حادثة أخرى أتذكرها ومل استطع فك شفرتها 

إال اليوم، لقد أصيب أيب بحجر يف راسه قبل عدة سنوات وهو يشرتي يف السوق، مل نعرف إىل اليوم كيف متت 

أصيب وال نعلم ملاذا، لقد كان يف طريقه إىل السيارة و فجأة أظلمت عيناه و مل يعد يرى شيئا و سقط أرضاً.

لقد اكتسب اليوم مهارات عدة  يف التعامل مع مواقف العنرصية كيفية مواجهتها 

 كيف اتعامل مع هذه املواقف؟؟ الجواب عىل ذلك أن ال أعريها إهتامماً. فالذي يقوم بذلك 

جبان وسفيه، وأنا أظهر له أنه لن ينال مني شيئاً، فمن عاملني بعنرصية، اظهرت له لطفي وأديب 

وسعاديت،مام يزيد يف حنقهم وغيظهم، فبعدها يرتجمون غضبهم إىل كلامت ألسب والشتم وينرصفون 

بغيظهم. أقيض عليهم بلطافتي وحسن أديب وإظهار سعاديت. طبعا حني يعامل االنسان من هؤالء 

السفهاء بالدنائة، فانه يود لويوجعهم رضبا، لكن من املستفيذ من ذلك؟ انهم يستفزوننا ويريدون ان 

يفقدونا اعصابنا، فنرضبهم حتى ميكنهم ان يقولوا بعد ذلك: » أنظر اىل املسلمني العدوانيني!«

فمن عاملني بعنرصية، اظهرت له لطفي وأديب وسعاديت،مام يزيد يف حنقهم وغيظهم، فبعدها يرتجمون 

غضبهم إىل كلامت ألسب والشتم وينرصفون بغيظهم. أقيض عليهم بلطافتي وحسن أديب وإظهار سعاديت.

لجميل تصورات واضحة عن ، ماذا ميكنه القيام به، من اجل مكافحة العنرصية:

اخت زوجتي تعمل كمربية أطفال و كثري من اصدقايئ وصديقايت يف مرسح الشباب هم  مربون ومربيات. 

أمتنى أن نتمكن يوماً ما من تأسيس روضة لألطفال متكننا من تغيري ما نستطيع تغيريه، بأن 

نؤثر من خالله يف تربية األجيال. هل تفهم ما أعني؟ يسألونني : ماذا تريد أن تفعل مستقبال؟ 

فأقول لهم: أريد أن أعمل أوال كمساعد إجتامعي و بعدها كمريب، فيستغربون من جوايب، 

فأقول لهم : ماذا أصابكم أمل يسبق لكم أن تعرفتم عىل شاب مثيل يسعى ليكون مربياً؟

أمتنى أن يشيع األمن والسالم يف املجتمع، وأن تهدأ األمور، وأن يتخلص الناس من األحكام املسبقة ضد 

املسلمني. وأن يتغري النظام اإلجتامعي السائد، وأن يوضع حد لهذه الفوىض، فوىض إنتشار السالح وأن يقل 

عدد هؤالء الذين الهم لهم إال جمع املال. سيكون هذا العامل أفضل بدون تسلح و الحروب. أمي االن يف 

لبنان وال تستطيع مغادرة البيت ، انها خائفة . لقد وصلت إىل البلد فكان الذي يف استقبالها قنبلة انفجرت 

يف املنطقة التي تسكن فيها. انها تظل كل اليوم عند جديت وخالتي. ال يستطيع احدهم  الخروج من 

البيت و ال يستطيع احدهم اقتناء حاجيات البيت، اليستطعون القيام بأي شيئ. كل ذلك بسبب رضبات 

عنارص تنظيم داعش ، ففي كل يوم هناك إطالق النار. انها مجموعات تدفع لها أموال إلثارة الفنت 

واإلضطرابات، يجب أن يقىض عليهم يف لحظة واحدة وبضغطة زر، لو كان األمر بيدي لفعلت ذلك، لكنه 

ليس بتلك البساطة. ال ينبغي متني املوت لآلخرين، هكذا جاء يف القرآن بال يف جميع الكتب والرشائع.
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ياسمينة عمرها 19 سنة 

ياسمينة يف عامها االخري من شهادة الثناوية العامة . هاجر 

ابواها من لبنان من حوايل 20 سنة. ولدت ياسمينة يف املانيا.  

إنها املانية – لبنانية و تقطن يف منطقة نويكولن .

لقد عايشت كثريا العداء العنرصي للمسلمني بسبب غطاء رأيس . أحيانا يواجهني شخص ما و يقول يل : » أخلعي 

غطاء رأسك فالشمس مرشقة!« أو : » انزعي ذلك، انت اجمل من دون غطاء الرأس.« ردود الفعل تكون دامئا 

جارحة.  فالنظرات الناس وحدها كافية. عىل سبيل املثال يف قطاراالنفاق يحدث أحيانا ، ان يجلس أمامي احد ، 

ما ان يراين حتى يغرياملكان مبارشة. غالبا هم االشخاص املسنون. الشباب اليوم يذهبون مع االجانب اىل املدرسة 

، الجيل القديم رمبا ال يعرف الكثري من االجانب. قد يكمن إذا السبب وراء سلوكاتهم ، هو كوين ارتدي الحجاب 

و قبل ذلك مظهري االجنبي. انهم متخمون باالحكام املسبقة و االعالم يطعم هذه االحكام باستمرار بحيث ، 

اننا جميعا إرهابيون. ميكن من السهولة التأثريعىل البرش، فهم ال يعلمون ، كيف يكتسبون معرفة اخرى ، او من 

اين ميكنهم الحصول عىل معلومات صحيحة. أنهم ينساقون اىل التأثريعليهم مبارشة من دون أن يتأملوا يف ذلك.

»عىل سبيل املثال يحدث أحيانا يف قطار االنفاق أن يجلس 

أمامي راكب، ومبجرد أن يراين يغرياملكان مبارشة«

يف هذه الحالة اشعر كثريا بالنقص. إن ذلك جارح حقا و يف مثل هذه اللحظات تهتزتقتي 

بنفيس ، ان ذاك يضايقني . لو أتيحت يل الفرصة ، لقلت لذلك الشخص ، اي وظيفة 

يؤديها الحجاب يف الواقع و لرشحت له ذلك ، حتى تختفي احكامه املسبقة.

» ليس من الرضوري ان تكون هناك كلامت، فالنظرات وحدها كافية.«

صديقتي ، املحجبة هي االخرى ، تحيك يل ودامئا و باستمرار، ان ذلك يحدث معها يوميا و بسبب ذلك 

فهي متأملة. انها تسكن يف منطقة تنبلهوف. لكن العنرصين هم يف كل مكان. سواء يف نويكولن او يف 

رشلوتنبورغ  ويف كل مكان . لكن عىل سلم 1 اىل 10 هم بشكل أفضع يف هيالسدورف و يف مرتسان . 

كنت مرة هناك وعايشت ردود فعل الناس السلبية. مرة اردت أن اسجل نفيس يف مدرسة يف هيالسدورف. 

دخلت اىل املدرسة ، واحعتني هناك فعال الكثري من النظرات، التي ال ميكن لالنسان تحملها. بناء عىل ذلك 

عدلت عن تسجيل نفيس يف تلك املدرسة. يف مثل هذه اللحظات احاول ، إخفاء مشاعري . فيام مىض 

كان االمرمختلفا. كنت باالحرى انفعل من جراء ذلك و انظر اليهم ايضا بنظرات رشيرة. لكن وحتى اكون 

صادقة ، فاليوم االمرمل يعد يعني يل اي شيئ ، بحث ان ذلك حقا شيئ وضيع ، حني يقولون يل : » إخلع 

حجابك« ، عندها أفكر مع نفيس : ما الذي يعنيك يف االمر؟ و أنا ايضا ال اقول لك : إنزع حلق جسمك 

، أزل وشمك ، ارتدي مالبس معقولة و ال تبدي أماكن حساسة من جسدك.« أننا جميع برش، يجري يف 

عروقنا نفس الدم . لكن نفسيا فذلك يؤثريف فعال . عيل ان اعيش هذا يوميا. ليس من الرضوري ان تكون 

هناك كلامت ، فالنظرات وحدها كافية. كثريا ما أشعر بنفيس يف املانيا غري مرتاحة و اود ان أسافر بعيدا. ان 

أرحل اىل وطني لبنان ، هناك الكل حر. فالناس ال ينظرهكذا كثريا اىل املظهر الخارجي . هناك املسيحيون 

، الذين يتعامل معهم بتسامح ، ايضا املسلمون و اليهود. ذلك البلد هو اكرث تسامحا من املانيا.

»كثريا ما أشعر بنفيس غري مرتاحة يف املانيا، وأود ان أسافر بعيدا.

لكن هناك وقائع اكرثسوءا، والتي يتعلق األمر فيها فعال باعتداءات جسدية. عىل سبيل املثال 

حادثة مروى الرشبيني يف سنة 2009. فقد قتلت يف جلسة املحكمة يف مدينة دريسدن.15

أعتقد ، أنني سوف أعيش عىل سبيل املثال العنرصية يف مكان العمل ، حني تكون عندي 

مثال عالقة عمل بالزبائن. إذا مل احصل عىل وظيفة ، النني ارتدي الحجاب ، سوف أناضل 

من اجل حقوقي واعني محاميا. ال ينبغي ان أقنن يف حجايب . فاالمر يتعلق ، مبا احمله 

يف داخيل. فالحجاب هو قراري الذايت ، دعوين بكل بساطة أعيش حرة. و كفا.

مروى عيل الرشبيني كانت العبة دولية لكرة اليد و صيدلية مرصية. متت اهانتها سنة 8002 ، ب »اإلرهابية« و » االسالموية«   15

من طرف قاتلها الحقا يف مكان لعب االطفال. أثناء جلسة املحاكمة  يف دريسدن سنة 9002 طعن املتهم  املرأة الحامل ، حني 

همت مبغادرة قاعة املحاكمة بعد ادالءات الشهود. حيث أوضح الوكيل العام ، ان الرجل ترصف وفق »عداء متطرف لالجانب.« 
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يونس 15 سنة

يسكن مع عائلته يف نويكولن، 

حيث ترعرع و يدرس يف القسم 10 

يف احدى املدارس الثانوية.

يف األسبوعني االخريين انهيت دروس املدرسية العملية. كان ذلك خارج برلني  - يف ضاحية كونكس 

فيسرتهاوزن . حيث يعيش هناك قبل كل شيئ االملان – إذا صح التعبري. حني كنت هناك ، كانت 

تزعجتني نظراتهم كل اإلزعاج . كانوا يبدون ، و كأنهم يتساءلون: »ماذا يفعل هذا هنا االن؟ !« كان 

ذلك مثال يف القطار الرسيع او نظرات التالميذ ، الذين مررت عرب مدرستهم. حاولت تجاهلهم و رصف 

النظر بعيدا عنهم. كان ذلك يحزنني و يؤملني ، الن النظرات كان فعال جد قاسية. فأنا مل افعل يف 

الواقع شيئا ، ماذا يريدون االن مني؟ كنت أمتنى ، ان ينظروا ايل بشكل عادي و يقبلونني ، النني أنا 

االخر ايضا مجرد انسان . فحتى و ان كانوا مل يهينونني مبارشة ، فبعض النظرات تقول الكثري. إن كانت 

هناك اماكن يتملكني فيها الخوف ؟ أقول، يف طريقي اىل كونكس فيستارهاوزن كنت ال ازال مضطربا 

بعض الشيئ . كنت خائفا من ، ان يستفزين احدهم بسخافة بسبب ديانتي او مظهري الخارجي. 

يف املدرسة اإلبتدائية كنت احس ، أن التالميذ ، الذين مل يكونوا مسلمني لهم إمتيازات و 

التالميذ املسلمون مغبونني. بعض املعلمني كانوا فعال عنرصيني .  يف املدرسة الثانوية أشعر 

بنفيس احسن مع املعلمني اكرث من مدرستي السابقة. لكن هنا ايضا يوجد معلمون ، الذين 

يعملون عىل إحباط  كل تلميذ مسلم بالتايل عىل إنهاك. لكن هؤالء ال يعلمونني. 

مؤخرا كنت و اصدقايئ ناكل شيئا يف الخارج. كانت هناك سيدة عجوزة ، التي قالت 

الحدى صديقايت : » اخرجي من هنا ، عليك ان تخرجي من هنا! »

فوق هذا ما يقلقني اىل حد ما ، هي مثال ملصقات الحزب الدميقراطي االملاين للحملة االنتخابية. رأيت 

مؤخرا احداها ، مكتوب عليها »عيل ، عد اىل وطنك!«، أو شيئ من هذا القبيل . او مقاالت صحيفة 

»جريدة الصورة« : قرأت مقاال، حيث كتب احدهم ، إنه ليس ضد املسيحني او اليهود ، الشيئ الوحيد 

، الذي يزعجه هو اإلسالم . أو كذلك يف املطار : فاألملانيون يراقبون أقل بكثري من األجانب . 

حني أعامل بتمييز، أحاول ان اواجه ذلك بالكلامت . من غري إهانة و مستعمال 

كلامت جميلة. أريد ان اكون افضل من البرش، الذين عاملونني بالتمييز. 

علينا ان نكون ُمثالعليا ، من خالل تنظيم الحفالت مثال. او ميكن لالنسان كتابة كتاب حول، 

كيف هم املسلمون يف واقع األمر. أو ان يكتب األشخاص ، الذين مورس علهم التمييز، حكاياتهم 

، حتى يرى االشخاص األخرون ، كيف هو قاس ، ان يعامل االنسان و باستمرار بالتمييز. 

أسامء، العمر 20 سنة.

تسكن أسامء يف حي املوآبيت حيث نشأت ودرست مرحلتها اإلبتدائية، 

انهت بعد ذلك دراستها يف الثانوية العامة يف حي راينكن دورف، 

واليوم تدرس أسامء القانون يف جامعة بوتسدام، ومنذ سنوات وهي 

تنشط كممثلة ومخرجة يف قسم مرسح الشباب، وهي الهواية التي 

تود أسامء أن تصريها مهنة تحرتفها يف معهد املرسح والتمثيل.  

شكيل ولبايس ال يظهر لألسف أين مسلمة، وهذا يبدو شيئاً »إيجابياً« يف بادئ األمر، لكن ما أكاد أرشع 

يف الكالم حتى يتبني للمستمع بأين »أجنبية«، إن جاز هذا التعبري. كنت أذهب إال مدرسة كل التالميذ 

فيها أملان. أذكر أنهم كانوا يقلدون طريقة كالمي باألملانية، يف بادئ األمر مل أستوعب ذلك كلياً، فوقفت 

أفكر يف هذا األمر مرة، فاكتشفت بعدها أنهم كانوا يقلدون لكنتي يف النطق باألملانية. كنت إذا نطقت 

بكلمة »أنا« نطقتها »إش« بالشني وليس بالنطق األملاين األصيل بحرف فيه خليط بني الشني والكاف، 
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فاعتقدوا بعد ذلك أين غبية ودون املستوى يف اللغة. وكنت أيضا ممن اختريوا للمجموعة االستثنائية 

املتفوقة يف اللغة األملانية، فكان بعضهم يقول يل متسائالً: ماذا تريدين هنا؟ عىل ماذا تبحثني؟ إنك لست 

مبستوى هذا ألفصل، فمن جاء بك إىل هنا؟ لطاملا سمعت مثل هذه التعليقات السخيفة. وكنت أيضاً 

إذا حصلت عىل نقطة جيدة يقال لحينها: »هل استعملت طرق الغش ونسخت األجوبة من جارك حتى 

تصيل لهذه النقطة«. ولكم سارع الناس يف الحكم عيل دون أن يسبق لهم التعرف عيل. وكم سمعت 

ممن خضت معهم فحدث كالماً من قبيل: »واو! مدهش! مل أتوقع منك هذا العمق يف التفكري«.

كل من يراين ألول وهلة يظن بأين أملانية األصل، لكن ومبجرد أن أبدأ يف الحديث، ترى لسان حال بعد 

السفهاء منهم يقول: »كفى، كاناك....شتيمة مهينة توجه عادة لألجانب من ذوي األصول الجنوبية 

)من عرب وأتراك و أكراد(، بعدها أدهشهم مبنطق ذيك وتعبري لبق حتى تراهم حائرين. 

من الذي ينصب نفسه ليك يحدد كيف يكون شكل املسلم وهيئته 

من الذي نصب نفسه ليك يحدد كيف يكون شكل املسلم وهيئته إذا رآين احدهم بدون مالبس الحجاب، 

يظن بعدها مبارشة ولسان حاله يقول: » انها مسلمة عرصية« لكن، من هو املسلم العرصي عند األملان 

عادًة؟ العرصي بالنسبة لهم هو ذاك الذي يرشب الخمر ويتناول املخدرات ويهني والديه. كلام حرضت 

حفلة شبابية يسألني من يلقاين متعجباً: » ها! ماذا! ملاذا ال ترشبني الخمر؟ فأجيب قائلًة: »ألسباب دينية« 

فيقول بعد ذلك: »ماذا؟ لكن شكلك ال يظهر أنك مسلمة« فأسأل بدوري: »أنا ال أستوعب سؤالك، وكيف 

يا ترى يعرف املسلم من شكله“  من الذي ينصب نفسه ليك يحدد كيف يكون شكل املسلم وهيئته.

أسامء تحيك عن مرحلة املدرسة 

مل مير شهر رمضان يف املدرسة عىل ما يرام. كثري من التالميذ يحرتمون الشهر لكنهم ال يبدون 

تفهامً. ترى احدهم يتحدث إيل وبيده قطعة خبز. هل تعلم أنه إذا لقيت أحداً من اصدقايئ 

وهو صائم أخذت ذلك بعني اإلعتبار وال أقدم له كل مرة يف اإلسرتاحة قطعة شكوالدة.

يقول يل أحدهم و هو ميضغ األكل بفمه: » واو! أمر ال يصدق! ملاذا تفعلني بنفسك هكذا؟ مل أكن ألفعل هذا 

بنفيس. فأرشح لهم كل مرة وجهة نظري، لكن ال تسمع منهم إال كالماً من قبيل:« ليس لهذا معنى، هذا ال 

يعقل« لقد كانوا طوال الوقت ضد هذا األمر، بالرغم من أن ذلك ال يعنيهم. ويأتيني آخر يقول: »ماذا؟ تريدين 

اآلن أن تشاريك يف حصة الرياضة؟ يا إلهي إنه تعذيب للنفس. كنت حينها أذكر نفيس وأقول: »ال تبايل بكالمهم« 

كنت أستمر عىل صومي وأدرك حينها أي نوع من الناس هم أولئك الذين يحيطون يب. ملا كنت أسمع تعليقاتهم 

املتكررة كنت أعرف أنهم ال يستطيعون استشعار ما أقوم به. كانت مرحلة صعبة بالنسبة يل خصوصاً وأنا حينها 

فتاًة يف مقتبل شبابها. اليوم طورت طريقة للتعامل مع املوقف وذلك باإلنرصاف من مثل هذه املحادثات.

ال ميكن ألحد أن يعيش دينه بحرية من دون أن يكون قوياً يف شخصيته. 

وال ميكن ألحد أن يتحدث عىل دينه إذا مل يقابل بإحرتام 

ال ميكن ألحد أن يعيش دينه بحرية من دون أن يكون قوياً يف شخصيته. 

وال ميكن ألحد أن يتحدث عىل دينه إذا مل يقابل بإحرتام.

موضوع اإلسالم ليس باألمر السهل الحديث حوله، الكل يقف موقف الرفض لإلسالم والكل مثقل باألحكام 

النمطية املسبقة، ال أخوض يف مواضيع اإلسالم إال مع املسلمني، ألن الحديث معهم جميل ويزيد علمي من 

خالل ذلك. ال استطيع أن أفعل ذلك مع غري املسلمني، ألين أجد نفيس يف الحديث معهم وكأين يف رصاع مستمر. 

يحدثونك وكأنهم يعرفون دينك أكرت منك، يقولون: » نعم، نعم، ولكن سمعت كذا وكذا ... وسمعت أن هناك 

آية يف القرآن تقول ....« ال أريد أن أدخل معهم يف النقاشات. ألنك تجد نفسك دامئاً مضطراً لتربير املواقف 

كام أنهم يجعلونك يف موضع دفاع، وهذا أمر يتعبني. كلام فتح نقاش حول اإلسالم تجد املسلمني ينرصفون 

من املجلس ألن مثل هذه النقاشات ال تروقهم، واملخاطبون من غري املسلمني ال يستطيعون فهم األمور.

مل ألق ال يف املرحلة اإلبتدائية وال يف املرحلة الثانوية مشاكل مع التالميذ أو مع املدرسني. مل أجد ذلك 

إال بعدها بوقت طويل، كان ذلك يف سنة الثانوية العامة، ملا سألت يومها عن إمكانية الصالة وعام 

إن كانت هناك غرفة مخصصة لذلك، أجابني حينها مدريس فقال: »عم تسألني؟ اذهبي واطلعي عىل 

املواد القانونية ملديرية التعليم وستجدين الجواب، املدرسة مرفق عام، وال يليق ذلك هنا.«

تجد نفسك دامئاً مضطراً لتربير املواقف كام أنهم 

يجعلونك يف موضع دفاع، وهذا أمر يتعبني.

مل اتعرض لحاالت العنرصية إال بعد ذلك. كان ذلك بعدما بدأت يف التدين، وبدأ من أعرفهم من حويل يهتمون 

باألخبار السياسية ويقرأون الجرائد، وفجأة أراد كل منهم أن يناقشني يف مواضيع مختلفة، يسألونني: »ما رأيك 

يف مايحدث يف سورية؟ وما رأيك حول النساء ذوات العبايات يف إيران؟ وما رأيك فيام يحدث يف أفغانستان؟ 

وما رأيك يف حجاب املرأة؟ انك ال ترتدين الحجاب، هل هذا يعني أنك ترفضينه؟ أمل يحاول أحد اجبارك عىل 

ارتدائه؟ خصوصاً وأن والدتك ترتديه. لقد طرح عيل هذا السؤال بشكل متكرر ؛ يقولون: أمل يجربك والداك عىل 

ارتدائه؟ من اعطاكم هذا ألحق يك تتدخلوا يف أمور تخصني يف حيايت الشخصية؟  هم ال علم لهم مبا يختلج 
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يف صدري كمسلمة، ويف أي رصاع داخيل أعيش، وهم يوقدون هذا الرصاع يف صدري أكرث فأكرث. هؤالء هم 

أهم سبب يف عدم ارتدايئ للحجاب، كثري منهم يظنون أين عنيفة. مل كررت  السنة الدراسية يف الصف السابع، 

وبعد مودي بضعة أشهر قالت لبعض الفتيات: »لقد نخاف من أنك ستنهايل علينا بالرضب. ضحكت من قولهم 

فسألتهن أن سبب قولهم ذلك، فأنا أقرصكم أننت الثالثة حيث ال يزيد طويل عن 06,1, ملاذا هذا السؤال، هل 

ألين كررت السنة؟  هل ألن يل طريقة خاصة يف الكالم؟  هل ألين واثقة من نفيس بطريقة ال تعرفنها؟ مل أعرف 

ما جرى لكن استغربت قولهن يل. أنا ال استطيع إيذاء حرشة. أنا مساملة إىل أبعد حد وأكرة العنف. كنت 

أحزن دامئاً إن قال يل أحد: »ملكون أتصور أن تكوين هكذا، أنت متدينة و لست عنيفة« ومل أكون عنيفة؟ 

 أسامء تحيك عن صديقاتها املحجبات 

يل صديقة مل تقبل يف وظيفة يف محل لبيع األحذية بسبب حجابها. كانت املحادثة عن طريق الهاتف، فلام 

سمعوا لكنتها األجنبية، سألوها إن كانت ترتدي الحجاب، فلام أجابت بنعم، قالوا لها »اذن ال نريد، فأنت 

ستكونني مسؤلة البيع يف محلنا وهذا ال يليق. استغربت جوابهم وقالت: »وما دخل حجايب ببيع األحذية؟.

 كل صديقايت الاليت ترتدين الحجاب يشكني كثرياً ويتحملن كل تهمة تلصق باإلسالم. كل ما 

عشته من عنرصية ال يعترب شيئاً يذكر أمام ما تعانيه صديقايت من متييز عنرصي. 

هل تعرفون مثل هذه الحالة، حني تذهب فتاة غري محجبة وتقول. »هل تعلم أن البنات 

املحجبات لسن مساملات كام يحلو لهن أن يتظاهرن به« أو حينام يقول بعد األملان: »أرى أنه 

من غري املناسب أن تلبس بنت محجبة حذاء عاليا، إن كانت تريد أن تغطي جسدها فلتغط كل 

يشء إذن« تصوري نفسك يف مكان هؤالء املحجبات وستعلمني حجم املعاناة التي يلقينها.

هل تعلم مدى املعاناة التي تلقاها املحجبة يف هذا املجتمع، أم أسامء تعمل 

كراعية للمسنني وتتعرض يف حياتها العملية إىل كثري من العنرصية.

أعتقد أن املسنني أكرث رشاسة يف العنرصية من غريهم. أمي إمرأة قوية جداً، تتعامل يف مواقفها بحس 

من الدعابة. فمن املرىض املسنني من يرفض دخول أمي إىل بيته، ومنهم من يظن بسبب غطاء رأسها أنها 

متسولة جاءت لتشحذ فيقول لها: »ال أريد الشحاذين هنا يف بيتي«، مل تأخذ شيئاً من هذه املواقف عىل 

محمل الجد، كانت تطرح هذه الوقائع يف سلة املهمالت. لقد عانت أمي الكثري من هذه التجارب، أتعجب 

كثرياً من قوتها وشدة تحملها، لذا فأنا أنزع دامئاً قبعتي إحرتاماً لها، ألين لو كنت مكانها مل تحملت ذلك.

كنت مؤخراً اتحدث مع صديقة لوالدي وهي تقول يل: »كم أغضب حني أرى تلك النسوة املحجبات 

الاليت أقابلهن يف قطار األنفاق، يبدو يل دامئا وكأنهن يردن العزلة عن املجتمع فيربزن ذلك عن طارق 

اللباس، ولسان حليهن يقول، نحن ال نريد أن ننتمي لهذا املجتمع«، لقد أربكني كالمها هذا فقلت يف 

نفيس: من أعطاك هذا ألحق حتى تحكمني عىل هؤالء املحجبات بأنهن يفتعلن لبس الحجاب لتمرير 

تلك الرسائل. هي ال تعلم قصص تلك النسوة مع الحجاب، كيف انهن ارتدينه عن حب وإقتناع، لقد 

كانت إمرأة عنيدة الرأي، مهام حاولت اقناعها، مل استطيع إيصال يشء لها.  وبعد أشهر كتبت يل رسالة 

إلكرتونية تقول فيها: »لقد عملت يف دار لالجئني، وكان هناك شاب استبعد من املجموعة ومل يريد أحد 

إدماجه بسبب العاممة التي كان يضعها عىل رأسه، وكانوا يطالبونه بخلعها، لقد كنت أدافع عنه وعندها 

فهمت معنى كالمك معي حني تحدثنا عىل النسوة املحجبات«. كانت فخورة بفعلها وكنت بدوري 

فخورة ألين استطعت أن القن إمرأة يف الستني من عمرها درساً تستفيد منه، لقد كانت لحظة جميلة 

 

»كانت فخورة بفعلها وكنت بدوري فخورة ألين استطعت أن القن إمرأة 

يف الستني من عمرها درساً تستفيد منه، لقد كانت لحظة جميلة«

يف السنوات األخرية عرفت صورة اإلسالم حول العامل وليس فقط يف أملانية تغرياً ملحوظاً، 

ليس هناك من أحد يسمع كلمة مسلم بدون أن يربطها باإلرهاب، أصبحت اإلسالم عند 

الناس دين التشدد. لقد استطاعوا أن يؤثروا حتى يف نظرتنا ألنفسنا حيث نراها من 

زاوية واحدة. كيف استطاعوا غسل الدماغ لهذه الدرجة حتى أمكن لهم ذلك. 

إذا متكنت أن أصل برسالتي إىل شخص واحد فقط، فهذا أمر جيد يف حد ذاته 

أما عن خططي املستقبلية، فإين لن ادخر جهداً ولن أتوان يف التحدث إىل الناس، إذا 

متكنت أن أصل برسالتي إىل شخص واحد فقط، فهذا أمر جيد يف حد ذاته 
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سمرية، العمر 18 سنة.

تقطن سمرية والتي ترتدي بدورها الحجاب يف حي تيمبل هوف، 

وهي تدرس يف سنتها األخرية من الثانوية العامة يف نفس الحي. 

تعرضت عدة مرات بسبب حجايب إىل حاالت من العنرصية والتي 

بلغت إىل حد السب والشتم بالكالم العنرصي البذيئ.

آخر هذه الحاالت وقعت ليأثناء األسبوع املايض وأنا يف الحافلة مع صديقتي، هنا وقف بجانبنا أحد الركاب 

يعلق بكلامت سخيفة عىل مظهر لباسنا ويقول: أنتم أيها األجانب، أخرجوا من هذا البلد. من الطبيعي أن 

يحزنني مثل هذا املوقف، ألين ال استطيع أن استوعب كيف إلنسان أن يرفض إنساناً آخر ال ليشء إال ملظهره 

وهيئته، أحس بنوع من اإلحتقار والرفض، وبسبب ماذا؟ بسبب قطعة قامش زائدة أضعها عال رأيس.

مل يسبق يل أن عشت مثل هذه املواقف يف املدرسة. مثل ذلك يقع عادًة يف الشارع 

العام وعىل وسائل املواصالت أو يف األماكن ذات األغلبية الساحقة من األملان، مثل 

حي فيتنياو أو يف مدينة شفريين، هناك عشت مثل هذه املواقف.

لقد ولدت هنا، وكربت هنا، أتحدث لغة هذا البلد، ودرست يف مدارس هذا البلد، وأراين 

مندمجًة يف هذا البلد بالقدر الذي ميكنني أن أقول فيه بأنني جزء من مجتمع هذا البلد، 

لكني يف أحيان كثرية ألتقي فيها أناساً يريدون أن يثبتوا يل خالف ما أعتقد

أراين جزًءا من مجتمع هذا البلد، لكني يف أحيان كثرية ألتقي أناساً يريدون أن يثبتوا يل خالف ما أعتقد

تسأل عام إذا كنت أعيش حريًة دينية؟ أنا أعيش ديني، لكن السؤال 

املطروح هو إن كنت أحس فعالً بحرية التدين؟

لبايس يخالف لباس عامة الناس هنا ممن يطلق عليهم األروبيني، لذا 

أالحظ ردة أفعالهم السلبية وعدم تقبلهم لهذا األمر.

بينام كنت أقف مرة يف محل تجاريت يف طابور أنتظر دوري ليك أحاسب يف الصندوق، رأيت 

موظفة الصندوق وهي تعامل زبونة محجبة بكل وقاحة، رمبا يرجع تعاملها هذا لسوء طبعها 

وخلقها ال بسبب عنرصيتها، لكن هذا ال يهمني فترصفها الوقح بلغ حداً كبرياً، تعاملت معها 

وكأنها قطعة من .... وكأنها ال يشء، مل تعاملها معاملة اإلنسان؛ فهي مل تقابلها بتحية ومل تودعها 

بتحية، أما حالها مع الزبناء اآلخرين فقد كان مغايراً، بادلتهم التحية بكل لطف وأدب.

إذا صادفت حاالت ومواقف تصوب فيها أنظار الناس باحتقار وازدراء نحو شخص ما، فقلام أتدخل 

بكلمة ما، لكن إن بلغ األمر أن رأيت من يحتقر أمامي بالكالم السخيف والجارح فال يسعني إال 

أن أدخل عىل الخط وأقحم نفيس يف الحدث، لكن بإحرتاس شديد يف طريقة الرد، حيث أرد عليهم 

بكالم فطن ومبوضوعية لبقة ال بنفس طريقتهم يف اإلحتقار، فال أسب وال أرفع صويت بالكالم.

عند خرجنا يف املظاهرات أو أثناء املظاهرات التي قمنا بتنظيمها، لفت أنظارنا أن الحضور 

األمني يف مظاهرات املسلمني أكرث منه يف املظاهرات التي تقوم بتنظيمها جمعيات مسيحية، 

وحتى التدخل األمني يف النزاعات يكون أكرث وأرسع إذا تعلق األمر باملسلمني.  

ما أمتناه مستقبالً هو أن ال ينجر الناس خلف ما تروجه وسائل اإلعالم، وأن يسعوا إىل 

التعرف عىل املسلمني بشكل مبارش حتى ترتسم لديهم صورة واقعية وحقيقية حولنا. كام 

أمتنى أن يستخدم الناس عقولهم ليفكروا يف األسباب التي جعلتهم يرفضون اآلخرين بسبب 

جنسياتهم وأشكالهم وأصولهم. الذي يجب علينا فعله هو أن نتعايش باحرتام  وسالم.
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نيسا، العمر 17 سنة.

نشأت نيسا يف حي كرويتسربغ، وهي تدرس حالياً يف ثانوية مبنطقة نوكولن.

تحيك نيسا أن أكرث ما تتعرض له من حاالت التمييز العنرصي عندما تالحظ 

نظرات الناس حولها وهي تالحقها وال ترتكها، مام يسبب لها قلقاً بالغاً.

 

أتعرض ملثل هذه النظرات حينام أتواجد يف مناطق معينة يف برلني مثل حي مارتسان، بخالف منطقة 

نوكولن، فإين ال أشهد فيها عادًة مثل ذلك، فالحي يعج بالسكان ذوي األصول األجنبية. لكن تبقى مثل 

هذه األمور معتادة يف األحياء ذات األقلية األجنبية، فإذا ركبت قطار األنفاق هناك تالحظ أن كل من 

حويل يصوب نظره تجاه لوقت طويل، حيث عادًة ما أكون أنا الوحيدة التي ترتدي الحجاب، حينها 

تنتابني أحاسيس غريبة وغري مريحة، أحس بعزلة وغربة، لسان الحال يقول حينها: »أنت ال تلبسني مثلنا، 

إذاً فأنت لست منا«، كم امتنى حينها لو وصل القطار يف أقرص وقت إىل املحطة التي أريد. وبالرغم من 

تلك النظرات املزعجة ال أظهر ردة فعل. وال أجدين أذكر موقفاً تعرضت فيه للسب أو الكالم البذيئ.

 نيسا تحيك ع أحوالها يف املدرسة

هناك حالة يتكرر وقوعها يل وأنا يف املدرسة. أجلس يف الفصل الدرايس ويحصل أن أتحدث مع 

جاريت يف يشء ما، بينام يوجد يف نفس الوقت من يتحدث يف الجانب اآلخر من الفصل، يأيت 

األستاد ليوجه يل الكالم أنا فقط بشكل مبارش ويأمرين بالسكوت، يف حني ال يوجه أي كالم للطرف 

اآلخر، فأقول حينها يف نفيس، أن األستاذ مل يوجي كالمه لآلخر إال ألنه يعزه أكرث مني، ال أحب أن 

أظن يف أن سبب ذلك يرجع للباس الحجاب الذي أرتديه ، أحب أن يكون ظني حسناً.

تحيك نيسا أيضاً أن اإلنسان  يصنف مبارشة بسبب الحجاب يف 

قالب مخصوص. ذلك ما شاهدته مع صديقتها مثالً.

صديقتي تزاول رياضة املالكمة وكرة السلة لدى جمعيات متخصصة وهي ترتدي حجابها. أذكر أنه ملا 

ذهبت صديقتي للتسجيل يف رياضة املالكمة ألول مرة، قوبلت بإستغراب من طرف املدربني، نظراتهم 

تقول:« ماذا! فتاة محجبة، وتريد أن تزاول رياضة املالكمة؟ لقد استغرقت صديقتي جهداً كبرياً حتى 

تثبت قدراتها، الكل من مدربة وجمهور وحتى أصدقاء املدربة، كانوا ينظرون إليها باستغراب وهي تقوم 

بالتامرين بحجابها، يف حني أن مدربتها كانت دوماً حريصة عىل أن تدافع عنها، لقد أثبتت قدراتها بامتياز.

إذا ما صادفت يف الشارع العام حاالت عنرصية، فسوف أتدخل إما 

شخصياً وإما بطلب املساعدة من شخص آخر   

كلام تعرضت إىل مواقف عنرصية، واجهتها إىل حد اآلن بالتجاهل، ألين أعتقد أن هذا أفضل رد 

بالنسبة يل. فإن اظهرت تفاعيل وقلقي من املوقف فسأكون بذلك قد أكدت للطرف اآلخر أنه قد 

حقق ما أراد. أما إذا ما صادفت يف الشارع العام حاالت عنرصية، فسوف أتدخل إما شخصياً وإما 

بطلب املساعدة من شخص آخر. وإن ظهر ليأي خطر فاملوقف فسأتصل مبارشة بالرشطة.
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Informationen für Opfer und Zeug_innen 

Was können Sie tun, wenn Sie aus rechten, rassistischen oder antisemiti-
schen Gründen bedroht, verfolgt, beleidigt, geschlagen, verletzt wurden? 

Eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen: 
Lassen Sie sich die erlittenen Verletzungen attestieren und fotografieren. 

Gedächtnisprotokoll schreiben: 
Versuchen Sie, alles was geschehen ist und was Ihnen noch einfällt mög-
lichst genau aufzuschreiben. Das kann bei einem Gerichtsprozess sehr 
nützlich sein: Was passierte genau? Wann? Wo? Wieviele Angreifer_in-
nen? Wie sahen diese aus? Gab es Leute in der Nähe, Zeug_innen? Was 
geschah danach? usw. 

Zu ReachOut gehen: 
Sie bekommen dort Informationen zu möglichen rechtlichen Schritten, 
Beratung bei psychologischen Fragen und Hilfe bei der Antragstellung für 
finanzielle Unterstützung. 

Anzeige erstatten: 
Sie können die Tat bei jeder Polizeidienststelle oder schriftlich bei der 
Staatsanwalt-schaft oder bei der Internetwache anzeigen, auch gegen Un-
bekannte. ReachOut kann Sie dabei beraten und begleiten. 

Psychologische Betreuung erhalten: 
ReachOut vermittelt Ihnen Kontakt zu speziellen therapeutischen Einrich-
tungen. 

Öffentlichkeit herstellen: 
Wollen Sie die Öffentlichkeit (Zeitungen, Radio, Fernsehen) informieren: 
ReachOut unterstützt Sie dabei. 

Sie sind Zeug_in eines rechten, rassistischen, antisemitischen An-
griffs geworden? Auch Sie können etwas tun! 
• Sie können die Polizei rufen oder die Betroffenen zur Polizei begleiten. 
• Sie können Aufmerksamkeit erregen, Unbeteiligte ansprechen und 

Hilfe holen. 
• Sie können nach der Tat bei den Betroffenen bleiben oder sie zum Arzt 

oder ins Krankenhaus begleiten. 
• Sie können sich als Zeug_in zur Verfügung stellen. 
• Sie können die Betroffenen beim Telefonieren unterstützen.

ماذا تعني ريتش أوت

ريتش أوت مكتب استشاره لضحايا اليمني والعنصرية 

ومعاداة السامية في برلني.

نقدم الدعم والنصح ألهالي وأصدقاء وشهود ضحايا 

االعتداء.

وضع ومستقبل ضحايا أي اعتداء عنصري ومييني 

ومعادي للسامية يعتبر من أسس عملنا.

ريتش أوت تقدم برامج تثقيفية حلضارات متعددة 

ومناهضة للعنصرية.

ريتش أوت تتحرى وتوثق وتنشر بشكل دوري 

اعتداءات اليمني املتطرف والعنصرية ومعاداة السامية. 

 اخلدمات التي نقدمها:

 اإلرشاد والدعم املعنوي بعد االعتداء.

 العون في اتخاذ القرار ملتابعة احلدث. 

 اإلشارة إلى االحتماالت القانونية )تقدمي شكوى... الخ(

 املساعدة إليجاد محامي.

 املرافقة إلى الشرطة والدوائر الرسمية والطبيب... الخ.

 االستعداد القانوني الذاتي قبل وبعد جلسات احملكمة.

 اإلرشاد حول الدعم املادي )مصاريف احملكمة، دفع 

 تعويض... الخ(

 استشارات نفسية وإجتماعية.

 الوساطة لتوفير العالج.

 توفير مرشد لضحايا وشهود عنف اليمني والعنصرية 

ومعاداة السامية. 
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 معلومات لضحايا وشهود

اإلعتداءات العنصرية

 ماذا الذي تستطيع فعله اذا تعرضت للتهديد، االهانة، الضرب او اإلصابة من مجموعة ميينية عنصرية.

ال يحق ألي كان االعتداء عليك، ليس مهمًا ماذا فعلت وماذا قلت كما ان دفاعك عن نفسك أو عدمه ال يضرك.

 البحث عن طبيب أو طبيبة:

أطلب من الطبيب أن يزودك بتقرير طبي عن اإلصابة وأن 

يصورها.

 دّون تقرير من الذاكرة:

حاول أن تكتب كل ما حدث لك وما تتذكره من االعتداء وليكن 

تقريرك دقيقًا قدر اإلمكان ليصبح له جدوى أمام القضاء: 

ماذا حدث بالضبط؟ ومتى؟ وأين؟ كم كان عدد املهاجمني؟ ما 

هي أوصافهم؟ هل كان هناك أناس شهود بالقرب من مكان 

احلدث؟ ماذا حصل بعد ذلك؟ …الخ.

 الذهاب إلى ريتش اوت:

حتصل هناك على معلومات حول احتماالت اخلطوات القانونية 

واإلرشاد حول املشكلة النفسية واملساعدة في تقدمي طلب 

للحصول على دعم مادي. 

 تقدمي شكوى:

ميكنك التقدم ببالغ لدى الشرطة عن احلادث أو رفع شكوى 

خطية لدى املدعي العام وحتى ضد مجهول. ريتش أوت ترشدك 

وترافقك.

 احلصول على العالج:

ريتش أوت تتوسط لك عند مراكز العالج. 

 توفير اإلعالم :

هل تريد إبالغ الرأي العام )اجلرائد والراديو والتلفاز(، ريتش 

أوت تدعمك بذلك. 

هل كنت شاهد عيان على إعتداء عنصري مييني متطرف ومعادي للسامية؟

ميكنك أيضا  فعل شيء! 

إبالغ الشرطة أو اصطحاب املعتدى عليه إلى مركز الشرطة. 

العمل على لفت االنتباه ومخاطبة املارة ومحاولة احلصول على مساعدة. 

دعم املعتدى عليه باالتصال. 

البقاء مع املعتدى عليه أو مرافقته إلى املستشفى. 

تقدمي نفسك كشاهد. 
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