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ـ  مشروع مشترك لكل من جامعة ماغدبورغ 
شتيند�ل وشبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا
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جون جوزيف ليفي

بدعم من



    تقديم عام 

سفراء بين ضفتين
06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبد �للطيف يوسفي، رحيم حجي، صرية موقيت

 عز الدين المعروفي   
08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �فتتاحية شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا

 د. منير عزاوي 
   10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �لمندوب �لجهوي لمؤسسة هانس ز�يدل في �لمغرب وموريتانيا

اأنيته فيدمان ماوتس وزيرة الدولة لشؤون الهجرة واللجوء والاندماج )2018 – 2021(
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كلمة تقديمية

من المغرب اإلى األمانيا
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جيسيكا شيفر، مونى �لمعروفي، رحيم حجي

جيسيكا شيفر
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاولة لاعادة ترتيب مساهمات هذ� �لعمل

  الجيل الاأول
بيتر هاوسفالد

24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "جلب �ليد �لعاملة �لاأجنبية"
اأم كلثوم بوڭـرين

30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�أحب �لخير للجميع و�أشعر بالحزن عندما �أرى �لعنف و�لظلم."
زينب الداودي

38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "بدلاً من �لتحرر، تعرفت على �لجنون �لمعاصر".
محمد عسيلة

46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "سيرتي �لمختصرة"
محمد اأخرضيض

48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "في �لو�قع، �أردت فقط زيارة خالي"
ميمونت حجي

60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�إيماينو"

    جيل الطلبة

جون جوزيف ليفي
66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "ما بقي �لاآن هو مجرد �أقلية لثقافة بعدما تقلصت �أعد�دها بشكل كبير"

عبد الرحمن مشراوي
70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "رحلة جنوب ـ شمال: سيرة حياة"

ليلى بكراوي
82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "بحث متو�صل عن �لجديد"

حسن ديهازي
86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "عدم �لاستسلام و�لاصر�ر على تحقيق �لهدف"

صرية موقيت
90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�أناضل ضد كل �أشكال �لتمييز."

لفهرس ا النارش
يمنع نشر �أو نقل هذ� �لكتاب �أو �أي جزء منه باأي وسيلة 

من �لوسائل �لورقية �أو �لالكترونية �إلا باإذن خطي مباشر.
�إن �لاآر�ء �لو�ردة في هذ� �لكتاب تعبر عن ر�أي �أصحابها.

جميع الحقوق محفوظة

اإشراف  اإعداد و
عبد �للطيف يوسفي | رحيم حجي | صرية موقيت

 اإشراف
رحيم حجي | صرية موقيت

 التصميم الغرافيكي )المحتوى والغلاف(
عبد �للطيف يوسفي

 المترجم
محمد مسعاد

�لطبعة �لاأولى 2022

حقوق �لنشر لدى �لمشرفين على �لمشروع

حقوق �لصور لدى �لمصورين



    الجيل الثاني 

ناريمان حموتي راينكه
102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�أنا جندية �ألمانية، هل هناك �ندماج �أكثر من هذ�؟"

 زينب المسرار
106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�لمغرب هو موطن جذوري �لدينية و�لثقافية."

 ميمون عزيزي
   114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "مبداأ الاأمل اأو كيف نمضي قدما في الحياة."

مليكة العبدلاوي
120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�لتنوع في مجتمعنا هو فرصة لنا جميًعا، يجب �لاستفادة من �إمكانياته �لكبيرة."

حفصة البوحموشي
128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "على �لمسلمين �ستعادة سلطة �لنقاش"

وسيمة لعبيش
134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�أحب �أن �أكون كما �أنا وليس كما ير�ه �لاآخرون"

     العمل الجمعوي

محمد الكروشي
148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يجابية في هذ� �لعالم، بد�أت كحلم وكفكرة طوباوية". "�لعديد من �لتطور�ت �لاإ

مجيد حمدوشي
156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�لاعتر�ف �لمتبادل �أساس �لاحتر�م"

محمد البوزياني
162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "جاليتنا كبرت و�أصبحت �أكثر تنوعا."

كريم زيدان
166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "لون �لبشرة �أو �لاأصل هما مجرد مشكلة في �أذهان �لناس."

    عالم الفن

مريم صاب
174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�أجد نفسي مستمتعة عندما تتعانق في حياتي ثقافتين مختلفتين وثريتين."

مونية رزق الله
178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "برلين عاصمة �لموسيقى �لكلاسيكية ومستقبلك هناك"

مليكة رياض
184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "رصيف �لولع - سيرة ذ�تية"

بنعيسي لمروبل
188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�أحب �لشخص �لذي يجعل ذ�ته موضوعا للسخرية."

حياة الشاوي
196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�إرث �لحنين"

  الرياضة  
رشيد العزوزي

202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "كنت �أول مغربي يخوض منافسات �لبندسليغا."

    اآداب وشعر  

خالد سيهولي
208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "طنجة من هنا تبحر �لسفن نحو �لعالم"

اإدريس الجاي
214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " �للسان ما فيه عظم ""

فوزية طيبي
216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "�لقصيدة لا وطن لها!"

محمد مسعاد
222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "نظار�ت �لخائن"

عبد اللطيف يوسفي
226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساأتزوج كلبا
235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منطقة عازلة

     سيرة]حياتي[

…………………………………………
238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………… 

لفهرس ا لفهرس ا



مكانيات محدودة. لا ندعي �أن هذ� �لعمل يمثل مغاربة �ألمانيا، ولكنه محاولة لتسليط �لضوء على جزء منهم، و�لمساهمة في توثيق هذه �لذ�كرة. كنا نتمنى �أن تكون �لمساهمات �أكثر ولكن �لاإ
شبكة �لكفاء�ت �لاألمانية �لمغربية، تهدف �أساسا �إلى �لمساهمة في تعزيز �لتنمية �لمستد�مة في �لمغرب من خلال نقل �لمعرفة وتمكين �لاألمان من �أصل مغربي من �لمشاركة �لمجتمعية و�لسياسية، ومد جسور �لتعاون بين �ألمانيا و�لمغرب.  67

تقديم ـ عبد �للطيف يوسفي | رحيم حجي | صرية موقيتمسار�ت مغربية �ألمانية

تصوير ـ ريناته كوهلر ـ جسر ستوربيلت، �لدنمارك

حجي، وعبد �للطيف �ليوسفي، �أحد �لمساهمين �لاأساسيين في تنظيم 
و�إحياء �لذكرى �لخمسين، فكرة لتجميع ونشر كتاب يحتوي على 
بورتريهات ومقابلات و�أعمال �أدبية تتناول �لهجرة �لمغربية في �ألمانيا 

بطرق متعددة. غير �أن �لد�فع �لحاسم ور�ء �إنجاز هذ� �لمشروع تمثل في 
�أحد�ث "ليلة ر�أس �لسنة في كولونيا" عام 2015. �إذ �إن �أي شخص 
تابع �لتقارير �لصحفية �لتي تناولت تلك �لاأحد�ث، يتكون لديه �نطباع 

باأن �لجالية �لمغربية في �ألمانيا تتكون حصرًيا من شبان مهووسين جنسيا، 
يجوبون �لبلاد طولا وعرضا ويتحرشون بالنساء. وقد توجت ذروة هذ� 
�لوصم بمصطلح "نفريس" „Nafris“ �لذي ظهر فجاأة على شفاه 

�لجميع. وهو �لمصطلح �لذي كانت تستخدمه قو�ت �لاأمن في ملفاتها 
كوصف مختزل لمرتكبي �لجنح من شمال �إفريقيا. بين عشية وضحاها، 

وجد �لعديد من مغاربة �ألمانيا �أنفسهم وجها لوجه مع هذ� �لوصم 
باعتبارهم مجرد �أجانب ينبغي حشرهم في �لز�وية، ودفعهم �إلى هامش 

�لمجتمع. وهي �لاأحكام �لجاهزة �لتي حاولو� بكل جهدهم تغييرها 
على �متد�د عقود من خلال �لعمل �لجاد، و�لالتز�م، و�لتعليم، و�لاأد�ء 

نجاز  �لجيد. شكلت هذه �لتطور�ت حافز� �أساسيا لدينا للمضي قُدًما لاإ

�لقارسة و�أيامها �لقصيرة في بلدة صغيرة في غابة �لبلاتينات غرب �لبلاد. 
كانت لديه رغبة جامحة في �لتحدث بلغته �لاأم. وبما �أنه وقتها كانت 

�لمكالمات �لهاتفية مع �لاأهل في �لمغرب باهظة �لثمن ومعقدة وتستغرق 
وقًتا طويلاً، كما �أنه لم يجرؤ على ولوج حانة �لقرية، لاأن �لحانات 

و�لمقاهي عادة ما يكون زو�رها من �لزبائن �لد�ئمين، ويصعب �لتو�صل 
و�لانسجام معهم، ناهيك عن �لحاجز �للغوي للهجة "�لبلاتينية" �لتي 

بالكاد يمكن فهمها، فما كان منه �إلا �أن توجه �إلى �أقرب مركز شرطة، 
وطلب من �لشرطي �لمناوب �أن يساعده في �لعثور على عنو�ن �أو رقم 

هاتف �أحد �لمغاربة �لقاطنين في �لمناطق �لمجاورة، لاأنه وحيد، ويريد 
�لتعرف على �أبناء بلده. تفهم �لشرطي وضعية هذ� �لز�ئر �لغريب، وتناول 
ورقة وكتب له �سما وعنو�نا. وعندما نظر �لغريب �إلى �لورقة �أصابه ضحك 

هستيري، لاأن �لاسم �لمكتوب على �لورقة لم يكن سوى �سمه هو. 
�نطلاقا من هذه �لقصة �لتي �أخذنا بعدها بعين �لاعتبار، �ألقينا نظرة على 
نصوص وصور �لمغاربة �لاألمان. �إنهم جسر وسفر�ء �أثرو� وطنهم �لجديد، 

ونماذج يحتذى بها في خدمة �لبلد �لاأصل. 
قراءة ممتعة.

القارئات العزيزات، القراء الاأعزاء، 
تعود فكرة هذ� �لكتاب �إلى بضع سنو�ت للور�ء. وهي خرجت من رحم 
�حتفالية شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا في 2013 بمناسبة مرور 

خمسين سنة على �لهجرة �لمغربية في �ألمانيا. فقد خلف هذ� �لحدث 
�لاحتفالي، �لذي ر�فقه معرض "سفر�ء بين ضفتين" عن خلفية وسياق 

قامة وبلد  �لهجرة �لمغربية �إلى �ألمانيا، ردود فعل �إيجابية للغاية في بلد �لاإ
�لاأصل معا. وهو �لحدث �لذي حضره عدد من �لضيوف، من بينهم 
على سبيل �لمثال لا �لحصر: من �لجانب �لاألماني �لبروفيسور نوبرت 
لامارت رئيس �لبندستاغ �آنذ�ك، و�لاأستاذة �لجامعية و�لرئيسة �لسابقة 
للبرلمان �لاألماني ريتا سيسموت، وممثل �لمستشارة �لاألمانية �أنغيلا 

ميركيل في �إفريقيا، وشخصيات �أخرى من عالم �لسياسة و�لفكر و�لبحث 
�لعلمي. �أما من �لجانب �لمغربي فشارك سفير �لمملكة �لمغربية في برلين 
عمر زنيبر، �إلى جانب وزير مغاربة �لعالم عبد �للطيف معزوز، وشخصيات 
�أخرى ممثلة لمجلس �لجالية �لمغربية في �لخارج ومؤسسة �لحسن �لثاني 

للمغاربة �لمقيمين في �لخارج. كما شهدت �لاحتفالية عدة فعاليات، 
ومو�ئد مستديرة، وعروضا موسيقية ومسرحية.

يجابية لهذه �لفعالية بلورت لدينا: صرية موقيت، ورحيم  �لاأصد�ء �لاإ

سفراء بين ضفتين
عبد �للطيف يوسفي، رحيم حجي، صرية موقيت

ظهار �لتنوع و�لاختلاف لدى مغاربة �ألمانيا في جميع  هذ� �لعمل، ولاإ
مجالات �لحياة. غني عن �لقول �إننا لا نتجاهل، ولا نقلل من �أهمية 
جر�ء�ت  هذه �لمساألة. فمن �لضروري �لتقصي في �لاأسباب و�تخاذ �لاإ

ضد �لمتورطين. غير �أن �ختز�ل مغاربة �ألمانيا في هذ� �لحدث، �أمر غير 
طلاق. من خلال هذ� �لكتاب نعبر عن رغبة مغاربة  منصف على �لاإ
�ألمانيا في �لتعريف بهم لدى �لر�أي �لعام �لاألماني على نطاق �أوسع، 
على �أمل �لقضاء على �لاأحكام �لمسبقة و�لجاهزة، ومو�جهة �لتمييز 

و�لعنصرية. من �لاأهمية بمكان �لتاأكيد على مدى �إصر�ر�نا طيلة مدة 
�إنجاز هذ� �لعمل على �لحفاظ على هذه �لمساهمات بشكلها �لاأصلي 
دون تعديل، �أو تنقيح، �أو �إضافة. لذ�، فاإن كل مساهمة هنا هي فريدة 

من نوعها، وكاأنها حلقة في سلسلة تاريخ �لهجرة �لمغربية. عند قر�ءة هذه 
�لمشاركات �لفردية، وفرزها، وتصميمها، كنا سعد�ء للغاية لحد �لتاأثر 

بقصص �لسير �لذ�تية �لمتنوعة لشخصيات من مختلف فئات �لمجتمع. 
وبرز هذ� �لتطور �لاجتماعي بشكل خاص في �إحدى �لحكايات �لتي يتم 
تد�ولها على سبيل �لنكتة. �إنها تقول �إن �أحد �لمغاربة، �أو من كان يعرف 

وقتها بـ "�لعامل �لضيف"، وجد نفسه محاطا بعزلته في ليالي �لشتاء 

تقدمي
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�فتتاحية شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا ـ عز �لدين �لمعروفي

سبيل �لمثال لا �لحصر: مشاريع �لطاقة �لشمسية في مجال �إمد�د�ت 
�لمياه في منطقة �لصويرة، و�لمر�فق �لطبية في منطقة فكيك، و�لعديد 
علامية حول مو�ضيع �جتماعية وعلمية  من ورش �لعمل و�لفعاليات �لاإ

و�قتصادية وقضايا �لمشاركة، لاسيما في مجال تعليم وتنوير مغاربة 
�ألمانيا. 

هناك حدث �آخر يلوح في �لاأفق لتعزيز �لتفاهم و�لعلاقات �لوثيقة بين 
شعبي �لبلدين، �ألا وهو �لاحتفال في عام 2023 بالذكرى �لستين 
للهجرة �لمغربية في �ألمانيا. فاتفاقية جلب �ليد �لعاملة �لمغربية �إلى 

�ألمانيا لعام 1963، هي جزء من عدد من �تفاقيات جلب �ليد �لعاملة 
�لاأجنبية للعمل في �ألمانيا، �أحيانا في ظل ظروف صعبة للغاية، من 

�أجل �لمساهمة في �إعادة بناء و�زدهار �قتصاد �ألمانيا بعد �لدمار �لذي 
تعرض له جر�ء �لحرب �لعالمية �لثانية. وكما توضح �لمساهمات �لو�ردة 

في هذ� �لعمل، فاإن مغاربة �لجيل �لاأول كافحو� وناضلو� تدريجياً من 
�أجل ظروف عمل وعيش �أفضل، ومن �أجل �نتز�ع �لمزيد من �لحقوق 

و�لمشاركة �لد�ئمة في هذ� �لمجتمع، �لذي ساهمو� في �إعادة تشكيله 
على �لمدى �لطويل �أيضا. تهدف �حتفالية �لذكرى �لستين ـ مستلهمة 

�لاأثر �لجيد لاحتفالية مرور نصف قرن، �لتي خلدتها �لشبكة في 
برلين عام �ألفين وثلاثة عشر تحت �لرعاية �لسامية لصاحب �لجلالة 

محمد �لسادس ـ �إلى تعزيز وتقوية �لتنوع �لثقافي و�لتضامن في �ألمانيا، 
من خلال �ستحضار �لتاريخ �لمتعدد للهجرة ومنحه �لتقدير �لذي 

يستحقه. 

ُعرض كتاب "مسار�ت مغربية ـ �ألمانيا: تقاطعات في �لحياة 
و�لمجتمع" في �لعديد من �لمدن �لاألمانية ضمن فعاليات متنوعة 
)موسيقية، و�أدبية، وفنية(. و�لهدف من هذ� �لعمل هو �إبر�ز �لسير 

�لذ�تية �لمتنوعة للمشاركين و�لمشاركات، ومنح �لمهتمين في �ألمانيا 
رؤية �أخرى حول و�قع حياة �لمهاجرين، وبالتالي �إبر�ز وجهات �لنظر 

�لتي تُظهر مزيًد� من �لتقدير لمشاركتهم �لمجتمعية. 
ترجمة �لكتاب �إلى �للغة �لعربية بفضل مؤسسة هانس ز�يدل من 

شاأنها �لتعريف بهذه �لمسار�ت �لمغربية �لاألمانية وتقاطعاتها في �لحياة 
و�لمجتمع، عبر سلسلة من �لفعاليات في عدد من �لمدن �لمغربية. 

كما ستتيح للقارئ �لمغربي فرصة للتعرف عن كثب على حياة وعمل 
مغاربة �ألمانيا وتاريخ هجرتهم. 

قر�ءة ممتعة ومفيدة. 
د عز�لدين �لمعروفي: رئيس شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا

القارئات العزيزات، القراء الاأعزاء، 
يتضمن هذ� �لمجلد قصص �لعديد من �لمغاربة، �لذين قررو� �لهجرة 

�إلى �ألمانيا لاأسباب مختلفة، بعضهم من �أجل �لدر�سة، و�لبعض �لاآخر 
للعمل، و�آخرون في �إطار لم شمل �لاأسر. كما يقربنا هذ� �لعمل �أكثر 
من هو�جس وتطلعات �لجيل �لثاني. وهو ما يجعل هذ� �لمجلد مر�آة 
تعكس حيوية تاريخ �لهجرة �لمغربية �إلى �ألمانيا بعد �لحرب �لعالمية 

�لثانية. تعتبر �لهجرة بالنسبة للعديد من �لاأشخاص، قر�ًر� صعًبا ومؤلًما 
�أحيانا، وتحديا كبير�. �إذ يتعين عليهم سلك طريقهم للتغلب على 

ثقافات وبنًى جديدة، في ظل ظروف غير مستقرة ومقلقة في �لغالب، 
من �أجل �إثبات �لذ�ت وتاأمين وجود جديد وعلاقات جديدة.

يلقي هذ� �لمجلد نظرة عامة وغنية على تاريخ هجرة �لمغاربة �إلى 
�ألمانيا، من خلال قصص ذ�تية مثيرة لعدد من �لاأشخاص تعكس 
مدى �رتباط حياتهم و�لتصاق تجاربهم مع �لهجرة. لقد قدم هؤلاء 

�لاأشخاص مساهمات مهمة في �لتنمية �لاقتصادية و�لاجتماعية لكلا 
�لبلدين، لم تحظ �إلى حد ما بالاعتر�ف �للازم. ياأتي هذ� �لعمل 

بر�ز هذه �لمز�يا في �لمجتمعين �لاألماني و�لمغربي كتقدير  كمحاولة لاإ
لهذه �لجهود. كما يصبو هذ� �لمجلد �أيضا �إلى �إظهار �لتنوع و�لتعايش 

�لثقافي وتعزيز �أهميتهما في �لمجتمع. 

�أنا شخصياً هاجرت �إلى �ألمانيا مرتين، مرة للدر�سة من خلال منحة 
در�سية لاأكاديمة �لتبادل �لجامعي )DAAD( ومرة �أخرى في عام 

1994 لتولي وظيفة في قطاع �لبيئة، ولكي �أكون قرب �أسرتي �لتي 

�أسستها �آنذ�ك. من خلال هجرتي بين �لثقافتين تعلمت �أن �أقدر تقبل 
�لاآخر و�لتنوع و�لتعايش بين �لثقافات. كما �أدركت �أيًضا مدى عولمة 

تر�بط مجتمعنا وبيئتنا. 
 ،)DMK( وبهذه �لروح تعمل شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا

و�لتي حددت لنفسها هدف �لتقريب بين �لناس في �ألمانيا 
و�لمغرب من خلال �لتبادل و�لتعاون في �لمجالات �لعلمية و�لثقافية 

و�لاجتماعية.
خصوصا في �أوقات �لاأزمات هذه جر�ء جائحة كورونا وتد�عيات تغير 

�لمناخ و�لحروب في مناطق مختلفة من �لعالم، هناك حاجة ماسة 
�أكثر من �أي وقت مضى �إلى �لتفاهم و�لتعاون و�لتضامن �لدولي. هذ� 

ضافة �إلى �لدور �لمهم لشبكات �لمجتمع �لمدني في تذويب  بالاإ
�لخلافات وتقريب وجهات �لنظر، على غر�ر ما حدث خلال �لاأزمة 
�لسياسية �لتي شهدتها �لعلاقات �لاألمانية �لمغربية في سنة 2021.

ترى �لشبكة نفسها جسر� بين �لبلدين، من خلال تنفيذ �لعديد من 
�لمشاريع في �ألمانيا و�لمغرب منذ تاأسيسها في عام 2009؛ منها على 



القراء الاأعزاء، 
كثيًر� ما يتم سؤ�لي عن كيفية تعزيز �لتماسك و�لاندماج في بلدنا 

�لمتنوع. فيكون جو�بي: عبر �لبحث عن �لقو�سم �لمشتركة، عوض 
�لاهتمام بما يفرقنا، وعندما يثبت �لناس ذو�تهم، وتتاح لهم فرصة 

�لمشاركة، وعندما نلتزم بدعم بعضنا �لبعض. �إثبات �لذ�ت، و�لمشاركة، 
و�لالتز�م �لمجتمعي من �أجل �لاآخرين، هذه هي �لركائز �لثلاثة �لتي تميز 
�لعديد من مسار�ت �لحياة �لمغربية �لاألمانية، �لتي يمكننا �كتشافها في 

هذ� �لكتاب. ففي عام 1963 قمنا على وجه �لتحديد بجلب يد عاملة 
مغربية �إلى �ألمانيا، وبعد �أكثر من نصف قرن لا يز�ل تاريخ هذه �لهجرة 

ومسار�ت �أصحابها وحاضرهم غير معروف �إلى حد ما. وذلك بالرغم من 
مساهمتهم كعمال وعاملات في �لمعجزة �لاقتصادية �لاألمانية. ولكن 
�ليوم هناك حو�لي 240 �ألف شخص من �أصل مغربي يعيشون بشكل 

رئيسي في �لمناطق �لصناعية و�لمدن �لكبرى. 

شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا و�لمساهمون في هذ� �لكتاب 
يسلطون �لضوء عن مسار�تهم و�نجاز�تهم. �إنهم يساهمون في �أن 

ننظر �إلى �لمهاجرين من �لمغرب و�أبنائهم و�أحفادهم ليس كمجموعة 
و�حدة، بل كقصص هجرة تعكس �لتنوع من حيث �لمشاركة، 

القارئات العزيزات، القراء الاأعزاء، 
تغمرني سعادة كبيرة �أن نضع بين �أيديكم �لترجمة �لعربية لهذ� �لعمل: 

"مسار�ت مغربية ـ �ألمانية: تقاطعات في �لحياة و�لمجتمع" لشبكة 
�لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا. وهو ما سيتيح للقارئ �لعربي �أيضا فرصة 

لقاء نظرة عميقة على هذ� �لمحتوى ذي �لخلفية �لاألمانية.  لاإ

عندما قر�أت هذ� �لمجلد باللغة �لاألمانية لاأول مرة، حلقت بي �لكثير من 
�لمقتطفات �إلى �لعديد من �لذكريات عن طفولتي وو�لدْي و�أقاربي: من 
بينها �نتقال و�لدي في عام 1970 من �أحفير في �أقصى شرق �لمغرب 

�إلى �ألسدورف باأقصى غرب �ألمانيا، ذكريات عن �لكدح من �أجل 
تاأسيس حياة جديدة في ظل ظروف صعبة للغاية، وتنشئة �أطفال في بيئة 

�أجنبية، وعن �لعطل �لصيفية �لمنتظمة بالسيارة �إلى �لمغرب، و�لاأعمال 
�لتطوعية خدمة للجالية و�لمجتمع. فحتى لو كان هذ� �لعمل يعكس 

تنوعا كبير� في مسار�ت �لحياة، �إلا �أن هناك د�ئما عدد� مذهلا من �أوجه 
�لتشابه �لتي تزخر بها �لسير �لذ�تية �لمختلفة.

قدم �لمشاركون في هذ� �لعمل مساهمات مهمة لتطوير �لمقاولات 
و�لمؤسسات و�لجمعيات �لتي عملو� فيها. وفتحو� �آفاًقا جديدة لاأبنائهم 

و�للغات، و�لثقافات، و�لاأديان. ويظهر هذ� �لكتاب �أن مسار�ت �لحياة 
�لمغربية �لاألمانية تشمل جميع قطاعات مجتمعنا، �لجيش، و�لرياضة، 

و�لعمل �لتطوعي، و�لفن، و�لثقافة وغيرها. 

و�ليوم هم �أيًضا جسر بين بلدنا و�لاتحاد �لاأوروبي و�لمغرب. فالعديد من 
�لمغاربة �لاألمان يستخدمون علاقاتهم �لعابرة للحدود من �أجل �لتنمية 

نجاز�ت �لتي حققها �لمغاربة  في �لمغرب. تمثل مسار�ت �لحياة هذه و�لاإ
�لاألمان حقيقة �أن �لتنوع يجعل بلدنا قوًيا، �إذ� ركزنا على �لاندماج 

و�لاستثمار في عقول بلدنا. �إن �لتنوع �لثقافي و�للغوي، و�لتز�م �لاأشخاص 
من �أصول مهاجرة هي مصدر قوة للتماسك �لاجتماعي ومستقبل 

�أوروبا �لقوية. هذه �لقناعة �لر�سخة تصب �أيضا في خطة �لعمل �لوطنية 
للاندماج، و�لتي �أنسقها نيابة على �لحكومة �لاألمانية. تُظهر �لبورتريهات 

كيف ينجح �إثبات �لذ�ت و�لمشاركة. �إنها نماذج يحتذى بها لتعزيز 
�لمشاركة لدى �أناس �آخرين من �أصول مهاجرة في �ألمانيا. 

�أشكركم من �أعماق قلبي! 
اأنيته فيدمان

و�أحفادهم وعائلاتهم. كما كانت لهم مساهمات مهمة في تنمية 
�لمجتمعْين �لمغربي و�لاألماني. وهو ما يجعلها �إنجاز�ت تستحق 

�أقصى درجات �لتقدير و�لاحتر�م. 

طار �أتمنى لشبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا مزيد�  وفي هذ� �لاإ
من �لنجاح لبناء جسور متينة بين �لمغرب و�ألمانيا. فنحن في �أمس 

�لحاجة �إلى ذلك �أكثر من �أي وقت مضى. وقد �أظهر لنا عام 2021 
مدى �أهمية هذ� �لاأمر بشكل و�ضح للغاية. وستو�صل مؤسسة هانس 

ز�يدل من جهتها تعزيز وتطوير هذ� �لتبادل في �لمستقبل.

يعرض هذ� �لمجلد �لغني مساهمات نموذجية في مجال �لتعايش 
و�لتبادل بين �لثقافات و�لشعوب. �إنه عمل يستحق �لكثير من �لاهتمام 

و�لقر�ءة �لمتفحصة. 

منير عزاوي

تصوير: شتيفن كوغلر ـ وزيرة �لدولة �أنيته فيدمان ماوتس
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كلمة تقديمية - د. منير عز�وي كلمة تقديمية ـ �أنيته فيدمان ماوتسمسار�ت مغربية �ألمانية 

كلمة تقديمية
�أنيته فيدمان ماوتس وزيرة �لدولة لشؤون �لهجرة و�للجوء و�لاندماج )2018 ـ 2021(

د. منير عزاوي
�لمندوب �لجهوي لمؤسسة هانس ز�يدل في �لمغرب وموريتانيا

تصوير: د. منير عز�وي - بورتريه
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2015 ص 22 وما يليها، مقابلة بيتر هاوسفالد(. وهذ� ما دفع عبد 

�للطيف عبد �لوهاب في عام 1959 لاأن يقترح على وز�رة �لخارجية 
�لاألمانية �تفاقية لجلب �ليد �لعاملة �لمغربية. غير �أن هذ� �لمقترح تم 

رفضه في �لبد�ية. وبعد عام، قام �لسفير �لمغربي بمحاولة �أخرى، لكن 
�ألمانيا ظلت متمسكة بموقفها. بيد �أنها عرضت في �لمقابل تدريب 

حو�لي 1000 عامل شاب مغربي لمدة عام، شريطة �أن يكونو� قد 
�أكملو� تدريبا مهنيا ولديهم معرفة باللغة �لاألمانية )كليم 2015، ص 
22(. في هذه �لفترة، كان باإمكان �لاأشخاص �لاأجانب �إبر�م عقود 

عمل فردية مع �لشركات �لاألمانية. ومن �أجل ذلك، كان يتطلب �لاأمر 
منهم �لتوفر على �تصالات وشيء من �لمعرفة ومو�فقة مكتب �لشغل. 
ونظًر� لعدم وجود شرط للحصول على تاأشيرة في ذلك �لوقت، وجد 
�لعديد من �لمغاربة فرص عمل بعدما سافرو� �إلى �ألمانيا كسائحين 

)كليم 2015، ص 22، بورتريهات كل من جان جوزيف ليفي وبيتر 
قامة في وقت  هاوسفالد وزينب �لد�ودي(، وحصلو� بذلك على حق �لاإ

لاحق، )�لمؤسسة �لاألمانية للتعاون �لدولي 2015، ص 9(. 

هجرة الجيل الاأول
يرتبط تاريخ �لهجرة �لمغربية �إلى �ألمانيا �رتباًطا وثيًقا بالنمو �لاقتصادي 
�لسريع في �ألمانيا بعد �لحرب �لعالمية �لثانية. �أي ما سمي بالمعجزة 

�لاقتصادية �لتي شهدتها �لبلاد منذ بد�ية �لخمسينيات. فبسبب 
�لدمار �لناجم عن �لحرب �لعالمية �لثانية، بات �إعادة �إعمار �ألمانيا 
و�أوروبا �أمر� ضروريا. وهو ما �أدى �إلى جلب �ليد �لعاملة �لاأجنبية. 

هكذ� �ضطرت �لحكومة �لاألمانية �إلى �إبر�م عدد من �لاتفاقيات لجلب 
�لعمالة �لاأجنبية من دول مختلفة منها �إيطاليا و�إسبانيا و�ليونان وتركيا 

و�لمغرب �أيضا )بورتريه محمد �أخرضيض(. غير �أن �لظروف �لعامة في 
�لمغرب مهمة �أيًضا لفهم تطور �لهجرة )بورتريه عبد �لرحمن مشر�وي 

وميمون عزيزي وزينب �لمسر�ر(. في عام 1956 �نتهت �لحماية 
سبانية على �لمغرب، وحصلت �لبلاد على �ستقلالها.  �لفرنسية و�لاإ

عدد سكان �لمغرب �لبالغ �آنذ�ك 11.5 مليون نسمة في تز�يد مستمر، 
ما جعل �لبلد بحاجة �إلى فرص عمل جديدة. فكثير �لمناجم �لتي 

كان يديرها �أجانب في شمال وشمال شرق �لبلاد تم �إغلاقها و�أصبح 
�لعمال عاطلين عن �لعمل )بريان 2015 و�آخرون ص 508، كليم 

من المغرب اإلى األمانيا
جيسيكا شيفر، مونى �لمعروفي، رحيم حجي
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تصوير: �آدم يانغ ـ د�ر �لدباغ فاس

تصوير: تو� هيفتيبا ـ قصبة �أيت بن حدو، ورز�ز�ت

تكاليف �لسفر، وترتيب دورة للغة �لاألمانية و�لتكوين �لمستمر �أيضا. 
تم �إيو�ء �لعمال �لمغاربة في مر�كز �إيو�ء خاصة بعمال �لمناجم، يقتسم 

فيها شخصان �إلى ثلاثة غرفة و�حدة )بور�س �أوستمان 2015، ص 
33، �أنظر �أيًضا �لمقابلة مع بيتر هاوسفالد وبورتريه �أم كلثوم بوكرين(.

بعد عام من �لاتفاق، ناشد �لسفير �لمغربي عبد �لجليل وز�رة �لخارجية 
�لاألمانية تمديد �تفاق جلب �ليد �لعاملة �لمغربية ليشمل مجالات 

�أخرى �أيًضا، لاأن �لاتفاق كان يقتصر على عمال مناجم �لفحم فقط. 
ويعود �لسبب في ذلك �إلى �لوضع �لمالي �لحرج للسفارة �لمغربية 

عادة �لمو�طنين �لمغاربة �لذين  �لتي كانت تعاني من مشاكل مالية لاإ
دخلو� �لبلاد ولم يكن لديهم تصريح �إقامة ساري �لمفعول في �ألمانيا. 
كما �أن �لوضع �لسياسي �لد�خلي في �لمغرب كان هو �لاآخر متوتر�ً. 
�إذ كان نصف مليون من �إجمالي �لسكان عاطلين عن �لعمل، وكان 
ضافة �إلى ذلك،  حو�لي 1.5 مليون رجل يعانون من بطالة مقنعة. بالاإ
كان هناك ما بين مئة �ألف ومئة وعشرين �ألف شخص يصلون سنويا 

�إلى سوق �لشغل و�لدولة غير قادرة على �أن توفر لهم فرصا للعمل. ففي 
عام 1966، تم قبول �لطلبات بعد رفضها سابقا. وهذ� ما فتح �لباب 
�أمام جلب مزيد من �ليد �لعاملة، لتشمل جميع فروع �لاقتصاد )كليم 
2015، ص 26 وما يليها(. وهكذ� وجدت �لحكومة �لمغربية فائدة 

�قتصادية في �لهجرة، �أثبتت بها ولو مؤقتا �ستر�تيجية �لحد من �لبطالة 
في �لبلاد، وجلب �لعملة �لصعبة، ولكن �أيًضا �لتنفيس عن �لوضع 
�لمحتقن في �لمغرب بسبب عدم �لاستقر�ر �لسياسي �لمحتمل، 

لا سيما في منطقة �لريف )بر�ند 2006، ص 47(. وقد �عتمدت 
ضافة على �لتحويلات �لمالية،  �لحكومة خلال فترة �لستينيات، بالاإ
على �لاستثمار�ت �لاقتصادية، ونقل �لمعرفة عن طريق �لمهاجرين 

�لعائدين )�لمؤسسة �لاألمانية للتعاون �لدولي 2015، ص 15(.

وقف جلب اليد العاملة وبداية التجمع العائلي
�ستمرت هجرة �لجيل �لاأول �إلى �ألمانيا حتى منتصف �لسبعينيات. 
وكان عدد �لعمال �لمغاربة �لو�فدين �إلى �ألمانيا قد وصل حتى ذلك 
�لحين �إلى حو�لي 20 �ألفا )بر�ند 2006، ص 47(. حينها، كان 
�لمغرب يركز على �لتحويلات �لمالية، حيث تم �إنشاء شبكة من 

مكاتب �لبريد وفروع للبنوك في �أوروبا و�لمغرب لتسهيل تحويل 
�لعملة �لصعبة. وهو �لمشروع �لذي نجح �إلى حد ما بفضل �ستقر�ر 
�لاقتصاد �لكلي، و�نخفاض معدل �لتضخم. كانت �لدولة �لمغربية 

بشكل عام مهتمة للغاية باإرسال �أكبر عدد ممكن من �لعمال 
�لمهاجرين �إلى �لخارج للاستفادة من ذلك )�لمؤسسة �لاألمانية 

للتعاون �لدولي 2015، ص 15(. بسبب �لاأزمة �لاقتصادية �لناجمة 
عن وقف �إمد�د�ت �لبترول في عام 1973 تباطاأ �لاقتصاد �لاألماني 

جر�ء �لذي خصص  �لاأجانب بسنها لقانون تشجيع �لعودة. وهو �لاإ
مكافاأة لكل �أجنبي �أر�د �لعودة �إلى بلده �لاأصل. وهكذ� غادر 
حو�لي 300 �ألف عامل �أجنبي �ألمانيا في عام 1984. غير �أن 

هذ� �لقانون فشل في تحقيق �لغرض �لمقصود منه )�إيبريشت 
2015، ص 69(. ففي �أو�خر �لثمانينات و�أو�ئل �لتسعينات، شهد 

موضوع �لتجمع �لعائلي حر�كا جديد� مرة �أخرى. �إذ قام �أطفال 
�لجيل �لاأول من �لمهاجرين، �لذين كبرو� في هذه �لاأثناء، بجلب 
شركاء حياتهم من �لمغرب �إلى �ألمانيا )حمدوش و�آخرون 2005، 

ص858، وبورتريه محمد �أخرضيض(. وهكذ� عرفت �لهجرة 
�لمغربية في �ألمانيا �نتقالا من لم شمل �لاأسرة �إلى هجرة �أشخاص 

ذوي تاأهيل عالي. بالرغم من �أن عدد �لمهاجرين �لمغاربة في 
�أن تركيبة �لهجرة  �إلا  �ألمانيا ظل ثابتا منذ منتصف �لتسعينيات، 
�لقرن  �نفتحت منذ تسعينيات  �ألمانيا تغيرت. فقد  �إلى  �لمغربية 
�لماضي على مناطق مغربية �أخرى، بما في ذلك فاس و�لرباط 

�لتقليدية،  �لاأماكن  �لبيضاء، بعدما فقدت  ومر�كش وطنجة و�لد�ر 
مثل منطقة �لريف في شمال �لمغرب ومنطقة وجدة، �أهميتها 
منذ �أو�خر �لثمانينيات. و�لسبب في ذلك هو �لزيادة في عدد 

�ألمانيا من �أجل �ستكمال  �لمهاجرين ذوي مستوى تعليم عالي نحو 
در�ساتهم �لعليا )حمدوش و�آخرون 2005، ص 858، ومقابلة جان 
جوزيف ليفي وكريم زيد�ن وصرية موقيت وحسن �لديهازي(. �أدى 
�ألمانيا من هجرة  �إلى  �إلى تغيير تركيبة �لهجرة �لمغربية  هذ� �لتطور 

�لمؤهلين.  للشباب  �إلى هجرة  �لمؤهلين  للعمال غير 

في عام 1963 دخلت �تفاقية جلب �ليد �لعاملة من �لمغرب 
حيز �لتنفيذ، ووصل �لجيل �لاأول من �لمغاربة �إلى �ألمانيا كعمال 

ضيوف. وكان يتعين عليهم تعزيز �لعمالة �لاأجنبية وتكثيف مر�حل 
�إنتاج �لصناعة �لاألمانية �لمزدهرة. كانت �لحاجة ماسة للقوة �لعاملة، 
خاصة في مناجم �لفحم و�لصلب في منطقة �لرور و�لمنطقة �لمحيطة 
بفر�نكفورت. وهذ� ما يفسر �أيًضا سبب �ستقر�ر �لجيل �لاأول بشكل 

رئيسي في هذه �لمناطق )بريان و�آخرون 2015، ص 506 وما يليها، 
بورتريه حفصة �لبوحموشي ورشيد �لعزوزي، مقابلة جان جوزيف ليفي 
وبيتر هاوسفالد وخالد �لسيهولي في هذ� �لكتاب(. وجاء في �لاتفاق 
�لمبرم �أن �لعمال �لمغاربة �لذين سبق لهم دخول �لبلاد بشكل غير 

قانوني يسمح لهم بالبقاء في �ألمانيا لمدة عامين. وينطبق هذ� �أيًضا 
على �لعمال �لضيوف �لذين وصلو� حديثا )بور�س �أوستمان و�آخرون 

2015، ص 9(. كما كان يتعين �إبر�م عقد عمل لمدة سنة و�حدة 

على �لاأقل. وتم �لتعامل مع �لعمال �لاأجانب على قدم �لمساو�ة �إسوة 
بزملائهم �لاألمان فيما يتعلق بالاتفاقية �لجماعية، و�لاأجر، وساعات 

جازة، و�لحماية �لاجتماعية. وكان على رب �لعمل تحمل  �لعمل، و�لاإ

مرة �أخرى في 1974/1973، ما �أدى �إلى وقف �لعمل باتفاقيات 
جلب �ليد �لعاملة �لاأجنبية، نظر� لارتفاع معدلات �لبطالة. لم يعد 

ممكنا �لحفاظ على �لاتفاقات �لمبرمة. ولخفض �أعد�د �لعاطلين 
�رتفعت �أصو�ت لتشجيع عودة �لعمال �لاأجانب �إلى بلد�نهم 

)كاغرماير 2004، ص 340(. ومع ذلك، لم ينحسر تو�فد �لجيل 
�لاأول، بل ز�د �إلى حد ما، حيث نقل عدد من �لمهاجرين مركز 

حياتهم �إلى �ألمانيا )كليم 2015، ص21(. لذلك تطورت مرحلة 
ثانية من �لهجرة، وتميزت على نحو خاص بلم شمل �لاأسرة، �لذي 
�أصبح �أحد �أهم �أشكال �لهجرة �إلى �ألمانيا )غوتهكونست 2015، 
ص 542، �لمزيد في بورتريه محمد �أخرضيض وعزيز ميموني ورشيد 

�لعزوزي ومقابلات بنعيسى �لمروبل ومحمد �لبوزياني(. ويعود 
�لسبب في ذلك �إلى �إصلاح نظام �لتعويضات �لمالية �لعائلية 

�لذي تم �عتماده في عام 1975. وبموجبه كان �لعمال �لاأجانب 
يتلقون تعويضات لاأطفالهم �لذين يعيشون في �ألمانيا )�إيبريشت 

و�آخرون 2015، ص68(. ففي ذلك �لوقت، حذ� �لاأطفال �لذين 
كانو� لا يز�لون يتمدرسون في �لمغرب حذوهم )كاغرماير 2004، 
ص341(. وبسبب بعد �لمسافة بين �لاآباء و�لاأطفال، تم قبول لم 
شملهم في �ألمانيا. كانت �لعلاقات في بعض �لحالات محفوفة 
بالصر�ع. فنظًر� لاأن �لاأجد�د في �لمغرب كانو� غالًبا ياأخذون دور 

�لو�لدين كبديل، كان �لاأطفال يعتبرونهم �لاأوصياء �لقانونيين عليهم 
�أيضا. �إذ عانى ثمانية في �لمائة من �أطفال �لمهاجرين �لمغاربة من 
فقد�ن �لحياة �لاأسرية في �لسبعينيات )�إيبريشت 2004، ص 72(. 
تماشيا مع �لحاجة �إلى �لعمالة غير �لمؤهلة في �لصناعة �لاألمانية، 

كانت نسبة �لمهاجرين �لذكور في �لستينيات تصل �إلى ٪92 
)�إيبريشت و�آخرون 2015، ص 72(. ولم يتغير �لاأمر �إلا خلال 

�لعقد �لمو�لي بهجرة �لنساء و�لاأطفال �لصغار على وجه �لخصوص 
في �إطار قانون �لتجمع �لعائلي )�إيبريشت و�آخرون 2015، ص 

71 وكاغرماير 2004 ص 341(. وهو ما ساهم في �رتفاع نسبة 

�لنساء �لمهاجر�ت �إلى 48 في �لمائة في �أو�ئل �لسبعينيات. ففي 
�لخطاب �لعام غالًبا ما كان ُينظر �إلى �لنساء �لمهاجر�ت كظل 

لاأزو�جهن �لعاملين، على �لرغم من �أن نشاطهن �لاقتصادي كان 
قامتهن في �ألمانيا. فخلال سنو�ت  بالنسبة لمعظمهن سببا لاإ

�لسبعينات كانت مجالات عملهن �لرئيسية هي صناعة �لاأغذية 
وصناعة �لنسيج و�لخدمات �لمنزلية )بور�س �أوستمان 2015، ص 
34، و�لمقابلة مع بيتر هاوسفالد وبورتريه �أم كلثوم بوكرين وزينب 

�لد�ودي(.

من التجمع العائلي اإلى هجرة الاأشخاص ذوي التاأهيل العالي 
في بد�ية �لثمانينات حاولت �لحكومة �لاألمانية �لحد من �أعد�د 
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تصوير: �أني شبر�ت ـ �أحد �أسو�ق مر�كش

تصوير: �أني شبر�ت ـ من �أحد �لسطوح في جنوب �لمغرب

�لمجتمع. ويمكن �لوقوف على ذلك عند معدل �لفقر، حيث يبلغ 
42 في �لمئة. وهو �أعلى مما كان عليه لدى �لجيل �لاأول، حيث 

كان يصل �إلى 34 في �لمئة. وهو معدل �أقل مقارنة مع �لمو�طنين 
من �أصول غير مهاجرة، حيث يصل معدل �لفقر �إلى 12 في �لمئة 

)�إيبريشت و�آخرون 2015، ص 79(. 

�لتاأهيل �لتعليمي
كان جزء صغير فقط من �لجيل �لاأول من �لمهاجرين �لمغاربة يتوفر 

على مستوى من �لتعليم �لثانوي. غير �أن هذ� �لوضع تغير بمرور 
�لسنين، لا سيما بعد وصول مهاجرين من جيل �لطلبة كما سميناهم 
في هذ� �لكتاب. وهكذ� �رتفع �لمستوى �لتعليمي للمهاجرين �لمغاربة 

بشكل مستمر. في �لوقت �لذي كانت فيه نسبة �لحاصلين على 
شهادة �لتعليم �لثانوي تصل �إلى 9 في �لمئة فقط في �لسبعينيات، 

بلغت 16 في �لمائة خلال عقد �لثمانينات. وو�صلت زيادتها بتحقيق 
نسبة 37 في �لمئة في عقد �لتسعينات و40 في �لمئة في �لعقد �لاأول 
من �لقرن �لحادي و�لعشرين. في �لاآونة �لاأخيرة وصلت �لنسبة �إلى 43 
في �لمائة. وفي عام 2013 كان ثلث �لاألمان �لمنحدرين من �أصول 

مغربية لديهم تاأهيل در�سي )�إيبريشت و�آخرون 2015، ص 72(، فيما 
يميل عدد �لخريجين �لحاصلين على شهاد�ت عليا نحو �لاأعلى. 

كما يمكن ملاحظة ذلك �أيًضا في �لعدد �لمتز�يد من �لطلاب. ففي 
�لفصل �لدر�سي �لشتوي 2013/2012، �لتحق 5169 طالبا يحملون 

�لجنسية �لمغربية بالجامعات �لاألمانية. وتعتبر �لرياضيات و�لعلوم 
�لطبيعية من بين �أكثر �لمو�د �لتي تحظى باإقبال كبير لديهم. كما 

�أنه تم �إبر�م بعض �لشر�كات بين جامعات �ألمانية ومغربية، كالشر�كة 
بين جامعة �آخن للعلوم �لتطبيقية وجامعة مكناس )�لمؤسسة �لاألمانية 

للتعاون �لدولي 2015، ص 14(. وبهذ� تطورت تركيبة �لهجرة 
�لمغربية من هجرة �أشخاص ذوي مهار�ت متدنية �إلى �آخرين بمهار�ت 

عالية )�إيبريشت و�آخرون 2015، ص 72 ومقابلة كريم زيد�ن(

�للغة و�لزو�ج ثنائي �لجنسية و�لتدين و�لمو�طنة 
لا �أحد تقريبا في �لجيل �لثاني يعاني من صعوبات في �لتو�صل 
باللغة �لاألمانية، على عكس �لجيل �لاأول، �لذي كان 62 في 
�لمئة منه يعاني من صعوبات جمة مع �للغة �لاألمانية. غير �أن 
57 في �لمئة من �لجيل �لثاني كان يجد صعوبة في �لتو�صل 

باللغة �لاأم للجيل �لاأول )�إرسانيلي �إيفلين و�آخرون، 2013، مقابلة 
ضافة �إلى ذلك، تز�يدت  بنعيسى لمروبل، زينب �لمسر�ر(. بالاإ

نسبة �لزيجات �لمزدوجة �لجنسية بين �أشخاص من �أصول �ألمانية 
ومغربية. فقد ذكر 21 في �لمئة من �لجيل �لاأول �لذين شملهم 
�لاستطلاع �أن شخصا و�حًد� على �لاأقل من �أسرتهم متزوج من 

مقارنة بين اأجيال الاألمان من اأصل مغربي 

سوق �لعمل ومعدل �لفقر
كان �لمستوى �لمتدني للتعليم لدى �لجيل �لاأول من �لمهاجرين 

ور�ء عدم تبوئهم لمناصب متقدمة في سوق �لعمل �لاألماني. ففي 
نتاج، يلي ذلك  عام 1980 كان حو�لي نصفهم يعمل في قطاع �لاإ

قطاع �لخدمات و�لبناء. غير �أن هذ� �لوضع تغير مع مرور �لوقت. 
ففي عام 2011 كان ينشط 75 في �لمائة منهم في مجال �لمهن 
�لخدماتية، و20 في �لمائة في �لصناعات �لتحويلية، و4 في �لمائة 
في قطاع �لبناء. كما ز�دت نسبة �لنساء �لعاملات مع مر �لسنين. 

غالبا ما كان �لو�فدون �لجدد يتوفرون على تاأهيل مهني، على عكس 
�لجيل �لاأول من �لمهاجرين )�إيبريشت و�آخرون 2005، ص 76(. �إذ 
تبلغ نسبة �لجيل �لثاني من �لمو�طنين �لمغاربة �لحاصلين على مؤهل 
مهني 63 في �لمائة، فيما كانت نسبة �لجيل �لاأول تصل �إلى 51 
في �لمائة. ومع ذلك، كانت رو�تب �لجيل �لثاني �أقل من رو�تب 

�لجيل �لاأول. وبشكل عام، يكسب �لمو�طنون من �أصول غير مهاجرة 
�أكثر )�إيبريشت2015، ص 79(. فنسبة �لبطالة لدى �لجيل �لثاني 
تصل �إلى 14 في �لمئة، بينما تصل �إلى 17 في �لمئة لدى �لجيل 

�لاأول، ولكنها �أعلى بمرتين من نسبة �لبطالة لدى �لمو�طنين من 
�أصول مهاجرة )�إيبريشت و�آخرون 2015، ص 77(. لذلك غالًبا ما 
�لبالغين من �لعمر 15 عاًما هم فقط من يذهبون �إلى �لمدرسة. يعيش �لجيل �لثاني في ظروف �أكثر صعوبة مقارنة باآبائهم وبقية �أفر�د 

ضافة �إلى ذلك، فاإن ما يقرب من 30 في �لمائة من �لاأشخاص  بالاإ
في �لمغرب �أميون رسمًيا. وترتفع �لنسبة في �لمناطق �لقروية مقارنة 

بالمدن، ويستهدف ذلك �لمزيد من �لنساء و�لفتيات. فلسنو�ت عانت 
�لمد�رس و�لجامعات من ضعف �لتمويل و�لاكتظاظ. كما �أن سوق 

�لعمل في �لمغرب غير قادر على �إدماج عدد كاٍف من خريجي 
�لمد�رس و�لجامعات )وز�رة �لخارجية �لاألمانية 2019 ب(. وبالتالي، 

فاإن �رتفاع معدلات �لبطالة و�نعد�م فرص �لعمل للشباب يشكلان 
تحديات �جتماعية كبيرة للدولة �لمغربية )وز�رة �لتعاون �لاقتصادي 
و�لتنمية 2019 �أ(. يجب تصميم �لنموذج �لاقتصادي �لخاضع 

للسيطرة �لمركزية بطريقة تتيح �لاستفادة منه لجميع فئات �لمجتمع 
ومناطق �لبلاد على قدم �لمساو�ة. علاوة على ذلك، فاإن خلق فرص 
عمل جديدة للشباب في �لمناطق �لريفية بات �أمر� ضروريا. �إذ تبلغ 

هناك نسبة �لعاطلين عن �لعمل حالًيا حو�لي عشرة في �لمائة، وتصل 
بين �لشباب �إلى 25 بالمائة. وهذ� يعني �أن ما يقرب من ثلث 

�لشباب �لمغربي ليس لديه تاأهيل �أو عمل )وز�رة �لتعاون �لاقتصادي 
و�لتنمية 2019 ج(. �لوضع �لاجتماعي في �لمغرب صعب بسبب 
وجود فجوة بين �لاأغنياء و�لفقر�ء. �إذ تحتل �لبلاد حالًيا �لمرتبة 123 
من بين 189 بلد� على مؤشر �لتنمية �لبشرية لبرنامج �لاأمم �لمتحدة 

�ألماني �أو �ألمانية. وتصل هذه �لنسبة في �لجيل �لثاني �إلى 40 
بالمئة )�إرسانيلي �إيفلين و�آخرون، 2013(. 

تر�جع �لشعور بالانتماء �لديني في �أوساط �لجيل �لثاني مقارنة بالجيل 
�لاأول، لكنه لا يز�ل يلعب دوًر� )�نظر �أيًضا بورتريه زينب �لمسر�ر(. 

�إذ �أقر 86 في �لمئة من �لجيل �لثاني �لذين شملهم �لاستطلاع �أنهم 
يتناولون د�ئًما مو�د غذ�ئية حلال. فيما قال 60 في �لمئة �إنهم يذهبون 
�إلى �لمسجد مرة و�حدة على �لاأقل في �لشهر. �أما في �أوساط �لجيل 

�لاأول، فذكر 99 في �لمئة �أنهم يتناولون د�ئًما مو�د غذ�ئية حلال، 
وقال 89 في �لمئة �إنهم يذهبون �إلى �لمسجد مرة و�حدة على �لاأقل 
في �لشهر )�إرسانيلي �إيفلين و�آخرون، 2013(. في �لوقت �لذي تعتبر 

حصاء �لاألمانية �أن �لاأشخاص �لمغاربة هم من يحملون  فيه هيئة �لاإ
�لجنسية �لمغربية فقط، ترى �لحكومة �لمغربية �أن �لاألمان من �أصل 

حصاء �لاألمانية �لتي تعتبرهم  مغربي مغاربة �أيضا، على عكس هيئة �لاإ
مو�طنين �ألمانا وليسو� مغاربة. لا يز�ل من �لممكن رؤية تد�عيات 
هجرة �لمغاربة �إلى �ألمانيا في �لمغرب �إلى يومنا هذ�. ويعود ذلك 

في �لاأصل �إلى تهيئة �لجيل �لاأول من �لمهاجرين لنفسه للعودة �إلى 
وطنه )بورتريه حفصة �لبوحموشي(. �إذ كان هدف �لعمال �لضيوف 
هو تاأمين سبل �لعيش وتحسين ظروف �لسكن لاأسرهم �لتي تعيش 

في �لمغرب )كاغرماير 2004، ص 342، ومقابلة كريم زيد�ن وبيتر 
هاوسفالد ومونية رزق �لله(. فعلى سبيل �لمثال، �ستثمر �أبناء هذ� 

�لجيل مدخر�تهم في �لزر�عة �لسقوية، �أو في قطاع �لسياحة. كما تم 
تشييد �لفنادق ومر�كز �لتسوق �لاأولى في �لمدن، وتم تقديم �لتبرعات 

�لمالية لبناء �لمساجد، لا سيما في منطقة �لريف. كما �ستثمر �لعمال 
�لمهاجرون في سيار�ت كانت تعمل �أيًضا كسيار�ت �أجرة في بلد�نهم 

�لاأصلية. 

كان �لتاأثير �لاأوروبي و�ضًحا بشكل خاص على �لمباني �لجديدة. فمن 
خلال تجهيز �لمباني بالنو�فذ و�لشرفات تم توجيهها بشكل �أكبر نحو 
�لخارج بدلا من توجيهها نحو �لد�خل على �لطريقة �لمغربية �لتقليدية 

)كاغرماير 2004، ص 342(. ولاأن �لعديد من �لعائلات �نتقلت 
�إلى �ألمانيا بعد ذلك، تظل �لعديد من �لمنازل في �لمغرب خالية 

طيلة �لعام. وفي شهري يوليو و�أغسطس تقام هناك �لاحتفالات �لعائلية 
وحفلات �لزفاف )كاغرماير 2004، ص 345(. 

الوضع التربوي والاجتماعي والسياسي الراهن في المغرب
�لتعليم �أولوية للملك و�لحكومة �لمغربية. ومع ذلك، هناك نقاط 

ضعف كبيرة فيه. �إذ بالرغم من �رتفاع نسبة �لالتحاق بالمدرسة و�لتي 
تصل �إلى 92 في �لمائة على �لصعيد �لوطني، �إلا �أن نصف �لاأطفال 



1819

تصوير: �أني شبر�ت ـ �أحد �أسو�ق مر�كش

محمد بريان/ هاين دي هاس/ كاترينا ناتر: �إعادة �لنظر 
في �لهجرة �لمغربية، مجلة در�سات شمال �إفريقيا - �لعدد 

2015 ،13629387/10.1080

ما ور�ء �لريف و�لرور: 50 سنة على �لهجرة �لمغربية في �ألمانيا، 
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�لهيئة �لاألمانية للهجرة و�للجوء: �لتجمع �لعائلي، 2016
منشور�ت وز�رة �لتعاون �لاقتصادي و�لتنمية: �لتحويلات �لمالية بين 

�إفريقيا، 2019 �أ �أوروبا و
منشور�ت وز�رة �لتعاون �لاقتصادي و�لتنمية: �لاأوضاع �لاجتماعية بين 

�لقرية و�لمدينة، 2019 ب
منشور�ت وز�رة �لتعاون �لاقتصادي و�لتنمية: �لاأوضاع �لاقتصادية 

و�أجو�ء �لاأعمال، 2019 س
سارة كارول/ �إرسانيلي �إيفلين/ مار�يكيه فاغنر: �ختيار �لزوج بين �أبناء 

�لمهاجرين �لاأتر�ك و�لمغاربة في ست دول �أوروبية، مجلة �لهجرة 
�لدولية 48، ص 387 ـ 414، 2014   

هاين دي هاس: تجارب �لمهاجرين �لمغاربة، �لهجرة �لدولية عدد 
45، 2007 ص 39 ـ 70

�لمؤسسة �لاألمانية للتعاون �لدولي: مساهمة منظمات �لهجرة �لمغربية 
في �ألمانيا، 2015

�أنطو�ن دومون: تمثيلية �لمهاجرين �لذين لا صوت لهم، منظمات 
�لمهاجرين �لمغاربة في فرنسا. �لدر�سات �لاثنية عدد 31، 2008 ص 

792 ـ 811

د�نييل �إيبريشت/ رحيم حجي/ �أندرياس بوت: ظروف �لهجرة وفرص 
�لمشاركة �لاجتماعية، �لتدريب �لمهني وتكامل سوق �لعمل، ما ور�ء 

�لريف و�لرور، 2015، ص 65 ـ 82، د�ر �لنشر شبرينغر 
�إرسانيلي �إيفلين / كوبمانز رود: �لمسح �لمقارن لتكامل �لمهاجرين في 

ستة بلد�ن، 2013، ص92
مريام غوتهكونست، �للغة كاأد�ة جديدة للتحكم في �لحدود: تنظيم 
هجرة �لزو�ج من �لمغرب �إلى �ألمانيا. مجلة در�سات شمال �أفريقيا 

2013، ص 540 ـ 552 

�أندرياس كاغرمان: �لهجرة �لمغربية في �ألمانيا، مركز در�سات �لعالم 
�لعربي 2004، ص 337 ـ 345

�أولف ديتر كليم: من �لريف �إلى �لرور: ما ور�ء �لريف و�لرور، خاتمة 
بور�س، رحيم حجي، �أندرياس بوت، خمسون عاما على �لهجرة 

�لمغربية في �ألمانيا، د�ر �لنشر شبرينغر 2015
بشير حمدوش/ مهدي لحلو/ حورية �لعلمي مشيشي: )2005(، 

�لمغرب و�لهجرة منشور�ت مؤسسة فريدريش �إيبيرت

وز�رة �لخارجية �لاألمانية �إلى �لاستماع �إلى نبض مو�طنين �ألمان من 
�أصول مغربية لتقريب وجهات �لنظر بين �لبلدين. وكانت شبكة �لكفاء�ت 
�لمغربية في �ألمانيا حاضرة في هذه �لمبادرة بحو�لي ستة �أشخاص، ثلاثة 

منهم تعرض بورتريهات لهم في هذ� �لكتاب. ساهم هؤلاء �إلى جانب 
كفاء�ت �أخرى في تذويب جليد �لخلاف بين �لرباط وبرلين. وهذ� يعتبر 

قيمة مضافة �إلى مغاربة �لعالم و�لديبلوماسية �لمو�زية. 

خلاصة 
يظهر تاريخ هجرة �لمغربية في �ألمانيا �أن جيل "�لعمال �لضيوف" 

و�أحفادهم هم جزء من �لمجتمع �لاألماني، ويساهمون بشكل �إيجابي 
في تطوره من نو�ح كثيرة. ويتضح ذلك �أيًضا من خلال �لمساهمات 

�لمتنوعة في هذ� �لكتاب، و�لتي تظهر �أن �لاألمان من �أصل مغربي كرسو� 
حياتهم للالتز�م من �أجل �لاآخرين، سو�ء في �لمجالات �لاجتماعية، �أو 
�لاقتصادية، �أو �لثقافية، �أو �لعلمية، �أو �لطبية. ومع ذلك، لا يز�ل يوجد 

في �ألمانيا تفاوت على مستوى �لاستفادة من �لازدهار بسبب �لاأصل 
�لاجتماعي. في ر�أينا، لا يز�ل �لاألمان من �أصل مغربي في وضع غير 

مؤ�ت فيما يتعلق بالتاأهيل �لمهني )نسبة �لاأشخاص غير �لمؤهلين تصل 
�إلى 8 في �لمئة بين �لاألمان من �أصول غير مهاجرة، فيما تصل �إلى 47 

في �لمئة في �أوساط �لاألمان من �أصول مغربية(. وهو �لاأمر نفسه في 
مجال �لاندماج في سوق �لعمل )نسبة �لبطالة بين �لاألمان من �أصول غير 
مهاجرة تصل �إلى 7 في �لمئة، بينما تبلغ 16 في �لمئة في �أوساط �لاألمان 

من �أصول مغربية(. �أما فيما يخص �لظروف �لمعيشية ككل، فتصل 
نسبة �لفقر بين �لاألمان من �أصول غير مهاجرة �إلى 12 في �لمئة، بينما 
تصل �إلى 34 في �لمئة في �أوساط �لاألمان من �أصول مغربية )�إيبريشت 

و�آخرون 2014، ص 76 وما يليها(. لذ� فاإننا نرى ضرورة تعزيز �لتعليم ما 
قبل �لاأولي في مرحلة �لطفولة �لمبكرة، وتحسين ظروف �لمدرسة وظروف 

�لتدريب �لمهني بشكل �أكبر من �أجل منح جميع �لاأطفال في �ألمانيا 
نفس �لفرص، للحصول على تاأهيل مهني وتعليمي ناجح بغض �لنظر عن 
�أصولهم �لاجتماعية. ففي �لنهاية سينعكس ذلك على كل سكان �ألمانيا، 

لاأن تكافاأ �لفرص يؤدي �إلى مجتمع �أكثر كفاءة، وقائم على �لتضامن.
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وز�رة �لخارجية �لاألمانية: �لمغرب ـ �لثقافة وسياسة �لتعليم 2019
ر�ينر باوبوك: نحو نظرية سياسية حول �لهجرة عبر �لوطنية، مجلة 

�لهجرة �لدولية 2003، ص 700 ـ 723 

في �لد�ر �لبيضاء وطنجة. كما تربط �لبلدين �لعديد من �لاتفاقيات 
تشمل مجالات عديدة، مثل �لاتفاقية �لثنائية للازدو�ج �لضريبي 

)1974(، و�تفاقية حماية �لاستثمار )2008(، و�لاتفاقية �لاألمانية 
�لمغربية للضمان �لاجتماعي )1996(. �تفاقية �لتعويضات �لعائلية 

�لتي تم �عتمادها في عام 1996 تعني �أن �لمعاش �لتقاعدي �لاألماني 
و�لتعويضات �لعائلية يمكن �لاستفادة منها في �لمغرب. يعتبر تعزيز 

�للغة �لاألمانية و�لتعاون �لعلمي من محاور �لعمل �لثقافي �لاألماني في 
�لمغرب، حيث يوجد حاليا �أكثر من 20 تعاونا بين �لجامعات �لمغربية 

و�لاألمانية. هناك �أيًضا برنامج تمويل مشترك لمشاريع �لبحث �لثنائية 
)ر�جع �لمرجع نفسه(. فمنذ بد�ية �لتسعينيات عززت �لدولة �لمغربية 
من �إجر�ء�تها لتعبئة مغاربة �لعالم. ومنذ عام 1990 يوجد لدى وز�رة 
�لشؤون �لخارجية �إد�رة خاصة للمغاربة �لمقيمين في �لخارج تحولت 
منذ 1995 �إلى وز�رة. �إذ يحاول �لمغرب تعزيز �لعلاقات عبر �لوطنية 
وتعبئة مغاربة �لعالم )بريان و�آخرون 2015، ص 511(. كما تلعب 
�لجمعيات و�لمساجد دوًر� مهما في هذ� �لنطاق. فهي تعكف على 

�لقيام بعدة مهام، من بينها نقل �لمعرفة و�لمشاركة في �لحملات 
�لخيرية لتحسين �لوضع في بلدهم �لاأصلي. كما تم �إنشاء مؤسسات 

د�رة مصالح �لمغاربة �لمهاجرين )مقابلة كريم زيد�ن ومجيد  لاإ
حمدوشي ومحمد �لبوزياني ومحمد �لكروشي(. في �أكتوبر 2018، 
تعهدت وز�رة �لتعاون �لاقتصادي و�لتنمية بتقديم 151.7 مليون يورو 

للمغرب من �أجل �لتعاون �لتنموي �لتقني و�لمالي. ينصب �لتركيز 
على �لتنمية �لاقتصادية �لمستد�مة، و�لتوظيف، و�لطاقات �لمتجددة، 
و�إمد�د�ت مياه �لشرب )وز�رة �لتعاون �لاقتصادي و�لتنمية 2019 �أ(. 

في عام 2014 تبنت �لحكومة �لمغربية �ستر�تيجيتها �لخاصة بالهجرة. 
وهذ� ما تدعمه �ألمانيا، وتقوم بتنفيذه على مستوى �لبلديات. ويهدف 
ذلك �إلى ضمان فرص �لتكامل �لاجتماعي و�لاقتصادي و�لثقافي. هذ� 
ضافة �إلى عشر �تفاقيات شر�كة يتم من خلالها دعم �لمؤسسات  بالاإ
�لحكومية وغير �لحكومية لتنسيق وتطوير �لعروض للمهاجرين. وتشمل 
هذه دور�ت لتعلم �للغة و�ستشار�ت قانونية. وتهدف �لدور�ت �لتدريبية 

يجابي. كما يتم �لاهتمام �أيًضا  و�لحملات �إلى زيادة �لوعي بالتعاون �لاإ
باحتياجات �لعائدين )وز�رة �لتعاون �لاقتصادي و�لتنمية 2019 �أ(.

سوء الفهم
بالرغم من هذ� �لتعاون بين �لبلدين، تعرضت �لعلاقات �لاألمانية 

�لمغربية �إلى "سوء فهم كبير" �أدى في مارس 2021 �إلى تعليق كل 
�تصال �أو تعاون مع �لسفارة �لاألمانية في �لرباط وكل �لمؤسسات 

�لاألمانية �لتابعة لها. كما تعمقت هذه �لاأزمة بخطوة �أكثر تصعيد� 
تمثلت في �ستدعاء �لرباط لسفيرتها في برلين من �أجل �لتشاور في 
مايو2021. �ستمرت هذه �لاأزمة �أكثر من ستة �أشهر، حتى بادرت 

نمائي. وتعاني �لمناطق �لقروية على �لخصوص من صعوبة �لولوج  �لاإ
للتعليم و�لخدمات �لصحية. وهو ما يدفع بالعديد من �لسكان للهجرة 

من �لقرى �إلى �لمدن، ما يزيد من تفاقم �لمشاكل )وز�رة �لتعاون 
�لدولي و�لتنمية 2019 ب(. لقد تحسن �لوضع �لقانوني للمر�أة خلال 

�لعقد �لماضي، خاصة بعد �إطلاق �لحكومة �لمغربية برنامجا وطنيا 
لتعزيز �لمساو�ة. ومع ذلك، فاإن فرص �لتاأهيل و�لوظائف محدودة 
بسبب �لقيود �لثقافية و�لاجتماعية. فعلى سبيل �لمثال، عشرة في 

�لمائة فقط من مالكي �لشركات هم من �لنساء )وز�رة �لتعاون �لدولي 
و�لتنمية 2019 ج، بورتريه عبد �لرحمن مشر�وي( وبالتالي، فاإن نظام 
�لتعليم و�لوضع �لاجتماعي في �لمغرب لا يز�لان من �أسباب �لهجرة 

�إلى �ألمانيا خاصة بين �أوساط �لمتعلمين. 

العلاقات الاألمانية المغربية
يقيم �لمغرب و�ألمانيا علاقات دبلوماسية منذ عام 1956. و�لتعاون 

وثيق جد� في مختلف �لمجالات �لسياسية، و�لثقافية، و�لبيئية و�لتعاون 
نمائي. في عام 2019 �ستوردت �ألمانيا بضائع بقيمة مليار و400  �لاإ

مليون يورو من �لمغرب، في حين سجلت �لصادر�ت �لاألمانية �إلى 
�لمغرب، نحو مليارين و200 مليون يورو. كما تدعم �ألمانيا �لمغرب 

في مسار �لتحديث، وهي من �أكبر �لمانحين �لثنائيين باإجمالي يقارب 
مليار�ً و200 مليون يورو في عام 2020 )وز�رة �لخارجية 2021(. 

وتشارك شركات �ألمانية بر�أسمال �ألماني في �لمغرب من خلال تمركزها 
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محاولة لاعادة ترتيب مساهمات هذ� �لعمل ـ جيسيكا شيفرمسار�ت مغربية �ألمانية

يشير �لجيل �لاأول �إلى �لمغاربة �لذين هاجرو� �إلى �ألمانيا في �لستينيات 
و�لسبعينيات و�لثمانينيات و�لتسعينيات من �لقرن �لماضي من �أجل 

�لعمل. لذ� يعكس هذ� �لمصطلح �لتحديات �لتي كان على �لمهاجرين 
�لتغلب عليها. يروي بيتر هوسفالد عن تجربته في �لد�ر �لبيضاء، عندما 
كان مسؤولاً عن توظيف �ليد �لعاملة �لاأجنبية لصالح مكتب �لتشغيل. 

�أما �أم كلثوم بوكرين فتتحدث عن �لعقبات �لتي كان عليها �لتغلب عليها 
عندما وصلت �إلى �ألمانيا، لتجد نفسها في ظل ثقافة �أجنبية لها عاد�تها 
ولغتها �لاأجنبيتين عن محيطها. بينما �ختارت زينب �لد�ودي �لهجرة �إلى 

�ألمانيا للاستفادة من تجربة �لنساء و�لتعلم منهن، فاإذ� بها تجد نفسها 
كو�حدة من �أو�ئل �لنساء �لعاملات في �لمصانع �أمام �آلة من �لجنون 

�لمعاصر. وهو ما دفعها �إلى �لتمرد على هذ� �لاستغلال وتحقيق قفزة في 
حياتها بتكريس نفسها للدفاع عن �لقضايا �لاجتماعية للمهاجر�ت من 
دول شمال �إفريقيا. �أما محمد عسيلة فنر�فقه في رحلته كمدرس للغة 

�لعربية في مدرسة �بتد�ئية بمنطقة مهمشة �جتماعيا. وهو ما جعله معلما 
وصديقا ومستشار� في �لاآن نفسه. وعندما ز�ر محمد �أخرضيض خاله في 
هولند� عام 1970، فاإنه لم يكن يتوقع �أن تغير هذه �لرحلة مجرى حياته 
بشكل جذري. �أما رحيم حجي فاستلهم قصة و�لدته ميمونت حجي، 
وهي �مر�أة غير عادية ربت بمحبة خمسة �أطفال في �أرض �أجنبية بدون 

مهار�ت لغوية. 
وتشير فئة جيل �لطلبة �إلى �لمغاربة �لذيم هاجرو� �إلى �ألمانيا طلبا للعلم. 
ويتعلق �لاأمر باأشخاص و�صلو� در�ساتهم �لعليا في �ألمانيا وحققو� ذ�تهم 
مهنيا و�جتماعيا. يتحدث جان جوزيف ليفي عن �لحفاظ على �لتر�ث 
�لثقافي للجالية �ليهودية في �لمغرب و�لتغلب على �لحدود �لمجتمعية. 

بينما ينقلنا عبد �لرحمن مشر�وي، �لطبيب �لمتخصص في �أمر�ض �لقلب 
�إلى رحلة حياته من مدينة فجيج �إلى فلنسبورغ ومن طالب �إلى كبير 

�لاأطباء. �أما ليلى بكر�وي فتدعونا �إلى عدم �تباع مسار�ت خطية. فهي 
هاجرت من �لمغرب �إلى فرنسا ومن فرنسا �إلى �ألمانيا. ثم �أعادها بحثها 

محاولة لاعادة ترتيب مساهمات هذا العمل
جيسيكا شيفر

يسمى ب"�لعمال �لضيوف" �لذين كانو� يلتقون في �أكو�خ للعب �لورق ، 
مر�كز ثقافية تحولت �إلى نقطة �لتقاء �أعد�د كبيرة. 

تنقلنا فئة �لعاملين في �لمجال �لثقافي �إلى �لاأشخاص �لذي بصمو� 
حياتهم من خلال �لمجال �لفني. فمريم صاب تتحدث عن ولعها 

باللموسيقى وعن تجربتها �لمهنية كمغنية �أوبر� فوق خشبة �لمسرح ، وعن 
تحديات ومشاكل �لترعرع بين ثقافتين. �أما مونية رزق �لله فتنقلنا �إلى 

مسيرتها �لمهنية �لتي توقعها لها و�لدها �لمتوفى، وكذلك �إلى مشروعها 
�لثقافي �لاأكاديمي �لذي يسعى �إلى تعزيز �لتبادل �لثقافي بين �ألمانيا 

و�لمغرب. وتتحدث مليكة رياض عن �لقوة �لعلاجية للغناء. �أما �لممثل 
�لكوميدي بنعيسى لمروبيل فيتحدث عن �لتاأثير�ت �لاألمانية و�لمغربية في 

برنامجه �لكوميدي �لذي يفتح �لاأبو�ب لكلا �لثقافتين. بينما تحكي حياة 
�لشاوي عن و�لدها و�للحظات �لخاصة �لتي عاشتها في طفولتها. 

تشمل فئة �لرياضة �لاأشخاص �لذين حققو� ذو�تهم في مجال �لرياضة. 
ومن بينهم رشيد �لعزوزي �لذي كان �أول لاعب كرة قدم مغربي يشارك 

في �لدوري �لاألماني. وقد نقلنا �إلى عالمه وحياته ومسيرته �لرياضية 
كلاعب كرة قدم محترف و�إلى مسيرته بعد �عتز�له �للعب. 

�أما فئة �لكتاب و�لشعر�ء فتشمل �لاأشخاص �لذين يتعاملون مع موضوع 
�لهجرة من منظور �إبد�عي. �إذ يتحدث عبد �للطيف �ليوسفي في 

مقتطفات من قصصه عن �أهمية �لوطن و�لصحة �لعقلية لمجتمع يسير 
نحو �لتقدم. بينما يستكشف محمد مسعاد في محكياته نظار�ت 

�لخائن موضوع �لوطن. �أما قصائد فوزية طيبي �لشعرية فهي عن �لوطن 
و�لسفر و�لشوق و�لحزن و�لتاأمل و�لحلم. و�ختار �إدريس �لجاي بعبار�ت 

غنائية �لحديث عن �لجسر �لثقافي بين �لغرب و�لشرق. �أما خالد 
�لسيهولي فينقلنا �إلى عو�لم طنجة، حيث عاشت و�لدته �لتي توفت في 

برلين وتم نقل جثمانها �إلى طنجة بناء على وصيتها. 
�أما �لفئة �لاأخيرة و�لتي �أطلقنا عليها قصة حياتي فتركناها لك عزيزي �لقارئ، 

لتخط عليها ما تر�ه مناسبا. وهي مسافة حرة لاطلاق �لعنان لافكارك.

عزيزي القارئ، 
تنتظرك في هذ� �لكتاب مساهمات وبورتريهات مثيرة ومقابلات ونصوص، 

تدور جميعها حول �لهجرة �لمغربية في �ألمانيا بطرق مختلفة. فهذه 
�لمساهمات �لفردية هي متنوعة ومميزة لدرجة �أنه لا يمكن تصنيفها 

ضمن خانة و�حدة، بل يمكن تبويبها ضمن فئات متعددة. فعلى سبيل 
�لمثال، يمكن تصنيف �لمقابلة مع صرية موقيت ضمن خانة �لعمل 
�لجمعوي �إلى جانب تبويبها ضمن صنف جيل �لطلبة. كما يمكن 

وضع بورتريه خالد �لسيهولي ضمن خانة �لاآد�ب و�لجيل �لثاني �أيضا. 
مكان، قررنا تصنيف  ومن �أجل جعل بناء هذ� �لكتاب و�ضًحا قدر �لاإ
هذه �لمساهمات بهذ� �لشكل لاعتبار �إجر�ئي وعملي. ولكي تتمكن 

عزيزي �لقارئ من فهم �لتصنيف �لذي حددناه، فمن �لمهم بالنسبة لنا 
�أن نخبرك بنو�يانا و�أفكارنا و�لاأسباب �لتي دفعتنا �إلى ذلك. 

قررنا �ستخد�م مصطلحات �لجيل �لاأول و�لجيل �لثاني وجيل �لطلبة وما 
�إلى ذلك، نظًر� لارتكاز �لبحث حول �لهجرة و�لاندماج من جهة على 
هذه �لمصطلحات، ومن جهة �أخرى سبق لنا �أن �ستخدمناها بالفعل 
في معرضنا �لذي نظمناه خلال �حتفالية مرور 50 عاًما على �لهجرة 

�لمغربية في �ألمانيا سنة 2013. كما �أشرنا �إلى هذه �لتصنيفات �أيضا 
في �لتقديم �لعام لهذ� �لكتاب. �إننا نضع بين �أيديك كتاب يتضمن من 
جهة محاولات لرصد وتوثيق �لهجرة �لمغربية في �ألمانيا ويقدم من جهة 

�أخرى مساهمات �أصلية كما �أعدها �أصحابها دون تعديل �أو تنقيح ودون 
�لحاجة �إلى تصنيفها بشكل نهائي. وهي مساهمات تحمل �لتنوع في 

طياتها. 
من �لمهم بالنسبة لنا �لتركيز في �لمقام �لاأول على هذه �لبورتريهات 

و�لمقابلات، بدل �عطاء �لاأولوية �إلى مو�ضيع بعينها. لقد �خترنا حلاً 
وسطاً بين تاريخ �لهجرة �لمغربية �إلى �ألمانيا و �نطباعات �لاأشخاص 

وز�وية معالجتهم وتصور�تهم وفههم للاأمور. سنحاول �لاآن تقديم بعض 
�لصور و�لارتسامات حول هذه �لمساهمات باختلاف �ألو�نها وبغض 

�لنظر عن تصنيفاتها. 

عن تحقيق �لذ�ت �إلى �لمغرب من جديد. وبعد در�سة علم �لاأحياء في 
مر�كش، كان لدى حسن ديهازي حلم حققه في �ألمانيا، فيما وصفت 

لنا صرية موقيت تحديات �أيامها �لدر�سية، بما في ذلك حنينها �إلى 
�لوطن و�إلى �أسرتها. 

تشمل فئة �لجيل �لثاني �لاأشخاص �لذين ولدو� في �ألمانيا �أو جاؤو� �إليها 
في سن مبكرة وبالتالي تشكلت تنشئهم �لاجتماعي هناك. فعلى عكس 
جيل �لطلبة و�لجيل �لاأول، ليست للجيل �لثاني صلة صريحة بالمغرب، 

لكنه يعرف �لمغرب من خلال �لقصص �لتي رو�ها له �لاآباء، ومن �لعطل 
�لصيفية. �إذ تتحدث ناريمان حموتي ر�ينكه عن عملها كجندية في 

�لجيش �لاألماني وعن �لتحديات �لتي تو�جهها كجندية مسلمة وما يرتبط 
بذلك من مو�قف تمييزية وعن �لشكل �لذي يجب �أن تبدو عليه سياسة 

�لاندماج �لحديثة في �ألمانيا. �أما زينب �لمسر�ر فتشاركننا بنص من �لتاريخ 
�لمغربي مع حكايات شخصية. فعلى سبيل �لمثال، تكتب عن دور �لمر�أة 

سلام وجدها �لاأكبر �لذي عاش قاضًيا في طنجة. بينما يصف  في �لاإ
ميمون عزيزي رحلته من كونه جسم غريب في �لمدرسة �لابتد�ئية �إلى �أن 
�أصبح طالًبا نموذجًيا مع كل تجارب �لتمييز �لتي مرت عليه. �أما مليكة 

�لعبدلاوي فتنقلنا �إلى عملها كاأخصائية نفسية وتشرح بعض �أنماط �لسلوك 
لدى �لمرضى �لمسلمين. وفي �لوقت �لتي تدعو فيه حفصة �لبوحموشي 
�إلى كسر �لتمييز من خلال �لتفكير و�لتفاهم، تتحدث وسيمة لعبيش عن 

شغفها بالسياسة وعن رغبتها في �لسفر وعملها لتعزيز قدر�ت �لاأخرين.
�أما فئة �لعمل �لجمعوي فتنقلنا �إلى عالم �لجمعيات و�نخر�ط �أصحابها 

من �أجل �لاآخرين. فمحمد �لكروشي يشرح لنا �لتز�مه �لتطوعي في 
�إحدى �لجميعات �لتي تنخرط في �لحو�ر بين �لاأديان، فيما مجيد 

حمدوشي، مؤسس جمعية �أمانة �لذي يحاول خلق منصة للاندماج 
و�لتعليم و�لصحة وتحسين �لتو�صل بين �لثقافات �لمختلفة. �أما كريم 
زيد�ن فينقلنا �إلى �أجو�ء تاأسيس شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا. 

و�ختار محمد �لبوز�ني �أن ينقلنا �إلى �أجو�ء تاأسيس �لجيل �لاأول وما كان 
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�لسيد هاوسفالد، كيف حدث �أن سافرت �إلى �لمغرب للبحث عن 
عمال مغاربة؟ 

بيتر هاوسفالد: حتى نهاية عام 1973 ، كنت مسؤولاً عن توظيف 
�لعمال �لاأجانب ، كما كان ُيطلق عليه في ذلك �لوقت، لدى 
مندوبية وز�رة �لشغل في شتوتغارت. وهناك تلقيت مكالمة ُطلب 

مني خلالها �لذهاب �إلى �لد�ر �لبيضاء. كان ذلك في �أبريل 1972 
لتعويض �لشخص �لمسؤول �لذي حصل على �إجازة من منتصف 

�أبريل �إلى منتصف مايو 1972 فيما كان يسمى بـ "مجموعة �لاختيار 
�لاألمانية" �لتي تمثل وز�رة �لتشغيل �لالمانية في �لمغرب.

كما قلت للتو ، كنت مسؤولاً عن توظيف �لعمال �لاأجانب في 
شتوتغارت حتى عام 1973. كيف كانت تتم هذه �لعملية؟ وماهي 

مهمتك بالضبط؟ 

بيتر هاوسفالد: كنا في شتوتغارت، نجمع رغبات �لشركات، �إذ� 
جاز �لتعبير – �أي طلبات �لشركات. ونرسلها �إلى مكاتبنا �لخارجية 

�لمنتشرة في عدة دول. وهي �لتي تختار لنا �لعمال. وعندما يصلون 
�إلى محطة ميونخ للقطار�ت كنقطة تجميع مركزية، نقوم بتوزيع 
�لعمال �لذين �أتو� من جميع �أنحاء �لعالم على مدن ولاية بان 

فورتمبيرغ. وكان �أرباب �لعمل يتسلمونهم في محطات �لقطار�ت 
�لمختلفة. 

هل كانت مندوبية وز�رة �لشغل في شتوتغارت، هيئة تابعة للولاية �أم 
للحكومة �لاتحادية؟

  
بيتر هاوسفالد: مكتب �لعمل في ولاية بادن فورتمبيرغ ، ومقره 

شتوتغارت، كان هيئة �تحادية تحمل �سم وز�رة �لشغل �لاألمانية. هو ما 
يعرف �لاآن بهيئة �لعمل �لاتحادية و�نتقل مقرها �إلى مدينة نورنمبيرغ. 
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"جلب اليد العاملة األجنبية"

كان بيتر هاوسفالد يعمل في مندوبية وز�رة �لشغل بشتوتغارت �إلى عام 1973 ، في مكتب  جلب �ليد 
شر�ف على مكتب جلب  �لعاملة �لاأجنبية. وفي �أبريل 1972، �نتقل �إلى �لد�ر �لبيضاء لتعويض زميل له للاإ
�أجو�ء عمله و�نطباعاته عن تلك �لفترة.  �ألمانيا. في هذه �لمقابلة يصف  �إلى  �ليد �لعاملة من �لمغرب 

تصوير: بيتر هاوسفالد ـ في �لمتحف
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تصوير: بيتر هاوسفالد ـ مكتب جلب �ليد �لعاملة في �لد�ر �لبيضاء

�لجيل �لاأول ـ بيتر هاوسفالدمسار�ت مغربية �ألمانية

باختصار: كنت تقوم بتجميع �ستفسار�ت �لشركات بشكل �أساسي، 
وتوزيعها على مكاتب �لتشغيل �لخارجية �لتي كانت تختار �لعمال 
�لاأجانب هناك؟ وكنت تقوم بتوزيعهم بعد وصولهم �إلى �ألمانيا على 

مختلف مدن �لولاية؟  

نعم. 

متى بد�أت هذ� �لعمل؟

كان ذلك في 1962. 
متى قررتم �لانفتاح على �لعمال �لمغاربة و�إحد�ث وكالات توظيف  

في �لمغرب؟  

بيتر هاوسفالد: �لبد�ية كانت عام 1963. �أما في �لبلد�ن �لاأخرى فقد 
بد�أت �لاأمور في وقت سابق، كما هي �لحال مع  �إيطاليا و�إسبانيا 

�إلى �آخره. لا تحضرني �لاآن تو�ريخ محددة. غير �أنني يمكن �أن �أقول،  
تقريًبا ما بين نهاية �لخمسينيات وبد�ية �لستينيات. 

لناأخذ مثاًلا �عتباطيا: هناك شركة في بادن فورتمبيرغ تقدم لك طلبا. 
هل يذهب هذ� �لطلب �إلى جميع وكالات �لتشغيل في �لخارج، �أم 

�أنك كنت تنتقي �لدول �لتي ترسل لها هذه �لطلبات؟  

بيتر هاوسفالد: لا. كان يتم ذلك بالتنسيق �لمسبق مع مكتب وز�رة 

مكانيات  �لتشغيل �لمعني بالاأمر على مستوى �لمدن لتحديد �أفضل �لاإ
ونوعية �لعمال �لمحتاجين �إليهم. وفقا لذلك نختار نحن �لبلد �لذي 
يتناسب مع نوعية �لطلب. كانت هناك بطاقات بيانات وعقود عمل 
منفصلة خاصة بكل بلد. وقد تم تحديد كل دولة على حد� وطبيعة 

�ليد �لعاملة �لمتوفرة لديها. 

ما هي �لمعايير �لمعتمدة �آنذ�ك؟ وما هي �لدول �لتي كانت مؤهلة 
للبحث فيها؟  

بيتر هاوسفالد: في �لبد�يات؛ كانت �لشركة تقرر �لجنسية �لتي سيتم 
�لنظر فيها؛ كانت هناك �أقسام كاملة بها موظفين �أتر�ك فقط؛ معيارنا 
ضافة �إلى معيار �آخر �أحيانا كان  �لاأول كان �لعقلية و بعده �لثقافة؛ بالاإ
�لاأهم و تمثل في �لسرعة �لتي يمكن بها �لحصول على �ليد �لعاملة. 

وبالطبع كانت لديك خبرة من خلال �لتجربة حول من يمكنه تلبية 
متطلبات �لعمل بشكل �أسرع؟ 

بيتر هاوسفالد: نعم، صحيح
ما هي �لدول �لتي كانت سريعة وحيوية على نحو خاص؟ 

بيتر هوسفالد: صعب. هذ� يعتمد �أيًضا على نوع �لعامل �لمناسب؛ لا 
�أستطيع �أن �أقول �أن هذ� كان �أسرع �أو �أفضل. 

هل ما زلت تتذكر "�لمهار�ت" �لتي كانت مطلوبة بشكل خاص بين 
�لعمال �لاأجانب؟ 

بيتر هوسفالد: عموما؛ وبصر�حة؛ هناك �لعديد من �لمجالات �لتي 
كان من �لصعب �لعثور فيها على عمال �ألمان، كما هي �لحال مع 
صناعة �لمعادن وصناعة �لسيار�ت بمختلف مجالاتها. ثم مجالات 

تدبير �لنفايات وجمع �لقمامة.
�أعلم �أنه بالكاد كنت ترى �ألمانًيا في شتوتغارت يعمل في هذه 

�لمجالات. كانو� جميًعا عمالا �أجانب قامو� بذلك �لعمل بفرح كبير، 
ضافة �إلى مجال �لفندقة  وكسبو� من خلاله �لكثير من �لمال. هذ� بالاإ
و�لمطاعم، حيث كان �لخصاص فيه كبير�. كانت في �لاأساس عمالة 

غير مؤهلة �إلى حد ما تعتمد على سو�عدها. 

هل كانت �لمهار�ت �للغوية مهمة في هذه �لاأنشطة؟ 

بيتر هاوسفالد: في �لو�قع لا. جميعهم جاؤو� في ذلك �لوقت دون 
�أي معرفة باللغة. لم تكن �للغة ضرورية لهذ� �لنوع من �لعمل �لذي 

كانو� مضطرين للقيام به؛ ولم تكن �للغة �لاألمانية مهمة جًد�. لكنهم 
تعلموها في مكان �لعمل، �إذ� جاز �لتعبير. 

على سبيل �لمثال، من �أين حصلتم على عمال �لقطاع �لصناعي 
و�لمعدني وقطاع �لسيار�ت؟ هل كانت هناك دول مناسبة على نحو 

خاص؟  

يطاليون هم �أول من تم �عتمادهم في هذ� �لمجال؛  بيتر هاوسفالد: �لاإ
ثم �لاأتر�ك �لذين بقي �لكثير منهم وتلقى بعضهم تدريباً �إضافياً. 

لم يبق �لجميع كعمال مساعدين، عوض ذلك تم تدريبهم د�خل 
�لشركات ليصبحو� عمالا مؤهلين �أو حتى "ْمَعلْم" د�خل �لشركة. 

وماذ� عن مجال �لفندقة و�لمطاعم؟ 
يطاليون بالدرجة �لاأولى، يليهم  بيتر هاوسفالد: في هذ� �لمجال كان �لاإ

سبان و�لبرتغاليون و�لتونسيون �أيًضا. �لمغاربة و�لاإ
�أليست �للغة مهمة �أيًضا في مجال �لفندقة و�لمطاعم، على سبيل 

�لمثال بالنسبة للنادلين؟ 

بيتر هاوسفالد: بشكل �أقل. كان �لعمل �أكثر في �لمطبخ ، على سبيل 
�لمثال كعمال مساعدين. 

شكر� لك على هذه �لمعلومات حول عملك في شتوتغارت. لنتحدث 
عن �إقامتك في �لمغرب. ما هو �نطباعك عندما توليت هذ� �لمنصب 

في �لمغرب لاأول مرة؟
بيتر هاوسفالد: يجب �أن �أذكر �أنه لم يكن لنا تقريبا عمال من �لمغرب 

في ولاية بادن فورتمبيرغ. لم تكن لدي �أي در�ية بالاأمر، �إلى �أن 
فوجئت عندما بد�أت عملي في �لد�ر �لبيضاء بعدد �لاأشخاص �لذين 

�أتو� �إلى هذ� �لمكتب. كانو� بالمئات يريدون جميعا �لسفر �إلى �ألمانيا. 
شعرت بالذهول بسبب �لعدد �لكبير من �لاأشخاص �لذين يرغبون في 
مغادرة �لبلاد، �أغلبهم رجال. ولكن كان هناك نساء بالطبع. كانت 

هذه هي �نطباعاتي �لاأولى �لتي كانت مفاجئة �إلى حد ما.
ما هي �لمهام �لتي تم تكليفك بها في عين �لمكان؟  

بيتر هاوسفالد: تلقينا طلبات من �ألمانيا وعلينا �لبحث عن 
�لاأشخاص �لمناسبين. تمت دعوة �لبعض �لذين كانو� قد سجلو� 

�أسماهم. و�لبعض �لاأخر جاء بطريقة تلقائية. في �لبد�ية �أجرينا 
لهم فحًصا طبًيا. كان علينا �لبحث عن �أشخاص �أصحاء، 

بسبب �لاأمر�ض �لمعدية وما �إلى ذلك . كان لدي طبيب �ألماني 
متخصص. وقام باإجر�ء �لفحوصات و�لتاأكد من مدى ملاءمة ذلك 
جر�ء�ت �لصحية. �أولاً �لحالة �لصحية، ثم �لبنية �لجسدية  مع �لاإ
�أيضا، ما �إذ� كان �لمرشحون مناسبون للعمل �لشاق. كانت هذه 

هي مهامنا �لتي كان علينا توضيحها �أولاً. ثم كان عليهم �لحصول 
على جو�ز سفر وتصريح خروج. بعد �إنجاز هذه �لمهام، عادو� �إلينا. 
ثم كنا ننظر في �تخاذ كل ما هو مناسب. وبعدها كنا ننظم �لسفر 
بالتنسيق مع وكالة �أسفار مغربية. وكان �لسفر يتم �أيام �لجمعة عبر 
�لسفن �نطلاقا من ميناء �لد�ر �لبيضاء. وكانت هناك طريقة �أخرى، 
هي �أن شركات �لتعدين تشرف بنفسها على �ختيار �لعمال في عين 
�لمكان. وتجري مقابلات مباشرة مع �لمرشحين لمعرفة ما �إذ� كانو� 

لها.  مناسبين 

تصوير: بيتر هاوسفالد في �لمدينة �لقديمة تصوير: بيتر هاوسفالد ـ �لمترجم مصطفى
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بيتر هاوسفالد: نعم. �لسؤ�ل �لملح كان : ما �لعمل لتحسين �لاأمور؟ 
وما �لذي يبغي �لانتباه �إليه؟   

هل ما زلت تتذكر �أحد �لموضوعات �لتي حظيت باهتمام كبير؟ 

بيتر هاوسفالد: سكن �لعمال؛ كان �أول �هتماماتنا؛  كما سبق �أن 
ذكرت، لم نحضر عمالا �أو عمالا ضيوفا فحسب ، بل جلبنا بشر�. 

كان هذ� �لموضوع مهًما للغاية. تم �تخاذ تد�بير �لرعاية ، �إلخ. و�أصبح 
ذلك، قضية سياسية �أيضا. كان من �لمهم جًد� �أنه عندما �أحضر 
عمالا ضيوفا �إلى هنا ، يجب �لعناية بهم ، ودعمهم ، ومر�فقتهم 

وتقديم �لدعم لهم على مستوى �للغة وهكذ�. 

هل يحضرك موضوع ما كان محط نقاش د�خل مندوبية �لتشغيل؟  

بيتر هاوسفالد: تمت مناقشة �أخلاقيات �لعمل. وطبعا لا يمكن وضع 
�لجميع في سلة و�حدة. غير �أنه على سبيل �لمثال ، طرح �لسؤ�ل 
حول كيفية �لتعامل مع شخص ما ، متكاسل مثلا �أو غير محترم 

للمو�عيد. كان هذ� �لنوع من �لنقاش حاضر� �أيضا.

�لسيد هاوسفالد. شكر� لكم. 

بيتر هاوسفالد: �لاستعد�د بشكل فيما يخص �للغة �لاألمانية. كان من 
�لممكن تعزيز ثقافة �لترحيب بشكل �أفضل، بدل ترك �لعمال �لاأجانب 

لاأنفسهم �إلى حد كبير، معزولين في �لبد�ية. كان من �لمهم جًد� 
توضيح �لاأمر: �إما �أنني �أستطيع �لبقاء هنا بشكل د�ئم بعد عام �أو �أن 

�أقول للناس، كما هي �لحال في سويسر�: �إنه بعد عامين �أو ثلاثة ، يا 
عزيزي، شكر� وعليك �أن تذهب �إلى حال سبيلك. بدل �لقيام بذلك، 

كنا نماطل لاأننا بحاجة �إليهم. كان هذ� �أحد �أسباب عدم جلب 
�لكثيرين لعائلاتهم لاأن لا �أحد يعرف: هل يمكنني �لبقاء �إلى �لاأبد؟ 
كان ينبغي تنظيم ذلك بشكل �أفضل. كل شيء قد تحسن على مر 

�لسنين. كانت هناك لجان �ندماج في �لمدن و�لبلديات ، و�تحاد�ت 
للعمال �لاأجانب �لتي تاأسست بدعم �ألماني. 

هل كانت هناك �أيًضا توصيات قانونية  �أو �جر�ء�ت قانونية يعمل وفقها 
�لوسطاء �لاألمان وينبغي �لالتز�م بها؟ 

بيتر هاوسفالد: طبعا. كان من �لو�ضح �أنه يجب توفير �لحد �لاأدنى 
من �لاأجور وتوفير مكان �إقامة. وكان لابد من تمتيعهم بانتظام بعقود 
عمل رسمية وتوفير �لتاأمين لهم. وكان لابد من معاملتهم على قدم 
�لمساو�ة مع �لعمال �لاألمان فيما يتعلق بقانون �لعمل. كان ذلك 

محدد� مسبقا وبشكل صارم. 
هل تتذكر �سم هذ� �لقانون؟ 

بيتر هاوسفالد: �تفاقيات �لعمل. كان هذ� �سمها وكانت تضم 
�لفقر�ت �لسالفة �لذكر. 

هل كانت هناك �أسباب معنية تدفع شركة ما لطلب يد� عاملة مغربية 
سبان؟  يطاليين �أو �لاإ بدلا من �لاإ

بيتر هاوسفالد: �أستطيع �أن �أقول بكل بساطة. لم يكن هناك عمال 
مناجم من �أي دولة �أخرى. لهذ� �لسبب تم �لتوجه بشكل متز�يد �إلى 

�لمغرب. وما ساعد كثير� هو �أن بعضهم كان موجود� في عين �لمكان. 
وهو ما �أدى �إلى طلب �لمزيد من �لعمال �لمغاربة �لعاملين في مجال 
�لمناجم. فما �لذي سيفعله مساعد مطبخ مفرده في قرية تيتي سي 

بنويشتادت في جنوب �لبلاد مثلا. سيكون معزولا. لذ� كان مهما �أن 
يتوجه �إلى �لاأماكن �لتي يجد فيها �أبناء بلدته. كان هذ� هدفا �أيضا. 

بعد عودتك من �لد�ر �لبيضاء، هل ساهمت بتجربتك في مجموعات 
�لعمل ، على سبيل �لمثال ، من �أجل معالجة �أوجه �لقصور، وما �إلى 

ذلك؟ 

�أن �أخبره باأنه غير مسموح له بمغادرة �لبلاد. لسوء �لحظ، حدث 
ذلك كثيًر�. تلك �لمشاهد كانت تلاحقني حتى بعدما �أغادر 

�لمكتب. �إذ كان �لناس يركضون خلفي ويتوسلون لي قائلين" �لعمل 
في �ألمانيا" حسًنا، دعني �أقول لك �أن �لرغبة و�لضغط �لاأسري 

للعمل في �ألمانيا لدعم �لاأسرة في �لمنزل، كان كبير� بشكل لا 
يصدق. 

هل ما زلت تتذكر �أي �لاأمر�ض �لمعدية كانت شائعة وقتها؟
بيتر هوسفالد: �لاأمر�ض �لجنسية لدى �لرجال وكان ذلك مفاجئا 

للغاية. 
ذكرت �أن هناك نساء غادرن �لبلاد �أيضا؟ 

بيتر هاوسفالد: نعم، كان هناك �أيًضا عدد قليل من �لنساء. �أرسلناهن 
�أساًسا لقطاع �لفندقة و�لمطاعم، كمدبر�ت غرف �لفنادق �أو 

كمساعد�ت في �لمطبخ وما �إلى ذلك. 

هل يمكنك �لتحدث عن �مر�أة توسطت لها؟ هل جاءت بمفردها �أم 
رفقة و�لديها، كيف سارت �لاأمور؟ 

بيتر هوسفالد: جميع �لحالات كانت موجودة سيد�ت بمفردهن 
و�أخريات رفقة �أسرتهن. حالات مختلفة. 

ما هو �لانطباع �لذي تركنه لديك؟ هل كن مستقلات باأنفسهن؟ 

بيتر هوسفالد: خائفات ومتردد�ت للغاية. 
بر�أيك، �أي من �لشركات �لكبرى كانت نشطة في �لمغرب؟ 

بيتر هاوسفالد: يمكنني �لقول شركات �لبناء وتعدين �لفحم ، وصناعة 
�لفنادق و�لمطاعم. وكمؤسسات فردية ، ربما حديقة حيو�نات 

هاغنبيك بهامبورغ شمال �ألمانيا. 

هل كان �لمتقدمون �لذين قدمو� �إليك يريدون حًقا �لذهاب �إلى 
�ألمانيا؟ �أم �أن كانو� يريدون مغادرة �لبلاد فقط ولا يهمهم مكان 

�لعمل؟ 

بيتر هاوسفالد: �أميل �إلى �لاعتقاد باأنهم لم يكونو� مهتمين بالوجهة 
�لتي سيذهبون �إليها، �لشيء �لاأساسي لديهم كان �لعمل حيث 

�إعالة �أسرهم في �لمغرب. هذ� ما بدى لي  يمكنهم كسب �لمال و
وقتها. 

 
�إذ� نظرنا �إلى �لور�ء: ما �لذي كان يمكن فعله بشكل �أفضل في عملية 

جلب �ليد �لعاملة؟  

كم كان عدد �لاأشخاص في �لاأسبوع؟ 
بيتر هاوسفالد: نحو خمسين في �لاأسبوع كانو� يغادرون �لد�ر �لبيضاء 

ضافة �إلى �أولئك �لذين يتم جلبهم مباشرة من قبل  بحر�. هذ� بالاإ
�لشركات �لاألمانية. وكانت �أعد�دهم كبيرة بكل تاأكيد. 

حدى �لشركات؟   هل سبق لك �أن حضرت عملية �ختيار لاإ

بيتر هاوسفالد: نعم، في �أحد �لمناجم على �لحدود �لجز�ئرية. كان 
صاحب �لطلب شركة تعدين من بلدة "فانه �أيكل" بمنطقة �لرور غرب 

�ألمانيا، وكان لا يريد عمالا بدون شعر �لر�أس. ربما خوفا من خطر 
�لحو�دث �لمهنية، وما �إلى ذلك. وكانت مهمتي �أن �أحرص على �أن 

�أي مترشح يعتمر عمامة عليه �أن يخلعها كي نرى ر�أسه بالكامل. كان 
ذلك غريبا جد� بالنسبة لنا في ذلك �لوقت. 

�لاآن، عندما تنظر �إلى �لور�ء وتعود بك �لذ�كرة �إلى تلك �لفترة �لتي 
قضيتها في �لمغرب، هل تتذكر �أي حدث معين مرتبط بهذه �لقضية؟  

بيتر هاوسفالد: �أخبرتك �أنه يتعين على �لمترشحين �لحصول على 
جو�ز سفر من �لسلطات. وكان ذلك مكلًفا للغاية، لاأن صاحب 

ضافة �إلى �لرسوم  �لطلب كان عليه �أن يدفع شيًئا تحت �لطاولة بالاإ
�لرسمية. ومن دفع �أكثر، من �لو�ضح �أنه �أمامه فرصة �أكبر للحصول 
على جو�ز �لسفر في �أسرع وقت. وعندما يقدمه لنا، قد �أضطر �إلى 
�إخبار �لمعني بالاأمر �أنه لا يسمح له لاأسباب صحية بمغادرة �لبلاد 

في �لوقت �لحالي، لاأنه مصاب باأمر�ض معدية، وما �إلى ذلك. 
فيجلس هذ� �لشخص ويبكي بمر�رة. لقد جمع كل �لاأمو�ل من 

�لاأسرة حتى يتمكن من �لحصول على تصريح بالسفر. و�لاآن علي 

تصوير: بيتر هاوسفالد شاطئ �لبحر بالد�ر �لبيضاء

تصوير: بيتر هاوسفالد في �لمتحف
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"أحب الخير للجميع وأشعر بالحزن عندما أرى العنف والظلم." 

كانت �أم كلثوم بوڭـرين و�حدة من �لنساء �للو�تي هاجرن �إلى �ألمانيا �لغربية في فترة مبكرة. وهي ر�ئدة 
ظل  وفي  �أجنبي  بلد  في  طريقها  تجد  �أن  عليها  كان  �لهجرة.  مجال  في  للكلمة  �لحقيقي  بالمعنى 
طريقها  في  تصادفه  لمن  �لمساعدة  بتقديم  بتلقائية  قامت  �أجنبية.  وعاد�ت  �أجنبية  وثقافة  �أجنبية  لغة 
�ألمانيا من �لجيل �لاأول �إلى يومنا هذ� بكل مر�حلها وتحدياتها. وعاشت تحولات �لهجرة �لمغربية في 

جواز السفر

بوڭـرين كلثوم  اأم 

٠ من مو�ليد 1945 في وز�ن ٠
٠ عاملة ٠

٠ في �ألمانيا منذ 1968 ٠

مسارات

مانية
سارات مغربية أل

٠ م
ة 

ني
ما

أل
ة 

بي
 ٠ مسارات مغر

�لجيل �لاأول ـ �أم كلثوم بوڭـرينمسار�ت مغربية �ألمانية

جميلا رفقة مجموعة �لتاأهيل من �لبنات، كنا نذهب �إلى �لسباحة 
و�لنزهة ونطبخ معا. عندما بلغت سن �لخامسة عشرة من عمري، تم 
تزويجي، غير �أن هذ� �لزو�ج لم يستمر �إلا سنتين وتطلقت. وفي سنة 

1967 تزوجت مرة �أخرى من زوجي �لذي كان يعيش في �ألمانيا منذ 

1961، و�لتحقت به سنة بعد ذلك، و عمري 23 سنة. كان ذلك 

في عام 1968، وعندما زرنا �لمغرب في صيف هذه �لسنة، طلب 
مني زوجي �أن �أبقى في �لمغرب على �أساس �أن يعود هو �إلى �ألمانيا 

وتدبير �لمال �لكافي ويعود للاستقر�ر في �لمغرب. كنت وقتها قد 

عن الحياة في المغرب
كان عمري ستة �أشهر، عندما توفي و�لدي ومرضت و�لدتي من 

جر�ء �لصدمة. كنا ستة �أشخاص: بنتان و�أربعة �أشقاء. �أحد �أخوتي 
كان يقيم في �لرباط ، و�أختي �لكبرى متزوجة، وهي �لتي �أشرفت 

على تربتي ورعتني و�أنا رضيعة. لم �أتمكن من مو�صلة �لتمدرس، �إذ 
�نقطعت عنها في �لصف �لثاني. ويرجع �لسبب �إلى �أن �لمدرسة 
كانت بعيدة عنا بعدما رحلنا من مسكننا �إلى منزل �آخر. فبسبب 

�لبعد وخوف �أختي علي غادرت �لمدرسة. بعد ذلك تعلمت مهنة 
�لخياطة لمدة ثلاث سنو�ت، كانت فترة جميلة، قضيت وقتا 
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�لجيل �لاأول ـ �أم كلثوم بوڭـرينمسار�ت مغربية �ألمانية

�لشاي. كان �لعمل سهلا بالنسبة لي، لاأن هذ� ما كنا نقوم به 
في �لمغرب �أيضا. كنت سعيدة بعملي، وتعرفت على �أناس طيبين 
وكان لدي رئيسة لطيفة ساعدتني كثير�. وهي �لوظيفة �لتي قضيت 
فيها خمسة وثلاثون عاما. كما ساعدني �لمركز في �لحصول على 

شقة من �لمساكن �لاجتماعية تتكون من ثلاثة غرف، وتمكنت من 
�لذهاب في �إجازة �إلى �لمغرب لمدة شهر في �لسنة. كانت �أجو�ء 
�لعمل عائلية للغاية. بعدما �أصبحت �أعرف نظام �لعمل و�ستاأنست 

على �لاأجو�ء بد�أت �أساعد مغاربة �أخرين في �لالتحاق بنا كلما كان 
ذلك سانحا، طبعا بمو�فقة رئيسة �لمطبخ ورئيس �لمركز. كانت 

علاقتي بنزلاء �لمركز جيدة وكنت �أحظى بثقتم. كان بعض �لمرضى 
عدو�نيين، و�أحيانا يضطر �لمركز �إلى نقلهم للمستشفى عن طريق 
�لشرطة. نظر� لعلاقة �لثقة �لتي كانت تربطني بهم كنت �أتدخل 

و�أساعدهم في نقل بعض �لمرضى �إلى سيارة �لاسعاف دون تدخل 
�لشرطة. و�أحيانا هم من كانو� يطلبون تدخلي، لاأنني كنت �أجيد 

�لتنصت �إليهم و�أشاركهم همومهم وقلقهم و�أستمع لهم. �أحيانا كان 

مصاريف �لحياة على �أمل �لانتقال �إلى مسكن �أكبر. لم �أستسلم 
�إلى �أن و�فق بشرط �ألا يتعدى ذلك ساعتين فقط. بد�أت �لعمل 

في مصرف شباركاسه، كنت �أنظف �لمكاتب من �لساعة �لخامسة 
�إلى �لسابعة صباحا. كان يعمل هناك �أناس �أخرون في �لنظافة �أيضا 
وساعدوني في تعلم تقنيات �لتنظيف و�ستعمال �لاآلات �لمخصصة 

لذلك، �شتريت بعضها وحملته معي �إلى �لمغرب. �أخذو� بيدي وكانو� 
يتكلمون معي باإيقاع بطيء لاأن �ألمانيتي كانت ضعيفة للغاية. كان 

كل منا يجلب فطوره معه، نجلس معا على طاولة �لافطار، نتناول 
�لوجبة معا ونتبادل �أطر�ف �لحديث. كانت سيدة تعمل هي �لاأخرى 

�إبني ير�فق  معي بمثابة و�لدة لي، كانت تزورني في نهاية �لاأسبوع و
�أبنها للعلب في �لحديقة.

مركز اإعادة التاأهيل
طلبت من مسؤولي �لبنك �أن �شتغل ثمان ساعات فو�فقو� لاأنه كان 
هناك خصاص في مطعم �لبنك. بالرغم من �لصعوبة �لتي و�جهتني 

في �لتوفيق بين ساعات �لعمل من �لثامنة صباحا �إلى �لخامسة وتربية 
�لطفل، �إلا �أنني و�فقت. غير �أنه بسبب بعد �لبنك عن مسكني 
�لذي كان يتطلب مني وقتا طويلا في �لتنقل من �لمنزل �إلى مقر 
�إيابا، �ضطررت للبحث عن عمل �آخر. كانت لي  �لعمل ذهابا و

صديقة تعرفت عليها في �أحد �لمتاجر وتنحدر من �لد�ر �لبيضاء، 
كانت تعمل في مستشفى للاأطفال تابع للبلدية. �أقنعتني بضرورة 

�لبحث عن عمل في منشاأة تابعة للقطاع �لعمومي. �أخذت بيدي 
عادة  وذهبنا �إلى مكتب �لعمل �لذي وجد لي عملا في مركز لاإ
تاأهيل �لمرضى �لنفسيين تابع للبلدية. كان رئيس �لمركز يعمل 

كاأخصائي �جتماعي، قام معي بجولة د�خل �لمركز ود�خل �لمطبخ 
و�أر�ني كل شيء. وفي �ليوم �لمو�لي تعرفت على رئيسة �لمطبخ �لتي 
ساعدتني في فهم نظام �لعمل. هكذ� بد�أت �لعمل في هذ� �لمركز 

�لذي ظللت فيه �إلى �أن �أحليت على �لتقاعد. كان نظام �لعمل 
يبد�أ في �لساعة صباحا �إلى �لساعة �لو�حدة. و�أعود على �لساعة 

عد�د �لعشاء. كنا نقوم بذهن قطع �لخبز و�عد�د  �لثالثة بعد �لظهر لاإ

�أنجبت �إبني �لبكر، فرفضت عرضه، بعدما �أقنعته بالعودة �إلى �ألمانيا 
�إبني  لمساعدته على ظروف �لحياة. وهكذ� كان حملت نفسي و

وعدت �إلى �ألمانيا. 

عن الحياة في األمانيا
عندما وصلت �إلى �ألمانيا، كانت �أعيش في غرفة بفندق �كتر�ها 
لي زوجي، لاأنه لم يكن لديه منزل خاص به. �إذ كان يعيش في 

مسكن مشترك رفقة زملاء له من �لعمال �لرجال. وكنت �أزوره في هذ� 
�لمسكن �لجماعي نهاية �لاأسبوع، بعدما يغادره بقية زملائه. نقضي 

ثنين �إلى �لفندق رفقة �إبني. وقتها كان  نهاية �لاأسبوع معا و�أعود يوم �لاإ
صعبا للغاية �لعثور على شقة للسكن. تعرفت على سيدة صاحبة 

كشك لبيع �لجر�ئد و�لسجائر، كنت �أتو�صل معها بالفرنسية. وهي 
�لتي ساعدتني عن طريق �أحد معارفها في �لعثور على مسكن يضم 
غرفتين. لم نكن ندفع �لايجار، وبالمقابل كنت مثل بو�ب �لعمارة، 
�أنظف �لسلالم مرة و�حدة كل �أسبوعين، وعندما يسقط �لثلج �أقوم 

بتنظيف مدخل �لعمارة. كنت سعيدة بهذه �لشقة �لتي قطنتها رفقة 
�إبني في فر�نكفورت. 

بداية العمل
كان زوجي يرفض تماما �أن �أشتغل. بالنسبة له مكان �لمر�أة �لطبيعي 
هو �لبيت وتربية �لاأطفال. غير �أنني كنت �أصر على �لعمل بدعوى 
مساعدته، خاصة �أن ما كان يحصل عليه قليل جد�. وقتها كان 
يتقاضى مبلغ 150 مارك في �لاأسبوع، يحصل عليه كل جمعة 

مساء في ظرف بريدي، وهو ما لم يكن كافيا بالمرة. كنت ملحاحة 
و�أصررت على طلبي ورجوته �أن يسمح لي بالعمل لمساعدته على 
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�أشتغل فيه. كان يوجهني ويقوم بتعبئة �لاستمار�ت وكتابة �لطلبات. 
كان هو �لاآخر شخص يمد يد �لمساعدة. 

بعد ما قضيت 25 عاًما من �لعمل، حصلت على وسام وجائزة 
مالية وتم تنظيم حفل كبير، قمت بتحضير حلويات مغربية، 

وتلقيت �لتهاني و�لورود. حصلت على جائزة ثانية من منظمة �أفو 
AWO للرعاية �لاجتماعية �لتي كنت �أشتغل فيها كمتطوعة. 

كنا نقدم �لمساعدة فيما يخص �لاستشار�ت �أو جمع �لتبرعات 
�لعينية و�لنقدية و�رسالها للاأشخاص �لمحتاجين في عدد من �لدول 
فريقية. كانت �لجائزة �لثالثة من طرف منظمة �أفو �أيضا، بعدما  �لاإ

قضيت فيها خمسة وثلاثين عاما كمتطوعة. وهذه �لاحتفالية 
حضرها عمدة فر�نكفورت �لذي منحني درع �لمنظمة. كان 

عملي هناك يجلب لي �لسعادة، خاصة تقديم �لمساعدة للناس 
�لمحتاجين، خاصة و�أن منطقة فر�نكفورت ونو�حيها تعرف تمركز� 
لاباأس به للمهاجرين �لمغاربة. كنت �أحرص على حضور �أنشطة 

�لمنظمة و�لمشاركة في فعالياتها. في كثير من �لاأحيان كنت �أحضر 

�إذ� لم �أجد شيئا �أحضر ما  �لاأمر. كنت �أسايرهم و�أناولهم �لوجبة و
تيسر بسرعة و�أضعه رهن �إشارتهم. كنت �ألاحظ �أنهم جميعا لطفاء 
ويتكلمون باأدب غير �أنهم يعانون من �لاكتئاب وما �إلى ذلك. ولا 

يعرفون ما يقومون به، �أحيانا يسقطون �لكر�سي �أرضا، ولكن لم 
يسبق لاأحد منهم �أن لجاأ �إلى �لعنف. كنت �أحيانا �أر�فقهم في 
جولات �إلى مركز �لمدينة للتسوق معا �أو شر�ء بعض �لاأغر�ض. 

بسبب �لخصاص �لذي كانت تعرفه د�ر� للمسنين، �نتقلت بشكل 
مؤقت للعمل هناك، ولكنني رفضت �لاستمر�ر في �لعمل هناك، 

نظر� لبعده على منزلي، فرجعت �إلى مقر عملي �لاأصلي.

العمل التطوعي 
كان مبعث سعادتي عندما �أقدم مساعدة لاأحد ما، كاأن �أر�فقه 

�إلى مكتب �لعمل �أو مكتب �لرعاية �لاجتماعية �أو �أي هيئة �إد�رية 
د�رية. كنت �أستمتع بذلك و�أقول �إن �لله يحبني  لقضاء �أغر�ضه �لاإ

باأنه يضعني د�ئما في طريق �أناس هم بحاجة �إلى �لمساعدة. هكذ� 
كان �لحال مع مينة، وهي �مر�أة مغربية مات زوجها ولا تعرف �أي 

كلمة بالاألمانية. صادفتها في طريقي �إلى �لعمل وهي برفقة سيدة 
�ألمانية، كانت تلبس "حق �لله" فعرفت �أنها مغربية. �أخبرتني 

�لسيدة �لاألمانية �أن زوجها توفي �إثر حادثة سير بالقرب من مالقا 
باإسبانيا. وعادت �إلى �ألمانيا لتاأمين حقوقها. قلت للسيدة �أنني في 
طريقي �إلى �لعمل وبعد �نتهاء عملي ساأذهب عندها لاأرى كيف 
لي �أن �أساعدها. �رتمت علي �لسيدة وبد�أت في �لبكاء. بعدما 
�أنهيت عملي ذهبت �إليها وشرحت لي ماذ� وقع في مالقا. كان 
زوجها يعمل في شركة �لمر�فق �لعامة بفر�نكفورت، ر�فقتها �إلى 

هناك فتدبرو� لها تذكرة للتنقل في �لمو�صلات �لعمومية وصرفو� لها 
تعويضا مؤقتا �إلى �أن تم تسوية ملف �لتقاعد. هناك شخص �آخر 

ويتعلق برجل �أصيب بجلطة دماغية ولم يعد يقوى على �لخروج، 
كان يسكن في �لطابق �لثالث وهو ما ز�د من �أزمته. لذ� ساعدته 
�إلى �أن حصل على شقة في �لطابق �لاأرضي. وهناك سيدة �أخرى 

كان لها �أطفال ولم تكن تعرف كيف تعد ملف �لتعويضات 
�لعائلية، فساعدتها �إلى �أن سوت وضعيتها. كنت �أساعد قدر 

مكان، وعندما �عجز كنت �ألجاأ �إلى رئيس �لمركز �لذي كنت  �لاإ

�لاأخصائيون يساألونني من �أين تعلمت هذه �لتقنيات، فكنت �أجيبهم 
باأن مصدر ذلك هو حبي للناس و�أنني �نزعج كثير� عندما �أرى 

�لعنف �أو �أشياء من هذ� �لقبيل. كنت �أحيانا �أحضر يومي �لسبت 
و�لاأحد وجبات مغربية و�أخذها معي للنزلاء. فاأنا عندما جئت �إلى 
�ألمانيا وجدت ما كنت �أحتاجه، وهذ� ما كنت �أتمناه �أيضا. كان 

�لمركز ياأوي �أطفالا �أيضا. وعندما كان �لاآباء ياأتون بالهد�يا في 
�أعياد عيد �لميلاد، يقوم �لاأطفال برميها. كانو� يقولون �إنهم ليسو� 

بحاجة �إلى �لهد�يا بل �إلى �لحب. كان �لمركز ياأوي �أربعين شخصا 
قار� يقيمون فيه بشكل د�ئم. �أما وَِرُش �لعمل �لمختلفة فكان يزورها 

حو�لي 150 شخًصا يوميا. يقضون �لنهار هناك ويتناولون �لغذ�ء، 
ويغادرون �لمركز في �لمساء. �أما �لنزلاء �لقارين فكنا نحضر لهم 
�لعشاء ونشرف على رعايتهم ونحرص على تناولهم للاأدوية. كان 
بعضهم يرفض تناول �لاأدوية بدعوة �أنها تجعلهم يشعرون بالتعب، 

فاأسايرهم بكل لباقة �إلى �أن يتناولونها. بالرغم من �أن رئيستي كانت 
د�ئما تنبهني �أنه �إذ� تاأخر نزيل منهم ولم ياأت في �لوقت �لمحدد 

للعشاء، لا ينبغي �عطاؤه وجبة �لعشاء، مع ذلك لم �لتزم بهذ� 
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�لمغرب، بالرغم من �لخوف �لذي �عتر�ني عند مغادرة �لمغرب �أول 
مرة. غير �أنني عندما وصلت �إلى �ألمانيا تعودت بسرعة على نظام 

�لحياة، لاأنني تلقيت مساعد�ت كثيرة في بد�ية �لاأمر. لذ� شاركت 
�لاأخرين همومهم وقدمت لهم يد �لمساعدة. وهذ� كان مبعث 

سعادتي. 

رسالتي
هناك د�ئًما �أشخاص مختلفون، وعلى �لمرء �لتعايش مع �لجميع. 

ينبغي �أن تكون نية �لانسان خالصة و�أن تكون علاقاته جيدة. ينبغي 
�أن يكافح في �لحياة من �أجل �لاأشياء �لتي يؤمن بها. ويجب على 

�لمرء �أن يقول ر�أيه حتى لو كان قاسيا �أحيانا. قد يكون �لمرء �أحيانا 
غاضبا ولكن عليه �أن يعبر على مو�قفه بطريقة تجعل كل شيء على 
ما ير�م. فهناك �أوقات سيئة وهناك �أوقات جيدة. ينبغي على �لمرء �أن 
يكون ملحاحا و�ألا يستسلم. وعليه �تباع �أسلوب �لحو�ر مع �لاأطفال 

بعيد� عن �أساليب �لعنف. قد تصادف �لمرء �أيام سيئة وعليه �أن 
يو�جها بثبات لاأن هناك �أيام جميلة �أتية بدون شك.

�أيضا في �ختيار�تهم �لمهنية ومسارهم �لدر�سي. فعندما �ختار �بني 
�لبكر �لقيام بتاأهيل مهني في مجال �لفندقة �قترح عليه �أن يبد�أ 

بتاأهيل مهني في مطبخ بالمركز. وهو ما عمل به �إلى �أن �أنهى تاأهيله 
�لمهني كمدير فندق. بينما �ختارت �إحدى بناتي �لدر�سة في مجال 
�لهندسة �لمعمارية في جامعة كاسل، وبعدما �أنهت در�ستها عادت 

�إلى فر�نكفورت وعملت لفترة ليست بالقصيرة في �أحد مكاتب 
�لهندسة هناك. وتقيم �لاآن في سويسر�، حيث تشغل في هيئة 

للبناء. تزوجت و�أنجبت طفلا. �أما �لبنت �لصغرى فدرست �لاقتصاد 
نجليزية و�لفرنسية �أيضا. بالرغم من �أنها  و�للغات، وتتحدث �لاإ

كانت شابة نشيطة ورياضية وسبق لها �أن حصلت على جو�ئز في 
�لسباحة، هي �لاآن مريضة وتستعين بكرسي متحرك، بعد �إصابتها 

بمرض �لتصلب �لمتعدد.  

التقاعد
�أنا �لان متقاعدة بعدما قضيت خمسة وثلاثين سنة في �لعمل بهذ� 

�لمركز. �أعيش حياتي و�أحاول �أن �أساعد �لناس، سو�ء تعلق �لاأمر 

بالبالغين �أو بالاأطفال. �أساعد حيث ما بد� لي ذلك ضروريا. �أر�فق من 
بحاجة �إلى ذلك �إلى طبيب ما �أو هيئة �إد�رية. و�أحيانا �أقول لهم �لاآن 

�أنا متعبة ربما في وقت لاحق.  

وفاة الزوج
توفي زوجي في �أكتوبر 2016. �أصر �أن يدفن هنا في �ألمانيا بسبب 
�بنتنا �لمريضة، كي تتمكن من زيارة قبره. دفن في مكان مخصص 

لدفن �لمسلمين باأحد مقابر فر�نكفورت. وهو �لذي كان يقول:" �لروح 
تذهب �إلى �لله �أم �لجثة فلا يهم �أين ستدفن". لذ� �أصر على دفنه هنا 
وكان يقول لا �أريد �أن �ألحق �لتعب لشخص ما. يوم دفنه حضر �لعديد 

من �لاأقارب و�لمعارف و�لاأصدقاء، كما لو �أن ذلك تم في �لمغرب، 
لا فرق. ونذهب كل جمعة لزيارة قبره �أنا و�بنتي، نصلي من �أجله 

وندعو له. تستغل هي فرصة ذهابها لمركز �لترويض وتزور قبر و�لدها. 

نعم، عندما تعود بي �لذكريات �إلى �لاأيام �لاأولى �لتي وصات فيها 
�إلى �ألمانيا، �أقول �أن كل ما عشته جيد. لم �أكن حزينة �أنني غادرت 

وجبات مغربية من �أكل وحلويات لبيعها و�لتبرع بما تحصلت عليه 
لصالح صندوق �لمنظمة. 

الاأسرة والاأطفال
لدي ثلاثة �أطفال، وقد حرصت على حضور �جتماعات �أولياء 

�لتلاميذ في �لمدرسة، لمناقشة �أوضاع �لتلاميذ ومشاكل �لمدرسة. 
كان �أبنائي ياأتون بعدما يغادرون �لمدرسة �إلى �لمركز، وهناك كانو� 
ير�جعون دروسهم بمساعدة رئيستي في �لعمل. كانت هذه �لسيدة 

تساعدهم كثير� ونفس �لشيء بالنسبة لرئيس �لمركز �أيضا. هو 
�لاآخر كان يحرص على �أن يكونو� مجتهدين في در�ستهم. وبعدما 

حصلت على شقتي �لجديدة بجو�ر مكان عملي، كان يقطنه رئيس 
�لمركز �لذي غادره بعدما �شترى منزلا جديد�. و�أصبح �لاأمر عمليا 
لي ولاأولادي. كان �لاأولاد سند� كبير� لي. فبعدما كبرو� وحصلو� 
على رخصة �لسو�قة، �أصبحو� يساعدوننا في قيادة �لسيارة خاصة 
�أثناء عطلة �لصيف عندما كنا نسافر بر� �إلى �لمغرب. كما قلت 

سابقا كان رئيس �لمركز دعامة لي ولاأولادي �أيضا. هو من ساعدهم 
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"بدال من التحرر، تعرفت على الجنون المعاصر."

"لا �أريد �أن �أر�كن مستعبد�ت" هذ� ما قاله و�لد زينب لها وهي تستعد للهجرة �إلى �ألمانيا. و�أخبرها �أن �لنساء 
�لاألمانيات متعلمات ومتحرر�ت، ويقدن �لسيار�ت و�لطائر�ت. كانت �لنساء قدوة بالنسبة له. لذ� �أقنعها بالهجرة 
�إلى �ألمانيا للتعلم منهن، عام 1972. عندما وصلت �إلى �ألمانيا، �لتقت عاملات في �لمصانع كن بعيد�ت 
على �لتحرر �لتي سمعت عنه. وهكذ� وجدت نفسها في �إيقاع من �لجنون بعينه عبارة عن تصاريح للعمل 
جمالي و�لدخل �لصافي. نجحت في �لتمرد على  و�لعمل بنظام �لورديات ومصطلحات غريبة عليها كالدخل �لاإ
قامة �لجديد.  �لعبودية �لحديثة وحولت مسارها �إلى مرشدة �جتماعية تساعد �لنساء �لمهاجر�ت على فهم بلد �لاإ

كيف جئت اإلى األمانيا؟ 
كان ذلك قبل �أربعة و�أربعين عاما؛ لم �أكن �أتوقع ولو من باب �لحلم 

�أنني ساأنتقل للعيش خارج �لمغرب. كانت �لهجرة فكرة و�لدي، 
فو�لد�ي كان مصر�ن على �أن ضرورة �أن �أو�صل �لتكوين، و�أنا و�فقتهما 

�لر�أي، لاأنه لم يكن �أمامي خيار �آخر. 

كنت وقتها قد تركت �لمدرسة بسبب �لهجرة �إلى �ألمانيا في عام 
1970، غير �أنه وبسبب بعض �لاأحد�ث، تاأجل �لسفر �إلى عام 

1972. هدفنا �لاأساسي كان �لحصول على تاأهيل مهني في �ألمانيا 

خلال ثلاث سنو�ت و�لعودة �إلى �لمغرب، في ظل �نتشار �أفكار �أن 
�ألمانيا كانت تسعى وقتها للمساهمة في بناء صناعة في �لمغرب، لذ� 
فاإن �لحاجة ستكون ماسة �إلى عمال مهرة و�أشخاص مؤهلين. �أتذكر 

جيد� �أنني كنت �أحاول �لتهرب من �لاأمر عندما حضرت في �جتماع 
�للجنة �لتي كانت تضم �أبي وعمي و�آخرون منهم من يؤيد فكرة 

�لهجرة ومنهم من يرفضها، خلالها كنت �أتساءل "لماذ� علي �لسفر 
�إلى �ألمانيا و�أوروبا". فالاأوروبيون قوة �ستعمارية، و�أنا �بنة �أحد مناضلي 

�لمقاومة، لذ� لم يكن �لاأمر مقبول بالنسبة لي. كان �أبي حريصا 
على ذلك، وشرح لي �أن �لتنمية تقتضي �لذهاب �إلى هناك، و�أن 

على �لنساء معرفة كيف تسير �لحياة، و�لتعلم من �لنساء �لاألمانيات 
�لمتطور�ت. كان يرد على مسمعي "�ذهبي �إلى هناك وتعلمي من 
�لنساء �لاألمانيات كيف تقدمن في �لحياة." وهو ما شكل تحديا 
كبيًر� بالنسبة لي، و�أشعرني بالفخر، وبناء على هذ� و�فقت. كنت 

مترددة �إلى حد ما، �إذ ظل عدد من �لاأسئلة �لعالقة يدور في ذهني 
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�لجيل �لاأول ـ زينب �لد�وديمسار�ت مغربية �ألمانية

من سبيل كيف و�أين وماذ� ساأفعل هناك؟ و�أسئلة �أخرى لم �أجد لها 
جو�با. 

لفترة من �لوقت، لم نكن نعرف �أبي و�أنا، هل يتعلق �لاأمر بتدريب 
مهني، �أم بالعمل في مصنع �أم شيئا �آخر. وفي �لنهاية تبين �أن �لاأمر 

يتعلق بعقد عمل، وهو ما فاجاأ كلانا. عرفنا ذلك في مطار �لد�ر 
�لبيضاء �لذي �نتقلنا �إليه عبر �لحافلة. هناك �ستلمنا جو�ز سفري 

وتاأشيرتي وعقد �لعمل. فقلت لاأبي: "�نظر، هذ� عقد عمل". 
فكر في �لاأمر وقال جملته �لحاسمة: "وليكن �ستفيدي من هذه 

مكان، �أنا �أثق بك". منحتني �لثقة �لتي وضعها فّي،  �لفرصة قدر �لاإ
و�لمسؤولية �لتي حملني �إياها �لكثير من �لطاقة. فهو لم يوجه لي 
كلام نصح على غر�ر ما يقوم به �لاآباء في مثل هذه �لمو�قف، بل 

حملني �لمسؤولية ووضع ثقته بي. 

المنظمة
تم كل شيء تحت �إشر�ف �لاتحاد �لوطني للمر�أة �لمغربية وبرعاية لالة 

فاطمة �لزهر�ء نجلة �لسلطان محمد �لخامس. وهذ� �لاأمر لم يكن 
يعلم به �إلا �لمقربون جد�. كنا قد �كتشفنا �لاأمر عن طريق باشا بلدتنا 
�لصغيرة، مولاي عبد �لسلام �لعلوي، �بن عم لالة فاطمة �لزهر�ء �لذي 
كان يشتغل عمي بمعيته: حين وجه كلامه �إليه قائلا: " �أخبر �أخاك 
�لكبير بضرورة تسجيل �بنته." وقتها د�رت �أحاديث كثيرة في �لمغرب 

عن تحرير �لمر�أة، و�لبلد كان يخطو خطو�ته �لاأولى نحو �لنمو. كما 
�أن �لمغرب فجر �لاستقلال، ظهرت �أحز�ب جديدة وكان �أبي ناشطا 
حزبيا �أيضا. كان و�لدي يرى �أننا �سُتعمرنا بسرعة لاأن �لمر�أة كانت 
غائبة عن �لمجال �لسياسي، و�أنها لم تكن تشارك في صنع �لقر�ر. 
لذ� علينا �لان �أن نتصرف بطريقة مغايرة على حد قوله. و�أضاف �أنه 

حان �لدور علينا كنساء. كنت ولا زلت �أتساءل عن سبب تحرر �أبي 
نجابه �لبنات فقط، �لاأمر �لذي ظل  �إلى حد ما، ربما ليعود �لاأمر لاإ

يعتبره ممتعا �إلى حد ما. كان و�لدي يقر�أ كثير�، لنفسه لا لشيء 
�آخر. وهو ما جعل �لعدوى تنتقل �إلينا نحن �أيضا. ربانا على �لمساو�ة 
�لتي كانت �أمر� مسلما به في نظره. غير �أنني تفاجاأت كثير� في وقت 

لاحق عندما بد�أت �لعمل في �لاستشار�ت �لاجتماعية في �ألمانيا، 
بكيفية طريقة تفكير �لناس هنا وكيف يفكر �لمتعلمون في �ألمانيا فينا 

نحن �لمغاربة، �أو في �لنساء �لمسلمات. ما زلت �إلى يومنا هذ� مهتمة 
بمعرفة �أسباب ذلك. 

الوصول اإلى األمانيا
�تسمت �أجو�ء �لود�ع في �لد�ر �لبيضاء بالتاأثر �لكبير، كنا �أول 

مجموعة من �لنساء ستسافر �إلى �ألمانيا، و�لمغرب وقتها يعيش حالة 
من �لاضطر�ب �لسياسي و�لطلابي. لذ� كان كثيرون ضد هجرة 

�لشابات بمفردهن للعمل، وكانو� يبررون كل شيء بطريقة سياسية. 
كنت �أتابع كل ما يجري، و�أستاأنس بر�أي �لاأقارب �لذين كانو� يدرسون 

في �لجامعة. �لاأمر �لذي ساعدني على �لالمام و�لاطلاع بعدد 
من �لقضايا و�لتي جعلت وجهة نظري مختلفة تماما ن باقي نساء 

�لمجموعة �لتي سافرت معها. 

كان يوم �أربعاء، حين وصلنا من �لرحلة متعبات ومنهكات �إلى 
مسكن جماعي، لم �أكن �أعرف �أًيا من �لنساء �لاأخريات. ففي جو 
من �لتد�فع و�لازدحام تم توزيعنا على �لغرف، كنا �أربع شابات في 

غرفة و�حدة. لم �أتناول �أي شيء طيلة �لرحلة. رغم �لترحيب �لجيد، 
وتوفر �لخبز و�لزبدة و�أشياء �أخرى للشرب و�لاأكل، �إلا �أنني لم �آكل �أو 
�أشرب �أي شيء منها لا لشيء سوى �أنني �أجهل ماهيتها. قناني من 
مشروب كوكا كولا و�لعصي، لفائف �لخبز مع �لجبن، و�أنا لا �أحب 
�لجبن. لحم �أبيض �أيضا، قالت �لنسوة �إنه لحم خنزير وحذرن من 
�أكله. ظل �لكيس �لبلاستيكي �لذي يحتوي �لاأكل مغلقا ولم �أجرؤ 
على فتحه. حصلنا �أيًضا على سكر وقهوة على شكل حبوب. على 
�أي حال، ذهبت �إلى �لنوم ومعدتي فارغة دون �أن �أتناول �أي شيء. 
في �ليوم �لمو�لي، جاء �لطعام من �لمصنع �إلى �لمسكن �لجماعي 

في طناجر كبيرة للغاية بها لحم د�كن مع �لبطاطس، وعلب كبيرة من 
صلصة �لتفاح. بينما تناول �لجميع ما كان موجود�، توجهت �أنا �إلى 

�لمترجمة، �أساألها عن �لخبز. فكيف لي �أن �أتناول وجبتي دون خبز؟ 
فاأنا لم �أتناول شيئا طيلة يوم �أمس. �للحم �لد�كن لم يكن سوى مخلل 
�لملفوف �لبنفسجي لم نعرف ما هو. وهذ� دفع بالبعض للتعليق على 

�أنه قد يكون لحما مخصصا للجنود. كانت �لنساء تمزح، بينما �أنا 
�أبكي مثل طفل. �أكلت �لبطاطس دون �أي سلطة، وبعد تناول �لوجبة، 

طلب منا �لذهاب �إلى �لمصور. �إذ كنا بحاجة �إلى صور لصالح 
سلطات �لهجرة من �أجل �إجر�ء�ت �لتسجيل. حصلنا على سبعين 

مارك �ألمان من �أجل �لتسوق، فاشتريت شيًئا لاأكله، كان كل شيء 
يثير �هتمامي وفضولي. �لجمعة صباحا تم نقلنا بالحافلة �إلى �لمصنع 

�لشوكولاته. �أدخلونا �إلى صالات كبيرة وتم شرحو� لنا �لكثير من 
�لتفاصيل، كانت هذه هي �لبد�ية. لم يكن �لاأمر سهلاً لا علينا ولا 

على رئيسة �لعمال �لتي كان عليها تدريب مجموعتنا في وقت قصير. 
�قتصر �لاأمر في �لاأسبوع �لاأول على عبارة: "شغل شريط �لانتاج، 

�أوقف �لشريط". طبعا بين هذ� وذ�ك سلع كثيرة تعرضت للتلف. 

التعود
حدث �أنني في سنة ما، قاطعت كل شيء، بسبب خيبة �لاأمل. 
فالمصنع يعني �لعمل �لعضلي، ولم يكن �لاأمر سهلا. �إذ كنت 

�أعود بعد فترة �لدو�م �إلى �لمسكن منهوكة. كما �أن �أجو�ء �لسكن 
�لجماعي، لم تكن مناسبة لي. لذ� قاطعت كل شيء بما في ذلك 
�للغة �لاألمانية. لم يعد يهمني �أي شيء. �لتزمت غرفتي، و�كتفيت 
بكتابة �لرسائل وقر�ءتها لمدة عام كامل. ربما لم �أكن ناضجة بما 

يكفي لاقتنع بما قاله �أبي عن �لمر�أة �لاألمانية �أو شيئا من هذ� �لقبيل. 
طلاق. حاولنا على سبيل  لم يكن لي �أي تو�صل مع �لاألمان على �لاإ

�لمثال، خلق علاقات عبر �لعمل، لكننا فشلنا في ذلك. كانت 
�لنظرة �لنمطية هي �لمسيطرة: "نحن �لاألمان و�أنت �لاأجنبية �لذي 

تصوير: زينب �لد�ودي نزهة في �لحديقة

تصوير: زينب �لد�ودي بورتريه
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تسمى هورتن، وكانت تجربة جيدة جد�. ففي هذه �لفترة �نفتحت 
على �لمجتمع �لاألماني، على عكس �لوضع في �لسابق. فقبل ذلك، 
كنت بمسكن بمثابة د�ر للنزيلات رفقة نساء مهاجر�ت، يلتحق �لمرء 
بالشركة للعمل، يكسب مالا ولم تكن �أمامه �أي فرصة للاندماج في 

�لمجتمع. بخلاف �لوضع في هذه �لشركة، حيث كنت على تو�صل 
مع �لاألمان، وهو ما �أفادني كثير�. تعلمت �لشيء �لكثير عن �لنساء 

�لاألمانيات منها ما هو �إيجابي ومنها ما هو سلبي، عن �ستغلال 
�لنساء في مثل هذه �لشركات. صحيح �أنني كنت في دور �لمر�قب، 
لكنني كنت �أنا �أيضا معنية بهذ� �لاأمر. �إذ كان علي �أن �أعمل �أكثر 
من �لاأخرين، �أشتغل في ثلاثة �أقسام. طيلة ست سنو�ت و�أنا �أكدح 

ليكونو� ر�ضين عني وعن عملي. غير �أنني بين عشية وضحاها، قلت 
لهم �إلى �للقاء. لم �أستقل من وظيفتي، وظبت حقائبي وركبت �أول 

طائرة متجهة �إلى �لمغرب. �نتظروني في �لشركة لمدة شهرين، فالجهد 
�لذي كنت �أبذله في �لشركة سو�ء في قسم �لمحاسبة ومر�جعة �لفو�تير 

وجميع �لاأمور �لتجارية، �أنهكني كثير�. بالرغم من كل هذه �لاأجو�ء 
هانات �لعنصرية  �لايجابية �إلى حد ما، �إلا �أنه كانت هناك بعض �لاإ
�لتي تتناهى �إلى علمي من سبيل "بائعة �لجمال". �إهانات كانت 

تجعلني �أطرح �أسئلة كثيرة عني وعن بلادي ووضعيتي. طبعا رفضت 
كل ذلك، وعدت �إلى حيث �أنا، �إلى مكاني �لطبيعي، �إلى بلدي. 
هناك �أفضل �ألف مرة من �لحياة على هذ� �لنحو هنا. كنت وقتها 

بد�أت �أتعرض لاضطر�بات في �لنوم، و�ضطر�بات في �لاأكل، و�أشياء 
�أخرى لا �أعرفها. كما �أن وضع �لمر�أة �لاألمانية لم يكن �أحسن حالا 
كما تخيلت. كان يتعين عليها �أن تبدل جهد� مضاعفا و�أن تكد في 

مجالات كثيرة، �أن تثبت نفسها و�أن تكون مردوديتها جيدة للغاية. 
كل شيء يجب �أن يكون ر�ئعا. طال غيابي في �لمغرب، فتم فصلي 
من �لعمل. فكرت في مقاضاة �لشركة �إثر تسريحي، ولكن لم �أكن 
طلاق. وفي خضم ذلك تعرفت على  �أرغب في �لعودة �إليها على �لاإ

جمعية �آفو للرعاية �لاجتماعية. 

جمعية اآفو للرعاية الاجتماعية. 
 بدلاً من معالجة شكو�ي، �أخبروني �أنهم بحاجة �إلي. هكذ� بد�أت 
علاقتي بمنظمة �آفو للرعاية �لاجتماعية في سنة 1984. ففي هذه 

�لفترة عرفت قضية لم شمل �لاأسرة دينامية كبيرة. لذ� كانت �لمنظمة 
ترعى هذ� �لشمل بعروض كثيرة، كرعاية �لاأطفال ودروس �لدعم 

و�لتقوية ومحو �لاأمية بالنسبة للنساء، ودور�ت للحرف �ليدوية. كان 
ذلك بهدف فك �لعزلة �لمجتمعية على �لنساء. هكذ� وجدتني 
منخرطة في هذه �لبر�مج. �أشرفت على دورة للخياطة طيلة عام. 
وفي سنة 1985 �أصبحت موظفة رسمية لدى �لمنظمة، بعدما 

تلقيت دور�ت تدريبة في مجال �لرعاية �لاجتماعية. في �لو�قع كان 

�أتيت �إلى هنا للعمل". ذ�ت مرة و�أنا �أستغل فرصة �لاستر�حة في قر�ءة 
كتاب بالفرنسية، تقدمت سيدة نحو وساألتني هل فعلا �أعرف �لقر�ءة 
�أم �أنني �أتهجى �لحروف فقط. �كتفيت بالنظر �إليها وتحريك ر�أسي 
يمينا ويسار� �ستنكار� لهذ� �لموقف، ماذ� عساى �أن �أقول لها. كان 

�لاأمر بالنسبة لي �ضافة �أخرى لتاأكيد �لصور �لنمطية. كان باإمكاني �أن 
�أتعلم بسرعة كبيرة، لكنني لم �أرغب في ذلك. قد يكون لهذ� علاقة 
بالمسؤولية �لتي �ألقاها �أبي على عاتقي، حين قال لي ستنجحين في 

مهامك. لماذ� يطلب مني د�ئما �لنجاح؟ ربما لاأنني كنت �لاأكبر 
سنا بين �أخو�تي. �أنا �إنسانة حساسة للغاية، عندما �أرى موقفا ينطوي 
على تمييز ما، �أصاب بحالة من "�لبلوكاج" �أو �أنني �نفجر غضبا. 

هنا �خترت �لموقف �لاأول. قاطعت كل شيء بما فيها �لاأنشطة �لتي 
تعودت �لقيام بها في �أوقات فر�غي. كان ذلك قر�ر� جيد�، خلدت 

للر�حة طيلة عام. �إذ كنت في حاجة �إلى �لر�حة بعيد� عن �أي ضغط 
كيف ما كان نوعه. كنت شغوفة بمعرفة �أشياء كثيرة، غالبا ما �أتناول 
�إلى �لشو�رع  حقيبتي �ليدوية و�أتجول في �لمدينة. �أنظر �إلى �لمنازل و
و�ألقي نظرة على �لحد�ئق �لاأمامية للمنازل �لتي كانت مرتبة بشكل 

�أنيق للغاية. كنت �أساأل نفسي، لماذ� �لناس هنا منظمون جد�؟ 
زرت �لمعالم �لاأثرية، و�أثارني شكلها، وكنت �أتساءل عن ماهيتها. 
هل هي دينية �أم �أنها �أنصب تذكارية عن �لحرب. كنت فضولية 

�لتكوين و�لتعليم سبب مجيئي �إلى �ألمانيا، كنت �أرغب في تكويني 
نفسي. فبفضل �لشهاد�ت و�لمعرفة �لمدرسية �لتي حصلت عليها 
في �لمغرب، تمكنت بسرعة من �لحصول على شهادة �لباكالوريا 

�لمهنية في �ألمانيا. وقد تطلب مني ذلك سنتين من �لجد و�لمثابرة، 
بدل سنة بسبب مكوثي في �لمغرب. كان و�لدي يساألني في �أي 

رسالة يرسلها لي، عما حققته. في �لبد�ية كانت �لمر�سلة هي وسيلة 
�لاتصال �لوحيدة تقريبا، وحتى عندما يحدث ونتو�صل هاتفيا، يتكرر 

�لسؤ�ل نفسه. فالتكوين كان يحظى باأهمية كبيرة لديه. �عتقدت 
�أن هذ� هو �أقل ما يمكنني تحقيقه. فاإلى جانب عملي في �لشركة، 

جًد�. عندما تصالحت مع ذ�تي، بد�أت تعلم �للغة �لاألمانية بشكل 
مكثف. وضعو� لنا في د�ر �لنزيلات مدرسا للغة �لاألمانية، ولم يكن 
يفوتني �أي درس، غير �أنني حاولت �أن �أتعلم بمفردي �أيضا، معتمدة 
على �لترجمة �لفرنسية �لاألمانية و�لانجليزية �أحيانا. في �لبد�ية كان 

�لاعتماد على �لقاموس قليلا، ولكنه ز�د مع �لوقت. ثم جاءت باربر� 
�لتي كانت تشجعني كثير�. كانت تر�فقني �إلى �لمدرسة وتجلبني 

منها �أيضا، و�أحيانا في وقت متاأخر من �لمساء. سيدة لطيفة للغاية 
وتمد يد �لمساعدة. ساعدتني لاأكون مترجمة. �إذ كنت �أرغب في 
�أن �أصبح مترجمة في ذلك �لوقت �أو �أن �أقوم باأي شيء �آخر، عد� 

�لعمل في �لمصنع. كانت وظيفتي �لاأولى كمترجمة في شركة ديتمولد 
د�رة  �لتي كانت وقتها تعمل في مشاريع مشتركة مع ليبيا. وكانت �لاإ
�لعامة مكونة من �ألماني وليبي، كان ذلك في صيف عام 1978. 

غير �أن هذه �لوظيفة لم تستمر سوى �أربعة شهور، و�أخبروني �أن تحمل 
مصاريف وظيفة �إضافية كمترجمة مكلف لهم. كنت �لشخص �لوحيد 

�لذي يقوم بهذه �لمهمة د�خل هذه �لشركة، وترجمت وثائق مهمة. 
تطلب مني �لعمل هناك جهد� كبير�، غير �أنني جنيت من ور�ئها �أمو�لا 

كثيرة، تدبرت بها عدد� من �لاأشياء. تلقيت هد�يا كثيرة من رئيس 
�لشركة، ومع ذلك كنت مسرورة بتوقف هذ� �لعمل، لاأن �لشركة 
صغيرة. منحوني ر�تبي �لشهري وتكلفو� بنقل �أغر�ضي ومصاريف 

�لنقل �إلى سكن خاص بي. كان كل شيء على ما ير�م. في �لبد�ية 
�ستاأجرت غرفة علوية في حي بيلك �لشهير بدوسلدورف، وبعدها 

عشت رفقة عائلة �ألمانية. عدت �إلى �لمدرسة وكنت �أتحمل مصاريف 
عيشي بالعمل في شركة للتعليب �شتغلت بها لستة �سابيع �أو ثمانية. 

وبعد مرض موظفة في قسم �لمحاسبة، قمت بتعويضها و�نتقلت للعمل 
د�ري. مكثت ست سنو�ت في قسم �لمحاسبة بهذه �لشركة �لتي  �لاإ
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تمكنت من �لحصول على شهادة �لباكالوريا �لمهنية، فيما يعرف في 
�ألمانيا بالمدرسة �لمو�زية �لتي تحتضنها فترة �لمساء. كان �لاأمر متعبا 

للغاية، كنت �أصل �إلى شقتي في �لعاشرة و�لنصف ليلا. �أما �إذ� كانت 
ورديات دو�مي في �لصباح �لباكر، فاأستيقظ في �لخامسة صباحا. 

كانت باربر� �لتي �لتقيتها مرة �أخرى، عاملا مساعد� لي بشكل كبير، 
شكلت بالنسبة نموذًجا �آت من �لحركة �لطلابية يحتذى به. ساندتني 

لاأنها ر�أت �أنني �أريد تحقيق شيء ما. �إذ كنت بحاجة �إلى �لحماية 
في هذه �لفترة، وهو ما وفرته لي باربار�. 

باربارا مرة اأخرى
كان للصدفة دور� كبير� في ذلك، فعن طريق صديقة لها علمت 

بالتحاقي بالمنظمة من خلال برنامج تلفزيوني في قناة "في دي �ر". 
حاولنا نحن �لاثنان �لبحث عن بعضنا �لبعض، وباءت كل �لمحاولات 

بالفشل. و�لغريب �أننا كنا معا في مدينة دوسلدورف وترددنا معا على 
مقر �لبلدية، كنا نتردد على نفس �لاأمكنة. كنت عضًو� في لجنة �لمر�أة 
في �لحزب �لاشتر�كي �لديمقر�طي، بينما هي عضو� في �للجنة �لتابعة 

لحزب �لخضر، ولجان �أخرى �أيضا. كنت �عتقد �أنها هاجرت �إلى 
�أمريكا �لجنوبية في �إطار دفاعها على قضايا حقوق �لمر�أة هناك. وكانت 

هي تظن �أنني عدت �إلى �لمغرب، وتزوجت هناك و�أصبح لي دستة 
من �لاأطفال. عندما �لتقينا تدفقت �لدموع من �أعيننا. تعانقنا بحر�رة، 
وضحكنا كثير� حول طريقة تفكير بعضنا �لبعض. فقالت لي" لا، �أنا 

متوجسة، ليس لدي �لشجاعة للذهاب �إلى مكان بعيد و�لعيش هناك."

مجال الاستشارات الاجتماعية
كان عملي عبارة عن �لنموذج �لكلاسيكي للاستشار�ت �لاجتماعية. 

�إذ كنت �أقوم بتوجيه �لاأشخاص �إلى �لهيئات �لمختصة و�أقوم باإجر�ء 
�لتد�بير �للازمة، سو�ء تعلق �لاأمر بالمسائل �لقانونية �أو بقضايا �لطفولة 

رفقة عائلتها �لمغرب �إلى �ألمانيا. وهي تبلغ من �لعمر خمسة عشرة 
�إثبات  سنة. كانت شابة و�ثقة من نفسها وهي في مرحلة �لتطور و
�لذ�ت. ربما �أنها كانت تعيش وسط �أسرة كبيرة �لعدد و�أن لا �أحد 

كان يعارضها. وعندما �لتحقت هنا بالمدرسة لم تستطع تحمل �لنقد، 
مما �إلى حدوث سوء فهم بينها وبين �لمعلمة فقامت بتعنيف �لمعلمة. 
هنا كان علينا �لتوسط �أيضا، فاأحدثنا مجموعة خاصة بالفتيات للتعامل 
مع هذ� �لنوع من �لقضايا وحل �لمشاكل في �إطار من �لاحتر�م. كما 
وجدنا �أنفسنا �أمام نساء شابات رفقة �أطفال تخلى عنهن �أزو�جهن. 
�إذ كان �لرجال يعيشون علاقات �أخرى مو�زية. وهو ما �أدى �إلى هذ� 
�لوضع. فلم يكن �أمامهن �إلا �للجوء �إلينا كمنظمة، لاأنهن لا يعرفن 

�لكتابة و�لقر�ءة. وهكذ� �ضطررنا �إلى تنظيم دور�ت لمحو �لاأمية 
وللغة �لاألمانية وحصص للتو�صل. مر�ر� كنا نتلقى مكالمات هاتفية 

للطو�رئ، حيث نساء تركن لوحدهن رفقة �أطفالهن �لصغار من بينهم 
رضع وليس لديهم طعام. ففي �إحدى �لمر�ت وجدت سيدة كانت 

عاجزة عن �لتو�صل لا بالعربية ولا بالاألمانية ومعها �أطفال صغار 
ورضيع لديه رضاعة بها شيئا من �لعصير، و�لمطبخ فارغ تماما. في 
كثير من �لمر�ت كنا نستجيب لمكلمات �لطو�رئ هذه ونضطر �إلى 

�لتدخل ومساعدتهن على تقديم طلبات �إلى مكتب �لرعاية �لاجتماعية 
لتغطية نفقات �لمعيشة. ومر�ر� كنا نضطر �إلى �للجوء �إلى صندوق 

و�لشباب. في �لبد�ية كنت من �أنصار �لبحث عن �لخطاأ لدى �لطرف 
�لاآخر. فغالبا ما كان يثير غضبي، عندما ياأتي �إلي رجل ويخبرني 
�أن زوجته تعرضت للدفع من على �لسلالم، فقط لاأنها صادفت 

شخصا ولم يعجبه منظرها. كنت �أصدق هذه �لحكايات و�أغضب 
كثير�. كنت �أعتبر �أن ذلك قضيتي �أيضا، غير �أن �أنني في �لتدريب 

�لاأساسي، تعلمت �لفرق بين �لاستشارة و�لرعاية �لاجتماعية، �أي كل 
ما يتعلق بالتوجيه و�لمر�فقة و�إجر�ء �لمحادثات وما �إلى ذلك. شاركت 

في جميع عروض �لتاأهيل �لمقدمة، �إنها مسار�ت حددت طبيعة 
عملي. ما بين عامي 1985 و 1990، �أشرفت على �أول مشروع 
دماج �لاجتماعي و�لمهني للنساء و�لفتيات �لمغربيات.  يتعلق بالاإ

فاأغلب �للو�تي يترددن على مكتبي، كن ينحدرن من شمال �إفريقيا. 
في �لبد�ية، سمحت لنفسي بالاتصال بالمحامين وتوجيه �لسؤ�ل 

لهم، "كيف يمكن لكم �لدفاع عن شخص في مساألة غير عادلة؟". 
كثير� ما �أجريت �تصالات من هذ� �لنوع. فالاأمر كان بالنسبة لي غاية 
في �لجد. كنت �أتصل و�أساأل: "�أنت سيد فلان �أو دكتور كذ� وكذ� 
�إنك تتر�فع في قضية لا �أساس لها من �لصحة." في ذلك �لوقت، 

كانت �لمجموعة �لنسائية �لتي �أشرف عليها، تحظى باأهمية كبيرة في 
عملي. �أردت �أن �أظهر للنساء �أو �لعائلات �أين يعشن، وكيف يتحدث 

�لناس عنهن، ليتعلمن مو�جهة �لاأمور باأنفسهن. غالًبا ما كان لدي 
شعور باأنني لم �أكن �أفهم على نحو جيد. لذ� قمت بترجمة نصوص 

ووزعتها على �لاأمهات، وشرحت لهن كيف يتحدث �لناس عنهن 
وعن �أطفالهن �لذين ُيزعم �أنهم يعيشون في �لشارع ولا ياأكلون �لخضار 

و�أنهم ُمهملون. وكنت �أساألهن هل تو�فقن على هذ�؟ �ألا تردن تغيير 
�لصورة؟ من �لمهم جًد� بالنسبة لي �أن يعرف �لناس مكانتهم وكيف 

ير�هم �لاآخرون. فهذ� �لعمل �لتوعوي كان خطوة نحو �لاندماج. 
�أما �لرجال فلا �أحد منهم كان ياأخذ �مر�أة شابة على محمل �لجد، 
بخلاف �لاأمر مع �لنساء حيث كان باستطاعتي �لتحدث بصوت 
عاٍل وتوضيح �لاأمور. ومع ذلك، سارت �لاأمور ببطء شديد للغاية 

وبصعوبة �أيضا. فعلى سبيل �لمثال، كان لدينا �أوقات معنية مخصصة 
للاستقبالات، كانت تتفادها �لنساء وتاأتين خارجها حتى لا ير�هن 

�لرجال. �أو �أنني لم �أكن �أعلم بمشاكلهن �إلا بعد ذهابهن �إلى ملجاأ 
�لنساء �أو �إلى �لمستشفيات ويكون �لاأطفال قد �نزلقو� �إلى طريق ليس 

على ما ير�م. و�جهتني صعوبة كبيرة تمثلت في عدم ترحيب رجال 
�لجيل �لاأول بعملي. شعرو� وكاأن �لاستشارة �لتي �أقدمها للنساء 

�إذ� حدث و�أن غادرت �لفتيات �للو�تي يبلغن من  تحريض ضدهم. و
�لعمر 13 �أو 14 منزل �لعائلة، فاإنهم يحملوننا �لمسؤولية. ونفس �لاأمر 

عندما تذهب �لنساء �إلى �لملجاأ �أو �إلى �لمستشفى، فاإنهم يلوموننا 
بدلا من �لبحث عن �لاأسباب �لتي �أدت �إلى ذلك. هناك حالة 

�أخرى، ويتعلق �لاأمر بتلميذة كانت تدرس في �لمدرسة �إلى �أن غادرت 

�لمنظمة لتوفير ما يحتاجه �لاأطفال من حليب وزبدة وخبز كامل 
وبطاطس وغيرها من �لضروريات. كانت هناك حالات تقدمنا   فيها 

يجار  بطلب مستعجل لمكتب �لرعاية �لاجتماعية لتحويل مصاريف �لاإ
و�لكهرباء. مجال �آخر لعملنا كان يتعلق بمساعدة �لنساء �لمهاجر�ت 
للحصول على تاأهيل �أو تدريب. فكثير من �لنساء مثلا من يوغوسلافيا 

�لسابقة كن متعلمات ولهن مستوى تعليمي جيد، وكن بحاجة 
�إلى تاأهيل معين، وهو �لاأمر نفسه مع عدد ليس بالقليل من �لنساء 
�لمغربيات �للو�تي كان لهن مستوى تعليمي جيد، لكنهن بحاجة 

للتوجيه. كنا ننظم �أيضا تاأهيلا وتدريبا بعد حصولنا على دعم مادي 
لمدة �أربع سنو�ت، �أصبحت خلالها وسيطة ومدربة. 

التقاعد
�لاآن �أنا متقاعدة و�أو�صل �لعمل على �أساس تطوعي، لرد �لجميل لمن 

هم بحاجة للمساعدة، فرؤيتهم سعد�ء �أمر مهم جد� بالنسبة لي. وهذ� 
ساعدني كثير�، خاصة و�أن �أبناء بلدي بحاجة �إلي وباإمكاني منحهم 

�أشياء كثيرة، �أولها مكانا يمكنهم �لتحدث عن مشاكلهم وتبادل �لاأفكار 
و�لحصول على �إمكانية لتطوير �أنفسهم. على �أي حال، لقد تعلمت شيًئا 
و�حًد� على مر �لسنين: يجب على �لمرء �لتحدث �إلى �لناس باللغة �لتي 

يفهمونها، و�أن يمنحهم �لشعور بالثقة و�ن ينفتح عليهم.
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نسان عن ذ�ته،  ليس من �لسهل �لكتابة على �لذ�ت. �أن يكتب �لاإ
يعني �أن يصفها ويكون مر�آتها. وهذه �لمهمة تقتضي من صاحبها 

�أن يكون عارفا بذ�ته، وجريئا بما يكفي لخوض تجربة �لبوح �لصادق 
و�لو�عي لكشفها عبر �لسفر �إلى �لماضي. سبر �أغو�ر �لنفس مسار 

يقود بشكل طبيعي �إلى �لتطهير و�لطماأنينة �أيضا. بعد �أن �أترك جزء 
من عبء روحي على �لورق ساأسمح لك عزيزي �لقارئ، بالولوج �إلى 
وجد�ني وعو�لمي �لتي ظلت مغلقة حتى هذه �للحظة. لكن قبل �ن 

�ضع ذ�تي بين يديك، �أتساءل �إن كنت حقا، صادقا مع نفسي ومع 
�لاآخرين؟ �أم �نني �أخفيت عنك �لحقائق و�حتفظت بها لنفسي؟ 

�سمي محمد عسيلة. ولدت بالرباط في 27 مايو 1963. نشاأت 
في �أسرة مكونة من ستة �أشقاء. ولاأنني �لابن �لاأكبر، وجدت نفسي 
�أتحمل �لمسؤولية في سن مبكرة. ساعدت و�لد�ي في تربية �إخوتي. 
وكنت مستمتعا بهذه �لمهمة، حتى �أنني وسعت نطاقها �إلى مساعدة 
نجاز تمارينهم �لمدرسية. حصلت على �لثقة و�لبركة  �أطفال جير�ننا لاإ

من �آبائهم وعلى �لفخر و�لاعتز�ز من و�لدتي. وبد� و�لدي منتشيا بنجاح 
تربيته. ذ�ت صباح وجدتني �رتدي بدلتي و�ستعد للرحيل. وقف 

و�لدي بجانبي وهو يحاول �إخفاء دموعه. كانت تلك �أول مرة �أر�ه 
فيها يبكي. وبينما كانت و�لدتي تغلف معجناتي �لمفضلة في كيس 
بلاستيكي، �أخرج سبحة ودسها في جيبي بلطف. فالسبحة لتغذية 

�أن مهمتي ستكون سهلة. وكان علي تعليم �لاأطفال �للغة �لعربية. 
لقد �أخذت على عاتقي حقيقة �أنه من �للامبالاة تعزيز فانتازيا عالم 

�للغة �لعربي و�لمغربي لهؤلاء �لاأطفال، �لذين يطلق عليهم �أطفال من 
�أصول مهاجرة، دون �أخذ و�قعهم �لمعيشي بعين �لاعتبار. وقفت على 

قدرة وكفاءة �للغة �لاأم للاأطفال كتحديد محتمل لاأصلهم وثقافتهم 
ضافة �إلى كونها �أساس لتعلم �للغة �لاألمانية. بالاإ

منذ �لبد�ية �ضطلعت باأدو�ر مختلفة: كنت مدرسا ومعلما وصديقا 
وقدوة وزميلا ومرشد� ومشاركا في تنظيم �لحياة �لمدرسية. حفزني 

هذ� �لتنوع في �لاأدو�ر وما حققه من نتائج ومنحني طاقة �أكبر للعمل. 
خلال �أسابيع �لتدريس �لاأولى، تمكنت من تنظيم �أمسيات مختلفة 

للو�لدين. �شركت عائلات كثيرة في هذه �لفعاليات لاأنني كنت 
مقتنعا �نهم عنصر مهم في �أي عمل تربوي مهني. على هامش �إحدى 

�للقاء�ت كانت �لكلمات �لتي وجهها لي مدير �لمدرسة مؤثرة جد�: 
"�أنت مصدر قوة لمدرستنا ولجاليتنا". شارك في تلك �لاأمسية �أكثر 

من ثلاثين شخصا من �أولياء �أمور �لتلاميذ. تناول �لمدير �لشاي معنا 
و�أشاد بي. وفي �لعام �لدر�سي نفسه، نظمت مدرستنا حفلا صيفيا 

تمكنا خلاله، �لى حد ما، من تغيير �لصورة �لنمطية و�لفلكلورية �لتي 
كانت ر�سخة في �أذهان �لعديد من �لاألمان عن �لمهاجرين و�بنائهم. 
زرعنا شجرة تفاح وسط �لمدرسة كرمز للتعاون �لبناء بين �أولياء �لاأمور 

�لروح و�لمعجنات لتقوية �لجسم، قالت �أختي ممازحة لتلطف �أجو�ء 
هذ� �لموكب �لود�عي �لمؤثر. بعد عناق حار ودعت �أسرتي في ذلك 

�ليوم �لصيفي من عام 1986. 

في �لسادس عشرة من �أغسطس 1986 هبطت �لطائرة بسلام في 
مطار دوسلدورف غرب �ألمانيا. �نتعشت خلالها ذ�كرتي على نحو غير 

مسبوق. كلما علت �لطائرة في �لجو، عادت بي �لذ�كرة �إلى �لور�ء، 
�إلى مرحلة �لطفولة و�لشباب، حاولت �لتخلص منها برفق بالخوف 

من �لطير�ن. يومها �أدركت مدى �أهمية �للغة �لاألمانية. وقد تعلمت 
�أساسياتها في معهد غوتة بالمغرب، قبل مغادرتي للبلاد. فباستخد�م 

ما تيسر لي من كلمات، �ستفسرت حارس �لاأمن عن �أمتعتي 
�لمفقودة. وحين عثرت عليها، كنت فخور�ً بنفسي، مثل �فتخار و�لدي 

بي، عانقت حقيبتي وركبت سيارة �أجرة نقلتني �إلى �لفندق.

في �لسنو�ت �لثلاثة �لتي عملت فيها في �لقنصلية �لعامة �لمغربية 
بدسلدورف، �شتغلت في �أقسام مختلفة. خلال هذه �لفترة �خدت 
فكرة عن طبيعة �لمشاكل �لتي يو�جهها �بناء بلدي في �لاندماج. 
�لخبرة �لتي جمعتها ر�فقتني طو�ل فترة �قامتي. في �أغسطس عام 

1989 بد�أت �لعمل في مدرسة �بتد�ئية في منطقة مهمشة. كنت 

سعيًد� جد� بذلك. �إذ تمكنت �أخيًر� من ممارسة مهنتي. �عتقدت 

�لمغاربة و"مدرسة ز�ندهايده" �لابتد�ئية ومجلس �لمدينة. نمت 
�لشجرة وجادت علينا بظلها في �لاأيام �لمشمسة و�لد�فئة. وهي لا 

تز�ل هناك شاهدة على �لتعاون و�لصد�قة. 

 كرمز للتعاون �لبناء بين �أولياء �لاأمور �لمغاربة ومدرسة ز�ندهايده �لابتد�ئية 
ومجلس �لمدينة، قمنا بزرع شجرة تفاح. فبتعاون مع تلامذتنا نمت هذه 
�لشجرة وسط مدرستنا وجادت علينا بظلالها �لوفيرة في �لاأيام �لمشمسة 
و�لد�فئة. ولا تز�ل �لشجرة باسقة فروعها �عتر�ًفا بهذ� �لتعاون وتذكيًر� بهذه 
�لصد�قة. كان من �لمؤلم �أن �أودع عمتي �لتي ربتني، في �أحد �أمسيات 

لقاء�ت �لو�لدين. كانت منارة لنا جميًعا بشجاعتها وحكمتها. حازمة 
ومتسامحة ومستقيمة. كانت تروي لنا قصًصا مذهلة في �لشتاء هي 

تسعل د�ئًما بسبب مشاكل في �لحبال �لصوتية. كنت �أكره هذ� �لسعال 
لاأنه جعل عمتي تفقد �سترسالها وقدرتها �لابد�عية في �لحكي. �تصل 
بي خالي وعندما قال" �إنا لله و�إنا �إليه ر�جعون، علمت على �لفور �أن 
�لاأمر يتعلق بعمتي �لتي كانت صحتها سيئة للغاية. �أصبح �لتوتر بين 

حياتي هنا و�لوطن و�ضًحا وملموًسا مع فقد�ن عمتي. في تلك �للحظة، 
علمت �أن هناك �أنو�ًعا مختلفة من �لحنين �إلى �لوطن تتغير بسبب 

�لسياقات �لمختلفة �لتي يخبرها �لمرء. كان �لوطن بالنسبة لي، يعني 
بد�يات جديدة وما ير�فقها من مشاعر. وجدت �لعز�ء في مسجد على 

�أطر�ف �لمدينة. بكيت بهدوء وصليت بصوت عال.
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"سيرتي المختصرة"
يتاأمل محمد عسيلة في مساهمته هذه، موضوع �لتعبير عن �لذ�ت وتاريخه �لشخصي. وبذلك يتخذ من نفسه 
مكانة �لغريب، مثلما قام بها �ألفريد شوتز �لذي ينظر �إلى نفسه من �لخارج في محاولة للتعبير �لموضوعي عن �لذ�ت.  
بهذه �لطريقة تصبح �لسيرة �لذ�تية موضوع عملية مفاوضات د�خلية وتتحول �إلى مقدمة مثيرة للتعبير عن �لذ�ت.

تصوير: محمد عسيلة ـ طنجة
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"في الواقع، أردت فقط زيارة خالي"

مصنع  في  �لفور  على  عملا  له  وجد  �لاأخير  هذ�  لكن  فقط،  خاله  زيارة  �أخرضيض  محمد  �أر�د 
هولندي  في  بمصنع  عاملا  وضحاها،  عشية  بين  فاأصبح  �آنذ�ك.  فيه  يشتغل  كان  �لبيض  لتلفيف 
دقائق  بضع  بعد  مذهلة.  بسرعة  �لاآلي  �لحز�م  يجري  بينما  �لفاسد  �لبيض  يفرز  �أن  عليه  كان  حيث 
سعيًد�  يكون  لن  �أنه  �أدرك  ما  سرعان  كلها.  حياته  في  وسياأكله  �أكل  مما  �أكثر  بيًضا  ر�أى  �أنه  �أدرك 
�لنادرة  و�لفو�كه  بالخضر  خاص  متجر  في  كبائع  �لعمل  بد�أ  هناك  �ألمانيا.  �إلى  و�نتقل  مصنع  كعامل 
بها. �ستقر�ره  بعد  بون  بجامعة  �لاجتماع  علم  درس  ذلك  بعد  �آنذ�ك.  و�لمستوردة  �لاأسو�ق  في 

جواز السفر

محمد أخرضيض
٠ من مو�ليد نكنافة ٠

٠ في �ألمانيا منذ 1970 ٠
٠ حاصل على دبلوم علوم �لعمل �لاجتماعي

�أخصائي �جتماعي معتمد من �لدولة ٠

مسارات

مانية
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٠ م
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بي
 ٠ مسارات مغر
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2012 و�أكتوبر 2016 في مجالات �لصحة و�لشباب و�لتعليم وحماية 

�لبيئة. جزء من تنشئتي �لاجتماعية تم في �لعاصمة �لرباط، وهناك 
قضيت جزء من حياتي �إلى حدود �لثامنة عشرة من عمري، حيث 

حصلت على �لباكالوريا. كما �أن �لهجرة من �لمغرب و�لاستقر�ر في 
ضافة �إلى مسيرتي �لمهنية طبعت حياتي. فاأنا  �ألمانيا ودر�ستي هنا بالاإ
ر�ٍض جًد� عن �لنتائج �لتي حققت و�أشعر �أنني بحالة جيدة في وطني 

�لذي �خترته عن قناعة. ويظل �لمغرب موطني �لاأول، وكما هي �لحال 
في �ألمانيا، فلدي �أشخاص هنا يعنون لي �لكثير. و�أشعر بارتياح كبير 

سو�ء هنا �أو هناك، فقلبي يخفق لهما معا. �أنا متزوج منذ ديسمبر 
1985 ولدي �بنتان. عائلتي �لصغيرة تنحدر من ثقافات متعددة، فلها 

�إيطالية. �أصول مغربية و�ألمانية و

صيف 1970: الهجرة من المغرب
عندما غادرت �لمغرب في يونيو 1970، لم تكن نيتي �لتوجه �إلى 

اأصولي الثقافية والاجتماعية
�أنتمي �إلى عائلة مز�رعين صغيرة من �أنامير، وهي قرية صغيرة تبعد 

حو�لي 40 كيلومتًر� جنوب مدينة �لصويرة. فمسقط ر�أسي كان 
بوسط �لمنطقة �لتي �شتهرت باأشجار �لاأركان �لتي تعطينا ما يسمى بـ 
زدهار على  "�لذهب �لسائل" �لمغربي. للاأسف لا تنعكس �لثروة و�لاإ
هذه �لمنطقة وعلى منطقة �لاأركان بشكل عام. فالمنطقة ذ�ت مناظر 

طبيعية جميلة، لكنها فقيرة من �لناحية �لهيكلية وقطار �لتنمية فيها 
يسير بسرعة بطيئة. تعتبر ولاية �لصويرة �لتي تنتمي �إليها هذه �لمنطقة 

�إد�رياً، من �أفقر �لاأقاليم في �لمغرب تطغى عليها �لهجرة �لقروية. 
في سن �لثانية من عمري، �أخدتني عمتي معها وهاجرت �إلى �لرباط 
رفقة زوجها، وترعرعت هناك في منزلها. ذهبت �إلى �لمدرسة هناك، 

جاز�ت �لمدرسية. وبالتالي  وُسمح لي بزيارة و�لدّي في �لقرية خلال �لاإ
فاإن �لتو�صل مع �لحياة �لريفية في تلك �لمنطقة لا يز�ل قائما حتى 

يومنا هذ�. وقد دفعني �رتباطي بالمنطقة �إلى تحفيز شبكة �لكفاء�ت 
�لمغربية في �ألمانيا للقيام بعدد من �لمشاريع �لصغيرة ما بين نوفمبر 

تصوير: محمد �أخرضيض ـ بورتريه
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تصوير: محمد �أخرضيض ـ قرية نكنافة مسقط �لر�أس تصوير: محمد �أخرضيض ـ خلال �لمدرسة �لابتد�ئية، �لر�بع في �لصف �لاأول جلوسا

تصوير: محمد �أخرضيض ـ �لمصدر �لوحيد لتتبع �أخبار �لوطن في فترة �لسبعينيات

�أن �أر�فقه في �لرحلة. �أخرجت حقيبتي �لصغيرة وحزمت �أغر�ضي 
بفرح كبير. فلدي ذكريات جميلة و�أنا طفل عن هذ� �لخال �لذي 

يعيش في بون، وكنت �أحبه كثير�، وكان قد �أهد�ني �أول حذ�ء رياضي 
باللونين �لاأزرق و�لاأبيض. كان محبوبا جد� لنا كاأطفال. �إذ كان 

يعمل طاهيا في ثكنة �أمريكية بالمغرب. غير �أنه غادر �لمغرب في 
نهاية �لخمسينيات من �لقرن �لماضي ولم يزر وطنه. كان بالنسبة لي 
شخصا ثريا. وهكذ� كان ينظر لاأي شخص في مغرب �لخمسينات، 

لمجرد �أنه يملك سيارة.

ودعا اأمستردام ـ مرحبا بون
وصلنا �إلى بون في يوم سبت، وكان �لاستقبال من عائلة خالي حار� 
عجاب بالنسبة لي. كنا نعلم في �لمغرب �أنه تزوج بامر�أة  ومثير� للاإ
�ألمانية من �أصول بر�زيلية و�أنجب منها �أربعة �أطفال، وكان �لمولود 

�لخامس طفلة قد جاء �إلى هذ� �لعالم، قبل يومين فقط من وصولنا 
�إلى بون. �أما فيما يخص مستقبلي، فتحدث خالاي فيما بينهما و�تفقا 
على �أن �لاأمر موكول لي، لاختار �إن كنت ساأبقى في بون �أو �أن �أعود 
�إلى �أمسترد�م. كان �لاختيار سهلاً بالنسبة لي، فقررت �لبقاء مع عائلة 

خالي في بون. وز�د من دعم �لموقف علاقة �لارتباط �لسريع �لتي 
جمعتني مع �لاأطفال. فاأنا شخص يحب �لاأطفال وعلاقتي بهم كبيرة 
للغاية. وكما توقعت �أصبحت �لعلاقة بيني وبين �لاأطفال جيدة للغاية، 
كنا نستمتع بالتجول معا في عطلات نهاية �لاأسبوع، �أو عندما �أر�فقهم 

للبحث عن �إمكانية �أخرى لتحقيق حلمي خارج �لمغرب. لذ� وجدت 
في �لمشاركة في هذه �لفعالية �لشبابية، فرصة مو�تية للبحث عن مقعد 

للد�رسة �أيضا. فاألمانيا �لتي �أصبحت لاحقا وطني �لثاني، لم �أفكر 
فيها �إطلاقا. وهي �لبلد �لتي لم �أكن �أعرفها سوى من �لمقرر �لدر�سي، 

حتى �أنني �خترت دون وعي �أثناء �إجر�ء �متحانات �لباكالوريا مو�ضيع 
خاصة باألمانيا في مادتي �لتاريخ و�لجغر�فيا. 

هولندا: محطة الانطلاق 
كان تسجيل �لمشاركة في خدمة �لشباب �لدولية للتطوع في �إحدى 
دول �أوروبا �لغربية و�لتاأكيد �لكتابي من �لمنظمة قد مهد �لطريق لي 
لمغادرة �لمغرب بشكل قانوني. فقمت باإجر�ء�ت لاستصد�ر جو�ز 
�لسفر، وكان وقتها يتطلب مو�فقة �لو�لدين بالنسبة للقاصرين، لاأن 
سن �لرشد كان وقتها محدد في عمر �لو�حد و�لعشرين عاما. �أما 

قامة و�لاأكل فكانت على حساب �لمنظمة لمدة ثلاثة  مصاريف �لاإ
�أسابيع، مقابل بعض ساعات من �لعمل �لتطوعي. وهكذ� سافرت في 
بد�ية يونيو 1970 دون �أي مشاكل تذكر، حيث كان نصيبي �إحدى 
ضو�حي مدينة �أمسترد�م �لكبرى. تعرفت في ورش �لتطوع هذ�، على 

شباب وشابات من مختلف �لقار�ت تتر�وح �أعمارهم ما بين 17 و21 
عاًما. وشكل ذلك بالنسبة لي فرصة �إيجابية ومهمة للغاية لاكتشاف 
�أوروبا، فهناك صقلت �أولى خبر�تي رفقة شباب من ثقافات مختلفة. 
�إذ �أحببت حًقا تنوع �للغات و�لاأصول �لاجتماعية للمشاركين. وقد 

ساعدني في ذلك، �أنني �أنا �أيضا نشاأت في بيئة متعددة �للغات 
نجليزية خلال �لمرحلة  و�كتسبت مهار�ت لغوية جيدة في �لفرنسية و�لاإ

�لمدرسية. َتركت هذه �لتجربة �لتي قضينا فيها ثلاثة �أسابيع في 
�لمخيم، ذكريات جميلة نجمت عنها صد�قات حقيقية. �ستمتعنا 

كثيًر�، سو�ء �أثناء �لعمل �لتطوعي �لذي �أنجزناه معا، �أو خلال �أوقات 
�لفر�غ. �إذ قمنا باإعادة تصميم �أحد �لحد�ئق �لعمومية تحت �إشر�ف 

متخصصين في هذ� �لمجال. 

اإقامة قصيرة في اأمستردام
عندما �نتهت فترة �لمخيم في �أحد �أيام �لجمعة، توجهت لزيارة 

خالي �لذي كان يعيش في سكن مشترك مع عمال �آخرين في ز�ند�م 
بضو�حي �مسترد�م. رحب بي �لجميع، وكان �ستغر�بي كبير� بعدما 
ُسمح لي بسرعة �لبرق �لعمل في مصنع �لبيض، حيث كان يعمل 

�لخال ومعظم زملائه. �إذ قامو� بترتيب هذ� �لاأمر مع �أصحاب �لشركة، 
طلاق عن عالم �لشغل في  وقتها لم يكن لدي �أي فكرة على �لاإ

�أوروبا وكان مسموحا بالعمل للتلاميذ و�لطلبة خلال �لعطلة �لصيفية. 
تم قبولي و�عتبرتها فرصة للعمل خلال �لعطلة �لصيفية وتوفير شيئا 

من �لمال. غير �أن �لاأولوية �لقصوى بالنسبة لي كانت هي �لالتحاق 
بالجامعة في �أقرب وقت ممكن و�لبدء بدر�سة علم �لاجتماع، حتى 
و�إن لم يكن لدي �أي فكرة في �أي بلد سيكون ذلك. خلال تلك 
�لعطلة، خطرت لخالي فكرة زيارة شقيقه �لذي يعيش في بون و�أر�د 

�ألمانيا. كنت �أود زيارة هولند� للمشاركة في فعالية لخدمة �لشباب 
�لدولية للتطوع. كما كنت �أنوي قضاء بضعة �أيام عند خالي �لذي 

كان يعيش ويعمل في �إحدى ضو�حي �أمسترد�م منذ �أو�ئل �لستينيات. 
�لسبب �لرئيسي لقر�ري بالسفر �إلى دولة �أوروبية �أخرى هو �أنني كنت 

مصر� بعد حصولي على �لباكالوريا على در�سة علم �لاجتماع. غير �أن 
تحقيق هذه �لاأمنية في �لمغرب، كان وقتها صعبا �إلى حد ما، خاصة 
بعد �إغلاق معهد �لسوسيولوجيا في �لرباط لاأسباب سياسية. كما �أن 

�لجامعة �لمغربية كانت تعرف �لعديد من �لاضطر�بات. وهو ما دفعني 
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�لزبائن �لقارين من �لمشاهير و�لاأثرياء و�لشخصيات �لمعروفة في عالم 
�لاأعمال و�لسياسة و�لرياضة �أيضا. لذ� �أتيحت لي �لفرصة، �أو بالاأحرى 

شرف تقديم خدماتي عن قرب عدة مر�ت عند �لتسوق للمستشار 
�لسابق فيلي بر�نت �لذي كنت �أقدره كثيًر� على �لمستوى �لسياسي 

و�لشخصي �أيضا. زبائن �أخرون معروفين �أيضا كانو� يترددون على 
�لمحل، على سبيل �لمثال هربرت فينر ور�ينر بارزل. كان فينر �أكثر 
شخصية فكاهية بسبب نكاته بلهجة منطقة �لر�ين. ونشاأت علاقة 
ضافة �إلى عدد من �لمشاهير  ود بيننا �أز�لت �لكلفة بيننا. هذ� بالاإ

�لاآخرين في مجال �لغناء �لشعبي �لاألماني مثل ر�ينهاردت ماي وهاينو 
وروبيرتو بلانكو. ولا �أنسى قصة زبون �آخر كلما �أتى �إلى �لمحل 

يتسارع �لجميع لخدمته نظر� لسخائه مع �لعاملين. �إذ �عتاد �أن يدس 
في جيب من يخدمه ورقة من عشرين مارك. ويتعلق �لاأمر بابن �لعر�فة 

�لشهيرة وقتها "بوخالا" من �أقلية روما و�لسنتي. كان د�ئًما يرتدي 
ملابس غالية ويتزين بالكثير من �لذهب على رقبته و�أصابعه.

بدء الدراسة في بون بتمويل ذاتي
في عام 1972 �لتحقت بجامعة فريدريش فيلهلم في بون وكان علي 
�أولاً �لالتحاق بالاأقسام �لتحضيرية لمدة فصل كامل �أي ستة شهور. 

هناك �جتزت �متحان �لقبول بالجامعة، ودرست علم �لاجتماع و�لعلوم 
ثنولوجيا �إلى غاية عام 1978. فباستثناء �لمنحة �لتي  �لسياسية و�لاإ

نجيليين)ESG( في �لمرحلة �لنهائية  منحتني �إياها ر�بطة �لطلاب �لاإ

هيسن. لحسن �لحظ، فاإن هذ� �لوضع �لذي كان مرهًقا للغاية، قد 
خف �إلى حد كبير عندما �ستدركت �لمنظمة ثقل �لمسؤولية وقامت 

في 1987، بتخصيص خدمة �جتماعية في �لولاية خاصة بالمو�طنين 
�لمنحدرين من �لمغرب وتونس. �إذ تم تعزيز �لطاقم باأربعة مكاتب 
جديدة للخدمات �لاجتماعية، كان من بينهم �أربعة مغاربة: سيدة 

وثلاثة رجال تم تعيينهم في فر�نكفورت �أم ماين و�أوفنباخ وروسلسهايم، 
حيث يتو�جد �لمغاربة و�لتونسيون بكثرة. 

ضافة �إلى توفير �لرعاية �لاجتماعية للعمال و�أسرهم  في فر�نكفورت، بالاإ
�لمنحدرين من �لمغرب وتونس، �أوكل مكتب رعاية �لطفولة و�لشباب 
للمنظمة مهمة �لمساعدة �لقضائية للشباب. مهمة �ضافية �كتست 
�أهمية كبيرة منذ منتصف �لثمانينيات، للاأسف بسبب �رتفاع �لجنح 
ضافة  و�لنزوع نحو �لجريمة بين شباب �لاأسر �لتونسية و�لمغربية. فبالاإ

�إلى وظيفتي �لرئيسية في مجال �لخدمات �لاجتماعية، كان لدي �أيًضا 
مهمة مساعدة قضائية للشباب في فر�نكفورت. ففي بد�ية عملي في 

مايو 1983، كان هناك ثلاثة �إلى خمسة شبان فقط من �أصول مغربية 
وتونسية ممن �أقدم لهم �لرعاية �لخاصة بذوي �لجنح. غير �أن ذلك، 

�إلى حد�ئق �لاألعاب. لا زلنا نتذكر ذلك �إلى يومنا هذ� عندما نلتقي 
من حين لاآخر. كنت �أتوقع �أيضا �أن يساعدني �لاأطفال في تعلم 

�لاألمانية بشكل سريع. فمن �لمعروف �أن �لاأطفال هم �أفضل �لمعلمين 
للكبار للتعلم �لشفاهي للغة �أجنبية. �إذ يقومون بتصحيح �لاأخطاء على 

مستوى �لنطق وبناء �لجملة دون سخرية. 

الاستقرار في بون
بعد �إقامة قصيرة في بون، عاد خالي �إلى �أمسترد�م من دوني. بعد 

ذلك مباشرة، بد�أت في �لتخطيط لكيفية تمديد �إقامتي في �ألمانيا، 
بعد �نقضاء �لاأشهر �لثلاثة �لتي كان مسموح للمرء �أن يبقى فيها 

دون تاأشيرة. كانت �لظروف مو�تية للبقاء في �ألمانيا، بسبب �ستمر�ر 
�لعمل باتفاقية جلب �ليد �لعاملة بين �ألمانيا و�لمغرب. بعد �أيام قليلة 

سبانية".  وجد لي خالي عملا في محل بقالة يسمى "�لحديقة �لاإ
وبعد بضعة �أسابيع من �لتدريب في هذ� �لمتجر �لمتخصص في بيع 
�لخضر و�لفو�كه �لمستوردة من شتى �أنحاء �لعالم، سلمني صاحبه 
جر�ء�ت �لمتعلقة  عقد عمل، وعدت به �إلى �لرباط لاستكمال �لاإ

بطلب و�ستصد�ر تاأشيرة �لعمل. وهو ما نجحت فيه، لاأعود في فبر�ير 
�إقامة. خطوة  1971 �إلى �ألمانيا، ولكن هذه �لمرة بتصريح عمل و

جعلتني �أنتمي بكل فخر للجيل �لاأول من �لمغاربة �لذين هاجرو� �إلى 
�ألمانيا للمساهمة في �إعادة بناءها بعد �لحرب، رفقة �ألمان وغيرهم من 

سبان و�لبرتغاليين و�لتونسيين  يطاليين و�لاإ "�لعمال �لضيوف": من �لاإ
و�ليونانيين و�آخرون. 

بداية العمل في بون
بعد �لعودة �إلى بون عملت بدو�م كامل في محل �لبقالة " 

سبانية، و�أتيحت لي �لفرصة  Spanischer Garten": �أي �لحديقة �لاإ
لتحسين مهار�تي في �للغة �لاألمانية �أثناء خدمة �لزبائن �لاألمان. كان 
�لمحل يوجد في حي باد غوديسبيرغ �لدبلوماسي. وهو مقصد مثالي 
للذو�قة سو�ء �لاألمان �أو �لمقيمين �لاأجانب. هناك �أيًضا، �أتيحت لي 

نجليزية مع �أعضاء  فرص جيدة للتحدث بالعربية �أو �لفرنسية �أو �لاإ
�لسلك �لدبلوماسي �لذين كانو� زبائن قاريين للمحل. لم يكن متجر�ً 
للخدمة �لذ�تية، كما �أن معظم �لبضائع �لمستوردة من �لخارج مثل 
�لفو�كه و�لخضار لم تكن تعرض جاهزة �أو معباأة في �أكياس. وهو 

ما جعل طلبات �لزبائن عالية فيما يخص جودة �لبضائع �لتي كانت 
�أسعارها مرتفعة مقارنة مع �لاأماكن �لاأخرى. لذ� كان �لزبائن بحاجة 

جابة على �أسئلتهم �لعديدة حول تحضير  �إلى مشورة مفصلة للاإ
و�ستهلاك عدد من �لاأطعمة و�لبضائع �لتي كانت تبدو في ذلك 

�لوقت غريبة على �لمجتمع �لاألماني كزيت �لزيتون و�لباذنجان وخضر 
وفو�كه �أخرى قادمة من منطقة �لبحر �لاأبيض �لمتوسط. كان معظم 

من در�ستي، كان علي تمويل در�ستي باإمكانياتي �لذ�تية. �إذ كنت 
�أعمل بدو�م جزئي في �لمحل �أو من خلال تعويضات رمزية عن 

�أنشطتي �لتي كنت �أقوم بها في مجال �لاندماج �أو حصص �لدعم 
للو�جبات �لمنزلية �أو بعض �لاأنشطة في �لترجمة. في عام 1979، 

قمت رفقة مجموعة من �لمعلمين بتاأسيس جمعية حصلت على دعم 
دماج �لعمال  من �لتمويل �لعمومي. كانت تهدف �إلى تقديم عروض لاإ

�لاأجانب، من خلال دور�ت مكثفة في �للغة �لاألمانية و�لتاأهيل �لحر 
للحصول على شهادة مدرسية. كما كانت جمعيتنا تستهدف �أبناء 
�لاأسر �لاأجنبية من تركيا �أو يوغوسلافيا �لسابقة وتونس و�لمغرب، بعد 

�لعمل على نطاق و�سع بالتجمع �لعائلي. هناك َدرَْست �للغة �لاألمانية 
و�لتاريخ �إلى �أبريل 1983.

الانتقال اإلى فرانكفورت والعمل في عدة ميادين وتخصصات 
في العمل الاجتماعي 

بعد ذلك �نتقلت �إلى فر�نكفورت �إثر حصولي على عمل بمنظمة �أفو 
للرعاية �لاجتماعية �لذي كان يتردد عليها مو�طنون مغاربة وتونسيين. 
هي مرحلة جديدة في حياتي �لمنهية من جهة و�لدر�سية من جهة 

�أخرى. �عتبرتها فرصة لتاأمين دخل مالي قار ولتحضير شهادة �لدكتور�ه 
عن �لهجرة �لمغربية في �ألمانيا �أيضا. غير �أنه ولسوء �لحظ، لم 
ينجح �لاأمر لسببين، �أولا لكون �لمنطقة �لتي �أغطيها من خلال 

عملي من �لمقر �لرئيسي فر�نكفورت، هي ولاية هيسن بكاملها، مما 
يجعلني �نتقل مرة في �لاأسبوع �إلى مدن �أخرى ككاسل ود�رمشتات 

وروسلسهايم. �إلى جانب ذلك كنت �أقدم �لدعم لمو�طنين من 
�أصول مغاربية �أو عربية عندما تو�جههم مشاكل لدى �لشرطة �أوفي 

�لمستشفيات و�لمحاكم. لم يكن دوري يتوقف على مهام كوسيط 
لغوي فقط، بل للمساعدة في �إيجاد �لحلول �أيضا. و�أمام كثرة 

تنقلات �لعمل �ليومية و�لاأسفار، وضعت �لمنظمة رهن �إشارتي سيارة 
خدمة قطعت بها �أكثر من ثلاثمئة �ألف كيلومتر خلال تسع سنو�ت 
من �لخدمة في هذه �لمنظمة. ففي ذلك �لوقت، عهدت �لحكومة 

�لاألمانية بالرعاية �لاجتماعية للعمال �لاأجانب و�أسرهم �لمنحدرين من 
يوغوسلافيا �لسابقة و�لمغرب وتونس �إلى منظمة �أفو للرعاية �لاجتماعية، 
وهي منظمة مدنية، فيما كانت منظمة كاريتاس �لكنسية تشرف على 

رعاية باقي �لعمال �لاأجانب و�أسرهم �لمنحدرين من �إيطاليا و�إسبانيا 
و�لبرتغال و�ليونان. كان كل مرشد �جتماعي يشرف على حو�لي 

6000 مو�طن لتعزيز جهود �لاندماج �لاجتماعي و�لثقافي للمهاجرين. 

ومع ذلك، وعند تعييني، لم يتم �لالتز�م بهذ� �لمعيار �لثابت على 
�لاأقل في �لسنو�ت �لاأربع �لاأولى من خدمتي في ولاية هيسن. فمنذ 
ماي 1983 كنت نقطة �لاتصال �لوحيدة لحو�لي 20000 شخص 

ولعدد من �لمؤسسات و�لسلطات في بلديات مختلفة من ولاية 
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�لاستثناء �لوحيد لجلب �ليد �لعاملة �لنسائية �لمغربية، مصنع للشكولاتة 
�لذي �ستفاد من خدمات حو�لي 200 شابة �إلى جانب عدد قليل من 

�لنساء �للو�تي �لتحقن بقطاع �لفندقة. فعن طريق قانون �لتجمع �لعائلي، 
عرفت �لهجرة �لمغربية نمو� بشكل مطرد مقارنة بالهجرة �لتركية و�لتونسية 

بالرغم من وقف �تفاقية جلب �ليد �لعاملة. يشار �إلى �أن �لعمال �لتونسيين 
مثلا لم ينخرطو� بشكل حيوي مقارنة مع �لعمال �لمغاربة في جلب 

�أطفالهم.

و�لفتيات في �ألمانيا. هم �أنفسهم كانو� قد تُركو� لحال سبيلهم ولم 
تكن لديهم �أي فرصة للتعرف من قبل، على تد�عيات قر�ر من هذ� 

�لنوع.

ويبدو �أن لا �أحد في �لمغرب كان مهتًما بهذه �لظاهرة. فالاآباء 
ومعظمهم من �لاأشخاص �لبسطاء من سكان �لقرى �لمغربية ترعرعو� 

بدون �أي تعليم �أو بمستوى تعليمي محدود، وجدو� �أنفسهم �أمام 

�إجر�ء�ت بيروقر�طية لتقديم �إثباتات حول �لسكن و�لعمل من �أجل 
�ستكمال �إجر�ء�ت لم �لاأسر. �أما �لسلطات �لمغربية فكانت تحصر 
دورها في �ستخر�ج جو�ز�ت �لسفر، فيما �كتفت �لسفارة �لاألمانية 

بمنح �لتاأشير�ت. �لاشكالية هنا هو �أن هذ� �لقانون كان يشمل 
�لزوجات و�لاأطفال �لذين تقل �أعمارهم عن 16 عاًما دون غيرهم. 
�إذ لم ُيسمح للاأشخاص �لمهمين في حياة هذه �لاأسر كالاأجد�د 
و�لاأشقاء �لاأكبر سًنا وكل �لذين كانو� يساعدون في دعم حياتهم 

�لاأسرية في �لمغرب وتولو� دور �لاأب بالنسبة للاأطفال لم يسمح لهم 
بمر�فقة �لاأسر �إلى فر�نكفورت �أو دوسلدورف. وكانت �لتد�عيات 

�لسلبية لهذ� �لاأمر غير �لمدروس جيد� كبيرة للغاية. �إذ تمثلت �أولا في 
�لمشاكل �لثقافية وتفريق �لاأسر فور وصول �لمعنيين بالاأمر �إلى �ألمانيا. 
وهو ما �ضطر مؤسسات مثل روض �لاأطفال و�لمد�رس ومكاتب رعاية 
�لطفولة و�لشباب ومحاكم �لاأحد�ث دق ناقوس �لخطر. لسوء �لحظ، 
لا �أحد من �لطرفين كان مستعد� لهذ� �لوضع، ما �أدى �إلى �صطد�م 

عالمين مع بعضهما. بسبب �لفارق �لثقافي �لكبير للاأسر، �لتي تنحدر 
بشكل �أساسي �آنذ�ك من منطقة �لريف بشمال �لمغرب، وجد �لاأطفال 

و�لشباب صعوبات هائلة في �لتكيف مع �لوضع �لجديد، سو�ء في 
�لمجال �لثقافي �أو في �لمجال �لاجتماعي. فعاش هؤلاء تد�عيات 

"�لصدمة �لثقافية" خاصة �أولئك �لذين لا خبرة لهم مع �لمدينة 
�لكبيرة. 

في �إطار �تفاقية جلب �ليد �لعاملة بين �ألمانيا و�لمغرب �إلى �أن تم توقيفها 
في عام 1973، وصل ما مجموعه 25000 عامل �إلى �ألمانيا. كان 

تغير بشكل كبير عندما �أحضر �لاآباء �لمغاربة على وجه �لخصوص 
�أطفالهم وزوجاتهم للعيش معهم في فر�نكفورت في �إطار قانون �لتجمع 

�لعائلي منذ منتصف �لثمانينيات. في جميع �لحالات تقريًبا، تم 
جلب �لاأسر �إلى فر�نكفورت و�أماكن �أخرى في �ألمانيا بقر�ر من �لاأب 

بمفرده، دون تفكير ودون تخطيط كافي �أو معرفة مسبقة بالحياة 
�لاأسرية في �ألمانيا و�لتشريعات ذ�ت �لصلة، خاصة قانون �لاأسرة ورعاية 
�لاأطفال و�لشباب �أو قو�نين �لتمدرس و�لتعليم وحقوق �لاأطفال و�لنساء 
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من �لمال. كان لهذه �لخطوة �لتي ر�أى �لاآباء في �أطفالهم مجرد وسيلة 
للاستفادة �لمادية لا غير، عو�قب وخيمة على �لاندماج �لاجتماعي 
في وقت لاحق. لقد نصحت بنفسي عدًد� غير قليل من �لمو�طنين 

بضرورة �لتفكير جيد� في هذ� �لقر�ر ومر�عاة �لتكلفة �لحقيقية للمعيشة 
في �لمغرب و�ألمانيا. كما حذرتهم من �لنز�عات و�لصعوبات �لمحتملة 

�لتي قد تنشاأ بعد �نتقال �لاأسرة �إلى �ألمانيا فيما يتعلق بتغيير مكان 
قامة من �لقرية �إلى �لمدينة �لكبيرة و�لمحيط �لثقافي. فالاأمر ليس  �لاإ

سهلا، خاصة للاأطفال و�لشباب للانسجام مع هذه �لبيئة �لجديدة. 
�أما بالنسبة للمر�هقين على وجه �لخصوص، فكان من �لمتوقع �أن 

ترك محيطهم �لماألوف لا يؤدي �أبد� �إلى مزيد من تطور وسائل �لتنشئة 
�لاجتماعية )�لمدرسة، �لاأصدقاء، �إلخ(. كان من �لمتوقع �أيًضا �أن 

يكون لعو�قب "�لصدمة �لثقافية" تاأثير� كبير� على زعزعة �ستقر�رهم. لذ� 
كانت توصيتي للاآباء في ذلك �لوقت هي �إحضار �لزوجات و�لاأطفال 

دون سن �لعاشرة �إلى �ألمانيا فقط. �أما �لشباب من �لاأفضل لهم �إكمال 
مد�رسهم بنجاح في وطنهم ويستحسن �لحصول على �لباكالوريا. 

بهذه �لطريقة سيظل �لباب مفتوًحا �أمامهم للمجيء �إلى �ألمانيا كطلبة 
وهم ناضجين. 

لسوء �لحظ، لم ينفذ توصيتي سوى عدد قليل من �لاأشخاص 
�لذين كانو� يترددون على مركز �لاستشارة. فصعوبات �لتكيف مع 
�لبيئة �لجديدة �لتي و�جهتها �لعائلات دون �ستثناء فور وصولها، 

روبرت بوش و�أخرى لمنظمة �لرعاية �لاجتماعية، حول �لوضع �لاأسري 
للعمال �لمغاربة في فترة �لثمانينيات. �أطروحة �لدكتور�ه �لوحيدة �لتي 

�أعرفها تعود لباحث سوسيولوجي من ولاية بادن فورتمبيرغ، وتدور حول 
عودة �لعمال �لضيوف �إلى منطقة �لريف بالشمال �لمغربي، و�ستغل 
�لفرصة للبحث عن جذوره في �لمغرب. وهو و�حد من �لذين يطلق 
عليهم "�أبناء �لجنود"، �لذين جاء �آباؤهم من جبال �لاأطلس وتمركزو� 

في �ألمانيا كجنود تحت �لعلم �لفرنسي لفترة من �لوقت خلال �لحرب 
�لعالمية �لثانية. تعرفت عليه شخصًيا في �أو�ئل �لسبعينيات عندما 
كنا لا نز�ل طلاًبا. وصادف �أنني كنت على �تصال به مرة �أخرى 
منذ صيف �لعام �لماضي بعد �أن قابلت حفيدته في حدث ثقافي 

بمهرجان كناوة بالصويرة. فبفضل �لحفيدة وقنو�ت �لاتصال �لسريعة 
تمكنت من �إعادة �لاتصال به من جديد. كان �لبحث عن جذوره 

ناجًحا. �إذ تمكن من �لعثور على �لمكان �لذي تعيش فيه عائلة 
و�لده و�لتعرف على و�لده �لبيولوجي قبل وفاته. غير �أنه ومنذ منتصف 
�لثمانينيات، �أنجز عدد من �لطلاب في قسم �لخدمات �لاجتماعية 

بجامعات �لعلوم �لتطبيقية �أطروحات �لدبلوم و�لبكالوريوس حول �لهجرة 
من �لمغرب ووضع �لجالية �لمغربية في �ألمانيا. �أما في �لمغرب نفسه، 
فلم تكن �لهجرة �إلى �ألمانيا تهم علم �لاجتماع �أو �لبحث �لاجتماعي 

�لميد�ني. فعدد �لجالية �لمغربية �لاآن وصل �إلى 200000 شخص، 
من بينهم عدة �آلاف من �لمتجنسين، ومع ذلك يتم تجاهلها من 

قبل �أبحاث �لهجرة في كل من �لبلد �لاأصل �أو بلد �لاستقبال. وهو 

من سمات �لهجرة �لمغربية �إلى �ألمانيا منذ بد�ية �لستينيات �إلى 
منتصف �لثمانينيات، �أنها كانت في �لبد�ية هجرة للعمال �لذكور. �إذ 
كان معظم هؤلاء �لشباب يعملون في �ألمانيا ويقضون �لفترة من �لشتاء 

�إلى �لربيع في �لمغرب رفقة عائلاتهم. كانو� يحصلون على �إجاز�تهم 
ضافة �إلى �إجازة غير مدفوعة �لاأجر لبضعة  �لجماعية دفعة و�حدة بالاإ

�أسابيع. ومع ذلك، فقد قامت �لشركات - ويبقى �أن نرى ما �إذ� كان 
بمو�فقتهم �أو بدون مو�فقتهم –بتعليق تسجيلهم في �لتاأمين �لصحي 

وصندوق �لتقاعد �إلى حين عودتهم من �لمغرب. كما �أن �أولئك �لذين 
كانو� متزوجين ولديهم �أطفال تلقو� �لتعويضات �لعائلية وما �إلى ذلك، 
بالرغم من كونهم كانو� يعيشون في �لمغرب. غير �أن هذ� �لوضع تغير 

صلاح �لضريبي في �ألمانيا. وهو ما �نعكس  في عام 1986 بعد �لاإ
سلبا على �لعمال �لذين كانت تعيش �أسرهم في بلد خارج �لاتحاد 

�لاأوروبي. �إذ تم حرمانهم من جميع �لتعويضات �لعائلية. 

هذ� �لتغيير في �لنظام �لضريبي وتد�عياته دفع غالبية �لاآباء �لمغاربة 
بشكل عفوي كما سبق ذكره، ودون تفكير �أو �أي تحضير جيد �إلى 
جلب زوجاتهم و�أطفالهم �لذين كانو� يعيشون في �لمغرب، لاستمر�ر 
�لاستفادة من هذه �لتعويضات. كان �لاآباء خائفين للغاية من نقص 

�لمدخول �لشهري، ولم يفكرو� �أبد� في صعوبة تغطية �لعائلات 
لنفقاتها �لمالية، حتى و�إن تلقو� هذه �لتعويضات وغيرها. �إذ كان 

معظم �لاآباء من �لعمال غير مهرة وبالتالي لم يكونو� يكسبون �لكثير 

سرعان ما طفت للوجود وتسببت في �لكثير من �لمشاكل بالهيئات 
�لاجتماعية في بعض �لبلديات. �أمام �لحالات �لصعبة �لمتز�يدة، كان 

على مكاتب رعاية �لطفولة و�لشباب وكذلك �لمد�رس و�لسلطات 
جر�ء�ت �للازمة  من شرطة ونيابة عامة ومحكمة �لاأحد�ث �تخاذ �لاإ

لمو�جهتها. وللتغلب على مشاكل �لاندماج للاأسر قامت منظمة �أفو 
للرعاية �لاجتماعية بكل من بون ودوسلدورف وفر�نكفورت و�أوفنباخ 

وروسلسهايم ومناطق �أخرى من ولايتي هيسن وشمال �لر�ين ـ ويستفاليا 
بتزويد �أطقمها من �لمرشدين �لاجتماعيين ما بين شخصين �إلى 

علام  عشرة. بسبب هذ� �لتطور �لسلبي للاأسف، �أصبحت وسائل �لاإ
�لاألمانية تسلط �لضوء على �أقلية مغربية لم تكن في صلب �هتمام 
�لر�أي �لعام من قبل. لسوء �لحظ، كان �لحديث فقط عن حالات 
زيادة �لجنح و�لجريمة، لا سيما بين �لشباب و�لمر�هقين �لذي كان 

يطلق عليهم "�لملتحقين �لعرضيين". 

ملاحظات حول بحوث الهجرة
�آنذ�ك لم تهتم �أبحاث �لهجرة في �ألمانيا بالجاليات �لصغيرة كالمغاربة 

و�لتونسيين. فبالرغم من �أن �لاأقليات �لصغيرة تستحق �لحماية وعادة 
ما يكون لها سمات خاصة يمكن �أن تكون ذ�ت �أهمية كبيرة للبحث 

�لاجتماعي �لميد�ني، �إلا �أن علماء �لاجتماع بالكاد تناولو� موضوع 
�لهجرة �لمغربية. �إذ لم يفرز ذلك سوى در�سات صغيرة �لحجم 

معدودة على �أصابع �ليد، كما هي �لحال بتلك �لتي �أجرتها مؤسسة 
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وتعلق �لاأمر بمجموعات بهلو�نية وفولكلورية وكمتخصصين �أيضا في 
تشييد وتفكيك خيام �لسيرك. ففي عام 1914، ذكرت �لصحف 
�لاألمانية جنوح سفينة على �لساحل �لبر�زيلي وعلى متنها حيو�نات 
وعمال سيرك سار�ز�ني. وكان على متنها بهلو�نيو سيرك من جنوب 
�لمغرب �أطلقو� على �أنفسهم �سم "�أولاد سيدي �أحمد �أو موسى". 

�أما في �لوقت �لر�هن فبالرغم من �أن �لاألمان يعتبرون �لمغرب وجهة 
سياحية مفضلة، �إلا �أنهم يجهلون �لكثيرة عن �لهجرة �لمغربية في 

�ألمانيا، بمن فيهم �أولئك �لذين قررو� طو�عية قضاء حياتهم بعد �لتقاعد 
في �لمغرب للاستمتاع باأشعة �لشمس. 

من العمل فيAWO اأفو اإلى الوظيفة في بلدية فرانكفورت
خلال �لسنو�ت �لتسع �لتي �أمضيتها في �لعمل بمنظمة �أفو للخدمات 
�لاجتماعية، كانت �لفرصة كافية بالنسبة لي لاكتساب نظرة ثاقبة في 

مختلف �لمجالات �لعملية للعمل �لاجتماعي. وتعززت خبرتي �أكثر في 
هذ� �لمجال من خلال �لتفاعل و�لتعاون مع �لباحثين عن �لاستشار�ت 

يناير 1990. ففي هذه �لاأخيرة، و�صلت في �لبد�ية �أد�ء مهامي 
ضمن مكتب حماية �لطفولة و�لشباب من خلال �لتوجيه �لتربوي في 
�إطار �لمساعدة �لقضائية بالمحاكم لمدة ثلاث سنو�ت تقريًبا. بعدها 
�نتقلت �إلى مكتب رعاية �لطفولة و�لشباب للاعتناء بالاأطفال و�لشباب 

�لذين �أتو� من خارج فر�نكفورت ومن خارج �لبلاد و�لذين تو�جههم 
مشاكل �جتماعية. يتعلق �لاأمر بقاصرين بدون مر�فق، وهو ما كان 

يتطلب من �لمكتب تمثيلهم قانونيا �إلى �أن يتم توضيح �لاأمر. بقيت 
في هذ� �لمنصب �إلى �أن تقاعدت في �أبريل 2018. عملت هناك 

دون �نقطاع، ودون مشاكل كبيرة تذكر سو�ء من طرف �لمعنيين 
بالاأمر �أو مع رؤسائي وزملائي في �لعمل. خلال هذه �لفترة �لطويلة في 
�لخدمة بهذ� �لمجال، كان هناك �رتياح كبير من طرف رؤسائي بهذ� 
ضافي �لذي يتجاوز ما هو رسمي. وقد توج ذلك بالاحتفال  �لالتز�م �لاإ

بمرور خمسة وعشرين عاما على عملي في هذ� �لمجال. ويرجع 
�لفضل في تطوير خبر�تي وصقل معارفي خلال عملي في هذ� �لمجال 
�إلى �لدعم �لكبير �لذي تلقيته من رؤسائي سو�ء في منظمة �أفو �أو في 

�لهيئات �لتي عملت فيها لاحقا. فخلال تجربة �لست سنو�ت �لاأولى، 
منحتني منظمة �أفو فرصة �لتاأهيل �لمستمر، حيث قضيت سنة كاملة 

في تكوين بالجامعة مؤدى عنه. 

المسار بعد التقاعد ومواصلة العمل التطوعي
بعد حصول مستحق على �لتقاعد، كان لدي �لكثير من وقت �لفر�غ 
لقضاء �أمور عديدة لم �أكن قادر� على �لقيام بها من قبل سو�ء د�خل 

�لاأسرة �أو كجزء من عملي �لتطوعي في "شبكة �لكفاءة �لمغربية 
في �ألمانيا". وهي �لشبكة �لتي ساهمت في تاأسيسها رفقة عدد من 
�لطاقات �لحيوية. فمساألة �لجلوس في �لبيت وعدم �لقيام بشيء ما، 
�أمر لا يناسبني تماما. لذ� �أحاول �لاعتناء بصحتي، و�أسافر �أكثر مما 

كنت �أقوم به من قبل. �أبد�أ نهاري كل يوم بالمشيء لمدة ساعة 
عبر �لغابة �أو �لحقول �لتي تحيط بمنزلنا �لريفي �لصغير. كما �أنني 
�أقضي وقتا �أطول في عملي �لتطوعي لصالح �لشبكة لتمثيلها في 

بعض �لفعاليات، �أو �لتحضير لبعض �لمشاريع، مثلما هي �لحال مع 
�لاستعد�د�ت للمنتدى �لدولي للهجرة و�لتنمية �لذي عقد باألمانيا في 

2017 وبالمغرب في 2018. نظًر� لسنو�ت خبرتي �لعديدة في �لعمل 

�لاجتماعي مع �لفئات غير �لمحظوظة في �لمجتمع، فاأنا قادر على 
تنفيذ �أنشطة �ستشارية وتقديم عروض لمنظمات رعاية �لشباب مع 
�لتركيز على "عمل �للاجئين"، وخاصة للموظفين في �لمر�فق �لتي 
تتعامل مع �لاأطفال �لقاصرين غير �لمصحوبين بذويهم. بين �لحين 

و�لاآخر، �أشرف على تقديم دعم من خلال �لمو�كبة و�لتوجيه �لتربوي 
يو�ء �لجماعي �إلى شقق  للاجئين �لشباب �لذين �نتقلو� من مر�كز �لاإ

خاصة بهم.

ما يجعل �لمعرفة �لعلمية حول هذه �لجالية وخصائصها غير متوفرة. 
و�حدة من �لعديد من �لخصائص غير �لمعروفة هي �أن 50٪ من 

�لجالية �لمغربية تعيش في شمال �لر�ين- فستفاليا، و40٪ في ولاية 
هيسن و10٪ �لمتبقية تنتشر في عدد قليل من �لولايات �لاألمانية. 

وتبقى مدينتي فر�نكفورت ودوسلدورف معقلا لهذه �لجالية. 

�إن �لتاريخ �لرسمي للهجرة من �لمغرب �إلى �ألمانيا يتجاوز �لاآن نصف 
قرن ويستند �إلى �تفاقية جلب �ليد �لعاملة �لموقعة بين �ألمانيا و�لمغرب 

في ماي 1963. غير �أنه وقبل وصول �أو�ئل �لعمال من �لمغرب، 
جاءت مجموعة مؤلفة من 20 طالبا بمنح من �لاأكاديمية �لاألمانية 

للتبادل �لثقافي DAAD للدر�سة في بعض �لمدن �لاألمانية مثل 
هايدلبرغ وبون و�آخن وكيل. كما �أن هناك حديث عن تقليد طويل 

للغاية يعود �إلى بد�ية �لقرن �لتاسع عشر. �إذ �عتادت �إحدى �لشركات 
�لعائلية من عالم �لسيرك على تلبية �حتياجاتها لليد �لعاملة من منطقة 
في جنوب �لمغرب. �إذ كان ياأتي هؤلاء �لعمال �لمهاجرون من هناك 
في بد�ية موسم �لسيرك بشهر مارس ويعودون �إلى �لمغرب في �لشتاء. 

�لاجتماعية للمعنيين بالاأمر، و�لمؤسسات و�لهيئات �لمختلفة �أيضا. 
�أحيانا كان ذلك، مرهقا للغاية وكنت في مر�ت عديدة، على وشك 

�لانهيار. غير �أنه بعد تعزيز مركز فر�نكفورت بعناصر جديدة، شعرت على 
�لفور بارتياح كبير في �لسنو�ت �لثلاث �لاأخيرة من خدمتي في �لمنظمة. 

ولكن بعد تسجيل �رتفاع مهول في حالات �لانحر�ف و�لجنوح وسط 
�لشباب �لمنحدرين من �أصول مغربية وتونسية بفر�نكفورت في نهاية 

�لثمانينات، تم �لاعلان عن وظيفتين في مجال �لمساعدة �لقضائية. 
وعندما ُسئلت عما �إذ� كنت �أريد �لتركيز على عملي �لاجتماعي فقط، 

�أم �أن �أنتقل للمجال �لثاني، �أعربت على �لفور عن �هتمامي بمجال 
�لمساعدة �لقضائية، وهو ما �ستجابت له �لمنظمة. كان سبب تولي هذه 
�لوظيفة هو �أنني ر�أيت في قدر�تي �إمكانيات وفرص �أكثر لمو�كبة �لشباب 
ومساعدتهم على تجاوز مشاكلهم حتى يتمكنو� من �لعيش في ظروف 

مناسبة دون �لجنوح �إلى عالم �لجريمة. 

كرست نفسي لهذه �لمهمة �لجديدة بحيوية و�لتز�م كبيرين �إلى �أن 
�نتقلت �إلى �لعمل في سلك �لوظيفة �لعمومية ببلدية فر�نكفورت في 
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�لجيل �لاأول ـ ميمونت حجيمسار�ت مغربية �ألمانية

رحيم حجي
من �أين �أبد�أ �لكلام، عندما يتعلق �لاأمر بقصة "ييما". �أجد صعوبة 

في �لاتصال بها، كي �أطلب منها �أن تخبرني عن حياتها، كما �أفعل 
في كثير من �لاأحيان من خلال عملي، لاأنني لا �أريد �أن �أذكرها 

بالماضي، وبفترة طبعتها وفاة "باباينو". هذه �لوفاة �لتي جعلت �أمي 
�أرملة وهي في ريعان شبابها، وجعلتنا، �أشقائي �لاأربعة و�أنا، نصف 

�أيتام. ربما كان عمري حينها 14 عاًما، وشقيقاي �لتو�أم كانا في سن 
�لعاشرة، و�أختي في سن �لخامسة، بينما كان �أخي �لاأصغر بالكاد 

يتخطى شهرين من عمره. 

كنا نعيش في ِعمارة �إسمنتية شاهقة كاأغلب �لاأسر ذ�ت �لدخل 
�لمحدود. في حيّنا كان يعيش �أطفال من �أصول �ألمانية وبولندية و�إيطالية 
و�إير�نية. لم يكن �لمجمع �لسكني من �لبؤر �لاجتماعية �لساخنة بالمعنى 

عانات �لتي يوفرها نظام �لضمان  �لدقيق للكلمة. كنا نعيش من �لاإ
�لاجتماعي �لاألماني �لذي حمانا من �لفقر و�لعنف. �أفكر �أحياًنا فيما 
كان سيحدث لي ولاأشقائي وما كان سيحدث لـ"ييما" لو لم نكن 

نعيش في �ألمانيا و�إنما في �لمغرب. من كان سيحمينا �أو سيعيلنا هناك؟ 
ففي �ليوم �لذي مات فيه "باباينو"، تحدثت مع �إخوتي عن وفاة "باباينو" 
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 ميمونت حجي

٠ من مو�ليد �لناظور، 1954 ٠
٠ في �ألمانيا منذ 1974 ٠

٠ ييما ٠
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"إيماينو"

ترمز كلمة "�إيماينو" �إلى �أمي في �للغة �لاأمازيغية. وهي كلمة تعني �لعالم بالنسبة لكل طفل على وجه �لاأرض. 
تمثل �لحماية و�لحب و�لمودة و�لرعاية و�لدفء و�لاأمان. ميمونت حجي هي هذه �لاأوصاف جميعها و�أكثر. كانت 
تدير ما يحتاجه �أحياًنا جيش من مقدمي �لرعاية و�لاأخصائيين �لاجتماعيين و�لقيمين �لدينين، بمفردها وبدون 
�أي مهار�ت لغوية تقريًبا. هكذ� يصف �لاستاذ �لجامعي رحيم حجي �لابن �لبكر لميمونت �أمه في هذ� �لنص.
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�لاألمانية. وكان مصباح  �للغة  �لمطبخ كل مساء وتتعلم  على طاولة 
�لمدرسية،  و�جباتنا  ننجز  �لمساء ونحن  �لمطبخ يظل مضاًء طيلة 

تلتحق  �أنها لم  �لرغم من  �لاألمانية. على  �للغة  تتعلم هي  بينما 
�للغة  �أو قر�ءة  بالمدرسة في �لمغرب ولم تكن تستطيع كتابة 

�أنها طورت طريقة خاصة بها للقر�ءة. حفظت �لحروف  �إلا  �لعربية، 
في  و�ستمرت  و�أحياًنا جملا ونصوصا كاملة،  �لاألمانية،  و�لكلمات 

�أحرف معينة مع بعضها. غالًبا ما جلسنا  سؤ�لنا عن كيفية نطق 
�لاآخر، كنا نجلس على طاولة  �لقر�ءة. يوما تلو  نحاول تعليمها 

د�ئًما  تحرص  "ييما"  بلاستيكي. كانت  بغطاء  �لمكسوة  �لمطبخ 
على �أن يكون لدينا ما يكفي من �لطعام، و�أن نرتدي ملابس 

نظيفة و�أن تكون �لشقة د�ئًما في حالة جيدة. كانت مثل نملة 
�أنها كانت  �أتذكر  نشيطة تحرص على كل صغيرة وكبيرة. لا �أكاد 

تاأخذ قسطا من �لر�حة ولو للحظة و�حدة. كانت في حركة دؤوبة. 
نعم، "ييما" كانت ربة منزل بما تعنيه �لكلمة، و�أكثر من ذلك 

 . بكثير

لفترة طويلة جًد�. كنا في غرفة �لحمام، حيث �أغلقُت �لباب علينا وبكينا 
بحرقة من �لحزن. وقتها �أظهرُت �إر�دة قوية وعزيمة للكفاح كي �أثبت 
للجميع �أننا لن ننزلق �إلى عالم �لجريمة، و�أقسم �إخوتي على ذلك. 

بالنسبة لنا، كان يعتبر �لو�لد �لضمانة لتربية جيدة للاأطفال. فكيف لاأمي 
"ييما" �لشابة تربية خمسة �أطفال في بلد �أجنبي لا تتحدث لغته؟ كانت 

حظوظنا �لاجتماعية بئيسة ... 

�أستطيع �أن �أتذكر جيد�ً كيف �أن "ييما" كانت تذكرنا في كل 
�لمخدر�ت وشرب  و�لابتعاد عن  �لنز�عات و�لتدخين  مرة بتجنب 
�لخمر، و�لعودة باكر� �إلى �لمنزل. وفي كل مرة كنا نفتح فيها 

�لاأحيان كانت  باب شقتنا كانت تسرد علينا وصاياها، وفي بعض 
تكررها بصوت عال من ور�ئنا ونحن نركض على �لدرج في �تجاه 

تر�قبنا في كل مرة  �لتالية. "ييما" كانت  �أصدقائنا نحو مغامرتنا 
�لنافذة وتظل و�قفة هناك حتى  نغادر فيها �لمنزل. كانت تر�قبنا من 
�أنها كانت تجلس  �لمدرسة. كما  �إلى  �لتي نستقلها  �لحافلة  تاأتي 

ومضت السنوات...
�ليوم �أر�ها �أكثر سعادة من �أي وقت مضى. ولّت �لاأوقات �لتعيسة 

و�لقاسية، وتركنا خطر �لفقر ور�ءنا. كبر �لفتيان و�لفتيات و�أصبحو� جميعا 
ناضجين. عندما نلتقي في عيد �لميلاد، تتحدث و�لدتي �إلى حماتي 

بيرغيت عن �لاأطفال، وتضحك بصوت عال عندما تستحضر شقاوة هذ� 
�لطفل �أو ذ�ك، ومن كان منا يتلقى �لتوبيخ مر�ًر� وتكر�ًر� حين يتعلق �لاأمر 

بالو�جبات �لمدرسية. نعم، "ييما" تتحدث �ليوم �لاألمانية ولديها �أربعة 
�أحفاد. ولا �أحد من �أطفالها �لخمسة �نجّر �إلى �لجريمة. �إنهم يعملون 
جميعا. �ثنان منهم حصلا على درجة �لدكتور�ه، �أحدهما يعمل �أستاذ� 

جامعيا في ولاية بر�ندنبورغ و�ثنان درسا في �أرقى �لجامعات �لعالمية. 
�أحيانا �أتمنى �أن ير�نا "باباينو"، فماذ� عساه �أن يقول؟ على �لاأرجح 

سياأخذنا بين ذر�عيه ولن يتركنا �أبًد�. �إنها قصة يصعب تصديقها، نكتبها 
على �أمل �أن تكون نبر�سا لتحفيز �آخرين، حتى عندما تو�جههم ظروف 
صعبة. �إنها قصة تدعو للتفكير في مسار �لحياة �لشخصية و�أحد�ثها 

وتحدياتها لتشجيع �لاآخرين.

تصوير: رحيم حجي ـ برفقة ييماتصوير: رحيم حجي ـ صورة عائلية بمناسبة �لتحاقي بالمدرسةتصوير: رحيم حجي ـ ييما حامل بتو�أم

�لجيل �لاأول ـ ميمونت حجيمسار�ت مغربية �ألمانية
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جيل �لطلبة ـ جون جوزيف ليفيمسار�ت مغربية �ألمانية

"ما بقي اآلن هو مجرد أقلية لثقافة بعدما تقلصت أعدادها بشكل كبير"

كطبيب  برلين  في  عاش  �لديانة.  يهودية  �أسرة  من  يتحدر  مغربي،  مو�طن  ليفي،  جوزيف  جون 
سياسيا  مناضلا  ليفي  شمعون  و�لده  كان  �لحياة.  فارق  �أن  �إلى  �لجلدية  �لاأمر�ض  في  متخصص 
و�لمسلمين.  �ليهود  بين  �لمغرب  في  �لمشترك  �لتعايش  لتعزيز  حياته  كرس  ومناضلا  جامعيا  و�أستاذ� 
�لبيضاء.   بالد�ر  �لعربي  �لعالم  في  �ليهودي  للتر�ث  متحف  �أول  تاأسيس  في  �لفضل  له  يعود 

سيد ليفي، من فضلك �أخبرني �أولاً عن حياتك وعائلتك في �لمغرب 
ضافة �إلى �لتجارب و�لاأحد�ث �لتي �أثرت على حياتك في �لمغرب؟  بالاإ

جون جوزيف ليفي: ولدت بالد�ر �لبيضاء في عام 1962. كان �أبي 
�أستاًذ� جامعًيا وو�لدتي ربة بيت. قضيت فترة �لدر�سة في �لمدرسة 

�لفرنسية �إلى �أن حصلت على �لباكالوريا. وفي سنة 1980، وبصفتي 
عضو� في حزب �لتقدم و�لاشتر�كية �لمغربي، �أرسلت �إلى جمهورية �ألمانيا 

�لشرقية سابقا لمتابعة در�ستي �لجامعية في مدينة لايبزغ. هذه هي 
�أسباب مجيئي �إلى �ألمانيا. ترعرت في فترة زمنية، شهد فيها �لمغرب 

تر�جعا متز�يد� في عدد �لسكان �ليهود. �إذ تقلص من 250 �ألف شخص 
في بد�ية �لخمسينيات، �إلى حو�لي 1500 �لاآن، بسبب �لوفيات من 
جهة، وموجات �لهجرة خلال ستينيات �لقرن �لماضي من جهة ثانية. 

عشت في �لمغرب �إلى حدود �لثامنة عشرة من عمري، وفي عام 1980 
كان لا يز�ل هناك عشرين �ألف يهودي في �لبلاد. لقد نشاأت في فترة 

ما بعد �لاستعمار، في مجتمع لم يكن مستقًر�، بل كان مجتمًعا يمر 
بمرحلة �نتقالية. �إنها فترة �لستينيات. فهذه �لسنو�ت لم تشهد هجرة 

�ليهود فقط، بل شملت �لمسلمين �أيضا. بد�أت �لهجرة �إلى �أوروبا بسبب 
قلة فرص �لعمل في �لمغرب، وتوفرها في �أوروبا في ذلك �لوقت. �إذ هاجر 
عدد كبير من �لناس عبر مكاتب للهجرة للعمل في �أوروبا بعدة دول منها 

فرنسا وبلجيكا وهولند�. لا �أعرف ما �إذ� كانت �ألمانيا قد �عتمدت هي 
�لاأخرى هذه �لطريقة �أيضا. ولكن من �لمؤكد �أن عدًد� كبيًر� من �لناس 
هاجرو� بناًء على طلب من هذه �لدول. هذه �لتغيير�ت �لهائلة بصمت 
مغرب ما بعد �لاستقلال. �إذ تطور بشكل �أو باآخر �إلى مجتمع مهاجر. 

و�لمغاربة �ليهود كانو� جزء من هذ� �لتطور �أيضا. �إذ كانت �أعد�دهم 
تتناقص من حولنا بشكل كبير، نظر� للاأسباب �لسالفة �لذكر. لم تكن 
لي نشاطات مباشرة مع �لمغاربة �ليهود، فاأنا لست متدينا و�أنتمي �إلى 
طار  عائلة سياسية تَُعرف نفسها باأنها �أسرة مغربية ـ وطنية. هذ� هو �لاإ

�لسياسي و�لاجتماعي، �إن جاز �لتعبير. فاإلى حدود �لثمانينيات، لم تكن 

تصوير: جون جوزيف ليفي ـ رحلة على متن �لباخرة

جواز السفر

جون جوزيف ليفي
٠ من مو�ليد �لد�ر �لبيضاء 1962 ٠

٠ طبيب �أمر�ض جلدية ٠
٠ في �ألمانيا منذ 1980 ٠
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�لهجرة من �لمغرب مشكلة، بل �أمر� طبيعيا سو�ء للعمل �أو للد�رسة. لم 
تكن هناك تقييد�ت على �لهجرة وكان �لسفر �إلى �أوروبا بتاأشيرة سياحية 
�أمر� عاديا. �أما بالنسبة لي �أنا، فكان �لاأمر يكتسي طابعا خاصا، لاأنني 

هاجرت �إلى �ألمانيا �لشرقية للدر�سة، وكنت خاضعا لرقابة صارمة للغاية. 

قلت �إنك جئت �إلى �ألمانيا �لشرقية وتحديد� �إلى لايبزغ للدر�سة. ما 
هي �لتجارب �لتي عشتها هناك؟ 

جون جوزيف ليفي: كنا �ثنان �لتقينا في �لمطار. حسن �لبلغيتي 
مغربي مسلم و�أنا جون ليفي مغربي يهودي. حصل كلانا على هذه 

�لمنحة من حزبنا للدر�سة في جمهورية �ألمانيا �لشرقية. عشنا معا 
طو�ل هذه �لسنين. كان عالما جديد� بالنسبة لنا، وتعلم لغة جديدة 
في معهد هيردر �لذي يعادل معهد غوته في �ألمانيا �لغربية. وبعد عام 
من �لتلقي �للغوي كان �لالتحاق بالدر�سة �لجامعية في كلية �لطب. 
صد�قة نشاأت بطريقة ما في �لمطار، ومر عليها �لاآن 38 عاًما. في 

عطلة نهاية �لاأسبوع �لماضية، زرته في لايبزغ، وتوجهنا معا �إلى 
�لاأماكن �لتي �رتبطنا بها كالحي �لجامعي وما �إلى ذلك. هذ� �لنوع 

من �لارتباط لا يز�ل موجوًد�. لكن بخلاف ذلك كانت �لدر�سة 
�لجامعية عادية. حسنا، كان �لوضع مميز� شيئا ما في �ألمانيا �لشرقية، 

�إذ كنا حاصلين على منحة در�سية، ولم نكن بحاجة �إلى �لعمل 
لكسب لقمة �لعيش. كنا مجتهدين جًد�، حسن و�أنا. كنا من �أفضل 
�لطلاب. �أنهينا در�ستنا في عام 1986 وبعد ذلك �أتيحت لي �لفرصة 

 ،Gera �كمال �لتخصص وحصلت على مقعد في مدينة غير لاإ
وفي مرحلة لاحقة في مستشفى شاريتيه ببرلين. وهناك حصلت 

على تدريب خاص لمدة عامين �آخرين. �أكملت تعليمي �لجامعي 
�لتخصصي في عام 1992 بعد سقوط جد�ر برلين.

�لاآن ناأتي �إلى عملك �لتطوعي. في �أي مجال يندرج عملك؟ وكيف 
بد�أ هذ� �لعمل �لتطوعي؟

جون جوزيف ليفي: كما قلت سابًقا، �أصبحت �أعد�د �لمغاربة �ليهود 
تتناقص باستمر�ر. وهو ما يعني �أن تقلصها �إلى مجرد �أفر�د بات مساألة 

متوقعة. ففي ظل وجود 1500 شخص، غالبيتهم من كبار �لسن، 
�أصبح �لاأمر بسبب شيخوختهم مجرد مساألة وقت لا غير. في هذه 

�لحالة، طبعا يمكن للمرء �أن يقول، "حسًنا، هذ� هو �لوضع و�لمسار 
�لطبيعي للتاريخ. �إنها ليست �أول جماعة تختفي في �لعالم". هنا 

ياأتي تحمل �لمسؤولية للحيلولة دون �ختفاء هذه �لذ�كرة وتركها تو�جه 
در�ك، حاولت �أن �أقدم  مصيرها بشكل منفرد. �نطلاقا من هذ� �لاإ
مساهمتي و�أنشاأت جمعية تحت �إسم "جمعية �أصدقاء �لمتحف 

�لتي تبرز هذ� �لتغيير. هذه هي �لخلفية �لتي تحركني �لاآن وتحفزني 
�إلا سيختفي بكل تاأكيد وكما قلت في  للقيام بما �أقوم به �لاآن، و

�لسابق هذ� �لحضور �لجسدي في �لمستقبل �لمنظور. غير �أنه لا تز�ل 
هناك معابد يهودية تعمل، وما ز�لت هناك محاكم حاخامية، �إلخ. �إنها 

بمثابة مساحات ضوء حاضرة في �لمجتمع. �لشيء �لمثير للاهتمام 
�أيًضا، �أن �لمغرب دولة ديمقر�طية، لكن لا يمكنك �لزو�ج في 

�لمغرب، على سبيل �لمثال، �إلا �إذ� كنت يهودًيا �أو مسلًما. لا يوجد 
زو�ج مدني. فالدولة �لمغربية تعترف فقط بالزو�ج بين يهوديين يكون 
مبرما على يد حاخام، �أو بين مسلمين، تزوجا على يد عدول. لهذ� 

�لسبب لا تز�ل هناك محكمة حاخامية مختصة في قضايا �لمير�ث وما 
�إلى ذلك. �إنها بقايا بنيات تقليدية عملت بهذه �لطريقة لعدة قرون، 
و�لتي تم تحديثها �أيًضا، ولكنها لم تتطور على مستوى �لزو�ج. �إنه 
�أمر غريب للغاية عندما يرى �لمرء �لاأمر بعيون �أوروبية. و�لعمل على 

�لتغيير في مجتمع ما بالطبع، يتطلب على �لاأقل نقل هذه �لذ�كرة �إلى 
�لاأجيال �لمو�لية. هذ� هو �لد�فع لمساهمتي وعملي �لتطوعي، �إنه د�فع 

سياسي بالدرجة �لاأولى.

قلت �إن �لحياة �ليهودية هي �أيًضا حدث سياسي و�جتماعي. هل من 
مقارنة بين �ليهود في �لمغرب وفي �ألمانيا على �لمستوى �لاجتماعي 

و�لسياسي؟

جون جوزيف ليفي: كما قلت في �لبد�ية، �أنا لست متدينا. يهوديتي 
هي جزء من هويتي. غير �أن تاريخ �لبلد�ن: �لمغرب و�ألمانيا، يظهر�ن 

�أوجه تشابه هنا، فاأعد�د �ليهود في كلا �لبلدين عرفت تقلصا كبير� 
للغاية. من هذه �لناحية، هناك تشابه. و�لحفاظ على �لذ�كرة �أو تفسير 
ما حدث هي مهمة ملقاة على �لعديد من �لفاعلين. ففي �ألمانيا، يتم 

ذلك بوسائل مختلفة عن تلك �لتي يتم �تباعها في بلدنا، ولكنه في 
�لاأساس هو �لمسار نفسه. فلو لم يكن هناك متحف يهودي في برلين 
�إذ� لم يكن �أحد يعتز بهذه �لذ�كرة، عندها لن  �أو في �لد�ر �لبيضاء، و
يعرف �لمرء ماهية هذه �لمقابر �ليهودية. فالعديد من �لشباب �لمغاربة 
�لذين لا يحصلون على نصيب من �لتعليم سيرون مقابر لم يعد يدفن 

�إذ� لم تكن  فيها �أحد، وهي مزينة بعلامات غريبة. هذ� ما تبقى. و
هذه �لذ�كرة محفوظة في �ألمانيا، فربما كانو� سياأتون �إلى "فايسنزي" 

Weissensee، حيث توجد �أكبر مقبرة يهودية في برلين، ولن يفهمو� 
نترنت، ولكن �إذ� تُركت  ماذ� يعني كل هذ�. حسًنا، لدينا �ليوم �لاإ

�لاأمور تسير في مسارها �لطبيعي، فلن يتبقى سوى �لقليل. وتبقى هذه 
�لذ�كرة مجرد شظية وبضع حجارة. وهناك ما يكفي من هذه �لمقابر 
�لتي تتكون فقط من حجارة نصفها مدفون في �لتر�ب. �إذ� ما سعى 

�لمرء �إلى �إظهار تشابه بين �لبلدين، فهذه �إحد�ها. 

�ليهودي بالد�ر �لبيضاء". وكانت هذه �لاأسباب هي نفسها �لتي 
دفعت و�لدي �إلى تاأسيس متحف للثقافة �ليهودية بالمغرب في �أو�ئل 

�لتسعينيات. بعد وفاته سنة 2011، ومن �أجل �لحفاظ على هذه 
�لدينامية، دعوت �إلى تاأسيس �لجمعية في سنة 2013. حاولنا من 

خلال �أنشطة متعددة د�خل �لمغرب وخارجه، �لمساهمة في حماية 
هذ� �لتر�ث �لثقافي للمغاربة �ليهود. فينبغي �أن تظل هذه �لذ�كرة 

حاضرة حتى تعرف �لاأجيال �لقادمة �أيًضا �أنه كان هناك مغاربة يهود� 
عاشو� في هذ� �لبلد. وكيفية عيشهم؟ �إنها محاولة في ظل تناقص 

�أعد�د �لمغاربة �ليهود لخلق هياكل للحفاظ على هذه �لذ�كرة. 
ففي برلين على سبيل �لمثال، نظمنا بالتعاون مع �لمتحف �ليهودي 
مهرجانا للفيلم �لمغربي �ليهودي، عرضنا فيه جميع �لاأفلام �لمتعلقة 

بالمغاربة �ليهود. �إنه جزء من �لاأنشطة �لتي نقوم بها. كما ننظم سنويا 
حياء �لتر�ث �لمغربي �ليهودي و�لذي غالبا  في �لمغرب يوما ثقافيا لاإ
ما تحتضنه مدينة �لرباط. مبادرة �لجمعية هذه، هي جزء من عمل 

مجموعة �أكبر من �لاأشخاص �لذين يهتمون بالتر�ث �لثقافي لليهود في 
�لمغرب. كما �أن لها �أصدقاء في جميع �أنحاء �لعالم.

دعنا نلقي مرة �أخرى نظرة على �لحياة �ليهودية في �لمغرب. لقد قلت 
بالفعل �إن هناك تحدًيا يتمثل في �لهجرة وفي تناقص �أعد�د �لمغاربة 

�ليهود بشكل كبير. في نظرك كيف يمكن مو�جهة هذ� �لوضع؟

جون جوزيف ليفي: �لمغرب بلد هجرة. هذه هي �لمشكلة، لكنه في 
�لوقت نفسه بلد �ستقبال للهجرة �أيضا. فمن ناحية، لدينا هجرة �ليهود 
و�لعديد من �لمسلمين، ونستقبل مهاجرين من مناطق جنوب �لصحر�ء 

نسان �لعاقل في هذه �لرقعة  من ناحية �أخرى. �إن حركة هجرة �لاإ
�لجغر�فية، مثيرة للجدل �إلى حد ما. هذ� هو �لو�قع. �إن جاذبية �لعالم 

�لاأول �أدت �إلى �أن يصبح �لمغرب بلد هجرة �أيضا. وهذ� يعني �أن 
�إمكانيات �لهجرة �ستعملها �لمغاربة يهود� ومسلمين، وهو ما �أدى في 
نهاية �لمطاف �إلى تقلص �أعد�د �لمغاربة �ليهود بشكل كبير. كنت 
�أنا و�أقر�ني �آخر من عايشو� حياة يهودية قائمة بذ�تها في �لمغرب، �إذ 

كانت لا تز�ل هناك �أحياء يهودية. وهوما لم يعد �لاآن موجود�. ما 
تبقى �لاآن هم بقايا ضئيلة لاأعد�د كانت كبيرة في �لسابق. وبالنسبة 
لي وللعديد من �لاأشخاص �لاآخرين، يتعلق �لاأمر بالحفاظ على هذ� 

�لتر�ث �لثقافي �لذي لا يز�ل موجود� من خلال �لمباني و�لمعابد 
�ليهودية وما �إلى ذلك، وكذ� على كل �لاأمور �لتي جعلت هذ� �لتعايش 
مميًز� للغاية بين �لمسلمين و�ليهود. �إنه �لتعايش �لذي يعود �إلى �ألفي 

عام، ونر�ه �لاآن يختفي، �إن جاز �لتعبير. من �لمهم �لحفاظ على 
هذ� �لتر�ث وهذه �لذ�كرة وتوضيح �لاأسباب �لتي �أدت �إلى ذلك. 

شكالية من خلال هذه �لجمعيات و�أنشطتها  فالمجتمع يعكس هذ� �لاإ

في �لختام، ما هي �أمنيتك فيما يخص �لعيش �لمشترك بين �أناس من 
�أصول وديانات مختلفة؟

جان جوزيف ليفي: نعم، هذ� موضوع كبير. �أنا نفسي، �إذ� جاز 
�لتعبير، تركيبة �أممية. و�لدتي �إسبانية، وو�لدي مغربي يهودي. وبالنسبة 

لنا، كيف ينبغي لي �أن �أصف �لاأمر، فاإن عزلة �لثقافات �لفردية لم 
تلعب �أبًد� �أي دور في حياتنا. من ناحية �لاأم، تزوجت �لاأخو�ت 
�لثلاث على نحو مختلف: تزوجت �إحد�هن من مسلم و�أخرى 

من يهودي و�لثالثة من مسيحي. لدي �أبناء خالة مسلمون و�آخرون 
مسيحيون. هذه �لاأممية شيء فريد في قصتي. شيء ما يشبه �لخيط 

�لناظم. فعيادتي بحي كرويتسبيرغ، وهي بيئة يلعب فيها �لتنوع �لثقافي 
دور� �أيًضا، تعكس هذ� �لاأمر �أيضا. فالتغلب على مثل هذه �لحدود 
�لمجتمعية �لضيقة هو شيء قريب جًد� من قلبي. و�أنا نفسي �أعيش 

هذ� �لاأمر. فاأنا متزوج ولدي طفلان، وزوجتي �ألمانية تنحدر من �أقلية 
هوغونوتيون �لبروتستانتية. 

شكر� جزيلا سيد ليفي على هذه �لمقابلة!

جيل �لطلبة ـ جون جوزيف ليفيمسار�ت مغربية �ألمانية

تصوير: جون جوزيف ليفي ـ مرحلة �لدر�سة
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جيل �لطلبة ـ عبد �لرحمن مشر�ويمسار�ت مغربية �ألمانية

"رحلة جنوب ـ شمال: سيرة حياة"

بروفيسور عبد �لرحمن مشر�وي من مو�ليد فجيج في 22 مارس 1948. يعيش في �ألمانيا منذ ديسمبر 
تكوينه  تابع   .1973 عام  �لدكتور�ه  على  وحصل  وهايدلبرغ  ماربورغ  جامعتي  من  تخرج   .1966

و�رتفاع ضغط  �لدموية  �لاأوعية  وطب  �لقلب  و�أمر�ض   ، �لباطني  �لطب  في  �لتخصص  في  �لاأكاديمي 
�لدم. حصل على درجة �لاستاذية في سنة 1995 في جامعة �لرور ببوخوم. عمل كرئيس �لاأطباء في 
�أبريل 2013 تقاعد عن �لعمل لكنه لم يتقاعد عن  فلانسبورغ ومارس �لتدريس في جامعة كيل. وفي 
.2015 عام  منذ  �لروسية  بينز�  في جامعة  كاأستاذ شرفي  يعمل  �لجمعوي. كما  وعمله  �لطبي  نشاطه 

طمرة في شبه �لجزيرة �لعربية. وبالرغم من ذلك، كان لساننا �لاأمازيغي 
هو �لغالب د�خل �أسرتنا. 

طفولة في بيئة فقيرة
من �لناحية �لاقتصادية، �نتمت عائلتنا �لكبيرة �إلى �لطبقة �لوسطى، فهي لم 
تكن ثرية، لكنها كانت تعيش على �لكفاف. كان �لعديد من �أفر�د �لاأسرة 
معلمين �أو موظفين �إد�ريين و منزلنا في فجيج محاطاً بالعائلات �لفقيرة �لتي 
كنا ندعمها. لذ� حرص و�لدي على �ألا يبدو �أطفاله مختلفين عن �أطفال 
�لجير�ن. غالباً ما رفض تلبية طلباتنا بالحصول على ملابس جديدة مر�عاة 

حباط �أو �لغيرة. كما �أنه �ستضاف �لاأقارب  لمشاعر جير�ننا و تجنبا للاإ
شر�ف عليه، وشجع �لاأطفال  �لفقر�ء �أو �أطفال �لاأصدقاء لدعم تعليمهم و�لاإ

في منطقتنا بقصر �لود�غير على �لدر�سة. كان في بد�ية كل عام در�سي 
يحضر لنا لو�زم مدرسية من �لد�ر �لبيضاء، وفي �لاآن نفسه للمحتاجين من 
�لاأطفال �لمتمدرسين. ولدعم خريجي �لمد�رس �لابتد�ئية �لموهوبين، قام 

بترتيب منح للالتحاق بالمد�رس �لثانوية �لحرة بالد�ر �لبيضاء. و�أذكر �أن �مر�أة 
عجوز وحيدة كانت تعيش معنا في منزلنا �عتنى بها و�لدي، بعدما عجز 

�أقاربها على �إعانتها. وهو �لاأمر �لذي حرصت عليه و�لدتي بلا كلل. غالبا ما 

جولة من �لجنوب �إلى �لشمال هي مطاف حياتي. خلالها نضجت 
من طفل �لو�حة �إلى طبيب �لقلوب. فمن بلدة فجيج �لحدودية 

في جنوب �لمغرب �لشرقي، �نتهى بي �لمسار في مدينة فلانسبورغ 
�لحدودية على ساحل بحر �لبلطيق في �أقصى شمال �ألمانيا. هكذ� 

تطورت من تلميذ �إلى �أستاذ جامعي ورئيس �لاأطباء.

 في �أحد �أيام بد�ية ربيع 1948، �أبصرت �لنور في و�حة فجيج باأسرة 
تتاألف من تسعة �أطفال كنت �لثالث من بينهم. كان و�لدي �لشيخ 
و �أستاذ� للرياضيات و�للغة �لفرنسية وناشطا سياسيا يكافح في  بن َعدُّ
سبيل �ستقلال �لمغرب. فكعضٍو وكاتٍب في حزب �لاستقلال، كان 
�أحد قادة حركة �لمقاومة �لسلمية في منطقتنا ضد �لحماية �لفرنسية. 

�أما �أمي عائشة بنت بوعزيز فكانت �أميّة، ولكنها تمكنت من �كتساب 
�لكتابة و�لقر�ءة من خلال دور�ت محاربة �لاأمية. وهو ما ساعدها على 
�لاأقل ودون عناء يذكر من فرز ما كانت تخطه �أناملي على �لبطاقات 
�لبريدية �لقادمة من بعيد. تنتمي عائلتي �إلى قبيلة " َلعمور" ، وتقطن 
منطقة حدودية شاسعة بين �لمغرب و�لجز�ئر. وهي قبيلة عربية بدوية 

يمكن تتبع شجرتها �لجينيالوجية �إلى عام 1006 وتحديد� �إلى مدينة 
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كانت �لو�لدة تحضر �لاأكل للجير�ن �لمحتاجين. فهذ� �لسلوك بصم حياتي 
وعزز قيمة مدي يد �لعون للمحتاجين. 

قصة 1   

�لدجينز �لاأزرق �لمعروف وقتها كسر�ويل رعاة �لبقر، كان قد ظهر في �لسوق 
�لمحلي في نهاية �لخمسينيات من �لقرن �لماضي. طبعا رغبت �لترفيه به، فطلبت 

من و�لدي �أن يشتريه لي على �أمل �أن �لفرصة مو�تية. فجاء جو�به على شكل 

عتاب. "ماذ� سيقول صديقك �إذ� خرجت و�أنت ترتدي سرو�لا عصريا في نظرك؟"

عندما كنت في �لسادسة من عمري، سافرت للمرة �لاأولى في رحلة 
�ستغرقت تسع ساعات، في عهدة مسافر �آخر �إلى تويسيت بالحافلة 

د�رة  عبر وجدة لزيارة و�لدي في �لسجن. ففي فيلا �لمترجم �لفوري للاإ
�لاستعمارية �لفرنسية، كان على و�لدي تعليم �أطفاله و�لقيام باأعمال 

حرفية في منزله. مرت ست سنو�ت �أخرى كي �أقوم برحلتي �لتالية. �أول 
مرة �ستمتعت فيها بالعطلة �لمدرسية، حصل في مخيم مدرسي بغابة 

تافوغالت ، رفقة عمي، في سلا على ساحل �لمحيط �لاأطلسي. كانت 
هذه من �أبرز �أحد�ث �أيام طفولتي. عندما �شترى و�لدي و�أنا في �لثانية 
خوتي لتعلم �لكتابة باستخد�م نظام  عشرة من عمري، �آلة كاتبة لي ولاإ
�لعشرة �أصابع، لم تكن لدي �أدنى فكرة �أن هذه �لمهارة ستساعدني 
كثيًر� بشكل �حتر�في في عهد �لرقمنة. كما �أنني لم �أعتقد �أبد� �أنه 
سيكون لي �أي علاقة بالتدريس عندما كنت �أقر�أ كتًبا تربوية لو�لدي 

من �لسادسة �إلى �لسابعة صباًحا خلال �لعطل �لمدرسية. كانت حياة 
�لاأطفال بسيطة في فجيج في ظل غياب �أي مر�فق ترفيهية عامة لهم. 

لذ� صنعنا �للعب باأنفسنا و صنعنا كر�ت �لقدم و�لكر�ت �لطائرة وكر�ت 
�لبيسبول من �لقماش. كنا نجد في �لاألعاب �لجماعية بالشو�رع �أو 

�لحد�ئق �أو �أحو�ض �لسباحة متنفسا لملئ �أوقات فر�غنا. وهو ما صقل 
بكل تاأكيد روح �لفريق لدي. قضيت �لعطلة �لصيفية �لطويلة لمدة 

ثلاثة �أشهر مع �لاأقارب و�لاأصدقاء من �أجل �لدر�سة رفقة و�لدي �أو عند 
�أصدقائه �لمعلمين في مدرسة "تلات" �لمجاورة. 

و فالتحق بمد�رس تقليدية بفجيج و�لريصاني في منطقة  �أما جدي عدُّ
تافيلالت، وخدم في تافيلالت و�لمشرية بالجز�ئر لفترة وجيزة كاإمام و 

مؤذن و معلم. كان يلقب باسم " �لطالب" و�لفكاهي. �إذ كان يروي 
لكبار �لسن �قتباسات وِحَكم، بينما يسمع �لصغار نكاتا عن مو�ضيع 

تدخل في نطاق �لمحظور�ت. كما كان يعتني بتعليمي �لمدرسي 
ويهتم بو�جباتي �لمنزلية على قدر �ستطاعته. �أذكر في طفولتي بمدرسة 
فجيج، كنت خجولا وصموتا للغاية. ومع ذلك، كانت بعض �أجوبتي 
عجاب. لذ� �أطلق علي  �لرزينة على ملاحظات �لكبار تثير �لدهشة و�لاإ

لقب "فيلسوف"، و هو ما كان يثير �ستغر�بي. عانيت من خجلي 
�أمام �لحضور، ولكن سرعان ما �كتسبت �لثقة و �لتدريب. وفي وقت 

لاحق حل محله �لمرح و وكنت �أفرح عندما يكون مدرج �أو قاعة 
محاضر�ت مليئة بالمستمعين لاأثبت خطابتي بثقة في �لنفس. 

ببصمة الحركة الوطنية
كنت شاهد� على عدد من �لاأحد�ث خلال مرحلة �لاحتلال 

�لاستعماري لشمال �إفريقيا و�ندلاع �لمقاومة �لوطنية. ففي فجيج و 

"�لمنطقة �لشرقية" قاد و�لدي و�أصدقاءه من حزب �لاستقلال حركة 
سلمية للمطالبة بالحرية و�لاستقلال. وهو ما �أدى �إلى سجنه وتعذيبه 

مر�ت، لعدة �أسباب منها على سبيل �لمثال لا �لحصر: تاأسيس 
مد�رس عربية حديثة حرة تقبل تمدرس �لفتيات لاأول مرة. �إذ كان 

و�لدي من �أو�ئل �لمدرسين في هذه �لمد�رس. �رتبطت سنو�ت در�ستي 
�لاأولى في ذ�كرتي بالخوف و�لترهيب من �لقادة �لفرنسيين، جر�ء 

مشاهد �لتفتيش �لمتكرر للمنازل من قبل قو�ت �لاأمن �لتابعة للسلطة 
�لفرنسية وعصبية و�لدتي �لتي �ضطرت في مر�ت عديدة �إلى �إخفاء 

�أو حرق وثائق سياسية. كما �ستمرت بعض تلك �لمشاهد حتى بعد 
�ستقلال �لمغرب. �إذ كانت منطقة فجيج �لحدودية بسبب �إيو�ء ودعم 
�للاجئين �لجز�ئريين، مسرحا لاشتباكات عسكرية بين �لجيش �لفرنسي 

و�لنشطاء �لجز�ئريين �لمطالبين باستقلال بلادهم. لاأجل ذلك، منح 
�أبي لبعض من كو�در جبهة �لتحرير �لجز�ئرية، �للجوء في منزلنا لاأكثر 

من ثلاثة �أشهر، كان من بينهم �لرئيس �لجز�ئري في وقت لاحق، 
هو�ري بومدين )محمد بوخروبة(. هي مشاهد ظلت محفورة في 

ذ�كرتي، تتخللها �أيضا كو�بيس �لاضطهاد �لمتكررة من قبل �لجيوش 
�لفرنسية و�لقصف بالقنابل �لجوية �لتي كانت تفزعني في نومي. وهي 
�لمرحلة �لمرعبة ما بين عامي 1957 و 1962. بالرغم من لك فلا 
و�لدي ولا �أنا �حتفظنا بشعور �لاستياء للمجتمع �لمدني �لفرنسي. 

فو�لدي كان يدرس لغتهم �إلى جانب �لرياضيات حتى عام 1962. 
و�صل تدريسها في �لمد�رس �لعربية �أو تلك �لتي �عتمدت ثنائية �للغة 

بعد �ستقلال �لمغرب.

نكتة  

عند قر�ءة �لكتب �لبيد�غوجية، كنت �أقر�أ �سم ْفُرويد بالعربي خطاأ "َفْرويد". وعندما 
ساألني زميل في ماربورغ عما �إذ� كنت �أعرف ْفُرويد، �أجبت بالرفض. ما كان �إلا 

سياق �لحديث حول �لتحليل �لنفسي هو �لذي نبهني باسم عالم �لنفس �لتحليلي 
سيغموند ْفُرويد �لذي سبق لي �أن قر�أت �أحد كتبه و�أنا في �لثالثة عشرة من عمري.

الالتحاق بالثانوية
تابعت در�ستي �لابتد�ئية في �لمغرب �لمستقل بمدرسة حكومية 

تعتمد �لعربية و�لفرنسية كلغتين للتدريس. وبعدما حصلت على شهادة 
�ستكمال �لتعليم �لابتد�ئي، �ضطررت �إلى �جتياز �لامتحانات وفًقا 

للنظام �لعربي �أيضا، كي �لتحق بمدرسة �لحسنية للتعليم �لحر. فاإلى 
حدود �لستينات، كان �لمغرب يفتقر �إلى �لمعلمين �لمهنيين، بعد 

�ستبد�ل �لمعلمين �لفرنسيين باآخرين من مصر و�لشرق �لاأوسط، كان 
معظمهم �أكاديميين �أو طلاًبا بدون تدريب تربوي. 

نظر�ً لعدم وجود مدرسة ثانوية في فجيج، حاول و�لدي �إدخال �لصف 
�لعاشر وتاأسيس �لثانوي ما بعد شهادة �لبروفي. غير �أن ذلك لم يستمر  تصوير: عبد �لرحمن مشر�وي ـ كتلميذ في فجيج 1960تصوير: عبد �لرحمن مشر�وي ـ منزل �لاأسرة في فجيج

تصوير: عبد �لرحمن مشر�وي ـ و�لده �لشيخ وو�لدته عيشة

جيل �لطلبة ـ عبد �لرحمن مشر�ويمسار�ت مغربية �ألمانية
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سوى ستة �أسابيع �إثر وفاته في 30 نوفمبر 1963، عن عمر ثلاثة 
و�أربعين عاماً فقط. بعدما تعذر �إيجاد مسير �آخر لمو�صلة �لمهمة، 

�ضطررت �إلى �لانتقال في يناير 1964، ثلاثة �أشهر بعد بد�ية �لسنة 
�لدر�سية، �إلى مدرسة �لنهضة للتعليم �لحر في سلا. كان علي تعويض 
ما فاتني من مناهج در�سية في �لعديد من �لمو�د �لجديدة مثل �لفيزياء 

نجليزية من �أجل �إكمال �لعام �لدر�سي بنجاح.  و�لكيمياء و�للغة �لاإ

قصة 2  

كان على صديقي سليمان غرباج �لالتحاق باإحدى ثانويات طنجة في �لشعبة 
�لاأدبية لفقد�ن شعبة علمية معربة هناك. غير �أنه �أر�د �لانتقال �إلى �لشعبة �لعلمية 
في مدرستنا بَسلا حسب ميوله. لذ� ساعدته في �ستدر�ك جميع �لمو�د �لعلمية 

جازة �لصيفية �لتي كنا نقضيها سويا في و�حتنا، كادحان سويا في مدرسة  خلال �لاإ
"تلات" جو�ر د�رنا. لحسن �لحظ، و بفضل ذكائه و قوة �ستيعابه، تمكن من 

�لتفوق من بين �أنجب �لتلاميذ في ثانوية �لنهضة بسلا.

قصة 3  

ذ�ت مرة نادى علي عمي �لاأصغر لمساعدته في �أشغال بناء بستاننا، فاإلا بجدي 
يعترض قائلا: "هذ� ليس بشغلك. �ذهب يا بني �إلى خلوتك و�نجز و�جباتك 

�لدر�سية".

�خترت �لتوجيه �إلى شعبة "�لعلوم �لتجريبية" �لتي تم فتحها بسلا سنة 
و�حدة من قبل. ففي وقت مبكر، �أي في سن �لخامسة عشر، كنت 

قد حددت هدفي لدر�سة �لطب لكي �أصبح طبيبا مختصا في �أمر�ض 
�لقلب. �إذ كانت �لكيمياء و�لفيزياء و �لطبيعيات و�لرياضيات هي �لمو�د 
�لمفضلة لدي. ما زلت �أتذكر تمارين �لامتحان �لنهائي للصف �لعاشر 

في �لكيمياء وطريقة حلها بكل سهولة. تعلق �لاأمر بنظرية �لحر�رة 
باستخد�م عامل �لحر�رة. كان عملي �لجاد في �لمدرسة �لثانوية يكافاأ 
د�ئًما باأفضل �أو ثاني �أفضل �لنقاط، خاصة في �لعام �لدر�سي �لاأخير. 

كان لدي شعور د�ئماً باأن وقت �إنجاز �لتمارين لا يكفيني. لذ� ُعرفت 
بين �أتر�بي بمقولة:" لو كان �لوقت يشترى، لكنت �أول من �شتر�ه." 

قدوتي في الحياة
كان و�لدي �لذي بصم حياتي، قدوة لي، وفي نفس �لوقت معلمي 

ضافة �إلى �لمهاتما غاندي �لذي �تخذته هو �لاآخر قدوة في  �لاأول بالاإ
حياتي. كان �لشيخ بن عدو قدوتي �أيضا لاأنه دعم بشكل مستد�م 
تعليمي وتدريسي، وتركت صفاته �لمميزة بالتو�ضع و�لكفاف و�لصبر 
و�حتر�م �لعلاقات �لشخصية و�لتضحية بالنفس لمساعدة �لمحتاجين 

�نطباعاً كبير� في نفسي. غير �أن وفاة "�لّسي شيخ" ، كما كان ُيطلق 
عليه، في وقت مبكر و�أنا في �لخامسة عشرة من عمري، شكلت 

حدثا �أليما قاسيا في عمر حساس. �أما �لمهاتما غاندي �لذي كنت 
قد قر�أت عنه عندما كنت في �لثالثة عشرة من عمري، كان قد �أثار 

�إعجابي بمقاومته �لسلمية و �لعنيدة للحكم �لاأجنبي. "�لعنف سلاح 
�لضعفاء و�للاعنف سلاح �لاأقوياء " على حد قوله. فسير� على خطى 
و�لدي، نشاأت كو�حد من �أشد دعاة �لسلام. لذلك، ليس بالغريب 

�أن يلقب "سي �لشيخ" بــ "غاندي فجيج" من طرف �أصدقائه. 
سماحة �لاأسرة ورحابة صدرها علمتني كيفية �لتعامل مع مختلف 

�لفئات وجعلتني �أتطبع بالتسامح وتقديم �لمساعدة. لا غرو �أن ذلك 
ساعدني في عملي كطبيب وفي �لتعامل مع مجتمعات مختلفة. من 

�لمحتمل �أيضا �أنني �ستفذت من �أنشطة �لتدريس عن و�لدي و�أعمامي 
طار  في عملي �لجامعي. غير �أنني لم �أجد �لوقت �لكافي ولا �لاإ

�لمناسب لالتز�م سياسي على غر�ر "�لّسي �لشيخ". 

دوافع الهجرة
وصلت �إلى �ألمانيا في 30 نوفمبر 1966 لدر�سة �لطب كي �أصبح 

طبيب �أمر�ض �لقلب و�أنا لم �أتجاوز بعد سن �لثامنة عشرة. ربما �ألهمتني 
�أفلام �لطب �لتوعوية )ما كان يسمى وقتها "باأفلام �لملك"( �لتي كانت 

تعرض في �لسنو�ت �لاأولى لاستقلال �لمغرب، لدر�سة �لطب. كما �أن 
�لاأطباء �لاأجانب �لذين تلقو� دروساً في �للغة �لعربية من و�لدي ز�دو� من 
تعلقي بالطب. غير �أن �لوفاة �لمبكرة لو�لدي، رحمه �لله، من ضعف 

حاد في قلبه و�لتي لم نكن نعرف سببه �آنذ�ك، سرَّعت من قر�ري بدر�سة 
�لطب و�لتخصص في �أمر�ض �لقلب. ولم �أتمكن من شرح ما وقع �إلا 
في وقت لاحق. �إذ وقع ذلك بسبب �نسد�د �لشريان �لرئوي �إثر جلطة 

دموية، خلال رحلته بالسيارة �إلى وجدة.
    

قصة 4  

 لحل تمارين �لجبر �لصعبة باأحد �أقسام �لثانوية، لم يتوصل �أحد في قسمنا �إلى 
�لجو�ب �لصحيح �إلا صديقي سليمان و �أنا. بذكائه لم يحتج له سليمان �إلا 
لصفحة و�حدة فقط للوصول �إلى �لحل �لنهائي، بينما  كلفني �أنا صفحتان. 

�لمثابرة و�لتركيز �أيضا يمكنان من �لتوفيق.

ففي بد�ية �لعام �لدر�سي �لاأخير، تلقيت وعًد� بمنحة در�سية من 
هيئة �لتبادل �لاأكاديمي �لاألماني )DAAD(. �إذ تم �ختيار �لتلاميذ 

�لاأربعة �لحاصلين على �أفضل �لنقاط لهذ� �لغرض. وكان نائب 
مدير مدرسة �لنهضة في سلا، �لاأستاذ �لجامعي في �لقانون، وعضو 
نسان،  �لبرلمان فيما بعد و�أحد مؤسسي �لمنظمة �لمغربية لحقوق �لاإ

عبد �لرحمن �لقادري، هو صاحب �لمبادرة من �لطرف �لمغربي، 
نجاح هذ� �لتبادل �لاأكاديمي. لم يكن قبول �لدر�سة في بلد  لاإ

ذي لغة وثقافة �أجنبيتين قر�ًر� سهلاً بالنسبة لي، لكن �لاضطر�بات 
�لطلابية في �لجامعة �لوحيدة في �لمغرب في �لرباط وتهديد �لحكومة 

باإغلاقها، دفعني �إلى �ختيار هذه �لفرصة. لذلك كان معظم �لخريجين 
ضافة �إلى ذلك  متحمسين للحصول على منح در�سية �أجنبية. بالاإ

، كانت هناك فرصة بالنسبة لي لتجنب �لخدمة �لعسكرية �لتي تم 
�عتمادها و�لتي لم تكن تتو�فق مع قناعاتي �لسلمية.

ت تجربتي �لاأولى في �لعمل بالمستشفى خلال فترة تدريب   تمَّ

في �لتمريض قبل بد�ية در�سة �لطب في فجيج. تلقيت معلومات 
�أولية حول معالجة �لجروح و �لتدريب على �لحقن �لعضلي و�لعلاج 
سباني د. خرمان ومن �أربع ممرضين. �آنذ�ك  بالعقاقير من �لطبيب �لاإ
كانت تُستخدم �إبر �لحقن عدة مر�ت حتى تصبح ُمعوجة و َتسَوّد. 
�إذ تم تعقيمها بغليها في غلاية قديمة على نار غاز �لبوطان. غرف 

�لعلاج كانت تفوح منها ر�ئحة �لكحول �لذي كان يستخدم للتطهير. 
كنت �أصادف بين �لحين و�لاآخر ممرضين من ذلك �لعهد، كممرض 
�لجيش �لملكي، صالح، رحمه �لله، و�لتيجيني بن �لشيخ، في فجيج 

�أو وجدة. �أسعدني كل مرة �أن �أقدمهما �إلى رفاقي بصفتهما معلمي 
�لاأولين.

اإكراهات التكوين
في �لمدرسة �لثانوية، لم يكن لدينا �أي مدرس �أنهى تاأهيله كاأستاذ 

في �لشعبة �لتي �خترتها. ومع ذلك، حاول �لاأساتذة، ومعظمهم من 
�لطلاب �أو �لصيادلة، نقل �لدروس �إلينا بالتز�م و�جتهاد كبيرين. غير 
�أن �أغلب �لطلاب �لاأربعة و�لثلاثين في قسمنا لم يتمكنو� من متابعة 

�لحصص، فلم ينجح �إلا �أربعة طلاب فقط في �لدورة �لاأولى من 
�متحان �لبكالوريا. 
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بعد دورتين مكثفتين للغة على مدى �أربعة �أشهر في معهد غوته 
بلينبورغ، تمكنت من �جتياز �ختبار معادلة �لباكالوريا في مدينة 

�إرلانغن. ومع ذلك، �ضطررت �إلى �نتظار مقعد للدر�سة. خلالها، 
�لتحقت لستة �أشهر بشعبة �لطبيعيات في �إرلانغن، و�لتي يتو�فق 

محتو�ها مع �لفصل �لدر�سي �لاأول من �لطب. بعد ستة �أشه، تمكنت 
من �لتعامل مع �للغة �ليومية بشكل جيد، وكنت قادر� على �لمشاركة 
في �لمناقشات حول مو�ضيع مختلفة. لكن في �لسنة �لاأولى عانيت 

من صعوبة فهم �لمحاضر�ت لغوياً. كما �أن �لتو�صل مع �لزملاء 
�لطلاب �لاألمان كان صعًبا بسبب �للغة. من حسن �لحظ، تمكنت 

من �لتعرف بسرعة على عدد من �لطلاب و على حياة عائلاتهم 
�لاألمانية ومشاركتهم في �لاأنشطة �لثقافية و�لترفيهية.

قصة 5  

عندما كنت في �لثانية عشرة من عمري و نحن في عطلة �لصيف يٍَسلا، طلبت 
من و�لدي �أن يشتريلي حذ�ء جديد�.  فاأجابني �أنني لست بحاجة �إلى �أي حذ�ء 
نَدل حظيت يوم �أمس رفقة  جديد بعد، مضيفا: "�أنظر �إلى حذ�ئي هذ�!بهذ� �لصَّ
وفد بلقاء �لملك محمد �لخامس في �لقصر �لملكي". لاحظت فعلا �أن حذ�ئي 

لم يكن �أسو�أ من صنَدلِه، فتخليت عن طلبي.

 كانت �لفترة �لاأولى غريبة عني و غير معتادة. �شتقت للطبخ �لمغربي 
و�لشاي بالنعناع �لذي لا يستغني عنه �أي مغربي. �لجدير بالذكر �أن 

�لمطبخ �لمغربي يروق للاألمان �أيضا. كان ذلك سبباً كافياً بالنسبة لي 
لتعلم فن �لطهي عن �أمي و�أخو�تي كلما زرت �لمغرب. زرعت �لنعناع 
في �لحديقة �لذي كان مفقود� في �لاأسو�ق �لاألمانية. �أما فيما يخص 
�لمطبخ �لاألماني، فلم يكن �أستلذ �إلا كيك �لفو�كه ووجبات �لتحلية. 

�بتد�ء من �لفصل �لدر�سي �لثالث، �أي بعد سنة و نصف، تغلبت 
على �لصعوبات �للغوية و �أتقنت �لاألمانية و تابعت در�ستي في ماربورغ 

و هايدلبرغ بفائق �لسهولة و �لنجاح. حضرت بعض �لمحاضر�ت و 
�لتد�ريب �لسريرية مرتين طو�عية. كما كنت شغوفا بالتقدم للامتحانات 

�لرسمية. بعد �لتخرج كطبيب عام و �لدكتور�ة �لتي نلت كلاهما 
بميزة جيد جد�، مررت بعدة مر�حل من �لتد�ريب في �لتخصص، 
تنقلت من �أجلها �إلى عدة مستشفيات للعمل كطبيب مساعد في 
لاند�و بغرب �ألمانيا )Landau( وكاسل )Kassel(وروتنبورغ �أن دير 

فولد� )Rotenburg an der Fula( وبوخوم )Bochum( ومدينة ليل 
�لفرنسية Lille. هكذ� تنقلت ثلاثة عشرة مرة في حياتي، وعشت 

في سبع ولايات �ألمانية مختلفة. لم يكن �لاأمر سهلا د�ئما. �إذ كان 
طموحي و�إصر�ري سببا في �لوصول �لمبكر �إلى تقنيات فحص وعلاج 

�لقلب �لتدخلي. وهو ما تطلب مني قدرة �إقناع كبيرة لرئيس قسم 
�أمر�ض �لقلب. 

قصة 6 

سيبقى �ليوم �لذي �أعِلنت فيه نتائج �متحانات �لباكالوريا �أمام مبنى �لمعهد �لمصري 
بالرباط يوم لا ينسى. بينما كنت �أنتظر هناك مع رفاقي �إعلان �لنتائج للمد�رس 
�لثلاث بالرباط وسلا، توجه نائب مدير مدرستنا، عبد �لرحمن �لقادري، نحوي 

وهو يصيح مبتهجا من نافذة سيارته "مشر�وي، لقد نجحت وحصلت على ثاني 
�أحسن نقطة بين جميع تلاميذ �لمد�رس". بهذه �لنتيجة �لسارة ، �أمَّنت �لمنحة 

عد�ء. �لاألمانية �لموعودة وتنفست �لصُّ

اأحداث مهمة
 بعد �لانتهاء من در�سة �لطب و�لدكتور�ه و فترة �لتخصص كاأخصائي 
في �لطب �لباطني و�أمر�ض �لقلب في جامعة �لرور ببوخوم، �لتحقت 

بتكوين �آخر �إضافي في �أمر�ض �لقلب للاأطفال في جامعة ليل بفرنسا. 
�إذ كنت شغوفا بالبحث �لطبي و �لعلمي وكنت �أحضرللعودة �إلى 

�لمغرب و �لالتحاق بكلية �لطب بالرباط. غير �أن خيبة �أملي كانت 
مؤلمة بعد �لموقف �لر�فض لمسؤولي قسم �أمر�ض �لقلب في وطني، 
بدعوى �أنه لا مكان لي هناك. غير �أن �ألمانيا رحبت بي بعد ذلك 
بترقيتي �إلى منصب نائب مدير قسم �أمر�ض �لقلب في �لمستشفى 
�لجامعي بيرغمانسهايل )Bergmannsheil( بجامعة �لرور ببوخوم 

)Ruhr-Universität Bochum(وتم تفضيلي على طبيب من �أصول 
�ألمانية! منحني هذ� فرصة فريدة في مجال �لتطور �لطبي و�لاأكاديمي 

و�لبحث �لعلمي. طيلة خمسة عشر عاًما، لعبت دور� رئيسيا في تطوير 
طب �لقلب في بوخوم، وخاصة طب �لقلب �لتد�خلي. وبعد ذلك 

�أصبحت رئيس �لاأطباء في فلانسبورغ )Flensburg( بشمال �ألمانيا. 

قصة 7 

في ظل صر�مة معظم �أساتذة �لمد�رس �لثانوية في �لستينات، لم يكن من �لمعتاد 
�أن يستضيف �أستاذ تلميذ� �إلى منزله. فمن �لغريب �أن نائب �لمدير، �لذي لم 

يقارب �أحد� منا من قبل‘ �أن يشرفني وصديقي سليمان بدعوة لحضور جلسة في 
شقته بالرباط بصحبة مدرس سوري. بعد �أن شرح لنا خطو�ت �لحصول بالمنحة 

تجول بنا بسيارته عبر شاطئ �لبحر لمتابعة حديث ثقافي شيق. وكهدية، قدم لكل 
بو �لاأرض" لفر�نتز فانون بتقديم من جان بول سارتر. و�حد منا كتاب "ُمَعذَّ

ففي عام 1979 كنت �ستعد للعودة �إلى �لمغرب. وللحصول على 
معلومات حول �لاحتياجات في بلدي �لاأم ، زرت رئيس قسم �أمر�ض 

�لقلب في جامعة محمد �لخامس بالرباط. بعد جولة في مستشفى 
�بن سينا، �أوصاني مدير �لقسم صر�حًة بتعلم تكنولوجيا �لقسطرة 

�لقلبية للاأطفال من �أجل �عتمادها هناك. وهو ما دفعني لاكتساب 
هذه �لكفاءة وجميع تقنيات فحص �لقلب و�لعلاج عند �لاأطفال في 

�لمستشفى �لجامعي بمدينة ليل �لفرنسية. 

عندما �أردت ، في بد�ية عام 1983، معرفة شروط �ندماجي في 
�لمستشفى �لجامعي بالرباط ، �تصلت برئيس قسم طب �لقلب نفسه 
مرة �أخرى. فكان من �لصعب تحديد موعد جديد معه. �إذ لم �أتمنكن 

من لقائه في �لموعد �لاأول بسبب مر�فقته للملك �لحسن �لثاني �إلى 
مر�كش كاأحد �أطبائه �لشخصيين. ولم يستقبلني �إلا يوما و�حد� قبل 

عودتي �إلى فرنسا. حدث ذلك بالرغم من توصله بخطاب توصية من 
رئيس قسم �أمر�ض �لقلب لدى �لاأطفال في ليل، �لبروفيسور �لشهير 

كلود دوبوي )Claude Dupuis(. ففي بد�ية �لمحادثة مباشرة �أشار 
لي �أن هناك قانوًنا جديًد� يقضي باأن يتوفر طلاب �لطب �لاأجانب 

على دبلوم في مادة �أساسية لقبولهم في �لمستشفى �لجامعي بالرباط 
�إو �لد�ر �لبيضاء. من �أجل تصحيح خطابه، �أكدت له �أنني لست 

�أجنبًيا ولا طالًبا، بل مو�طًنا مغربًيا ومتخصصاً في �لطب �لباطني 
و�أمر�ض �لقلب مع تاأهيل �إضافي في طب قلب �لاأطفال، مع �لعلم 

�أنه كان هو نفسه قد �أوصاني بدر�سة هذه �لشعبة �لمفقودة في 
�لمغرب �آنذ�ك في عام 1979. غير �أنه �أضاف دون ر�دع، وبحضور 

عميد كلية �لطب �لجديدة بالد�ر �لبيضاء، �أنه في حالتي، لا بد 
لي من شهادة في �لفيزياء �لنووية. و�أكد �أن هذ� �لشرط ينطبق على 

كليتي �لرباط و�لد�ر �لبيضاء. و�أضاف: "عد �إلى �ألمانيا �أو فرنسا، �إن 
شئت، لتحضير هذه �لشهادة". ولاتِّباع َمنِطقه لا غير، ساألت عن 
نوع �لمنصب �أو �لدور �لذي سيعرضه علي في مؤسسته. فرد قائلا: 

"عندها ستكون بيننا وسنرى بعد ذلك." غير �أنني �أولت شروطه �لغريبة 
على �أنني قد �أزعج زمرته بمهار�تي و�أنه لا يرغب في كفاءتي. فقررت 

�لبقاء خارج �لمغرب، بعد خيبت �أملي هذه. �إلا �أنه في نفس �لاأسبوع 
تلقيت بدعوة من مديري �لسابق في بوخوم، �لبروفيسور يورغن بارماير 
)Jürgen Barmeyer( �لذي عرض علي توظيفي عنده، شهرين قبل 

نهاية تاأهيلي في ليل. لم تمر �إلا بضعة �أشهر بعد ذلك، حتى تم 
تعييني نائبا له في جامعة بوخوم. يا لها من سخرية �لفرص: ُرفِضت 

ب بي في �لبلد �لغريب! في وطني فرُحٍّ

مهام واأسلوب القيادة كطبيب مشرف مسؤول و نائب المدير 
ضافة �إلى رعاية �لمرضى و�لتعليم �لجامعي، كانت �إحدى مهامي  بالاإ
تكوين �لاأطباء �لمساعدين في �أمر�ض �لقلب �لسريرية و�لتدخلية وتعزيز 
�لبحث �لعلمي. ساهمنا بنشاط كبير في �لمؤتمر�ت �لوطنية و�لدولية 

ذ�ت �لصلة بعملنا �لخاص و نشر ملخصاته في �لمجلات �لمختصة. 
�ستفذنا من �لتعاون مع كفاء�ت جامعة �لرور �لشابة �لديناميكية في 

تصوير: عبد �لرحمن مشر�وي ـ �لفريق �لطبي في مستشفى فلنسبوغ
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�لعلوم �لطبيعية و�لهندسية. كاأطباء، مارسنا تعاونا علميا مثمر� في 
بوخوم، لا سيما مع معاهد علم �لاأمر�ض و�لكيمياء �لحيوية وتكنولوجيا 
�لتردد �لعالي )Technique des hautes fréquences( ومع معهد 

 .)Duisburg et Essen( تكنولوجيا �لمو�د في دويسبورغ و�إيسن
طورنا منتوجا لدعم �لشر�يين �لتاجية �لضيقة و�لمسدودة. كما حصلنا 
�أنا وباحثان على بر�ءة �ختر�ع �أوروبية. مشاركتي في �لمؤتمر�ت �لدولية 

عبر تقنية �لبث �لمباشر من مختبر�ت �لقسطرة �لقلبية، خاصة في 
�إيطاليا  مر�كز �أمر�ض �لقلب في �ألمانيا و�لولايات �لمتحدة �لاأمريكية و
وفرنسا، ساعدت على تطوير طب �لقلب �لتدخلي في بوخوم ولاحقاً 

في فلانسبوغ .

في �لوقت �لذي سادت في �لمستشفيات �لجامعية منافسة على 
�لتمييز �لاأكاديمي، ما جعل �لتعاون صعًبا في كثير من �لاأحيان، 

سعيت �أنا �إلى طريقة �لمشاركة و�لتعاون �لجماعي �لمثمر مع �لزملاء 
و�لموظفين لتحفيز �لفرقة َكُكل. فالتعاون يسمح عادًة �إلى تحقيق 

�لاأهد�ف بسرعة �أكبر. �إذ� لم تكن عندنا صر�عات تنافسية معيقة. �إن 
تجربتي �لشخصية �أثبتت تفوق �ستر�تيجية �لعمل �لجماعي �لبناء على 
�لصر�ع �لتنافسي. �أسفر �لعمل �لمشترك على نشر �أحد �لكتب �لاأولى 

حول دعامات �لشر�يين �لتاجية و�لذي صدر باللغة �لاألمانية، بعدما 
تمكنت من تحفيز نخبة من �لاأطباء �لمساعدين و�لمختصين لنشره 
عبر د�ر نشر شتاينكوبف )Steinkopff( في عام 2001 في خلال 

�إثنتي عشر شهًر� فقط. 

نكتة 

ففي �لسنة �لاأولى من �إقامتي في �ألمانيا، نظمت لنا هيئة "خدمة �لجامعة �لعالمية" 
)WUS( رحلة في نهاية �لاأسبوع �إلى "سويسر� �لفر�نكونية" . تخليت عليها �عتقاد� 

�أنني، كمغربي، بحاجة �إلى تاأشيرة و �أننا سندخل تر�ب سويسر�. 
 بعد خمسة �أشهر من وصولي �إلى �ألمانيا، �إخذت معلومات عند �لمكتب 

 “?Gell„ لاأكاديمي للطلبة �لاأجانب في �إرلانغن . �نهت �لموظفة كلامها بكلمة�
�لتي تعني في لهجة �لجنوب "�أليس كذلك؟". فهمتها وكاأنها قالت „Geld“ �لتي 
يعني �لمال. فساألتها بمناسبة �لحديث عن �لمال، "متى يصرف لنا قسط �لمنحة 

�لاأول؟"

لم تحتل �لمصالح �لمالية �أولوية في ممارستي �لمهنية. فالجهد �لمستمر 
للحصول على �أفضل جودة في �لعمل �ليومي هو �لذي يستحق �لعناء، 
من �لناحيتين �لمهنية و�لمادية. فلا ينبغي �أن نجري ور�ء �لمز�يا �لمالية، 
بل لنتركها تسعى �إلينا جز�ء لاستحقاقنا و كفاءتنا. �أشرفت على دور�ت 

تدريبية مشتركة لصالح �لموظفين �لطبيين وغير �لطبيين ليس لنقل �لمعرفة 
�لمختصة فقط، بل �أيًضا لتعزيز روح �لفريق بين �لمجموعات �لمهنية 
للحيلولة دون وقوع �لنز�عات �لمحتملة في �لعمل �ليومي. سرعان ما 
ظهرت نتيجة هذه �لاستر�تيجية و�نعكاسها بشكل �إيجابي على جو 

نسانية  �لعمل. لا شك �أن رئيس �لقسم ساهم �أيضاً في ذلك بصفاته �لاإ
�لعالية. ساهمت �أيضا في تنظيم دور�ت تدريبية منتظمة لاأطباء بوخوم. 

كما �أني �أسسُت مجموعة عمل لاأمر�ض �لقلب �لتد�خلية لتبادل �لخبر�ت 
بين �أطباء �لقلب في مستشفيات جامعة �لرور في بد�ية �لتسعينيات 

و�أشرفت عليها �إلى غاية �نتقالي �إلى فلانسبورغ. 

�أشرفت على �أكثر من �أربعين رسالة دكتور�ه في بوخوم وليل 
وفلينسبورغ / كيل. ونشرت �أكثر من 350 منشور�ً ومحاضرة علمية 

بالتعاون مع زملائي. �أبحاثي �لعلمية تركزت �أخير�ً على �رتفاع 
ضغط �لدم �لشرياني �لرئوي و�لدعامات �لتاجية ومو�د تلوين �لشر�يين 

بالاأشعة �لسينية. كما كانت �لعديد من �لموضوعات �لاأخرى 
من �لطب �لباطني و�لبحوث �لاأساسية هي �لاأخرى ضمن مجال 
�هتمامي �أيضا. �أما موضوع �أطروحة �لاأستاذية ما بين 1983 �إلى 
1989 فكان حول �رتفاع ضغط �لدم �لرئوي و�لشرياني �لرئوي. 

لم يكن �ختيار هذ� �لموضوع عن طريق �لصدفة. فاأبي توفي �أثناء 
در�ستي بسبب �لضعف �لحاد للقلب �لرئوي، وهو قصور �لقلب 

�لاأيمن �لناجم عن زيادة ُمفاِجئة في ضغط �لدم في �لدورة �لرئوية، 
�إثر �نسد�د شريان رئوي، عانى منه �أبي بعد ست ساعات سفر عبر 
�لسيارة من فجيج �إلى وجدة، مما �أدى �إلى وفاته بعد خمسة �أيام. 
لم يكن �لعلاج �لفعال للانسد�د �لرئوي موجود�ً في �أي مكان في 

�لعالم في بد�ية �لستينات. 

في بوخوم، �عتمدت دورة تدريب �لطلاب على تسمع نبضات �لقلب 
ودورة �لفحص بطريقة صدى �لقلب. وفي فلانسبورغ وجامعة بينز� 
)Penza( �لروسية، قمت بتدريس هذه �لطريقة �لجديدة كنموذج 
فحص ُمبَتَكر للكشف عن �أمر�ض �لقلب. من �لمفترض �أن يتم 
تدريب �لطلاب على طريقة �لفحص �لصوتي �لمجربة و�لمختبرة 
باستخد�م سماعة �لطبيب، وهي �لسمع �لقلبي لعيوب �لقلب 

)Auscultation( . في �لوقت نفسه، يجب تعريف �لمتدربين على 
)Echocardiographie( طريقة �لتصوير بالموجات فوق �لصوتية

�لاأكثر حد�ثة، وهي تخطيط صدى �لقلب باستخد�م �لدوبلر �لملون 
)Doppler couleur(. لسوء �لحظ، لم تجد طريقة �لتشخيص 

�لمهمة هذه طريقها بعد �إلى منهج �لدر�سة في �لسلك �لاأول. بدلاً 
من ذلك، يتم تعليمه في وقت متاأخر من �لدورة �لتدريبية �لمتخصصة.

دارة كرئيس للاأطباء، مدير قسم  مجالات العمل واأسلوب الاإ
مختص

قبل �أن يتم �ختياري رئيساً للاأطباء في مستشفى فلانسبورغ، وهو 
 ،)Kiel et Lübeck( مستشفى جامعي تابع لجامعة كيل ولوبيك

كان علي �أن �أخضع لعملية �ختيار متعددة �لمر�حل. كان من 
د�رة وكبار �لاأطباء في �جتماع  �لضروري تقديم ترشيحي �أمام مجلس �لاإ
رئيس �لاأطباء، و�أخير�ً �أمام مجلس �لرقابة. كانت جولة �أعضاء مجلس 

د�رة في قسمنا ببوخوم جزء�ً من مر�حل �لترشيح. فبعد نجاح  �لاإ

ترشيحي و قبولي في فلانسبورغ، كاد حزن زوجتي و�بنتي بسبب 
�لانتقال �إلى هناك �أن يهدد �لمشروع بالفشل. غير �أننا �لتزمنا بحل 
وسط بعد �لمو�فقة �لنهائية. �إذ �تفقنا على �لتنقل بالتناوب في نهاية 

�لاأسبوع بين بوخوم وفلانسبورغ. �ستفدت مع ذلك جيًد� من رحلتين 
�إلى ثلاث رحلات في �لشهر بالقطار لمدة ست ساعات كفرصة 

�إضافية للعمل، حيث تمكنت في كثير من �لاأحيان، بفضل �أجهزة 
�لحاسوب �لمحمول و�لهو�تف �لذكية، من �لقيام باأكثر مما �أقوم به في 

�لمنزل. تمكنت �أيًضا من قر�ءة �لمزيد من �لمجلات �لمتخصصة 

ضافة �إلى رعاية �لمرضى �لسريريين و�لخارجيين، تضمنت مهامي  .بالاإ
�أيضا �إد�رة شؤون �لموظفين، و�لمشاركة في �إد�رة �لجودة كعضو في 

�لمجموعة �لتوجيهية، و�إد�رة لجنة �لاأدوية �لطبية بالمستشفى كرئيس لها، 
و�لتدريب �لطبي لجمعية فلانسبورغ �لطبية، و�لتدريب �لمتقدم �لمؤدي 
�إلى �لاختصاص في �لطب �لباطني و�أمر�ض �لقلب و�لاأوعية �لدموية، 

وفحص �لاأطباء لاأمر�ض �لاأوعية كُممتِحن في �لجمعية �لطبية �لحكومية 
شر�ف على طلاب �لدكتور�ه في  وتدريس �لطلاب و�لعمل �لعلمي و�لاإ
جامعة كيل. من �أجل ترقية �لمساعدين، كنت �أقوم بعقد �جتماعات 

فردية منتظمة لتقييم عمل �لتكوين، و�لتي كنت �أَقّدر قيمتها بشكل 
خاص. تمت مناقشة نتائج تقييم ضمان �لجودة مع �لمقارنة �لمعيارية مع 

جر�ئية  �لمساعدين في ورش عمل منظمة. عقدت مناقشة �لتغيير�ت �لاإ
في �لفريق �أيضا، وتم تكليف كبار �لاأطباء بو�جبات �لعمولة. كما تولى 

�لاأطباء �لمساعدون ذوو �لخبرة مهاما خاصة.

قصة 8 

منحة �لاأكاديمية �لاألمانية �لبالغة 400 مارك �ألماني شهرًيا، و هي حو�لي 200 
�أورو، كانت كافية للدر�سة وللعيش. ومع ذلك �أوقعت نفسي مرتين في ضائقة 
خماد شيئ  مالية. مرة لشر�ئي ر�ديو بسبعين مارك، لسماع محطات �أجنبية و لاإ
من �لحنين �إلى �لوطن. ومع ذلك لم �أنجح �أبد� في �لتقاط �لمحطات �لاذ�عية 
�لمغربية. �أما �لمرة �لثانية فعندما كنت في �لفصل �لعاشر من �لدر�سة، �شتريت 
سيارة مستعملة، وهي من صنف فولكس فاغن �لخنفساء مقابل 1000 مارك. 
صلاحات �لمتكررة قلبت ميز�نيتي ر�أسا على عقب. لذ� �إضطررت لاأول مرة  فالاإ
كطالب �إلى �لعمل خلال عطلة �لصيف في شركة للتعليب لمدة �أسبوعين في 

هايدلبرغ.

لتوثيق �لتدبير �لمهني و�لتنظيمي لمستشفى �لطب �لباطني في 
فلانسبورغ و �لتركيز على معايير �لجودة، �أصدرت كتابا للجيب 

"�لجودة �لمطبقة في �لطب �لباطني" . تلاه نشرة جديدة و موسعة في 
يناير 2020 و هو بمثابة كتاب مساعد للعمل �ليومي في �لمستشفى. 

وضعنا فيه �ستر�تيجيات تشخيصية وعلاجية خاصة للمستشفى من 
خلال �لعمل �لجماعي. تقدم فيه �إجر�ء�ت محددة في مخططات 
جر�ء�ت �لعملية  �لتدفق و�لجد�ول و�لقو�ئم كمر�سيم. وتُوصف فيه �لاإ تصوير: عبد �لرحمن مشر�وي ـ مختبر قسطرة �لقلب في فلانسبورغتصوير: عبد �لرحمن مشر�وي ـ مختبر قسطرة �لقلب في فلانسبورغ
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للعياد�ت و�لمعاهد �لمتعاونة، وكذلك معايير �لفحص �لتي تم تطويرها 
من قبل مجموعات �لعمل وفي �لعديد من �لمؤتمر�ت، تحت �إد�رتي 

للمستشفى. بفضل هذ� �لمنهج، تعد فلانسبورغ من بين �لمر�كز �لتي 
لديها �أقل معدل وفيات و�أسرع رعاية حادة للنوبات �لقلبية.

العقبات ومفاتيح النجاح في األمانيا
كانت �لمنحة �لمقدمة من هيئة �لتبادل �لاأكاديمي �لاألمانية 

)DAAD( بمثابة �لدعم �لحاسم �لذي تلقيته من �ألمانيا و�لذي 
مكنني من در�سة �لطب. و�أنا ممتن لهذه �لمؤسسة �لاألمانية على 
ذلك. ومع ذلك ، بعد �لانتهاء من تكويني كمختص، �ضطررت 

�إلى سد�د تكاليف �لدر�سة باأكملها. كما �أنني ممتن لمكافاأة مقابل 
عملي خلال فترة �لتدريب، و�لتي تو�فقت مع ر�تب زملائي �لاألمان. 
في �لعديد من �لبلد�ن �لاأوربية يكسب �لمتدربون �لاأجانب �أقل مما 
ضافي لكي يصبح �لمرء  يكسبه زملائهم �لمحليين. �إن �لتدريب �لاإ

طبيب قلب و�لمؤهلات �لاأكاديمية حتى لقب �أستاذ تتطلب في 
�ألمانيا جهد� �أكثر وتستغرق وقًتا �أطول بكثير مما هي عليه في فرنسا 
مثلا. بصفتي مساعد باحث في جامعة �لرور في بوخوم، تمكنت 
من تطوير نفسي هنا في �ألمانيا وتصميم �أنشطتي �لبحثية وتنفيذها 

بحرية. �أما �لاتصالات �لعديدة مع زملاء من جامعات مختلفة 
�إسبانيا و�لولايات  �إيطاليا وهولند� و في �ألمانيا وخارجها مثل فرنسا و

�لمتحدة ودول �أخرى في سياق �لمؤتمر�ت و�لمحاضر�ت، �آثرت 

في تجربتي بشكل كبير. بصفتي طبيباً مشرفا مسؤوًلا ثم رئيًسا 
للاأطباء، كانت روح �لفريق جزء من �ستر�تيجية عملي. حاولت 
�أساًسا تحقيق �لاأهد�ف مع �لفريق، و متى لزم �لاأمر، رفقة زملاء 
من تخصصات �أخرى، من خلال �إشر�ك �لمساعدين �أو �لزملاء 

ودعمهم. وهذ� لن يتاأتى �إلا بالتخطيط وتحديد �لاأهد�ف مع 
بالاأمر. �لمعنيين 

علاقتي بالوطن
لدي �أكثر من ثلاثمئة فرد من �أفر�د عائلتي في جميع �أنحاء �لبلاد وفي 

فرنسا �لذين ما زلت على �تصال بهم، وقبل كل شيء مع �أشقائي 
�لثمانية �لذين يعيشون في �لمغرب. يحتاج �لكثيرون �إلى مساعدتي 
�أو نصيحتي، كما �أني �أنا �أيضا �أحتاج لخبر�تهم. �أشعر بارتباط وثيق 

مع مسقط ر�أسي فجيج. كما �أتابع عن كثب تطلعات ومشاكل هذه 
�لو�حة �لر�ئعة و�أساعد في تطويرها حسب �لفرص �لمتاحة. كما �أنني 

�أدعم �لمشاريع �لمحلية. �أحب �أن �أسافر �إلى فجيج في �لخريف 
خلال موسم �لتمور، لاأنني مولع بالتمر وخاصة " �أزيز�". لكي �أتمكن 
من تسويق هذه �لتمور، �أود �أن �أرى تضاعف عدد �لنخيل من خلال 
مشروع ضخم. لكن هدفي �أيًضا هو �لعمل مع مجموعتي �لمحترفة 

في �لمغرب. �أقوم باإتاحة معرفتي للجيل �لشاب من �لاأطباء كجزء من 
�لمشاريع �لسريرية في فجيج ومر�كش. لاأن �لمعرفة، مثل �لمال، يجب 

تد�ولها د�ئما لكي تكون مفيدة.

اإمكانات التنمية في المغرب 
يتمتع �لمغرب باإمكانيات �إنمائية هائلة على جميع �لمستويات، 

على سبيل �لمثال، في �لمجال �لاجتماعي و�لاقتصادي 
و�لتكنولوجي. يمكن �أن يكون �لشباب ضمان هذ� �لتطور. غير 
�أن �لشرط �لاأساسي �لذي لا غنى عنه هو ضمان تعليم شامل 

وجيد، وخاصة في �لمناطق �لريفية و�لجبلية و �لصحر�وية بالمغرب. 
بتكار في �لاأسر  توسيع �لبنية �لتحتية و تشجيع �لفكر �لنقدي و �لاإ
و�لمد�رس جزء من عو�مل �لنمو و�لنهضة. يجب �أن تنخرط �لمر�أة 

�أكثر في تنمية �لبلاد. �إذ لا يحق �لاستغناء عن نصف �لساكنة 
من �لنساء. �إنه لمن دو�عي �لسرور �أن نلاحظ �أن �لمغرب قطع 

�أشو�طا كبيرة في هذ� �لاتجاه خلال �لسنو�ت �لعشر �لماضية. �إن 
�ستر�تيجية �لتصنيع طويلة �لمدى و�لتعاون �لوثيق مع دول غرب 

�إفريقيا هي �آفاق تنموية و�عدة.

الاأسرة
�أنا متزوج منذ عام 1981. كانت زوجتي يوتا مساعدة طبية تقنية 

وهي �لاآن �أيضا متقاعدة. �بنتنا نادية كانت ُمرّوضة ومتزوجة . شكلت 
وفاتها �لاأليمة صدمة لنا، رحمة �لله عليها، ماتت عن عمر يناهز 34 

عاًما وتركت فينا غصة عميقة.

تصوير: عبد �لرحمن مشر�وي ـ صورة جماعية للمشاركين في �لقافلة �لظبية  لاأمر�ض �لقلب بفجيج 2015

تصوير: عبد �لرحمن مشر�وي ـ بورتريه �لفريق �لطبي بجامعة بينز� في روسياتصوير: عبد �لرحمن مشر�وي ـ

• �لُمشترك ُيقرر سوياً.

• �لتدخل في شؤون �لغير يخلق �لصر�ع.

• فرض تدبيرك على �لغير ينتهك حريته.

• رفيقك في �لحياة ليس ملكك.

• �لحياة �لخاصة مقدسة لا ينبغي �لمساس بها. 

• هناك قيم �أغلى من �لمال.

• �لتعليم هو ر�أس �لمال.

• �لجودة و �لنشاط في �لعمل يضمنان �لنجاح.

• �لنز�هة و �لسماح يخففان من �لنز�ع.

• �لتعاون على هدف مشترك يسرع �لوصول �إليه.

حتر�م �لمتبادل من �أعلى �لقيم. • �لاإ

• �حتر�م �ختلاف �لفكر و�لثقافة فضيلة.

• �لكلمات �لمؤذية تولد �لكر�هية.

توصيات 

جيل �لطلبة ـ عبد �لرحمن مشر�ويمسار�ت مغربية �ألمانية

هواياتي
قر�ءة �لموضوعات �لاجتماعية و�لاقتصادية و�لسياسية �لعالمية وكذلك 

�لتقارير �لخاصة بالاآثار. سبق لي �أن كتبت قصائد شعرية باللغة �لعربية 
�أو �لفرنسية في مناسبات خاصة. �لتصوير �لفوتوغر�في هو�ية �أمارسها 
كثير� كالفعاليات �لثقافية )�لموسيقى و�لمسرح و�لعروض �لساخرة(.

الاأنشطة الجمعوية
شبكة �لكفاء�ت �لمغربية �لاألمانية، شبكة �أطباء مغاربة �لعالم، نادي 
روتاري )Club Rotary( وجمعيات ثقافية �أخرى. لا زلت منخرطا 

في عدة جمعيات طبية مختصة �ألمانية و �أوروبية.
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"بحث متواصل عن الجديد"

د. ليلى بكر�وي هاجرت من �لمغرب �إلى فرنسا ومنها �إلى �ألمانيا. هي و�حدة من جيل �لطلبة �لذين جاؤو� 
�إلى �ألمانيا قد �لدر�سة. من �لد�خل هم متنقلون دولًيا ومتعددو �للغات ومؤهلين تاأهيلاً عالياً. بعد حصولها 
على باكالوريا فرنسية، هاجرت بحثا عن ذ�تها في �ستقر بها �لمطاف في �أحد �أهم و�شهر شركات صناعة 
�لسيار�ت في �لعالم. غير �أن طموحها لم يتوقف عند هذ� �لحد، بل �نطلقت في رحلة بحث جديدة.

كان عمري سبعة عشرة عاما، عندما حصلت على �لباكالوريا �لفرنسية 
من ثانوية ديكارت بالرباط. بعدها تخصصت في مادتي �لرياضيات 
و�لفيزياء، وهو ما فتح لي �لعديد من �لاأبو�ب في ذلك �لوقت. كان 

باإمكاني �لبقاء في �لمغرب لمتابعة در�سة �لطب �أو �لهندسة و�أن 
�أحظى بممارسة مهنة محترمة، تضمن لي مركز� �جتماعيا. غير �أنني 
قررت �لهجرة �إلى فرنسا لمتابعة �لدر�سة �لجامعية. كنت �أرغب في 
�لابتعاد ورؤية شيء من �لعالم �لبعيد. كان شعور� جيد�، �أن �أختار 
طريقي بنفسي، بد� في وقت لاحق وكاأنه مجرد قر�ر مر�هق للغاية. 
ودعت عائلتي ومحيطي �لاآمن و�أصدقائي، تاركة جو �لرفاهية �لذي 

نشاأت فيه و�نطلقت نحو �لمغامرة. 

فقط في �لمطار شعرت بحجم �لقر�ر �لذي �تخذته، وصعوبة 
�لانفصال، وهو شعور ظل ير�فقني طيلة �لعشرين سنة �لمقبلة. 

كانت حياتي في فرنسا مفيدة من حيث �لخبرة، لكنها غير مثيرة. 
درست �لاأربع سنو�ت �لاأولى في مدينة كاين Caen، وحصلت على 

لكترونيات و�لهندسة �لكهربائية وتكنولوجيا  درجة �لماجستير في �لاإ
�لاأتمتة. وبذلك، حققت �آمال و�لد�ي، حيث درست وتخرجت في 
�أسرع وقت ممكن. عشت في �لبد�ية بمنزل خالي وفوجئت �أنني لم 
�أكن مدللة بالشكل �لذي �عتدت عليه في منزل �أسرتي. طبعا فالاأمر 

يتعلق بالعائلة، فانتقلت بسرعة للعيش في سكن مشترك، مكنتني 
من خوض تجربة �لحياة �لطلابية باإيجابياتها وسلبياتها. قضيت عامي 
�لخامس و�لاأخير في فرنسا برين وبريست في منطقة بروتاني، حيث 
شار�ت و�لاتصالات  حصلت على دبلوم �لدر�سات �لمعمقة في �لاإ

ومعالجة �لصور و�لر�د�ر. كان عمري 22 عاًما عندما �أنهيت در�ستي. 
بد� لي حينها �أن �لوقت لا يز�ل مبكر� للانتقال للحياة �لمهنية، لذ� 
�لتحقت بمتابعة سنة تكميلية في �لفيزياء وعلم �لفلك لانطلق في 

�لبحث عن شيء جديد.

لا شيء بصم حياتي خلال �لفترة �لتي قضيتها في فرنسا، سوى �ألم 
�لانفصال وعلاقاتي �لقوية بالمغرب �لذي لم �أستطع �لتخلص منه. 

كنت �أتصل بو�لدتي مرة و�حدة في �لاأسبوع على �أقصى تقدير. �إذ لا 

تصوير: ليلى بكر�وي ـ حصاد �لزيتون في �لمغرب بعد �لعودة

جواز السفر

ليلى بكراوي
٠ من مو�ليد �لرباط ٠

٠ مهندسة في قطاع �لسيار�ت ٠
٠ �لعيش في وئام مع �لطبيعة ٠
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وجود وقتها لا لسكايب ولا و�تساب ولا فيسبوك. كما �أن �لرحلات 
�لجوية كانت باهظة �لثمن، ما جعل زيار�تي للمغرب تقتصر على مرة 

و�حدة في �لسنة فقط. 

في بريست، تعرفت على زوجي �لمستقبلي في �لحرم �لجامعي �لدولي 
لجامعة �لاتصالات. وهو �لذي ترجم لي �إعلان وظيفة �ألماني للترشح 

للحصول على بحث لدرجة �لدكتور�ه �لذي عثر عليه و�لد�ه في �إحدى 
�لصحف �لاألمانية. كان ذلك بالنسبة لي �أولى �لخطو�ت نحو �ألمانيا.

بعد وقت قصير من ذلك، بد�أت مرحلة مفيدة للغاية في حياتي، من 
خلال مقعد كباحثة مساعدة في قسم هندسة �لاتصالات بجامعة 

بادربورن. �ألمانيا كانت بالنسبة لي ذلك �لبلد �لذي عرفته من خلال 
دروس �لتاريخ فقط ولغتها لم تجذبني �أبًد� حتى ذلك �لحين. في 

�لثلاثة �أشهر �لاأولى، بد�أت تعلم �للغة �لاألمانية، فيما كرست فترة ما 
ضافة �إلى ذلك، كان علي �أن �أتعلم  بعد �لظهر لاأبحاثي �لعلمية. بالاإ

فرز �لنفايات، وتنظيم �لمو�عيد لفترة طويلة. كان لدي شعور باأنني 
�أعمل فقط وفًقا لجدول �أعمال، حتى في �أوقات فر�غي. فكيف 
يمكنني �أن �أحدد موعد� لتناول كعك وفنجان قهوة بعد �أسبوع �أو 

�أسبوعين؟ وهل ستظل تلك �لرغبة قائمة �إلى �أن يحين �لموعد �لمقترح؟ 
لم يكن �لاأمر يتعلق بالمشاعر، بل بنوع من �لبر�غماتية في �لتعامل. 

لقد تعلمت �لكثير على �لصعيدين �لمهني و�لشخصي، وتعرفت على 
ثقافة كانت غريبة تماًما عني، ولغة جديدة �أيضا. تعلمت �لتنظيم 

بنتين، و�أعمل بدو�م كامل و�أعتني باأختي �لتي كانت تعاني من مرض 
�لسرطان في �لمغرب.

شعرت بعدم �لارتياح على �لطريقة �لتي كنا نعيش بها. فحن لم نكن 
نعيش، بل نحيا فقط. كسبنا ما يكفي من �لمال، حققنا ذو�تنا وكان 
لنا وضع �عتباري في �لمجتمع، لكننا كنا نعمل فقط مثل �آلة!  �أصبح 

�لعالم �لذي يدور من حولي غريباً عني �أكثر فاأكثر.. شعرت �أنه غير 
طبيعي! 

�لعيش لاأكثر من 20 عاًما في �أوروبا، ترك في بصمة قوية. وفي وقت 
لاحق شعرت بامتنان عميق للطريق �لذي سرت فيه، لاأنه قادني �إلى 

مسار لم يكن على �لبال، �أوصلني �إلى قناعة �أن �أترك هذ� �لنظام �لاآلي 
و�لرجوع �إلى �لطبيعة للعيش بشكل طبيعي وصحي وفي وئام معها. 

كان مرض �أختي قد قادني �إلى �لعلاج �لطبيعي. وهو ما �أتاح لي، 
وسط �لعمل وتربية �لاأطفال و�لنضال �لاجتماعي، �أن �أتعرف على عالم 

جديد فبحثت عن علاج مناسب للمرض �لذي كان يفتك باأختي. 
طريق قادني �إلى �كتشاف �لطب �لصيني لاأتعلم شيئا جديد� رفقة 

معلم ر�ئع. 

قبل عام ونصف، �تخذت قر�ًر� بمغادرة هذ� �لنظام �لاآلي، وتمكنت 

و�لمنهجية، وتعلمت مر�عاة �لبيئة و�حتر�مها. توجت مسيرتي �لاأكاديمية 
بالحصول على درجة �لهندسة و�لدكتور�ه، وبذلك حققت مرة �أخرى 

�أمنية عائلتي في �لمغرب. كنت سعيدة �أن هذه �لاأوقات �نتهت، حتى 
�أنطلق مرة �أخرى في رحلة بحث جديدة. 

لكن هذه �لمرة لم �أكن مضطرة للبحث طويلا، �إذ �نتقلت بسرعة �إلى 
ميونيخ، حيث كان زوجي يعمل وُعرضت علي وظيفة كمهندسة في 
شركة مرموقة لصنع �لسيار�ت. مرة �أخرى وجدت نفسي �أتعلم �أشياء 

كثيرة. فعلا �أشياء كثيرة مما يمكن �أن يتعلمه �لمرء من شركة صناعية 
كبيرة. �نغمست في عالم �لهندسة �لميكانيكية وتعلمت مصطلحات 
تقنية جديدة. وقبل كل هذ�، تعلمت كيف �أثبت نفسي وسط عالم 

يسيطر عليه �لرجال. كما تعلمت عقلية �لنقد و�لقيادة و�لتسويق 
و�لشر�ء و�لتمويل. كانت فترة مهمة سجلت فيها بر�ء�ت �ختر�ع 

باإسمي �أيضا. بالرغم من وضعي �لاعتباري و�لمكانة �لاجتماعية �لتي 
حققتها، لم �أكن ر�ضية ولم يكن هذ� ما كنت �أبحث عنه. 

وسط كل هذه �لنجاحات، ظل �لحنين لوطني بتقاليده كبير�. 
فالشوق �إلى عائلتي في �لمغرب لم يفارقني. كنت �أغار من �لناس 
�لذين يمارسون عاد�تهم. كنت �أغبط �لبافاريين �لذين كانو� يرتدون 

�لاأزياء �لتقليدية و�لدرندل. كما كنت �أغبط �لاألمان �لمتدينين �لذين 
يمارسون دينهم بشكل طبيعي. لذلك حاولت �لانخر�ط على �لمستوى 
�لاجتماعي للتغلب على مشاعر تعلقي �لقوي بالمغرب. لسوء �لحظ، 

لم �أحصل على ما كنت �أبحث عنه. وفي �لاأثناء كنت قد �أنجبت 

من �إقناع زوجي. لقد كان قر�ًر� صعًبا للغاية، و�جهنا قدر هائل من 
ضافة �إلى عدم  �لاعتر�ضات سو�ء من �لعائلة �لاألمانية �أو �لمغربية، بالاإ
�لتفهم من �لاأصدقاء ومجموعة �لعمل. غير �أننا شعرنا بطريقة ما �أيًضا 

عجاب.  بالغيرة و�لاإ

قررنا �لهجرة �إلى جنوب مر�كش، عند سفح جبال �لاأطلس، على بعد 
400 كيلومتر تقريًبا من مسقط ر�أسي. طفولتي وفترة شبابي لاحقا 

جعلتني �أعشق �لبحر، ولكنني في بافاريا تعلمت عشق �لجبال �أيضا. 
لذ� بد� لي �أنه في �لمكان �لجديد يمكننا مو�صلة رحلتنا في مناخ 

جاف وصحي. 

نحن نعيش �لاآن في �لريف، لدينا حيو�نات و�أشجار زيتون و�أعشاب وحد�ئق 
نباتية. يذهب �أطفالنا �إلى �لمدرسة �لفرنسية في مر�كش ويتاأقلمون مع �لثقافة 

�لجديدة عليهم. �إنه ليس ذلك �لمغرب �لذي عشت فيه طفولتي، لكننا 
بد�أنا نستمتع بحياتنا �لجديدة. �كتشفنا �لزر�عة �لمستد�مة كمفهوم للحياة 
ونسعى �إلى جعل �لصحر�ء خضر�ء من خلال مشروع نموذجي. لا نعرف 
حتى �لاآن كيف يمكننا كسب رزقنا هنا. غير �أن �لشيء �لوحيد �لمؤكد 

هو �أننا نريد �أن نعيش بحرية و�ستقلالية. عندما �أساأل عما �أفعله هنا؟ �أجيب 
باأنني مز�رعة وربما لم �أشعر بعد �أنني حققت ما �أصبو �إليه. 

ربما تنتهي رحلة �لبحث هنا، �أو لربما تستمر �لرحلة …

تصوير: ليلى بكر�وي ـ حفل عائلي

تصوير: ليلى بكر�وي ـ حفل �لحصول على �لدكتور�هتصوير: ليلى بكر�وي ـ د�خل مختبر �لجامعة
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"عدم االستسالم واالصرار على تحقيق الهدف"

و�أمر�ض  �لكلى  �أمر�ض  قسم  في  �لبروتينات  مجموعة  رئيس  هو  ديازي  حسن  �لبروفيسور 
في  �لدكتور�ه  درجة  على  حصل  غوتنغن.  �أغسطس  جورج  بجامعة  �لطبي  �لمركز  في  �لروماتيزم 
قسم  رئيس  منصب  حالًيا  يشغل  لايبزيغ.  جامعة  في  �لطب  كلية  معهد  من  �لحيوية  �لكيمياء 
�لعلمية. �لاأبحاث  من  �لعديد  له  غوتنغن.  في  �لجامعي  �لطب  و�أستاذ  �لسريرية  �لبروتينات 

مسقط الراأس، الطفولة والمدرسة
�سمي حسن ديهازي، ولدت بالد�ر �لبيضاء في ستينيات �لقرن 

�لماضي. وهي مدينة "غول" تشهد تغيير� مستمر. مر على �ستقلال 
�لبلاد فترة طويلة، ومز�ج �لمغرب في حر�ك متو�صل. غير �أنني ترعرعت 
في مدينة مر�كش �لحمر�ء، لؤلؤة �لجنوب. لم يكن �لانتقال من �لد�ر 

�لبيضاء �إلى مر�كش صعًبا بالنسبة لي شخصًيا، نظًر� لاأن و�لد�ي 
ينحدر�ن من مر�كش. كان �لاأمر شبيها بالعودة �إلى مسقط ر�أس �لاآباء. 
بالرغم من �أنني كنت صغيًر� جًد�، �إلا �أنني لاحظت �لفرق �لكبير بين 

�لمدينتين. مر�كش مدينة غنية ثقافياً مع تقاليد ر�سخة وعريقة، فيما 
تُعد �لد�ر �لبيضاء �لمدينة �لكبيرة �لجديدة �لتي تنمو وتتوسع باستمر�ر. 
فالحمر�ء تركت بصماتها علي، وفيها تلقيت تعليمي �لابتد�ئي. لسوء 
�لحظ، لا �أستطيع �أن �أدعي �أن لدي ذكريات جميلة عن هذه �لفترة. 

فمدرسونا كانو� وقتها، يفضلون �أسلوب �لتعذيب كمنهج للتدريس. 
ولا زلت �أتذكر جيد�، �لقسم �لخامس �لذي كان يسمى "�لشهادة". 
كان وقتها ما يعرف بالامتحان �لوطني لاجتياز مستوى �لشهادة. وكان 
صعبا للغاية. فمعدل �لنجاح كان مرتفًعا، بحيث �أن �أكثر من ٪40 

من �لتلاميذ يفشلون في �جتيازه. �أدركت منذ �للحظة �لاأولى �أنه علّي 

�أن �أعمل بجد لاأكون من بين �لناجحين، �إذ� كنت �أرغب في تجاوز 
�لمدرسة �لابتد�ئية. وهو ما تحقق لي، وكنت سعيد� بذلك. من ناحية 

�أخرى، كانت فترة �لمدرسة �لثانوية لطيفة للغاية بصمت حياتي فيما 
بعد بشكل كبير. خلال �لفترة �لتي قضيتها في �لمدرسة �لثانوية ، 

تعلمت �أن �لمدرسة و�لتعلم يمكن �أن يكونا ممتعين �أيًضا. �كتشفت 
�أنني �أستطيع تحقيق �أكثر بكثير مما منحنا �إياه معلمو �لمدرسة 

�لابتد�ئية. خلال سنو�ت در�ستي �لثانوية �كتشفت شغفي بالعلوم ، 
وخاصة �لرياضيات وعلم �لاأحياء. وتوجت هذه �لفترة بالحصول على 

باكالوريا في �لعلوم �لطبيعة.

الدراسة في مراكش
بعد تخرجي من �لمدرسة �لثانوية، �لتحقت بكلية �لعلوم �لطبيعية في 
جامعة �لقاضي عياض في مر�كش ، وتخصصت في علم �لاأحياء. 

كانت فترة مكتفة من حيث �لتحصيل �لعلمي، ولكنها ممتعة �أيضا. 
خلال هذه �لمرحلة، �كتشفت شغفي بالبحث وتطور�ته. كما تلقيت 
�لكثير من �لمعارف عن مشاهير �لباحثين و�زددت �إعجابا بهم. كنت 

تصوير: حسن ديهازي ـ د�خل �لمختبر
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شغوفا على نحو خاص بعلم �لور�ثة و�لكيمياء �لحيوية و�لبيولوجيا 
�لجزيئية. �إذ عرفت نهاية �لثمانينات فترة �لتغيير �لجذري في هذ� 
�لمجال. وهو ما جعلني و�أصدقائي، نتعلق بالبحث فيه. غير �أن 

مكانيات لم تكن متاحة في �لمغرب. في عام 1989 �أنهيت  هذه �لاإ
در�ساتي �لجامعية في مر�كش، لتنطلق رحلة �لبحث عن �لذ�ت، 

و�أصبح سؤ�ل ما �لعمل يلقي بثقله علي. �أين وفي �أي �تجاه يمكن لي 
�أن �أكمل طريقي؟ هل ينبغي �أن �أبقى في �لمغرب و�أبحث عن وظيفة 

�أم �أن �أحقق حلمي و�أن �أسافر خارج �لبلاد؟ كانت فرص �لبحث 
في �لمغرب محدودة ولم يكن لدي �أي فرصة للحصول على درجة 

�لدكتور�ه في �لكيمياء �لحيوية �أو �لبيولوجيا �لجزيئية.

السفر اإلى األمانيا والدراسة من جديد 
بعد تفكير عميق ومد�ولات مع �لعائلة و�لاأصدقاء، قررت �لسفر �إلى 
�ألمانيا. و في �أكتوبر 1990 سافرت بهدف �لحصول على �لدكتور�ه 

في �لكيمياء �لحيوية �أو �لبيولوجيا �لجزيئية. 
وصلت �إلى مدينة كيل باأقصى شمال �ألمانيا، محطتي �لاأولى. قر�ر 

�لسفر �إلى �ألمانيا وليس لاأي مكان �آخر في �أوروبا، على سبيل �لمثال 
مكانيات �لتي تتيحها  فرنسا بسبب �للغة، جاء بناًء على �لفرص و�لاإ

�ألمانيا لشخص مثلي. فبعد فترة �لتحصيل �لدر�سي في جامعة �لقاضي 
عياض بمر�كش، صممت حقا على متابعة مساري في مجال �لبحث 
�لعلمي. ولتحقيق هذ� �لغرض، يهاجر معظم �لمغاربة �إلى فرنسا. �أما 
بالنسبة لي فبدت لي �ألمانيا �أنها �لاأكثر سخاء في هذ� �لمجال. �إذ 

بالكيمياء �لحيوية / �لبيولوجيا �لجزيئية في جامعات متعددة. تلقيت 
ثلاثة عروض وقررت �لالتحاق بجامعة لايبزيغ. فموضوع �لبحث هناك 

�أثار �هتمامي: �لبيولوجيا �لجزيئية و�لكيمياء �لحيوية. قضيت وقتا جميلا 
للغاية في هذه �لمدينة �لو�قعة في شرق �لبلاد ما بين )2002-1998( 

ضمن مجموعة عمل لطيفة ورئيس ر�ئع وجدي وخدوم وتحت �إد�رة 
مشرفة متفهمة جد�. �نغمست د�خل عالم �لبحت في �لبيولوجيا 

�لجزيئية، كانت مرحلة غينة للغاية. في �لبد�ية كنت في وضع غير 
مريح مقارنة بزملائي �لطلاب، لاأن معظمهم درس �لكيمياء �لحيوية. 
غير �أنني �أثناء در�ستي في �لمغرب و�ألمانيا، تعلمت �أنه بالعمل �لجاد 
و�لانضباط و�لطموح، يمكن تحقيق �لكثير من �لاأمور. توجب علي 
�للحاق بالركب، وكذلك كان. كنت في �لمغرب د�ئما �لاأصغر سًنا 
في �لفصل. ولكن في �ألمانيا وبسبب عدم �لاعتر�ف بكل ما حصلته 
في �لمغرب، �أصبحت من بين �لاأكبر سنا بين �لطلبة �لذين يحضرون 

�لدكتور�ه. كانت فترة �لاأطروحة غنية تميزت بالعمل �لجاد و�لكد 
وقضاء فتر�ت طويلة في �لمختبر. غير �أنني كنت مستمتعا للغاية، 

لاأنني شعرت �أنني �أقوم بالبحث �لعلمي. تمكنت �أخيًر� من �لحصول 
على درجة �لدكتور�ه في مجال علم �لاأحياء �لجزيئية بكلية �لكيمياء 

�لحيوية. خلال فترة تحضير �لدكتور�ه، �أصبح �لاتجاه �لذي �أرغب في 
�لاستمر�ر فيه، �أكثر وضوًحا بالنسبة لي: �إذ �أردت �أن �أبقى في مجال 
�لبحث �لعلمي و�ألا �أنخرط في �لمجال �لصناعي. و قبل كل شيء 
، كنت �أرغب في �لاستمر�ر في �لبحث �لعلمي في �لمجال �لطبي 

و�ستخد�م ما تعلمته هناك وتطويره بشكل �أكبر.

�أن �لبحث �لعلمي في �ألمانيا متنوع ويقدم �أكثر مما تتيحه فرنسا. 
كماأ �نني كنت �أقدر ظروف �لعمل في هذ� �لمجال باألمانيا و�عتبرتها 

مثالية. 
تميزت �لاأيام �لاأولى في �ألمانيا بالحماس. قضيت �لسنة �لاأولى لتعلم 

�للغة �لالمانية و�جتياز دورة �للغة، �أو ما كان وقتها يسمى باختبار 
�للغة �لاألمانية �لمؤهل للدر�سة �لجامعية )PNDS(. بعد دورة �للغة، 
جاءت �لمفاجاأة �أو خيبة �لاأمل: فجامعة كيل لم تعترف سوى بجزء 
من در�ستي �لجامعية في �لمغرب. وهو ما تطلب مني، �لالتحاق مرة 

كمال �لتحصيل �لجامعي. كان �لاأمر صدمة بالنسبة  �أخرى بالجامعة لاإ
لي. هاجرت وطني لتحقيق حلمي، و�لان يبدو �أن ذلك صار بعيد 

�لمنال. 
ضافة �إلى ذلك، كان علي كما هي �لحال مع �لعديد من �لطلاب  بالاإ

�لمغاربة �لاآخرين، �لعمل لتمويل در�ستي. كانت هذه �أيًضا تجربة 
متميزة، حيث كنت �أعمل من �لساعة 3 صباًحا حتى 7 صباًحا كل 

يوم، ثم �أشق بعد ذلك، طريقي �إلى قاعة �لمحاضر�ت. وهو �لعمل 
�لليلي �لذي ز�ولته طيلة فترة �لدر�س. لاأتمكن �أخيًر� من �لحصول على 

شهادتي في علم �لاأحياء من جامعة �ألمانية وتمهيد �لطريق لتحقيق 
حلمي.

تحقيق حلم الدكتوراه
بعد تخرجي من جامعة كيل عام 1997، ركزت تفكيري من 

�أجل تحقيق هدفي. بد�أت �لترشيح لمناصب �لبحث في �لدكتور�ه 

الاأستاذية
بعد �لانتهاء من �لدكتور�ه في لايبزيغ ، �أمضيت عاًما �آخر كباحث ما 
بعد �لدكتور�ه في نفس �لمعهد. خلال هذ� �لوقت تقدمت خصيًصا 
لشغل وظائف في مجال �لبحث �لطبي. وفي عام 2003 حصلت 
على منصب مدير مختبر في جامعة �لطب بغوتنغن بشمال �ألمانيا. 

تتمتع غوتنغن بسمعة طيبة للغاية في مجال �لبحث وتعتبر جامعة 
غوتنغن و�حدة من �أفضل �لجامعات في �ألمانيا في هذ� �لمجال. هذ� 

وفر لي �لظروف �لمثلى للتطور و�لاستمر�ر في طريقي. ولكن بسبب 
مكان، �لعمل بجد  �أنني كنت نسبيا متقدما في �لسن، قررت قدر �لاإ

�إلى �أن �أحصل على درجة �لاأستاذية وتعويض ما فاتني في �لبحث 
�لعلمي. �أنشاأت مجموعة عمل و�نخرطت بشكل كبير في �لتدريس 

و�لبحث. وفي عام 2007 قدمت �أور�ق �عتمادي و�أكملت تاأهيلي في 
�ألفين وثمانية. لاأحصل على درجة �لاستاذية في عام 2011.

اليوم
ما زلت �أمارس عملي في غوتنغن بمجال �لتدريس و�لبحث �لعلمي، 
و�أنا مستمتع حقا بالقدرة على عيش هذ� �لحلم. في �ألمانيا حققت 

حلمي �لمهني، هناك �أشياء كثيرة تستحق �لتقدير في �ألمانيا. هنا كل 
شخص لديه �لفرصة لتحقيق ذ�ته. و�أولئك �لذين يعملون بجد ويريدون 

تحقيق ذو�تهم، سينجحون في ذلك مقارنة بالعديد من �لبلد�ن 
�لاأوروبية �لاأخرى. شعاري في �لحياة هو: لا تستسلم �أبًد�، ضع 

�لهدف د�ئًما صوب عينيك، ثق في نفسك وفي �أحلامك.

جيل �لطلبة ـ حسن ديهازيجيل �لطلبة ـ حسن ديهازي
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جيل �لطلبة في �ألمانيا ـ صرية موقيتمسار�ت مغربية �ألمانية

"أناضل ضد كل أشكال التمييز."

صرية موقيت، حاصلة على شهادة دكتور�ه في علم �لاجتماع. وهي �أول مغربية تفوز بجائزة �لاأكاديمية �لاألمانية 
للتبادل �لجامعي. كما �أنها كرست نضالها في �لحركة �لطلابية بمدينة ترير لصالح �لطلبة �لاأجانب �إلى 
جانب عملها �لجمعوي في �لمركز �لدولي �لجامعي و�لمجلس �لاستشاري لمدينة ترير. تناولت في �أطروحتها 
�لديمقر�طية و�لمساو�ة بين �لجنسين و�لمشاركة �لسياسية للمر�أة �لمغربية. تعد عضو� مؤسسا لشبكة �لكفاء�ت 
�لمغربية في �ألمانيا وهي �لاآن رئيستها �لشرفية. تعمل �لاآن كاأمينة عامة في منظمة د�ميغر� �لحقوقية. وتوجت في 
2016 بوسام �لاستحقاق �لاألماني وشحها به �لرئيس �لاألماني �آنذ�ك يو�آخيم غاوك بمناسبة �ليوم �لعالمي للمر�أة.

عزيزتي السيدة موقيت، هاجرِت اإلى األمانيا ودرسِت وعملِت 
هنا وتعيشين الاآن في برلين. حدثينا في البداية من فضلك عن 

حياتك في المغرب قبل هجرتك اإلى األمانيا.

صرية موقيت: ولدت في �لقنيطرة بالمغرب ولدي ثلاثة �أشقاء: �أخت 
وشقيقان. كان و�لدي يعمل في وز�رة �لد�خلية �لمغربية وكانت و�لدتي 
ممرضة. �أنا �أكبر �إخوتي وطفولتي كانت سعيدة. �أولى و�لد�ي �أهمية 

كبيرة لتعليمنا، لذ� كنت �أصر بعد �لحصول على �لباكالوريا على 
در�سة �لطب. لم تجر �لاأمور في �لمغرب كما كنت �أتمنى، لذلك 

بحثت عن فرص في �لخارج. وفي �ألمانيا كان ذلك ممكًنا في �لبد�ية 
بالحصول على مقعد لدر�سة علم �لاأحياء. فالحصول على مقعد في 
كلية �لطب مباشرة من �لمغرب في �أي جامعة �ألمانية شبه مستحيل. 

وهكذ� هاجرت �إلى �ألمانيا من �أجل �لدر�سة. 

قلت للتو اإنك اأتيت اإلى األمانيا من اأجل الدراسة. كيف جاء ذلك؟ 

صرية موقيت: في �لسنو�ت �لثلاث �لاأخيرة �لتي سبقت �لباكالوريا، 
كنت قد �خترت شعبة �لعلوم �لطبيعية، وكانت مادة علم �لاأحياء 

مصدر سعادتي. لذ� كانت �أمنيتي �لكبيرة در�سة �لطب، وكانت 
هذه رغبة و�لدي �أيضا. وهكذ� �أردت تحقيق رغبتي ورغبته �أيضا. 
عندما حصلت على قبولي �لجامعي من جامعة د�رمشتات، قررت 

�لالتحاق بدورة �للغة في �ألمانيا. ففي �لتسعينيات، عندما �أتيت �إلى 
�ألمانيا، كان من �لممكن للطلاب �لاأجانب �لالتحاق بدورة �للغة في 
�ألمانيا، بخلاف �ليوم، حيث يشترط �نهاء هذه �لدورة في �لمغرب. 

كان �لاأمر �أسهل مما هو عليه �لاآن. بناًء على ذلك، كانت محطتي 
�لاأولى في �ألمانيا دورة لغة مدتها ستة �أشهر في مدينة فر�نكفورت. 
قامة من طرف سلطات �لهجرة، كان من �لمهم  بسبب ضغوط �لاإ

جًد� �لعثور على مقعد للدر�سة بعد دورة �للغة. وهكذ� حصلت على 
مقعد في جامعة ترير. غير �أن ذلك يتطلب مني �لالتحاق بما يسمى 
بالسنة �لتحضيرية في مدينة ماينتس عاصمة ولاية ر�ينالد بفالس �لتي 
تتو�ج بها مدينة ترير، بعد �جتياز �لامتحان �لمخصص لذلك. وهي 

دورة مخصصة للطلبة �لاأجانب في �ألمانيا، لاأن شهادة �لباكالوريا 
�لمغربية لم تكن تخول لصاحبها �لالتحاق باأي جامعة �ألمانية �إلا 

بعد �جتياز سنة تحضيرية. بعد �لانتهاء من �لسنة �لتحضيرية، �أردت 
 W لتقدم للحصول على مقعد في كلية �لطب، فاكتشفت �أن دورة�
�لتي شاركت فيها لا تخول لي �لالتحاق بكلية �لطب �أصلا. كانت 
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اإلى واأسرتك والعائلة. كيف حدث اأنك  الحنين اإلى الوطن و
بقيت هنا في األمانيا وما هي التجارب التي مررت بها بشكل 

عام مع الهجرة اإلى األمانيا؟

صرية موقيت: قر�ر بقائي في �ألمانيا كان بفضل و�لدتي �أيًضا ، 
ضافة �إلى ذلك، كانت �لتجارب  لاأنها �ستمرت في دعمي. بالاإ

�لتي خضتها في �ألمانيا وما ز�لت �إيجابية للغاية. سو�ء كان ذلك في 
فر�نكفورت، حيث �أكملت دورة �للغة، �أو في ماينتس، �أو لاحًقا في 

ترير، وز�ربروكن �أو �لاآن في برلين. في فر�نكفورت وعلى �لرغم من 
�لحنين �إلى �لوطن ، قضيت وقًتا ر�ئًعا بفضل ُمَدرسة �للغة �لتي كانت 
منفتحة وكفؤة للغاية. لم تعلمنا �للغة فحسب، بل �أثرت �أيًضا بشكل 
كبير في معرفتنا بالبلد و�لثقافة و�لناس �لذين يعيشون في �ألمانيا. في 

وقت لاحق بالسنة �لتحضيرية في ماينتس، كنت �لطالبة �لوحيدة من 
�لمغرب. فبقية �لطلاب �لمغاربة كانو� كلهم ذكور�، وكان تو�صلي 
معهم شبه منقطع وكانو� يعتقدون �أن �أصولي من �أمريكا �للاتينية �أو 
�إير�ن، بسبب علاقة �لزمالة �لقوية �لتي كانت تربطني بفتاة �إير�نية 

و�أخرى بر�زيلية. هنا لا بد �أن �أفتح قوسا لاأشير �أن �لطلبة �لمغاربة كان 
جلهم في دورة T �لتي تخول �لدر�سة في شعب �لهندسة و�لتقنية، 
نسانية و�لقانونية  بخلاف دورة W �لتي تفتح �لباب نحو �لعلوم �لاإ

و�لاقتصادية. لذ� كان عدد �لمغاربة في هذه �لدورة ضعيف للغاية �إن 
لم نقل منعدما. وهو �لاأمر نفسه في دورة M �لذي يخول �لدر�سة 

في كليات �لطب، حيث يكاد ينعدم فيه �لتو�جد �لمغربي. ظل �أمر 
�أصلي مخفيا على جل �لطلبة �إلى �أن ز�رني �أبي، ودخل في حديث 

مع بعض �لطلاب �لمغاربة، ليدركو� وقتها �أنني �أيضا مغربية. بعد ذلك 
حاولو� ربط �لاتصال بي، لكنني رفضت بطريقة ما، بسبب �لعقلية 

�لذكورية وبعض �لتجارب �لسلبية �لتي كنت �أسمعها من شابات مغربية 
�أخريات. كنت �أقول مع نفسي، �إنني هنا من �أجل هدف و�حد هو 

�لدر�سة و�أنهاء ما �أنا بصدده باأقصى سرعة ممكنة. عندما ذهبت �إلى 
مدينة ترير لدر�سة علم �لاجتماع ، عشت لدى �أسرة �ألمانية �لتي 

�أجرت لي غرفة. كان هذ� �لمنزل خارج مركز �لمدينة بحو�لي عشرة 
�إلى خمسة عشر كيلومتًر�. هناك لدي �أيًضا ذكريات جميلة للغاية، 
خاصًة عندما علم �لجير�ن، على سبيل �لمثال، �أنني مسلمة. �مر�أة 
مسلمة بمفردها في �ألمانيا. كان ذلك د�ئما مصحوبا بالدهشة �إلى 

عجاب لكوني �مرة جاءت بمفردها �إلى �ألمانيا وو�لديها  جانب �لاإ
سمحا لها بذلك. فمعظم �لاألمان، كما �أدركت فيما بعد، كانت 

لديهم صورة نمطية مختلفة حول "�لنساء �لشرقيات".

بعد عام حصلت على غرفة في �لحي �لجامعي. غرفة مستقلة تضم 
حماما ومطبخا. هناك �أيًضا، كانت علاقتي مع زملائي �لطلاب 

�لاألمان مرتبطة بالدر�سة. وقد كنت متساوية معهم في �إيقاعهم 
�لدر�سي، فيما يخص نظام �لدر�سة �أو �لامتحانات. وهو ما كان 

يثير �ستغر�ب زملائي من �أصول مهاجرة. �إذ كان �أغلبهم يسخر من 
�إصر�ري على مو�كبة �إيقاع �لطلبة �لاألمان في �لدر�سة، على �عتبار �أن 

مشاكلنا مع �للغة كبيرة، وبالتالي علينا �لتركيز �أولا على �للغة. كان 
�ستغر�بهم �أكبر عندما سجلت نفسي للتقدم �إلى �لامتحانات بعد ستة 
�أشهر. وهو ما كنت �أرد عليه باأنني ساأدخل هذ� �لتحدي، وساأبحث 
عن �لدعم �إذ� كان ذلك ضروريا. وكذلك كان. �إذ �جتزت �متحاناتي 
تماما مثل زملائي �لطلاب �لاألمان. من ناحية �أخرى ، يجب �أن �أقول 
، بالطبع ، �إني قضيت بالفعل كل وقتي تقريًبا في �لمحاضر�ت وفي 
�لمكتبة. ومع �لطلاب �لاآخرين من دول مختلفة مثل �لمنطقة �لعربية 

�أو �أوروبا �أو �ليونان �أو �إيطاليا و�أيًضا من تركيا، كنت �أقضي معهم 
�أوقات �لفر�غ، سو�ء كان ذلك �أثناء �لعطل �أو في عطلة نهاية �لاأسبوع 

، كنا نزجي �أوقاتنا �أو نحتفل معا. 

ضافة �إلى در�ستي ، كنت ناشطة في �لحركة �لطلابية، حيث  بالاإ
تقدمت بالترشيح �إلى لجنة تسيير شؤون �لطلبة �لاأجانب، وحصلت 
على منصب نائب رئيس لجنة �لطلبة �لاأجانب في �لبرلمان �لطلابي 
بجامعة ترير. وبعد عام، تم �نتخابي رئيسة �للجنة. كان ذلك بمثابة 

تحٍد لي، لاأنه كان حضور �لرجال قويا، وكانت مشاركة �لنساء 
ضعيفة. ومع ذلك، تمكنت من تاأكيد نفسي وتم �نتخابي بالفعل. 

�إلى �لمغرب. في بعض �لاأحيان وفي لحظات كانت فيها �لعو�طف 
جياشة، كانت �أفكار �لعودة �إلى �لمغرب تتلاعب بعقلي. لقد جئت 
�إلى �ألمانيا لتحقيق حلمي، لكن �لاأمر �لاآن لم يعد ممكًنا �أو صعًبا 

للغاية. في تلك �للحظات كان تدخل �أمي حاسما. كانت مكافحة 
وتحفزني د�ئما. لقد صممت حياتها بطريقة جعلها تحصل على 

�أفضل �لنتائج من ظروف حياتها. فكانت نصيحتها: "نعم ، حاولي 
�أن تدرسي شيًئا �آخر يحقق لك �لمتعة ويكون قريبا من حلمك. �أنت 
هناك �لاآن ، �أتممت عاًما في �لسنة �لتحضيرية ، ثم ستة �أشهر من 
دورة �للغة. وهذ� في �لمجموع سنتين تقريبا. لا ينبغي �أن ترمي كل 
شيء ور�ء ظهرك". كانت تُظهر لي د�ئما �أولى �لخطو�ت �لتي تفتح 

لي �لطريق. " �حصلي على شهادة �ستكمال �لسنتين �لاأولين، وبعدها 
يمكن لك �لعودة �إلى �لمغرب لاستكمال در�ستك". وهكذ� �خترت 
علم �لاجتماع كبديل للطب. �أثار علم �لاجتماع �هتمامي لاأنه كان 
من �لمهم د�ئًما بالنسبة لي در�سة شيء يمكنني من خلاله �أن �أفهم 

�لطو�هر �لمجتمعية. وقلت مع نفسي ربما يناسبني علم �لاجتماع 
�أيضا. كانت �أفكاري �أيضا تحوم حول علم �لنفس، لاأنني �عتقدت �أنه 

في يوم من �لاأيام يمكنني �لعودة �إلى �لطب من خلال علم �لنفس، 
ولكن بعد ذلك قررت در�سة علم �لاجتماع. و�لاآن لم �أندم على هذ� 

�لقر�ر �أبد�. لقد كانت �أوقات جيدة وممتعة في جامعة ترير.

قلت اإن الاأوقات الاأولى لم تكن سهلة بالنسبة لك، بسبب 
صدمتي كبيرة، فسبب �ستشارة خاطئة، ضيعت سنة كاملة في دورة 

تخول لي �لالتحاق بكليات �لعلوم �لانسانية بدلا من كلية �لطب �لتي 
تشترط �جتياز دورة تحمل �إسم M . وهو ما يتطلب مني �أن �أعيد 

�لسنة �لتحضيرية، �إذ� ما �أردت تحقيق رغبتي. شعرت بانهيار �أحلامي، 
وز�د من حيرتي عندما تم �خباري �أن �إعادة �لسنة و�جتياز هذه �لدورة 

بنجاح لا يخول لي �لالتحاق بكلية �لطب بشكل مباشر. �إذ لابد 
 Numerus Clausus من �جتياز �متحان �آخر يسمى في �ألمانيا
وهو �متحان موحد في �ألمانيا يحدد عدد �لطلبة �لذين يقبلون في 
كليات �لطب وكليات �أخرى. بل ينبغي تسجيل �إسمي في قائمة 

�نتظار على �لصعيد �لوطني للحصول على مقعد في كلية �لطب في 
�ألمانيا بحسب �لمقاعد �لشاغرة. وهو ما قد يحدث بسرعة �أو يطول 
لسنتين �أو ثلاث سنو�ت. كانت �أوقاتا صعبة. بالرغم من �أن لي عمة 
في فر�نكفورت، فاإن بعدي عن �أسرتي وو�لد�ي وثقافة جديدة، ولغة 
جديدة، كل ذلك كان جديًد� بالنسبة لي. كان ذلك كله سيهون 

�أمام حصولي على مقعد للد�رسة في كلية �لطب وتحمل هذ� �لحنين 
�لفياض تجاه �لاأسرة و�لوطن. لذ� كنت حريصة على �إنهاء �لدر�سة 
بسرعة و�لعودة �إلى �لمغرب، لكن �لصدمة كانت قوية بسبب عدم 

حصولي على مقعد للد�رسة في كلية �لطب. �نهار �لعالم من حولي 
وعشت حالة تمزق مستمرة. فاأنت هنا �لاآن، �أتيت �إلى �ألمانيا، 

�إما �أن تخرجي بشيء من هذ� �أو تضعي حد� لكل شيء وتعودين 
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نسمة. وهو ما �أتاح لنا فرصة للظهور و�لتعبير عن مشاغلنا. 

بسبب نشاطي �لطلابي ونشاطي في �لمركز �لدولي، وطبعا بسبب 
�إنهاء در�ستي في وقتها �لمحدد، تم تتويجي بجائزة  تفوقي �لدر�سي و

خدمة �لتبادل �لاأكاديمي في عام 1998. كنت في �لو�قع �أول 
مغربي يحصل على جائزة DAAD حتى ذلك �ليوم في �ألمانيا. وكان 

ذلك طبعا شرفاً عظيماً لي. وقد �أشادت بذلك �أثناء �لاحتفالية �لتي 
نظمتها �لمنظمة على شرف �لفائزين، نائب رئيس جامعة ترير �آنذ�ك 
، �لبروفيسور د. هيلغا شنابل-شول. كانت تلك �أوقاًتا �أخرى جميلة 

�أتذكرها باعتز�ز.

دعينا الاآن نلقي نظرة على نشاطاتك الاجتماعية. اأنت عضو 
مؤسس لشبكة الكفاءات المغربية في األمانيا، وحصلت اأيًضا 

على وسام الاستحقاق من طرف الرئيس الاألماني في عام 
2016. كيف واأين بداأ هذا النشاط المجتمعي؟ 

صرية موقيت: بد�أ في �لاأساس في مرحلة �لدر�سة �لجامعية خطوة 
خطوة، و�لتي حكيت عنها سابقا. رفقة �لبرلمان �لطلابي و�لمركز 

�لدولي ومركز �لثقافات �لمتعددة و�لمجلس �لاستشاري للاأجانب في 
ترير. وطبعا كانت �لعد�لة د�ئًما قضية محورية بالنسبة لي، حتى عندما 
كنت لا �أز�ل في �لمغرب. ففي �لجامعة �لاألمانية �أدركت بعد ذلك �أن 
�لطلاب �لاأجانب لا ُيعاملون بالطريقة نفسها �لتي ُيعامل بها �لطلاب 
�لذين ليس لديهم �أصول مهاجرة. كان هذ� �أحد �أسباب رغبتي في 
�لنضال. سعيت للقيام بشيء حيال هذ� �لتمييز. بعد در�ستي �أردت 
بالفعل �لعودة �إلى �لمغرب. لكن كانت هناك مرة �أخرى عقبات لم 

�أكن �أتوقعها. �إذ قيل لي في �لمغرب: "حسًنا ، لقد درست بالفعل، 
وحصلت على درجة جيدة جًد�، لكن علينا �أولاً �أن نرى ما �إذ� كانت 
شهادتك معترفا بها هنا في �لمغرب وما �إذ� كان يمكنك �لعمل بهذه 

�لدرجة."

ثم قيل لي �إن هذ� �لدبلوم �لذي في حوزتي "لن يتم �لاعتر�ف به 
ويتعين علي �إجر�ء بعض �لامتحانات". تحدثت �إلى �لبروفيسور 

كسوس، �أستاذ علم �لاجتماع بجامعة �لرباط ، و�أوصاني باأن �أحصل 
على �لدكتور�ه لاأن درجة �لدكتور�ه معترف بها دولًيا. لذلك قررت 

�أن �أحصل على درجة �لدكتور�ه في �ألمانيا. وعند �ختيار �لموضوع ، 
بحثت عن جسر نحو �لمغرب وقررت �أخيًر� �لاشتغال على موضوع 
"�لمشاركة �لسياسية للمر�أة �لمغربية". كان �لسبب �لحاسم لذلك 
بالنسبة لي هو �أن �لمر�أة محرومة في مناطق معينة في �لمغرب من 
�لمشاركة �لسياسية ، على �لرغم من �أن �لقانون ينص على خلاف 

لقد كانت �أيًضا تجربة �إيجابية بالنسبة لي ونجاًحا كبيًر�. حرصت في 
هذه �لفترة على تقديم خدمات ملموسة للطلبة �لاأجانب، فيما يخص 
�لسكن وتسهيل ولوجهم للجامعة. وكنت حريصة على تقديم �ستشارة 
فعالة للطلبة حتى لا يتكرر معهم ما حدث لي. وتمّكنا من �إحد�ث 

خدمة �لاستشارة �لقانونية للطلبة �لاأجانب، تُوجت �لاآن باإحد�ث 
�لر�بطة �لاألمانية للطلبة �لاأجانب بقيادة �لصديق يوهانس غليمبك 

�لذي كان يشرف على �لاستشارة �لقانونية في جامعة ترير. لابد من 
شارة هنا �أيًضا، �إلى �أنني كنت �لمر�أة �لوحيدة �لمنحدرة من �لمنطقة  �لاإ

سلامية في هذه �لجامعة. كان هناك �أيًضا طلاب �أتر�ك  �لعربية �لاإ
يدرسون في �لجامعة، غير �أنهم ولدو� في �ألمانيا �أو ترعرعو� فيها. لكن 

لم يكن هناك �أي شخص �آخر جاء بالفعل من �لخارج �إلى �ألمانيا 
للدر�سة في جامعة ترير. كنت �لوحيدة بهذه �لخلفية �لعربية �لمسلمة. 
وهو ما جلب لي �أيضا �نتقاد بعض �لرجال �لعرب �لذين تساءلو� كيف 

لامر�أة مسلمة �أن تاأتي بمفردها �إلى �ألمانيا. هذ� لم يكن ممكنا في 
نظرهم. لكن هذ� لم يكن يثير �هتمامي: كان هدفي �لرئيسي �آنذ�ك 
هو �إنهاء در�ستي و�لعودة مباشرة �إلى �لمغرب بشهادتي، لاأنني حتى 

ذلك �لوقت كنت �أرغب د�ئًما في �لعودة �إلى �لمغرب.

لهذ� �لسبب ، �خترت في در�ستي �لتركيز على "�لعلاقات �لدولية 
نمائي" لاأنني �عتقدت �أنه في هذ�  و�لبلد�ن �لنامية" �أو "�لتعاون �لاإ

�لاتجاه يمكنني بناء جسور بين �ألمانيا و�لمغرب. لم �أكن ناشطة في 
�لحركة �لطلابية وحدها، بل بسبب �لاأحد�ث �لعنصرية �لتي وقعت في 
�لتسعينيات – �أثناء بد�ية در�ستي - �أسسنا �لمركز متعدد �لثقافات في 

جامعة ترير ثم �لمركز �لدولي لاحًقا. �إن �أهد�ف �لمؤسستين حتى يومنا 

ذلك. فاإذ� نظرت �إلى مؤسسات معينة �أو هيئات �إد�رية معينة ، سترى 
�أن تمثيل �لمر�أة منخفض للغاية. مثال �آخر هو دور �لمر�أة ومشاركتها 
طلاق ولم يتم  في �ستقلال �لمغرب. �إذ لم يتم ذكر �لنساء على �لاإ

�لتطرق لمشاركتهن في هذه �لمعركة �لمهمة من تاريخ �لبلاد. كان من 
�لمهم بالنسبة لي �ستكشاف ذلك وعرض منظور �لمر�أة ودورها.

لكن بالعودة �إلى سؤ�لك: ففي شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا ، 
كنا �أشخاًصا بخلفيات مختلفة نشيطة في مجالات متعددة لصالح 

�لمغرب. �أغلبنا جاء �إلى �ألمانيا في تسعينيات �لقرن �لماضي للدر�سة 
و�لعودة �إلى �لمغرب. ولاأسباب مختلفة بقي �لكثير منا في �ألمانيا 
وكانت لنا رغبة مشتركة في عدم فقد�ن هذ� �لاتصال مع �لمغرب 

وفي �لوقت نفسه �لقيام بشيء من �أجل �لمغرب و�ألمانيا. وهكذ� قررنا 
تجميع جهودنا و�أفكارنا في عام 2007 وعقدنا �لعزم على تاأسيس 

شبكة للكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا. فهذه �لاآلية ستتيح لنا �إمكانية 
�لوصول �إلى تنفيذ مشاريع ذ�ت نفع عام ممولة باأمو�ل عمومية. وبدعم 
من جهات مختلفة تمكنا �أخيًر� من عقد جمع عام في برلين وتاأسيس 

�لشبكة في مارس 2009. 

وقتها �نتخبت نائبا للرئيس. وفي �لوقت نفسه، �أدرجنا في �لقانون 
�لاأساسي �أن نضالنا ونشاطنا لن يقتصر على �لمغرب فقط، بل 

سيسعى لتعزيز �لتعاون بين �ألمانيا و�لمغرب، وبمشاريع هنا في �ألمانيا 
بهدف دعم جاليتنا هنا وكل من له علاقة بالمغرب. وتمكينهم من 

�إبر�ز دورهم في �لمجتمع. كنت عضوة في مكتب �لشبكة  �لمشاركة و
كنائب للرئيس من �ألفين وتسعة �إلى �ألفين و�إحدى عشرة وكرئيسة من 

هذ� هي تعزيز �لتبادل �لثقافي وخلق �لانفتاح و�لتوعية. تجربة �أخرى 
لطيفة وجيدة للغاية وهي �أنني نظمت مظاهرة كبيرة ضد �لتمييز. 

قمت بتعبئة كبيرة في �لجامعة، �نطلقت من �لجامعة وصولا �إلى مركز 
�لمدينة. وهي �لتظاهرة �لتي �نضم �إليها عدد من سكان ترير �أيًضا. مر 
كل شيء بسلاسة وسجلت �لتظاهرة مشاركة كبيرة للطلاب. كانت 

تلك تجارب جيدة للغاية، �أتذكرها بفخر خاصة مع �لاأشخاص �لذين 
شاركوني هذه �لتجارب. 

كما كانت لدي علاقة جيدة مع �لاأساتذة. نظًر� لاأن جامعة ترير 
ليست كبيرة، وهو ما كان يتيح �لتو�صل �لمباشر. وبالطبع كان �لزملاء 

�لطلاب منفتحين للغاية ومتعاونين. ففي �لبرلمان �لطلابي، �أتيحت 
لي �لفرصة للتطور �لسياسي وتنظيم �لفعاليات و�لندو�ت �أو �لمو�ئد 

�لمستديرة. وهو ما ساعدني في فترة لاحقة �إلى �لذهاب خطوة �أخرى 
�إلى �لاأمام وترشحت لعضوية �لمجلس �لاستشاري للاأجانب على 

مستوى مدينة ترير. في ذلك �لوقت كانت هناك قو�ئم مختلفة وكل 
قائمة مدعومة من قبل حزب سياسي. كانت هناك قائمة مدعومة من 

طرف �لحزب �لمسيحي �لديموقر�طي، وقائمة مدعومة من �لحزب 
�لاشتر�كي، وقائمة ثالثة سميت بالقائمة �لدولية �أيدها حزب �لخضر. 

وقد ترشحت ضمن قو�ئمها في �لمركز �لاأول. تم �نتخاب ثلاثة 
�أشخاص من �لقائمة وهكذ� حصلت على عضوية هذ� �لمجلس �لذي 
�أعطانا فرصة للاطلاع على عمل �لمجلس �لبلدي للمدينة و�لتاأثير في 
قضاياه �إلى حد ما، بالرغم من وظيفة مجلسنا �لتي لا تعدون �أن تكون 

سوى �ستشارية. كما ذكرت سابًقا ، فاإن مدينة ترير ليست كبيرة، 
حيث كان يبلغ عدد سكانها في ذلك �لوقت حو�لي 100.000 

تصوير: صرية موقيت ـ تظاهرة ضد �لتمييز 1993 تصوير: صرية موقيت ـ مدرسة تعلم �للغة في فر�نكفورتتصوير: صرية موقيت ـ �أول ندف �لثلج
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�لتز�مي وهو نضالي باأن لا يتم �لتمييز بين �لاأشخاص بسبب جنسهم 
�أو لون بشرتهم �أو دينهم �أو �إعاقتهم �لجسدية. فالناس �أحر�ر في طريقة 

عيشهم ولا ينبغي فرض �لوصاية عليهم. هذ� يكتسي �أهمية كبيرة 
بالنسبة لي. 

�أنا �أناضل كي يتمكن �لناس من تقرير مصير حياتهم و�ختيار لنمط 
عيشهم كما يريدون، و�ألا يعوقهم في سبيل تحقيق ذلك �أي شيء. 
لا �أطيق سماع، على سبيل �لمثال، �أن �لاأشخاص �لذين ينحدرون 

من �أوساط �أو بلد�ن معينة �أو لاأن لديهم �أصول مهاجرة، فاإن فرصهم 
�لتعليمية �أقل و�أن لا مستقبل لهم. لهذ� �لسبب �أقول: يجب �أن 

يتحرك شيء ما ، يجب �أن يتغير شيء ما حتى تتاح للناس فرص 
�لتعليم لكي يتمكنو� من تغيير حياتهم بشكل مستقل. �لحق في 

نسان  نسان وحماية جميع حقوق �لاإ �لتعليم هو �أيًضا حق من حقوق �لاإ
هي د�ئًما محور تركيزي.

قلت مراًرا وتكراًرا اإنك تدافعين عن حقوق المراأة وحقوق 
نسان وتحاولين بناء جسور بين األمانيا باعتبارها بلد  الاإ

الاستقبال والمغرب بلد الاأصل، حيث توجد جذورك. كيف 
يمكنك الجمع بين هاتين الثقافتين المختلفين والمواقف 

المتنوعة؟

نسان مثل قطعة صورة مجز�أة  صرية موقيت: �أنا د�ئًما �أقول: "�إن �لاإ
" Puzzle " وهذه �لاأجز�ء �لمختلفة تشكل �لشخص، �أي �لتجربة 

و�لسيرة �لذ�تية �لتي يمتلكها هذ� �لشخص". فالتنشئة �لاجتماعية 
و�لاختلاف ليسا عائًقا بالنسبة لي ولكنهما �إثر�ء. هناك �أشياء جميلة 
جًد� في �لثقافة �لمغربية و في �لثقافة �لاألمانية �أيضا، وهي مرنة للغاية 

وليست ثابتة. ثم هناك د�ئًما عبارة: "لا تستطيع �لمر�أة �لمسلمة، 
�أن تفعل هذ� �أو ذ�ك". و�أقول: "لا ، �أنا مسلمة و�أنا مؤمنة، لكن في 

�لوقت نفسه لا �أرى �أن ذلك قد منعني بطريقة ما من �إدر�ك نفسي 
�أو �لقيام باأشياء معينة ". لهذ� �لسبب �أحاول تحقيق �أقصى �ستفادة 
من كل هذه �لاختلافات، بحيث يدفعني هذ� �لتنوع �لذي �أحمله 

في سريرتي وحياتي وطريقة تفكيري، �إن جاز �لتعبير، �إلى �لاأمام لا �أن 
يحدني. بالنسبة لي هذه ليست حو�جز بل محفز�ت تجعل �لانسان 

مختلفا من حيث مصيره و�لسؤ�ل هو كيف نستفيد من كل هذ� 
�لاختلاف. 

نسان وفاعلة مجتمعية مسلمة  �أرى نفسي ناشطة في مجال حقوق �لاإ
ونسوية �أيًضا. يقول �لبعض نسوية ومسلمة هذ� تناقض في حد ذ�ته. 
مرة �أخرى �أقول لا، ليس هناك �أي تناقض. ولكن هذ� ممكن �إذ� �أر�د 

�لشخص ذلك، لكن هذ� ليس بالاأمر �لسهل. �أريد �أن ترى �لنساء 
�لاأخريات �لاأمر بالطريقة نفسها ومن ثم يكون بمقدورهن �لسير في 

دربهن بطريقتهن �لخاصة. �أشعر د�ئًما بهذ� �لتنوع، سو�ء كان ثقافًيا 
�أو لغوًيا، باعتباره عنصر� �إيجابًيا وُمثرًيا. كنت �أعمل في �لسابق بمجال 

تد�خل �لثقافات وكانت ثنائية �للغة �أو حتى ثلاثيتها، موضوًعا مثيًر� 
للجدل. لاأنه في ذلك �لوقت قيل في �ألمانيا �إنه يجب على �لاآباء 
�لتحدث باللغة �لاألمانية فقط مع �أطفالهم. وقتها، كنت �أنظم في 

�ألفين و�إحدى عشرة �إلى �ألفين و�أربعة عشرة. وعن طريق ذلك، �أنجزنا 
�لعديد من �لمشاريع، سو�ء في �ألمانيا �أو في �لمغرب، وقمت بتنظيم 
فعاليات و�أنشطة من بينها فعاليات "50 عاًما من �لهجرة �لمغربية في 
نجاز هذه �لمشاريع، تلقينا دعما من �لمؤسسات  سنة 2013 ". ولاإ
�لاألمانية �أيضا. ور�سلنا �لمستشارة ووزر�ء �تحاديين، وما �إلى ذلك، 

على �أمل �لمشاركة في �لاحتفالية �لافتتاحية. وبهذه �لطريقة �أصبحت 
�لشبكة مرئية وحاضرة �أيًضا على �لمستوى �لاألماني. منذ ذلك �لحين 

�أصبحت لنا تمثيلية في عدد من �للجان على �لمستوى �لاتحادي: 
كقمة �لاندماج �أو في �لمؤتمر�ت �لاتحادية حول قضايا �لهجرة.

وحظيت �حتفالية "50 عاما من �لهجرة �لمغربية في �ألمانيا" بالرعاية 
�لسامية لصاحب �لجلالة �لملك محمد �لسادس. وتميزت بحضور 
شخصيات سياسية و�زنة من بينها �لبروفيسور نوبيرت لامرت، رئيس 

�لبوندستاغ �آنذ�ك ، و�لبروفيسورة ريتا زيسموت، وشاركا بكلمة مهمة. 
ضافة �إلى  وكان حضورهما وكلمتهما تكريما للهجرة �لمغربية. هذ� بالاإ

مشاركة ممثل �لمستشارة لشؤون �إفريقيا . كما حضر وزير �لهجرة 
�لمغربي و�لسفير �لمغربي في برلين وممثلو هيئات كثيرة من �لمغرب 

�أيضا. فاإلى جانب �لدعم �لمادي و�للوجيستيكي �لذي قدمته لنا 
�لمؤسسات �لاألمانية، ساندتنا �أيضا عدة مؤسسات مغربية كوز�رة 

�لهجرة ومجلس �لجالية �لمغربية في �لخارج ومؤسسة �لحسن �لثاني 
للمغاربة �لمقيمين في �لخارج. وبهذ� صنعنا �سًما لاأنفسنا في �لمغرب 

و�ألمانيا. �أنجزنا مشاريع كبيرة مع وز�رة �لتربية و�لتعليم في �ألمانيا ، 
من خلال مؤسسة �أوتو بينيديكت في �ألمانيا. كان �لهدف منها تعزيز 

مهار�ت �أولياء �لاأمور من �أصول مغربية في �ألمانيا في علاقتها مع 
ضافة �إلى هذه �لاأنشطة على �لمستوى �لاألماني،  نظام �لتعليم. بالاإ

عملت كثير� في �إطار �لحو�ر بين �لاأديان وبين �لثقافات من �أجل تعزيز 
مشاركة �لمهاجرين، ليس فقط �لمهاجرين �لمغاربة ، ولكن جميع 

�لاأجناس في ولاية ز�رلاند. وقد جعلني هذ� على �تصال برئيسة وزر�ء 
�لولاية �آنذ�ك �لسيدة �أنغريت كر�مب كارينباور. وهي �لتي �قترحتني 

كممثلة لز�رلاند لوسام �لاستحقاق �لذي تسلمته في 8 مارس 2016 
في برلين من �لرئيس �لاألماني يو�آخيم غاوك ضمن �أربعة عشرة سيدة 
يمثلن مختلف �لولايات �لاألمانية. �أستطيع �أن �أقول بكل فخر �إنني 

�لمر�أة �لوحيدة �لتي تم تتويجها من ولاية ز�رلاند بهذ� �لوسام. وهذ� ما 
كتبته عني وقتها صحيفة "ز�ربروكر تسايتونغ". كان شرفاً عظيماً لي 
، كمهاجرة �أن �أحظى بهذ� �لتتويج �لكبير كممثلة لولايتي �لسابقة 

وطبعا هذ� تتويج لعملي ونضالي سو�ء د�خل �لجامعة �أو د�خل شبكة 
�لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا وغيرها من �لجمعيات. 

اإنها اأحداث كثيرة مثيرة للاهتمام. ما الذي تودين تحقيقه في 
المستقبل من خلال نضالك هذا؟ 

صرية موقيت: من �لمهم بالنسبة لي �أن يكون �لناس محور �لمجتمع 
و�أن لا نحكم على �لناس على �أساس دينهم �أو ثقافتهم. بدلاً من 
ذلك، من �لمهم بالنسبة لي �أن ُينظر �إلى �لناس كاأفر�د لا تُنتهك 

حقوقهم، سو�ء كانت �مر�أة �أو رجلاً �أو شخًصا متديًنا �أم لا. قد يقول 
�أحد �أن هذ� ليس ممكًنا بنسبة مئة بالمئة، فساأقول لهم �إن هذ� هو 

تصوير: صرية موقيت ـ حفل تسليم جائزة �لاأكاديمية �لاألمانية للتبادل �لثقافي

تصوير: صرية موقيت ـ �حتفالية 50 على �لهجرة �لمغربية في �ألمانيا تصوير: صرية موقيت ـ رفقة و�لده تصوير: صرية موقيت ـ رفقة و�لدها في زيارة له لبرلين
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�لمرء بنفسه وبالعد�لة و�أن يكون مرنا في �ختيار�ته. عليه فقط �لتصميم 
قد�م  و�لعزم على هذه �لخيار�ت لاأنها غير مرئية د�ئًما. لكن عليه �لاإ
عليها من �أجل �إعادة تشكيلها و�لتاأثير فيها. هذ� هو شعاري بكل 

بساطة: عدم �لاستسلام و�أن يكون للمرء هدف يؤمن به ويكافح من 
�أجله." 

هنا كانت و�لدتي نموذًجا يحتذى به بالنسبة لي لاأنها كانت 
مكافحة. كان و�لد�ي يدعمانني د�ئًما. لقد �آمنا بنقاط قوتي ولم يميز� 

بين �لاأولاد و�لبنات في تربيتنا. كان �لتعليم مهًما جًد� بالنسبة لهما 
ودعمانا باأفضل ما لديهما. عندما تلقيت وسام �لاستحقاق، تذكرت 
و�لدتي لاأنها هي �لاأخرى سبق لها �أن تلقت في �لمغرب �أيضا وساما 

ملكيا نظير �لتز�ماتها �لمهنية كممرضة. فالتمريض بالنسبة لها لم 

ولاية ز�رلاند في �إطار عملي �لسابق، فعاليات لصالح �أولياء �لاأمور 
وكنا نشجعهم على تربية �أطفالهم بلغتهم �لاأم، وترك �للغة �لاألمانية 

للمدرسة. طبعا �أظهرنا لهم �أيًضا كيف يمكنهم دعم هذ� �لغنى 
�للغوي لاأطفالهم بالممارسة �لعملية. بالنسبة لي، هذ� �لتنوع هو د�ئًما 

�إثر�ء وليس عقبة. 

ما هي طموحاتك واأمنياتك فيما يتعلق بمغاربة األمانيا؟ 

صرية موقيت: من خلال �حتفالاتنا بـ "50 عاما من �لهجرة �لمغربية" 
قمت برفقة �لاستاذ �لجامعي رحيم حجي و�لدكتورة خاتمة بور�س 

�أوستمان و�لاأستاذ �لجامعي �أندرياس بوت رئيس معهد در�سات �لهجرة 
في جامعة �أوزنابروك، بنشر كتاب حول �لهجرة �لمغربية في �ألمانيا. 

وقد رصد هذ� �لماألف تطور�ت �إيجابية فيها، ولكننا لاحظنا �أيًضا �أن 
هناك تحديات يجب �لتصدي لها في �لمستقبل من �أجل تغييرها. من 
�لمهم �أن يشارك هؤلاء �لاأشخاص، بعد 50 عاًما من �لهجرة �لمغربية 

، على قدم �لمساو�ة في �لمجتمع ، و�أن لا يتم تهميشهم ، و�أن تكون 
فرصهم �لتعليمية �أفضل ، و�أن يكونو� �أكثر نجاًحا في سوق �لعمل ، 

و�أخير�ً �أن تصبح �ألمانيا بالنسبة لهم وطنا. بالطبع هناك د�ئًما �لصالح 
و�لطالح في كل مجتمع ، لا علاقة لهذ� �لاأمر بالاأصول �لثقافية. 

يكن مهنة بل رسالة. وهي �لاأخرى شاركت �أيًضا في جميع �لسياقات 
�لمختلفة وساعدت ودعمت �لاأشخاص ولهذ� حصلت على هذ� 

�لوسام. عندما تلقيت هذ� �لوسام كانت و�لدتي قد غادرت دنيا �لناس 
هذه. بطريقة ما د�رت فكرة ما بخلدي وقلت: "نعم لقد نجحت." 

كانت تلك لحظة مؤثرة للغاية. كانت و�لدتي مكافحة وقدوة بالنسبة 
لي. لم تستسلم �أبًد�، �آمنت بقضيتها وو�صلت عملها. لذلك �أود 
�إيمانهما بي، و�أنهما منحاني  �أن �أشكر و�لد�ي على تعزيز قدر�تي، و

�لفرصة للتطور ولاأصبح ببساطة ما �أنا عليه �ليوم. شكر� �أيضا لزوجي، 
لاأنه بدون دعمه لم �أكن لاأتمكن من �لاستمر�ر في �لقيام بما بد�أته.

رتسامات القوية. شكرا لك السيدة موقيت على هذه الاإ

لذلك علينا �لتفريق �أثناء �رتكاب جر�ئم وعدم �تهام ثقافة معينة �أو 
وضع �لاأشخاص �لذين ينحدرون من هذه �لمناطق في سلة و�حدة. 
�أتمنى �أن يجد �لاأشخاص من �أصول مهاجرة مغربية هنا في �ألمانيا 

مكانيات و�أن ُينظر �إلى �أصولهم �لثقافية  �أنفسهم، و�أن تُتاح لهم كل �لاإ
على �أنها �إثر�ء. يجب فهم جذورهم و�أصول �آبائهم و�أجد�دهم �لمغربية 

على �أنها جسر يمكن �ستخد�مه لتحسين �لعلاقات مع �ألمانيا. يجب 
�أن يصبحو�، �إن صح �لتعبير ، سفر�ء لثقافتين يمكن للبلدين �لاستفادة 

منهم، سو�ء كان ذلك �جتماعياً �أو سياسياً �أو �قتصادياً.

عندما تنظرين اإلى سيرتك الذاتية وطريقتك في الحياة حتى 
الاآن: ما هو شعارك في الحياة؟

صرية موقيت: عندما �أنظر �إلى �لور�ء ، سيكون شعاري �أنه ينبغي �أن 
يكون للمرء هدف يستحق �لكفاح من �أجله. بالطبع هناك د�ئًما 

تغيير�ت وليس كل شيء يمشي بالطريقة �لتي يتمناها �لمرء. كنت 
�أرغب في در�سة �لطب، لم ينجح �لاأمر. لكن عندما �أعود بذ�كرتي 
�إلى �لور�ء �أقول: "على �لرغم من كل شيء، كان في �ختيار�تي خير 

لي. كان علّي فقط �أن �أبذل قصارى جهدي لاأحولها لصالحي. ولهذ� 
تصوير: صحيفة ز�ربروكنتسايتونغ 2018 ـ حفل تتويج �أفضل �لشخصيات لولاية ز�رلاند�لسبب شعاري في �لحياة هو �لكفاح وعدم �لاستسلام، و�أن يؤمن 

تصوير: ميشائل فون لينغن ـ حفل تسليم وسام �لاستحقاق

جيل �لطلبة في �ألمانيا ـ صرية موقيتمسار�ت مغربية �ألمانية
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�لجيل �لثاني ـ ناريمان حموتي ر�ينكهمسار�ت مغربية �ألمانية

"أنا جندية ألمانية، هل هناك اندماج أكثر من هذا؟"

ولدت ناريمان حموتي ر�ينكه عام 1979 في هانوفر، من و�لدين مغربين. في عام 2005 بد�أت حياتها �لمهنية 
كرقيب في �لقو�ت �لمسلحة �لاألمانية. وفي منتصف عام 2016، �نتقلت �إلى مدرسة �لضباط. وهي �لاآن 
ضابطة في �لبحرية �لاألمانية. بضفتها عضو في "لجنة �لهجرة و�لمشاركة في ساكسونيا �لسفلى ”، تنشط من 
�أجل سياسة �ندماج حديثة في �ألمانيا. وتر�أس جمعية �لجنود �لاألمان، ولها مو�قف عديدة �أثارت �لجدل في 
�ألمانيا، كما هي �لحال بعد صدور كتابها" �أنا �أخدم �ألمانيا". في هذ� �لحو�ر نقترب من عدة قضايا تشغل بالها.

كيف حدث �أنك جمعت بين موضوع "�لاندماج و�لجيش؟ 

ناريمان حموتي ر�ينكه: د�خل صفوف �لجيش لا يهم لون �لبشرة 
�أو �لدين �أو �لاأصل. �لتقييم هناك يكون بناء على �لاأد�ء و�لجد�رة. 

�أردت فقط �أن �أنقل شيًئا من �لشعور حول كيفية عملنا د�خل �لثكنات 
وخارجها. 

شاركت في مهمتين عسكريتين باأفغانستان ، وكان من �لممكن �أن 
تموتي من �أجل �ألمانيا وقلت في مناسبات عديدة: "�أن تكون جندًيا في 
�لجيش �لاألماني من �أصول مهاجرة و�أن تخاطر بحياتك من �أجل �ألمانيا، 

لا يوجد �ندماج �أكثر من هذ�. لماذ� هذه �لقولة وما هي رسالتك؟ 

طلاق بسبب  ناريمان حموتي ر�ينكه: ليس لدي �أي مشكلة على �لاإ
�أصولي د�خل �لثكنة، بل د�خل �لمجتمع. وياأتي �أشخاص مثل تيلو 

سار�تسين ويقول �إن �لاأشخاص ذوي �لاأصول �لعربية �أو�لتركية، غير قابلين 
للاندماج بسبب عيب ور�ثي. هذ� ما دفعني للقول �إن �أعلى شكل من 

�أشكال �لاندماج بالنسبة لي �أو بالنسبة لنا في جمعية �لجنود �لاألمان من 
�أصول مهاجرة هي �لتضحية بحياتك في سبيل �ألمانيا. 

في عام 2019 نشرت كتابا تحت عنو�ن" �أنا �أخدم �ألمانيا. ند�ء من 
�أجل تغيير �لجيش". ما �لذي دفعك �إلى تاأليف هذ� �لكتاب؟ 

ناريمان حموتي ر�ينكه: تتوفر في �لعديد من �لاأشياء �لتي يمكن �أن تكون 
سببا لممارسة �لتمييز �لعنصري ضدي. �أن يكون �لمرء جنديا �أو ضابطا 

هذ� شرف. �أعتقد �أن سبب �لتمييز ضد �لناس في �ألمانيا لهذ� �لسبب، �أمر 
مبالغ فيه تماًما. من �لطبيعي تماًما �أن تنضم �لنساء �إلى صفوف �لجيش. 
غير �أنه بطريقة ما يتم توجيه �لسؤ�ل لي مر�ًر� وتكر�ًر� لماذ� �خترت �لجندية 
بدل مهنة مربية �أطفال في روض للحضانة. وهو �أمر غير مفهوم، خاصة 

و�أننا �حتفلنا في �لعام �لماضي بمرور مئة عام على حقوق �لمر�أة ، و�لمساو�ة 
مكرسة في �لدستور �لاألماني. بالتاأكيد لدي �أصول مهاجرة، ولكن كما 
قلت سالفا، فاإن هذ� �لاأمر غير ذي �أهمية في �لجيش. و�أنا �ألمانيا تشبه 
ريهملامحي �أيضا. هذ� ما سعيت �إلى �إظهاره في �لكتاب و�لتنصيص عليه. 
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ما هي �لرسالة �لاأساسية لكتابك؟

ناريمان حموتي ر�ينكه: هناك �لعديد من �لاأطروحات �لمختلفة وبعض 
�لرسائل �لاأساسية في �لكتاب. وهذ� يشمل، على سبيل �لمثال �أن 
�لجيش جزء من �لمجتمع. �إننا كجنود ضامنين للسلام و�لحرية لا 

ينبغي �لتمييز ضدنا كجنود. كما �أن �لمساو�ة مضمونة بموجب 
سلام و�ليهودية  �لدستور. و�أن هناك تنوع في �لمجتمع. كما �أن �لاإ

�أصبحا منذ فترة طويلة جزء� من تاريخ �ألمانيا. 

كيف هي �لاأصد�ء حول �لكتاب لحد �لاآن؟ 

ناريمان حموتي ر�ينكه: حتى �لاآن، كانت �لردود في غالبيتها �إيجابية. 
�إنه كتاب جدلي يطرح زو�يا مختلفة. يدفع �لناس للتساؤل عمن يكون 

هذ� �لجندي �لذي يضحي في سبيل حمايته؟ وعن �لمهام �لتي نقوم 
بها. وهناك وجهات نظر �أخرى �عتبرت �لاأمر عادي. هناك تقييمات 

مختلفة. وهذ� �أمر عادي جد�. 

سلامية للجنود �لاألمان �لمسلمين غير متاحة. لماذ�؟  �لرعاية �لدينية �لاإ

ناريمان حموتي ر�ينكه: لاأن �لاأمر ليس مهما في نظر صناع �لقر�ر. 
بعض �لاأشياء في �لجيش تتحقق عند حدوث شيء ما. وغالبا بعد 

فو�ت �لاأو�ن. غير �أن �لاأو�ن لن يفوت �أبد�. لاأن هذ� �لاأمر مهم 
بالنسبة لنا وسنظل نطالب به. 

�أجل �لحصول على حياة �أفضل. هذ� ما سنقوم به نحن �أيضا. ربما 
يجب �أن نجعل �لنقاش �أكثر شفافية كي لا نحصر �لنقاش فقط حول 

قضايا �للجوء. هناك �أيًضا �أشخاص يعيشون هنا لسنو�ت وما ز�لو� يعيشون 
على هامش �لمجتمع. �إذ� نظرت �إلى �أجيال �لهجرة �لاأولى �أو ما يعرف 
بالعمال �لضيوف، فترى �أناس يعيشون في مناطق بعينيها. وهذه �لاأحياء 

هي �ليوم مثل حي نويكولن �لبرليني. فهي بالنسبة للكثيرين، ما يعرف 
طار بشكل  بالمجتمع �لمو�زي. ربما يمكن تقديم شروحات في هذ� �لاإ
�أكثر شفافية وبدل �لمزيد من �لجهود ضد �لفكر �ليميني ومعاد�ة �لسامية 
سلام. �لاستثمار في �لتعليم وتعزيز �لقانون وتشديد �لعقوبات  ومعاد�ة �لاإ

ضد �أي �نفلات. فالتعامل باستخفاف و�لاكتفاء بغر�مة مالية كما حصل 
مع �لجماعة �لتي وضعت رؤوس خنازير ميتة في �أحد �لمساجد، لن 

يحل �لمشكلة. ينبغي �إعادة �لنظر في �لقو�نين �أيضا. 

علامي مع هذه �لظو�هر؟  ما �لذي يجب تغييره على مستوى �لتعامل �لاإ

ناريمان حموتي ر�ينكه: سيكون من �لر�ئع �عماد �لتقارير �لصحفية 
حصائيات و�لبيانات �لرقمية. فعلى سبيل �لمثال في حالة  كثير� على �لاإ

جريمة �رتكبها لاجئ. لا �أفهم لماذ� خبر مثل هذ� يتصدر عناوين 
�لصحف على عكس ما �إذ� كان �لفاعل �ألمانيا �أبيض. �أعتقد �أن على 

�لمعالجة �لصحفية �أن تعتمد معايير موضوعية و�أكثر شفافية.

لماذ� من �لاأهمية بمكان �عتماد رعاية �إسلامية في صفوف �لجيش؟ 

ناريمان حموتي ر�ينكه: �لاأمثلة مذكورة في كتابي: �أن يتم مر�فقة 
ورعاية �لمعني بالاأمر روحيا وتلقينه �لتعاليم �لدينية بطريقة صحيحة. 
فالرعاية �لروحية هي �لشيء �لاأكثر طبيعية في مهنة �لجندي. كم 

مكانية متاحة لي. وهذ� �أمر غير  مرة جلست وحيدة ولم تكن هذه �لاإ
لطيف. سيكون جيد� لو �أن عائلة �لمعني بالاأمر تم �إخبارها بلحظاته 
�لاأخيرة وبما حدث بالفعل هناك ، وتقديم �لدعم �لروحي لهم. ففي 
�لاأمر �ليومي �لصادر في 2 �أبريل، قررت �لوزيرة �لسابقة �إبر�م �تفاق مع 
قر�ر �لرعاية �لروحية �ليهودية د�خل مؤسسة  �لمجلس �لمركزي لليهود لاإ

�لجيش �لاألماني. لقد �أقرت �لاآن رسمًيا هذ� �لاأمر وقالت �أن �لاأمر 
سلامية. لكنني لن �أصدق �لاأمر  نفسه فيما يخص �لرعاية �لروحية �لاإ

�إلا عندما �أر�ه على �أرض �لو�قع. 

�أنت �أيضا رئيسة جمعية �لجنود �لاألمان. ما �لذي تقومين به د�خل 
�لجمعية؟ 

ناريمان حموتي ر�ينكه: بصفتي رئيسة �لجمعية لدي �لاآن و�جبات 
تمثيلية �أكثر منها تنفيذية. لكن �أنا �أيضا باسم �لجمعية عضو في لجنة 

قضايا �لهجرة و�لمشاركة �لتي �أقرتها ولاية برلمان ساكسونيا �لسفلى 
. نحاول تقديم يد �لمساعدة لاعتماد سياسة �ندماج حديثة. ونحن 
�لاآن عضو في مؤتمر �لاندماج �لذي �أسسته �لمستشارة �لاألمانية. �إننا 
ننشط في لجان مختلفة. نحاول تعزيز �لوعي بالتنوع من خلال تنظيم 

مؤتمر�ت ومحاضر�ت. وكما سبق �أن �أشرت في كتابي، فاإننا نقوم 
باأشياء كثيرة في قضايا �للجوء. ونشرف على توفير �لرعاية �لعائلية في 
هذ� �لمجال. كما نقوم مرة في كل سنة بتنظيم مهرجان �لشارع في 
هانوفر على هامش مار�ثون �لمدينة. نحاول �أن نكمل بعضنا �لبعض. 

�أصبحنا �لاآن �أحد �لبر�مج �لاأساسية ضمن مار�ثون هانوفر. �أصبحنا ورقة 
�أساسية لا يمكن تجاهلها. وهو ما �أتاح لي فرصة �إقر�ر عدة مشاريع 

من خلال لجنة برلمان �لولاية. وهذ� جسم فريد من نوعه في كل 
�ألمانيا. يمكننا �قتر�ح قو�نين و�تخاذ قر�ر�ت مشتركة و�إخر�ج مشاريع 

�إلى �لوجود. �أتمتع هناك بكامل �لعضوية ولدي حق �لتصويت. 

ما هو �أهم نجاح حققته �لجمعية لحدة �لاآن؟ 

ناريمان حموتي ر�ينكه: حقيقة �أننا تمكنا من حضور مؤتمر �لاندماج 
كان هذ� نجاحا كبير�. وفي �لاأثناء تعرف �لمستشارة جمعيتنا. 

وشاركت في جلسة �لجمعية �لعامة لانتخاب رئيس �لبلاد. �إنها كلها 
نجاحات �أفتخر بها.

ما �لذي يجب �أن يتغير مستقبلا في �لجيش؟ 

ناريمان حموتي ر�ينكه: بعض �لاأشياء. �إد�رة �لتنوع ينبغي �أن تكون 
�أوسع بكثير. وسيكون �لاأمر �أكثر �أهمية في �لو�قع �ألا يقتصر �لاأمر 

على مجرد منصب �إد�ري �أو بضعة موظفين، لاأن �إد�رة �لتنوع تكتسي 
�أهمية بشكل متز�يد و�أصبحت جزًء� من جوهر �لمهام. هذ� بالتاأكيد 
ينبغي مر�جعته. كما ينبغي �إعادة �لنظر في �إد�رة �لمشتريات بحيث 

يمكن تنفيذ مشاريع �لتسلح بشكل �أفضل و�أسرع حتى لا يصل �إلينا 
وهو في حالة قديمة. يتعين على �لجيش �لاألماني �لانفتاح �أكثر. �إذ� 

كنت تسعى لجذب عناصر جديدة، ينبغي عليك �إظهار حقيقة �لتنوع 
�لموجود د�خل �لثكنات، وليس فقط عناصر شقر�ء باأعين زرقاء. يوجد 

�لاآن �إعلانات دعائية قليلة �لتي تظهر �لمزيد من �لنساء ، ولكن لا 
ضافة بالتاأكيد  تظهر �لصورة �لكاملة. هذه هي �لمو�ضيع �لرئيسية. بالاإ

�إلى مساألة �لرعاية �لروحية. سيكون ذلك علامة سياسية فارقة . 

كيف يمكن للجيش جذب �لشباب على وجه �لخصوص؟

ناريمان حموتي ر�يكنه: ينبغي �إظهار �لاأمور كما هي. يجب سلك 
سياسة �أكثر �نفتاًحا، عكس ذلك سيكون دون نتيجة. هناك حزب 
في �لائتلاف �لحاكم في ولاية برلين يرفض دخول عناصر �لجيش 

�إلى �لمد�رس لاأنه يعتقد �أننا نقوم بالدعاية لتجنيد �لتلاميذ. فهم لم 
يحضرو� لاأي حصة �أشرف عليها ضباط. فهذه �لحصص تدور حول 

جابة طو�ل  �لسياسة �لخارجية و�لاأمنية. كما �أنني لا �أرغب في �لاإ
�لوقت على �أسئلة معينة، لاأنهم لا يفهمون ما نقوم به في �أفغانستان. 

ويرجع هذ� ببساطة لاأنهم لم يتابعو� هذه �لحصص �لمدرسية حول دور 
�لناتو و�لتفويض و�لمهام �لخارجية للجيش �لاألماني في �أفغانستان. لا 

يمكننا �أن نتقدم في هذ� �لموضوع، �إلا �إذ� سمح لنا بممارسة مهامنا. 
ربما يجب �إدخال هذ� كموضوع �إلز�مي في �لمد�رس. كما قلت، 
طفاء �أو �لشرطة  لا يتعلق �لاأمر بتجنيد �لشباب. عندما تزور فرق �لاإ

�لمدرسة، فاإنهم يدخلونها بزيهم �لرسمي �أيًضا. هذ� �لاأمر متاح 
للجميع وممنوع علينا نحن كجنود. 

بر�أيك ، ما �لذي يتعين على �ألمانيا فعله لجعل سياسة �لاندماج 
�لحديثة ممكنة �جتماعًيا؟

ناريمان حموتي ر�ينكه: �أشياء كثيرة. سيتعين على �لمرء �لتحرر تدريجيا 
من ضغط �ليمين. يجب �لتوقف عن �لحديث هل نحن بلد هجرة �أم 
لا، و�لتركيز على مشاكل �للجوء فقط. فالناس هناك يعانون من ويلات 
تصوير: دينيس ميشلمان ـ بورتريه�لحرب. وعندما يفرون لاأسباب �قتصادية ، فاإنهم يتركون كل شيء من 

تصوير: بناريمان حموتي ر�ينكه ـ �أمام �لمسجد �لاأقصى

�لجيل �لثاني ـ ناريمان حموتي ر�ينكهمسار�ت مغربية �ألمانية



"المغرب هو موطن جذوري الدينية والثقافية."

تعيش �لكاتبة �لصحفية زينب �لمسر�ر في برلين. وهي ناشرة مجلة غزيله �لنسائية، �أول مجلة �ألمانية تعكس �لتعدد 
�لثقافي في �لمجتمع �لاألماني. كما تكتب لعدة وسائل �إعلام �ألمانية كهاندلسبلات وفيلت وتسايت وتاتس .

جواز السفر

 زينب المسرار
٠ من مو�ليد هانوفر ٠
٠ كاتبة وصحفية ٠
٠ ناشرة مجلة غزيله ٠
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�لجيل �لثاني ـ زينب �لمسر�رمسار�ت مغربية �ألمانية

في عام 1956، كان شمال �لمغرب و�لصحر�ء محميتين �إسبانيتين، 
سباني، بينما كانت باقي مناطق  وكانت تطو�ن عاصمة �لمغرب �لاإ

�لمغرب خاضعة للحماية �لفرنسية وعاصمتها �لرباط. �أما طنجة فكانت 
في �لفترة �لممتدة بين عامي 1923 و1957 منطقة دولية خاضعة 

د�رة دولية متعددة �لاأديان. وُيظهر عدد �أماكن �لعبادة في عام  لاإ
1942 �أن �لتعايش �لديني كان ناجحا، ففي تلك �لفترة كانت طنجة 

تحتضن ثلاثة عشر مسجًد� وخمسة عشر معبًد� يهودًيا وست كنائس 
كاثوليكية وثلاث كنائس بروتيستانتية. جميعها في مدينة و�حدة في 

جو من �لاحتر�م و�لاأمان، وهي �أجو�ء ما ز�لت سائدة �إلى يومنا هذ� - 
و�لحمد لله! 

جدي �لاأكبر، �لذي عاش وعمل قاضًيا في طنجة قبل �لحماية، 
تلقى تعليمه في منتصف �لقرن �لتاسع عشر في �أماكن عديدة كان 
من بينها جامعة �لقرويين في فاس. وتعد هذه �لجامعة و�حدة من 

�أعرق �لمؤسسات �لاأكاديمية في �لعالم وهي لا تز�ل قائمة �إلى �ليوم. 

طنجة - مدينة عطلتي �لصيفية �لسنوية و�لزيار�ت �لعائلية. �لكثير مما 
ر�أيته وعشته فيها بصم حياتي �إلى يومنا هذ�. حتى صورتي تجاه �لمر�أة 

كانت ستظل ناقصة �إلى درجة كبيرة لولا ملاحظاتي وتجاربي �لتي 
عشتها هناك. لولا هذ� �لمكان وتاأثيره علي، ما كنت بالتاأكيد ما �أنا 
سلامية هناك في �لمغرب. هذ�  عليه �ليوم. بلا شك �أن جذوري �لاإ

مبر�طوريات و�لقوى  �لبلد �لذي كانت جاذبيته تثير �هتمام مختلف �لاإ
بسبب موقعه �لجغر�في �لاستر�تيجي منذ �لعصور �لقديمة. ونتيجة 

لذلك، كان �لسكان �لمحليون مر�ًر� وتكر�ًر� عرضة  لتغير�ت سياسية 
مستمرة، كما هي �لحال �ليوم في �أجز�ء كثيرة من شمال �إفريقيا 

مبريالية في  و�لشرق �لاأدنى و�لشرق �لاأوسط. ويفترض �أن �لتحركات �لاإ
بد�ية �لقرن �لعشرين كانت لها تاأثير�ت على عائلتي �أيضا، خاصة من 

جانب و�لدي. قبل �ندلاع �لحرب �لعالمية �لاأولى، �تفقت �لقوى 
�لاستعمارية �ألمانيا وفرنسا و�إسبانيا في مؤتمر �لجزيرة �لخضر�ء عام 
1906 على تقسيم �لمغرب فيما بينها. فاإلى غاية �ستقلال �لبلاد 
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�لجيل �لثاني ـ زينب �لمسر�رمسار�ت مغربية �ألمانية

سلالة �لسلطان �لعلوية �لحاكمة. �لاأمر نفسه حدث مع جدي في 
ظل �لحماية �لاسبانية، فنظًر� لاأنه كان �أيًضا حاكًما �إقليمًيا في هذ� 

�لجزء من �لمغرب، فقد وظف مدرًسا خاًصا كي يشرف على �لتعليم 
�لديني لو�لدي و�أعمامي وعمتي. هذ� �أبقى تربية و�لد�ّي �لدينية خالية 

من �لتاأثير�ت �لخارجية، ومن تاأثير�ت من نصبو� �أنفسهم  كرجال دين، 
مثلما هي �لحال في �ألمانيا، حيث جعلو� �أنفسهم رجال دين، لا 

يخطبون في كثير من �لاأحيان في مساجد �لفناء�ت �لخلفية فحسب، 
نترنت كمنابر لنشر �لفكر �لسلفي.  بل �عتمدو� �لاإ

منذ هجرة �لمسلمين بعد �لحرب �لعالمية �لثانية حتى يومنا هذ�، يعود 
عدم تاأهيل رجال �لدين و�لدعاة و�لمشرفين على �لمساجد �إلى حقيقة 

�أن معظم �لمساجد �لمستقلة حاولت رعاية جاليتها �لمسلمة د�خل 
مكانيات  �لمساجد بمو�ردها �لمالية �لمحدودة. من كانت لديه �لاإ
�لمالية وقتها لتوظيف �إمام ذكي تلقى تكوينا دينيا جيد�؟ في ذلك 
�لوقت، لجاأت �لمر�كز �لدينية في معظم �لحالات، لاستير�د رجال 

دين من �لخارج، لعدم وجود معاهد دين �إسلامية لتكوين �لاأئمة في 
�ألمانيا. ولا �أحد من �لجالية �لمسلمة �آنذ�ك كان قد حفظ �لقر�آن وهو 
طفل في بلده �لاأصل. وهذ� يعني �أن �لجيل �لاأول من �لمهاجرين كان 
قادر�ً على فهم �لخطيب لغة ومحتوى، على عكس �أغلب �أبناء �لجيل 

خو�ن  صلاحي �لذي يعيش في سويسر� وحفيد مؤسس �لاإ �لسلفي �لاإ
حسن �لبنا. فاإز�لة �لغطاء و�لغموض عن �أفكارهم �لمتزمتة و�لمنتشرة 

في �لغرب مهم للغاية خاصة بالنسبة للشباب �لمسلم ذي معرفة 
سلام. كما ينبغي على �لاآباء و�لمد�رس نقل ذلك لاأطفالنا  بسيطة بالاإ

لتحصينهم ضد �لتطرف و�لعنصرية ومعاد�ة �لسامية باسم �لاسلام، 
سلامية و�لعرقية �لغنية �أيضا.  ولمحاربة �لجهل بثقافاتنا �لاإ

سلام، فاإن علماء  فعندما يتعلق �لاأمر بشكل ملموس بدور �لمر�أة في �لاإ
سلام هم بالتحديد من همشو� �لنساء بعد وفاة �لرسول. وبالرغم من  �لاإ

�أن حديثا رو�ه �لبخاري عن �لنبي ويقول باأنه لا يسمح باإبعاد �لنساء 
عن �لمساجد، فاإن بعض علماء �لحنبلية �لذين لم يتمكنو� من مخالفة 

بعاد  �لحديث علانية، �أصرو� على �إبد�ء �لاأسباب �لتي تجعل هذ� �لاإ
ممكًنا. وقد �أدى ذلك �إلى �إعفاء �لنساء من �أد�ء صلاة �لجمعة في 
سلام �لخمسة، فاإن  �لمساجد. وبما �أن �لصلاة هي �أحد �أركان �لاإ
عمل �لعلماء، �لذي تحول �إلى تقليد بعيد �لمدى، يبدو �أكثر من 

تعسفي. وفوق كل شيء يتضح كم حَد �لعلماء من دور �لمر�أة في 
سلام بحسب هو�هم ومصلحتهم، كما فعل �لعديد من رجال  �لاإ

�لدين و�لحكام �لمسلمين مع بناتهم وزوجاتهم، وكان من �لممكن 
سلامية و�لقر�آن،  �أن يسلكو� طريًقا مختلًفا لا يتعارض مع �لمصادر �لاإ

فلم يكن من قبيل �لصدفة �أنهم لم يفعلو� ذلك. لقد ساعد ذلك 
في �لحد من �لتاأثير �لمتز�يد لدور �لمر�أة في �لفضاء �لعام. ربما كان 

�لرجال يدركون ضعفهم �لفكري وحدود قدرتهم على �لتحمل ومو�كبة 
معظم �لنساء في هذ� �لمجال. من يدري ما هي �لمساهمة �لتي ربما 
كانت �لمر�أة ستقدمها في �لطب �أو �لزر�عة �أو علم �لتنجيم لو ُسمح 
لها بالانخر�ط في �لمجال �لعام. خطو�ت تعزز سلطة �لنظام �لاأبوي 

تجاه �لفتيات و�لنساء وعزلهن �جتماعًيا وسياسًيا. وقد كان من �لسهل 
بالنسبة لعلماء �لمسلمين �لاعتماد على �لنص �لمكتوب وتفسيره 

وتاأويله بطريقة تمييزية تجاه �لمر�أة. قد تكون �لزوجة هي �لمسيطرة 
في �لمنزل، ولكن نشاطها ظل مقيد� عندما يتعلق �لاأمر بالاأماكن 

سلامي، حيث نصب �لرجال �أنفسهم �أولياء على  �لمقدسة للفكر �لاإ
�لمر�أة. 

كبنت لو�لدين مسلمين مغربيين يمارسان �لشعائر �لدينية، فاأنا كسائر 
�لاأسر �لمغربية �لمنتمية للمذهب �لمالكي �لسني، �لمنتشر بشكل 

سلام  �أساسي في شمال وغرب ووسط �إفريقيا باستثناء مصر. كان للاإ
حضور قوي وسط عائلتي، سو�ء في �ألمانيا �أو في �لمغرب. تلقيت 
سلامية من و�لد�ي وبخاصة من �أبي، و�ستفدت بشكل  نشاأتي �لاإ

خاص من تعاليمهما �لدينية �لتي تلقياها عبر �لاأجيال. كان جدي 
سبانية عام  �لاأكبر قاضياً وعمل في مدينة طنجة قبل بدء �لحماية �لاإ

1912. وهو �لعالم �لشرعي �لذي كان يؤدي في �لمقام �لاأول وظائف 

قضائية نيابة عن �لخليفة و�لسلطان ويسترشد بقو�عد �لشريعة، في ظل 

و�فته �لمنية، ليصبح و�لدي، وهو �لاأكبر بين �إخوته �لاأربعة، رب 
�لاأسرة. وسرعان ما قاده حماسه للسيار�ت �إلى �ألمانيا، و�ختار طريقا 

�آخر غير �لطريق �لذي سلكه �أجد�ده بالرغم من �أنه من حفظة �لقر�آن. 
سلامي �أن �لتعليم ليس  ُيظهر موقف �لعديد من علماء �لدين �لاإ

مقصوًر� على �لاأولاد فقط، فعمتي هي �لاأخرى كان لها نصيب من 
�لتعليم �أيضا، حيث �أصر جدي على تعليمها، على عكس �لعديد 
من �لفتيات �لاأخريات في سنها. وهو �لوضع �لذي ظل قائما �إلى 

حدود تسعينيات �لقرن �لماضي. فخلال سنو�ت �لحماية، لم يعتن 
سبان بتعليم �لشعب �لمغربي، ولم يكن هناك تعليم �إلز�مي للاأطفال  �لاإ

�لمغاربة. كان على �لشعب �لمغربي �أن يتولى �لاأمر بنفسه. وهو 
منطق �لسياسة �لعالمية �آنذ�ك بامتياز. وقد وصفُت بالفعل في كتابي 
"�لفتيات �لمسلمات" كيف تؤثر �لاأحكام �لمسبقة و�لمخاوف على 

�نصهار �لمسلمين في �لمؤسسات �لتعليمية �لاأجنبية. 
هناك حقيقة مثيرة للاهتمام على نحو خاص، وتتجلى في �أنه 

سلام بشكل غير  كلما كان �لو�لد�ن، خاصة �لاأب، �أكثر در�ية بالاإ
دوغمائي، ز�د هامش �لحرية لدى بناتهما. كثير� ما �أخبرتني و�لدتي 

باأنه في طفولتها وفترة �لمر�هقة، كان كثير من �لقضاة و�لاأئمة 
يسمحون لبناتهم من �لطالبات �رتد�ء �لتنانير �لقصيرة و�لبيكيني. 

و�أفضل مثال على ذلك هو �لعائلة �لملكية �لمغربية، فملك �لمغرب 
هو �أيضا �أمير �لمؤمنين، ولم تكن �لنساء في �لمحيط �لعائلي للسلطان 

�لمغربي �آنذ�ك ولا للملك محمد �لخامس لاحقا من �لمحجبات. 
لم تكن لالة عائشة، �إحدى بنات محمد �لخامس؛ سفيرة �لمغرب 

�إيطاليا فحسب، بل كانت �أيًضا  في بريطانيا �لعظمى و�ليونان و
ناشطة في مجال حقوق �لمر�أة وكان يساندها و�لدها في ذلك. ولم 

يفرض شقيقها �لحسن �لثاني، �لذي �أصبح فيما بعد ملك �لمغرب، 
�لحجاب على بناته �أيضا. وقد كان �بنه، �لملك �لحالي، �أول ملك 
في تاريخ �لمغرب يطلق على زوجته �سم �أميرة، وسمح لها بالظهور 

في �لفضاء �لعام. فاإلى ذلك �لحين، كانت زوجة �لملك وو�لدة 
�لاأمر�ء و�لاأمير�ت، و�لاأهم من ذلك، و�لدة �لعاهل �لمستقبلي، مختفية 

سلام وتاريخه  عن �لاأنظار. فكلما كان �لمرء على بينة بجوهر �لاإ
وناأى بنفسه عن �لاأفكار �لمتزمتة تجاه �لمر�أة، فاإنه لن يكون لقمة 
سلام. كان �لعامل  سائغة لاأي �أفكار تقلل من شاأن �لمر�أة باسم �لاإ
�لوحيد �لحاسم حينئذ هو �آر�ء �لعلماء و�لاأئمة و�لقضاة �لذين بالرغم 

من معرفتهم �لجيدة بتعاليم �لاسلام، �أيدو� �لتمييز ضد �لمر�أة. ويوجد 
ما يكفي من هؤلاء حتى يومنا هذ�، على سبيل �لمثال، في �لعديد 
سلامية وفي �لغرب كالدعاة �لسلفيين و�أنصار عقيدة  من �لبلد�ن �لاإ

خو�ن �لمسلمين، �لذين ينشطون في �ألمانيا بشكل كبير عبر �لعديد  �لاإ
من �لمنظمات، من بينها �لمجلس �لمركزي للمسلمين. ومنهم �أيضا 
خو�ن �لمسلمين، وكذلك طارق رمضان   �لقرضاوي �لزعيم �لروحي للاإ

وقد تم تاأسيسها في عام 859 م ـ حتى قبل جامعة �لاأزهر في مصر 
�لتي فتحت �أبو�بها عام 970 م ـ على يد فاطمة �لفهرية، �بنة رجل 
�لاأعمال �لثري محمد �لفهري �لذي ينحدر من �أصل تونسي. ويعود 
�سم �لجامعة �إلى �لقيرو�ن مسقط ر�أس فاطمة �لفهرية، �لتي مما لا 
شك فيه سُيحسب لها �إلى �لاأبد �أنها كامر�أة لعبت دور� هاما في 

سلامي. وهي ليست �لاأولى ولا �لاأخيرة في �لماضي  تاريخ �لفكر �لاإ
سلامي، بل حتى �لعقول �لاأجنبية وجدت طريقها �إلى فاس، من  �لاإ

نسانيات و�للاهوتي �لبلجيكي نيكولاس كلينارتس،  بينها �لعالم في �لاإ
ضافة �إلى  �لذي �أتقن معرفته باللغة �لعربية في �لقرويين عام 1540. بالاإ
ذلك، تضم مكتبة �لجامعة �لعديد من �لوثائق و�لمخطوطات �لتاريخية 

سلامية �لقيمة. هذ� فضلا عن بعض �لمجلد�ت منها كتاب  و�لاإ
�لموطاأ �لشهير، لصاحبه مالك بن �أنس، مؤسس �لمذهب �لمالكي. 

كما تضم نسخة من سيرة �لنبي لابن �إسحاق، ومخطوط كتاب �لعبر، 
وديو�ن �لمبتد�أ و�لخبر في �أيام �لعرب و�لعجم و�لبربر لمؤلفه �بن خلدون، 

�لذي ينظر �إليه �ليوم على �أنه كان �أحد رو�د علم �لاجتماع. 
بعد مرور جيل كامل وفي ظل �لحماية، و�صل جدي مسيرة �أبيه 

سباني. وفي �أو�خر �لخمسينيات  �لدينية، و�أصبح �إماما في �لمغرب �لاإ

تصوير: د�ر �لنشر �أيشبورن ـ تقديم كتاب �لمسر�ر

تصوير: سيناتس زيكر ـ في نقاش مفتوح
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�لفارهة �أو �آخر يذهب للحج وكاأنه في رحلة ترفيهية بالمملكة �لعربية 
�لسعودية. وهذ� يعني في كثير من �لاأحيان �أن �لاأمر مرتبط بالمظهر 

�أكثر من �لارتباط بماهية �لدين. ومن �لمحتمل �أن يكون لهذ� �لتفكير 
تاأثير على �أنجاب وتربية �لاأطفال �أيًضا. فغالًبا ما يعتمد هؤلاء �لاآباء في 

تصورهم بشاأن �لانجاب على تقليد �إسلامي �نتشر عند �لجيل �لاأول 
من �لمهاجرين ويتعلق �لاأمر باإنجاب ما لا يقل عن �أربعة �أطفال، وباأن 

�لله يضمن لكل مولود رزقه. لكن يقال �أيًضا �إنه بينما يمكن للمسلمين 
�أن يتوكلو� على �لله، ينبغي عليهم �أيضا �لتمسك بالحديث �لقائل" 

سلام لا يعفي �لفرد من �لمسؤولية  �عقل ناقتك وتوكل على �لله".فالاإ
�لشخصية. وكطفلة وحيدة يمكن هنا �إثبات �لاستثناء في �لقاعدة. 

صحيح �أنني حظيت باهتمام مرّكز من و�لدين مسلمين يمارسان 
شعائرهما، غير �أن هذ� لا يعني �أنني كنت مدللة �إلى ما لا نهاية. 

على �لعكس! كان يتم د�ئما تنبيهي ـ و�أحيانا بشكل محرج ـ على 
ضرورة �أن �أكون حسنة �لسلوك ومهذبة ومؤدبة ومتعاونة ومؤمنة. بالنسبة 

لي لم تكن هناك �ستثناء�ت. كلما �ستسلمت لتمثل دور �لطفل 
�لوحيد، كانت �أمي توقفني عند حدي دون لف �أو دور�ن. حتى 

عندما تعلق �لاأمر بالاألعاب �أو �لمجلات، لم يكن هناك �أي تساهل، 
�إذ� �أردت شيًئا  فالاستثناء�ت �لوحيدة كانت �لكتب و�لملابس. و
مختلًفا من عالم �لاستهلاك، كنت �أتوجه �إلى �أبي، على �أمل �ألا 

تتدخل و�لدتي. وخلال �إجازتنا في �لمغرب، كان �لاصر�ر على �لتعامل 
معي على قدم �لمساو�ة مع �لاأطفال �لاآخرين في �لاأسرة، لم يكن 

يسمح باأي مو�قف غير لائقة. ولم يسمح لي بالتحدث بالاألمانية �أمام 
�لاآخرين، لاأنه من غير �لمهذب �لتحدث بلغة لا يفهمها غيرنا. كما 

�ضطررت �إلى �رتد�ء ملابس محتشمة �أمام �أجد�دي �أو غيرهم من كبار 
�لسن �لذين كانو� يزورننا �أو عندما كنا نزورهم، حيث �رتد�ء �لسر�ويل 
�أو �لفساتين �إلى ما تحت �لركبتين على �لاأقل. لم ُيسمح لي بارتد�ء 

ضافة �إلى ذلك، يجب �ألا يكون مصدر تلك �لاأمو�ل  �أو �أطفالهن. بالاإ
من معاملات �أسعار �لفائدة �أو �لسند�ت �لمصرفية. كما لا يجوز �أن 
يكون قرضا، على غر�ر ما يفعله بعض �لمسلمين حتى �ليوم لكسب 

�لاحتر�م د�خل مجتمعهم و�لحصول على قروض للحج بها حتى لعدة 
مر�ت. ولا يمكن تحصيل �لاأمو�ل من مصادر �إجر�مية كالمخدر�ت �أو 
�لاتجار بالبشر �أو �لرهانات �أو �لدعارة. حقيقة �أن مغني �لر�ب �لاألماني 

�لمغربي و�لمسلم فريد بانغ �لذي يفتخر بكونه جامع عدد من �لاأمهات، 
ويغني في �أغنيته "في وقت ما" عن رغبته في دفع تذكرة سفر جدته �إلى 
مكة هو بالتاأكيد �أمر جيد. غير �أن �لطريقة �لتي يكسب بها ماله مقابل 
هذه �لتذكرة هي طريقة غير محترمة تجاه �لنساء، وهذه �لوظيفة لا تعد 

ربما من �لوظائف �لتي ُيسمح لاأمو�لها بتمويل �لحج. يجب �أيًضا �لتاأكد 
من رعاية �لاأطفال و�ألا يكونو� عرضة للضياع. وهذ� ما يرجح ذهاب كبار 

سلام، �للهم �إلا �إذ� كان �لفرد قد كسب  تمام �أركان �لاإ �لسن للحج لاإ
رزقا وفير� في سن مبكرة. عندئذ سنكون بالاأحرى �أمام نقص في �لنضج 
�لروحي و�لديني، وهو �لاأمر �لذي يجب ضمانه �أيًضا، لكنه غير متوفر 
في بعض �لاأحيان. لذلك ليس من �لمستغرب �أن تجد �ليوم في كثير 
من �لاأحيان على منصات �لتو�صل �لاجتماعي مثل فيسبوك و�نستغر�م 

شباًبا يشاركون صور سيلفي للحج من مكة و�لمدينة، وهم يتفاخرون بقلة 
نضجهم �لديني و�لروحاني. فالتفسير باأن �لمرء يريد فقط من خلال هذه 

�لصور �إخبار �لعائلة في �لوطن باأنه بخير، �أمر غير معقول للغاية في ظل 
توفر �لمكالمات �لهاتفية �لقديمة �أو �لرسائل �لنصية �لقصيرة �أو رسائل 
و�تساآب. وفي بعض �لحالات يبقى �لاأطفال �لصغار مع �أجد�دهم، 

حتى تتمكن �لاأم و�لاأب من �أن يمنحا لنفسيهما لقًبا فخرًيا "�لحاجة 
و�لحاج"، بعد �لطو�ف �لكبير على �لكعبة و�لرجم �لرمزي للشيطان. 

لقد �أصبح ذلك بمثابة مظاهر �لوجاهة �لتي تميز �إسلام �لقرن �لحادي 
و�لعشرين عند �لبعض، فلا فرق بين �لشخص �لذي يقتني ساعة رولكس 

�لثاني و�لثالث �لذين لم يكونو� قادرين على �ستيعاب خطاب رجل 
�لدين لاأسباب لغوية. ولهذ� �لسبب كان للدعاة �لسلفيون �لناطقون 

بالاألمانية على وجه �لخصوص حضور� قويا بين �لجيلين �لثاني 
و�لثالث، وهم من سهل �لتو�صل مع هؤلاء �لاأطفال و�لشباب. غير �أن 
ذلك خلق بالمقابل مشكلة �أكبر، تمثلت في تسرب �لاأفكار �لسلفية 
�إلى عقول �أجيال مرتبكة. كما يرى �لمرء، فاإن مطلب �عتماد �للغة 

�لاألمانية كلغة للخطيب، و�لذي غالبا ما تتمناه �لعديد من �لاأطر�ف، 
ليس د�ئًما �لحل �لتلقائي لجميع مشاكل �لتطرف لضمان �ندماج 

�أفضل. فهؤلاء �لسلفيون تحديد�، هم �لذين زرعو� �لتطرف ويتطلب من 
�لمجتمع ككل محاربته مرة �أخرى.

 شخصياً �أجد �أنها نعمة عظيمة �أن و�لد�ي، وفر� علي هذه �لفوضى. 
وهذ� غالبا ما يعني �أن �لناس مثلي يشعرون ببعض �لغر�بة في فهمنا 

سلام. فعلى �لرغم من دروس �لقر�آن �لمؤقتة في مساجد �لفناء�ت  للاإ
�لخلفية، �ستمر �لتلاميذ في �لتطور ولم يقبلو� كل محاولات �لمعلم 

�لاستبد�دي بغرس هذه �لاأفكار في عقولهم. �إذ غالًبا ما كانت �لاأسئلة 
�لحرجة غير مرغوب فيها. وفي �لوقت �لذي يعد فيه �لتسامح وقبول 
�لاآخر حجر �لز�وية �لاأساسي في نشاأتي �لدينية، فاإن �لاأمر مختلف 

سلام في �لشارع  بالنسبة للعديد من �لشباب �لمسلم �لذين يدعون للاإ
�ليوم من خلال توزيع �لقر�آن �أو عبر وسائل �لتو�صل �لاجتماعي �أو 

من خلال جمعيات �لطلاب �لمسلمين، بغض �لنظر عما �إذ� كانو� 
من معتنقي �لاسلام �أو مسلمين بالفطرة. فلا يبدو �أن روح �لتسامح 

و�لرحمة هذه تلعب دور� لديهم. بدلاً من ذلك ، فاإنهم يعطون �نطباًعا 
باأنهم خائفون من �لاستسلام للتناقضات و�لتنوع �لذي يمثلونه باأنفسهم 
من خلال تنوعهم �لعرقي �أو عبر ما يعيشونه من تنوع في �ألمانيا. وهذ� 

على �لرغم من حقيقة �أن �لقر�آن نفسه يتحدث في سورة �لحجر�ت 
�لاآية 13 عن هذ� �لاأمر بقوله:" َيا �أيَُّها �لنَّاُس �إِنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر 
َو�أنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرفُو�ۚ  �إِنَّ �أْكَرَمُكْم ِعنَد �للَِّه �أْتَقاُكْم 
ۚ �إِنَّ �للََّه َعِليٌم َخِبيٌر". لم يكن و�لد�ي من مؤيدي تفسير�ت �لشباب 
�لمسلم �لتي تفيد باأن �لمسلم �لحقيقي هو شخص ذو لحية طويلة 
سلام  �أو �أن تغطي �لمر�أة نفسها بالكامل. و�لد�ي يمارسان �أركان �لاإ

�لخمسة ويتبعانها مثل �لعديد من �لمسلمين �لاآخرين في �لعالم وفي 
�ألمانيا، يمارسان عقيدتهما ويؤديان �لصدقات ويصليان ويصومان 

ويحجان. لقد علماني هنا في سن مبكرة كيف �أتعامل بمسؤولية مع 
�أهمية �لحج بالنسبة للمؤمنين، و�لتي نادر�ً ما �ألاحظها لدى �لعديد من 

سلامية �لخمسة  �لمسلمين �ليوم. فالحج هو �لوحيد من �لو�جبات �لاإ
�لتي ليس من �لضروري �أد�ؤها، لاأنه مرتبط بشروط معينة. 

يجب �أن يكون �لمال �لمخصص للحج قد تم كسبه من خلال عمل 
صادق، ويفضل �أن يكون مما كسبه �لمرء بنفسه. هذ� صعب بعض 

سلام�لشيء خاصة بالنسبة لربات �لبيوت �للائي يعتمدن على �أمو�ل �أزو�جهن  تصوير: مؤتمر �لاإ تصوير: زينب �لمسر�ر ـ فعالية �لاعلام و�لهجرة تصوير: سيناتس زيكر ـ حفل توقيع
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عن �لمسار �لذي سلكوه كمسلمين. كان جد�ي من جهة �أمي 
كريمين ويقدمان يد �لمساعدة، بالرغم من �إمكانياتهما �لمتو�ضعة. 

لم تكن �لاأحكام �لمسبقة تسيج علاقاتهما بالاآخرين. ولم يسبق لي 
�أن سمعتهما يغتابان في �أحد ما. ذ�ت مرة �أخبرتني و�لدتي كيف 

�أنها، عندما كانت لا تز�ل صغيرة جًد�، كانت تقضي بعض �لاأمور 
رفقة �أمها في �لمدينة �لعتيقة، وفي طريق �لعودة �إلى �لجادة �لكبيرة 

بالقرب من شاطئ �لمدينة، مر� بحانة، كان بجو�رها �أرض فارغة من 
�لمباني، ينام فيها بعض �لرجال �لمسلمين و�لشبان من فرط ثمالتهم 

ـ فالخمر وفق معظم �لعلماء غير مباح ـ كان �لعديد منهم مدمنا 
وفقير�، غير �أن جدتي بدل �أن تلعنهم �أو تنظر �إليهم بازدر�ء بسبب 
حالهم، طلبت لهم �لهد�ية و�لرحمة. لم يكن �حتقار �لاآخرين من 

صفاتها.
كتب �لشاعر �بن عبد ربه �لاأندلسي ذ�ت مرة �أن �بن �لحسين، 

سلام جاء ليرفع من شاأن  حفيد �لنبي و�بن بنته فاطمة، قال �إن �لاإ
�إنه دين يجلب �لكمال �إلى غير �لمكتمل ويعلم �لكرم  �لمستضعفين و
ماء في  لضيقي �لاأفق. على �لرغم من �أن هذ� �لاقتباس يشير �إلى �لاإ
ذلك �لوقت �للائي ُسمح لهن بالزو�ج، فاإن �لرحمة تفيض على هذ� 

سلام هو �لعفو، قالها و�لدي عندما  �لاأمر. �لاسلام دين رحمة، �لاإ
سلامية" �لمستعرة  تابعنا في نهاية عام 2014 صور تنظيم "�لدولة �لاإ
في سوريا و�لعر�ق عبر نشر�ت �لاأخبار.  وقبل كل شيء؛ �لاسلام هو 

سلام. ما نعيشه نحن �لمسلمين بوعي ودون وعي، على �أنه �لاإ

�أبًد�، طالما �أنني لم �أنس �لله، فالله لن ينسى عباده �أيضا. ويجب �أن 
�أفعل �لخير بانتظام، ليس طمعا في �أجر ولكن خالصا لوجه �لله، بنية 
صادقة. و�أظهر صيف �ألفين وخمسة عشرة، بالنظر �إلى قضية وصول 
�للاجئين �إلى �ألمانيا، �أمر� غريبا خاصة لدى بعض �لمسلمين �لذين 
تجندو� لتقديم يد �لمساعدة في هذ� �لمجال. �إذ كانو� د�ئما يقولون 
�إن �أنشتطهم كانت في سبيل �أن يكافئهم �لله نظير ما قامو� به. �إنه 
سلوك صبياني في نظري. �إذ تعتبر هذه �لشريحة �لمسلمين و�لعديد 
من هؤلاء �لدعاة �لهو�ة �أن �أفعالهم �لتي يزعمون �أنها جيدة، نوعا من 

نظام �لمقايضة. 
يقال �إنه قبل دخول شهر رمضان بفترة وجيزة، يتعين على �لمرء �لقيام 

ببعض �لاأعمال �لصالحة من �أجل �لحصول على بعض من �لحسنات. 
فقر�ءة سورة �لفاتحة خمس مر�ت في �ليوم، تؤمن سبعة �آلاف حسنة، 

وثلاثون نقطة مقابل تحية "�لسلام عليكم ورحمة �لله وبركاته" مع ضمان 
�لدخول للجنة. فهل نظام �لتنقيط هذ� كفيل بضمان �لد�ر �لاآخرة؟ يا له 

من منطق! وبعدها ينبغي �لتوجه �إلى فيسبوك، بورصة �لحسنات للحصول 
على �إعجابات �لبركة. من يحتاج لنظام �لبنوك �لعقارية هذ�؟ فحتى �أتباع 

د�عش لديهم فرصة لمحو كل �أفعالهم �لسيئة، ما عليهم سوى ذكر 
سبحان �لله وبحمده مئة مرة في �ليوم. 

نظام �لتفكير هذ� هو فكر قديم عند �لكثير من �لناس. �إذ يعتقد 
�لكثير من �لمسلمين �أن لله نظاما للتقييم و�لتنقيط بحسب �لاأعمال 
يثار،  �لصالحة. و�لنتيجة هي �أنه �أصبح لنا �إسلام لا نمارسه بد�فع �لاإ
بل �إسلام مادي سطحي. ومن �لمفارقات �أن هؤلاء �لمسلمين �لذين 
يسعون للحصول على مكافاآت دنيوية يتباهون في �نتقاد �لر�أسمالية، 

لكنهم لا يدركون �أن تفكيرهم �لديني يخضع تماًما لهذ� �لنظام 
�لاجتماعي. �أخبرني و�لد�ي د�ئًما �أنه �إذ� ما كانت للمرء ثروة كبيرة 

و�أر�د �أن يترك شيًئا ما على �لاأرض، فيجب �أن يكون شيًئا يخدم عامة 
�لناس. لذ� بدلاً من بناء مسجد في منطقة يوجد بها �أصلا مسجد، 

ينبغي حفر بئر �أو �إنشاء د�ٍر للاأيتام �أو مدرسة �أو ز�وية، ويكفي زرع 
شجرة فقط. عندما كنت طفلة، كنت �أو�جه بالغضب، عندما �أحلف 

على �أنني �أقول �لحقيقة. وقد �أدى ذلك �إلى �أنني �ليوم د�ئًما �رتاب 
عندما يجعل �لمسلمون �لصغار كلمة "و�لله" لازمة في �أحاديثهم. 
�أكلت "و�لله" دونر كباب، و�لله ر�أيت �لملابس �لد�خلية للمعلمة. 

�أو �أنني �أعاني من صد�ع في �لر�أس - و�لله. ”من لم يف بوعده 
عليه صيام ثلاثة �أيام كفارة. هل هذ� معروف لدى �لمسلمين �لكبار 

و�لصغار �أصحاب لازمة "و�لله"؟ وهي �للازمة �لتي �أصبحت منذ 
سنو�ت، تحظى بشعبية كبيرة حتى لدى �لشباب غير �لمسلمين، �أي 

ما يعرف بلغة شباب �لدرب.  
من ناحية �أخرى، كان ُيسمح لي د�ئًما بطرح �لاأسئلة �لدينية �لتي 

كان و�لدي يشرحها لي �أفضل من و�لدتي. وهي �لتي لم تذهب �إلى 
مدرسة ولا قر�أت قر�آنا. غير �أن �لحكمة �لتي تحدثت بها رغم عدم 

تمدرسها، �أجدها �أحيانا معجزة. لاأنني �لتقيت في كثير من �لاأحيان 
باأناس، على �لرغم من تعليمهم، كانت تنقصهم شر�رة �لدفء 

و�لمعرفة. فقوة معرفة و�لدتي ر�جع بالاأساس �إلى �لتعددية �لدينية 
�لتي عاشتها وهي طفلة في طنجة، حيث كان �ليهود و�لمسيحيون 
و�لاأجانب على �تصال د�ئم. كان �أجد�دي يعاملون �لناس باحتر�م، 

بغض �لنظر عن مذ�هبهم �لدينية ووضعهم �لاجتماعي، وبغض �لنظر 

�لسر�ويل �لقصيرة �أو بدلات �لسباحة �إلا على �لشاطئ �أو في �لمنزل 
عندما يكون خاليا من جدي �أو �أحد �أعمامي �لاأكبر سناً، على �لرغم 
من �أن �أجد�دي و�أعمامي شجعو� مر�ًر� �لابنة و�لاأخت �لصغرى، �أي 
و�لدتي، على �أن ما �أقوم به لا يزعج �أحد�. غير �أن و�لدتي لم تكن 
تتساهل مع هذ� �لاأمر، وظلت تشرح �أنه لا ينبغي �أن �أعامل بشكل 

مختلف عن �أبناء �لعائلة، فلا مجال للاستثناء�ت، فقط لاأنني نشاأت 
في �ألمانيا، ولاأن �أفر�د �لاأسر �لاأخرى �أو �لجير�ن �لذين يعيشون في 

�أوروبا مثلنا، بفرنسا �أو بلجيكا �أو هولند�، غالًبا ما كان سلوك �أطفالهم 
وشبابهم، صاخًبا وغير محترم، وهو ما كانت و�لدتي ترفضه بشدة. 

فغالًبا ما كانو� يعاملون �أقاربهم في �لمغرب كخدم ويرفضون مشاركتهم 
حياتهم �ليومية، بل كان ينبغي فجاأة لهذه �لاأسر َتكييف يومها بناء 
على رغبات هؤلاء �لمهاجرين، وليس غريبا �أن هؤلاء �لزو�ر �لقادمين 
من �لخارج، لا يتمتعون بسمعة طيبة لدى بعض �لعائلات، خاصة 
�أولئك �لذين يعيشون في ضو�حي �لمدن �لفرنسية �لذين يتفاضلون 
على �أقاربهم �لمتو�ضعين. فغالًبا ما يقومون بتسخيرهم كخدم في 

�لمنازل �أثناء فترة عطلهم �لصيفية �لتي يقضونها في منازلهم �أو 
شققهم، وبخاصة �لفتيات غير �لمتزوجات. �إذ يتعين عليهن �لطهي 
و�لتنظيف و�لغسيل، تحت �أنظار �لو�لدين وبرضاهم، على �أمل �إيجاد 
فرصة لتزويج �إحدى �لفتيات لاأحد �أبناء عمومتها �أو �لاأقارب �لذين 
يعيشون في �أوروبا. وهو ما يسمح بقبول هؤلاء �لاآباء بتعرض بناتهن 

ذلال من قبل هؤلاء �لاأقارب �لمقيمين في �أوروبا.   �أحياًنا للاإ
من �لناحية �لدينية ، قيل لي د�ئًما �إن �لله �أقرب �إلّي من حبل �لوريد، 

�إنني لا �أستطيع �أن �أغش �لله �أبًد�، �أو �أن �أخفي عليه سر�، وينبغي �أن  و
تكون نيتي د�ئما حسنة. لا يجب �أن �أخاف �لناس �أبًد� �أو �أسمح لاأي 

سلام 2013شخص �أن يخيفني، فالله فوق �لجميع. ولا يجب �أن �أخشى شيئا  تصوير: زينب �لمسر�ر ـ مؤتمر �لاإ
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"مبدأ األمل أو كيف نمضي قدما في الحياة."

ميمون عزيزي هو طبيب مختص في طب �لاأعصاب و�لطب �لنفسي و�لعلاج �لنفسي وطب �لطو�رئ. وهو 
�إلى ذلك باحث في �لعلوم �لسياسية و�لاجتماعية و�لفلسفة و�أستاذ محاضر وناشر . كرس حياته منذ سنو�ت 
�لمسلمين. �لعصبية للمرضى  �لنفسية و�لاجتماعية  �لاجتماعية  �لطبية و�لرعاية  �لرعاية  للعمل في مجال 

�لجيل �لثاني ـ ميمون عزيزيمسار�ت مغربية �ألمانية

نسان. هذ� ما  �لهجرة من �لوطن هي �أسو�أ مصير يمكن �أن يو�جه �لاإ
قاله و�لدي �لذي توفي في عام 2011. هذ� �لاأمر �أثر عليه بشكل 

لم يتمكن من تجاوزه طيلة حياته. �ضطر و�لدي �إلى مغادرة �لمغرب 
عام 1960، ووصل �إلى �ألمانيا مرور� بعدة محطات. وفي �ألمانيا 
تمكن من �لحصول على عمل بسرعة، و�رتقى في عمله. غير �أن 

�لشعور بالوحدة وعزل �لعمال �لضيوف، كما كان يسمى وقتها 
�لو�فدون �لجدد �إلى �ألمانيا، عن �لسكان �أزعجه كثير�. في �لبد�ية 
عاش كمعظم �لعمال �لضيوف في مساكن خشبية. وكان عليه �أن 
يعتاد على �لبرد �لشديد وعلى �إيقاع �لحياة �لمختلف هنا. �ستغرق 

�لاأمر وقًتا طويلاً قبل �أن ينتابه �لشعور �أنه بد�أ يفهم وطنه �لثاني بشكل 
ما. تسلق بسرعة �لسلم �لوظيفي وبالسرعة نفسها حصل على شقة 

وتمكن من �إعالة �أسرته في �لمغرب. خطوة حققت له �لشيء �لكثير، 
�إلا �أنه لم يشعر قط �أنه صار جزء� من مجتمعه �لجديد، وظل �لشعور 

بالغربة يلازمه حتى وفاته. لذلك ظلت فكرة �لعودة �لنهائية �إلى 
�لمغرب تد�عب �أفكاره، لكنه حتى هناك لم يعد مرحبا به هناك، 

على عكس �لنقود �لتي كان يرسلها، هذ� ما كان يكرره دوما. ومع 
ذلك، قرر في وقت مبكر جًد� جلب عائلته �إلى �ألمانيا، في �إطار ما 

يطلق عليه بلم شمل �لاأسر. 

وقتها لم يكن عمري تجاوز �لاأربع سنو�ت، وكنت قد �لتحقت بمدرسة 
لتعلم �لقر�آن. عندما �أحاول �أن �أتذكر هذه �لفترة، تقفز �إلى مخيلتي 

صور مدرسة �لقر�آن مصحوبة بر�ئحة �لحقول �لمزهرة �لمحيطة. عندما 
وصلت �إلى �ألمانيا، تولد لدي شعور خانق بالوحدة �لتامة، بالرغم من، 
وجود و�لدي من حولي. لكني �فتقدت عماتي و�أعمامي وباقي �أقاربي. 

وكنت �أسمع عبار�ت �لمو�ساة من و�لدي دوما باأننا سنزورهم في كل 
صيف. وبالفعل صدق و�لدي �لوعد، كنا نسافر �إلى �لمغرب كل 

عام. كانت زيارة مسقط �لر�أس و�لاأقارب و�لاأكل هناك ترفعنا �إلى قمة 
�لسعادة. كان �لاأمر شبيها بعودة �لروح �إلى �لجسد. لكن �ألم �لود�ع 

كان يزد�د في كل مرة، ومع مرور �لسنين تعودت حتى على ذلك. في 
�لبد�ية شكلت �للغة لي �أكبر �لصعوبات في �لمدرسة باألمانيا. لم تكن 
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لغتي �لاألمانية في �لمرحلة �لابتد�ئية كافية وبذلك �أصبحت معزولا و 
مقصيا، لم �أتمكن من �لانخر�ط مع �لاآخرين ولم يكن لي خيار �آخر. 

لم يكن �أحد من �لتلامذة يدعوني �إلى حفلة عيد ميلاده. كنت 
�أشعر وكاأني جسم غريب في �لفصل. �أدرك و�لدي �لموقف و�ألحقني 
بدروس خاصة لتعلم �لاألمانية على يد مدرسة متقاعدة من �لمرحلة 

�لثانوية، �لسيدة �لدكتورة ييغر �لتي توفيت قبل عقد من �لزمن. كنت 
�أتلقي على يدها ثلاث حصص خصوصية كل �أسبوع. كنت �أحس 

بالبهجة و�أنا �أرى كيف كانت قدر�تي �للغوية تتحسن شيئا فشيئا. 
لم تكن تو�جهني صعوبات في مادتي �لرياضيات و�لرياضة، لكني 

صرت �لاآن �ألحظ �لتحسن حتى في مادة �للغة �لاألمانية. وصرت في 
�لسنة �لمدرسية �لثالثة �أحصل على تقييم يتر�وح بين جيد ومقبول. 

وفي �لسنة �لر�بعة، �صبحت �أحصل على تقييم جيد بشكل مستمر. 
مدير �لمدرسة �لابتد�ئية " فر�يهيرفون شتاين" بمدينة هاغن؛ �لسيد 

بر�ند قبل �نضمامي �إلى نادي �لشطرنج، وكان ذلك نقطة تحول 
هامة في حياتي. فمنذ ذلك �لحين �أصبحت بد�أت �أثير �نتباه زملائي 

�لذين بد�أو� يحترمونني، ولكنهم ما ز�لو� لا يدعونني �إلى حفلات 
عيد ميلادهم. وفي �حتفالات �لمدرسة، كنت �ألاحظ كيف كان 

�أولياء �أمور زملائي يتفادون �لاختلاط بي �أو بو�لدي. ومع ذلك، 
تمكنت من �جتياز �لمرحلة �لابتد�ئية و�لتحقت بالمدرسة �لثانوية. 
�لسنتان �لاأوليان في �لمرحلة �لثانوية هما بمثابة تجربة، وفي حال 

كان �لمستوى �لتعليمي عال بالنسبة للتلميذ ينقل حينها �إلى �لمدرسة 
�لعملية متوسطة �لمستوى. كان معظم �أساتذتي في ذلك �لوقت �أن 
يكون مصيري كذلك، بحسب ما قيل لي بعدها. مع ذلك، كنت 
مقتنعا �أنني ساأنجح في هذ� �لتحدي. في �لفصل نفسه كانت معي 
تلميذة تركية وتلميذ من شرق �أسيا، و�لباقون �ألمان. ولكن مع �لوقت 

جاء �آخرون من �أصول �أجنبية. في هذه �لاأثناء كنت وصلت في �أد�ئي 

�أنني رفضت منصب ممثل �لتلامذة على صعيد �لمدرسة، لاأنه كان 
لا يز�ل هناك �أشخاص في مدرستي لا يريدونني في هذ� �لمنصب. 

لكني لم �أعد �أكترث لذلك، و�نصب �هتمامي على �لمدرسة وممارسة 
�لرياضة. ثم بد�أت �أهتم بالاأدب �لاألماني و�لفلسفة. و�تسعت قائمة 
�هتماماتي �إلى مجالات �أخرى مثل �لفن و�لدين. كانت رحلة �إلى 

عالم مختلف تماًما. فاكتشاف �لكون، �إحساس لا يز�ل يسيطر 
علي حتى �ليوم، ولا تز�ل �لقر�ءة رفيقي �إلى �ليوم. في فترة لاحقة 
من �لدر�سة �لثانوية شاركت في برنامج للتبادل �لمدرسي فاأقمت 

لفترة معينة في �لولايات �لمتحدة ثم لاحقا في فرنسا. بعد �جتياز 
�متحانات �لثانوية �لعامة بنجاح ودون �أية صعوبات، �أحسست بالفخر 

بالتفوق �لذي حققته. و�لاآن �أصبحت ذلك �لتلميذ �لمثالي وليس 
�لاأجنبي �لذي تشير له �لبنان. �أثبت للجميع ما لم يكن يتوقعه �أحد. 

لا �أحد كان يصدق �أنني ساأنهي در�ستي �لثانوية كاأفضل تلميذ في 
ذلك �لعام. وهو ما جعلني فخور� للغاية ومبعث فخر لاأبي �أيضا. 

صممت وقتها على در�سة �لطب، وكان علي �جتياز ما كان يعرف 
ضافة �إلى ضرورة �لحصول على  حينها باختبار �للغة للاأجانب بالاإ

درجة معينة في �لثانوية �لعامة للالتحاق بكليات �لطب. �ضطررت 
جر�ء �لاختبار على �لرغم من �أنني تجاوزت �لدرجة �لمطلوبة  لاإ

للالتحاق بكلية �لطب. وتمكنت هنا �أيضا من �إنجاز �لمهمة. بعد 
�لانتهاء من �متحانات �لثانوية كافاأت نفسي برحلة طويلة �إلى �إيطاليا، 
دفعت تكاليفها مما �دخرته من مال كسبته من عملي خلال �لعطل 

�لمدرسية. بعدها �لتحقت بكلية �لطب في مدينة �إيسن بغرب 
�ألمانيا. كانت در�سة صعبة، لكني �ستفدت منها كثير�. بشيء 

من سذ�جة �لشباب، �عتقدت �أن �أساتذة �لجامعات هم �أشخاص 
مثقفون ومتمرسون وعلى �طلاع بالثقافات �لاأخرى. عبثا، كنت �أتوقع 

�لمزيد من �لتفهم و�لانفتاح في �لجامعة. ففي �ليوم �لاأول �لذي لا 
زلت �أذكره جيد�، بد�أ �أستاذ خلال كلمته �لترحيبية، في عد �لطلاب 

�لاأجانب �لمحتملين في �لفصل. و�أنهى كلمته باأن "�أعد�د �لطلبة 
�لاأجانب في تز�يد، لنرى �إلى �أين سيقودنا هذ�". موقف سبب لي 

�نزعاجا ظل ير�فقني طيلة فترة �لدر�سة. 

كانت �لاأحكام �لمسبقة في تلك �لاأيام منتشرة على نطاق و�سع 
في �لمستشفيات. �إذ كنت د�ئما في نظر �لجميع ذلك �لطالب 
�لاأجنبي �لذي سيعود �إلى وطنه في وقت ما. هنا �أيضا، سارت 
�لاأمور على عكس ما كان ياأمله �لبعض. فبخطى ثابتة �أكملت 

در�ستي بنجاح، لاأبد�أ �أخيًر� �لعمل في �لوظيفة �لتي حلمت بها. 
كان �لاأمر ممتعا للغاية وبسرعة كبيرة و�صلت فترة �لتخصص 

كطبيب �أعصاب، ثم في �لطب �لنفسي و�لعلاج �لنفسي. كنت 

�إلى مستوى عال. وكان مستوى �لتقييم �لذي �أحصل عليه يتر�وح 
بين جيد وجيد جد�. لم يختلف �لاأمر كثير� في �لنشاط �لرياضي، 
�إذ �أصبحت من �للاعبين �لاأساسيين خاصة في مجال كرة �لقدم 

و�لرياضات �لقتالية. من يسمع هذ� يعتقد �أني �أصبحت مندمجا في 
محيطي، لكن في �لحقيقة، كلما حققت مزيد� من �لنجاح ، كلما 

ز�دت �لمشاكل. بعض �أساتذتي كانو� يحاولون بكل قوتهم �إقناعي 
بالتوجه نحو �لتاأهيل �لمهني. وفي بعض �لمو�د لم �أحصل على ما 
كنت �أستحق من تقييم، لكن وعلى �لرغم من ذلك تمكنت من 
�إثبات نفسي. �أدركت �أيًضا بسرعة كبيرة �أن �لبعض من �لاأستاذة 

كانت لديهم �أحكام مسبقة، خاصة و�أن بعضهم لم يكن يعرف عن 
ثقافتي �إلا �لقليل. كنت بالنسبة لهم "�لمغربي" �لذي تمكن من 

�لالتحاق بمدرسة ثانوية �ألمانية. وكنت كلما وقعت في خطاأ ما غالبا 
ما �أسمع عبارة "�للغة �لاألمانية، لغة صعبة" و�لمقصود بها تذكيرك 

باأنك �أجنبي ولن تجيد ما يجيدونه. كنت �أغلي غضبا في د�خلي، 
ولكني لم �أكن �أظهر ذلك. كنت �أقر�أ كثير� حتى �أصبحت �لمكتبة 

بمثابة بيتي �لثاني. وجدت بوصلتي، فالرياضة منحتني �لتقدير �لذي 
كانت روحي في �أمس �لحاجة �إليه، و�لقر�ءة باتت بو�بتي على �لعالم. 
وبالرغم من مقاومة بعض �لاأساتذة، تمكنت من �إحر�ز تقدم كبير في 

�لمدرسة. و�بتد�ء من �لسنة �لسابعة فصاعًد�، �أصبحت بين �أفضل 
ثلاثة تلاميذ في �لمدرسة. لم �أتوقف عن �لقر�ءة و�أصبح وقت فر�غي 
موزع بين �لرياضة و�لقر�ءة. صار هذ� �لوضع بمثابة درع و�ق يحميني 

ويفتح لي �إمكانيات لا حصر لها. �أصبحت �لاأفضل في �لفصل 
وصرت د�ئما على لائحة �لمدعوين �إلى حفلات �أعياد ميلاد �لتلامذة. 

�أنجزت �لمهمة وصرت و�حد� منهم، صرت �أشارك مثل �لاآخرين في 
�لرحلات �لمدرسية كما تحسنت تدريجيا علاقتي مع �لاأساتذة. 

نظمت بطولات في كرة �لقدم و�لكرة �لطائرة بالقاعة �لرياضية بمدينة 
هاغن. ومع �لسنة �لتاسعة صرت �نتخب د�ئما كعريف للفصل. غير 

�أرغب في �لتعرف على �لطب من جو�نبه �لمختلفة. لذ� عملت 
لفترة طويلة بشكل مو�ز كطبيب طو�رئ وطبيب تخدير، تسلقت 
سلالم �لمهنة درجة درجة، ووصلت مناصب عالية في �لمجالين 
وكنت قادر� على �لاختيار بين منصب في طب �لاأعصاب �أو في 
طب �لطو�رئ، فاخترت �لاأخيرة وعملت لسنو�ت كثيرة كطبيب 

طائر. كنا ننقل �لمرضى من شتى �أنحاء �لعالم، على متن طائر�ت 
تم تحويلها �إلى وحد�ت عناية مركزة �إلى �ألمانيا �أو هولند�. خلال 

هذه �لفترة، زرت �أكثر من 96 دولة. �أما �ليوم، فاأطير في �لمناسبات 
فقط. وفي �لوقت نفسه و�صلت �لاهتمام بالاأدب و�لفلسفة �لاألمانية 

مع �لانفتاح على �لاأدب و�لفلسفة �لعربية و�لفكر �لاسلامي �أيضا. 
�أنهيت در�سة �لفلسفة بالتركيز على �لفيلسوفين نيتشه وكانط. 

سلامية لاأكثر من عشر سنو�ت  غير �أنني �نغمست في �لفلسفة �لاإ
لاكتشف ثقافتي. كان صوًتا د�خلًيا يدفعني نحو ذلك، فبد�أت 

سلامي. بد�أت �لاأسئلة  بالقر�ءة لفلاسفة �لعرب و�لتاريخ �لعربي �لاإ
تدور في خلدي، من �أنا؟ ولماذ� نعيش في كنف ثقافة �أجنبية؟ ومن 
�أين جئت؟ ومن �أجل تعميق معرفتي، درست �لعلوم �لسياسية وعلم 

�لاجتماع. في �لعلوم �لسياسية، �أنهيت عملي �لذي د�م لفترة طويلة 
حول �لربيع �لعربي ونشرته في كتاب. وتمخض �هتمامي �لمتز�يد 

بالكتابة عن عدة كتب في مجالات مختلفة. وهي بالتاأكيد ليست 
�آخر ما كتبت. وشرعت في �لقاء �لمحاضر�ت، وهو ما فتح لي بابا 
سلاميين،  جديد�. شعرت باأنني قريب جًد� من �لمفكرين �لعرب �لاإ
ولكن �أيًضا من �لمفكرين �لاألمان مثل غوته وروكرت وريلكه. هذ� 
ضافة �إلى هامر بورغستال و �آنا ماري شيميل �لتي تعرفت عليها  بالاإ
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شخصيا. وو�صلت �لغوص في عالم �لاأدب و�لمعارف وما زلت 
كذلك �إلى �ليوم. 

تعرفت على ديني من جديد، وجدت ديًنا �أنتج شعر�ء وفلاسفة 
سلام، على حد تعبير �آنا ماري  ر�ئعين. جذبني �لبعد �لصوفي للاإ

شيميل �إلى مد�ر�ته. �كتشفت في رباعيات جلال �لدين محمد �لرومي 
عالم �لروح و�لرحلة �إلى �لامتد�د�ت �للانهائية للروح. ملاأتني ولا 

تز�ل تملاأني بالتو�ضع مجلد�ته �لمثنوية. يا له من رجل حكيم يبشر 
بالخير في �أعماله ويصف معنى �لحب �لذي لا مثيل له. �كتشفت 

�لصوفية ومحيطها �للامتناهي من خلال جلال �لدين �لرومى. محيط 
تنبعث منه �لاأرو�ح على شكل قطر�ت وتغرق مرة �أخرى بعد �لتجارب 
�لحسية. بحر من �لنعيم! غصت فيه مع �لحلاج �لمتمرد �لذي كان 
عليه �أن يموت لاأنه �دعى �أنه "�لله". قر�أت "ترجمان �لاأشو�ق لابن 
عربي ومنطق �لطير للعطار. تعرفت على �لروح �لشعرية لهذ� �لدين، 
روح ناعمة ود�فئة وَخيرة ورحيمة بلا حدود. قارنت هذه �لتجارب 
بتجاربي في �لو�قع، كان قلبي يعتصر �ألما لاأني شعرت �أن هؤلاء 
سلامي قد تعرضو� للتغييب. قر�ء�تي لزيغريد  �لعظماء في �لعالم �لاإ

هونكه و�آنا ماري شيمل ولاأعمال �لعظيم روكرت و�لمعلم �لكبير غوته 
سلام. فهمت �أيضا كيف كان �لعرب  علمتني كيف �أعجب هؤلاء بالاإ

يتبارزون بالشعر في �أوقات سابقة. ففي �لاأندلس �إبان �لعصر �لذهبي 
سلام، كان �لاأمر عاديا، �أن يناقش فلاسفة مثل �بن رشد بالقرب  للاإ

من �لمسجد ما �إذ� كان �لعالم قد نشاأ في �لزمن �أم خارج �لزمن، 
محدث �أم قديم، �أو ما �إذ� كان �لله قد ُوجد قبل �أو في �لزمن. كانو� 

يتناقشون ما �إذ� كانت �لروح خالدة �أم لا، وبعد ذلك يدخلو� للمسجد 
للصلاة. كانو� مسلمين متدينين لا يخشون طرح �أسئلة من �لمفترض 

�أنها تتعارض تماًما مع �لدين نفسه. كان بالنسبة لهؤلاء من �لطبيعي 
مناقشة دور �لنبي و�لسؤ�ل و�لتساؤل �إذ� كان يجب �أن يكون �لنبي 

فيلسوًفا في �لاآن نفسه. ر�أى �بن رشد �أنه من و�جب رجل �لدين �أن 
يكون فيلسوًفا �أيًضا. 

ودوى كلام الرومي العظيم في اأذني: 

"تعالى لا يهم من �أنت، و لا �إلى �أي طريِق تنتهي

تعاَل .. لا يهم من تكون

عابر سبيل .. ناسكاً .. �أو عاشقاً للحياة

تعاَل .. فلا مكان للياأس هنا

تعاَل .. حتي لو �أخللَت بعهدك �ألف مرة

فقط تعاَل لنتكلم عن �لله”

�جتماع علم �للاهوت و�لفلسفة، �أثمر ليس فقط في هذين �لمجالين، 
ولكن �أيًضا في �لعلوم �لطبيعية. كان علماء �لدين �لمسلمون 

فلاسفة ورياضيين وعلماء فلك في �لوقت نفسه، كانو� متعددي 
عجاب هو �أن حكام ذلك �لوقت كانو� �أيضا  �لاختصاصات. �لمثير للاإ
متعطشين للمعرفة. جمعو� بين �أشكال �لمعرفة من جميع �أنحاء �لعالم 
وترجموها على مدى قرون �إلى �للغة �لعربية، لغة �لعلم و�لفلسفة. لقد 

�إبد�ع وطلب للعلم  �تبعو� ما دعا �إليه �لنبي من �نفتاح في �لحياة و
و�لمعرفة، �لنبي �لذي قال: "�طلبو� �لعلم ولو في �لصين". و�لقر�آن 

نفسه حث على �لتعلم ومعرفة �لخلق. �كتشفت ديًنا جعل �لمعرفة 
و�جبا وسمح للعلماء و�لفلاسفة بطرح �أي نوع من �لاأسئلة، حتى 
عن �لدين نفسه. وهو ما تمخض عن �كتشافات هائلة في �لعلوم 
�لطبيعية. ولم يقف �لاأمر عند علوم �لرياضيات فحسب، بل حقق 
�لطب على وجه �لخصوص �إثر ذلك قفزة نوعية خلال تلك �لفترة. 

فالاأطباء �لعرب لم يكن لهم مثيل في �لمعرفة و�لقدر�ت فحسب بل 
�أن عقيدتهم ثابتة �أيضا. فاأول محالة للطير�ن في �لعالم، كانت مع �بن 
سلام �لفلسفة و�لشعر و�لعلوم �لطبيعية مكملا للدين.  فرناس. يعتبر �لاإ
سلامية. ليس هذ�  كما �أن �كتساب �لمعرفة ركن مهم في �لعقيدة �لاإ
فقط، بل �أن نشر �لمعرفة كان �أمًر� طبيعًيا بالنسبة لهؤلاء �لاأشخاص. 

كانت �لشو�رع في قرطبة وغرناطة مضاءة، وكانت هناك مر�حيض 
عامة وكان �لتعليم �إجباريا. �أما �لطلاب �لمنحدرين من �أوساط فقيرة، 

فكانو� يتلقون دعًما مالًيا من حكام ذلك �لوقت حتى يتمكنو� من 
�لذهاب �إلى �لمدرسة وساد �لتطور جميع �لمجالات. لم يكن �بن 
فرناس صاحب �أول تجربة طير�ن ناجحة فقط، بل كان صانع �أزياء 

�أيضا. وكانت �لخلافات حول مفهوم �لدين وممارسة شعائره في 
سلام تدور على شكل حو�ر�ت. حو�ر�ت جعلت �لدين �أحيانا  �لاإ

سلام بل ز�دته قوة. هؤلاء �لناس  موضع تساؤل، لكنها لم تضر بالاإ

هم �لذين �قتدي بهم في حياتي. لكني �أعيش في زمن يد�ر فيه هذ� 
�لحو�ر �لجدلي للاأسف بشكل مختلف. لذلك تجدني �أديره مع 

نفسي، �أحاول �أن �أنقل للاأخرين ما �أتعلمه عن ديني. بهذه �لطريقة 
سلام و�أدمجه في حياتي. �ليوم وبعد بضعة قرون،  �أحاول �أن �أعيش �لاإ

تو�جهنا مشاكل من نوع �آخر. �ليوم لدينا مسلمون مصابون بفيروس 
نقص �لمناعة �لمكتسبة. وقد نذرت نفسي لمساعدة هؤلاء وتنويرهم 

مكان. �أرى �لعديد من �لنساء �للاتي �أصبحن حو�مل دون  قدر �لاإ
وعي، هنا �أسعى �إلى تاأسيس مر�كز �ستشارية لمساعدتهن. و�لمدمنون 

على �لمخدر�ت من �لشباب �لمسلم هم �أيضا، بحاجة �إلى مر�فق 
مناسبة للتعامل معهم، تقدم لهم رعاية من نوع خاص، تاأخذ جذورهم 

�لثقافية بعين �لاعتبار. كما �أن �أزمة �للجوء �أدت �إلى �أزمات نفسية 
حادة لدى �لعديد من �للاجئين، وحتى �لمهاجرون �لذين قدمو� �إلى 

�ألمانيا قبل عدة عقود يعانون من �أمر�ض نفسية �أيضا. لقد كرست 
حياتي لمساعدة هؤلاء �لاأشخاص و�لعمل على �إيجاد مر�كز �تصال 

تعنى بشؤونهم. وفي �لوقت ذ�ته �أشعر بر�حة كبيرة عندما �أتمكن من 
مساعدة �أشخاص مصابين باأمر�ض صعبة يو�جهونها بمفردهم. 

جابة عن تساؤلاتهم �لهامة، هو �أيضا  شد �أزر �أقارب �لمرضى و�لاإ
جزء كبير من عملي. ومر�فقة �لاأشخاص �لذين يحتضرون في �أيامهم 
�لاأخيرة هو �لاأخر جزء من عملي كطبيب. و�أنهل �لقوة للقيام بذلك 

من عقيدتي. مساعدة �لغير وحب �لاآخر وعمل �لخير تجاه كل 
سلام �لحقيقي وهذ� هو فهمي  �لكائنات �لحية، هذ� ما يعلمه �لاإ

سلام. �لتقدير �لمتبادل و�حتر�م �لاآخر، هذ� هو �إسلامي. �لمساو�ة  للاإ
بين �لجنسين هذ� هو �إسلامي! لذلك ليس من �لصعب علي �لقيام 

بهذه �لمهام، �أنا لست �أكثر من قطرة في محيط لانهاية له. من 
نسان د�ئما في مركز �لاهتمام، بغض  �لمهم بالنسبة لي �أن يكون �لاإ
�لنظر عن دينه �أو جنسه �أو لون بشرته. وهنا �أطبق ما ورد في �لقر�آن 

سورة 49 �لاآية 13: "يا �أيها �لناس �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو� "

قبل عشر سنو�ت بد�أت �لعمل �لتطوعي، بما في ذلك في �لمستشفيات، 
ثم في مر�فق رعاية �لمحتضرين، وما �إلى ذلك. كان لهذه �لتجارب تاأثير 
قوي جًد� علي. لهذ� �لسبب كنت من �لاأو�ئل في �ألمانيا �لذين روجو� 

للعناية على �أساس �لجذور �لثقافية، و�أنا ملتزم جًد� بهذ� �لاأمر حتى يومنا 
هذ�، سو�ء عبر �لمحاضر�ت �لتي �ألقيها �أو من خلال ورش �لتي �أشرف 

عليها حول هذ� �لموضوع. منذ �أكثر من سبع سنو�ت تعاملت مع مساألة 
�لموت �لرحيم و�لرعاية للمرضى �لمسلمين �أثناء �حتضارهم، و�أنا منخرط 

في تدريب �لعاملين �لنفسيين من �لمسلمين. فاأنا �أؤيد هذ� �لنوع من 
�لرعاية، وصار صوتي مسموعا في �لسنو�ت �لاأخيرة. وعندما تسمح لي 

�لفرصة، �أزور وطني �لاأصلي لتقديم �لمساعدة في مستشفياته، ومع 
ذلك ، لاحظت �أن �لاأطباء هناك على وجه �لخصوص غير مرتاحين 

لهذ� �لعمل. غير �أن هذ� �لموقف لن يؤثر على عملي، فالتعامل مع �آر�ء 
مختلفة عن �آر�ئي ومع �لاأحكام �لمسبقة هو جزء من حياتي مثلما هو 

�لهو�ء جزء من �لحياة.لم �أصل بعد �إلى نهاية �لطريق، ورحلتي مستمرة. 
�إذ� ساألني شخص ما �ليوم من �أنا؟ ساأقول له �أنا شخص نجح في مزج 
عدة ثقافات ليخلق ثقافة جديدة لنفسه، نجح في توحيد عدة ثقافات 

في قر�رة نفسه دون �أن يفقد بوصلته �أو يضل طريقه. لو سئلت عن قدوتي 
لاأجبت: �أبي. هو �لذي كان يقول د�ئما �إنها حكمة �لقدماء وعلماء 

سلام �لصادقين مثل �لفار�بي و�لكندي و�بن رشد و �لرومي، ولكن �أيًضا  �لاإ
علماء �لغرب مثل جوته وروكرت و�آنا ماري شيميل �لذين �أثرو� في حياتنا. 
سلام ". ليس لاأنني ولدت مسلما  �إذ� ساألتني عن ديني ، فساأقول:" �لاإ

ولكن لاأنني �خترت هذ� �لدين عن وعي. �إذ� ساألتني عما �إذ� كنت �أشعر 
�أنني مغربي �أو �ألماني، فساأقول: "كلاهما وطني". ما �لحياة �إلا تر�كمات 
من �لخبر�ت. �أريد �لمضي في جمع �لمزيد من �لخبر�ت. �لعلم سير�فقني 
طالما حييت. �أنا �لاآن �أنهيت در�سة �لفلسفة، و�أو�صل عملي على صعيد 
�لعلوم بنجاح. �لفضل في هذ� كله يعود لهذ� �لبلد. وعندما �أزور �لمغرب، 

�أرى �لبلد من منظور مختلف عن �لذين يعيشون فيه. عندما �أعود �إلى 
�ألمانيا، �أدرك روعة �لبلد �لذي نشاأت فيه. �أريد �أن �أقدم شيئا للمغرب مما 

منحتني �إياه �ألمانيا. هذه �لجملة تختزل نيتي و�أمنية �لقلب �لخالصة. 

�أخوكم ميمون عزيزي

تصوير: ميمون عزيزي ـ فندق �لمامونية مر�كش

تصوير: ميمون عزيزي ـ تمرين �لتو�زن على شاطئ �لبحر

�لجيل �لثاني ـ ميمون عزيزيمسار�ت مغربية �ألمانية
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"التنوع في مجتمعنا هو فرصة لنا جميًعا، يجب االستفادة من إمكانياته الكبيرة."

ومعالجة  طبيبة  �ليوم  وهي  عاما.  عشر  �ثني  يتجاوز  لا  وعمرها  �ألمانيا  �إلى  �لعبدلاوي  مليكة  وصلت 
من  �لعلاج  في  متخصصة  �أنها  كما  و�لاأسرية.  �لزوجية  �لمشاكل  في  متخصصة  ومعالجة  نفسية، 
�لجمعيات  من  �لعديد  في  تطوعية  باأعمال  وتقوم  �لكتابة  تمارس  ذلك  جانب  �إلى  �لصدمات. 
للمسلمين  �لمركزي  �لمجلس  فرع  رئيسة  منصب  تشغل  كما  �لمشترك.  و�لتعايش  �لتعدد  لتعزيز 
و�لتعليمية. �لاجتماعية  للمهن  سلامية  �لاإ �لعمل  مجموعة  عضو  وهي  بلاتينات،  ر�ينلاند  ولاية  في 

جواز السفر

مليكة العبدالوي
 ٠ من مو�ليد بني بويحي في شمال �لمغرب

في �ألمانيا منذ سن �لثانية عشرة ٠
٠طبيبة ومعالجة نفسية٠

٠ رئيسة �لمجلس �لمركزي للمسلمين في ولاية 
ر�ينلاند بلاتينات ٠
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�لجيل �لثاني ـ مليكة �لعبدلاويمسار�ت مغربية �ألمانية
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كمعالجة �جتماعية متخصصة في �لنز�عات �لاأسرية لفترة طويلة. لسوء 
�لحظ، �كتشفت وقتها �أن هذ� �لنوع من �لعلاجات لا تتحمل تكاليفه 

مؤسسات �لتاأمين �لصحي. للاأسف، لا يز�ل هذ� �لاأمر ساريا حتى 
يومنا هذ�، ما يعني �أن �لمرضى �لذين يقبلون على �لحصص يجب �أن 
يتحملو� باأنفسهم مصاريف �لعلاج. لذ� كانت د�ئًما معضلة بالنسبة 

لي �أّن �لعائلات �أو �لاأزو�ج �لذين ياأتون �إلي ويعانون من مشاكل كبيرة 
ويحتاجون �إلى مساعدتي، لا يمكنهم دفع هذه �لتكاليف. كان ذلك 

كمال تاأهيل �إضافي معمق في �لعلاج  �أحد �لاأسباب �لتي دفعتني لاإ
�لنفسي �لديناميكي معترف به من طرف مؤسسات �لتاأمين �لصحي. 

بعد هذ� �لتاأهيل تمكنت من فتح عيادتي �لخاصة ومو�صلة عملي 
لاستثمار معارفي في هذ� �لمجال. 

رشادات التربوية مركز الاإ
رشاد�ت �لتربوية في مدينة ماينتس عام  بد�أت �لعمل في مركز �لاإ

1998. في ذلك �لوقت كان يوجد في �لمدينة فقط ثلاثة من هذه 

�لمر�كز: و�حد كاثوليكي و�لثاني بروتستانتي و�لثالث، حيث كنت 

شغف دراسة علم النفس
في وقت مبكر من حياتي �أثار �هتمامي �لسلوك �لبشري. شغف 

تولد لدي منذ فترة �لدر�سة، مادفعني �إلى در�سة هذ� �لتخصص. 
فكثيًر� ما ساألت نفسي، لماذ� يعمل �لانسان بهذه �لطريقة، ولماذ� 
�أتفاعل �أنا بهذه �لطريقة وليس بشكل مختلف؟ كنت مصرة على 

فهم سلوك �لناس �لذي لم �أفهمه بشكل كامل �إلى يومنا هذ�. على 
�أي حال، كان هذ� هو حافزي لدر�سة مجال في هذ� �لاتجاه. بعد 
�لحصول على �لباكالوريا، تقدمت بطلب للحصول على مقعد في 

كلية �لطب وعلم �لنفس. حصلت على �لفور على مقعد في مجال 
علم �لنفس، �أما بالنسبة لكلية �لطب فكان علّي �لانتظار قليلاً. بعد 
در�سة علم �لنفس، عملت كطبيبة نفسية في مركز �إرشاد تربوي تزوره 
�أسر مغربية و�لعديد من �لاأسر ذ�ت �لاأصول �لمهاجرة. تجربة مكنتني 
من �لوقوف على �لحاجة �لماسة لهذه �لاأسر �إلى عمل مكثف �أكثر 

مما كان يوفره �لمركز. لذ� فكرت في تطويري مهار�تي في مجال 
�لعلاج �لعائلي. تطلب مني ذلك �لمشاركة في دورة تدريبية متقدمة 
لمدة �أربع سنو�ت في �لعلاج �لجهازي. هذ� �لتخصص �لذي يركز 

على �لسياق �لاجتماعي للاضطر�بات �لنفسية، �أتاح لي فرصة �لعمل 
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تصوير: �إبر�هيم ريشوف ـ مشاركة في �إحدى �لندو�ت

تصوير: ياسين دو�لال – رفقة مالو در�ير، رئيسة وزر�ء ر�ينلاند بلاتينات

�لجيل �لثاني ـ مليكة �لعبدلاويمسار�ت مغربية �ألمانية

يتفهم �لو�لد�ن سلوك �لفتاة. حاولت �أن �أشرح لهما �أن �لاأطفال �أثناء 
نشاأتهم في �ألمانيا قد يقعو� في �لحب بطريقة مختلفة عما هو عليه 
�لحال في �لمغرب. �أما �لمرحلة �لثانية فتمثلت في تاأهيل �لو�لدين 

للاستعد�د من �أجل �لتحدث مع �بنتهما. وفي �لمرحلة �لثالثة، 
تمكن �لو�لد�ن �أخيًر� من �لاتصال بالصبي بعد �أن تعرفا على و�لديه. 
كان من �لمهم بالنسبة لي �أن �أجعلهما يفهمان �أن �لاأمر يتعلق بفترة 
من حياة �بنتهما، و�أن عليهما �لوثوق في �لفتاة و�لسماح لها باتخاذ 
قر�ر�تها بنفسها. بعد �أسابيع قليلة من تعرف �لو�لدين على �لصبي، 
كان هناك حديث عن خطوبة، ثم عن زو�ج في وقت لاحق. كان 

هذ� �لالتز�م مهًما للغاية بالنسبة للو�لدين، فالاأمر لم يعد يتعلق 
بمجرد علاقة عابرة، بل بعلاقة مفتوحة على �لمستقبل. كان �لدين 
هو �لعقبة �لتالية، وهي مشكلة كبيرة �أيًضا. حاولت تشجيعهما على 
�لتعرف �أكثر على �لصبي وتعريفه بتقاليدهما ودينهما، على �أمل �أن 
سلام. لقد عملت معهما على تلطيف �لموقف و�لخروج  يعتنق �لاإ

شيئا ما من حالة �لدر�ما. و�لاآن �أصبحت جميع �لسيناريوهات 
ممكنة، من بينها �حتمال �لانفصال، لاأن �لاأمر كان مجرد حماسة 

ولم يتمكنا من �تخاذ قر�ر بشاأن مستقبلهما في هذه �لمرحلة من 
حياتهما. ولكن من �لممكن �أيًضا �أن يظلا مًعا، وفي هذه �لحالة 

يمكنهما منح �لصبي فرصة لكي يصبح جزء� من �لاأسرة، و�أن 
يساعد� في تشكيل مستقبل �بنتهما. لقد مكنهما ذلك من حفظ 
ماء �لوجه ومناقشة �حتياجاتهما مع و�لدي �لصبي. حتى بالنسبة 

للاأسرة �لاألمانية لم يكن من �لسهل �أن يرتبط �بنها بشابة من �أصول 
ضافة  مغربية. فهي ليست مهاجرة وحسب، بل مسلمة �أيضا. بالاإ
�إلى ذلك، كانت �لاأسرة �لمغربية تنتمي �إلى �لطبقات �لمحرومة، 
بينما تتمتع �لاأسرة �لاألمانية بوضع �جتماعي ميسور �إلى حد ما. 
بشكل عام، كانت هناك مشاكل متنوعة للغاية. تمكنت �لاأسرة 

�لاألمانية �أخيًر� من فهم قلق �لاأسرة �لمغربية ومخاوفها وو�فقت 
على �إجر�ء �لخطوبة. لم ينتشر �لاأمر بشكل كبير نحو �لخارج، 

لكن كليهما قدم وعوًد� للاآخر. كان هذ� �لتطور مهًما جًد� للاأسرة 
�لمغربية: فهذ� �لوضع سمح لها بتوجيه دعوة للصبي لزيارتها في 
�لمنزل، �إذ �أصبح �لاآن هناك �رتباط يمكن للاأسرة �لتعامل معه 

بشكل �أفضل. ولكن كما كان متوقًعا، فقد �لفتى و�لفتاة �لاهتمام 
ببعضهما بعد فترة معينة، ربما بسبب تخفيف �لضغط من قبل 

عائلتيهما. وهو ما �أدى �إلى حل �لمشكلة لتبقى �لفتاة وسط 
�أسرتها. 

العلاج الجهازي 
من �لاأهمية بمكان في �لعلاج �لنفسي تعلم عدة طرق من �أجل 
�لحصول على ذخيرة و�سعة من �لتطبيقات. ففي عملي كطبيبة 

سبانية  �أشتغل، تابع للبلدية. فباستثناء عدد قليل من �لعائلات �لاإ
يطالية �لتي كانت تزور مركز �لارشاد�ت �لتربوية �لكاثوليكية  و�لاإ

�إيطاليين، لم تكن هناك �أي عائلات  تحت رعاية مرشدين �إسبان و
من �أصول مهاجرة تقدم على هذ� �لنوع من �لحصص، ما عد� نزر 
قليل جد� من �لمهاجرين �لعرب و�لاأتر�ك و�لمغاربة. بعد �أن بد�أت 
�لعمل هناك، تغير �لوضع في غضون عام، وكانت مفاجاأة كبيرة 
لجميع �لزملاء. فجاأة ر�أينا عائلات و�أزو�ًجا من تركيا �أو �لمغرب 

�أو سوريا لديهم مشاكل مع �أطفالهم. �إذ �نتشرت هذه �لاستشارة 
بين عائلات من �أصول مهاجرة ومسلمة تعمل في �لمركز، فاأقبلو� 
علينا طلبا للاستشار�ت. كان من بينهم بعض �لعائلات �لمغربية 

�لتي تعاني من مشاكل �أسرية كحال �لعديد من �لعائلات �لمهاجرة 
�لاأخرى. كانت هناك �أحيانا حالات �أكثر تعقيًد� وتحتاج �إلى حلول 

معينة. عادة كانو� ياأتون عندما تو�جههم مشاكل كبيرة تتطلب 
تدخل مكتب حماية �لطفولة و�لشباب. �أتذكر حكاية عائلة هربت 

�بنتها مع صديق لها �ألماني. وهو ما شكل وقتها كارثة كبيرة 
بالنسبة لهذه �لاأسرة. فبعد عدة �أيام �كتشفت �لعائلة �أن �بنتها 

كانت رفقة �لصبي في كولونيا. كان تبلغ من �لعمر 15 عاًما فقط، 
وكان و�لد�ها في حيرة من �أمرهما بشاأن كيفية �لتعامل مع هذ� 

�لاأمر. في هذه �لحالة، كان دوري مهًما جًد�، حيث وضع �لاآباء 
ثقتهما في و�فترضا �أنني �أستطيع تفهم وضعهما ومخاوفهما. كما 

�أنهما كانا مقتنعين باأنني �آخذ �لمكونات �لثقافية و�لدينية بعين 
�لاعتبار. بعد عودة �لفتاة، �تصلت مباشرة بمكتب حماية �لطفولة 

طلبا لحمايتها من و�لديها، وتم �إيو�ؤها في ملجاأ للاأطفال. في هذه 
�لمرحلة �لاأولى من �لعمل �لمكثف مع �لو�لدين، كان هدفي �أن 

�لعلاجية، ومفيدة �أيًضا في �إنشاء ر�بطة كبيرة بين �لزوجين، وتعتبر 
�أساًسا مهًما لمزيد من �لعلاجات �لنفسية. 

ما هي عوامل نجاح العلاج الاأسري؟
�أهم شيء هنا هو �لتاأمل �لذ�تي و�أن يفهم �لمعنيون بالاأمر �أن مشكلة 
�لعلاقة ليست مشكلة طرف و�حد، بل �إنها ناتجة عن �لتفاعل بين 

جميع �لاأطر�ف، بغض �لنظر عن �لجاني �أو �لضحية، فكلاهما 
مشارك في هذ� �لموقف. �أحاول من خلال عملي �أن �أجعل هذه 

�لرو�بط و�ضحة، كما �أقوم ببعض �لاأشياء بشكل مختلف عن �لفاعلين 
�لسابقين. لذلك سمحت لنفس، على سبيل �لمثال بعدم �لتاأثر 

بالعديد من �لشكاوى، حتى لو كان �لاأمر يتعلق بالعنف. في �أحد 
�لاأمثلة كان �لاأمر يتعلق بامر�أة تونسية �أكاديمية متزوجة برجل من 
�أصل �ألماني هو �أيضا �أكاديمي. جاءت �إلى �لعيادة مكتئبة للغاية 

وخائفة، وقالت �إنها عاجزة عن �لتعامل مع تربية �بنها �لبالغ من �لعمر 
ست سنو�ت. �أقرت �أنها تُعنفه �أحيانا، وتتعامل معه بقسوة شديدة. 

كما �أن �لاأب كان هو �أيًضا يضرب �لطفل، كما لو �أن �لاثنين �تفقا 
بطريقة ما على �أنه لا يمكن تربيته �إلا بالضرب، لاأنه صعب �لمر�س 

بحسب قولها. هنا قلت للسيدة بكل حزم �إنني �أتحمل مسؤوليتي منذ 
�للحظة �لتي �أخبرتني فيها بهذه �لاأشياء. في �لو�قع، كان لز�ما علّي 
ربط �لاتصال مباشرة بمكتب حماية �لطفولة و�لشباب. ومع ذلك، 
�ستطعت �لتوصل معها �إلى �تفاق يقضي بوقف �للجوء �إلى �لعنف 

نفسانية ومعالجة �أسرية �أستفيد كثيًر� من �لعلاج �لجهازي. هنا لا 
يكون �لمريض فقط تحت �لمر�قبة، ولكن �أيضا نظام �لعلاقات ككل. 

ففي هذ� �لنوع من �لعلاجات لا نتحدث عن "مريض"، بل عن 
"حامل �أعر�ض"، لاأن �لنظام باأكمله معطّل، ولاأن �لمريض لا يحمل 

للعيادة سوى �لاأعر�ض. 

�إحدى �لتقنيات في �لعلاج �لجهازي �لتي �أحبها حًقا هي كوكبة 
�لاأسرة، �أي ما يسمى باإعادة ترتيب �لاأدو�ر. هنا يتم دعوة �لعائلة 

لطرح مشكلة معينة على �أفر�دها في علاقاتهم مع بعضهم. ثم 
يقوم �لحاضرون بتقمص �أدو�ر �أفر�د �لاأسرة �لمعنيين، بما في ذلك 
�أدو�ر �لمريض. على سبيل �لمثال، يتعلق �لاأمر بالمشكلة �لخاصة 

بقضية �لاأب، حيث يتم �إعادة ترتيب �أدو�ر �لاأشخاص �لمعنيين 
بشكل مباشر في علاقاتهم مع بعضهم. وهو ما يتيح لي بصفتي 

معالجة معرفة مكامن �لمشكلة. يبد�أ �لمريض �أيًضا في فهم مصدر 
�لصعوبات �لتي تو�جهه، حيث تتضح �لعو�طف و�أنماط �لعلاقة من 
خلال هذه �لقائمة. وهو ما يظهر �أحيانا تاأثير� هائلا! فالاأشخاص 
�لذين يتولون �أدو�ر �أفر�د �لاأسرة، يختبرون بعد ذلك مشاعر و�أفكار� 

غريبة جًد� عنهم تكون مفيدة جًد� للعائلة. ففي كوكبة عائلية 
كهذه، حيث تتر�جع �لعلاقة، يبد�أ �لزوج بالبكاء. ففجاأة يتضح 
له كمر�قب حجم �لعبء �لذي تتحمله زوجته، ولماذ� �أصبحت 
�لمشاكل �لزوجية خطيرة للغاية. �إنها معرفة مفيدة للغاية للعملية 
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في مؤسسة خاصة برعاية �لاأطفال، مما يعني �نسحاب �لاأسرة تماًما 
من �لمشهد. هناك مثال �آخر �أستشهد فيه بفتاة تبلغ من �لعمر 16 
عاًما كنت �أتابع حالتها. كانت تعيش رفقة و�لدها وزوجته. يتعلق 

�لاأمر برجل مغربي تزوج للمرة �لثانية، غير �أن �لفتاة لا تتفاهم بالمرة 
مع زوجة �أبيها. فبسبب عطالة �لاأب عن �لعمل وظروف �أخرى، لم 
يتمكن من فرض صورة �لرجل �لمغربي كسيد للاأسرة ور�عيها وضامنا 

للسلام و�لنظام فيها. لذ� كانت تو�جهه مشاكل كثيرة تمس قيمة 
�لرجولة لديه. وهو ما �أدى �إلى تعزيز سلوكه �لعدو�ني ضد �بنته. كان 

هذ� �لعنف في �لو�قع هو غضب ضد نفسه، لاأنه لا يستطيع �أن يمثل 
دوره �لذكوري �لذي تعلمه في تنشئته �لاجتماعية. كان عاجز� عن 

ممارسة هذ� �لدور، ما �أدى �إلى تدخل مكتب رعاية �لطفولة و�لشباب. 
وفي مقابلة خطة �لمساعدة كان �لاأخصائي �لاجتماعي يوجه تعليماته 

للرجل باأنه ليس من حقه تعنيف �بنته �أو منعها من مقابلة �أصدقائها 
�أو �لذهاب �إلى �لمسبح و�أشياء �أخرى كثيرة، باعتبار �أنه هنا في �ألمانيا 

و�أن ذلك �لسلوك لا يتو�فق مع �لقو�نين �لاألمانية، و�أنه �إذ� لم يكن 
ر�ضيا عنها، فما عليه سوى مغادرة �لبلاد. طبعا، مثل هذه �لمو�قف 
لن تدفع �لرجل �أبد� لكي يكون متعاونا. وبعدما دخلت على �لخط 

وشرحت للزميلة لاحقا محنة �لرجل، بد�أت �لمحادثات تاأخذ منحى 
�آخر، وبد�أ �لرجل في �لانفتاح تدريجيا. كنت قد �أجريت بعض 

�لمحادثات �لفردية معه وقلت له: "بالتاأكيد ليس من �لسهل عليك 
�لتعامل مع مثل هذ� �لموقف �لصعب. مكتب �لرعاية يطلب منك 

شيئا و�بنتك تطلب منك شيئا، وزوجتك تريد هي �لاأخرى شيًئا منك 
و�أنت ضائع بينهم جميعا، ولا يمكنك حل �لموقف بالطريقة �لتي 
تريدها." هذه �لمحادثة فتحت لي �لباب و�أتاحت له فرصة مناقشة 
مشاعره ووضعه وحاجته. شعر باأنه مخاطب، وهو ما �أثر فيه بشكل 
كبير. �أصبح بهذه �لطريقة قادر�ً تدريجياً على �لانفتاح و�لعمل على 
حل مشاكله، وكذلك على �إدر�ك �عتد�ء�ته بشكل مختلف. تمكن 

من تطبيع �لعلاقة مع �بنته، ما �أتاح لها �لبقاء في حضن �لاأسرة. 
�أعتقد �أننا �إذ� لم ناأخذ محنة �لاأشخاص و�لمهاجرين �لعالقين كمعضلة 
بين �لنموذج �لذي يرغبون في تبنيه و�لو�قع �لذي يتعارض معه، فاإننا لن 

نساعدهم، بل سندفعهم �إلى مزيد من �لرفض و�لاقصاء. 

بعض الاأنماط التفسيرية عند المرضى المسلمين
غالًبا ما تتعلم �لنساء تجرُّع كل شيء وجعل كلمة �لصبر فضيلة 

سيكافئهن �لله عليها في وقت ما. غير �أن �لجسم في مرحلة ما لا 
يعود قادًر� على �متصاص كل ذلك، ويبد�أ في �لرفض، ما يؤدي �إلى 
�لمرض. لهذ� �لسبب كثير�ً ما �أقول للمرضى: "�إذ� كان �لشخص لا 
يتكلم، فاإن جسده يتكلم". �إذ�، غالباً ما ُيساء فهم مصطلح �لصبر. 
فمن �لجيد و�لمعقول �أن يحاول �لمرء �لتعامل مع �لاأمور بهدوء وروية 

بكل �أنو�عه. وهو �لاأمر �لذي يسري على �لزوج �أيضا. و�شترطت عليها 
�أنه في هذه �لحالة فقط يمكن لي �أن �أو�صل حصص �لعلاج معها. 

كان عرضي �لذي قدمته لها يتمثل في نقل �أساليب تربية من شاأنها �أن 
تمكنها من معاملة طفلها بشكل مختلف. مع مرور �لوقت �تضح �أن 

�لمريضة نفسها قد ترعرعت في ظروف يشوبها �لكثير من �لعنف �أيضا، 
هانة من طرف و�لديها خلال فترة  ساءة و�لاإ و�أنها كانت عرضة للاإ

طفولتها. كما �أن زوجها �لاألماني عانى هو �أيًضا من �أب �ستبد�دي لم 
يستطع معه تطوير مساعيه من �أجل �لاستقلال �لذ�تي، لاأن ذلك كان 

يعرضه للعقاب فور�. لذ� تعامل �لاثنان مع �لطفل، ذي �لمتطلبات 
�لعالية و�لمر�س �لصعب، �نطلاقا مما تعلماه من مسار حياتهما. لم 

تدرك �لمريضة فظاعة وضعها �لماأساوي للغاية جر�ء تعاملها مع طفلها 
�إلا من خلال �لمحادثات. ففي حصص �لعلاج تعلمت بناء علاقة 
مع طفلها، وهو ما ساعدها على تخفيف حدة �كتئابها. �أصبحت 

علاقتها مع �أطفالها جيدة للغاية. من �لصعب �ليوم، تصديق �أنها تقدم 
دور�ت توعوية ودور�ت للاأمهات �لشابات حول كيفية تربية �أطفالهن 
دون عنف. لم �أقابل زوجها مطلًقا، لكن مجرد �أن شيًئا ما قد تغير 
لديها �أثر على �لاأسرة باأكملها. لو كنت قمت باإقحام مكتب رعاية 

�لطفولة و�لشباب على �لفور، لما كنا لنحقق شيًئا. ذكرت هذه �لهيئة، 
لاأن موظفيها غالًبا ما يتجاهلون �لتعامل مع محنة �لو�لدين في قضية 

جر�ء�ت �لصارمة. غالبا  �لعنف تجاه �لاأطفال، ويلجؤون بسرعة �إلى �لاإ
ما يتم في هذه �لحالة فصل �لطفل عن �لاأسرة كقاعدة عامة ووضعه 

�لنهاية لا يريد �لرجال �أن تضحي زوجاتهن باأنفسهن، �أو �أن يتخذن 
دور �لضحية باستمر�ر، لاأن هذ� يخلق شعوًر� بالذنب لديهم، ما 

يجعلهم عدو�نيين. �لاأمر �لذي ينعكس على زوجاتهم. 

في هذ� �لسياق، هناك وجهة نظر ذ�ت طابع ديني مفادها �أنه ينبغي 
للمرء �أن يطيع د�ئًما �أمه �أو و�لديه. وتظهر علاقة �لتبعية هذه بشكل 

خاص بين �لاأم و�لابن. فعندما يقال �إن �لجنة تحت �أقد�م �لاأمهات، 
غالًبا ما ُيفهم ذلك من �لناحية �لمجازية. غالًبا ما تسيء �لاأمهات 

فهم هذه �لطاعة �لمفترضة، وبالتالي يبقين �أبنائهن تابعين لهن. 
وكمثال على ذلك رجل ترعرع هنا في �ألمانيا وتزوج من فتاة جلبها من 

�لمغرب. فمجرد �أن تصل تلك �لفتاة �إلى �ألمانيا، تعتقد حماتها �أن 
عليها �إعادة تربيتها، بالرغم من �أن �لعروس �مر�أة بالغة وتلقت تربية في 

منزل و�لديها ودرست و�شتغلت لحسابها �لخاص. من �لناحية �لنفسية، 
يمكن �لقول �إن �لحماة لا تريد �أن تفقد �بنها لصالح زوجته. لذلك، 

فهي تبدل كل ما في وسعها دون وعي، و�أحياًنا عن وعي للحيلولة دون 
تطور �أي علاقة حميمة بين �لزوجين. يرى �لابن هذ� ويلاحظ �أيًضا 
�أن �لاأم ظالمة وتسيء معاملة زوجته، ومع ذلك يلتمس لها �لاأعذ�ر 
خوفا من �تهامه باأنه عاص وشرير. �إذ�، ماذ� عليه �أن يفعل؟ فزوجته 

�لشابة تشكو �إليه من حماتها، ويرى هو �أيًضا �أن وضعية زوجته سيئة، 
ومع ذلك يبقي نفسه خارج هذ� �لاأمر. وعندما تسير �لاأمور بشكل 

جيد، يعترف �لرجل �أن و�لدته غالًبا ما تكون غير عادلة، ومع ذلك فاإنه 
يغض �لطرف عن سلوك و�لدته على حساب زوجته، �لتي يطلب منها 
�لصبر وتحمل ذلك بدعوى �أنها �أمه، و�أنه لا يحق له مو�جهتها خوفا 
من �لعقوق. فبالنسبة للكثيرين �لاأم شيء مقدس ولا يمكن �لتصدي 
سلام تعني  حسان في �لاإ لها ووضعها عند حدها. كما �أن كلمة �لاإ

ضرورة �أن يكون �لمرء طيبا مع و�لديه ومحترما لهما و�أن يعتني بهما. 

و�لتفكير في كيفية �إيجاد �لحلول. غير �أن هذ� �لمصطلح �لذي يعني 
صر�ر على ذلك، غالًبا ما ُيفهم  فقط �لبقاء في �لملعب، بل و�لاإ

على �أنه يعني �أيضا ضرورة �أن يتقبل �لمرء �لاأشياء كما هي، و�أن 
يقبل �لظلم �أيضا. �لكثيرون يختبئون �أيًضا ور�ء هذه �لكلمة لاأنهم لا 

يجرؤون على معالجة �لنز�عات، ويعتبرون ذلك و�جبا دينيا وقيمة دينية 
سيكافاأ عليها �لمرء. وهذ� �لموقف تو�جهه �لشابات عندما يشعرن �أن 
شيئا ما ليس على ما ير�م في حياتهن �لزوجية. لذ�، غالبا ما تتدخل 

�لاأسرة وتطلب من �لابنة �لصبر، �لذي لن يضيع �أجره حتى لو تطلب 
�لاأمر قبول �لظلم!. �أنا من جهتي �أشرح لهن �أن ذلك غير جائز على 
نسان. فعلينا  �لمستوى �لديني، ولا يسمح لاأي كان بانتهاك كر�مة �لاإ

كمسلمين حماية كر�متنا، لاأن �لله لا يقبل ذلك �أبد�. تتفهم �لشابات 
على وجه �لخصوص هذ� بسرعة، ويجدن �أن زو�جهن سيكون �أفضل 

على �لمدى �لطويل، �إذ� �تخذن موقًفا ود�فعن عن شيء ما. ففي 
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فاإن �لدين نفسه يقول لا ينبغي �أن نشغل �أنفسنا بهذ� �لعالم. غير 
�أنه من �لمنطقي �أن يحاول �لناس شرح �أشياء غير مفسرة. فيقولون 

مثلا �إن �لمرء تملّكه �لجن �أو شيء من هذ� �لقبيل، �أو �أنه �إذ� سمع 
�أصو�تا مجهولة في �لمنزل فينسبها للجن. �إلى جانب ذلك هناك 
يمان بالعين �لسحرية �لموجودة في �لثقافة �لدينية �أيضا، وهناك  �لاإ
�أشياء كثيرة مرتبطة بهذ� �لتفكير. هناك �لكثير من �لاأفكار �لغريبة 

�لمرتبطة سلبا بتعويذة �لشر هذه، و�لتي تؤثر على �لصحة و�لعلاقات 
بشكل خاص. فعندما تسوء �لاأمور في �لزو�ج، فغالبا ما يتم تفسير 

�لاأمر على �أنه سحر. �أسمع �لكثير من هذه �لحكايات خلال 
حصص �لعلاج، فاأشرح للناس �أنني لست خبيرة في طرد �لجن، و�أن 
عليهم �لبحث عن شخص �آخر غيري، لاأنني متخصصة في �لعلاج 

�لنفسي. وقد �أظهرت �لتجربة �أن هذ� يكفي لكي تتحسن صحة 
حدى �لمريضات، وهي �مر�أة  �لمريض. �أتذكر حكاية مؤثرة للغاية لاإ

شابة لديها ثلاثة �أطفال. �أتت �إلّي بعدما تناولت دو�ء لمرض �نفصام 
�لشخصية، وتلقت توصية طبية بتحويلها �إلى مستشفى للاأمر�ض 
�لنفسية. وفي �أثناء �ستعد�دها للذهاب �إلى �لمستشفى، علمت 

باأنني معالجة نفسانية مسلمة. كانت تصر �أن تر�ني قبل �لذهاب 
�إلى �لمستشفى. ولذ� حددت لها موعد�. كان �لاأمر غريًبا بعض 
�لشيء، لكنني قلت: لا باأس لنرى ما �لقصة. �تضح �أنها كانت 

حاضرة �أثناء نوبة صرع عاشتها فتاة صغيرة. هذه �لفتاة كانت تقيم 
مع جدتها �لتي كانت تعيش لوحدها. وكانت �لجدة مقتنعة تماما 
�أن ما تعاني منه حفيدتها هو بسبب �لجن. كانت مريضتي تعلم 

بقصة �لفتاة وبر�أي �لجدة في �لموضوع. وعندما �أصابتها حالة جديدة 
من �لصرع، طلبت منها �لجدة �أن تاأتي لزيارتها لتقر�أ على �لفتاة �آية 

بعاد �لجن عن حفيدتها. كانت �لسيدة متحمسة وخائفة  �لكرسي لاإ
للغاية لدرجة �أنها لم تستطع تذكر �لاآية �لتي كانت تحفظها عن 

ظهر قلب. كانت تبد�أ في �لاستظهار ثم تتوقف لتعيد من جديد. 
وهو ما جعلها تؤمن بفكرة �أن �لجن �نتقل �إليها �أيضا، خاصة و�أن 

وظائف جسدها بد�أت تتغير. �إذ �أصاب ساقيها �لهو�ن، و�أصبح 
قلبها ينبض بسرعة شديدة، وكان كامل جسمها يرتجف، و�أصبحت 
تعيش حالة من �لهوس. ومما ز�د �لاأمر تعقيد� �أن صادف ذلك �أنها 
كانت مشغولة بصورة �لشيطان من خلال حكايات و�لدها �لمتكررة 
عن �لشيطان و�أفعاله وقدر�ته �لكبيرة. بهذه �لطريقة ربطت ما عاشته 
مع قصص و�لدها. وفي ظل هذ� �لخوف عادت �إلى منزلها، وكانت 

مخاوفها تزيد بشكل كبير. كانت تخشى �لتعرض للهجوم من 
�لخلف، ولم يعد باإمكانها �لبقاء بمفردها ولا �لنوم بشكل طبيعي 

�أيضا. عندما كان زوجها يعمل في ورديات �لليل، كان على و�لدتها 
�أن تنام �إلى جانبها في �لسرير. ولم ُيسمح للاأطفال بمغادرة �لشقة 
�أو حتى �للعب �أمام �لباب، خوًفا عليهم من �لجن. لم تعد قادرة 

ومع ذلك، غالًبا ما يتم �لخلط بين ذلك وبين �لخضوع لهما. بالطبع 
يمكن �لاعتناء بالو�لدين دون �أن يعني ذلك �لتعرض للظلم. فالاآباء 

ليسو� �آلهة ولديهم �أخطاؤهم �أيضا. �إنهم بشر بكل نقاط ضعفهم وكل 
مخاوفهم وجو�نبهم �لسيئة. لهذ� �لسبب لا ينبغي للمرء ببساطة �أن 
يطيعهم في كل ما يطلبونه. لا ينبغي وضعهم في موضع �لقد�سة، 

وعدم مخاطبتهم �إذ� ما فعلو� شيئا غير مسموح به، �أو عدم وضع حد 
لهم. �أعايش �أشياء كثيرة من هذ� �لقبيل لدى �لاأسر �لمنحدرة من 

ثقافات شرقية، حيث لا يمكن مو�جهة �لو�لدين، ويتركان يفعلان ما 
يريد�ن حتى و�إن كانت مو�قفهما شريرة. 

يمان بالاأشباح  الجن والاإ
�لمشاكل �لنفسية غريبة جًد�. فعلى عكس معظم �لشكاوى 

�لجسدية، فاإن �لمرء يشعر بالضيق ولا يعرف �لسبب. فمن تؤلمه 
ساقه يذهب �إلى �لطبيب، ومن يشعر بمشاكل في �لقلب يذهب 
�إلى �لطبيب �لمختص، لاأنه يوجد �ألم و�ضح يعاني منه عضو ما 
في �لجسم. �أي هناك �ألم وهناك �سم لهذ� �لاألم. �أما في حالة 

�لاضطر�بات �لنفسية، فلا يوجد �سم �أو عضو مطابق لما يعاني به 
�لمرء. فاإذ� �أصابه مكروه وشعر بالخوف و�لقيود و�لاكتئاب وباأن كل 

�إذ� شعر وكاأنه في هوة سحيقة لا يمكنه  شيء مظلم من حوله، و
�لخروج منها، فاإن �لمرء يبحث عن تفسير�ت، وبالطبع يجد �لحل 
في تفسير�ت لا علاقة لها بالو�قع. هناك �إيمان بالجن في ثقافتنا. 

وهذ� �لاأمر مترسخ في ثقافتنا �لدينية �أيضا. �إنه عالم مو�ٍز من كائنات 
روحية على غر�ر �لملائكة تعيش معنا، ولكنها غير مرئية لنا. لذ�، 

بطريقة تمكنها من فهمها بشكل جيد، لاأن فهم مرضها كان �لشرط 
�لاأساسي للشفاء �لناجع. لقد ساعدتها على فهم �أهم �لمعلومات 

�إجر�ء�ت �لعلاج �للازمة. �أخبرتها عن �لصورة �لسريرية  عن مرضها و
للصرع وباأن تلك �لفتاة كانت تعاني من مرض �لصرع ولم تكن 

ممسوسة. ثم شرحت لها �لرو�بط �لسابقة، �أي �لقصص عن 
�لشيطان. وفي �لنهاية، لم يكن علي فعل �لكثير، لاأنه بمجرد 

�أن ذهبنا في �لمساألة خطوة بخطوة وتعرفنا على �لقصة باأكملها 
تدريجيا، فهمت هي بنفسها ما حدث لها، وهو ما �أدى فعلا 

�إلى تهدئتها. في �لخطوة �لتالية من �لعلاج، �ستخدمت تقنيات 
علاج �لصدمات. وعندما �ستقرت �أوضاعها قمت بتنشيط مو�ردها 

يجابية. بعد �إحد�ث مسافة معينة مع قصة معاناتها بد�أت �لمرحلة  �لاإ
�لاأخيرة باإز�لة �لتحسس و�لمعالجة عبر تقنية �لتقليل �أو �لقضاء على 

رد �لفعل �لسلبي للكائن تجاه مادة ما �أو محفز ما. �إنها طريقة 
علاج �لصدمات �لنفسية �لتي طورتها عالمة �لنفس �لاأمريكية فر�نسينا 

شابيرو.  وهي �لتقنية �لتي يمكن من خلالها علاج �لاضطر�بات 
�لمرتبطة بالصدمات. كان �لعلاج سريًعا وناجعا �أيًضا، لاأن �لتجربة 
كانت جديدة، وكانت شخصيتها مستقرة �إلى حد ما. لذلك سار 

كل شيء بشكل جيد. ومع ذلك، �أعتقد �أنها لو دخلت مستشفى 
�لاأمر�ض �لنفسية وتلقت علاجا نفسيا، لكان سيتم تعميق هذ� 

�لتخيلات �أكثر لديها. فبصرف �لنظر عن �لاآثار �لجانبية �لخطيرة 
للمؤثر�ت �لعقلية و�حتمال ترسيخ دور معين كشخص مريض، فاإن 

�لمر�أة �لشابة ستعاني من وصم �جتماعي مع كل �لعو�قب �لشخصية 
و�لاجتماعية. يحدث شيء من هذ� �لقبيل بسرعة �إذ� كنت لا تعرف 

�لخلفية �لثقافية و�لاأنماط �لتفسيرية �لتقليدية. 

حتى على �لذهاب بمفردها �إلى �لحمام. بد�أت تقيد حركتها، ما 
�أدى في نهاية �لاأمر �إلى عدم قدرتها على �لقيام باأي شيء بمفردها، 
ولا �لنوم بدعوى توخي �لحذر. بغض �لنظر عمن كان ينام بجانبها 

لتهدئتها، فاإنها كانت بمجرد �أن تسمع �أنفاسه �أثناء لحظات 
�لسكينة تعتقد �أنها �أنفاس جن ينام بقربها. �أصبحت حياتها كلها 

تدور حول هذ� �لجن �لذي تعتقد �أنه يسكنها ويعيش معها. وكانت 
قد وصفت كل هذه �لصور �إلى طبيب �لعائلة �لذي �أحالها فور� �إلى 
طبيب نفساني بعد �شتباهه باإصابتها بمرض �لذهان. ثم نقلت كل 
هذه �لصور �إلى �لطبيب �لنفساني �أيضا، �لذي بدوره �أحالها مباشرة 

�إلى مستشفى للاأمر�ض �لنفسية، بعدما شخص �إصابتها بمرض 
�نفصام �لشخصية ووصف لها دو�ء زيبريكسا. جاءت �إلّي بكل هذه 

�لملابسات، ترددت في �لبد�ية باعتبار �أنها قد تكون فعلا مصابة 
بانفصام في �لشخصية. فتركتها تصف لي مرة �أخرى قصتها وما 
حدث معها، وتمكنت من تحديد �أن �لسيدة تعاني من صدمة، 

حيث يشعر �لمريض في لحظة ما بالعجز �لمطلق. لذ� عاملتها على 
هذ� �لاأساس، ورتبت معها عشر جلسات للعلاج �حتجنا منها لتسعة 

فقط. بعد ذلك عادت طبيعية تماًما وبصحة جيدة. فهي لم تكن 
تعاني لا من �نفصام في �لشخصية، ولا من مرض �لهوس. ر�أيتها 
بعد ذلك عدة مر�ت، فهي تعيش بالقرب من �لمنطقة. لم تظهر 

عليها هذه �لاأعر�ض مرة �أخرى خلال �لسنو�ت �لثماني �لماضية وهي 
تعيش �لاآن بصحة جيدة. في حالة هذه �لمريضة كانت �لخطوة 
�لاأولى نفسية تربوية. تركتها في �لبد�ية تشرح لي �لموقف برمته 

وتصف لي مشاعرها. تابعتها خطوة بخطوة وبشكل مكثف للغاية. 
ثم قمت بعد ذلك بتقريب �لعلاقات �لطبية و�لعلمية �لمعقدة �إليها 
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"على المسلمين استعادة سلطة النقاش"

سلام، و�إنما بشكل عام".  تقول حفصة �لبوحموشي: "على �لمسلمين �ستعادة سلطة �لنقاش، ليس فقط في قضايا �لاإ
�لشجاعة  �إلى  يفتقر  و�لديها  جيل  كان  بنفسك."  تاأخذها  �أن  عليك  بل  �لفرصة،  يمنحك  �أحد  "لا 
على  للقضاء  �أفو�هنا  نفتح  �أن  فعلينا  نحن  �أما  مهاجرين.  كعمال  جاؤو�  "لقد  بذلك.  للقيام 
تعرف  �أنها  �إلا  مباشر،  لهجوم  نفسها  هي  تعرضت  �أن  يسبق  لم  لو  حتى  �لمسبقة."  �لاأحكام 
فاأنا  �لحجاب،  ترتدي  مسلمة  وكوني  �مر�أة،  "كوني  �لكثيرين.  �أذهان  في  �لمسبقة  �لاأحكام 
�لسياسي". �لانضباط  على  حريصون  محيطي  في  �لناس   - دقة  �أكثر  لكنني  هدف،  ذ�تي  حد  في 

جواز السفر

 حفصة البوحموشي

٠ من مو�ليد 1 �أبريل 1992
في �ألمانيا ٠

٠متخصصة في سوسيولوجيا �لاأديان٠
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كبير. من بين �لاأغاني �لتقليدية �أغنية �لاأقنعة، و�لاأغنية �لمدّوية عن 
�لحصان �لاأحمر �لذي يستدير فجاأة ويصد �لذباب بذيله. وبالطبع 

لا تغيب عن هذ� �لمشهد �أغنية �لكرنفال �لشهيرة عن �لعمة 
�لمغربية �لتي تاأتي على متن جملين، وللاحتفاء بقدومها يتم ذبح 

خنزير. وبما �أنها قد تكون ربما عمتي �لتي يفترض زملائي �لتلاميذ 
قدومها من �لمغرب على متن جملين، فقد عبرت عن رفضي لذلك 

وحاولت بفهم تلميذة في �لصف �لثاني �أن �أشرح لهم �أنه من غير 
�لمعقول �أن ياأتي شخص من �لمغرب �إلى �ألمانيا على متن جمل، 

طلاق! غير �أنني لم  و�أن �لمغاربة لا ياأكلون لحم �لخنزير على �لاإ
�أكن �أعلم حتى تلك �للحظة �أن زملائي �لتلاميذ لا يعرفون �أين يقع 
�لمغرب �أصلا، ولا حتى �أن معظم �لناس هناك مسلمون بمن فيهم 

�أنا �أيضا.

تدخل �لنحلة مايا من �لباب وخلفها بيبي ذ�ت �لجو�رب �لطويلة، 
يتبعهما قرصان �أعور. �أنا �ليوم �لجمال �لشرقي و�أرتدي قفطانا 
كلاسيكيا بتطريز ملون و�أضع ُكْحلا على عينْي قد يبدو كثير� 

بالنسبة لتلميذة في �لصف �لثاني. لكني لا �أكترث حًقا لذلك، 
فمظهري يعكس �لجمال �لمثالي للمر�أة �لشرقية. �لشيء �لمؤسف 

فقط هو �أن هذ� �لمظهر �لمثالي غريب على زملائي �لتلاميذ، تماًما 
مثل نقش �لحناء على يدْي، �لذي يعتقدون �أنه مرض جلدي �أو 

يفترضون ربما �أشياء �أخرى �أكثر بذ�ءة. فلا �أحد هنا يعرف ما هي 
�لحناء، ربما باستثناء �لمعلمة. لكنها تتجنب عن قصد �لدخول في 

�لنقاشات. �إنه موسم �لكرنفال، وكما �عتاد �لناس على �لاحتفال 
به في منطقة شرق وستفاليا نجتمع ونحن نلبس �أزياء مميزة وناأكل 

كعك "برلينر" ونغني �أغاني مسلية في جوقة باأصو�ت عالية وصخب 
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�لمغاربة �لاآخرين، �لذين �أتو� �إلى بلد �لرفاهية �لموعود بناء على �تفاقية 
لجلب �ليد �لعاملة. 

كان و�حد� من مجموعة من �لشباب �لرجال �لاأقوياء �لذين كانو� 
يكدحون في مناجم �لفحم في منطقة �لرور. وكان �أربعة �أو ستة �أو 
سبعة �أشخاص يتقاسمون غرفة للسكن في ظروف عيش بسيطة، 

وكانو� يزورون عائلاتهم في �لمغرب كل عام في عطلة �لصيف. كانو� 
يزورون وطنهم محملين بالحلويات و�لملابس و�لنقود طبعا، وكان 
يحتفى بهم كاأبطال، لاأنهم خففو� �لعبء �لمالي على �لعائلات 

�إلى حد كبير. بالمال �لذي �ّدخره �ستطاع و�لدي �لزو�ج من و�لدتي 
وتكوين �أسرة. كان يكدح في �ألمانيا على مد�ر �لسنة، باستثناء �أيام 

�لعطلات �لقليلة جد�. فبعد حو�لي 20 عاًما من �لزو�ج، �لذي �أنجب 
منه خمسة �أطفال، تمكن من جلب �أسرته �إلى �ألمانيا �لموعودة لمنح 
�أبنائه مستقبًلا و�عًد�. ففي قريتهم بني وليشك لم تكن �لاآفاق و�عدة، 
حيث كانت غالبية �لعائلة تعيش على �لزر�عة، �لتي �تضح جليا قبل 

مكان ممارستها بالاأساليب �لتقليدية.  عشرين عاما �أنه لم يعد بالاإ
هكذ�، جاء �إخوتي من حياة ريفية بسيطة �إلى مدينة بيليفيد �لكبيرة 
في �أقصى شمال ولاية شمال �لر�ين – وستفاليا. هناك ولدت �أختي 

�لطفلة �لسادسة، ومن ثم �أنا �لتي توجت عرش �لاأسرة كاآخر �أطفالها. 
�أحب و�لد�ي، وخاصة �أمي على �لفور �لترتيب و�لحياة �لمنظمة، 

و�لتاآزر بين �لجير�ن في وطنهم �لجديد. وسرعان ما �ندمجت �لاأسرة 
في هذ� �لمجتمع �لمنفتح و�لديمقر�طي. لهذ� �لسبب لم تتردد و�لدتي 
نجيلي، �أو جعلي �أرتدي ملابس شرقية  في �إرسالي �إلى دروس �لدين �لاإ
�أثناء �لاحتفال بالكرنفال. وهذ� ما طبع في سن مبكرة �أسلوبي �لمريح 

ضافة �إلى ذلك،  في �لتعامل مع �أناس ذوي معتقد�ت مختلفة. بالاإ
علمتنا �أمنا منذ سن مبكرة �أن نتصرف ونفكر بشكل مستقل. هذ� 

�لنهج في �لتربية نابع ليس فقط من تجربة �لسنو�ت �لتي عاشتها كاأم 
عازبة في �لمغرب، بل �أيًضا من سجيتها �لتي ترعرعت عليها. فو�لد�ي 
مغربيان، لكن جذورهما �أمازيغية من شمال �لمغرب. �أي �أنهما ينتميان 

�إلى �لسكان �لاأصليين في شمال �إفريقيا بلغتهم �لخاصة وتقاليدهم 
�لعريقة، �لتي جلباها معهما �إلى �ألمانيا. ثقافة �تسم تاريخها بالنضال 

ضد �لعديد من �لغز�ة و�لمستوطنين و�لمستعمرين: ضد �لفينيقيين، 
و�ليونانيين، و�لرومان، و�لوند�ليين، و�لاألانيين، و�لبيزنطيين، و�لعرب، 

سبان.  و�أخير�ً �لفرنسيين و�لاإ

ومع ذلك، فاإن �لمو�جهة مع مثل هذه �لثقافات �لمختلفة لم تؤد �إلى 
تفكك �لهياكل �لاجتماعية �لاأصلية، بل على �لعكس قاوم �لاأمازيغ 

- �أي �لاأحر�ر- من �أجل �لحفاظ على �أساليب حياتهم �لتقليدية 
و�لمجتمعية وهياكلهم �لتنظيمية، �لتي تلعب فيها �لاأم دور� �أساسيا. 

في �لمغرب، حيث يسود �لنظام �لملكي �لبرلماني. تطور تابعه �لاأمازيغ 
في �ألمانيا بمن فيهم و�لد�ي باهتمام كبير وساندوه. فالفضائل �لاألمانية 
�لتقليدية تكتسي �أهمية كبيرة بالنسبة لو�لدْي، �للذين حرصا في �لوقت 

نفسه على تعزيز �لشعور لدي و�أنا طفلة بالانتماء للمغرب. هوية مندمجة 
سلامية �لتي علمنا �إياها و�لد�ي، و�لتي رسخت نفسها  بقوة مع �لعقيدة �لاإ

على مر �لقرون بشكل طبيعي لدى �لاأمازيغ. �لسعي ور�ء �لاستقلالية 
و�لاعتماد على �لذ�ت من �لفضائل �لتي حرصت و�لدتي على غرسها 

فينا من خلال �أشياء �أساسية مثل �لتعليم. فالمدرسة و�لتعلم كانا يحظيان 
باأولية كبيرة في عائلتنا. ورغم �أن و�لدتي نفسها لم تتعلم �للغة �لاألمانية 

�إلا في سن �لخمسين، �إلا �أنها قدمت لنا �لدعم �لمعنوي و�لتحفيز دون 
�لتخلي عن �لصر�مة �للازمة من �أجل مسيرتنا �لمدرسية. ويتعلق �لاأمر 
باأشياء تافهة كمتابعة �لو�جبات �لمدرسية خلال �لمساء عبر �أشقائي 

�لكبار، ولكن �أيضا بحرص �أمي �لحثيث على مناقشة محتويات �لمنهج 
�لمدرسي و�لاستفسار عن �لمعلمين و�لتقدم �لمحرز. ومن خلال تبادل 
�لاأفكار �لو�سع د�خل �لاأسرة، ظهر في وقت لاحق �هتمامي بالكتب 

و�لمجلات و�لمقالات، وبكل شيء �آخر صالح للقر�ءة يمكن �لعثور عليه 
في محيطي. �فتتنت باإمكانيات �لتعبير �للغوي، لذلك طوّرت – دون 

نسانية خلال فترة  وعي تام �آنذ�ك – مْيلي �إلى مناقشة مو�ضيع �لعلوم �لاإ
�لتمدرس، ما جعلني في �لنهاية �أختارها كشعبة لدر�ستي �لجامعية. غير 
�أن مادة �للغة �لاألمانية لم تكن تسترعي �هتمامي بسبب �فتقاري لشغف 

�لمو�جهة مع قو�عد �للغة. �أما �للغة �لعربية، فكنت متحمسة لها بما 
سلامية في در�ستي  يكفي. ولهذ� قررت �لجمع بين �لتاريخ و�لعلوم �لاإ
بجامعة فيلهلم وستفاليا في مدينة مونستر. در�سة مكنتني من �لوقوف 

سلامي.  على مدى �لتد�خل �لكبير بين �لتاريخ �لاأوروبي و�لتاريخ �لعربي �لاإ

ما لم �أفهمه حتى �ليوم – بعد مرور 20 عاًما – هو كيف �أن �أغنية 
روحية �أفرو-�أمريكية تبشر بعودة �لمسيح، تم �إهد�ؤها �إلى �لناشطة 
�لنقابية ماري هاريس جونز، تحولت �إلى �أغنية عن عّمة قادمة من 
�لمغرب. قد يكون �أحد �لتفسير�ت �لمحتملة هو �أن �لاأطفال قد 

توقفو� منذ فترة طويلة عن �لاعتقاد بعودة �لمسيح، و�أن �لنشاط 
�لنقابي ليس محبوبا بشكل خاص لدى تلاميذ �لصف �لثاني. في 
�لمقابل تعجبهم حكاية عمة تسافر من �لمغرب �إلى �ألمانيا على 

متن جملين. 

�لمو�جهة مع هذه �لاأغنية كانت حاسمة بالنسبة لي. كانت بد�ية 
ظهور شخصية مغربية و�ثقة من نفسها، لم تكن بعد قادرة حتى تلك 

�للحظة على �أن تعبر عن نفسها في �لحياة �لاجتماعية للمدرسة خارج 
وسط �لاأسرة �لاآمن. �إذ�، �أنا �أنحدر من �لمغرب، وكان لدي عدد 

غير قليل من �لعمات �للاتي يعشن في �لمغرب. غير �أن �لفارق هو 
�أن �لعمة في �لاأغنية كانت هناك لفترة قصيرة. بينما عمتي �لحقيقية 
كانت تعمل وتعيش هناك، ولم تساعدها �لظروف �لاقتصادية على 

�لقدوم �إلى �ألمانيا، على عكس �أبي �لذي دفعته هذه �لظروف تحديد� 
�إلى �لمجيء �إلى �ألمانيا كعامل مهاجر مثل عدد لا يحصى من 

لطالما كانت �لنساء �لاأمازيغيات �أكثر قدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت، 
د�خل �لاأسرة وخارجها، �أكثر مما كان معروفا لدى �لمجتمعات 

�لاأخرى. وهو ما حرصت و�لدتي على تلقينه لجميع �أطفالها. فهي 
سلام، وقناعة ر�سخة  ربتنا على قو�عد و�ضحة، وعلى فهم تقليدي للاإ

بالمساو�ة بين �لجنسين. لذ� كان �لاختلاف بين �إخوتي بحسب 
شخصياتنا و�أد�ءنا، وليس بحسب جنسنا. تعلمت منها �أن �لناس 
لا يختلفون من حيث �لجنس �أو �لعرق �أو �لجسد، بل من خلال 

�ستعد�دهم للتعلم من �إخو�نهم �لبشر، و�لقدرة على �لتعاطف و�لتعامل 
�لمنفتح مع �لاأخرين. 

لطالما كانت و�لدتي �مر�أة قوية. وقد ساهم �لانشغال بقصة حياتها، �لتي 
�أحاول رصدها من خلال عمل بيوغر�في، في تعزيز �حتر�مي و�إعجابي 

بقوتها وقدرتها على �لمقاومة. وهو ما سمح لها �أيًضا باإتقان �إد�رة حياتها 
في �ألمانيا. بيد �أن سيرتها �لذ�تية ليست حالة فردية، فهناك عدد لا 

يحصى من �لنساء �للو�تي يلهمن جيًلا كاملاً من �لاأمازيغ في �ألمانيا، 
وقصصهن لم تسرد بعد. قصص تشكلت من خلال �لمقاومة �لتي 

تفجرت �آخر مرة في عام 2017 عندما �ندلعت مظاهر�ت و�أعمال شغب 
في منطقة �لريف �حتجاجا على �لاأحو�ل �لاقتصادية و�لسياسية �لسيئة 
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حملت هذه �لتجربة معي �إلى �ألمانيا وساألت نفسي، كيف يحدد 
�لمسلمون في �ألمانيا معايير ممارسة �لشعائر �لدينية ويطبقونها في بيئة 

علمانية. وهذ� ما جعلني �أكرّس بحث �لتخرج لموضوع "�لمجلس 
�لاأوروبي للفتوى و�لاأبحاث ودوره في تحديد �لمعايير �لدينية في 

�ألمانيا". موضوع جعلني �أتحدث مع �أئمة من جميع �أنحاء �ألمانيا، 
حيث تعرفت ليس فقط على تنوع �لاأساليب، ولكن �أيًضا على 

تحديات �لهوية �لدينية في �ألمانيا. 

وهذ� يرتبط بعو�مل مختلفة، لا سيما بالصر�ع مع �أقليات دينية �أخرى 
في �ألمانيا. قادني �لوعي بهذ� �لاأمر في �لنهاية �إلى �لمكان �لذي �أنا 
فيه �لاآن: حي كرويتسبيرغ في برلين، حيث يوجد �لمتحف �ليهودي 
سلامي. �لمنتدى  و�أكاديمية �لمتحف �لتي تضم �لمنتدى �ليهودي �لاإ

بمثابة منصة للنقاش و�لخبرة �لاأكاديمية. وبصفتي باحثة مساعدة لدي 
هنا �لفرصة لمتابعة �لنقاشات �لحالية وجعلها في متناول جمهور عريض 

على شكل محاضر�ت وندو�ت وورش عمل ومؤتمر�ت. 

ينصب �لتركيز على فهم �لمسلمين و�ليهود كاأقليتين دينيتين في 
�ألمانيا لهما خصائص مشتركة �أكثر مما ينعكس في �لنقاش �لعام. 
�إن �لهدف من �لمنتدى هو �لوقوف على �أوجه �لتشابه بين �ليهودية 

سلام من منظور مقارن، دون �إلغاء �لخصوصيات و�لتفاصيل. من  و�لاإ
خلال �لفعاليات �لمقترحة، نسعى للتصدي للتناقض �للافت للنظر 
في كثير من �لاأحيان بين �لديانتين و�لذي ينتشر في �ألمانيا لاأسباب 

كثيرة من بينها �لتد�عيات �لمباشرة للصر�ع في �لشرق �لاأوسط. ولكن 
غالًبا ما تبرز �أيًضا صورة �ستشر�قية لكلا �لديانتين من خلال �لحو�ر 

مع �لزو�ر: فهم لليهود و�لمسلمين كشرقيين يرفضون - حتى بعد عقود 
من �لاندماج في وطنهم �ألمانيا - بسبب �أصولهم ودينهم تقبل قيم 

وقو�عد هذ� �لمجتمع. و�لعامل �لمهيمن هنا هو عدم تفهم �أن معتقد� 
معينا وممارسته لا يتو�فقان مع �لحياة في مجتمع علماني. �لعمل في 
�لاأكاديمية يتيح لي هنا �إظهار �لاختلافات �لهيكلية �لتي تغذي في 
ظروف معينة مثل هذ� �لقصور في �لفهم، ولكنه يمكنني �أيضا من 

�لتوسط بين وجهات �لنظر و�لاآر�ء �لكونية.

لاأنه حتى بعد مرور 20 عاًما، و�إن لم تعد �لفكرة �لاستشر�قية عن 
�لعمة �لمنحدرة من �لمغرب قائمة، وحلت محلها فكرة �للاجئ 
لاأسباب �قتصادية �لذي يجلب معه �إلى �ألمانيا تصور�ته �لمخالفة 
لاأسلوب �لحياة، تبقى �لمشكلة هي نفسها: �نفصال ظاهر بين 

�لمسلمين كاأقلية وبين مجتمع �لاأغلبية. لا �أدري �إن كان زملائي في 
�لمدرسة ما ز�لو� يتذكرون �ليوم �لعمة من �لمغرب. لكن بالنسبة لي، 
در�ك �أن �لحياة كاألمانية مع و�لدين  كانت تلك �للحظة �لحاسمة لاإ
ينحدر�ن من �لمغرب تعني شيًئا و�حًد�: هو فهم و�إظهار كيف تؤثر 
�لنقاشات على �لناس، وكيف �أن فهم مجتمع �لاأغلبية للاأقليات له 
تد�عيات حقيقية. وكوني �أستطيع مو�جهة ذلك من خلال عملي، 
يمثل بالنسبة لي فرصة كبيرة، ساأستمر في بحثها باأسلوب علمي. 

سلامي  وسو�ء تعلق �لاأمر بمؤسسة �بن سينا �أو بالمنتدى �ليهودي �لاإ
فهما بالنسبة لي مؤسستان تعارضان هذ� �لفهم، وتسهمان في تعزيز 

مجتمع منفتح وليس متسامحا كما يروج �لبعض، بل متقبل على 
�لاآخر.

هذ� �أتاح لي ولاأول مرة فهم �أن �لعالم لا يتحرك في مسار�ت منفصلة، 
بل �إن �لنسبية تحظى باأولوية قصوى، لاأن �لذ�تية ميزة لا يمكن لاأي 

شخص �لخلاص منها. كتاب �أمثال توماس باور هم �لذين مهدو� �لطريق 
لنا لفهم �أن �لثقافات في خصوصياتها ليست ثابتة، و�أن �لتصنيفات تعبر 
�أحيانا �أكثر عن ذ�تنا، و�أن فهم �لناس للاأديان عبر �لقرون �لمختلفة ليس 

سوى �إدر�ك لحظي. �إنه �إذ� مدخل قد نحتاج جميعا للاستفادة منه 
�أكثر. على �لرغم من حبي للبحث و�لتحليل و�لتاأمل لساعات طويلة، 

�إلا �أن �لمناقشة �لنظرية ليست كافية بالنسبة لي. لهذ� �لسبب شاركت 
سلامية ونظمت حلقات لحو�ر �لاأديان وفعاليات  في ر�بطة �لجامعات �لاإ

فطار في شهر رمضان. يبهرني �لانشغال  صيفية و�أمسيات مشتركة للاإ
بالتدين �لمعاش وباأشكاله �لتعبيرية وبعمليات �لتفاوض �لمرتبطة به، 

وهذ� دفعني �إلى در�سة �لماجستير في موضوع "�لدين و�لسياق �لثقافي" 
في جامعة لايبنتس في هانوفر. هناك درست مجالات متعددة عن 

�حتمالات �لاندماج و�لصر�ع �لكامنة في �لاأديان في مجتمع تعددي. 
وفي هذه �لمرحلة ر�فقتني مؤسسة �بن سينا بشكل مكثف �أكثر من 

در�ستي. شّكل قبولي في �لمؤسسة تحولا بالنسبة لي على �لمستويين 
�لشخصي و�لاأكاديمي نادًر� ما كنت متحمسة مثلما حدث �أثناء 

مقابلة �لاختيار. مقابلة تختبر مدى ملاءمة �لمترشحين من حيث �لاأد�ء 
جتماعي، ما ساعدني على توضيح �لمسار �لذي  �لاأكاديمي و�لنشاط �لاإ
سلام في �ألمانيا، ويتيح لي  �أريد �أن �أسلكه. مسار �أكاديمي يركز على �لاإ
بناًء على خبرتي وملفي �لاأكاديمي منظوًر� د�خلًيا وخارجًيا حول تفسير 

وممارسة �لدين. 

تاأسيس �لمؤسسة لا يمثل فقط خطوة هامة في �لاعتر�ف �لمجتمعي 
و�لسياسي بالمسلمين في �ألمانيا، بل �أيًضا في �لاعتر�ف بكل حاصل 

على منحة در�سية. فنحن �لمسلمين نستحق �لدعم في مسار 
حياتنا. تتيح �لشبكة �لاأكاديمية �لو�سعة �إقامة علاقات وطنية ودولية 

مع �لاأكاديميين. ومن خلال مبادر�ت �لمنح �لدر�سية، �لتي كنا �أول 
من ساهم في تنظيمها، �كتسبت �لمؤسسة طابعها �لمتفرد، و�لذي 
سيستمر بفضل مساهمة �أكثر من 300 من �لحاصلين على منح 

�لدر�سية. �لدعم، و�لربط، و�لتطوير هي �لمبادئ �لتوجيهية لمؤسسة �بن 
سينا �لتي تُعاش وتُنقل �إلى �لاآخرين. 

�أتاح لي شخصيا  ِقبل مؤسسة �بن سينا  �لمالي و�لفكري من  �لدعم 
�أثناء مرحلة  �لاأردن  �إلى  �إمكانية �لدر�سة في �لخارج، حيث ذهبت 

�لعربية  باللغة  معرفتي  تعميق  من  هناك  وتمكنت  �لماجستير، 
كيف  علمتني  وتجربة  لي،  بالنسبة  كبير  �متياز  �لدينية.  وبالعلوم 

�أخرى  سلامي في مناطق  �لاإ �لدين  �لناس  يناقش، ويفسر، ويعيش 
�لعالم.  من 
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"أحب أن أكون كما أنا وليس كما يراه اآلخرون"

لطالما �هتمت وسيمة لعبيش بالقضايا �لسياسية. وتشمل مجالات �هتمامها �لشؤون �لخارجية وقضايا 
�إلى  �لر�مية  �لمتحدة  �لاأمم  وبفكرة  دول  عدة  بين  بالعلاقة  مفتونة  "�إنني  �لاأقليات.  وحقوق  �لعنصرية 
�تفاقيات  �إلى  تفضي  حلول  يجاد  لاإ وتقييمها  �لمشاكل  مناقشة  خلال  من  و�لسلام  �لاأمن  ضمان 
�لقائمة." للمؤسسات  و�لبناء  �لر�سخ  �لنقد  �أيضا  �فتناني  يثير  نفسه،  �لوقت  في  جيدة.  وتسويات 

جواز السفر
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�أمي بضرورة �إلحاقي بالمدرسة �لمتوسطة Realschule �أو �لمدرسة 
�لشاملة Gesamtschule لاأن قدر�تي لا تساير مستوى �لمدرسة 

�لثانوية و�لبكالوريا. غير �أن و�لدتي كانت �أكثر معرفة بي ووضعت ثقتها 
�لكبيرة في قدر�تي، و�أصرت على �لتحاقي بالمدرسة �لثانوية. وبما 

�أن لدي شقيقتين كبيرتين كانتا بالفعل في هذ� �لنوع من �لمد�رس، 
�لتحقت �أنا بثانوية مزدوجة �للغة، على عكس توصية �لمدرسة، 
وحصلت على شهادة �لباكالوريا عام 2013. طبعا، و�جهتني 

صعوبات خلال فترة در�ستي. فو�لد�ي �للذ�ن كانا يدعمانني د�ئًما، 

السيدة لعبيش، ما هي التجارب التي عشِتها خلال مرحلة 
التمدرس؟ 

ساأبد�أ بالحديث عن �أصولي. لدي سبعة �أشقاء: خمسة �إخوة و�أختان. 
�أما تجاربي �لمدرسية فهي متباينة جد�. كنت طفلة ذكية وصاخبة 

للغاية. ونتيجة لذلك، نُِصحت و�لدتي باأن تتركني في روضة �لاأطفال 
لسنة �أخرى، بدل �لالتحاق بالمدرسة �لابتد�ئية. غير �أنها لم تعمل 

بهذه �لنصيحة و�ألحقتني بالمدرسة وعمري حو�لي ست سنو�ت. في 
�لفصل �لر�بع وبدعوى �أن مستو�ي دون �لمدرسة �لثانوية، تم توصية 
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تصويرك كشخص مختلف وغريب، بد�أ في مرحلة �لروضة و�ستمر 
ذلك خلال فترة �لمدرسة. كانت علاقتي مع �لمعلمين في ذلك 

�لوقت معقدة للغاية �أيًضا وتتصاعد حدتها �أو تنقص بحسب تجارب 
�لمدرسة �لجيدة �أو �لسيئة. لكن بخلاف ذلك، كان لدي �أصدقاء 

ر�ئعون، وما زلت �أحتفظ ببعض �لصد�قات �إلى يومنا هذ�، و�للحظات 
�لتي خططنا ونفذنا فيها باأنفسنا مشاريع كتلاميذ. في وقت مبكر، 

تطوعت لممارسة �لعمل �لجمعوي من خلال جمعية "�لشباب �لمسلم 
في �ألمانيا". كانت لي في �لبد�ية �أنشطة كثيرة مختلفة، وفي �لاأثناء 
ر �أنشطة �لجمعية،  �أصبحت عضو� في مكتبها �لمسير. كنت �أحضِّ

ما ساهم في بناء هويتي كشابة �ألمانية مسلمة. كانت ولا تز�ل هناك 
شخصيات مميزة وقوية تظهر لك �أن كل شيء ممكن، وكيف يبدو 
حب �لذ�ت و�لقبول. فالجمع بين �لمحتوى �لقوي و�لفرص �لترفيهية 
هو بالضبط ما كنت �أحتاجه في ذلك �لوقت. وبين هذ� وذ�ك هناك 

بعض �لمعلمين، �لذين لم يعجبهم �لاأمر �إلى حد ما. ثم جاءت 
�للحظة �لتي وقفت فيها على �لمنصة مرتدية �لحجاب لاألقي �لكلمة 

�لترحيبية. لقد بد�أت بالنكتة �لتي �أكدت من خلالها على �أنني لا 
زلت على حالي، وهذ� صحيح بالطبع، ولكن كان للاأمر تاأثير�ت 

مختلفة جًد�. ففجاأة تم سحبي من �لفصل من قبل �لمعلمين �لذين 
كانو� يعرفوني على مر �لسنين، وتوجيه �لسؤ�ل �لمباشر لي عما �إذ� كان 

كل شيء على ما ير�م د�خل �لاأسرة، رغم �أنهم كانو� يعرفون عائلتي 
وو�لَدْي، خصوصا �أمي �لتي كانت منخرطة في قضايا �لمدرسة. 

�لجيد هو �أنه كان قر�ًر� مهًما للغاية بالنسبة لي. وهو قر�ر فكرت فيه 
لفترة طويلة للغاية، وقد منحني قدًر� لا ُيصدق من �لقوة. وكان ولا 

يز�ل بالنسبة لي مظهًر� من مظاهر حريتي و�ستقلاليتي. لهذ� �لسبب 
تمكنت من تجاوز �لاأمور بالرغم من �لتحضير للباكالوريا و�لتخطيط 

لحفل �لتخرج. 

لو تركنا فترة المدرسة وانتقلنا اإلى مرحلة الدراسة الجامعية، 
كيف كان قرار الدراسة؟ 

بعد حصولي على �لباكالوريا بد�أت �لدر�سة مباشرة في جامعة ماربورغ. 
درست علوم �لشرقين �لاأدنى و�لاأوسط مع �لتركيز على �لسياسة و�لسلام 

و�لاأبحاث في قضايا �لنز�عات. قررت �لمضي قدما في هذه �لمادة، 
لاأنني �كتشفت تدريجيا خلال �لدر�سة �لثانوية �أن ميولي كانت نحو 

�لسياسة، و�أن شغفي كان يسير نحو �لموضوعات �لمعقدة، خاصة في 
منطقة لدي �رتباط شخصي بها. لكن في نفس �لوقت لدي شعور 
بوجود �لكثير من �لالتباس حول هذ� �لموضوع، بينما يتم �لحديث 

كثير� عن �لصر�ع وقليلا عن �لحلول مع �إملاء�ت كثيرة. وكل طرف 
يحمل �لمسؤولية للطرف �لثاني. قلت في نفسي �إن �لاأمر �أكثر 

تعقيًد�، وكنت مصرة على فهم ما يجري. �أردت فعلاً تعلم �للغة �لعربية 
كانا ولا يز�لان يكدحان حتى �لاآن. �ضطر كلاهما �إلى ترك �لمدرسة 
في سن مبكرة من طفولتهما. لهذ�، �إعجابي بهما كبير للغاية، لاأنهما 
بذلا �أقصى جهودهما من �أجلنا نحن �لاأطفال �لثمانية، وشجعانا د�ئما 

من �أجل �لتحصيل �لعلمي لتحقيق �أحلامنا. فاأختي �لكبرى وهي 
�لاآن طبيبة نفسية، كانت بمثابة دعم كبير لي، وكانت مثالا يحتذى 
به في نو�ح كثيرة: حققت �أشياء كثيرة بشكل مستقل ونقلتها �إلي، 
كالحصول على �لمنح و�لسفر �إلى �لخارج. و�أنا بدوري حاولت �أن 

�أنقل تلك �لاأشياء �إلى �إخوتي �لصغار. و�لاآن �أخي �لاأصغر رجل شرطة 
ويعيش معي في برلين. تعلو محياي �بتسامة، عندما �أتذكر كيف كنا 
نحن �لستة في نفس �لمدرسة �لثانوية لفترة من �لوقت. نعم، يجب 

�أن �أقول �إنني من ناحية �أحببت �لمدرسة تماًما، ولكن من ناحية 
�أخرى كانت هناك بعض �لتجارب �لسلبية. لم يكن هناك �لكثير من 
�لاأشخاص �لملونين، وكنت �لوحيدة �لتي ترتدي �لحجاب. �أن يتم 

طبعا سؤ�ل �لهوية: هل �أنا �ألمانية؟ هل �أنا مغربية؟ يضاف �إلى ذلك 
�أنني �أمازيغية ولست مغربية عربية. �إلى جانب هذ� �لتمزق و�لتقلب 
بين كل هذ�، فاإنني �أتكلم خمس لغات بطريقة ما. وهذه قوة! ثم 

قلت: حسًنا! بطريقة ما لم يكن كل شيء مناسًبا، وكان لدي مرحلة 
�ستكشاف صارخة جًد�. ثم غرقت في �لمسرح، و�لحمد لله، 

وجدت نفسي �أعتلي خشبات �لمسرح لمدة ست سنو�ت �أطلقت 
فيها �لعنان لكل مشاعري وتركتها تسبح بكل حرية. وكان هذ� كله 

في فترة مر�هقتي �لتي �تسمت بمر�حل تقلب، تارة نحو �لاأعلى، وتارة 
�أخرى نحو �لاأسفل. يضاف �إلى ذلك �لمشكلات �لتي و�جهتها مع 
نفسي، لاأنني لم �أستطع تصنيف نفسي، لاأنني �آمنت وكنت مقتنعة 
�أنه لا يمكنني �أن �أكون �إلا و�حًد�، و�أنه لا يز�ل يتعين علي �لاختيار. 
وهذ� بالطبع محض هر�ء. هذه �لخلاصة �لتي وصلت �إليها �ليوم لم 

يكن باستطاعتي �لوصول �إليها و�أنا في �لر�بعة عشرة من عمري. 

�لتطوع هذ� بالضبط ما �أردت �لحديث عنه. هناك مو�د كنت قوية 
جد� فيها، مقابل مو�د �أخرى لم يكن �لاأمر فيها على ما ير�م، 

كالرياضيات مثلا. كانت �للغات متعتي �لحقيقة، �إلى جانب مادة 
�لسياسة وكل ما يتعلق بالقضايا �لاجتماعية. و�أعتقد �أن جذوري 

لعبت دور� بطريقة ما، عندما كان �لاأمر يتعلق بقضايا �لفقر و�لعد�لة 
و�لسياسات تجاه �لاأقليات. وهو ما يمكنني �ليوم �لوقوف عليه بوضوح 
شديد، وكان قد شدني �أثناء �لنقاشات و�أنا تلميذة، ولكن �أيضا حيث 

لم �أكن �أدرك �أحيانا �أين يمكن لي توظيف ذلك. تم �نتخابي بعد 
ذلك كعريفة للمدرسة �لثانوية و�كتشفت للمرة �لاأولى مدى روعة قيادة 

�لمجموعات، وتفويض �لمهام، وتنظيم حفلات �لتخرج. لقد قمت 
بذلك مع زملائي في �لفصل. وبعد ذلك، وفي �لثامنة عشرة من 

عمري، �أي في سنتي �لاأخيرة من �لمدرسة �لثانوية، �رتديت �لحجاب. 
وكانت تلك خطوة �أخرى جريئة. كانو� يعرفونني، ويعرفون جميع �أفر�د 

عائلتي في �لمدرسة، لاأننا كنا ستة من بين ثمانية �خوة في هذه 
�لمدرسة. 

يمكنكم �أن تتخيلو� �أننا كنا مثل عائلة "ويزلي" في سلسلة هاري بوتر. 
نعم كانو� يسموننا كذلك. نعم كنت �لمتحدثة �لرسمية لمدة عام، 
وقمت بتنظيم حفلة �لتخرج، حيث �أقمنا �أمسية فنية. وهو �لتقليد 

�لذي لايز�ل مستمر� حتى �لاآن. بعد ذلك قمنا باأد�ء مسرحية، وعزفنا 
�لموسيقى. فعلنا كل ما يحركنا لتحرير �أنفسنا من �لضغط �لشديد 
�لذي عانينا منه �أثناء �لتحضير لامتحانات �لباكالوريا. ومن �لمثير 
للاهتمام، �أننا من جهة �حتفلنا بشكل لا يصدق، وتم �لاعتر�ف 

باأنه كان �إنجاًز� ر�ئًعا ما حققناه كتلاميذ نظمو� �أنفسهم وجلبو� 
�لكثير من �لمال لتنظيم حفل �لتخرج. ومن ناحية �أخرى، ظهر غرور 
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و�لتي تحدث في �ألمانيا �أيضا. ففهمي هو شامل و�لعالم متد�خل 
مع بعضه في كل شيء. بمعنى �آخر، كل ما يؤثر على �لمسلمين 

في �ألمانيا. فعلى سبيل �لمثال، �إذ� �فترضنا �لاآن وجود عنصرية ضد 
�لمسلمين، فهذ� مرتبط بفترة ما بعد �لاستعمار، �أو �إذ� تحدثنا عن 

حقوق �للاجئين وو�قعهم، فيقتضي �لاأمر فهم �لصر�عات و�آليات 
�لقمع، �إلخ. �أعتقد �أن هذ� بلغ ذروته في موضوع بحثي للبكالوريوس 

�لذي خصصته للرعاية �لدينية في �لسجون، خاصة تلك �لمتعلقة 
بالسجناء �لمنحدرين من �أصول مسلمة وبالبعد �لاأمني. لقد شققت 
طريقي في هذ� �لمضمار، ليس فقط لكوني مهتمة بشكل لا يصدق 

بالتطور�ت في �ألمانيا فحسب، وليس فقط على �أساس تطوعي �أو 
عندما يتعلق �لاأمر بتمكين �لشباب، بل �أيضا لاأنني �أجد �أن �لقضايا 
�لسياسية �لمتعلقة بحقوق �لاأقليات وحياة �لمسلمين مثيرة للغاية. في 

�لوقت نفسه، ما زلت �ألاحظ �أن �لعاد�ت �لاألمانية تتغير و�أن هناك 
�لكثير من سوء �لفهم عندما يتعلق �لاأمر بحياة �لمسلمين في �ألمانيا. 
نعم، �أنا على طريق �لاأمان �أكثر فاأكثر. ماذ� يعني �لاأمان في �لو�قع، 
وربط �لمسلمين بالمشكلة �لاأمنية كتهديد؟ لهذ� بالضبط خصصت 
موضوع �لبكالوريوس للرعاة �لدينيين �لمسلمين في �لسجون، ومدى 
�لتقييد �لذي يو�جه هؤلاء في عملهم، حيث ُيفترض �أن �لسجناء 

�لمسلمين ليسو� سوى متطرفين. فبصرف �لنظر عن حقيقة �أنهم كانو� 
مجرمين ويقضون عقوبتهم �لاآن، �إلا �أنه في �لنهاية لديهم حقوق ويتم 

تقييدها بشكل كبير. لكني لا �أريد �أن �أبالغ. �إذ تعلمت مجموعة 
�أدو�ت مهمة �أثناء تحضير شهادة �لبكالوريوس، للعمل بشكل تحليلي 

حتى �أجد �إجابات على �لاأسئلة و�أستطيع بناء �أسئلة �أخرى عليها. 

وقد ركزت على ذلك في عدد من �لدروس �لتي �أعطيتها في �لجامعة. 
كما �أنني طالبة مساعدة في فريق علمي للبحث، و�أعرف �أن تركيزي 
لن يقتصر فقط على �لشرق �لاأدنى و�لشرق �لاأوسط وشمال �إفريقيا. 

فخلال �لتحضير للبكالوريوس، صادفت في طريقي مدرسة هيرتي 
�إلى حد ما في �أوروبا  سكول للحوكمة، وهي �لاأبرز في �ألمانيا و

في مجال �لسياسات �لعامة، و�أبحاث �لحوكمة، و�لعلوم �لسياسية، 
و�لسلوك �لعام. تعرفت على هذه �لجامعة من خلال شخصين من 
معارفي، غير �أنها كانت بعيدة عن منالي. من جهة، لاأنها جامعة 

خاصة، ولاأنني لن �أطلب - ولم يسبق لي �أبد� - �أن طلبت مالا من 
و�لدْي لهذ� �لغرض. و�أنا �أشكر �لله �أن �لتعليم في �ألمانيا مجاني. 

بيد �أن هذه �لجامعة شيء مميز، و�لشهادة �لتي حصلت عليها هناك 
مهمة للغاية. وقد تحقق ذلك بسبب منحة مؤسسة �بن سينا. هذ� 

هو �لبرنامج �لدر�سي �لثالث عشر في �ألمانيا للطلاب �لمسلمين 
�لموهوبين، �أي لطلاب متنوعين من جميع �أنحاء �ألمانيا. لهذ�، تلقيت 

منحة در�سية جزئية من �لبد�ية، ثم وجدت خيار�ت تمويل �أخرى. 

لاأن لغتي �لاأم هي �لاأمازيغية. كان هدفي من ناحية، بد�فع ديني 
لفهم �لقر�آن بشكل �أفضل، ولكي �أتمكن في نفس �لوقت من قر�ءة 

�لاأعمال ذ�ت �لصلة. كنت �أرى �أنني �إذ� كنت �أرغب في �لتعامل مع 
منطقة، فمن �لضروري �أن �أتحدث باإحدى لغات تلك �لمنطقة، حتى 

لو تعلق �لاأمر بعدة لهجات. فوجدت هذ� �لمزيج من �للغة �لعربية 
�أو لغات �لمنطقة و�لسياسة في ماربورغ. وكان هذ� هو �لقر�ر �لاأفضل 

�أيًضا، وتُوّج بشهادة �لبكالوريوس. خلال تلك �لفترة قضيت جزء� من 
�لدر�سة في �لاأردن، وشاركت في �لعديد من �لمؤتمر�ت، على سبيل 
�لمثال في نيويورك و�أنطاليا. شاركت في مجموعات للبحث في كل 

من �سطنبول و�لبوسنة، وزرت فلسطين و�لعر�ق ومصر. تمكنت بالفعل 
من �كتساب قدر لا يصدق من �لخبرة �أثناء در�ستي. �إلى جانب 

ذلك، كنت نشيطة في �لعمل �لتطوعي. كنت متيقنة من �أن ماربورغ 
هي �أيًضا مدينة مثالية للتكوين �لسياسي. وهو �أمر مهم بالنسبة لي، 

ساعدني في تعلم ثقافة �لجدل و�لنقاش. وفي �لاآن نفسه، يعتبر مركز 
در�سات �لشرق �لاأدنى و�لاأوسط في ماربورغ من �أفضل �لمر�كز في 

�ألمانيا. لذ� كان حافزي هو �لحصول فعلًيا على درجة �لبكالوريوس في 
ماربورغ ثم �لسفر �إلى �لخارج لفترة من �لوقت. 

و�لاآن �أحّضر درجة �لماجستير في برلين، ولذ� �نتقلت �إلى هذه 
�لمدينة. خلال فترة در�سة �لبكالوريوس تعاملت كثيًر� مع �لحركات 
�لاجتماعية. صحيح �أنني تعلمت من ذلك �لكثير، ولكنني قلت 

لنفسي �إن در�سات �لشرق �لاأدنى و�لاأوسط لا تعني فقط �لتعامل مع 
�لمنطقة على هذ� �لنحو، بل كذلك مع �لموضوعات �لمرتبطة بك 

معنا". كان له علي فضل كبير، حيث �أتاح لي فرصة كبيرة للاطلاع 
على ثقافات �أخرى. �أعتقد �أن هذ� ساهم بشكل كبير في �أن نصبح 
�أكثر �نفتاًحا، وقبل كل شيء �أكثر تقدير�ً. �أنا لا �أفضل �لحديث عن 

�لتسامح، لاأن �لتسامح كلمة غير مناسبة. وفي �لوقت نفسه هناك 
�أيضا هذ� �لمزيج من خلال �لتفاعل �لمتبادل. فعندما يسافر �لمرء �إلى 
مكان ما، يحصل نوع من �لعطاء �لمتبادل، سو�ء كنت تشرف على 
�لاأمر �أو تجد طريقا لجذب �لاآخرين �لذين قد لا تكون لديهم د�ئًما 
نفس �لفرص. وهذ� لم يتوقف منذ ذلك �لحين، و�لحمد لله، و�آمل 
�ألا يتوقف �أيًضا. بعد ذلك بعام، عدت �إلى �لاأردن مرة �أخرى رفقة 

صديقتي �لمفضلة حفصة من �أجل �لدر�سة لمدة ستة �أشهر. و�لفضل 
في ذلك يعود �إلى منحة مؤسسة �بن سينا. وهي �لتي مكنتني ليس 
من فهم �للغة فحسب، بل من �لتعرف على نفسي �أيضا، ومن ثم 

�لغوص في �لمسار�ت و�لوقائع وفهمها بشكل �أفضل في عين �لمكان. 
�لاأمر لم يتوقف عند هذ� �لحد، فالفصل �لدر�سي �لمقبل في �لخارج 

تم �لتخطيط له وساأدرس في �لجامعة �لاأمريكية في بيروت. زرت 
�أيضا و�شنطن �لعاصمة، بفضل منحة من AICGS في �إطار برنامج 
للتبادل جمع عشرة نشطاء وسياسيين من �ألمانيا و�لولايات �لمتحدة. 
�إنها نعمة حقا. �لاأمر �لاأخر �لمميز هو �لعمل �لمو�زي �لذي �أقوم به، 

بفضل ذلك تمكنت من �إنهاء �أول سنة لي في �لماجستير �لاأسبوع 
�لماضي. فالدر�سة هناك باللغة �لانجليزية وتقدم لي نظرة ثاقبة متعددة 
�لتخصصات وعملية مع مجموعة من �لاأدو�ت لمعالجة �لمشكلات 

�لاجتماعية فيما يتعلق بالمؤسسات �لعامة و�لقطاع �لخاص. هذ� 
ضافة �إلى طرق عمل �لدولة وكيفية تحسينها، من �أجل حياة �أفضل  بالاإ
للسكان. فسو�ء كان �لاأمر يتعلق بالقطاع �لعام و�لاأشياء �لعادية جًد� 

مثل �لخدمات، �أو بالمو�ضيع �لتي تحظى باهتمامي فيما يتعلق 
بسياسات �لاأقليات. قضايا من قبيل "من له كلمة �لفصل هنا"، و 

"من �لمسؤول عن صنع �لقر�ر �لسياسي". وهذ� ما منحتني �إياه هذه 
�لجامعة بالرغم من �أنها صارمة للغاية من حيث مناهجها �لدر�سية 

وطريقة �لعمل. فاأنا �لاألمانية �لوحيدة �لتي ترتدي �لحجاب، �أي �لمر�أة 
�لمسلمة �لتي تكشف عن نفسها. وهو ما يثير �هتمام �لعديد من 

�لاأشخاص د�خل �ألمانيا �أو خارجها. �إذ يسفر ذلك عن نقاشات مثيرة 
للغاية، و�لناس يستقبلونني بشكل منفتح. وهو �أمر لطيف جد�. 

لقد ذكرت بالفعل بعض التجارب الخاصة، على سبيل المثال 
اإقامتك في الخارج وما اأتاحته لك دراستك بشكل عام من 

اإمكانيات مهمة. ما هي التجارب التي عنت الكثير بالنسبة 
لك، واأيها ظل عالقا في ذاكرتك؟ 

حسًنا، يجب �أن �أقول بوضوح شديد �إنه كان لدي د�ئًما شوق للسفر 
و�لتعرف على �لناس و�كتساب خبر�ت جديدة. �أعتقد �أن �لسبب 

في ذلك يعود �أيضا �إلى �أننا كنا نسافر �إلى �لمغرب كل عام تقريًبا. 
في �لو�قع، عندما كان �أجد�دي لا يز�لون يعيشون هناك وعائلتي 

�أيضا، كان يتملكني د�ئما في وقت مبكر جد� توق كبير �إلى زيارة 
�لدول �لاأجنبية. �أعتقد �أن هذ� هو حال كثير من �لاأشخاص �لذين 
لهم �أصول متنوعة �أو هويات متعددة. طبعا لم تتح لي خلال �أيام 
در�ستي فرص كثيرة للسفر �إلى مناطق بعيدة �أو بمفردي. في حين 

كان زملائي في �لدر�سة قد ذهبو� بالفعل �إلى �أمريكا �أو �أستر�ليا لمدة 
عام. �أما �أنا فلم يكتب لي ذلك لاأسباب مالية، �أو بسبب �لسن 
على نحو خاص. كانت تلك د�ئما رغبتي، و�عتقد �أن �أحد �أهم 

�لاأشياء بالنسبة لي هو �أنني تمكنت من تحقيق �أحلامي من خلال 
در�ستي، ثم عبر منحة �بن سينا   �لدر�سية. �إذ تمكنت خلال عام 

و�حد من زيارة ستة بلد�ن مختلفة. زرت نيويورك لقيادة مجموعة من 
�لمندوبين للمشاركة في �أشغال نموذج �لاأمم �لمتحدة للشباب. بعد 

ذلك بشهرين شاركت في مؤتمر في تركيا، تلته �أول زيارة لي �إلى 
�لاأردن خلال �لصيف لحضور دورة للغة �لعربية لمدة شهر. ثم من 
هناك ذهبت �إلى فلسطين، ومنها �إلى �سطنبول للمشاركة في دورة 

خاصة بطلبة �لماجستير. كان لدي مشرف تعلمت منه �لكثير وكنت 
�أتفاهم معه جيد�. قال لي: "�أنت صغيرة، ولكن هذ� ر�ئع، ستذهبين 
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وحيدة. وبالنسبة لي يبدو �لاأمر طبيعيا ولا يوجد �أي مظهر من �لتو�ضع 
�لمزيف. غير �أنني عندما �ختلي مع نفسي، �أقول �إن �لاأمر فعلا ليس 

بالضرورة عاديا، و�أقول يسعدني �أن �أعمل مع �لشباب. �إنه عمل شاق، 
ولكنه ليس مستحيًلا. ذلك ليس بالاأمر �لسهل ولكن يتطلب نوعا 

من �لاجتهاد و�لبحث عن �لفرص، خاصة عندما تو�جه �لمرء مشاكل 
صارخة مع �لعنصرية و�لتمييز. يمكن على �لاأرجح تخيل فتاة مسلمة 
قديرة تدرس في �أفضل �لمد�رس �لخاصة في �ألمانيا، لكنها في نهاية 

�ليوم هي بالنسبة للبعض مجرد ما يريدون �أن يرونه فيها. طبعا لا ينبغي 
�لانجر�ر ور�ء ذلك و�لسماح به على �لاطلاق. ينبغي خلق مساحات 
عادة �لنظر ومعالجة كل هذه �لاأمور، و�إعادة شحن �لبطارية  و�أمكنة لاإ
لمو�صلة �لعمل. لذ� فالاأمر صعب، ولكنه يصبح �أكثر صعوبة في ظل 

كل �لظروف �لتي تو�جه �لمرء كاألماني غير �أبيض. �أنا �أرى نفسي 
مغربية �ألمانية: مغربية �ألمانية �أمازيغية. و�عتبر �ألمانيا موطني، ولكن هذ� 

هو �إطار هويتي �لقوي و�لذي لم يعد يتاأثر باأي شيء بهذه �لطريقة �أو 
تلك. لقد �ستغرق �لاأمر وقًتا طويلاً، وهذ� في غاية �لاأهمية. �إنه مسار 

�سترجعه بكل سرور. 

فالجميع هنا مسلم �أو �أن غالبيتهم كذلك، لذ� لا يوجد شيء مميز 
هنا. لكن في �أماكن �أخرى غالبا ما يكون �لضوء مسلطا علي بسبب 

مظهري. فهذه �لمؤسسة تحظى باأهمية كبيرة بالنسبة لي، وكنت 
جزء� من �لتحضير�ت �لاأولى لبناء هذ� �لتوجه �لجديد. ثم �أصبحت 

�أيًضا �لمتحدثة باسم �لمجموعة �لمحلية في منطقة �لر�ين- ماين. فاأنا 
كما ترون �أحب �لقيادة، �أو �أنها تبحث عني. وهو �أمر ممتع للغاية. 

فاأعضاء فريق �لمنحة هم �أناس مميزون ومتنوعون للغاية وموهوبون جًد�. 
و�أنا �أحب �أن يكون �لاأمر ليس مجرد مشاركة سلبية، بل �أن تكون 
مشاركة نشطة وحيوية تتطلب �لتشجيع و�لدعم. وهذ� و�قع معاش 

عد�د �أيضا. وهذ� مفيد  لكون �لمؤسسة لا تز�ل في بد�يتها وفي طور �لاإ
لي لاأنني �إنسانة حيوية �أحب �لحركة حتى لا يصيبني �لملل. فاأنا 

�أحب �أن �أكون مرتبطة بالمكان قلبا وقالبا. 

اإلى اأي مدى كان دعم المؤسسة مهما بالنسبة لك على 
المستويين المهني والشخصي؟ 

حسًنا، هناك �لدعم �لمالي عندما يتعلق �لاأمر برغبتي في �لسفر �إلى 

شر�ف على بر�مج تعليمي للاأبحاث �لعلمية عبر  سو�ء من خلال �لاإ
�لتعلم بالممارسة، �أو من خلال �لدو�م �لجزئي في مركز �أبحاث �لسلام 

و�لصر�ع في فر�نكفورت كطالبة باحثة. وحاليا من خلال مشروع 
بجامعة �أليس سالومون يهتم بنفس �لموضوع �لذي تناولته في بحث 
�لبكالوريوس. �ألاحظ �أنني �أكتشف بشكل متز�يد طريقتي �لخاصة 
في تطوير نفسي و�لتركيز �أكثر على كل ما يثير �هتمامي. �إنني جد 

ممتنة لكوني تعرفت على �أشخاص خلال مسيرتي ساهمو� في تعزيز 
شبكة �تصالاتي، ما فتح �لمزيد من �لاأبو�ب �أمامي. �أعتقد �أن هذ� 

له علاقة كبيرة بحقيقة تنقلي �لكثير و�لتز�مي بالنشاط �لذي �أقوم به. 
ثمة �لكثير من �لمكونات �لتي تضاف �إلى هذ� �لمصير، وتساهم في 
�إغناء تصور�تي بشكل كبير. و�أنا �أتمنى �أن �أثري مجتمعي باأن �أصبح 
نموذًجا يحتذى به للفتيات �لصغير�ت. �إنها مسؤولية كبيرة، وهناك 

حاجة ماسة لذلك. �أنا �أقف على هذ� �لاأمر من خلال �لاأسئلة �لكبيرة 
�لموجهة �إلي عن �أسباب �لنجاح و�لطرق �لتي ساعدتني في �لوصول 
�إلى ما �أنا عليه �لاآن، وكيف �أقنعت و�لدْي بدعمي. �أسئلة مثل هذه 

و�أخرى تطرح، خاصة عندما يرون شابة بمظهري هذ� وهي تسافر 

لنعد خطوة اأخرى اإلى الوراء. كيف تقدمت لطلب الحصول 
على منحة ابن سينا؟ 

 تحقق ذلك من خلال �أختي �لتي يسرت لي �لعديد من �لمسار�ت، 
لاأنها ببساطة قدوة لي وساهمت في جعل عدة �أمور و�قعية. كانت 
هي قد تقدمت للحصول على منحة من مؤسسة هانس بوكلر، وتم 
قبولها. قمت بالشيء نفسه، غير �أنني للاأسف لم �أنجح في �لاأمر 

وكانت مؤسسة �بن سينا لم تخرج بعد للوجود. طبعا كنت قد فقدت 
شيئا من �لحماس بسبب �لرفض، ولكنني �ستجمعت قوتي. كانت 

مؤسسة �بن سينا قد تاأسست بعد ستة �أشهر من رسالة �لرفض، 
فتقدمت لها وقبل طلبي. في هذ� �لصدد، �أنا ممتنة جًد� حتى �ليوم 

لهذه �لمؤسسة �لتي �أصبحت جزء� من حياتي. قبول ملفي ليس 
له علاقة بكون �لمؤسسة هي عبارة عن �تحاد طلابي �إسلامي، �أو 

لاأنني ملاأت �أي كوتا، لا �أبد�. جاء قبولي لاأنني �ستوفيت �لشروط، 
ولاأنني �أمتلك �لصفات �لتي تناسب هذه �لمؤسسة. بعبارة �أخرى، لم 
يتوقف ذلك على كوني مسلمة فقط، رغم �أن ذلك نعمة لا تصدق 
في بعض �لاأحيان، ولكن حدث ذلك بسبب شخصيتي ومؤهلاتي. 
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�لخارج وتطوير نفسي �أكثر. كما �أنني �أعتبر �لخبرة �لدولية مكوًنا 
غاية في �لاأهمية، خاصة في �لمجال �لذي �أعمل فيه. وهذ� دعم 

له تاأثير كبير على �لاأرض، ولكن �أيًضا �لاأشخاص �لذين قابلتهم منذ 
ذلك �لحين، هم �أشخاص موهوبون ويثرونك بتجاربهم. هم في حد 
ذ�تهم �إثر�ء فيما يتعلق بتبادل �لخبر�ت مع �أشخاص من جميع �أنحاء 
�ألمانيا. وهذ� ما وقفت عليه، سو�ء �أثناء عملي مع �لشباب، �أو �لاآن 
على �لمستوى �لاأكاديمي. هم �أشخاص لديهم سيرة ذ�تية على غر�ر 
ما عشته. �أشخاص نجحو� في حياتهم بالرغم من ظروفهم �لصعبة. 

�إنهم �لاآن متميزون في در�ستهم وسيصبحون �أطباء ومحامين و�أساتذة، 
ولهم خبر�ت قوية ستساعد في بناء هذ� �لبلد. �أنا �أقف على ذلك 
مر�ر� وتكر�ر�، وهذ� ما يزيد من تحفيزي كلما �لتقينا. وهذه �لفرصة 

�أتاحتها لي �لمؤسسة للقاء �أشخاص من هذ� �لنوع يثرون حياتي 
ونتبادل �لخبر�ت فيما بيننا. وبالنسبة لي شخصًيا، يمكنني �لمساعدة 
في تنظيم �لاأحد�ث �لمهمة ببساطة لتصميم برنامج �لدر�سة باأكمله. 

بعبارة �أخرى، �أن نكون جزًء� من مجتمع ناأمل �أنه في غضون 20 عاًما 
وخلال 30 �أو50 �أو100 عام، �أن يستفيد �لناس مما وفرناه من خبرة، 

لاأننا ننتمي �إلى �لجيل �لذي ساهم وساعد في تشكيله من �لقاعدة 
�إلى �لقمة.

ذكرت اأنك كنت تمارسين العمل التطوعي واأنت تلميذة. ما 
هي دوافع ذلك؟ 

بد�أ ذلك مع حصص �لدعم. فباستثناء مادتين لم يكن مردودي فيهما 
على ما ير�م، كنت �أقدم دروس �لدعم في مو�د مختلفة من خلال 
جمعية شباب �ألمانيا �لمسلمين. وهي �لجمعية �لتي تعرفت عليها 

منذ �أن كان عمري 12 سنة. كنا متنوعين ونرى �أنفسنا شبابا مسلمين 
و�ألمان. وقتها تعرفت على نساء شابات طموحات كان لهن تاأثير 

كبير علي، من حيث �أنهن �أظهرن لي �أن كل هذ� ممكن، وله بالطبع 
علاقة بالمطالبة بالحقوق. نعم، يمكنك �لدر�سة، ونعم يمكنك 

�لعمل و�لمساهمة ف �لتطوير �إذ� �أردت. يتطلب �لاأمر مطالب 
ومسؤولية لجعل ذلك ممكًنا للاآخرين �أيًضا، وبالتحديد لاأنني لم �أكن 

�أعرف ذلك من قبل. وما زلت �أتذكر �أول لقاء لي مع �مر�أة مسلمة 
�أخبرتني بعد ذلك �أنها محامية. �أتذكر �أنني ساألتها خمس مر�ت عما 
�إذ� كان هذ� صحيًحا حًقا، لاأنني لم �أستطع تخيل ذلك. ثم بد�أت 
في حضور �لفعاليات و�لقيام باأنشطة وتكليفي ببعض �لمهام. كانت 
تلك �أشياء صغيرة جًد�. بعد ذلك وفي �لذكرى �لسنوية ساعدت في 

تصميم كتاب �لذكرى. ثم كان �لاأمر يتعلق بالبحث عن �قامات 
�لشباب، �أو �لمساعدة في �لحدث ومعرفة �لبرنامج �لمناسب، على 

�لرغم من �أنني ما كنت لا �أز�ل صغيرة في �لسن. لقد تم �أخذي على 
محمل �لجد، و�أخذت مهار�تي على محمل �لجد. لقد شوهد شيء 

�لاأخرى. �أتحمس للتطور�ت �لاجتماعية، لذلك �أجد �أنه من �لمثير 
متابعة �لمتغير�ت �لاجتماعية. هذه �لمو�ضيع تستفز ملكاتي. هناك 

شيء �آخر لا يقل �أهمية ويتعلق بتربيتي. فو�لدتي �مر�أة قوية ربت ثمانية 
�أطفال وما ز�لت تعمل. �أمي عاملة تنظيف و�أحاول �ألا �أتذكر �لاأوقات 
�لتي لم تعمل فيها. �أما و�لدي فكان ساعي بريد وحصل على تقاعد 
مبكر، وتمكن من تشييد منزل. بالرغم من هذه �لظروف ُسمح لي 

بتعلم �لعزف على �لبيانو وممارسة �لمسرح. رغم ظروف عيشنا عملت 
و�لدتي على �إعطائنا كل شيء، وعلمتنا �أن نكون مستقلين في وقت 
مبكر جًد�. لذلك بد�أت في وقت مبكر في كسب مصروف �لجيب 

�لخاص بي و�لكفاح من �أجل توفير كل ما نحتاجه. �أمي هي �أكثر 
من مجرد �مر�أة ر�ئعة، ما ز�لت تعمل حتى �ليوم، رغم �أن جميع 

�أطفالها �أصبحو� مستقلين. هي و�حدة من �أعظم قد�وتي في �لحياة 
وو�حدة من بين �لاأبطال �لصامتين �لذين لا يمكنني �أن �أتذكر بما 

يكفي مدى روعتهم وشجاعتهم وقوتهم. 

ما الذي تودين تحقيقه في المستقبل من خلال اأنشطتك في 
المجتمع المدني؟ 

حسًنا، �أنا مقتنعة تماًما باأن �لشباب �لمسلم �أو �لشابات �لمسلمات 
في �ألمانيا بشكل عام هم جزء من هذ� �لمجتمع، و�أن �لجيل 
�لاأول �لذي كان يطلق عليه "�لعمال �لضيوف" جزء حيوي لم 

ما في د�خلي لم �أستطع رؤيته بطريقة ما. وهذ� �أيًضا �أحد �لاأسباب 
�لتي تجعلني جزًء� من MJD حتى يومنا هذ� وربما �إلى �لاأبد. فاأنا 

لدي �لقدرة، من خلال �لاأشخاص �لذين هم جزء منا، على تمكين 
�لاآخرين ورفع مر�آة للاآخرين باأن �لشباب �لمسلم في �ألمانيا متنوع 

مكانيات، وليس مشكلة �أمنية، و�أن �لمشكلة ليست  وجميل وغني بالاإ
عدم �لاندماج و�أًيا كانت تلك �لنقاشات �لز�ئفة �لتي يتم شنها للتو. 
�أحب هذ� �لعمل، لاأننا نهتم �أكثر بما نقوم به بدلا من تبرير وضعنا 
رغم كل �لعر�قيل و�لعقبات �لتي تو�جهنا. منذ سنتين و�أنا عضو في 

د�رة ولدينا مكاتب تمثيل في كل �ألمانيا تقريبا. وهذ� يعني  مجلس �لاإ
�لسفر كثيًر� و�لعديد من �لاجتماعات و�لمؤتمر�ت �لهاتفية، لكن بما 

يتو�فق مع �لدر�سة �لجامعية و�لعائلة و�لاعتناء بالذ�ت �أيضا. وهذ� 
يعلمني مر�ًر� وتكر�ًر� كيفية �إد�رة وقتي وترتيب �لاأولويات. علاوة على 
ذلك، هناك �أيًضا �أشياء �أهتم بها بصرف �لنظر عن تمكين �لشباب 

وكل ما يتعلق بالقضايا �لسياسية. فخلال سنو�ت �لبكالوريوس، 
كان تركيزي �لرئيسي على �لعلاقات �لدولية. ولهذ� �لسبب شاركت 
في �أشغال نموذج �لاأمم �لمتحدة، ثم في تنظيم لقاء�ت �أخرى في 
جامعة ماربورغ. حاولت �أن �أشارك هذه �لتجارب مع �لطلاب �لذين 
ضافة �إلى لقاء�ت حول �لجندر  ر�فقونا �إلى نيويورك و�أنطاليا. هذ� بالاإ
و�لرقمنة نظمناها في مدرسة هيرتي، وموضوعات لا تركز فقط على 

�لشباب �لمسلم و�حتياجاتهم، بل تشمل كذلك �لتطور�ت �لاجتماعية 
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ما هي اأمنياتك واأحلامك فيما يتعلق بمستقبلك المهني؟ 
سؤ�ل صعب بعض �لشيء. ولكن تخطر على بالي فكرة �لحصول 
�إنتاج �لمعرفة. هذه �إحدى �أفكاري  على �لدكتور�ه في مرحلة ما و

ولكني �أفضل �لعمل بعد �إنهاء �لدر�سة، ومن ثم �أستطيع �لتفرغ 
لبحث �لدكتور�ه. ساأبحث عن علاقة بين �لقطاعات �لمختلفة 

�لتي تهمني، �لقطاع �لعام، و�لمجتمع �لمدني وشيء من �لقطاع 
�لخاص. ولكن بشكل خاص �أريد �لتركيز على �لمجال �لاجتماعي. 

لقد �أدركت ذلك في وقت مبكر نسبًيا. على �أي حال، لن �أسعى 
�إنما �إلى شيء يمكنني �أن �أكون  �إلى شيء �أكسب فيه مالا كثير�، و

فاعلة فيه ومثير بالنسبة لي. لدي ميل كبير نحو �لمحادثات مع 
�لمؤسسات �لعامة وممثلي �لدولة. في فبر�ير 2018، على سبيل 
�لمثال، شاركت في جلسة �إلى جانب �لرئيس �لاألماني �لسابق 

ضافة �إلى ذلك،  غاوك وناقشنا موضوع "�لخاص و�لاأجنبي". بالاإ
�أشارك في �للجان ومجموعات �لعمل مع منظمات �لمجتمع �لمدني 
�لاأخرى وممثلي �لوزر�ء لمناقشة �لاأطر �لعامة للتمويل. �أحب �لحو�ر 

بين �لمجتمع �لمدني و�لقطاع �لعام، و�أتمنى تاأسيس مؤسسة �أو 
منظمة تجمع كل هذه �لقطاعات، لاأنني لم �أجد بعد �لنقاط 

�لمحورية �لتي تهمني �أو �لتي لا تز�ل غير موجودة في �ألمانيا. �إنني 
معجبة بمجالات �لمسؤولية �للامركزية، و�لاأمر لا يتعلق هنا بهياكل 
هرمية، �أي من �لاأعلى �إلى �لاأسفل، لكنني �أفضل �لاستقلالية في 

يسهم في �إعادة بناء هذ� �لمجتمع فحسب، بل ساهم في تشكيله 
ثقافيا وفكريا �أيضا. و�لكثير من ذلك لا ُيرى ولا ُيدرك، لاأن �لمرء 

لا يرى �لاأمر سوى بنظار�ت �لمشاكل، ولا ينظر �إلى �لخلفية 
�لاجتماعية. فاإذ� تسبب شاب ترعرع هنا في �ألمانيا في مشاكل، 
بغض �لنظر عن �أصله �أو شيء من هذ� �لقبيل، فقد يكون لذلك 
علاقة بحقيقة �أن بعض �لاأشياء في مجتمعنا لا تعمل، و�أننا لا 

نملك فرصا متساوية وما زلنا بعيدين عن �أن يحقق هذ� �لشباب ما 
يريده. وبدلا من �لتركيز على مناقشة �لمو�ضيع �لجادة نهتم بقضايا 

�أخرى كالحجاب. �أعلم �أيًضا، على سبيل �لمثال، �أنه لا ُيسمح لي 
بالضرورة بالعمل في جميع �لوظائف، لاأنني �رتدي �لحجاب، لاأنني 
لست محايدة في نظر �لناس. �أجد �أنه من �لمهم جًد� �إعطاء �لناس 

�إتاحة �لمجال لهم لكسب  �لقوة، و�لكفاح من �أجل حقوقهم، و
�لثقة في �لنفس. �أما عكس ذلك، فقد يدفع �لناس �إلى �لاعتقاد 
بالدونية. نحن جزء من هذ� �لمجتمع، ونحن مسؤولون عنه وربما 
حتى عن �لعالم باأسره، كل من موقعه. لا يتعلق �لاأمر �أبًد� بالقول 
�إن هناك خطا و�حد� فقط، بل هناك مجالات مهنية متنوعة، على 

غر�ر مؤسسة �بن سينا   �أو �لمنظمات �لشبابية �لاأخرى. قبل كل 
شيء، �أريد فقط �أن نكون مسموعين ومعترفا بنا، لكن هذ� �لاأمر 

مفقود. ويعود ذلك �إلى �أسباب متعددة، منها �لعنصرية �لبنيوية على 
�أيضا. �لمستوى �لاجتماعي 

�أن �أكون مفيدة، و�أن �أغير شيًئا ما، و�أن �أساعد في تشكيل شيء ما 
بشكل �إيجابي. �أعتقد �أن هذ� في �لو�قع حافز كبير للغاية ر�فقني 
طو�ل حياتي. �أعتقد �أن هذ� هو شعاري على وجه �لتحديد، لاأن 

�لظلم يؤثر علّي بشدة، ولاأنني �أريد فقط �أن نعيش في مجتمع 
�أفضل و�أكثر عدلاً. �أنا مقتنعة تماًما �أن بد�خل كل شخص هناك ما 
�إمكانيات. �أريد �كتشاف ذلك في  هو جميل، و�أنه يملك موهبة و
نفسي وفي �لاآخرين �أيضا. يمكن �أن يكون لذلك تاأثير صغير جًد� 
�أو كبير للغاية. ولكنه يمكن �أن يعني �أيًضا �أنك تحفز شيًئا �إيجابًيا 

في شخص ما، �أو ببساطة �أنك تهدي �بتسامة بحسب كل موقف. 
نعم، �أعتقد �أن هذ� هو شعاري، �أعلم �أنه مثالي جًد�، لكن لا يز�ل 

باإمكاني �لسير على هذ� �لمنو�ل. 

اأعتقد اأن هذه رؤية جميلة جًدا تستحق الكفاح من اأجلها. 
شكرا لك السيدة لعبيش على هذه المقابلة ونتمنى لك التوفيق 

في مستقبلك!

�لقر�ر. و�أعتقد �أنني قوية بما يكفي للتعرف على ما يجيده �لناس، 
ومن ثم �أستطيع منحهم �لمساحة حتى يتمكنو� من �لقيام بعمل 

جيد �أو خدمة جيدة. هذه هي �لاأفكار �لتي تشغلني، لكني �أبلغ 
من �لعمر 24 عاًما فقط و�أريد بالتاأكيد �لسفر �إلى �لخارج. �أريد 

�أستغل وقتي للسفر �إلى �أماكن �أخرى، ولكن قبل كل شيء لتعزيز 
مهار�تي �للغوية، لاأنني �أرى �أيًضا �أن هذ� كنز كبير يجلب لي 

�لسعادة. 

اإذا طلبنا منك اأن تلخصي سيرتك الذاتية اأو قصتك في شعار، 
فماذا ستختارين؟ 

يا �إلهي هذ� �أمر صعب. لكن �أعتقد �أن هناك �قتباسا مناسبا بما 
فيه �لكفاية لمولانا جلال �لدين �لرومي، �لذي يقول فيما معناه 

"�أينما وقفت كن نور وروح �لمكان �لذي وقفت فيه". لذلك بغض 
�لنظر عن �لمكان �لذي تدخله �أو �لخطو�ت �لتي تخطوها حاول 
�أن تكون نور وروح هذ� �لمكان. وبهذ� �أربط بقوة بين رغبتي في 
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"العديد من التطورات اإليجابية في هذا العالم، بدأت كحلم وكفكرة طوباوية".

�لجمعية  بفرع  فر�غه  �أوقات  في  وينشط  كمحام.  بها  ويعمل  فر�نكفورت  في  �لكروشي  محمد  يعيش 
�لاأديان.  بين  �لسلمي  و�لتعايش  �لحو�ر  تعزيز  على  تعمل  مظمة  وهي  �لعلاوية.  �لصوفية  �لعالمية 
مع  جرى  ما  هذ�  للاأمل.  قاطرة  �إلى  ليتحول  صغير�  يبد�أ  مشروع  كل  �أن  �لمنظمة  هذه  و�أظهرت 
ياأمل  �أخرى،  وفعاليات  �لعمل  هذ�  جانب  �إلى  �لمتحدة.  �لاأمم  تبنته  �لذي  للسلام  �لعالمي  �ليوم 
يعيش  �أيضا كي  �لمتدينين  وغير  �لديانات  �أتباع جميع  تجمع  للسلام  �أكاديمية  تاأسيس  في  �لكروشي 
�لحياة.   �أصل  هي  �لاأحلام  باأن  مؤمن  �لكروشي  �أن  غير  طوباوية،  تبدو  فكرة  وسلام.  ود  في  �لعالم 

جواز السفر

محمد الكروشي

٠من مو�ليد بني سيد�ل بشمال �لمغرب٠
٠ محامي ٠

٠ في �ألمانيا منذ 1986 ٠
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ضافة �إلى ز�ربروكن. هذه هي �لاأعمدة �لاأربعة للر�بطة وهي تختلف  بالاإ
عن غيرها من حيث عدد �لاأعضاء و�لاأهد�ف. كما �أن مشاريعها 

و�أنشطتها هي �لاأخرى تتفاوت من حيث �لحجم و�لاأهمية. 

�أنت تقول �إن �لر�بطة هي �متد�د لجمعيات سابقة. ماهي �إذن دو�فع 
تاأسيس �لر�بطة؟ 

محمد �لكروشي: هناك د�فع �لممارسة ودو�فع �لتاأسيس، وطبعا يبقى 
عامل �لتكيف مع �لزمن هو �أحد �أهم �لاأسباب. كل عصر يتطلب 

�لسيد �لكروشي، كيف جاءت فكرة تاأسيس ر�بطة �إيز�؟ 

محمد �لكروشي: تاأسست �لر�بطة باألمانيا في عام 2015 وتم 
تسجيلها كجمعية ذ�ت منفعة عامة في نوفمبر 2016. علما �أن 

�لجمعية لم تاأت من فر�غ، بل هي �متد�د لجمعيات سابقة �إحد�ها 
سلام". كانت هناك جمعيات  كانت تسمى " جمعية �أصدقاء �لاإ

ذ�ت توجه صوفي، و�ليوم تعتبر "�إيز�" كجمعية غير حكومية �متد�د� لما 
سبقها. وهي بمثابة ر�بطة تضم �لعديد من �لجمعيات �لمحلية، وهي 
منتشرة في فر�نكفورت ومنطقة �لر�ين: فيزبادن وروسرسلهايم ومانهايم، 
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�أجل تفادي �لسمات �لسلبية، ولكن �لمساعدة على �ستنبات شيء 
�إيجابي؟ ما �لسبيل للعيش �لمشترك بشكل يجعلنا سعد�ء مع بعضنا 

�لبعض، و�أن نبني �لثقة بيننا، ونثري بعضنا �لبعض بشكل متبادل؟

ما هو �لتطور �لذي مرت به �لر�بطة منذ تاأسيسها عام 2015؟

محمد �لكروشي: �إيز� �ألمانيا هي فرع من منظمة �لجمعية �لعالمية 
�لصوفية �لعلاوية �لمسجلة في باريس، حيث كان �لتاأسيس في 
 Les" عام2000. في �لبد�ية، كنا نشتغل مع �لجمعية �لسابقة

Amis de l'Islam" وبعدها �أسسنا جمعيتنا هنا في �ألمانيا. كانت 
�لفكرة �أنه بدل مو�صلة �لعمل في جمعيات فضفاضة، نؤسس و�حدة 

خاصة بنا في �ألمانيا. �إننا نركز على فكرة �لمشاريع، بحسب مدى 
شغف �لاأعضاء وتدبير �لوقت وحجم �لميز�نية. قد تكون مجرد مشاريع 

صغيرة، تهم لقاء�ت �لاأعضاء �لبسيطة وفرصة تو�جدهم مع بعضهم 
�لبعض. وقد تكون �أحيانا مشاريع كبيرة ذ�ت بعد دولي كما هي 
�لحال مع فعاليات �ليوم �لعالمي للتعايش �لسلمي �لذي يصادف 

ضافة �إلى بعض  �لسادس عشر من مايو من كل عام. هذ� بالاإ

دعنا نلقي نظرة على �أنشطة ومشاريع �لر�بطة؟ 

محمد �لكروشي: ساأبد�أ باأحدث �لفعاليات �لتي نظمناها. ويتعلق 
�لاأمر بـ"�ليوم �لدولي للتعايش �لسلمي". �نبثقت �لفكرة في �ألفين 

و�أربعة عشرة على هامش مؤتمر �لاأنوثة في �لجز�ئر، عندما �أطلق رئيسنا 
�لفخري �لشيخ خالد بن تونس �لدعوة لتخليد "�ليوم �لعالمي للتعايش 

�لسلمي". �عتقدنا �أن �لفكرة شبيهة بتخليد يوم عالمي، كما هي 
حال �ليوم �لعالمي للعمال �أو لحقوق �لنساء، وما �إلى ذلك، �أي يوًما 
معترًفا به دولًيا. لذلك جلسنا وشكلنا مجموعات عمل وتو�صلنا مع 
�لعديد من �لمنظمات غير �لحكومية و�لمنظمات �لحكومية في �أفق 
علان عن هذ� �ليوم. عليك �أن  �إيصال �لفكرة �إلى �لاأمم �لمتحدة للاإ

تتخيل ما يلي: عندما تسمع مصطلح منظمة غير حكومية، فاإنك 
تفكر في هذه �لمنظمات �لكبيرة مثل غرينبيس بميز�نية تصل لعشر�ت 

�لملايين. نحن لسنا كذلك، �إننا مجرد �إطار يجمع عدد معين من 
�لاأعضاء وميز�نية متو�ضعة. ولكن ما لدينا هو هذ� �لنظام و�لاعتقاد 

باأنه حتى �لقليل من �لاأشخاص يمكنهم تغيير شيء ما، حتى لو لم 
يتمكنو� من جعل �لعالم مكاًنا �أفضل. غير �أن �لمشروع مغري في حد 
ذ�ته، فبعد مناقشات عديدة ولقاء�ت كثيرة، تم تنظيم هذه �لاحتفالية 
لاأول مرة في �ألفين وخمسة عشرة. �أعقبها تنظيم �لعديد من �للقاء�ت 

�لدولية، و�لعديد من �لمبادر�ت في فرنسا وتركيا و�لجز�ئر و�ألمانيا، 
ودول �لبنلوكس، و�إسبانيا، وكند�، ودول �أخرى. فبعد ثلاث سنو�ت 

من �لعمل �لجاد وعدد كبير من �للقاء�ت مع ممثلي �لدول، ُعرضت 
�لمبادرة على �لاأمم �لمتحدة في سبتمبر 2017 وفي 8 ديسمبر 

جماع بموجب قر�ر �لجمعية �لعامة،  2017 تم تبني �لمشروع بالاإ

وثم �إقر�ر 16 مايو يوما عالميا للتعايش �لسلمي. بعبارة �أخرى، من 

هياكل تنظيمية مختلفة بما يتماشى مع روح �لعصر و�لعيش بحسب 
طار �لاجتماعي و�لقانوني. كان هذ� في �لاأساس هو  ما يتيحه �لاإ

�لسبب ور�ء �ختيار تنظيم جديد، وما يمنحه من هياكل جديدة. �أنا 
�أتحدث �لاآن فقط عن �لهياكل كمنظمة غير حكومية لاأنها تسمح 
لك بالامتد�د عبر �أبعاد �أخرى، وتتيح لك �أيضا طرقا مختلفة للتعاون 
مع منظمات غير حكومية �أخرى وحكومات وما �إلى ذلك. بمعنى 
�آخر، تلك �لفرص غير �لمتاحة لجمعية صغيرة �أو تنظيم فضفاض، 

و�أنا هنا �أتحدث عن تجاربي �لشخصية. وصلت �إلى �ألمانيا في عام 
1986، كطفل في �لعاشرة من عمره. وقتها كانت �لاأنشطة �لموجودة 

في فر�نكفورت هي �أنشطة ولقاء�ت لتعزيز تعايش �لاأديان، وهي 
مصطلحات كانت في �لو�قع غريبة �إلى حد كبير في ذلك �لوقت. 

كانت زيارتي �لاأولى �إلى جامعة في فر�نكفورت عندما كنت في 
�لحادية عشرة من عمري لحضور لقاء من هذ� �لقبيل، بين �لمسلمين 

و�لمسيحيين وقضايا �أخرى مختلفة مثل �لاندماج و�لهجرة وتطور 
سلام في �أوروبا وما �إلى ذلك. كان هذ� هو �لد�فع، �إذ� جاز �لتعبير  �لاإ

حول كيفية تعزيز ثقافة �لتعايش �لسلمي؟ كيف يمكننا �لتعامل مع 
بعضنا �لبعض من �أجل تجاوز �لاأحكام �لمسبقة، ولكن ليس فقط من 

�لفعاليات �لصغيرة و�أخرى كبيرة بين �لفينة و�لاأخرى. ففي عام 2014 
عقدنا مؤتمر� دوليا حول �لاأنوثة من �أجل ثقافة �لسلام في �لجز�ئر، وهو 
موضوع يحظى بالاأولوية �لقصوى ليس فقط في �لعالم �لعربي، بل في 
مناطق مختلفة من �لعالم. مؤتمر عقد على مدى �أسبوع وحضره �أكثر 
من 3000 ضيف دولي، ضيوف من كل فئات �لمجتمع من �لعمال 

�إلى �لطلاب وحتى رؤساء دول. 

تطرقت للتو �إلى موضوعات مثل محاربة �لاأحكام �لمسبقة، ماهي 
�أهد�ف ر�بطة �إيز� �ألمانيا؟

محمد �لكروشي: �إذ� �أردنا تلخيص رؤيتنا في بضع كلمات، 
فسيكون �لاأمر على �لنحو �لتالي: رسالتنا هي �لاأمل، وطريقنا هو 
�لسلام وعزمنا هو �لعيش �لمشترك. هدفنا هو تعزيز ثقافة �لتعايش 

�لسلمي، �أي �لمساعدة في ضمان �لعيش وتعزيز تعايش �أفضل 
و�أكثر سلاًما، ودعم �لتقارب بين �لشعوب، وبين فئات �لمجتمع 

وقبل كل شيء �لتفكير �لسلمي �لمعاصر. كيف نتصرف �أمام كم 
�لاأخبار �لسيئة �لتي تمطرنا كل يوم؟ ما �لعمل للتغلب على هذه 
�لانقسامات �لدينية و�لاجتماعية؟ وقبل كل هذ�، ماذ� ينبغي لنا 
عمله لمنح �لاأمل للاأجيال �لمقبلة خاصة �لشباب منهم؟ لدينا 

شروط عمل ر�ئعة هنا في �ألمانيا بل مثالية، �إذ� ما تابع �لمرء �لاأمور 
عن كثب. ولكن �إذ� ما ساألت من حولك، عن مدى عدم �لرضى 
نسان وما حجم �لمخاوف بشاأن �لمستقبل؟ عندها  �لذي يعيشه �لاإ
عطاء �لاأمل، وخلق روح �لتفاؤل،  تقول لابد من �تخاذ �إجر�ء�ت لاإ
لتعزيز ثقافة �لسلام �لتي ستصبح �أساس عالمنا. �أساس ناأمله، �إذ� 

جاز �لتعبير، لاأنفسنا وللاأجيال �لقادمة.

تصوير: محمد �لكروشي ـ حفل ضمن فعالية لحو�ر �لاأديانتصوير: محمد �لكروشي ـ حفل ضمن فعالية لحو�ر �لاأديان

تصوير: محمد �لكروشي ـ حفل ضمن فعالية لحو�ر �لاأديان
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تصوير: محمد �لكروشي ـ حفل صوفي

تصوير: محمد �لكروشي ـ حفل ضمن فعالية لحو�ر �لاأديان تصوير: محمد �لكروشي ـ حفل ضمن فعالية لحو�ر �لاأديان

�لبعض. قد يبدو هذ� وكاأنه مدينة فاضلة في �لبد�ية، �أو حلم يقظة، 
يجابية في هذ� �لعالم بد�أت  لكنه ليس كذلك. فالعديد من �لتطور�ت �لاإ

كحلم طوباوي. و�إذ� لم تكن لديك �لشجاعة و�لاأمل في �لسعي ور�ء 
يجابية، فلن تحقق �أي هدف. نحن نؤمن �إيمانا ر�سخا باأن  �لطوباوية �لاإ

مثل هذ� �لعالم ممكن �لتحقق. عالم حيث �لطاقات تساعد في تشكيل 
مجتمع لتعايش �أفضل. هذه هي �لفكرة، �إذ� جاز �لتعبير، وتجربتنا في 

هذ� �لمشروع �أظهرت �أنه يمكن رؤية فكرة بزغت في عام 2014 وبعد 
�أربع سنو�ت تقريًبا تبنتها �لاأمم �لمتحدة. نحن مقتنعون تماًما �أنه يمكن 

يجابي. و�إذ� نظرت،  �إحد�ث فرق، وتحريك شيء ما في �لاتجاه �لاإ
فقد تم تبني "�ليوم �لعالمي للتعايش �لسلمي" في ديسمبر 2017 وبعد 

خمسة �أشهر تقريًبا تمكنا من �إطلاقه بالتعاون مع ممثلين حكوميين 
و�أحز�ب سياسية. هذ� يعطي �إشارة �إلى �أن كيفية تشكيل هذ� �لمجتمع 
بشكل �أفضل، وكيفية تحقيق تعايش �أفضل في هذ� �لمجتمع، هو ليس 

مجرد �إدر�كنا، بل �أنه يوضح مدى مساهمة �لمجتمع في �لبحث عن 
حلول ممكنة �أيضا. وهذ� هو مبعث سعادتنا لاحتضان هذه �لفكرة. �إننا 

مقتنعون باأن هذ� سيؤدي �إلى بزوغ مشاريع �أخرى. فطلاب �لمد�رس مثلا 
يمكن لهم �لقيام بمشاريعهم �لخاصة، يمكن �أيضا �لتفكير في �إنشاء 

�أكاديمية سلام. �إذ� نظرت �إلى �لحرب - هناك كل �أنو�ع �لاأكاديميات، 
وكل �أنو�ع مر�كز " تينك تانك" للتفكير في سيناريوهات �لحرب. ولكن 

حتى في �أكاديمية سلام يمكن للمرء من خلالها �لبحث في كيفية 
خلق �لسلام، وكيفية تعزيز �لسلام و�لتعايش. قد يكون هذ� �لاأمر خيالًيا 
في نظر �لبعض، لكننا مقتنعون باأنه سيناريو و�قعي يمكن تحقيقه �أيًضا. 
غالًبا ما نفترض �أن �لسلام هو في �لاأساس غياب للحرب، لكن �لاأمر 
ليس كذلك. فمثلما يستثمر �لمرء في �لحرب، مالًيا ومادًيا وشخصًيا 

وما �إلى ذلك، ينبغي �لاستثمار في �لسلام، كمو�زنة وكبديل �أفضل 
للمستقبل، لنا ولاأطفالنا.   

�أخطاأنا �لاتصال بهم فهم جمعية مسيحية ونحن جمعية مسلمة. 
فاأكدنا له �أنه ليس في �لاأمر �أي خطاأ، ونحن نقصد ذلك. وهكذ� 

شاركت عدة فرق، بعضها صوفي وبعضها دنيوي، و�لجوقة �لكنسية. 
كان �لجميع سعد�ء وشعرو� باأنها تجربة جديدة. ومنذ عام 2016 

سلامي في كنيسة  نحتفل بما يسمى بعيد �لميلاد �لمسيحي �لاإ
فيستبورغ بفر�نكفورت، �أثناء �لاستعد�د�ت �لمسيحية للاحتفال باأعياد 
�لميلاد. ويتاألف من تر�نيم شرقية و�أخرى مسيحية وتر�نيم عربية و�أخرى 
غربية. كما تشارك فرق موسيقية من باريس و�لجز�ئر و�لمغرب. وتكون 

�لفعالية مفتوحة في وجه �لجميع، حيث تتر�وح �أعمار �لزو�ر من 
�لاأطفال �إلى كبار �لسن، منهم مسلمون ومسيحيون. يكون �لحفل 

فرصة للتقارب بين �لجميع. �إنه �إثر�ء يمكن �أن يستفيد منه كلاهما، 
فالاأمر يستحق �لتو�صل مع �لاآخرين، لاأن من شاأن ذلك �أن يساعد 
على �لتقليل من �لمخاوف ومحاربة �لاأحكام �لمسبقة و�نبثاق شيء 

�إيجابي. �إذ يكسب �لمرء �أصدقاء جدد ويتحقق �إدر�ك جديد للعالم. 
وتلاحظ �أن �لاآخر ليس فيه ما يثير �لاستغر�ب، بل �أنه يعاني من نفس 

�لمشاكل و�لمخاوف �ليومية، �إنها عملية �إثر�ء متبادلة. ومنذ ذلك 
�لحين ونحن نحيي هذ� �لحفل مرة في �لسنة. هناك منظمات �أخرى 

في فرنسا وكند� وما �إلى ذلك، تعقد مؤتمر�ت في �لجامعات. �أما نحن 
في فر�نكفورت فننظم فعاليات صغيرة لتعزيز �لعيش �لمشترك. ومنذ 

مدة نحاول �لمشاركة في مشاريع �أممية، �نطلاقا من �أفكار على نطاق 
�أصغر، لكنني متفائل �أن ذلك سياأخذ �أبعاد� �أكبر بكثير. 

فكرة بسيطة من منظمة غير حكومية صغيرة، تم �ختيار يوما عالميا 
جماع �أمام �لاأمم �لمتحدة، على ما �أعتقد 193 دولة. نادر� ما  بالاإ
يحدث ذلك في عصرنا هذ�، خاصة عندما تسمع كيف �أن �لقوى 
�لمختلفة تصارع بعضها �لبعض وتحاصر بعضها �لبعض، ولكن لها 
علان عن ذلك، �أصبح �لاأمر يتعلق  �أيًضا تاأثير�ت �إيجابية. بعد �لاإ
طارنا �لصغير وبالنظر  بكيفية تنظيمنا للاحتفالية، خاصة بالنسبة لاإ

�إلى حجم �لميز�نية وما �إلى ذلك. تم �لاحتفال بهذ� �ليوم في مناطق 
مختلفة، وجرى ذلك بالتعاون مع جمعيات �أخرى ومع مجلس �لمدينة 

وهيئات �إد�رية �أخرى. ففي �ألمانيا، كان �لاحتفال في فر�نكفورت 
وفيزبادن. وتم �لاحتفال به في جميع �لدول �لاأوروبية تقريبا: بلجيكا 

وفرنسا و�إسبانيا و�لدول �لعربية و�لمغرب و�لجز�ئر كند� وفي �لاأمم 
�إندونيسيا. هذه، �إذ� جاز �لتعبير، هي فكرة هذ�  �لمتحدة بنيويورك و
�لمشروع �لذي �شتغلنا عليه. شملت �لاحتفالات في فر�نكفورت 
عروضا موسيقية تم تنظيمها في وسط �لمدينة. وفي فيزبادن شارك 

رجال �أعمال وسياسيين. �أما في بروكسل، فكان �لاحتفال على مدى 
ثلاثة �أيام بمشاركة عدد من �أعضاء �لحكومة �لبلجيكية. ناأمل �أن 

تكون هذه �لتجربة قد �أكسبتنا �لكثير من �لخبرة حتى يكون �لاحتفال 
بها مرة �أخرى في فر�نكفورت على نطاق �أوسع.

قلت �إن �ليوم �لعالمي للتعايش �لسلمي، يحظى بترحيب عالمي. ما 
هي �آثار ذلك؟ 

محمد �لكروشي: بادئ ذي بدء، من �لمهم وضع �لموضوع على 
�لطاولة ومعالجته وتوعية �لناس به. تخيل �أن لدينا عالًما يشكل فيه �لتنوع 

و�لاختلاف غنى، عالم يكون فيه �لتعليم من �أجل �لسلام �أولوية. عالم 
يصوغ فيه �لناس مستقبلهم مًعا وليس �أن يخوضو� �لحروب ضد بعضهم 

هل ترغب في �إضافة �أي شيء فيما يخص �أنشطة �لر�بطة لم نناقشه 
بعد؟ 

محمد �لكروشي: بخصوص �أنشطتنا، لابد من �لتنويه �إلى �أنه ليست 
كل مشاريعنا بهذ� �لحجم �لذي نوصله �إلى �لاأمم �لمتحدة. فاإذ� 

تحدثنا عن �إطارنا في فر�نكفورت، هناك مبادر�ت صغيرة: مثل 
�للقاء�ت �لروحية �لتي ننظمها في �لمتوسط   كل ثلاثة �إلى �أربعة 

�أسابيع. نلتقي معا، نتاأمل معا ونغني معا، و�لاأهم �أننا نتحدث مع 
بعضنا �لبعض. �إنها فعالية مفتوحة في وجه �لجميع، بغض �لنظر عما 

�إذ� كان �لمرء مسلما �أو مؤمنا �أو غير متدين. لا يتعلق �لاأمر بنقل 
رسالة محددة، بل ببساطة بعيش �لقيم �لعالمية في ظل ظروف معينة. 

كما نحتفل مرة في �لسنة Adventfest �أي �حتفالية �ستقبال عيد 
سلامي. قد يتبادر �إلى �لذهن سؤ�ل  �لميلاد �لمسيحي و�أضفنا له �لاإ

وما دخل �لمسلمين بهذ�؟ هذ� �لعيد هو �حتفال مسيحي، هذ� على 
�لاأقل ما �أفهمه �أنا. جاءت �لفكرة عندما صادف هذ� ميلاد �لنبي 
محمد شهر ديسمبر �أيضا، وكان ذلك في عام 2015. �إذ �نبثقت 

لدينا فكرة، مفادها لماذ� �لاقتصار على �لاحتفال مع �لمسلمين فقط 
بو�سطة �لفرق �لموسيقية �لمختلفة وما �إلى ذلك؟ فلماذ� لا نقوم بشيء 

مختلف؟ لماذ� لا نضيف فرق موسيقية مسيحية و�أخرى يهودية. لذ� 
ربطنا �تصالاتنا، فاستجابت لطلبنا �إحدى �لجمعيات �لكنسية في 
فر�نكفورت. غير �أن رئيس �لكور�ل �تصل بنا مستفسر� عن �أننا ربما 
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تصوير: محمد �لكروشي ـ من �أنشطة �ليوم �لعالمي للتعايش �لسلمي

�أيًضا يوم يدعو �إلى �لاأمل في �لتغيير، من �أجل تغيير �إيجابي ينشاأ 
من حقيقة �أننا نقترب من بعضنا �لبعض من �أجل فهم بعضنا �لبعض 
بشكل �أفضل. قبل كل شيء، يوم للعمل مًعا حتى يمكن �ستخد�م 
�أوجه �لتاآزر من �أجل مستقبل مشترك مفيد للجميع. خطو�ت صغيرة 
تثير �لاهتمام حولها، �إذ� جاز �لتعبير. ليس �لمهم �أن تكون �لر�بطة 
في مركز �لضوء، بل �لمهم لنا �أن تحظى �أفكارنا بالاهتمام �للازم. 

فكرة لا نكون نحن فقط دعامتها، بل يدعمها شركاؤنا وغيرهم �أيضا، 
و�لحكومات وهلم جر�. 

سبق �أن ذكرت �أن �لر�بطة تساهم في �لتصدي للخوف ومحاربة 
�لاأحكام �لجاهزة وبناء شيء �إيجابي. ما هي �لمساهمة �لملموسة �لتي 

دماج �لاأشخاص ذوي �لاأصول �لمهاجرة؟ تقدمها �لر�بطة لاإ

محمد �لكروشي: ليس لدينا �لاآن �أي مشاريع خاصة بشكل مباشر 
بالاندماج �أو مساعدة �للاجئين وما شابه ذلك. ما نحاول �لقيام 

به هو تقديم مساهمة فكرية �أو روحية لذلك، �إذ� جاز �لتعبير. 
�لمساهمة في تطوير ثقافة تساعد في �إدر�ك بعضنا �لبعض وتثير 

هذ� �لصدد، تم تنفيذه من قبل جمعيتنا حتى �لاآن، ليس من قبلنا 
نحن في فر�نكفورت، ولكن من قبل فرعنا في هولند�. مكان متاح 

للكشافة من جميع �لطو�ئف �لمختلفة و�لفئات �لاجتماعية �لاأخرى 
بحيث يتم تبادل �لاأفكار. ولكن كما قلت، �إنه حلم يساهم في 

تعزيز ثقافة �لاأمل، ثقافة نتمكن من خلالها من تحقيق �أكثر بكثير 
مما نستطيع �ليوم تحقيقه. �إنه �لاأمل في خلق مستقبل حول ما هو 

�إيجابي لجميع �لمعنيين. مستقبل تكون فيه �لمساو�ة بين �لرجل 
و�لمر�أة ممكنة. لقد قطعنا شوطا طويلا هنا في �ألمانيا، لكنه لا يز�ل 
بعيد� عن �لكمال. مجتمع لا ُينظر فيه �إلى حماية �لبيئة من منظور 

�قتصادي فحسب، بل �أيًضا على �أنها �أمانة، لاأن �لطبيعة جميلة 
وتستحق �لحماية. لا يجب �أن يرتبط �لاأمر بالجدوى �لاقتصادية 

فقط، سو�ء كان هناك �رتفاع في درجة حر�رة �لاأرض �أو عدم وجود 
ظاهرة �لاحتباس �لحر�ري. لا ينبغي نشوء ثقافة حماية �لبيئة من 
�لخوف من �أن �لعالم سينتهي، لكن �نطلاقا من كون �أن �لطبيعة 
جميلة ور�ئعة للغاية وتستحق �لعمل من �أجلها. لذلك لا تتصرف 

بد�فع �لخوف، بل تصرف من د�فع �إيجابي. هذه باختصار رغباتي 
و�آمالي. 

هل هناك من �إضافة؟ 

محمد �لكروشي: �أتمنى �أن يكون هناك تعاون وثيق، ربما يمكنكم 
مساعدتنا في تحسين تنظيم فعاليات �ليوم �لدولي للتعايش �لسلمي. 
�إنها ببساطة �لرغبة في �أن نجعل �لمزيد من �لناس متحمسين للفكرة. 

تبدو �لفكرة جيدة. شكر� لك سيد �لكروشي على �لمقابلة �لشيقة. 

بحسب ما تقول فاإن �لجمعية لها �رتباطات متعددة. كيف ترى نفسها 
في �لمجتمع؟ 

محمد �لكروشي: نحن في �لاأساس نرى �أنفسنا كحلقة وصل، بين 
ما هو ديني وما هو غير ديني، بين ما هو �جتماعي ودنيوي. فكرتنا 

هي: كيف ننشئ منصة تجمع �لاأشخاص مع بعضهم. نحن نحاول 
طار  تحقيق ذلك ليس فقط من خلال تنظيم مشاريعنا نيابة عن �لاإ

�لاأم، ولكن قبل كل شيء مع �لشركاء في عين �لمكان. بمعنى �آخر، 
شركاء متساوون ينفذون مشروًعا مشترًكا على �أساس فكرة وبالتالي 

يخلقون �لفرصة لتحقيق �أكبر تاأثير ممكن �أو على �لاأقل �أكبر �ستجابة 
ممكنة. �إننا لسنا منظمة غرينبيس غير �لحكومية �لتي لديها ما يكفي 

من مر�كز "تينك تانك" وميز�نيات �أكبر وما �إلى ذلك. ما زلنا في 
�لبد�ية، لكننا نرى �أنفسنا كمنصة ملتزمة بخلق �أعمال لتعزيز ثقافة 
�لسلام. ففي "يوم �لتعايش �لدولي �لسلمي" وحده، يظهر موقفنا 

�لاجتماعي بوضوح. يوم يدعو �إلى �لمصالحة ويدعو �إلى �لاأمل ويوم 
يدعو �إلى �لعمل �أيضا. مصالحة مع �لذ�ت: مصالحة مع عائلاتنا، 

مع �إخوتنا من بني �لبشر من حيث �لتنوع �لذي يميز مجتمعنا. ولكنه 

�لشغف للحد من �لاأحكام �لجاهزة. طبعا يشارك في �أنشطتنا �لتي 
نعقدها بانتظام شركاء بعضهم منخرط في �لعمل لصالح �للاجئين. 
يصال فكرة  لدينا مجموعات موسيقية تنحدر من �لعالم �لعربي، لاإ
مفادها �أن هؤلاء �لاأشخاص لديهم ثقافة �أيًضا، ثقافة يمكن �أن 
تكون غنية. ونحن مقتنعون �أنه من خلال تحقيق �لمشاريع مع 
شركاء �آخرين، سوف ُينظر �إلينا كشركاء نديين، كما هي �لحال 
سلامي. يمكننا  مع �حتفالية �ستقبال عيد �لميلاد �لمسيحي �لاإ
�أن نرسل �إشارة مفادها �أننا جميًعا جزء من هذ� �لمجتمع �لر�ئع، 

و�أن �لاأمر يستحق ليس فقط للدفاع عن قيم هذ� �لمجتمع، ولكن 
تعزيزها و�لتعرف عليها و�لمساهمة في تطويرها. هذ� هو �لدور �لذي 
نرى فيه �أنفسنا، على �لاأقل في هذه �لمرحلة. لكن لدينا مشاريع 

�أخرى في هذ� �لصدد ستاأتي لاحقا. 

ما هو �لمستقبل �لذي تتمناه للر�بطة؟ 

محمد �لكروشي: �أول ما �أتمناه هو تاأسيس �أكاديمية للسلام، 
تعمل على تعزيز �لتعايش �لسلمي، و�أن تكون بمثابة �إطار �ستشاري 

للجهات �لاجتماعية �لفاعلة ومدها بالاأفكار من �أجل تبنيها في 
عملها �ليومي. �أمنية �أو حلم �آخر هو �لاأمل في د�ر للسلام، مثل 

تلك �لتي تحتضنها برلين، بالقرب بحسب ما �أعتقد من بو�بة 
بر�ندنبورغ، و�أعتقد �أنها تسمى د�ر �لسلام، �إذ� لم �أكن مخطًئا. 

على �أي حال، غرفة للصلاة متاحة لاأتباع �لديانات جميعها. �أتمنى 
�أن يكون هناك ما يسمى بد�ر للسلام في كل مكان. بيت متاح 
لجميع �لاأديان وجميع �لطو�ئف �لدينية و�لجماعات غير �لدينية 

�أيضا، من �أجل تنفيذ مشاريع مشتركة هناك. هناك �أول مشروع في 
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�لعمل �لجمعوي ـ مجيد حمدوشيمسار�ت مغربية �ألمانية

"االعتراف المتبادل أساس االحترام"

تكون  �أن  �لجمعية  تحاول   .2010 في  فر�نكفورت  في  �أمانة  ومؤسس جمعية  مجيد حمدوشي طبيب 
�نطلاقا  �لمختلفة.  �لثقافات  بين  �لتو�صل  �إلى تحسين  و�لصحة، كما تسعى  و�لتعليم  للاندماج  منصة 
�إلى عمله �لتطوعي في �لمجال �لطبي من  �أهمية كبيرة  من مهنته كطبيب فاإن مجيد حمدوشي يولي 
�لتي  �لصعبة  �لحالات  �أما في  بالمغرب.  �لقروية  �لمناطق  �لتي يشرف عليها في  �لطبية  خلال جولاته 
تتطلب عمليات جر�حية فيعمل على نقلها �إلى �ألمانيا. ويتم ذلك كله بفضل �لتبرعات و�لعمل �لتطوعي.

وتذ�كرنا حول منصة من �أجل �لاندماج و�لتعليم و�لتنمية. كان ذلك 
هو عصب تفكيرنا لتحقيق هدفنا، فالتعليم مهم جًد� للناس، بل 
�أنه يحظى باأهمية كبيرة. فهو مفتاح �لنجاح ويساهم في تحقيق 

�لذ�ت ويجلب �لاعتر�ف للشخص. �أما �لاندماج فهو جزء من ذلك 
ويتقاطع معه. كنا �أيضا مصرين على �لتعرف على �لجانب �لاأخر من 

�لاندماج، فالاأمر لا يتوقف على �لاعتر�ف فقط، بل يشمل �أيضا 
دمج �لاأخرين معنا في هذ� �لمسار. �إذ يضع �لاأشخاص �لناجحون 

هنا �إمكانياتهم رهن �إشارة �ألمانيا �أيضا. و�عتبرنا �أن هذ� هو �أحد �أهم 
�أهد�فنا. طبعا، �إمكانياتنا محدودة للتاأثير �لمباشر في سياسية �لتنمية 
في �لمغرب �أو بالمناطق �لريفية، ولكن يمكننا �لمساهمة في �إطلاق 
مشاريع صغيرة تهم �لاآبار �أو �لمستشفيات �أو �لمر�كز �لطبية. هذ� هو 
ما جعلنا نحصر عملنا في هذه �لمجالات �لثلاثة: �لاندماج و�لتعليم 
و�لصحة. فباعتباري رئيس �لجمعية وطبيب في نفس �لوقت، �أصبحنا 
معروفين بالقافلات �لطبية �لتي نقوم بها في �لمغرب، كما هي حال 
"�أطباء بلا حدود". نقوم بهذه �لجولات مرة �أو مرتين في �لسنة في 
مناطق مختلفة. وخلال هذه �لجولات نتعرف على �لمرضى �لذين 

السيد حمدوشي ما الذي كان يدور بخلدك واأنت تفكر في 
تاأسيس جمعية اأمانة؟ 

مجيد حمدوشي: نعم، جاء ذلك خلال زيارة �أحد مرضاي لعيادتي، 
�أخبرني �أنه يسعى �إلى تاأسيس جمعية ويقترح علي �لانضمام �إلى 
مبادرته نظر� لالتز�ماتي �لمجتمعية. كان ذلك بمثابة �لزناد �لذي 

حفزني، �إذ طالما د�رت �لفكرة في خلدي، لكنني كنت د�ئما �أطردها 
من ر�أسي. لذ� فاإن حديث هذ� �لشخص معي كان �لانطلاقة ور�ء 

قصة هذه �لجمعية. جلسنا وفكرنا معا عن �لفجو�ت في جاليتنا 
�لاألمانية �لمغربية؟ و�أين يمكن �أن نجد �لدعم �للازم؟ هنا بزغت فكرة 

جمعية "�أمانة"، وهو �سم له معنى كبير في �لعربية. كما �أنه يتخذ 
بعد� قويا في لغتنا �لمغربية �أيضا. �خترنا هذ� �لسم ليكون سهل �لنطق 

لدى �لاألمان وغيرهم من �لاأوروبيين. هكذ� بد�أت هذه �لتجربة. 

كيف سارت العملية؟ ما هي الخطوات التي اتخذتها لتنفيذها؟ 
مجيد حمدوشي: تحدثت �إلى �لكثير من �لاأشخاص �لذين لديهم 

خبرة في �لمجال �لجمعوي �أو في مجال تاأسيس �لجمعيات. جلسنا 
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�إجر�مية فقدو� �لبوصلة. قد يلجؤون لخدماتي و�أقترح عليهم فرصة للقيام 
بتدريب في عيادتي، حيث �أساعدهم من عبر تقديم بعض �لنصائح من 
سبيل كيف �أصبحت طبيبا كطفل �أنحدر من �أسرة مهاجرة، وهو ما قد 

يحفزهم. �إذ يرون �أنه لا توجد �أمثلة سلبية فقط، بل هناك �أيًضا �أمثلة 
�إيجابية يمكن �لسير على منو�لها. �لمشكلة في هذه �لفترة من �لعمر: 
مرحلة �لمر�هقة، هي �أزمة �لهوية: �إذ يبد�أ �لشاب في صر�ع د�خلي مع 
�أنفسهم حول من يكون؟ و�إلى �أين �أريد �أن �أذهب؟ وماذ� يمكنني �أن 
�أقوم به؟ فتلقي �لمرء بعض �لتحفيز�ت من �لخارج، خاصة �إذ� كانت 
قوية وو�قعية، يمكن �أن يحدث ذلك فرًقا كبيًر�. هذه �إحدى �لوسائل 

نهاء تعليمهم. وهو �أمر مهم للغاية.  �لتي نحفز بها �لتلاميذ و�لطلاب لاإ
ثانياً، نحاول في �لمغرب �أيضا تحفيز �لناس وتوعيتهم بالاأهمية �لقصوى 

للتعليم. �إذ نساعد في بناء مد�رس و�إصلاحها، خاصة في �لعالم 
�لقروي. ففي قرى �لمغرب تكون �لظروف في بعض �لاأحيان صعبة 

للغاية تُفقد �لتلاميذ �إمكانية �لتركيز على �لمدرسة. يكون ذلك �أحياًنا 
بسبب �لبرد �لشديد �أو بسبب هطول �لاأمطار عبر �لسقف �أو �لنو�فذ. 

فعن طريق بعض �لتد�بير �لبسيطة يمكن تحفيز �لتلاميذ. هناك �أيضا فكرة 
لا زلنا نخطط لها وهي معرض للتعليم بالتنسيق مع مدينة فر�نكفورت 
وبالتعاون مع جمعية �لثقافة و�لتعليم في فر�نكفورت. هدفنا �أيًضا ليس 

فقط �لتحرك بشكل منفرد، ولكن �لتعاون �أيضا مع �لجمعيات �لتي لديها 
خبرة في �لمجالات ذ�ت �لصلة. نسعى من خلال هذ� �لمعرض، �إلى 
تحفيز �لاأطفال عبر ورشات عمل وتوعيتهم حول �أهمية �لتعليم و�لتاأهيل 

�لمهني، خاصة �لاأطفال �لمنحدرين من �أصول مهاجرة. كي يفهم �لاآباء 
�أن �لتعليم هو في �لو�قع �أهم شيء بالنسبة للمستقبل، حتى بالنسبة 

�أيقظنا �لو�قع بسرعة كبيرة. وهناك �أشياء عادية جًد�، على سبيل �لمثال 
عندما نريد �إرسال �أشياء ما �إلى �لمغرب، كالمساعد�ت في سياق 

قو�فلنا �لطبية، هناك مشاكل كبيرة مرتبطة بها. كان علينا �أن نتعلم �أن 
�إلا  �أرسال شيء ما �إلى �لمغرب ليس بالسهولة �لتي يتخيلها �لمرء، و

ستظل عالقة عند �لحدود. في هذه �لاأثناء لدي �تصالات مهمة للغاية 
�إذ� و�جهتني مشاكل من �أي نوع، فهناك وز�ر�ت ذ�ت  في �لمغرب، و
صلة و�أشخاص سيساعدونني �أيًضا. هذ� هو �لتغيير �لذي �أر�ه �لاآن. 
وهو ما لم يكن ممكنا من قبل. ففي ذلك �لوقت لم �أكن �أعرف: 

ماذ� �أفعل �إذ� ما و�جهتني مشكلة؟ ومع من �أتو�صل؟ ومن هو �لشخص 
�لمسؤول �لذي يمكنه مساعدتي؟ لقد �أصبحت جمعيتنا �لاآن معروفة 

جًد�، وفرضت نفسها ولديها �أيًضا �سم لاأنني قمت شخصًيا بزيارة 
�لعديد من �لوز�ر�ت رفقة �أعضاء جمعيتنا. لذلك لدينا �تصال مباشر، 

وهذ� مصدر �رتياح كبير. و�أنا �أعلم جيًد� طاقة و�إمكانيات كل فرد 
في �لجمعية وكيفية �لاستفادة منه. ليس كما في �لماضي: �لجميع 

يشارك في كل شيء، هذ� غير و�قعي. هذه هي عمليات �لتعلم �لتي 
نمر بها.

بما اأن الجمعية، كما قلت فرضت نفسها من خلال عدة 
مشاريع. اأود اأن اأخوض معك في بعض الاأنشطة. ما هي 

المشاريع المميزة التي اأنجزتها اأمانة؟ 
مجيد حمدوشي: ما �أفتخر به هو �أنه وبجانب جمعية �أخرى تمكنا 
بالقرب من �أغادير من �إتاحة �لفرصة لعدد من �لفتيات من �لدخول 
�إلى مد�رس د�خلية لمو�صلة تعليمهن، وذلك بالتعاون مع عدد من 

�لاأعضاء �لر�عين. وضعنا هذه �لاأمو�ل رهن �إشارة هؤلاء �لفتيات 

يجدون صعوبة في تلقي �لعلاج في �لمغرب ونجلبهم �إلى �ألمانيا، 
مكانيات �لمتاحة طبعا، لاأن ذلك مكلف للغاية ومتوقف  بحسب �لاإ

على �لتبرعات. لا يمكننا �إحضار �أية حالة �إلى هنا، ونمنح �لاأمل 
وبعدها نقول �إننا فشلنا في �لمهمة، لا يمكننا فعل ذلك. �لحمد لله 

�أننا نجحنا لحد �لاآن. عالجنا عشر حالات خلال �لسنو�ت �لسبع 
�لاأخيرة. بعض هذه �لعمليات كانت كبيرة للغاية، منها حالات تهم 

مرضى �لقلب �أو �لقسطرة �أو �لتدخل قبل فو�ت �لاأو�ن، كحالات 
نقاذ مرضى من بتر للساق. وكانت لدينا حالة وليد  تدخلنا فيها لاإ
�لذي سقط قبل خمس سنو�ت و�أصيب بكسر في �لعمود �لفقري 

�لعنقي و�أصيب بالشل �لنصفي. 

تطرقت اإلى هذا الجانب الذي يميز عمل جمعيتكم. ماذا عن 
النقطتين الاأخريين الخاصتين بالتعليم والاندماج؟ 

مجيد حمدوشي: فيما يخص �لتعليم، صادفت من خلال مهنتي �أيضا 
تلاميذ �أو طلاب كانو� لا يريدون �نهاء در�ستهم �أو تعليمهم لاأسباب 

مختلفة. حاولت �أن �أتدخل بربط �لاتصال بمسؤولي �لمؤسسة. هناك 
حالات كثيرة من بينها حالة �أحد �لشباب �لذي لم يكن يرغب في �إتمام 

�لباكالوريا بسبب بعض �لنز�عات �لاأسرية وشعوره �أنه تم �لتخلي عنه. �إذ 
تكفي في بعض �لاأحيان محادثة قصيرة، وبعد ذلك يمكن دمج �لاأسرة 

�أو �للجوء لخدمات مد�رس �لدعم، �إذ� كان هناك عجز في �لرياضيات �أو 
في مجالات �أخرى. هنا يمكن �ستخد�م تد�بير معنية لتحفيز �لتلميذ من 

جديد. �أو �أن هناك مدرسة من �لمد�رس لذوي �لاحتياجات �لخاصة، 
لديها حالات لتلاميذ يجدون صعوبة في �لتركيز �أو �أطفال لهم نزعات 

للدين، وهو �أمر مهم جًد� للكثيرين. من �لمهم جًد� �أن يتكلم �لاأطفال 
�لذين ولدو� في �ألمانيا �للغة بشكل جيد لتحقيق �أقصى قدر ممكن من 

�لتعليم. كما ينبغي توعية �لناس وتحفيزهم للخروج من منازلهم و�لتخلص 
من مخاوفهم وربما تغيير طرق وبنيات تفكيرهم حتى. ثم هناك نقطة 
�لاندماج، وهذ� يعني �أن �لاأشخاص �لذين يصلون �إلى �ألمانيا علينا 

د�ر�ت.  دمجهم هنا ومساعدتهم في حال ما �إذ� و�جهتهم مشاكل مع �لاإ
�أما فيما يخص �لناس �لذين لا يفهمون �للغة، نحاول تعبئة �لاأشخاص 
�لمناسبين و�لاأخصائيين �لاجتماعيين لمساعدتهم من خلال �لاتصال 

بالجمعيات مثل "كاريتاس"، و"بروفاميليا" لتسهيل �ندماجهم من �أجل 
تجاوز �أي نقص �أو �أي عجز. سو�ء كان ذلك لاأنهم لا يستطيعون 
�لتحدث باللغة، �أو لاأنهم لا يفهمون �لثقافة، �أو بسبب مشاكلهم 

�ليومية. لقد قمنا ببناء شبكة من �لاتصالات لتقديم �لمساعدة �أملا في 
حل هذه �لمشاكل. 

دعنا نلقي نظرة اأخرى على الجمعية: ما هو التطور الذي مرت 
به منذ تاأسيسها حتى اليوم؟

مجيد حمدوشي: نعم هذ� سؤ�ل جيد. عشنا �لكثير من �لتطور. ما 
يتغير باستمر�ر هم �لناس و�لاأشخاص �لنشطاء. في �لبد�ية لم نكن 
نعرف بالضبط: ماذ� نريد؟ �أين نريد �أن نذهب، وما �لذي يمكننا 

تحقيقه؟ و�أنا �لاآن �أعرف ما يجب فعله لتحقيق شيء ما. وهذ� يعني 
�أن عمل �لجمعية قد حدد �أهد�فه بكل وضوح في هذه �لمجالات 

�لثلاثة: �لتعليم و�لاندماج و�لصحة. و�أنا �أعرف على وجه �لتحديد في 
هذه �لمجالات ما هو ممكن وما هو غير ممكن. هذه �لاأحلام �لتي 
كانت لدينا في �لبد�ية باإجر�ء تغيير�ت كبيرة، لم يعد �لاأمر كذلك. 
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�إذ� جاز �لتعبير. و�أنا سعيد جًد� بفوزنا بجائزة "ديو�ن �أو�رد" في برلين، 
هذ� منحنا �لقوة و�لتقدير لعملنا. وهذ� مهم، فكل شخص وكل جمعية 
في حاجة للتقدير و�لاعتر�ف. وعندما يكون لدينا مثل هذ� �لاعتر�ف، 
عندئذ يكون لدينا �أيًضا تاأكيد لعملنا، باأننا نفعل شيًئا جيًد� للناس. 

لهذ� �لسبب �أعتقد �أن �لتاأثير �لخارجي �إيجابي. من �لو�ضح �أن هناك 
منتقدين. هذ� �أمر طبيعي. فمن يعمل في �لمجال �لعام يكون معرضا 

للنقد. و�أنا �أرى �أن كل نقد هو نقد بناء. 

كيف ترى اأمانة نفسها في المجتمع؟
مجيد حمدوشي: د�خل �لمجتمع �لاألماني لم نصل بعد لما نطمح 

له. �إننا نعمل من �أجل �لحصول على مزيد من �لاعتر�ف د�خل 
�لمجتمع �لاألماني. �أما د�خل �لمجتمع �لمغربي، فاإننا معروفون 

بما يكفي، وحظينا باهتمام �أعلامي مغربي كبير كما هي �لحال 
مع عدد من �لتقارير �لتلفزيونية للقناة �لثانية �لتي �تاحت لنا �لفرصة 
مر�ر�، ور�فقتنا في جولتنا �لطبية في �لمغرب. كما قلت، ما زلنا لم 
نحظ بما يكفي من �لحضور لدى �لمجتمع �لاألماني. وهذ� يعني 
�أننا لم نصل بعد �إلى ما نصبو �إليه. هدفنا هو �أن يمنحنا �لمجتمع 

�لاألماني هذ� �لتقدير ويفهم ما نقوم به ويدعمنا �أيًضا في عملنا 
�لاندماج. نجاح  لاإ

دماج  ما هي المساهمة الملموسة التي تقدمها جمعية اأمانة لاإ
الاأشخاص ذوي الاأصول المهاجرة؟

�أقوم  �أننا نقوم بالكثير، ولكنه لا يكفي.  مجيد حمدوشي: �أعتقد 
باسم �لجمعية بعمل تحسيسي د�خل �لمساجد. على مد�ر �لسنة 

�أزور �لمساجد ونكثف لقاء�تنا خلال شهر رمضان فيما يخص 
�أيضا.  �لمجتمعية  للقضايا  نتطرق  �أيضا  �لصحية، لكن  �لتوعية 

باأهمية  للتحسيس  �لتعليم، نبدل مجهود� كبير  �أما على مستوى 
للجالية  �لسلبية  �لصورة  لتحسين  نبذل مجهود� كبير�  �لتعليم. كما 
�لمغربية في �ألمانيا �إلى حد ما و�لتي تضررت من خلال ما عرف 

باأحد�ث ليلة ر�أس �لسنة في مدينة كولونيا وبعض �لاأحد�ث 
�أنه يتعين علينا عمل �لكثير. لا  �أعتقد  �لاأخرى �لمرتبطة بالتدين. 
يز�ل �أمامنا �لكثير من �لعمل لنقول �إن جاليتنا لا يمكن �ختز�لها 
في �لدين فقط، بل هناك ثقافة كبيرة، ولدينا مهام تعليمية نريد 

�أكبر بكثير مما  �ألمانيا  للاندماج هنا في  فالاستعد�د  تنفيذها. 
هو معروف خارج �لبلاد. علينا �لقيام بمزيد من �لعمل �لتربوي 
�لاأمثلة  �أيًضا  �لاألماني  في كلا �لاتجاهين حتى يرى �لمجتمع 

�أكبر في  �أيًضا تساهم بشكل  يجابية و�أن �لجالية �لمغربية  �لاإ
�لمسؤولية  بالقول ورمي  بالاكتفاء  �لاندماج، وتساهم بنشاط وليس 

�ألمانيا فقط. هذ� موقف سلبي.  على 

لاستكمال مشو�رهن �لدر�سي. كما قمنا �أيًضا بشر�ء در�جات هو�ئية 
لهن، كي يكن مستقلات عن وسائل �لنقل �لعمومية. فالمنطقة �لتي 
يعشن فيها لا تتوفر على بنية تحتية جيدة. لذلك �أنا فخور جًد� باأننا 

عززنا �ستقلالية هؤلاء �لفتيات من ناحية، ومساعدتهن لاستكمال 
ضافة �إلى ما قمنا به من �أجل  تعليمهن من ناحية �أخرى. هذ� بالاإ
�إتاحة �لفرصة لعدد من �لمرضى لتلقي �لعلاج في �ألمانيا. وهو ما 
نجحنا فيه لحد �لاآن. كما نظمنا �لعديد من �لفعاليات �لثقافية، 

على سبيل �لمثال "50 عاًما على �لتو�جد �لمغربي في �ألمانيا". كما 
�أننا نستغل فرصة �لاأعياد �لوطنية �لمغربية كفرصة لجلب �لمطربين 

�إلى �ألمانيا لتقديم مشاريعنا. فلغة �لعيون و�لسماع، كما تعلمون هي 
�لاأخرى في حاجة �إلى �لعناية �أيضا، كي نتمكن من تقريب �لناس من 

مشاريعنا من خلال �لترفيه كذلك.

ما هي براأيك اآثار هذه المشاريع على الجمعية وعلى 
الاأشخاص المعنيين وعلى المجتمع؟

مجيد حمدوشي: بالطبع لا يسعني �إلا �لتكهن هنا. بشكل عام �أود 
�أن �أقول �إن هدفنا هو توعية �لناس وتحفيزهم على �أن يكونو� نشطين 

في هذه �لمجالات، في �لاندماج و�لتعليم و�لصحة. ما ر�أيته �أيًضا هو 
�أن �أعضاء سابقين في �لجمعية، �أسسو� جمعيات خاصة بهم، وبالتالي 
فاإن �أمانة كانت بمثابة جسر لتحفيزهم. وهذ� يجعلني سعيًد� للغاية. 
�إننا نتعاون بشكل بناء مع هذه �لجمعيات. هذه هي �لنتائج و�لثمار، 

بعضها. وهذ� ليس جيد� في نظري. لذلك عليك �أن تميز بين 
�لاأشخاص �لمضطهدين سياسًيا و�لاأشخاص �لذين ولدو� هنا في 

�ألمانيا و�لذين �أصبحو� �أطباء �أو محامين. على �لمرء �أن يكون 
عادلا. و�أعتقد �أنه يجب �إيلاء �لمزيد من �لاهتمام لهذ� �لاأمر. ربما 
ينبغي للمرء �أيًضا �أن يقدم مثل هذه �لبر�مج في كثير من �لاأحيان 

علام �لاألمانية، بما في ذلك �لتلفزيون و�لر�ديو، حيث  في وسائل �لاإ
يجابية. ليس من �لضروري �أن �أكون  يمكن �أيًضا سماع �لاأمثلة �لاإ

�أنا �أو جمعية �أمانة، ولكن يجب �أن يكون شخًصا حقق بالفعل 
�أشياء �إيجابية ويتم تقديمه �أيًضا كمثال �إيجابي. لقد كان �لاأمر 
علام. وفي �لنهاية �أود �أن  منحاًز� للغاية في نظري، في وسائل �لاإ
سلام فقط.  �أقول �إنه لا ينبغي ربط �لمجتمع �لمغربي بمساألة �لاإ
نسان ليس  سلام دين يجب على �لجميع �حتر�مه، لكن �لاإ �لاإ

مكونا من دين فقط، بل لديه ثقافة، وله روح، وله �أجز�ء مختلفة 
كثيرة، ويجب على �لمرء �أيًضا �لتاأكيد عليها وعدم �لاكتفاء 

بالقول علًنا: "�إذن �لمغاربة �أو �إن سكان شمال �إفريقيا مسلمون 
�إرهابيون محتملون "، لكن هناك دين ويمكن �أن يكون للدين تاأثير  و

سلام في �لمقدمة، بل �لثقافة  سلمي �أيًضا. لذ� لا �أضع سؤ�ل �لاإ
و�لاندماج. هذ� ما �أتمناه. 

شكرا جزيلا لك سيد حمدوشي على هذه المقابلة. اأتمنى 
لك شخصًيا ولجمعية اأمانة كل التوفيق. 

مجيد حمدوشي: �نشاء �لله كما يقول �لمغاربة. شكر� جزيلا لك 
على �هتمامك بجمعيتنا!

ما هي اأمنياتك بالنسبة للجمعية في المستقبل؟
مجيد حمدوشي: حسًنا، لقد صرنا معروفين في �لمغرب، و�لجولات 
�لطبية تسير على ما ير�م هناك. غير �أنني لا �أز�ل �أرى نقصا وفجوة هنا 

في �ألمانيا، خاصة على مستوى �لتنسيق مع جمعيات �أخرى. لدينا 
�لكثير من �لكفاء�ت وسط جاليتنا �لمغربية في �ألمانيا، علينا تعبئتها 
حتى تعمل مًعا و�أن تنسق �لجمعيات فيما بينها وليس كل و�حدة 

تعمل لحسابها �لخاص. ينبغي �ستثمار هذه �لكفاء�ت بدل �أن يؤسس 
كل شخص جمعية خاصة به، بل على �لجمعيات �لمتو�جدة �أن 

تثبت نفسها في �لساحة. لسنا بحاجة �إلى �آلاف �لجمعيات �لجديدة 
�لاأخرى �لتي يتم حلها بعد عام، بل لتلك �لتي �ندمجت بالفعل 

ولها صيت خارجي. عندها يمكن لنا �إثبات ذو�تنا لدى �لر�أي �لعام 
�لاألماني. هنا يتعين علينا بذل �لمزيد من �لجهود. وهو ما سيساعدنا 
على �لحصول على دعم �أكبر من �ألمانيا، خاصة في مجال �لتمويل 

حتى نتمكن من �لقيام بالمزيد في هذ� �لمجال. وساأكون سعيًد� جًد� 
�إذ� وصلنا �إلى �لنقطة �لتي تصبح فيها �أمانة مؤسسة تُشغل يد عاملة 
بشكل �حتر�في، وليس فقط على �أساس تطوعي. سيكون هذ� هدفاً 

عظيماً، نعم هذه �أمنتي. 

كلمة اأخيرة. 
مجيد حمدوشي: ما �أتمناه هو �أن تحظى جميع �لجاليات من 

علامي و�لمجتمعي. �أعتقد  �أصول مهاجرة بقدر �أكبر من �لاهتمام �لاإ
�أنه تم �لتعامل مع هذ� �لاأمر بشكل غير عادل �إلى حد ما. فمن 

خلال �أزمة �للجوء تم وضع �لجميع في سلة و�حدة: �أي �لاأجانب 
و�لهجرة ومشاكل �للاجئين، حيث تم خلط كل هذه �لاأمور مع 

تصوير: مديد حمدوشي ـ في جولة طبية بالمغرب

تصوير: مديد حمدوشي ـ في جولة طبية بالمغرب

�لعمل �لجمعوي ـ مجيد حمدوشيمسار�ت مغربية �ألمانية
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"جاليتنا كبرت وأصبحت أكثر تنوعا."

�لرحمن  مسجد  في  مقره  �لمغربي  سلامي  �لاإ �لثقافي  �لمركز  رئيس  �لبوزياني  محمد 
تحول  �لنفس،  عن  للترفيه  يلتقون  كانو�  �لذين  �لضيوف  للعمال  جمعية  فمن  بهيلدن. 
�لثقافات. بين  �لرو�بط  لتوثيق  عروضا  ويقدم  �لدينية  وغير  �لدينية  للاأنشطة  ثقافي  مركز  �إلى 

جواز السفر

 محمد البوزياني
٠ من مو�ليد �لناظور ٠

٠ في �ألمانيا منذ 1972 ٠
سلامي �لمغربي  ٠ رئيس �لمركز �لاإ

بهيلدن ٠

مسارات

مانية
سارات مغربية أل

٠ م
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 ٠ مسارات مغر

�لعمل �لجمعوي ـ محمد �لبوزيانيمسار�ت مغربية �ألمانية

محمد �لبوزياني: في �لاأول خطرت لي فكرة متابعة �لدر�سة. لكن هذ� 
لم يتحقق لي بسبب �إعالة و�لدي �لمسنان. وكان علي مساعدتهم 

ماليا، لذ� توجب علي �أن �أعمل.

كيف كان فترة �لعمل في شركة �لجلفنة؟
محمد �لبوز�ني: عندما �نتقلت �إلى هيلدن في غرب �ألمانيا، �لتقيت 
�لكثير من �لمغاربة. 80 في �لمائة من �لعاملين في مصنع �لجلفنة 
هم مغاربة. لقد كانو� يتمتعون بشعبية كبيرة لدى �أصحاب �لعمل، 
لاأنهم قامو� بالعمل �لذي لم يرغب �لاألمان في �لقيام به. كنا نعمل 
ونكد كثير�، ولا نعرف شيء �آخر غير �لزنك و�لحمض. طبعا كان 

دخلنا جيد للغاية، لكن نادر� ما كانت لدينا �أي �إجاز�ت. عن طريق 
نظام �لورديات �لثلاث، لم نكن نعرف �أي عطلة ولا عطلات نهاية 

�لاأسبوع. كنا لا نعرف سوى �لعمل، وعلى �ستعد�د للعمل 24 ساعة 

سيد �لبوزياني، كيف وصلت �إلى هيلدن؟
محمد �لبوزياني: �أتيت �إلى �ألمانيا بعد فترة �لمدرسة �لابتد�ئية مباشرة. 
كان ذلك في 18 ديسمبر 1972. سافرت لاأول مرة من �لناظور عبر 
ز�يو �إلى �لد�ر �لبيضاء. هناك �أخذت �لسفينة �إلى مرسيليا، ومن هناك 
عبر ميونيخ �إلى مونشنغلادباخ. هناك عملت في صناعة �لبناء لمدة 
ثلاثة �أشهر، عبر عقد للعمل حصلت عليه بو�سطة �أقارب لي. وفي 
مايو 1973 �نتقلت �إلى هيلدن، حيث بد�أت هناك �لعمل في شركة 

للجلفنة �إلى غاية 2003. د�خل هذه �لشركة طورت مهار�تي من 
عامل مساعد �إلى رئيس وردية للعمال ثم �إلى مر�قب جودة. في عام 

2004 بد�أت عملي �لخاص ببيع �لهو�تف �لمحمولة بالتجزئة. غير �أنه 

بسبب بناء �لمسجد، تخليت عن �لعمل لاأعود له في عام 2009. 
وفي سنة 2015 تقاعدت عن �لعمل. 

ريهما هي �لخطط �لتي كانت لديك عند وصولك �إلى �ألمانيا؟
ورت
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�لعمل �لجمعوي ـ محمد �لبوزيانيمسار�ت مغربية �ألمانية

�لورق مًعا و�ستخدمنا غرفة صغيرة في �لمنزل كمكان للصلاة. صلينا 
هناك فر�دى دون �إمام. هكذ� بد�أ كل شيء. تدريجيا بد�أت �لغرفة لا 

تستوعب �لاأعد�د �لمتز�يدة للمصلين. كما �أنه مع مرور �لوقت، تغيرت 
عاد�ت �لناس، و�أصبح �لناس �أكثر �لتز�ما بالصلاة، بحكم �لسن 

وتاأسيسهم لعو�ئل. �إذ عرفت �أو�خر �لثمانينيات عملية و�سعة للم شمل 
�لاأسر. ياأتي هذ� في ظل تز�يد �لحاجة لتربية �لاأبناء تربية دينيا ولغوية. 
لذ� �أصبح �لاهتمام �أكثر بالحياة �لدينية ودروس �للغة وعزز من ضرورة 
�لبحث عن مكان يجمع �لجميع. وفي ظل تغير �لاأساس �لقانوني، 
لم يعد ُيسمح للمنازل �لخشبية كي تكون مكاًنا للاجتماعات، لذ� 
وفر لنا مجلس �لمدينة مدرسة �بتد�ئية شاغرة في شارع فالدرشتر�سه 

للمغاربة و�لاأتر�ك في عام 1982. هناك �ستخدمنا غرفة للقاء�ت 
و�لطابق �لعلوي كغرفة للصلاة، وجلبنا �إماما من �أصل مغربي من 

بلجيكا، �ستمر معنا �إلى غاية 2007. 
في بد�ية �لتسعينيات، عندما وصل �أول طالبي �للجوء على خلفية 
حرب �لبلقان، تم تشييد حاويات بجو�ر �لمدرسة �لابتد�ئية �لسابقة 

لتوفير فضاء للاجئين. لكن هذ� لم يكن كافًيا، ومن �أجل توفير 
مساحة للاجئين، كان على �لمغاربة و�لاأتر�ك �لانتقال �إلى مبنى و�حد. 

وفي منتصف �لتسعينيات، بنى �لاأتر�ك مسجدهم �لخاص في شارع 
�أوتو هانشتر�سه. هكذ� �أصبحت �لمدرسة بكاملها مرة �أخرى تحت 

تصرفنا. غير �أنه في سنة 2007، طلب مجلس مدينة هيلدن منا 
�لبحث عن مكان �آخر، لكون �لمدينة ستقوم بهدم بناية �لمدرسة. 

سنة بعد ذلك، قمنا بشر�ء عقار وشيدنا عليه مسجد�، �أصبح جاهز� 
في يوليو 2012. ولكن في �نتظار تشييد �لمسجد، �نتقلنا من 2010 

�إلى 2012 من �لمدرسة �لابتد�ئية فالدرشتر�سه �إلى مدرسة �ألبيرت 
شفايتسر. 

كيف تم تمويل بناء �لمسجد؟
محمد �لبوزياني: بلغت تكلفة �لبناء مليونين و�أربعمئة �آلاف يورو، 
90 في �لمائة من هذ� �لمبلغ، جاء كتبرعات من �لمغاربة �إذ تبرع 

كثير منهم بمبلغ عشرين �ألف يورو. وهو �أمر لم يكن �أمر� نادر�. ففي 
كل يوم جمعة كنا نذهب �إلى مساجد في هولند� وبلجيكا و�لدول 
�لاسكندنافية لجمع �لتبرعات من �لخارج. تلقينا ما مجموعه 600 

�ألف يورو من �لمسلمين من هذه �لجولات. وساهمت �لحكومة 
�لمغربية بـ 800 �ألف يورو، بينما مغاربة هيلدن و�لمناطق �لمجاورة لها 

تبرعو� بمليون �أورو. 

ما هي �لفعاليات �لتي كان �لمسجد كمركز ثقافي يقدمها لزو�ره؟
محمد �لبوزياني: كنا نعمل بشكل وثيق مع مدينة هيلدن ود�ئرة 

ميتمان. نعقد مرتين في �لسنة جلسات مناقشة – �أو ما يسمى بـ 

و�لمرضى من �أصل مغربي يشعرون بر�حة شديدة في �لمسجد ويتشاركون 
معنا حياتهم �ليومية. لم يكن لدينا �لكثير من �لمتطوعين في �لماضي 

كما هي �لحال �ليوم، وز�د ذلك �أكثر و�أكثر مع مرور �لوقت.
كيف تقيمون �لوضع �لحالي للمسلمين؟

محمد �لبوزياني: بسبب �لوضع �لحالي �أنا قلق على وضعية 
�لمسلمين. هناك خوف من �لهجمات، و�لمساجد تتعرض للتخريب. 
ففي �أحد مساجد مونشنغلادباخ، تم �لعثور على ر�أس خنزير مقطوع 

وكيس دم. وبالاأمس �لقريب وقع هجوم مسلح على مسجد في 
�لنرويج. ومن قبل، حدث هجوم على مسجدين في نيوزيلند�. لحسن 
�لحظ، لم نو�جه �أي مشاكل من هذ� �لنوع حتى �لاآن هنا في هيلدن، 

ومع ذلك، فنحن نتوقع كل شيء. عموما غير مسموح للمسلمين 
باإغلاق �لمساجد، على �لعكس يجب �أن تظل مفتوحة وينبغي 

�لتو�صل مع �لجميع. يجب �أن نبقى على تو�صل، فالحو�ر �أساسي 
لتفادي �أي مشكل. 

ما هي �أهد�ف �لمركز �لثقافي �لمستقبلية؟ 
محمد �لبوزياني: مسجد كهذ� يتطلب �لكثير من �لعمل. عليك �أن 
تحافظ على نظافته و�إجر�ء �إصلاحات ورعاية �لاأعضاء وتدبر �لاأمور 
د�رية كالفو�تير وغيرها. ينبغي كسب �لشباب وتسليمهم مشعل  �لاإ

�لعمل �لتطوعي. لكن هذ� صعب في �لوقت �لحالي لاأن شبابنا ليس 
لديهم �لوقت بسبب عملهم طيلة �لاأسبوع. وقتهم لا يسمح لهم 

بالقيام بذلك �إلا خلال نهاية �لاأسبوع فقط. وهم يعتمدون على كبار 
�لسن. غير �أن هؤلاء لن يبقو� هنا �إلى �لاأبد، قد يمرضون و�لموت �آٍت 

لا محالة. لذ� يتعين على �لشباب تحمل �لمسؤولية.
�إذ� طلب منا ذلك. خلال هذه �لفترة، كنا نعيش في منازل خشبية. 
كنا �أربعة �أشخاص نعيش في غرفة و�حدة، بها سريرين من طابقين. 

عشت هناك من عام 1973 �إلى عام 1975. على �لرغم من �أننا كنا 
نكدح كثير�، كنا مستمتعين ونحتفل باستمر�ر في منازلنا �لخشبية. 
كما �أن �لشركة كانت هي �لاأخرى تنظم حفلة في كل عام. لهذ� 
�لغرض، تم ذبح خمسة �إلى ستة حملان وشويهم في مقر �لشركة. 

نحن �لعمال �لمسلمون نتشارك د�ئما �لاأكل مع زملائنا �لاألمان. 
وفي عام 1975 تزوجت. وبعد عام �لتحقت بي زوجتي �إلى �ألمانيا، 

فانتقلنا �إلى شقة تابعة للشركة حيث مكثنا بها حتى عام 1982. وبعد 
ذلك �إلى شقة �أكبر بعدما ز�د عدد �لاأسرة. 

سلامي �لمغربي، و�لذي كان  في عام 1974 �أسست �لمركز �لثقافي �لاإ
في ذلك �لوقت يسمى "حلقة �لاأصدقاء �لمغربية". كيف تطورت 

�لجمعية منذ تاأسيسها وكيف تم بناء مسجد كمركز ثقافي؟ 

عندما �أسسنا �لجمعية في عام 1974، لم يكن لدينا مقر في �لبد�ية. 
فقدم محمد �أحدور وبنعيسى �لحجر�وي �أول طلب لمجلس مدينة 

هيلدن. من عام 1978 �إلى عام 1982 حصلنا على منزل خشبي. 
كان محطة �لتقاء من �أجل �لاأنشطة �لترفيهية. كنا نلتقي هناك للعب 

"�لمو�ئد �لمستديرة" مع مجلس �لمدينة. وتجمع جميع �لمساجد 
�لتابعة لد�ئرة ميتمان. نشارك بانتظام في �لفعاليات متعددة �لثقافات 

في �لمدينة ونعرض �أنشطة موسيقية و�أطعمة. كما كنا نحتضن 
حفلات �أعياد �لميلاد و�لزفاف. وبمناسبة عيد وحدة �ألمانيا �لذي 

يصادف ثالث �أكتوبر، ننظم يوم �لمساجد �لمفتوح. �إذ يحضره عدد 
كبير من �لزو�ر ما بين 150 و 200 شخص، نقدم لهم جولات 

جماعية للتعريف بالمسجد. كما ننظم محاضر�ت ونقاشات حول 
سلام. وخلال شهر رمضان، ننظم فطوًر� جماعيا يحضره جير�ن  �لاإ
طفاء و�لكنائس  �لمسجد و�لسياسيين وممثلين عن �لشرطة وفرق �لاإ
و�لمعابد �ليهودية. هذ� بالاضافة �إلى دروس �للغة �لعربية لاأعضاء 

�لجمعية وحصص لقر�ءة �لقر�آن. �لاأمر لا يتعلق بتعليم ديني، كان هذ� 
موكولا للاأسر، هي �لتي تشرف عليه. وكانت خطبة �لجمعة تقدم 

باللغة �لعربية مع ترجمة �ألمانية. ويشهد يوم �لجمعة، محط جذب، 
حيث يحج �لناس من جنسيات مختلفة لاأد�ء صلاة �لجمعة. وهو �أمر 

يسعدنا كثير�. 
كيف تغيرت �أوضاع جاليتكم مع مرور �لوقت؟

محمد �لبوزياني: لقد نمت جماعتنا �لاآن و�أصبحت �أكثر تنوعا. من 
قبل كان نحو 80 في �لمئة من زو�ر �لمسجد من �لمنحدرين من �أصل 

مغربي، �ليوم لدينا �لمزيد من غير �لمغاربة في �لجمعية. لدينا �لعديد 
من �لجنسيات: سوريون، عر�قيون، لبنانيون، فلسطينيون، كاز�خستانيين، 

سلام. معظم �لمغاربة من �لمسنين من �لجيل  �ألبان و�ألمان من معتنقي �لاإ
�لاأول هم متقاعدون �لاآن، ويقضون �أغلب وقتهم في �لمسجد للصلاة 

و�قتسام �أحاديث وقصص حياتهم مع �لاآخرين. فكبار �لسن هؤلاء 

تصوير: رحيم حجي ـ مسجد �لرحمن بهيلدن

تصوير: رحيم حجي ـ مسجد �لرحمن بهيلدن تصوير: رحيم حجي ـ نسخة من �لقر�آن �لكريم بمسجد �لرحمن
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�لعمل �لجمعوي ـ كريم زيد�نمسار�ت مغربية �ألمانية

"لون البشرة أو األصل هما مجرد مشكلة في أذهان الناس."

كريم زيد�ن هو �أحد مؤسسي شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا. بعد در�سته �لتي خطط لها �أن تكون ست 
سنو�ت و�لعودة �إلى �لمغرب للعيش بالقرب من �أصدقائه وعائلته، غير �أن �لست سنو�ت �أصبحت في �لاأثناء 
ثلاثة عقود. خلال هذه �لمدة و�جه نفسه بالسؤ�ل �لتالي: "كيف لي �أقدم لبلدي �لذي تلقيت فيه تعليمي، 
ما تعلمته هنا؟". وهي �لفكرة �لتي دفعت كثيرين �إلى تاأسيس شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا. فخلال 
فترة تر�أسه لها ما بين 2015 و2019 ، حيث �أشرفت �لشبكة على تنفيذ بعض �لمشاريع في �لمغرب.

جواز السفر

كريم زيدان

٠ من مو�ليد سوق �لاأربعاء �لغرب ٠
٠ مهندس ٠

٠ في �ألمانيا منذ 1989 ٠

مسارات

مانية
سارات مغربية أل

٠ م
ة 
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ما
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ة 

بي
 ٠ مسارات مغر

�لعديد من �لاأطباء و�لمهندسين و�لاأكاديميين في جميع �لمجالات. 
وهذ� سيشكل بالطبع نقصا سيكون له تاأثير كبير على �لبلاد. �لاأمر 
نفسه ينطبق على �لمغرب. بعبارة �أخرى، ساألنا �أنفسنا �آنذ�ك: "ماذ� 
لو لم نستطع �لعودة لاأسباب خاصة، ما �لذي يمكننا فعله؟ كيف 
نستطيع تعويض غيابنا عن �لمغرب؟ ومن ثم قلنا: "حسنا، لنؤسس 
شبكة يتمثل هدفها في نقل كل ما تعلمناه في �ألمانيا �إلى �لمغرب 
لدعم عملية �لتحول �لديموقر�طي و�لتحديث في وطننا. فكرنا في 
تاأسيس �لشبكة من �أجل تحقيق عملية نقل �لمعرفة. �أقول د�ئًما: 

"يجب �ألا يقتصر دور �لمهاجرين، وهذ� �أمر في غاية �لاأهمية، على 
�لتحويلات �لمالية، بل يجب �أن يتخذ �أيضا توجها �أكثر نحو �لمعرفة 
و�لدبلوماسية وما �إلى ذلك." كان ذلك هو �أساس �لفكرة. �أردنا دعم 

وطننا �لمغرب بكل ما تعلمانه في �ألمانيا. لكننا �أردنا �أيضا دعم عملية 
�لاندماج في �ألمانيا وتصحيح �لنظرة �إلى �لمغاربة بشكل عام من 

خلال قيامنا بعمل جيد في مجال �لاندماج وتحقيق �أشياء في مجال 
�لدبلوماسية. كانت هذه بالضبط هي فكرتنا �آنذ�ك. 

سيد زيد�ن، ما �أول ما تبادر �إلى ذهنك عندما �عود بك �لذ�كرة �إلى 
تاأسيس شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا؟ 

كريم زيد�ن: جئت �إلى �ألمانيا عام 1989 من �أجل �لدر�سة. كانت 
فكرتي �آنذ�ك �أن �أذهب �إلى �ألمانيا و�أن �أدرس لمدة ست سنو�ت ثم 

�أعود �إلى �لمغرب للعمل و�لعيش هناك. لكّن �لست سنو�ت �أصبحت 
في �لاأثناء 29 سنة، لم تتحقق عودتي حتى �لاآن. وعندما يكون 

�لوقت مناسبا، يساأل �لمرء نفسه "ماذ� قدم لوطنه، للبلد �لذي ينحدر 
منه، و�لذي تلقى فيه تعليمه وحصل فيه على شهادة �لبكالوريا �أو 

شهادة �أعلى من ذلك، وحيث تعيش عائلته وو�لد�ه؟". �لمرء ياأتي �إلى 
�ألمانيا ولا يجد �أية �إمكانية للمساهمة في بناء وتحديث بلده �لاأم. 
�إذ� فعل كل و�حد منا �لشيء نفسه، فسيكون هناك بضعة ملايين  و
خارج �لبلاد. حينها ليس علينا �أن نستغرب من �أن بعض �لاأشياء لا 
تسير كما يرغب �لمرء و�أن �لهجرة ببساطة كبيرة للغاية. �ألمانيا لن 

تتحمل هي �أيضا وضعا كهذ�، �إذ� ما هاجر عشرة �أو خمسة عشر في 
�لمئة من سكانها. �إذ سيكون من بين هؤلاء �لخمسة عشر في �لمئة 
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هنا في �ألمانيا. ما هي �أهد�ف شبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا؟ 
كريم زيد�ن: �لشبكة محايدة سياسياً ودينياً، �أي �أننا لا نتبع �أية 

�أيديولوجية. نحن �أشخاص لنا قلب كبير ونتمنى لجميع �لناس حياة 
جميلة في كل مر�حل �لحياة، سو�ء في �لمغرب �أو في �ألمانيا. هذ� 

يعني �أن �لمهم بالنسبة لنا هو دعم �لمغرب، خاصة �لمناطق �لريفية. 
طار نوضح للحكومة في �لمغرب �أو لصانعي �لقر�ر كيف  وفي هذ� �لاإ

يمكن �أن يسير �لعمل. �أحد �لاأمثلة على ذلك مشروع للمياه في 
منطقة �لصويرة. توجد هناك قرى نائية بعضها بدون ماء وكهرباء. 

على �لاأقل بدون ماء، لاأن �لكهرباء �إن توفرت فهي حديثة �لعهد. 
يذهب �لمرء �إلى هناك ولا يفهم لماذ� يتعين على فتيات صغير�ت 

جلب �لماء طو�ل �ليوم بدلا من �لذهاب �إلى �لمدرسة. هذه �لمنطقة 
تسطع فيها �لشمس طيلة �لسنة من �لصباح وحتى دخول �لمساء. من 

خلال �لطاقة �لشمسية يمكنا ضخ �لماء �إلى �لاأعلى. نحن لا ندير 
مشاريع خيرية �لهدف منها حفر بئر لكي تتوفر للناس مياه شرب فقط. 
يجب �أن يكون �لمشروع مصحوبا د�ئما بالخبرة كعنصر �إضافي. لهذ� 
نقول: "سنبني بئر�، ولكننا سنضخ �لماء باستخد�م �لطاقة �لشمسية، 

لنظهر �أنه باإمكاننا �لاستفادة من �لمو�رد �لطبيعية �لمتاحة هناك بشكل 
جيد." بهذه �لطريقة نعالج قضايا بيئية �أيضا. في نهاية �لمطاف، 

يملك �لمز�رعون وكبار ملاك �لاأر�ضي �آبار� �أيضا، لكنهم يضخون �لماء 
باستخد�م �لغاز �أو �لبنزين �أو �لديزل ويلوثون بذلك �لبيئة، على �لرغم 
من توفر �لشمس بكثرة. من خلال مشروع كهذ� نساعد من ناحية 

�لسكان من خلال توفير �لمياه لهم مجانا لمدة 20 عاما، ومن ناحية 
�أخرى نظهر للمز�رعين �لاأغنياء �أنه باإمكانهم �أيضا ضخ �لمياه دون 

ضر�ر بالبيئة. كما نظهر �أيضا �إمكانية تنفيذ هذ� �لنوع من �لمشاريع  �لاإ
في �أي مكان. يمكن لهذه �لمشاريع �أن تسهم في تحسين حياة 

وما �إلى ذلك. ثم تاأتي �أهم مرحلة �أو �لمرحلة �لرئيسية: وهي مرحلة 
�لتعارف. فبعد عملية �لتاأسيس و�لانتهاء من �لتحضير�ت �لهيكلية، 
بد�أنا �لتو�صل مع �لناس و�لشركاء. توجب علينا �لتعريف باأنفسنا. 
�لطرف �لاآخر كان غالبا معروفا بشكل �أفضل. معظم �لمؤسسات 

�لتي زرناها كانت لها �أسماء معروفة. كان عليها �أن تتعرف علينا �أولا. 
جئنا مع 40 �أو 50 شخصا من ذوي �لكفاء�ت، جميعهم يملكون 

مؤهلات عالية جد�، وجميعهم مندمجون بشكل ممتاز. كان �لطرف 
�لاآخر متحمسا ومندهشا �أحيانا ومستعد� للمزيد �أيضا. بعد ذلك 

تاأتي مرحلة بناء �لثقة. �لثقة كانت موجودة لاأننا كنا متر�بطين، ولاأننا 
كنا نقوم بعمل جيد باستمر�ر، ولاأننا لم نعرف �لقيم �لعامة للمجتمع 
فحسب، بل عشناها وطبقنها في هيكلنا وعملنا �أيضا. عندما تكون 

�لثقة موجودة، تاأتي �لمرحلة �لتالية. وهي �لتي �نطلقنا فيها لتنفيذ كل 
�لمشاريع �لممكنة. وكنا و�ثقين مئة في �لمئة من �إمكانية �لحصول 

على �لتمويل. لذ� كثفنا �لاتصالات للحصول على مزيد �لتمويل 
لمزيد من �لمشاريع. بعد ذلك تاأتي �لمرحلة �لتي يطرق فيها �لكثيرون 

بابك. وبالنسبة لنا كانت هذه �لمرحلة ممتازة في �لسنو�ت �لعشر 
�لماضية. جميع �لمر�حل كانت تسير منذ �لبد�ية بشكل تدريجي، 

بدء� بالتعارف وبناء �لثقة ثم �لعمل، وهكذ� مضينا قدما. �أستطيع �أن 
�أقول �إن �لعامين �لاأولين كانا مرحلة �لتعارف. بعد ذلك مباشرة كان 

هناك �ستعد�د كبير للعمل معنا. تمكنا من تنفيذ �لعديد من �لمشاريع 
د�رة �لاأول د. هاشم  في �ألمانيا و�لمغرب، بد�ية مع رئيس مجلس �لاإ

حدوتي ثم مع د. صرية موقيت. وعندما توليت هذ� �لمنصب، كانت 
�لشبكة بحالة جيدة جد�. وهو ما سهل عملي لتطويرها �أكثر. حاليا 

نحن من �أهم �لجمعيات في �ألمانيا للمغاربة، بل وللاألمان �أيضا. 
تطرقت من ناحية �إلى دعم �لمغرب، ومن ناحية �أخرى �إلى �لاندماج 

يحظى �لجانب �لاأكاديمي بالاأولية بل �أن تكون �لكفاءة و�لخبرة هما 
�لاأساس. ليس بالضرورة �أن يكون �لمرء �أكاديميا ليكون كفؤ�. بالنسبة 

لنا، �لشخص �لمؤهل هو من لديه خبرة جيدة في مجال ما، وعلى 
�ستعد�د لتقديمها للاآخرين، �أي نقل هذه �لمعرفة. �أما �لشخص �لذي 

لديه خبرة ممتازة، لكنه غير مستعد لنقلها ويريد فقط �لاحتفاظ بها 
لنفسه، فهو بالنسبة لنا ليس مؤهلا ولا ينتمي �إلينا. من كل من يريد 
�لانضمام �إلينا يجب �أن يتمتع بمز�يا معينة و�أن يكون على �ستعد�د 
لنقلها. هذ� �لهيكل، �ستغرق بناؤه بعض �لوقت، لكنه ُبني بشكل 
متين. حينذ�ك قلنا �إننا بصدد بناء شبكة وليس جمعية محلية، لاأن 

�لمغاربة ومهار�تهم موزعون في جميع �أنحاء �ألمانيا. لذلك توجب علينا 
�أن نكون نشطين في كل مكان. �أنشاأنا شبكة، شبكة �فتر�ضية يلتقي 
�أعضاؤها بين �لحين و�لاآخر في ولايات مختلفة، لاأن جميع �لاأعضاء 

متخصصون في مجالات مختلفة. �لشبكة لا تضم فقط مهندسين 
�أو �أطباء، هناك �أيضا، على سبيل �لمثال لاعبو كرة قدم ورياضيون 

و�أساتذة جامعيون و�أخصائيون �جتماعيون. حاولنا منذ �لبد�ية تقسيم 
�لهيكل �إلى مجموعات عمل.

هيكل �لشبكة �لحالي على هذ� �لنحو: لدينا مجلس �إد�رة يضم رئيسا 
ونائبا للرئيس و�أمينا للصندوق وسكرتير�. هذ� �لمجلس مسؤول في 

�لمقام �لاأول عن �لتمثيل �لخارجي، عن �لاأمور �لسياسية مثل مساألة 
تطور �لشبكة وكيفية تو�صلها مع �لمؤسسات. وهذ� يشمل �أيضا نو�ة 

�لشبكة، �لتي تتكون من �ثنتي عشر �إلى خمس عشرة مجموعة عمل. 
لدينا مثلا مجموعات عمل للطب وللطاقات �لمتجددة وللشؤون 

�لاجتماعية وللفن و�لثقافة. كل مجموعة عمل لديها رئيس متخصص 
في �لمجال ذ�ته. وهكذ� نستطيع تغطية جميع �لمجالات. �لهيكل 

و�سع �لنطاق وممثل في جميع �أنحاء �ألمانيا. وهذ� يتيح لنا نشر 
هذه �لاأفكار، �أي �لكفاء�ت. وكل شخص لديه خبرة ما ويريد نقلها 
مرحب به ويمكنه �أن يعمل معنا بغض �لنظر عن مكان وجوده في 

�ألمانيا، �أو حتى �إذ� كان قد عاد �إلى �لمغرب. فهناك مجموعة عمل 
تمثله ويمكنه �أن يتو�صل مع زملائه باأريحية. كما �أن �لهيكل �لعلوي 
و�سع �لنطاق �إلى حد كبير لدرجة �أننا نجتمع كلنا مرة �أخرى كاأطباء 

ومهندسين و�أخصائيين �جتماعيين. �أعتقد �أن مرحلة �لبناء كانت 
�لنجاح �لاأساسي لشبكتنا. لقد تم �ستثمار �لكثير من �لعمل �لجاد 

و�لصبر فيها. و�لنتيجة كانت في �لنهاية جيدة للغاية.

�إذ� نظرنا �إلى �لسنو�ت �لماضية، ما هو �لتطور �لذي حققته �لشبكة 
منذ تاأسيسها �إلى �ليوم؟ 

كريم زيد�ن: كل تطور يتكون من عدة مر�حل. �لمرحلة �لاأولى هي 
تكوين �لاأفكار. في �لبد�ية قلنا: "سنؤسس هذه �لجمعية". و�لثانية 

هي مرحلة �لعمل: بناء �لهيكل، وَطرُق �لاأبو�ب لتكوين شر�كات 

كيف سارت �لاأمور بالتحديد بعد �لتاأسيس؟ 

كريم زيد�ن: قام بعملية �لتاأسيس �آنذ�ك �لدكتور هاشم حدوتي. فقد 
كانت رغبته �لجارفة �أن يقدم لهذه �لجمعية �إطارها �لصحيح. في ذلك 
�لوقت كانت له �تصالات وثيقة بالسفارة وبمؤسسات �ألمانية لها علاقة 
�إنشاء علاقات  ما بالمهاجرين. حاول منذ �لبد�ية جعل �لعمل �حتر�فيا و

مع جهات مسؤولة وشركاء تعاون على �أعلى مستوى في �لمغرب 
و�ألمانيا. منذ �لبد�ية �نصّب �لاهتمام على بناء نو�ة ديناميكية. �لبد�ية 

صعبة د�ئما، ولكن عندما تكون لديك سمعة جيدة، فاإن ذلك يسهل 
�لتو�صل مع �لاآخرين. وهذ� ما تجلى في �لسنو�ت �لاأخيرة، عندما 

لاحظنا �هتمام �لكثير من �لناس بنا، لاأننا نقوم بعمل ر�ئع. �آنذ�ك في 
مرحلة �لتاأسيس كان على هاشم حدوتي �أن يتو�صل مع �لناس حتى 
يجد �لاأشخاص �لمناسبين كاأعضاء وممثلين للجمعية، لقد قام حقا 

بعمل جيد جد�. بعد ذلك بد�أنا على �لفور عملية �لتسويق بشكل 
محترف للجمعية، و�لبحث عن �سم وشعار مناسبين لها. كان هناك 
�جتماع ديمقر�طي د�ر فيه نقاش طويل جد�، لاأننا لم نرغب في �أن 
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�لناس �إلى حد كبير، وكذلك تقليص �لهجرة �إلى �لمدن �أو �إلى خارج 
�لبلاد. فبدلا من جلب �لماء تذهب �لفتاة �إلى �لمدرسة، ما سيمكِّنها 
من تعلم مهنة جيدة و�لاعتماد على نفسها. نحاول د�ئًما �لقيام بهذ� 

�لنوع من �لمشاريع. كما نقدم �أيضا دروسا في �لجامعات بعضها 
في مجال �لتكنولوجيا �لاألمانية. �أنا شخصياً �أحضرت للجامعات في 

�لمغرب بعض �لمحركات �لاألمانية، لكي يتعلم �لطلاب بطريقة عملية 
شيئا عن �لمحركات �لحديثة، بدلاً من �لتعلم �لنظري على �لسبورة 
فقط. كما قلت، فاإن نقل �لمعرفة هذ� ووضع �لمغاربة في �ألمانيا 
مهمان للغاية بالنسبة لنا. نحن لا نريد متابعة �لمناقشات �لحالية 

فقط، بل نريد �أن نكون فاعلين فيها �أيضا و�أن نظهر كفاء�ت �لمغاربة. 
نحن حو�لي 180 �ألف مغربي في �ألمانيا، كثيرون منا �أساتذة وجر�حون 

و�أصحاب �أعمال وما �إلى ذلك. نود �أن نظهر للسكان �أن �لاندماج 
يمكن �أن ينجح �إذ� تم �إشر�ك �لاأشخاص. غير �أن �لاأهم من ذلك 
بالنسبة لنا هو �أن نظهر لشباب �لجيل �لثاني و�لثالث �أمثلة ناجحة 
لاأناس ينحدرون من �أصول مشتركة، وربما لديهم نفس �لتجارب. 

حينها ينظرون مثلا �إلى �لسيد رحيم حاجي ويقولون: "ر�ئع، ما د�م 
هو قد نجح في ذلك، فاأستطيع �أن �أنجح �أنا �أيضا بالتاأكيد." هذ� 
تحفيز كبير بالنسبة لهم. نشعر �أن �لشباب يرون فينا قدوة يحتذى 
بها، وهذ� هو �لاأهم، في �لنهاية هذه هي �لمهمة �لتي نقوم بها. 

هناك �أمثلة عديدة يمكننا عرضها، وهناك �لعديد من �لشباب �لذين 
يبحثون تحديد� عن هذه �لاأمثلة لتحفيز �أنفسهم. فهم في سن معينة 

يعتقدون �أنه لكونهم ينحدرون من �أصول مهاجرة فلن تكون لديهم �أي 
فرصة لتعلم مهنة جيدة �أو �لحصول على وظيفة جيدة. ونحن نقول 
لهؤلاء: "هذ� ليس صحيحا، �لاأد�ء هو �لاأهم. عندما ينجح كريم 
زيد�ن، �لمولود في �لمغرب و�لذي �أتى �إلى �ألمانيا للدر�سة في سن 

�لعشرين دون معرفة كلمة و�حدة في �للغة �لاألمانية، وعندما يصبح 
�لسيد مشر�وي رئيسا للاأطباء في مستشفى بفلنسبورغ، وهو �أيضا �أتى 

�آنذ�ك �إلى �ألمانيا دون �أن تكون لديه معرفة باللغة �أو ربما �لقليل من 
�لمعرفة، حينها يمكن �أن تنجح �أنت �أيضا بالتاأكيد. �أنت �لذي ولدت 
في �ألمانيا، وتتحدث لغتها وتعرف هياكلها." هذ� يعني �أن لون �لبشرة 

�أو �لاأصل هما مجرد مشكلة في �أذهان �لناس. رسالتنا تصل �إلى 
�لكثيرين، وهذ� �أفضل ما يمكننا فعله.

ذكرت للتو بعض �أنشطة �لشبكة. ما هي �لتجارب �لمميزة �لتي مررت 
بها حتى �لاآن في �لمشاريع �لتي تم تنفيذها من قبل �لشبكة؟ 

كريم زيد�ن: بصر�حة، هناك بعض �لتجارب. كما ذكرت سابقا، 
حدى �لجامعات  كنت مثلا قد جلبت بعض محركات �لسيار�ت لاإ

�لمغربية. كان موضوع نقل �لمعرفة هو �أساس �لتدريب �لمهني 
للمهندسين في جامعات �لمغرب. وقف بعض �لمهندسين �لشباب 

حول �لمحرك وهم في دهشة كبيرة. فهم يستطيعون حل �أصعب 
�لمعادلات، ورسم �أو كتابة شيء ما على �لسبورة، لكن لم يسبق لهم 

�أن ر�أو� محركا عن قرب هكذ�. كانو� متحمسين لتعلم �لتكنولوجيا 
و�أر�دو� تفكيك �لمحرك باأسرع ما يمكن لرؤية �أجز�ئه. كانو� متلهفين 
تماما مثل طفل صغير تحضر له هدية. �إنه لاأمر ر�ئع حًقا �أن ترى �أن 
�لتحفيز ممكن من خلال شيء لا يكلف عادة �لكثير. كما يلاحظ 

�أن مستوى �لتعليم تحسن �أيضا لاأن �لطلاب يرون باأعينهم �لشيء 
�لذي يدرسونه. مثال �آخر هو جو�ئز �لديو�ن �لتي سبق �أن منحناها. 

هنا نظهر �أيضا دور �لو�لدين. �إذ كرّمنا مثلا �إحدى �لاأمهات �لعازبات 
�لتي ربت �أطفالها وهي لا تملك �لكثير من �لمعرفة �أو �لمو�رد، وقد 

ربتهم بشكل جيد. جميعهم تلقو� تعليما جيد� جد�، ولديهم وظائف 
ممتازة، وكلهم لطفاء ومخلصون. نظهر لجاليتنا �أن �لاآباء يجب �أن 

يلعبو� دوًر� كبيًر�، و�أنهم مسؤولون عن مسار �أطفالهم. لقد كرمنا هذه 
�لمر�أة لاأنها ببساطة مثال على �لتفاني �لذي يجب �أن يتمتع به �لاآباء 
في تربية �أطفالهم. وهذ� من شاأنه �أن يحفز �أيًضا �لاآباء �لاآخرين على 
دعم �أطفالهم وفهمهم و�لوقوف �إلى جانبهم. حينها يستطيع �لاأطفال 

تحقيق ما حققه �لاآخرون �أيضا. هناك حقا �لكثير من �لاأشياء �لتي 
نقوم بها في هذ� �لمجال. لقد �أجرينا مع خبير�ت وخبر�ء دور�ت 

ضفاء  تدريبية بالتعاون مع مؤسسة �أوتو بينيكه، على سبيل �لمثال لاإ
�لطابع �لاحتر�في على عمل �لجمعيات و�لمساجد �أو دعم �لاآباء. 

توعية �لو�لدين مهمة جد�. ويشمل ذلك �طلاعهم على كيفية �لتعامل 
علامية، وعلى �لمو�ضيع �لصحية مثل  مع �لاستهلاك و�لوسائط �لاإ

�ستهلاك �لسكر ومرض �لسكري، و�لفحوصات �لطبية �لوقائية �أو �لوقاية 
بشكل عام، كالعناية بالاأسنان مثلا. يستهدف هذ� غالبا �لاآباء �لذين 

لم يولدو� في �ألمانيا ولا يعرفون بعد هذه �لاأشياء. لا يعرفون مثلا 
�أنه يمكنهم �إجر�ء �لفحوصات �لطبية �لوقائية على حساب �لتاأمين 

�لصحي. نذهب �إليهم ونشرح لهم ما يحتاجون �إليه، و�لاأشياء �لتي 
يحق لهم �لاستفادة منها، كالدعم �لخاص بتعلم �للغة �لاألمانية وما 
�إلى ذلك. نقدم �أيضا دليلا للاآباء �لذين ليس لديهم معرفة مسبقة 

بهذه �لاأشياء لنوضح لهم كيفية �لقيام بذلك. كما قمنا �أيضا بتنفيذ 
مشروع لتعزيز �لطابع �لاحتر�في في �لجمعيات و�لمساجد �لمغربية 

في �ألمانيا، لاأن معظم �لمساجد و�لجمعيات تقوم بعمل جيد جًد� 
وتستحق �لدعم ليصبح عملها �أكثر �حتر�فية. 

تطرقت للدور �لنموذجي لمشاريع �لشبكة. بر�أيك ما هو تاأثير هذه 
�لمشاريع؟ 

كريم زيد�ن: في كل �لاأحو�ل دورها �لنموذجي على جميع �لاأصعدة 
�لممكنة. جمعيات �أخرى ترى فينا قدوة وتحاول تحسين عملها، كي 
يتسنى لها �لقيام بهذه �لاأنشطة. ينبغي �أن نكون د�ئما قدوة للشباب، 
لهذ� قررنا �أيًضا تاأسيس فرع شبابي للشبكة، ينظم فيه �لشباب �أنفسهم 

ويكون لدى ممثلهم صوت في مجلس �إد�رة �لشبكة. �ستطعنا ضم 
�لشباب من خلال مشروعين �أثمر� نتائج ملموسة. �أطلقنا �آنذ�ك مشروعا 

تحت �سم "سفر�ء �لسلام". سفر�ء للسلام في وقت كان ينزلق فيه 
شباب نحو �لتطرف. ر�أينا �أنه لا يكفي �أن نتحدث مع �لناس بشكل 

نظري حول ما يجب فعله. ففكرنا في تنظيم رحلة يتعرف خلالها شباب 
من عدة مدن مختلفة في �ألمانيا على بعضهم �لبعض. شارك 22 شابا 
وشابة من برلين وشمال �لر�ين وستفاليا وهامبورغ وميونيخ وغيرها في رحلة 

مدتها ثلاثة �أيام في برلين. قمنا على سبيل �لمثال بزيارة معرض "طبوغر�فيا 
رهاب". �أجرينا نقاشات حول �لر�ديكالية و�لتطرف و�لعنف وحقيقة  �لاإ

�أنه لا يوجد منتصر في �لحرب، و�أن �لجميع يخسرون. �أصبح �لشباب 
في مدنهم سفر�ء لاأصدقائهم. لهذ� �أطلقنا على �لمشروع �سم "سفر�ء 
�لسلام". بعد ذلك بعام، وفي �لرحلة �لتالية، قمنا على سبيل �لمثال 
بزيارة مسجد وكنيس يهودي وكنيسة. تم �إلقاء محاضرة حول مدى 

قربنا من بعضنا وحول ما هو مهم في �لحياة. وهذ� ما يلاحظه �لمرء 
�أحياًنا بعد عودة �لشباب من رحلة كهذه. �إذ لم يسبق لهم �أن كانو� 

لوحدهم في رحلة بعيدة، وهاهم �لاآن ناضجون ويشاركون في مشاريع 
ويتعرفون على �أناس �آخرين من مدن مختلفة. كما �أنهم يكتسبون �أيضا 
معرفة تاريخية. �لبعض يستغرب ويقول: "يا �إلهي لم �أكن �أعرف �إطلاقا 
مدى �لماآسي �لتي �رتكبت في فترة �لحكم �لنازي، وباأنها �أودت بحياة 

�لكثير من �ليهود و�أقليات �أخرى و�أشخاص ذوي �أفكار مختلفة. هذ� 
شيء محزن." وعندما يشعر شخص بالحزن لمقتل �أناس ذوي معتقد�ت 
مختلفة، حينها يدرك �أن ذلك ليس سببا للحرب �أو �لنز�عات. هذه هي 
�لرسائل �لتي نريد �إيصالها. يرى �لمرء حقا �أن مشروعا كهذ� كان له �أثر 

كبير في تغيير �أفكار هؤلاء �لشباب. 
ما �لذي تتمناه لشبكة �لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا مستقبلا؟

كريم زيد�ن: في �لمستقبل ... �أتمنى �أن نستمر في تكريس �أنفسنا 
لهذ� �لعمل وهذ� �لتحدي، و�أن نتمكن من كسب �لعديد من �لشباب 

�لذين سيو�صلون هذ� �لعمل. �أن نسلّم �لشعلة �إلى �لشباب، �إن جاز 
�لتعبير. هذه هي �أمنيتنا. 

شكر�ً جزيلاً لك سيد زيد�ن على هذه �لمقابلة، و�أتمنى لشبكة 
�لكفاء�ت �لمغربية في �ألمانيا ولك شخصيا كل �لتوفيق.

�لعمل �لجمعوي ـ كريم زيد�نمسار�ت مغربية �ألمانية
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عالم �لفن ـ مريم صاب مسار�ت مغربية �ألمانية

"أجد نفسي مستمتعة عندما تتعانق في حياتي ثقافتين مختلفتين وثريتين."

في يونيو 2010 �إحدى �لصحف �لاألماني  تعبر عن مفاجاأتها من �أد�ء مريم صاب �لتي توفقت في مشاركتها في 
�أحد �لعروض �لكلاسيكية كمغنية سوبر�نو. منذ ذلك �لوقت بصمت مريم على حضور قوي في هذ� �لمجال.

جواز السفر

 مريم صاب
٠ من مو�ليد فوبرتال ٠

٠ مغنية �أوبر� و�أستاذة موسيقى ٠
٠ عضو �أوركستر� لاندسبينه ساكسونيا ٠

مسارات

مانية
سارات مغربية أل

٠ م
ة 

ني
ما

أل
ة 

بي
 ٠ مسارات مغر

�لباليه �أيضا، لكن �لمو�رد �لمالية �لمحدودة لم تكن تسمح بذلك. 
من �أجل تنمية حسي بالانتماء �إلى �لمجتمع، سجلتني و�لدتي في 
�أحد نو�دي لعبة �لهوكي، حيث كنت عضًو� في فريق �لفتيات طيلة 

�أحد عشر عاما.
ولاأن حبي للموسيقى لم يخبو، فقد حصلت مجدد� على دروس في 

�لغيتار، �إلا �أنني كنت �أفضل �لغناء على �لعزف. �نتبه �لسيد تيلي 
�لذي كان يعطيني دروسا خصوصية في �لموسيقى، لموهبتي، و�أثناء 
حديثه مع و�لدتي عن رغبتي في تمرين صوتي نصحنا باللجوء �لى 
ُمدرِّستي �لاأولى في �لغناء، دور� بروكمان. في ذلك �لوقت كانت 

�لسيدة بروكمان عضو� في جوقة �أوبر� فوبرتال، وكانت قد غنّت جميع 
�لاأدو�ر �لرئيسية �لدر�مية في �لميزو سوبر�نو. بكل تفاني، وبالحب 

عندما وصل و�لدي �لمولود في مدينة �لناظور بشمال �لمغرب �إلى 
�ألمانيا عبر هولند� عام 1969، لم يكن يتصور �أن تقف �بنته يوًما ما، 

على خشبة �لمسرح كمغنية �أوبر�. بعد تنقله عبر محطات عديدة 
وبعد سنو�ت من �لعمل �لشاق و�لجاد حّط �لرحال �أخير� في مدينة 
فوبرتال غرب �ألمانيا، حيث يستمتع �لاآن بتقاعده �لمستحق. لدي 
خمسة �إخوة ذكور. �أحدهم �أحضرته و�لدتي معها �لى هذه �لعلاقة، 

بينما �حضر �أبي �لاأربعة �لاأخرين من زو�جه بسيدة مغربية. نشاأت في 
مدينة فوبرتال �لجميلة و�لمتنوعة و�لصاخبة، وهناك �لتحقت بالمدرسة 

�لابتد�ئية و�لثانوية. وفي سن مبكرة وفي غفلة من و�لد�ي، ترعرع 
بد�خلي حب كبير للموسيقى و�لتمثيل. �أثناء �لدر�سة �لابتد�ئية، تلقيت 

دروسا موسيقية �أولية في �لغيتار. كنت �أرغب في تلقي دروس في 
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�ليهودي �لى غرفتي ز�دها رونقا وجمالا. عند منتصف ليلة �لعيد 
�لوطني �لفرنسي حضر نحو عشرة ضيوف دعاهم �لسفير �لى رياضنا 

لحضور حفل موسيقي صغير. �قيم �لحفل في �لهو�ء �لطلق وغنيت فيه 
�أغاني و�ألحانا لموز�رت وستر�وس وملحنين �آخرين. بعد �لحفلة تناولنا 

وجبة ملكية على سطح �لرياض. في تلك �لليلة وعندما كانت �لنجوم 
فوقنا وصدى �لموسيقى في قلوبنا، �ستمتعت كما لم �ستمتع من قبل، 

بامتياز �أن تتعانق في حياتي هاتين �لثقافتين �لمختلفتين و�لثريتين.

سنو�ت و�متدت من 2008 �إلى 2012. خلال هذه �لفترة �أديت �أدور� 
مختلفة تر�وحت بين �أدو�ر كلاسيكية عظيمة مثل "بامينا" و"�أنتيغون" 
و�أعمال كارل مريا فون فيبر ووصولا �إلى �أعمال معاصرة و�أوبريتات. في 
عام 2012 وتلبية لدعوة من مديري �لفني مانويل شوبيل �نتقلت �إلى 

مسارح ولاية ساكسونيا بر�دبول حيث عملت حتى يوليو 2017. ومنذ 
�أغسطس 2017 و�أنا �أعمل مغنية مستقلة. �لنشاأة بين ثقافتين تجربة 
جميلة وثرية. مع ذلك، فاإن هذه �لتجربة لم تكن سهلة، وبخاصة 

لزملائي في �لمدرسة �لابتد�ئية من ذوي �لاأصول �لاأجنبية �لذين كانو� 
يتعرضون للمضايقات. كان هذ� يحزنني كثير�، لاأنني كنت �أشعر باأنه 
هجوم شخصي علي �أ�أنا �أيضا. لحسن حظي �أني كنت �أتلقى معاملة 

وعناية جيدة في �لمنزل. ومع مرور �لسنين ما عاد هذ� �لموضوع 
مطروحا. �أثناء �لدر�سة �لثانوية، كان هناك تنوع في �لجنسيات لدرجة 
�أنني كنت �أشعر وكاأنني في بيتي. كان �إحساسا جميلا. مع ذلك، 
كان لدي �أيًضا تجربة مع �لتطرف �ليميني: فقد هدد �أحد �لنازيين 

�لجدد صديقتي �لاألمانية �ليونانية وصديقها و�أنا �يضا. كانت هذه �أسو�أ 
تجربة عشتها في حياتي. مع ذلك، فاإنني �أفضل �لعيش في �ألمانيا 

و�أحب �لتنوع �لذي يطبع �لبلد وسكانه! طبعا �أحب من حين لاآخر �أن 

�أسافر �إلى �لمغرب "�أرض �آبائي". دفء �لناس وفضاء �لقصص �لخيالية 
في مر�كش و شساعة �لمحيط وروعة �لمدن �لكبرى �لاأخرى تجذبني 

�إليه د�ئما. ستظل �لعديد من �لتجارب �لجميلة مرتبطة د�ئًما بهذه 
قامات: مثل �لليلة �لتي قضيناها على سطح د�ر للاأيتام في مر�كش  �لاإ

حيث �أخذنا ناأكل ونضحك ونرقص حتى وقت متاأخر من �لليل، �أو 
�لحفلة �لموسيقية �لصغيرة �لتي �قمناها بعفوية في رياض وسط �لبلدة 
�لقديمة حيث كلف رجلان نفسهما عناء حمل بيانو عبر �أزقة �لحي 

و�لاخلاص هياأتني لدر�ستي. بالنسبة لو�لَدْي، وخاصة �أبي، كان 
�لوضع غريًبا. كان يتمنى �أن يرى �بنته طبيبة �أو محامية. لكن �أن 

تختار �لفن مهنة و�أن تقف على خشبة �لمسرح، فهذ� ما كان 
من �لصعب عليه تخيله وهو �لقادم من منطقة لا يلعب فيها �لغناء 

�لاأوبر�لي �أي دور في �لحياة �لثقافية، ولا يتو�فق د�ئًما مع �آر�ئه �لدينية. 
مع ذلك، فاإنه �ليوم فخور جًد�، خاصًة حين تلقيت رفقة ثلاث 

فنانات غناء كلاسيكي من �أصل مغربي، دعوة لحضور �حتفالات 
عيد �لعرش �لخاصة بالملك محمد �لسادس عام 2014 من مؤسسة 
�لحسن �لثاني للمغاربة �لمقيمين في �لخارج. في عام 2001 بد�أت 
در�ستي �لصوتية لدى �لمغنية �لشهيرة باربر� شليك في مدرسة كولونيا 

فوبرتال للموسيقى. وقد �جتزت �متحان �لتخرج في عام 2008. 
و�أعمل �ليوم تحت رعاية �لمطربة ريناته بيسكوب. لكنني ما زلت 

�أطلب �لنصيحة من باربر� شليك من حين لاآخر. بين عامي 2006 
و2008 بد�أت مسيرتي �لمهنية بعقد مغنية ز�ئرة في مسرح ولاية 

شليسفيغ هولشتاين، حيث �أديت �أدو�ر� من �أوبر� "�لناي �لسحري" 
لموتسارت و" �أناتيفكا" لجيري بوك. لكن �أول عقد عمل ثابت لي 

كان مع فرقة ميتلساكسيشه �لمسرحية بفر�يبيرغ. كانت مدة �لعقد �أربع 
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"برلين عاصمة الموسيقى الكالسيكية ومستقبلك هناك"

ولدت منية رزق �لله في بوردو. ينحدر و�لد�ها من �لمغرب. وهي فنانة تعيش في عالم �لموسيقى �لكلاسيكية كعازفة 
كمان. منذ 2002 �أصبحت عازفة كمان رئيسية في �أوركستر� دويتشه �أوبر� برلين، كما تنباأ لها و�لدها كما تقول. 

1 لاعب سابق في صفوف �لمنتخب �لاألماني من �أصول غانية �أصدر كتابا يتضمن معاناته مع �لعنصرية بسبب بشرته �لسود�ء.

�لموسيقى �لكلاسيكية كان يبدو في كامل عليائه. غالًبا ما ساألت 
نفسي كيف ستكون حياته لو �أتيحت �أمامه �لفرصة لدر�سة �لموسيقى. 

�أنا متاأكدة �لاآن من كون و�لدي سيصبح قائد فرقة موسيقية. هذ� �أمر 
مؤكد حتى بعد وفاته. خطرت لاأختي �لصغرى فكرة �إهد�ء �بنتي 

صوفيا �لر�ديو �لصغير. و�أنا �لتي لم �أكن �أعرف كيف �أخبرها �أن �أبي 
بوشعيب لم يعد بيننا. لكن �لمذياع سهل علي �لاأمر �إلى حد ما. 

سمح لنا �أنا و�أختاي باختيار �آلة موسيقية نتعلمها. �أنا �خترت �لكمان 
وكنت محظوًظة جًد� لاأنني تلقيت دروًسا من معلمة ر�ئعة منذ �لبد�ية. 

لقد �أيقظت ولعي للموسيقى ورعتها وجعلتني �أو�صل شغفي بها.

ينحدر و�لد�ي من جيل مهاجري شمال �إفريقيا �لذين هاجرو� �إلى 
�أوروبا، �أملاً في �إيجاد مستقبل �أفضل لعائلاتهم. لسوء �لحظ؛ لم 

تتح �لفرصة لو�لدي للذهاب �إلى �لمدرسة، لذلك كانت لدينا قو�عد 
صارمة في �لمنزل. فالخسارة �أو �لاستسلام لم يكونا �أبًد� خياًر� 

بالنسبة له. ترعرعت �أنا و�أختاي بين �لتنشئة �لتقليدية في �لمنزل و�لبيئة 
ضافة �إلى �لتنوع �لثقافي �لغني فيها، �إلا �أنها كانت  �لفرنسية، و�لتي بالاإ
تشهد �لكثير من �أجو�ء �لتوتر. لم يكن �أبد� من �لسهل تلمس طريقي 

لما كنت بصدد �لاستعد�د لمساهمتي في هذ� �لكتاب، قر�أت 
مقدمة سيرة غير�لد �أسامو�ه1 شعرت برجة وبتاأثر كبيرين. لحسن 

�لحظ؛ فاأنا لم �أعش نفس تجاربه على خلفية �أصوله ولون بشرته. 
فالعالم �لذي �أعيش فيه، عالم �لموسيقى �لكلاسيكية و�لاأوبر�، 

مصغر ومميز بقو�عده �لخاصة. فما يهم هنا هو �لاأد�ء �لشخصي 
وليس �لاأصل �أو �لخلفية �لثقافية. �سمي مونية رزق �لله، ولدُت في 

فرنسا بمدينة بوردو. و�لد�ي ينحدر�ن من �لمغرب، ومنذ عام 2002 
�أصبحت عازفة �لكمان �لرئيسية في �أوركستر� د�ر �لاأوبر� �لاألمانية 

برلين. عندما �أنظر �إلى �لور�ء؛ �أكاد لا �أصدق �أنني �لاآن في برلين. 
فو�لدي �لذي رحل عنا قبل ثلاث سنو�ت، وكان يعمل كسائق 

تاكسي وميكانيكي، كان يعشق �لموسيقى �لكلاسيكية وسمعها 
ذ�عة و�لتلفزيون. قال لي مرة و�أنا لا زلت طفلة:  طيلة حياته عبر �لاإ

"برلين هي عاصمة �لموسيقى و�لمستقبل بالنسبة لك وللكمان يوجد 
هناك".

عاش و�لدي وهو يحمله جهاز �لر�ديو �لصغير �لخاص به �أينما ذهب، 
�إلى �أن رحل عن دنيا �لناس هذه. عندما كان و�لدي يستمع �إلى 
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عشرة من عمري، �جتزت بنجاح �متحان �لقبول في معهد �لموسيقى 
لبوردو. لكنني عانيت من نفس �لمصير �لذي يعاني منه �لعديد من 

�لاأطفال �لاآخرين �لذين هم في مثل وضعي: �إذ فقدت �أمي و�لدها و�شتد 
بها �لحنين �إلى �لوطن. لذ� �نتقلنا �إلى �لمغرب دون �ستعد�د كبير! لينهار 
عالمي. �فتقدت �أشياء كثيرة على ر�أسها معلمة �لكمان. لحسن �لحظ، 
عدنا �إلى بوردو بعد ثلاث سنو�ت، غير �أنني �كتشفت �أن قدر�ت زملائي 

في �لفصل كانت �أفضل من قدر�تي. وكان ذلك مؤلًما للغاية بالنسبة 
لي. ومع ذلك، شكل لي هذ� �لاأمر حافز� لاستفز�ز ملكاتي �أكثر من �أي 
وقت مضى، فعزمت على �للحاق بالركب و�ألا �أكبح عزيمتي بعد �لاآن. 

بعد بضعة �أشهر، �جتزت �متحان �لقبول للمعهد �لموسيقي في بوردو وتم 
قبولي. توجت تعليمي بالحصول على �لباكالوريا، كما نلت على �أعلى 

وسام وهو �لميد�لية �لذهبية.

بينما كنت لا �أز�ل في معهد بوردو �لموسيقي، �لتقيت بالبروفيسور بيير 
دوكان حيث كان ذلك لقاء مهًما جًد� بالنسبة لي. كان دوكان حينها 

�أستاذ�ً بالمعهد �لوطني �لعالي للموسيقى و�لرقص في باريس، و�أر�د �أن 
يعرف من سيحظى بفرصة �متحان �لقبول في باريس من فصلنا في 

تخصص �آلة �لكمان. �أعطاني حصة و�أبدى �هتماًما بي. كنا نخشى 
طبعا، �أن تكون حصصه مكلفة للغاية، غير �أنه قال لي "�لشيء �لوحيد 

�لمطلوب مني هو �أن �أعزف جيد�". لذ� تقدمت لامتحان �لقبول في 
جماع من طرف لجنة �لتحكيم. شعرت بسعادة  معهد باريس وقُبلت بالاإ
غامرة خاصة و�أنه كان هناك �أكثر من 3٠٠ متقدم لشغر سبع �أماكن فقط.

ضافة �إلى فرحة �لحصول على مقعد در�سة جديد، شعرت بسعادة  بالاإ
غامرة للانتقال �إلى باريس و�كتشاف بيئتي �لجديدة. وقتها �أخذت 

و�لدتي على عاتقها �لبحث لي عن مسكن مناسب. بينما كنت �أنا 
 Foyer" لا �أز�ل �أحلم بشقة مشتركة في باريس، وجدت نفسي في

Philanthropique de Meaux" ، ويتعلق �لاأمر بد�ر للسكن خاص 
بالنساء مكونة من �أربعة طو�بق تضم ثمانين شابة وثمانية حمامات 

وتلفزيون. تعرفت �أنا و�أمي على �لمديرة. سيدة قصيرة ومسنة في 
�لستين من عمرها. شعرها �أبيض قصير تضع نظار�ت كبيرة ومظهر 
صارم بشكل لا يصدق. عندما تطلعت �إلى نظر�ت �أمي �لقلقة، 

خاطبتها قائلة: "�بنتك في �أيد �أمينة. هنا يغلق �لباب �لرئيسي مباشرة 
بعد منتصف �لليل بقليل. ما زلت �أتذكر جيد� كيف �بتهج وجه 

و�لدتي للغاية. لقد كانت سعيدة!.

بعد �أسابيع قليلة �نتقلت من هذ� �لمسكن. ففي محادثتي �لاأولى مع 
�لمديرة، �أخبرتني �أن فترة باريس ستكون جيدة بالنسبة لي و�أنني ساأشعر 

بر�حة كبيرة فيها. علاوة على ذلك، فاإنها لا تغلق �لباب �أبد�. وهي 

�لخاص نحو �لتطور وسط هذه �لبيئة متعددة �لثقافات. فمعظم �آباء 
زملائي شغلو� وظائف مرموقة للغاية، كاأطباء ومحامين ومعلمين. في 

كثير من �لاأحيان لم يكن �لاأمر بالنسبة لي سهلا لاأنني لا �أنتمي 
�إلى هذه �لنخب ولاأن و�لدي يمتهن عملا بسيطا. وكما يفعل جميع 

�لاأطفال لم �أكن �أرغب في لفت �لانتباه، لذ� كنت �أقول �إن و�لدي 
مهندس معماري. مع �لوقت لم يعد ذلك مهًما. ومع ذلك، حدث 

�أن سافرت قبل �أسابيع قليلة �إلى �أنقرة حيث قدمت عرضا كقائدة 
موسيقية رفقة �أوركستر� بيلكنت �لسيمفونية.

ففي �لمساء خلال حفل موسيقي نظمته �لسفارة �لسويدية بمناسبة عيد 
�لسويد �لوطني، تلقيت دعوة �إلى مقر �إقامة �لسفير رفقة قائد �لاأوركستر�. 

هذ� �لاأخير ينحدر هو بدوره من �لسويد. وعندما بد�أ �لجميع في 
�لتعريف باأنفسهم كان قائد �لاوركستر� �أول من بد�أ بذلك، �ستهل كلامه 

قائلا: "و�لدي �لجر�ح �لمعروف ... "، حينها عادت بي �لذ�كرة �إلى 
�لماضي. بعد ذلك، جاء دوري للكلام فتحدث عن و�لدي �لسائق 

و�لميكانيكي. ر�أيت على �لفور نظر�ت �لاندهاش على �أعين �لسفير �لذي 
�أبدى �هتماما كبير� لقصتي بكثير من �لتقدير و�لامتنان، ولاأبي �أيضا �لذي 

�ستطاع �أن يتقاسم مع �أطفاله حبه للموسيقى �لكلاسيكية.

تلقيت دروس �لكمان �لاأولى و�أنا في �لسابعة من عمري. وفي �لحادية 

تقول ذلك من باب طماأنة �لو�لدين لا غير. شعرت حينها بسعادة 
غامرة!. ومع ذلك؛ ظل تقييد حركة �لاأولاد سارًيا، فلا يسمح لهم 

سوى بالدخول �إلا للغرف �لمشتركة وخلال ساعات �لزيار�ت �لثابتة. 
�أعتقد �أن و�لدتي �فترضت �أن نهاية �لاأسبوع في باريس هي مخصصة 

للاحتفال لا غي، لذ� كان ينبغي علي �لسفر �إلى بوردو كل يوم جمعة 
و�لعودة �إلى باريس مساء �لاأحد. غير ما مرة، كنت �أصل �إلى بوردو 
متعبة جًد� و�ضطر �إلى قضاء ساعات طويلة في �لنوم بفرط �لتعب. 

طو�ل سنو�ت در�ستي للكمان كنت �لوحيدة من �أصل شرقي، وكنت 
�أبدو غريبة في �أعين �لكثيرين. فمعظم زملائي �لطلاب كانو� ينحدرون 

من �أسر ثرية. كان هذ� �لعالم نخبوًيا للغاية ولم �أكن �أرغب في �لتحدث 
عن �أصولي ومن �أين �أتيت وماذ� كان يعمل و�لد�ي لكسب لقمة �لعيش. 
كما كنت تمنيت �أن يكون �سمي مختلفا، كاأن �أسمى مريم مثل �أختي. 

فهذ� �لاسم بد� لي �أكثر �أوروبيا. كانت �أمنيتي �أثناء نشاأتي هي �لانتماء 
لهذه �لعينة وعدم �لخروج عن �لماألوف. بعد ثلاث سنو�ت وبالتز�من 
مع نهاية در�ستي في باريس، فزت بجائزتين في �لمعهد؛ �لاأولى في 

�لكمان و�لاأخرى في موسيقى �لحجرة. بعد ذلك �جتزت �ختبار�ت في 
باريس للحصول على منح در�سية مختلفة مخصصة لتمويل �لدر�سة في 

�لخارج. فبفضل تلك �لمو�رد درست بد�ية في "�أكاديمية موتسارت" 
بو�رسو. في هذه �لفترة تغيرت �أشياء كثيرة بالنسبة لي. تصالحت مع 

�سمي "مونية" وكوني �أنتمي �إلى �أسرة متو�ضعة. وهو ما جلب لي �لكثير 
من �لتعاطف، وكان �لحظ يقف د�ئما �إلى جانبي.

خلال فترة در�ستي، قابلت قادة موسيقيين وعازفين ر�ئعين ساعدوني 
كثيًر�، منهم على سبيل �لمثال ماريك يانوفسكي. فتحت �إشر�فه 

عزفت كقائدة موسيقية في �أوركستر� فرنسا للشباب في فرنسا. وهو 
�لذي �قترح علي �لذهاب �إلى برلين لمو�صلة �لدر�سة مع توماس 

بر�نديس، �لقائد �لاأول لاأوركستر� برلين �لموسيقية و�لاأستاذ في جامعة 
ضافة �إلى �لموسيقى، ساأتعلم "�لانضباط �للازم"  برلين للفنون. فبالاإ

هناك، كما قال لي. وفي و�رسو تعرفت على عدة قادة موسيقيين من 
بينهم غريغوري زيسلين �لذي كان يرغب في ضمي �إلى فصله �لخاص 
بعزف �لكمان بلندن، لكن �متحان �لقبول لبرلين كان �لاأسبق. قُبلت 
في �لعاصمة �لاألمانية و�نتقلت �إليها. وكانت �لمنحة �لدر�سية تقتضي 

تغطية مصاريفي لمدة سنتين. غير �أنني وبعد بضعة �أشهر من شر�ء 
�لكثير من �لاأحذية �لجميلة، لم تعد �لمنحة كافية. لذ� �أرسلني 

�لبروفيسور توماس بر�نديز �إلى دويتشه �أوبر� في برلين مقابل عقد مؤقت، 
ففزت بالوظيفة!. كانت طريقة عملهم هناك مختلفة تماًما عما 

كنت �أعرفه في فرنسا. كان �أسلوبهم فعالا جًد� وسريعا. يتم �لتمرن 
على مقطوعات مختلفة وعزفها كل يوم. كانت د�ر �أوبر� كبيرة ذ�ت 

"ريبيرتو�ر" ضخم. �أحببت طريقة تعامل �لناس وخاصة �لموسيقيين في 
برلين مع بعضهم �لبعض. هي طريقة مباشرة للغاية ولكنها و�ضحة 

�لمعالم، تضع �لهدف نصب �لاأعين. 

بعد مرور بضعة �أشهر ساألني زملائي عما �إذ� كنت مهتمة بوظيفة د�ئمة 
في �لاأوركستر�، لاأن هناك وظيفة �أصبحت شاغرة. لذ� �أجريت �ختباًر� �آخر 

مع �لعديد من �لمرشحين، وحصلت عليها، وبعد فترة تجريبية �ستمرت 
لبضعة �أشهر حصلت على عقد د�ئم. وبعد عامين، قمت باإجر�ء �ختبار 

للوظيفة �لذي �أنا فيها �ليوم: قائدة �لكمان �لرئيسي، ففزت �أيًضا في 
هذ� �لاختبار. �لمنصب �لجديد يعني �لمزيد من �لمسؤولية، لاأنه جزء 
من عمل قادة �لاأوركستر�. كان قائد �لفرقة �لموسيقية في ذلك �لوقت، 

كريستيان تيلمان، ير�قب �أصابعي، وكان يظهر علي توتر كبير جد�!. بعد 
فترة �ختبار مدتها عام و�حد نجحت وحصلت على وظيفتي �لحالية. هذ 

�لموقع فتح لي �لعديد من �لفرص. منذ ذلك �لحين �أدرس كمحاضرة 
في �أكاديمية �لاأوركستر� بد�ر �لاأوبر� �لاألمانية و�أعزف مع �لعديد من 

�لفرق �لموسيقية �لشهيرة كعازفة ز�ئرة في جميع �أنحاء �لعالم، من بينها 
فيلهارموني برلين وكبريات دور �لاأوبر� في هامبورغ وميونخ وشتاسكابيله 

ذ�عة �لسيمفونية في برلين وميونيخ، و�أوركستر� بالنسيا  برلين و�أوركستر� �لاإ
ودور �أوبر� في �إيطاليا.
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بصيف 2017، وعرفت نجاحا كبير� وكان �لطلب عليها كبير�. 
فبدلا من 12 شخصا كما كان مخطط له، شارك في �لنهاية 67 

موسيقًيا من جميع �أنحاء �لمغرب. من هؤلاء �لموسيقيين قمنا بتاأسيس 
�أوركستر�، وهي �أول �أوركستر� مغربية للشباب تحمل �سم �لاأوركستر� 
�لوطنية للشباب �لمغربي. وفي صيف 2018، تم دعم �لاأكاديمية 
�أيًضا من قبل شركة "بوش" �لاألمانية للمرة �لاأولى في تاريخ �لشركة 

�لتي ترعى فيها مشروعا ثقافيا في شمال �إفريقيا.

كان لي عظيم �لشرف �أن تولت �لاأميرة لالة مريم �لرعاية �لشرفية. 
�ستعد�ًد� لدورة صيف 2019 قمت برحلة عبر �لمغرب في خريف 

2018 لمعاينة طلاب �لموسيقى من جميع �أنحاء �لبلاد. وحصل 50 

من �أفضل �لعازفين منهم على منحة للمشاركة في فئة �لماجستير وفي 
�أوركستر� �لشباب في عام 2019 �لتي �أقيمت في فاس لاأول مرة بعد 
عامين من تنظيمها في �لرباط. يهدف �لمشروع مستقبلا �لمشاركة 
في مهرجان Young Euro Classic في برلين تحت �إشر�ف قائد 

�لاأوركستر� �لشهير ماريك يانوفسكي.

في حديث لي سابق مع �لسفير �لسويدي قال لي باأن هناك حاجة 
رهاب.  لمزيد من �لاأصو�ت من �لمسلمين للتحدث علانية ضد �لاإ
فاأخبرته �أنني �أعرف �لكثير من �لاأشخاص في �لمغرب �لذين يبلون 

علامية  رهاب. ففي ر�أيي، �أن �لتقارير �لاإ �لبلاء �لحسن في محاربة �لاإ
�لاأحادية �لجانب جزء من �لمشكلة، و�لتي غالبا ما تحقق �أرباًحا 

�أسرع بترويج صور� سلبية. �أشرُت في بد�ية هذه �لمساهمة �إلى �أنني لم 
�أعان شكلاً من �أشكال �لعنصرية كتلك �لتي عاشها �للاعب غير�لد، 

لكنني غالًبا ما �أجد نفسي في حالة صر�ع د�خلي: عندما �أسمع 
- وهذ� يحدث �لاآن كل يوم تقريًبا - �أن "" �لمسلمين " قامو� بكذ� 

وكذ�، فاأشعر بالحزن و�لحيرة. �آمل من خلال �لاأكاديمية �أن �أتمكن �أنا 
عطاء بصيص من �لاأمل. �أيًضا من �لمساهمة بشيء لاإ

عندي �أجد�دي، ور�ئحة �لتو�بل و�لمطبخ �لمغربي، و�لموسيقى �لتقليدية 
و�لرقص، و�أنا �أستمتع بدعوة �أصدقائي في برلين �إلى منزلي لتناول 

�لشاي في "غرفة �لجلوس �لمغربية". بعد كل ما عشته وجربته من 
خلال �لموسيقى حتى �لاآن، يجعلني سعيدة جد� وممتنة كي �أمارس 
عملي هنا في �ألمانيا. لا توجد دولة �أخرى في �لعالم لديها مثل هذه 

�لثقافة �لاأوركستر�لية �لفريدة و�لتقدير �لذي تشعر به كموسيقي هو 
كبير للغاية. يكافئنا �عتر�ف �لجمهور كل يوم على �لجهد و�لضغط 

و�لانضباط �لذي تتطلبه هذه �لمهنة. قبل كل شيء، �أنا ممتنة لو�لدي 
�لر�حل لاأنه مهد �لطريق لحياتي بحبه للموسيقى �لكلاسيكية!. لطالما 
شاركت في �لترويج للموسيقى �لكلاسيكية في �لعالم �لعربي، وخاصة 
في �لمغرب. وفي �لاأثناء، �أخذ �لتز�مي شكلا بنيويا، من خلال �لدعم 

�لذي �أتلقاه من شبكة من �لموسيقيين �لمشهورين عالمًيا و�لتي تم 
تشبيكها على مد�ر سنو�ت عديدة. يتم هنا مزج �لخبر�ت �لمتنوعة 

و�لمعرفة �لاستثنائية عبر مشروع �أطلق عليه "�لاأكاديمية".

تهدف �لاأكاديمية �إلى تحقيق مشروع ثقافي بمستوى عالمي، من 
خلال �إحد�ث منصة للتبادل �لمرتبط بالمحتوى �لثقافي. كما يوفر 

نشاء جسور ونقاط �تصال بين �لبلد�ن و�لثقافات و�لاأشخاص  �لفرصة لاإ
�لذين هم في �أمس �لحاجة �إليها، في عالم يتسم حاليا بالاستقطاب 

و�لتفرقة. يتعلق �لاأمر بمشروع للموسيقي �لكلاسيكية يهدف �إلى 
تعزيز �لتبادل �لثقافي بين �ألمانيا و�لمغرب. وهي مبادرة ترعاها �لسفارة 

�لمغربية في برلين ومعهد غوته وشركاء �ألمان مثل برنامج �لدعم 
�لموسيقي GVL، وهو مشروع فريد من نوعه في �لعالم لدعم �لثقافة 
�لاأوركستر�لية �لكلاسيكية. تمثل �لاأكاديمية منصة لشبكة من �أفضل 

فرق �لاأوركستر� �لاألمانية، �لذين يضعون مهار�تهم وخبر�تهم رهن 
�إشارة دور�ت تدريبية �أطلقنا عليها "ماستركلاس". وهي دور�ت مكثفة 

وحفلات موسيقية منظمة بشكل مشترك لتعزيز �لترويج لموسيقى 
�لاأوركستر� في �لعالم �لعربي. �نعقدت �لنسخة �لاأولى منها في �لرباط 

كنت �أقر�أه وقتها، توجهت �إلى �لكومود� فكان فوقها نسخة من مجلة 
"كوسموبوليتان" �لتي جلبتها معي من �لطائرة.

كنت محظوظة جًد� بالعزف �إلى جانب �لعديد من قادة �لفرق 
�لموسيقية �لمشهورين، مثل زوبين ميهتا �لذي قاد كل شيء عن ظهر 

قلب، و�لسير سيمون ر�تل �لجينتلمان، ونيكولاس هارونكور �لدقيق 
�لذي يتدرب لمدة 30 دقيقة على مقطع من �لمعزوفة �لموسيقية 

و�لعبقري �أندريس نيلسون �لذي سكب زجاجة كاملة من �لماء على 
ر�أسه خلال �لتدريبات في مهرجان فاغنر ليبرد، �أو د�نييلي غاتي 
صاحب �لشخصية �لجذ�بة. وكان لقاء د�نيال بارنبويم �أحد �أهم 

لقاء�ت حياتي. �إلى جانبه عزفت لعدة سنو�ت في برلين بـ "�أوركستر� 
�لديو�ن غرب شرق"، حيت كنت �أشرف على تدريب �لعزف على 

�آلات �لكمان �لثانية. تاأسست �أوركستر� ديو�ن غرب شرق �لمؤلفة من 
موسيقيين �إسر�ئيليين وعرب، في عام 1999 من قبل قائد �لاأوركستر� 

د�نيال بارنبويم و�لباحث �إدو�رد سعيد من �أجل تعزيز �لسلام في �لشرق 
�لاأوسط عبر �لموسيقى. �نبهرت بالفكرة، لكن �لاأهم من ذلك كله 
�أن �للقاء�ت �لتي �أجريتها في هذ� �لسياق حفزت �لكثير من �لتفكير 

و�لتاأمل �لذ�تي، و�أقامت صد�قات مستمرة حتى يومنا هذ�. للمرة 
�لاأولى، �أتيحت لي �لفرصة للتحدث مع موسيقيين �آخرين ناطقين 

بالعربية في مجالي �لمهني وتبادل �لاأفكار حول تجارب �لحياة �لتي 
كانت في بعض �لحالات مشابهة لتجارتي. كان �لجدل و�لعمل لا 

يخلو من توتر، ولكنه كان نقاشا غنيا ولد �لكثير من �لاأفكار.

�أشعر �ليوم كيف �أن بيئتي �ليومية في �ألمانيا، وبلدي �لاأم فرنسا، 
وجذوري �لمغربية بصمت حياتي. تر�فقني ذكريات �لصيف �لقوية 

تلقيت دعو�ت لحضور عدد من �لمهرجانات �لكبرى في لوسيرن وسالزبورغ 
ولندن وبوينس �آيريس ونيويورك وطبعا ببرلين. في عام 2018 مررت بتجربتين 

كانتا مهمتين بالنسبة لي على �لمستوى �لشخصي. كان لي شرف 
�لعزف مع �لاأوركستر� �لعالمية من �أجل �لسلام في حفل بي بي سي برومز 
بلندن. تاألفت �لاأوركستر� من 25 دولة، كانت تضم �أفضل فرق �لاأوركستر� 

في �لعالم. و�لاآن �أصبحت 26 دولة باإضافة �لمغرب. فاإلى جانب �أنني 
�أمثل دويتشه �أوبر برلين �أصبحت �أمثل �لاأكاديمية �لمغربية �أيضا. من ناحية 

�أخرى، تلقيت دعوة �إلى �أوبر� سيمبر في مدينة دريسدن )شرق �ألمانيا(، 
و�لتي كان لها معنى خاص جًد� بالنسبة لي كقائدة و�مر�أة منحدرة من 
ضافة �إلى ذلك، عزفت لعدة سنو�ت في مهرجان  �أصول مهاجرة. بالاإ
موسيقى فاغنر ببايرويت بجنوب �ألمانيا و�لذي يكتسي شهرة عالمية، 

وكنت عضًو� في �أوركستر� �لمهرجان. عندما عزفت في بايرويت لاأول مرة 
كنت حاملاً بابنتي صوفيا �لتي تبلغ �لاآن ثماني سنو�ت.

هناك وكما هي �لحال في برلين؛ �أردت بعدها �أن �أتفاعل مع 
�لتصفيقات �لحارة للجمهور في �آخر �لعرض بالانحناء و�لوقوف بكل 
حيوية، وبسبب �لتركيز �لشديد و�لانغماس في �لعرض، كنت �أنسى 

بطني، وفجاأة �أتذكر و�أكبح حركتي بقوة شديدة. ولكن لحسن �لحظ 
مرت �لاأمور بخير وجاءت صوفيا �إلى عالمنا هذ� في 2010 و�أصبحنا 

ثلاثة �أعضاء في �لاأسرة.

لقد جعلني موت �أبي �مر�أة بالغة. كرست �لوقت كله لصوفيا، ولم يكن 
لي متسع من �لوقت للحزن. لم يكن موضوع �لتربية حاضًر� بقوة عندي 

كما هو �لاآن. فيما يخصني �أنا، كانت نشاأتي صارمة. �أخبرني �لمايسترو 
�لشهير د�نيال بارنبويم خلال محادثة حول �لتنشئة �أن هناك خيارين: �إما 
�أن يحمي �لو�لد�ن طفلهما �أكثر من �للازم �أو يعاملونه كما لو كان بالًغا. 

كلاهما خاطئ على حد قوله. لقد �تخذت قر�ري بعدم �لاختيار. �أنا 
�أحبها وساأرتكب �لاأخطاء، وهذه هي �لحال �لاآن. هي سعيدة وتُظهر 
لنا ذلك. لدي �نطباع �أنها �ختارتنا نحن لنكون و�لديها. ما �أحبه حًقا 
في وظيفتي هي �أنها منحتني فرًصا لا حصر لها للسفر �إلى مناطق في 
جميع �أنحاء �لعالم من �أجل �لموسيقى. وهكذ� سافرت كعازفة منفردة 

وضمن موسيقى �لحجرة ورفقة فرق �أوركستر� مختلفة بمعظم �أنحاء �أوروبا، 
و�لولايات �لمتحدة �لاأمريكية، و�آسيا، و�إفريقيا، ونيوزيلند�. عزفت ذ�ت 

مرة مع �أوركستر� نيويورك �لفيلهارمونية وفيلارمونيكا �أرتورو توسكانيني. بعد 
�لحفلة �لموسيقية �ستدعاني �لمايسترو لورين مازل لغرفة عمله وساألني 

�إذ� كنت ساأعزف "شهرز�د" معه ومع فيلارمونيكا �أرتورو توسكانيني 
كعازفة منفردة في طوكيو. لسوء �لحظ في ذلك �لوقت كان لدي �لتز�م 
عمل في برلين. وفي محادثة �أخرى، �أخبرني �أن لديه ذ�كرة فوتوغر�فية 

ويقر�أ صفحات �لكتب ككل من �أعلى �إلى �أسفل. ثم �أر�د �أن يعرف ما 
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عالم �لفن ـ مليكة رياضمسار�ت مغربية �ألمانية
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"رصيف الولع - سيرة ذاتية"

ولدت مليكة رياض في لوز�ن ونشاأت في زيورخ و�لد�ر �لبيضاء وكارلسروه. درست �لغناء في �لمدرسة �لعليا 
للموسيقى بكارلسروه. هي مؤسسة "مهرجان قصر كارلسروه للموسيقى �لكلاسيكية في عام 2004. هذ� 
�لمهرجان �لذي تديره رياض، ليس مهرجانا للموسيقى �لكلاسيكية فقط، بل هو محطة لتلاقح �لثقافات، حيث 
شارك فيه عدة فنانين عرب ويهود و�آخرون من عالم �لموسيقى �لصوفية من �لمغرب وتركيا ومن �لموسيقى �لهندية 
و�لكورية. يشار �إلى �أنه مهرجان موجه للعموم بالمجان. شاركت رياض في عدة مشاريع ثقافية ومهرجانات عالمية 
كما هي �لحال مع �لمشروع �لعالمي "�إيل سيستيما" في كار�كاس، عاصمة فنزويلا تحت �إشر�ف مؤسسة 
سيمون بوليفار. وهو �لمشروع �لذي يسعى �إلى تلقين �أطفال �لمناطق �لفقيرة �أصول �لموسيقى �لكلاسيكية.  

�أعشق معزوفة روبرت شومان "في �لغربة" لشاعرها يوزيف فون 
�آيشندورف. كنت قد �خترتها ضمن برنامج لاأحد �لحفلات 

�لرومانسية. غير �أنني �أثناء �لتد�ريب، لم �أكن ر�ضية عن �لاأد�ء، كنت 
�أريد �أن �أستخرج منها �لكثير. كان �لاأمر معقًد�، ولم �أستطع تاأدية 
�لمقطوعة بالطريقة �لتي �أريدها. تعثرت في �لاأد�ء ولم �أستطع فهم 

�لسبب. فسجلت نفسي في حصة للاأد�ء عند مدرسي في �لاأد�ء بيتر 
�إلكوس. �إنها حصة مفتوحة �أمام كل �لمهتمين. كنت متوترة كالعادة 

وخائفة من �أن �أجد نفسي في مو�جهة مطباتي �لذ�تية وفوق ذلك �أمام 
�لجمهور �أيضا. �نتابني شعور غريب، بد�أت �أشعر معه بدغدغة في 

�لبطن وكاأن كائنات غريبة تتر�قص د�خلها. وقد تخدعك وتصور لك 
�أنك جوعان نهم. وبما �أن �ستهلاك �لبسكويت في حصص �لتد�ريب 
�لموسيقية هائل جد� خاصة بسكويت �لشوكولاتة. يبدو لي �أن �لاأمر 
لا يخصني وحدي، بل �أن �رتعاش �لركبتين من �لخوف، جار به في 

هكذ� مقام. 

جواز السفر

مليكة رياض

٠ من مو�ليد لوز�ن ٠
٠ مغنية �أوبر� منفردة، ومنتجة ٠

٠ مدرسة غناء ٠
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من الوطن خلف الصواعق 
من هنا تأتي الغيوم، 

غير أن األب واألم لفهما الِحمام منذ زمن بعيد،
ال أحد بعد اآلن، يعرفني هناك .

في الغربة
متى ياترى يأتي الموت، 

وأخلد أيضا للراحة هناك، وفوقي 
حفيف الغابة الجميلة العزالء، 

وال أحد يعرفني بعد اآلن
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عالم �لفن ـ مليكة رياض مسار�ت مغربية �ألمانية

�لجمهور تقريبا كلهم من �لمغنين وعشاق �لغناء. هم �أنفسهم على 
نفس �لحال. نضحك ونبكي مًعا، ونسافر معا �إلى موطن �لخوف 

و�لاأذى، ولكن �إلى �لفرح و�لحبور �أيضا. رحلة �كتشاف ر�ئعة، لاأنه لا 
بر�زه... �لغناء هو �أولاً  يمكن للمرء �أن يغني �إلا بما يشعر به ويسعى لاإ
وقبل كل شيء مو�عدة مع �لذ�ت، وفي بعض �لاأحيان تظهر هنا �أشياء 

مدهشة من ضباب �للاوعي. لذ� غنيت مقطوعة " في �لغربة" برفقة 
�أولغا عازفة �لبيانو خلال �لحصة. وقلت "لم يكن �لاأمر سيًئا على 

طلاق". �أكيد �أنني لم �أشعر بالر�حة هنا �أوهناك، لكن �أستاذي ساأل  �لاإ
"هل هذه �أغنية حزينة؟". رجني سؤ�له وقطع حبل �أفكاري. �لغريب 

�أنني كنت بعيدة شيئا ما، وتساءلت: 

ـ ولكن �أين؟ ربما ضحكت لاأو�ري �رتيابي. و�أعدت �لسؤ�ل؟ ومن 
هول �لمفاجاأة، �أجبت: يا له من سؤ�ل غبي! نظرت �إليه وشعرت كم 

�أنني غاضبة. 

وفي نفس �لوقت �ندهشت لم �أنا غاضبة للغاية؟ ثم �أجبت نعم 
بالطبع �أنها �أغنية حزينة، ولكن هناك �أيًضا جمال �لطبيعة مسنود 
بالروحانيات و�لاأمل �أجاب �أستاذي باإنجليزية: "حسًنا ، لكن لا 
يمكنك �أن تكون حزينة وحزينة للغاية في نفس �للحظة. يمكن 
للمرء �أن يكون كذلك، ولكن بشكل متتالي، وليس في �للحظة 
نفسها. وقطع بيديه " شريحة حزينة " و�أخرى "حزينة للغاية" من 
كعكعة �لهو�ء. حدقت فيه بدهشة ولم �أفهم ماذ� يقصد؟ �لشيء 
�لوحيد �لذي فكرت فيه وقتها هو �أنني عبرت عن دهشتي قائلة 

"هاه، ولماذ� لا �أفهم ذلك �لاآن؟ 

 ساأل "طيب، هل يمكنك �أن تعيدي مرة �أخرى، من فضلك؟

 فجاأة شعرت وكاأن كبريائي �هتز و�أصبحت عاجزة على �لسيطرة على 
هكذ� موقف. 

�لبيانو �لمقدمة �لجميلة بمفتاح بسيط. تركت مز�جي  بد�أت عازفة 
للغناء. غنيت �لكلمات  �للحظة و�أخذت نفسا  �لمعكر ينسجم مع 

�لثلاث �لاأولى: "من �لـ وطن"، فجاأة خرجت من حلقي صرخة 
مخنوقة. شعرت باألم كبير بد�خلي، �ألم لم �أفهمه، لكنه كان 

موجوًد� ولم �أستطع سوى �لبكاء. قال �أستاذي "دعي هذ� يخرج" 
و�ألقى لي حزمة من �لمناديل �لورقية، لكنني تعففت، و�أردت 

بتحٍد �ستعادة �لسيطرة و�لاستمر�ر في �لغناء، تماًما مثل �أي مغٍن 
محترف. غير �أن �لمحاولة لم تسعفني. من �لصدمة لم �أستطع 

�لتوقف عن �لبكاء. نظرت �إلى �لجمهور، كان بعضه يحبس 
�لدموع في ماآقيه. لا فرصة للاستمر�ر في �لغناء. من ور�ء نافذة 

�إلى �لنافذة  �لغرفة، كانت تقف شجرة باسقة �أغصانها، فتوجهت 
�أنظر �إلى تلك �لشجرة. حاولت �أن �أمسك بنفسي، لم �أعرف مدى 

�لمدة �لتي ظللت فيها و�قفة هناك: خائرة ومغتمة للغاية، مرتبكة 
وحزينة للغاية، لكنني �أخالها فترة طويلة جد�. �لاأهم من ذلك 

كله �أنني كنت �أرغب في مغادرة �لحصة، غير �أن �أستاذي قال لي 
�لغناء عندما تكوني مستعدة".  بلطف:" خذي وقتك، و�ستاأنفي 

لم يسمح لي بالمغادرة. �ستسلمت، وبكيت، وو�جهت �لاألم 
بوعي، و�نتظرت �إلى �أن خمد.

و�أخير� �أوماأت �إلى عازفة �لبيانو وغنيت هذه �لاأغنية حتى �لنهاية. ولم يكن 
لدي مزيد من �لاأسئلة. �إنه �لشيء �لاأكثر طبيعية في �لعالم، فهمت �أنني 

لفترة طويلة رفضت دون قصد تقبل �ألم هذه �لاأغنية. �ألم فقد�ن �لوطن 
و�أن يجد �لمرء نفسه �أعزل. �ألم �لعزلة �لذي نشعر به جميًعا فينا، بغض 
�لنظر عما �إذ� كنا قد �ختبرناه بوعي. وهو ما قد يحولنا �إلى عنصريين �إذ� 

لم نكشفه �أو نتحكم فيه. �لغضب على �لاألم يحمينا.

�لاألم مثل محاصر في حصن، يحتك بحجر قلعة �لغضب �إلى �أن 
يجرح نفسه. من خلال هذه �لاأغنية ومعلمي رهيف �لسمع، تمكنت 
ربما من فتح نافذتين �أو ثلاث؛ كونت فكرة عن خوفي وحزني، وعلى 

�أن �أكون وحيدة، وغير قادرة على �لتو�صل مع �لناس.  

سبق للشيخ خالد بن تونس من �لطريقة �لصوفية: �لر�بطة �لدولية 
�لصوفية �لعلوية، �أن قال في محاضرة قبل بضع سنو�ت: "نحن �لبشر 

مثل لؤلؤ في عقد، هي لاآلئ مختلفة ولكن كل لؤلؤة هي لوحدها. 
ومع ذلك، فاإن �لشيء �لاأكثر �أهمية هو ما لا يمكن رؤيته: �لخيط 
�لذي يجمع �للاآلئ مع بعضها. �لوطن هو �لارتباط مع �لذ�ت ومع 

�إذ� لم يكن ذلك  �لماضي ومع �لاآخرين على قدر �لمستطاع. و
ممكنا، على �لمرء �أن يعي ما لا يمكنه �لارتباط معه. 

�لوطن بد�خلي �بتسامة غير قابلة للقسمة، هي لي بالكامل، �أو يمكن 
مشاركتها معكم. �أحياًنا �أنسى ذلك ويعتريني �لغضب. �أحياًنا �أغضب 

من هذ� وذ�ك و�أدرك �أنني نسيت �لاأمر.
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عالم �لفن ـ بنعيسي لمروبل مسار�ت مغربية �ألمانية

"أحب الشخص الذي يجعل ذاته موضوعا للسخرية."

ولد بنعيسى لمروبل في �لناظور ونشاأ في نويس على نهر �لر�ين. درس مهنة �لتدريس بجامعة كولونيا ولكنه لم ينه 
در�سته. بد�أ حياته �لفنية كمغني ر�ب في �لتسعينيات، قبل �أن يتحول �إلى �لكوميديا. تشرب حرفته من �لممارسة 
على خشبات مختلفة منذ �أن �أتيحت له �لمشاركة في مسابقة فنية للقناة �لتلفزيونية "�إر تي �إيل" في عام 2012.

متى �أدركت �أنك تملك موهبة �لترفيه على �لاآخرين و�إضحاكهم؟ 

بنعيسى لمروبل: كان ذلك منذ وقت طويل. عندما كنت طفلاً صغير�ً 
، لاحظت �أنه يمكنني �لترفيه عن �لناس و�إضحاكهم. فحينما يكون 

خمسة �أطفال في �أسرة و�حدة، على �لمرء �أن ياأتي بشيء يجذب 
�نتباه و�لديه و�إخوته. �أتذكر �أنني في �أيام طفولتي، كنت �أعيد لو�لدي 

تمثيل مشاهد �أفلام بود سبينر ولوي دوفينيس و�أفلام كونفو و�لاأفلام 
�لهندية. 

هذ� يعني �أن مو�هبك طورتها د�خل �لاأسرة. وماذ� عن �لفضاء�ت 
�لاأخرى، خارج �لاأسرة؟ 

بنعيسى لمروبل: نعم، بد�أ �لاأمر دون وعي في سن �لروض. وفي مرحلة 
�لمدرسة كنت د�ئًما �لشخص �لذي يدلي بتعليق مضحك وليس 

تعليًقا ذ� مغزى. لطالما قلت شيًئا جعل �لناس يضحكون. هذ� �أبهرني 
كثير� وجعلني �أرى �لاأمر بمثابة سلطة صغيرة يمكن �ستخد�مها لجعل 

�لحالة �لمز�جية في �لفصل ممتعة عندما تصبح �لاأمور جدية للغاية 
وصارمة. في ذلك �لوقت ، كما هي �لحال �لاآن ، فاإن �لاأجو�ء �لجادة 

و�لصارمة لا تريحني. كنت �أعرف بالفعل �أنه يمكنني �لقيام بذلك. 
ومع ذلك ، لم �أر في �لاأمر �أي دعوة حقيقية �أو �أي معنى �أعمق.

متى �أدركت �أن صناعة �لكوميديا   تناسبك؟

بنعيسى لمروبل: �كتشفت �لكوميديا كحرفة في وقت متاأخر جًد�. 
حتى ذلك �لحين ، كنت �أعتقد د�ئًما �أن �لكوميديا كما يجسدها 

توماس هيرمانس �أوميشائيل ميتاماير على شاشة �لتلفزيون �أيام �لاأحد، 
ليست عالمي. �إضافة �إلى ذلك كانت لي رؤية مختلفة تماما فيما 
يخص �لفن. فلفترة من �لوقت، كنت �أرقص و�أغني �لر�ب و�أنتجت 

تصوير: بنعيسى ـ بورتريه
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عالم �لفن ـ بنعيسي لمروبل مسار�ت مغربية �ألمانية

مقاطع موسيقية، ولم يكن لكل هذ� �أي علاقة بالكوميديا. ومع 
ذلك، كانت كلمات موسيقى �لر�ب �لخاصة بي مضحكة للغاية. 

�إذ كان �لاأمر �لاأكثر �أهمية بالنسبة لي �أن �أقدم منتوجا فيه ترويح 
على �لنفس �أكثر من �أن يكون فعلا جاد�. في عام 2003 ، قبل 

وقت طويل من تقديم �لكوميديا   ، �أنتجت �أغنية بثلاث لغات بعنو�ن 
"Set Language" بها مقاطع ر�ب بلغتي �لاأم �لاأمازيغية. لم يكن 
�لاأمر يتعلق باإرسال �أي �إشارة. �أبد�، بل �أنني وجدت فكرة موسيقى 

�لر�ب بهذه �للغة بها شيء من �لكوميديا. وقد شعر �لمشاهدون 
بذلك �أيًضا. مرت �لاأغنية على جميع �لمنتديات �لمغربية في 

�ألمانيا وهولند� وبلجيكا وفرنسا. وفي مرحلة ما تلقيت تعليقات من 
�أشخاص قالو� لي: "�أنت ممثل كوميدي." في �لبد�ية لم �أكن 

�أرغب في سماع ذلك. لاأنك �إذ� كنت تريد �أن تكون مغني ر�ب، 
فاأنت لا تريد �أن تكون كوميدًيا! جاءت فكرة عمل �لكوميديا   في 

منتصف �لعشرينات من عمري عندما قابلت Usus و Babak من 
فرقة  RebellComedy. في ذلك �لوقت كان لديهم شكل يسمى 

Flatbread Comedy وهو قريب من نماذج �أمريكية مثل ديف 
وجام وديف تشابيل وكريس روك. كان لهؤلاء �لكوميديين خلفية 
من موسيقى �لهيب هوب وكانو� �أقلية في �لولايات �لمتحدة. لقد 
�أحببت هذ� �لنهج ، لذلك فكرت فجاأة ، "ربما تكون �لكوميديا 

فعلا شيئا يتناسب معي. و�أود �أن �أجربها. "�ستغرق �لاأمر بعض 
�لوقت قبل �أول ظهور حقيقي لي. بعدها قلت �إن �لكوميديا هي 

مجالي." 

لكنهما رفضاه. جلسنا مع بعض نفكر في �لموضوع، وقررنا �أننا لسنا 
بحاجة �إلى قنو�ت تلفزيونية بل �إلى فضاء لتقديم عروض فنية. وقتها 
كان باباك يعمل في "بار بوذ�". وهو ملهى �أنيق به تماثيل ضخمة 
لبوذ�. وهكذ� �أصبح لنا مكان نلتقي فيه وبد�أنا ندعو د�ئرة �أصدقائنا 
�لذين كان لهم حس فكاهي. حتى باباك و�أوسوسمانغو �للذ�ن كانا 

خر�ج بد�أ يشاركان في �لاأد�ء. و�أنا كنت  يريان في �أنفسهما �لكتابة و�لاإ
شر�ف على كل شيء. وهكذ� قدمنا عرضنا �لاأول. لا �حد  �أقوم بالاإ
منا كان يعرف �أي شيء عن �لكوميديا. ولم يسبق لنا من قبل �أن 

وقفنا على �لخشبة. حضر حو�لي ثلاثين �أو �أربعين شخًصا. وهذ� رقم 
مهم. نظًر� لعدم وجود خشبة، قمنا باإنشاء و�حدة من طاولات �لبار. 
طلاق!  كانت تلك �لخشبة �لاأكثر �هتز�ًز� �لتي وقفت عليها على �لاإ
لقد �أعددنا بعض �لاأشياء وحاولنا �لقيام بالكوميديا، لكننا قللنا من 
شاأن �لحرفة تماًما. كانت بعض �لاأشياء بالطبع جيدة وهزلية، لكن 
طلاق. بعد ذلك، لاحظنا من  بعض �لاأشياء لم تكن جيدة على �لاإ
جهة �أن �لاأمر �أكثر صعوبة مما كنا نعتقد ، ولكن من ناحية �أخرى 

شعرنا بسحر �لعرض. ولاحظ �لاأشخاص �لذين حضرو� �لعروض �لاأولى 
�أن هناك شيء ما جديد. و�أن هذ� نوع جديد من �لفكاهة لا يتم 

تقديمه على شاشة �لتلفزيون. �إذ �أن هناك �أشخاص من �أصول مهاجرة 
يحكون قصصا على �لمهاجرين و�أن �لحضور �أغلبه من �أصول مهاجرة. 

وكل شخص هنا يضحك، فاإنه يسخر من نفسه �أيضا، لاأنه يعيش 
�لاأشياء نفسها. كان من بين �لجمهور �أشخاص ينحدرون من �إير�ن �أو 
�لمغرب. لذ� فاإن تلك �لحكايات �لتي كانو� يسمعونها هي حكاياتهم 
�أيضا، يرويها فنانون بلسانهم. وهكذ� بد�أت فكرة �لعرض تنتشر. كل 

شخص يحكيها لاآخر. وكان جمهور �لعرض �لثاني �أكثر مما حضر في 
�لعرض �لاأول. وبد�أنا نطلب يورو كسعر لتذكرة �لعرض. ومع ذلك ، 

�تصل �لناس في �ليوم �لسابق للعرض وساألو� عما �إذ� كان من �لممكن 
�أن يكونو� على قائمة �لضيوف. وفي �لعرض �لثالث حضر �أيضا مزيد 
من �لناس. بالمناسبة ، حدث كل هذ� في مدينة �آخن. بعد �لعرض 
�لثالث قلنا لاأنفسنا: "علينا �أن نخرج من �آخن ونجري جولة في مدن 
�أخرى". ثم ذهبنا �إلى دوسلدورف وقدمنا   عرًضا في رود�س. وبعدها 

في كولونيا. وهنا �أصبحنا نقدم �لعروض بانتظام. لقد حققنا نجاحات 
صغيرة. كانت �لقاعات صغيرة ، لكنها كانت تمتلئ عن �آخرها. 

ومن عرض �إلى عرض تتز�يد شهرتنا. لكن في �لسنو�ت �لاأربع �لاأولى 
، كنا نقدم   عرضين فقط في �لسنة. وهذ� قليل جًد� . �أما �لاآن فكل 
منا يقدم �أكثر من 100 عرض في �لسنة. كنا محظوظين لاأننا بد�أنا 

بالضبط في نفس �لوقت �لذي ظهر فيه يوتيوب. هذ� كان يعني �أننا لم 
نعد بحاجة �إلى �لتلفزيون. موقع YouTube كان بمثابة منصة يمكن 

للمرء �أن يعمل فيها لحسابه �لخاص. قمنا بتحميل مقاطع �لفيديو 
�لخاصة بنا هناك. سمع �لناس في جميع �أنحاء �ألمانيا عنا وعرفو� �أننا 

ما هي تجربة فلادنبروت كوميدي؟ 

بنعيسى لمروبل: درس �أوسوسمانغو �لتصميم �لغر�فيكي. قام بتصميم 
 Flatbread مجموعة رسومات لعرض كوميدي خيالي �أسماه

Comedy. ولتنفيذ هذ� �لعرض حصل على دعم من باباك قاسم 
�لذي كان ينتج �أفلاًما قصيرة ومقاطع فيديو موسيقية في ذلك �لوقت، 

وكان ذلك موضوع بحثه لنيل �لشهادة �لجامعية. �أعجبا معا بالفكرة 
فصمما على نقلها للحياة �لو�قعية. وقتها لم يكن فيسبوك موجود 
بعد، بل فقط بعض مجلات هيب هوب. فاأطلقا دعوة حول هذ� 
�لموضوع بحًثا عن ممثل كوميدي بخلفية موسيقى �لهيب هوب. 
قر�أها �لكثير من �أصدقائي، ونبهوني �إلى �لاأمر، فقدمت ترشيحي. 
حضر "�لكاستينغ" ما يقرب من 400 �إلى 500 ممثل كوميدي. 
عندها �أدركت �لاأمر وقلت: "حسًنا، يمكنني فعل ذلك. يبدو �أنه 

شيء يناسبني." تفاهمت معهم على �لفور". هكذ� بد�أنا هذ� �لعرض 
: �أوسوس وببابك و�أنا. هذه هي بد�ية RebellComedy. و بعد 

�لكاستينغ �أخذ �لاأمر نحو عامين �آخرين �إلى �أن قدمنا �لعرض �لاأول.

في �أي سياق جاء �لعرض �لاأول؟ 

بنعيسى لمروبل: بكل بساطة، خطط �لشباب لكتابة مشروع كوميدي 
وتقديمه لمحطات �لتلفزيون �لاألمانية. وهذ� ما قامو� به فعلا. وتم 
عرض �لمشروع على قناتي "ز�ت �أينس" و"كوميدي سنتر�ل". و 

موجودون. كنا معروفين بشكل �أفضل مما كنا نظن. 

كيف تطور �لاأمر من عرضين في �لسنو�ت �لاأربع �لاأولى �إلى �أكثر من 
100 عرض في �لسنة؟

بنعيسى لمروبل: كان لدينا منتج جيد وممتع �أيًضا. لكن لم يكن 
�أي منا قادر على �لعيش من ذلك. كان �لجميع منا، �إما �أنه لا يز�ل 

يدرس �أو لديه عمل �آخر. في بعض �لاأحيان لم نعد قادرين على 
تقديم عرض كهذ�، فهو يكلف �لكثير من �لوقت و�لطاقة. كنا جميًعا 

على حافة �لهاوية: "هل يمكننا �لمضي قدًما في هذ� �لطريق؟ هل 
ما زلنا قادرين على �إد�رته بهذ� �لشكل؟ فهذ� متزوج و�أخر له �أسرة 
و�أطفال. و�لو�قع يلاحقك بو�جباته. وكان يجب �أن يحدث شيء 
ما حتى نتمكن من تحقيق ربح مادي. لم نستطيع �لقيام بذلك. 

كنا نعشق ما نقوم به ولكن �لو�قع �أكبر منا. كما قلت، لم يحدث 
شيء في �لبد�ية ، باستثناء �أننا قدمنا   عرضين في �لسنة. بالنسبة لي 

شخصًيا، بد�أت �لاأمور تاأخذ منحى �أخر عندما شاركت في سباق 
�لجائزة �لكبرى للكوميديا لقناة "�إر تي �إيل" . �أردت فقط �أن �أر�فق 

جر�ء كاستينغ، ولم �أكن �أعرف هذه  فناًنا كوميدًيا كنت �أعرفه لاإ
طلاق. في �لنهاية، قلت: ساآتي معك و�أشارك لمدة  �لمنافسة على �لاإ

خمس دقائق. غير �أنه بعد مشاركتي ثم �ختياري �إلى جانب ستة 
مرشحين. �أعتقد �أنه كان �أقوى سباق كوميدي كبير حتى �لاآن ، بناًء  تصوير: بنعيسى ـ جلسة تصوير 2004تصوير: بنعيسى ـ عرض للكوميديا منذ �لطفولة

تصوير: بنعيسى ـ �أثناء �لتد�ريب للمسابقة �لكبرى 2012
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على �لتصنيفات و�لاأشخاص �لذين شاركو� فيه. �إذ شارك عدد من 
�لكوميديين �لمعروفين �لاآن �أمثال ليك موكريدج وكريس تال. و�لاأمر لا 
يتعلق بنهائي كما هو معروف، بل �أن �لعدد يتقلص فوق �لخشبة �إلى 
�أن بقيت �أنا وكريس تال. حصل كريس تال على �لجائزة في �لنهاية. 

لكني قدمت �أد�ًء جيًد� �أيًضا مع كايا يانار وسيندي من مارز�ن، 
بحضور �إيكارت فون هيرشهاوزن كعضو في لجنة �لتحكيم. كان �أد�ًء 

جيًد� خلف صدى كبير�. كانت هذه هي �لمرة �لاأولى في حياتي 
�لتي �أؤدي فيها عرًضا �أمام 1400 شخص. 

عجابات  بفضل �لتلفزيون بد�أت �لعروض تتكاثر، و�رتفعت بورصة �لاإ
على �لفيسبوك و�نستغر�م. وبد�أت �لعجلة تدور تدريجيا. منذ ظهوري 
في �لتلفزيون بد�أت فرق محترمة في �لكوميديا تتصل بي. كما بد�أت 

�أيضا بعض �لوكالات هي �لاأخرى في �لاتصال. غير �أنني صررت على 
�أني لست وحدي بل نحن فرقة. بعدها قمنا باختيار وكالة لنا في برلين 

هي �لتي بد�أت تنظم لنا جولات في �ألمانيا. وهكذ� قمنا في عام 
2013 بجولة عبر �لبلاد لاأول مرة: مونستر، برلين، هامبورغ وميونيخ. 

�أثناء تقديم �لعروض لاحظنا مرة �أخرى مدى �عجاب �لناس بما نقدم، 
وكاأننا نقدم بلسانهم فكاهة تخصهم هم. ومنذ ذلك �لحين بد�أنا 

ننمو ونتطور. وبد�أنا كل سنة بتنظيم جولة في �ألمانيا و�لنمسا وسويسر�. 

�لهجمات في كولونيا �لتي تعاملنا معها بروح �لدعابة. وفي نهاية �لعام 
كانت هناك �أغنية �أخرى )�أنت تاأشيرتي( لخالد و�أنا �ستهدفنا فيها 

فر�وك بتري زعيمة حزب �لبديل من �أجل �ألمانيا. وعرفت هي �لاأخرى 
نجاحا كبير� ساهمت في �نتشارنا بشكل �أكبر، �إلى �أن بد�أنا نقدم 

عروضا في قاعات كبيرة، سو�ء في �ألمانيا �أو �لنمسا �أو سويسر�. 

في "Elternsprechtagsszene"، تتعامل مع �لتناقض بين حياتك 
وحياة و�لدك بطريقة فكاهية للغاية. ماذ� يعني لك �لجيل �لاأول من 

�لجالية �لمغربية في �ألمانيا؟ 

بنعيسى لمروبل: لديه مكانة مهمة للغاية، لاأنه هو �لمنطلق لكل 
شيء. �لجميع يسترشدون بو�لديهم. بالنسبة لي، هذ� جيل غير 

ُمْسَتكشف لحد �لاآن. فهذ� �لجيل جاء بمفرده �إلى �ألمانيا، ولا �أحد 
يعرف ماذ� حدث في تلك �لسنو�ت. غالًبا ما تاأتي �لعائلة باأكملها 

في وقت لاحق. كان ذلك في �لسبعينيات. كان ذلك عندما كانت 
"بوني �إم" عصرية وكان كل مغربي يريد �أن يبدو مثل بوني �إم. ولا 
يكاد �أحد يعرف �أي شيء. لا يوجد سوى صور لاأطو�ق �لقمصان 
�لضخمة و�لسو�لف �لطويلة وصور بدلات �لكار�تيه و�أشياء من هذ� 
�لقبيل. و�أنت تعلم �أنهم عاشو� كل تلك �لاأمور. �إنه وقت محاط 

وبما �أننا كنا فرقة كبيرة فكان كل و�حد منا مطالب بكتابة فقط 15 
دقيقة من �لعرض وبذلك كنا نؤلف سريعا عرضا جديد�. �ستمر ذلك 

حتى عام 2015. بعدها بد�أنا نتعاون مع قناة WDR �لتي كانت 
�أول قناة تلفزيونية �ألمانية تقدم لنا عروضا. �تصلت بنا محطات 

تلفزية كبيرة من قبل. ولكن كان هدفنا �أن يكون لدينا عرض خاص 
بنا. وتحقق هذ� �لاأمر مع .WDRلقد لمسنا �أن محطات �لتلفزيون 
�لكبيرة، عندما تريد �أن تبد�أ مشروًعا معك، فهي تريد �أن يكون لها 

هامش كبير من �لقر�ر. كانت مثلا �إحدى �لقنو�ت تسعى لاأن نقدم 
شيئا نمطيا حول �لاأجانب، كي تستطيع بيعه �إلى باقي �لقنو�ت، غير 

�أننا رفضنا �إلى �أن جاء عرض في دي �ر WDR �لذين �أوضحو� لنا 
من خلاله منذ �لبد�ية �أنهم لا يريدون �أن يغيرو� شيئا من عروضنا بل 

�أن يتعاملو� معنا كما نحن. وهكذ� بد�أنا تسجيل عروض �لجزء �لاأول 
وبثها. وكان يتكون من ثلاث حلقات. غير �أن ذلك لم يقنعنا كثير�، 
على �عتبار �أن مشاهدي �لقناة يقتصر على سكان ولاية شمال �لر�ين 

فيستفاليا. ولكننا كنا حقا مشهورين على منصة يوتيوب وفيسبوك 
و�لمكتبة �لوسائطية لقناة في دي �إر، حيث يمكن مشاهدة بعض 

�لمقتطفات. فالجزء �لثاني، على سبيل �لمثال ، كان ناجحا بفضل 
�إحدى �لقصص �لتي �أتحدث فيها عن علاقتي باأبي. �نتشرت بكثرة 

و�أصبحت معروفة لدى �لجميع، وكبرت د�ئرة معجبينا. ثم جاءت 

بالسرية. لكن كيف كان ذلك بالضبط؟ لا �أحد يعرف. �أما �لجيل 
�لثاني فنشاأ بسرعة كبيرة. تجاوزنا �أباءنا في �لقدر�ت �للغوية بسرعة 
كبيرة وكان علينا �أحياًنا �أن نترجم لهم ونحن في سن �لسادسة �أو 

�لسابعة. كان علي د�ئًما قر�ءة �لرسائل لو�لدي. لذلك عندما يتعلق 
�لاأمر بالتعليم، فالتفوق لصالح �لاأطفال. يتعلم �لاأطفال �للغة بسرعة 
وبسرعة يتفوقون على و�لديهم. بالنسبة لي، هذ� بالتاأكيد مجال ولد 
�لكثير من �لنكات، سو�ء خلال زيار�ت �لطبيب �أو لقاء�ت �لو�لدين 
في �لمدرسة، فهناك د�ئًما �لعديد من �لذكريات �لمضحكة. وقتها 
لم �أكن �أعتقد �أن ذلك كان مضحًكا، ولكن مع مرور �لوقت و�أنت 
تحكي ما وقع، فاإنك تضحك كثير�، خاصة عندما تشارك �لقصص 

مع مغاربة �آخرين وتدرك �أنها كانت متشابهة تماًما لما وقع لهم. 
فحتى �لاأخطاء �للغوية متطابقة. �إنها لحظات هزل مشتركة ولكنها في 

�لوقت نفسه معاناة مشتركة لها تاأثير تحرري للغاية.

عند تطوير برنامج جديد ، هل تستقي �أفكار عرضك من عالم �لجيل 
�لاأول �أومن عالمك �لشخصي �أي �لجيل �لثاني؟

بنعيسى لمروبل: لا يز�ل هذ� هو �لحال في �لغالب. فالنكات �لاأصلية 
تكون صادقة، طبعا تضاف �إليها بعض �لاأشياء. لكن هذ� ما يشغلني 

تصوير: بنعيسى ـ بورتريه تصوير: بنعيسى ـ عرض فني تصوير: بنعيسى ـ عرض كوميدي ربيل كوميدي
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حًقا. �إننا �أمام مشكلة. كان �آباؤنا يعرفون بالضبط من �أين �أتو�. كما 
�أنهم �تخذو� قر�ًر� و�عيا بمو�صلة حياتهم في �ألمانيا و�أنهم سيهاجرون. �أما 

نحن �لجيل �لثاني، فورثنا هذه �لاأمور و�أخذناها على عاتقنا وكان علينا 
�أن نحملها معنا. لكننا لم ناأت من مكان �آخر. فعندما يقول لنا �أحد 
ما �رجع من حيث �أتيت. فاإنه يعتقد �أننا جئنا من مكان ما، و�لحال 

�أننا ولدنا هنا وترعرعنا هنا. ولهذ� �لسبب لديهم مشكلة. على مستوى 
�لتعريف، فاأنت من حيث �لمظهر �لخارجي، لا تبدو �ألمانيا بشكل 

ثبات ذلك مر�ًر� وتكر�ًر� ومن ناحية �أخرى لا نريد  مباشر. نحن نكافح لاإ
ذلك لاأننا لا نريد �أن نكون مختلفين تماًما عن �آبائنا، �لذين لا يفصلهم 
عنا سوى جيل و�حد. عندما ننظر �إليهم ، فــ "هؤلاء هم و�لد�ي ، �إنهم 
مغاربة. �أنا �أيضا مغربي بشكل ما. �أنا لست �ألمانًيا. "وعندما تكون في 

�لمغرب ، ستلاحظ �أيًضا، �أنك لست مغربًيا �أيًضا. "هذ� �لموضوع 
يحتوي على �لكثير من �لكوميديا. �إنها قضية تو�جهني مر�ًر� وتكر�ًر�.

هل وجدت لنفسك �إجابة لسؤ�ل �لهوية؟ 

بنعيسى لمروبل: لا، لكنني �لاآن �أعتقد �أيًضا �أنه ليس ضروريا. لا 
ينبغي �أن تختار. من �لطرف �لاآخر تو�جه د�ئًما سؤ�ل �لاختيار، ليس 
فقط في �ألمانيا، ولكن �أيًضا في �لمغرب. في �لمغرب �أيًضا ، تُساأل 

مر�ًر� وتكر�ًر�: "هل ترى نفسك �ألمانًيا؟ �أو هل تعتبر نفسك مغربًيا؟ "، 
�أحياًنا �أيًضا:" هل �أنت �أمازيغي؟ �أم �أنك عربي؟ ”مر�ًر� وتكر�ًر� تجد 
نفسك �أمام لحظة �ختيار/ قر�ر. �لاأمر نفسه في �ألمانيا، عليك د�ئًما 
�تخاذ قر�ر. ففي بعض �لحالات، ترتبط �لقر�ر�ت �أيًضا بالتضحيات 

�لتي يتعين عليك �لقيام بها من �أجل �أن تصبح �ألمانًيا �أو مغربًيا. 

مثل �لهجمات في كولونيا �أو �لجريمة. لذ� فاأنت تقدم معيار� �آخر من 
�لمقاييس، وبفضله يمكن للاأخرين �ن يرو� : �أن هناك �أيًضا هذ� �لنوع 
من �لمغاربة. �ظن �ن هذ� مهم للغاية. �أنا في �لو�قع �أحصل على �أكبر 
قدر من �لتشجيع سو�ء في �لجاليات �لمغربية �أو من �لمغرب. هذ� هو 

�لمكان �لذي تلقيت فيه معظم �لجو�ئز حتى �لاآن. �إن �لمغاربة �أنفسهم 
سعد�ء ويشعرون بالفخر باأن تاريخهم قد ظهر بهذه �لطريقة.

قلت �إنك من خلال عروضك تساهم في �نفتاح �لثقافات على بعضها 
�إلى حد معين. كيف يحصل ذلك؟ 

بنعيسى لمروبل: على سبيل �لمثال، �أجريت مقارنة بين مخاوف 
�لاألمان و�لمغاربة بشاأن �لدين. يمكنك �أن ترى �لخوف بين �لاألمان 

�لذين يذهبون في �إجازة �إلى �لمغرب لاأول مرة: �لخوف من بلد 
�إسلامي، �لاأذ�ن وما �إلى ذلك. �إنهم خائفون في �لمقام �لاأول. ولكن 
عندما تتخلى عن تلك �لمخاوف، ستلاحظ �أنك تقضي �أفضل عطلة 
في حياتك. بالنسبة لي �لمغرب من �أجمل �لبلد�ن و�أزوره مر�ت عديدة 

بكل سرور. مر�كش على سبيل �لمثال ، مليئة بالسياح �لاأوروبيين، 
لكن هناك مدن مغربية �أخرى تحظى بشعبية كبيرة. �أفعل �لشيء نفسه 

مع �ألمانيا عندما �أصف كيف ياأتي �لمسلمون �إلى �ألمانيا ويخافون 
من �أجر�س �لكنائس و�لمسيحية. عندما يرون يسوع على �لصليب. 

فيقولون ما هذ�؟ "هل هناك عملية �إعد�م تجرى هنا �أو شيء من هذ� 
�إلقاء �لضوء على كلا �لجانبين.  �لقبيل؟ " لذ� يمكنك رفع �لمر�آة و
يمكنك �أن ترى: كلاهما يخافان ببساطة من شيء لا يعرفانه. لقد 

نشاأنا جميًعا في بلد مسيحي ولسنا خائفين من �لمسيحية لاأن لدينا 

لاأنه �إذ� كنت هذ�، لا يمكنك �أن تكون �لاآخر. كل هذ� مجرد هر�ء 
بالنسبة لي �لاآن. لاأنه يمكنك �أن تكون كل شيء في نفس �لوقت 

ويمكنك توحيد كل شيء في نفسك.

�لكوميديا �لتي تقدم تنبني على �لكثير من   �لعرقية. فمو�ضيعك تدور 
ثنيات سو�ء فيما يخص �لمغاربة �أو �لاألمان �أيضا. ويمكن  على �لاإ

تفسير ذلك بطريقة �زدر�ئية �أو يمكن �أن يكون له طابع تنوير. ما هو 
�لغرض مما تقدم؟ 

بنعيسى لمروبال: بالنسبة لي ليس له طابع �لتنوير. في �لو�قع، �أنا 
�أسعى للترفيه لا غير. لكن ما تقوله صحيح. هناك د�ئًما وجهان للعملة 
�لو�حدة. يمكنك رؤيتها بهذه �لطريقة �أو تلك. �أنا محظوظ بما يكفي 

للحصول على �لتشجيع في �لغالب على �لاأشياء �لتي �أقولها. وهذ� 
�نفتاح للثقافة. لكنني �أعتقد �أنه �إذ� لم نسخر من �أنفسنا كمغاربة، 

فسنبدو منغلقين جًد�. �أنا �أمزح �أيًضا عن �لاألبان و�لاأتر�ك وغيرهم من 
�لمجموعات �لعرقية �لتي نشاأت معها. و�إذ� لم نقم نحن بذلك سيقوم 
به �آخرون. عندها ستحدث �أشياء مثل مع وقع مع �أردوغان وبومرمان. 
�أردوغان شخص لا يمكن �لمز�ح بشاأنه. ثم يقف شخص ما ويفعل 

ذلك على وجه �لتحديد. �أعتقد قبل �أن يستفزك شيء كهذ�، من 
�لاأفضل �أن تضحك على نفسك. �أنا �أحب �لشخص �لذي يضحك 

على نفسه �أو يروي قصًصا عن نفسه. �أحب هذ� تماًما. و�أعتقد 
�أننا فعلنا ذلك �أيًضا. لذ� فاإن �لمغاربة في مجموعتنا وكذلك �لمغاربة 

�لاآخرين �لذين يقدمون �لكوميديا   في �ألمانيا لديهم صورة �أفضل، يقدمون 
صورة �أكثر تعاطفاً في وقت يرتبط فيه �لمغاربة بعناوين �لاأخبار �لسلبية 

نقاط �تصال. باستخد�م �أمثلة كهذه، �أسلط �لضوء على �لديني 
و�لثقافي وبالتالي �أزيل �لخوف قليلاً و�أو�جه �لعناوين �لسلبية �لوحيدة 
- خاصًة من �لمهاجرين من �أصل عربي. فالكوميديا   مناسبة بشكل 

خاص لهذ�. 

ما هي �لنصيحة �لتي تقدمها لشاب �ألماني مغربي حين يساألك عن 
�أفضل طريقة ليصبح نجًما كوميدًيا؟

بنعيسى لمروبل: �لممارسة بكثرة. ولا شيء غير �لممارسة. لا توجد 
صيغة لذلك. يجب على �لجميع �أن يجدو� طريقتهم �لخاصة في 

تقديم عروضهم. �إذ� لم تتمكن من �لعثور على خشبة، �خلق و�حدة 
لك. هذ� ما قمنا به �أيضا. لدينا �لكثير من �لاأشخاص �لذين يتقدمون 

�إلينا ويقولون ، "هل يمكنني �أن �أصبح فناًنا كوميدًيا؟ �ألا يمكنك 
�لسماح لي بالصعود �إلى مسرحك؟ "نحن نقدم مرحلة �حتر�فية 

تكلف فيها �لتذكرة �أكثر من �أربعين يورو، لذ� لا يمكنك �لسماح 
لشخص ما بالتدرب. نقول د�ئًما لهؤلاء �لاأشخاص: "�صعدو� على 

خشبة �لمسرح، صوِّرو� �أنفسكم بشكل �أفضل و�أرسلو� �إلينا مقطع 
فيديو". بالنسبة لاأولئك �لذين لا يعرفون مكانا لتقديم �أعمالهم، �ساألو� 
مكانية في بار �أو بار للشيشة. عليك فقط �أن تفعل �لكثير  عن هذه �لاإ

بنفسك. لحسن �لحظ ، ُيسمح لنا بالقيام بذلك ولدينا �لكثير من 
�لوسائل في �ألمانيا للقيام بذلك. مارس، مارس، مارس، هذه �أفضل 

نصيحة يمكن تقديمها لاأي شخص.

شكر� لك على هذه �لمقابلة.
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"إرث الحنين"

درست حياة �لشاوي �للغات �أولاً، قبل �أن تدرس �لغناء. حياة �لشاوي مغنية كلاسيك من �أصول مغربية متخصصة 
بما يعرف بالاأور�توريو �أو �لتر�تيل �لروحانية. ولدت حياة في مدينة فر�نكفورت لعائلة مغربية مهاجرة. وبد�أ �هتمامها 
بالغناء منذ �لطفولة مع عائلتها �لى �أن �كتشف �أساتذة �لمدرسة جمال صوتها و�كتشفت هي ميلها للموسيقى 
�لكلاسيكية. بعد �نهاء در�ستها �لجامعية للغات قررت �لعودة للدر�سة لكن هذه �لمرة لدر�سة �لغناء و�لموسيقى 
فانتقلت �إلى مدينة فوبرتال. شاركت في �لعديد من �لحفلات و�لعروض �لفنية. كما تعمل معلمة للغناء.

شمس حارقة، وجد نفسه �أسير سماء ملبدة بالغيوم، تحيط من حوله 
�أصو�ت جشاء وخشنة. ومع ذلك كانت سريرته تحوي �لكثير من 

�لذكريات �لتي مررها في جعبته خلسة دون �أن تطالها �أعين �لجمارك. 
هي عبارة عن كنز لا يعد ولا يحصى من �لقصص و�لصور، مدسوسة 

كلها في قرص محفوظ في ذ�كرته ووجد�نه، و�ألبومات كثيرة تضم 
مجموعة من �لاأغاني �لنفيسة.

فطار حول  خلال عطل نهاية �لاأسبوع، عندما كنا نجلس لتناول �لاإ
�لمائدة في شقتنا �لمستاأجرة بفر�نكفورت، كانت �لتحلية عبارة عن 
حكايات يقصها لنا و�لدي. كان �أبي يسترجع شريط ذكرياته عن 
معاناته خلال طفولته �لتي قضاها في د�ر للاأطفال بالبيضاء، وعن 

مشاركته في �لمقاومة ضد �لحماية �لفرنسية، وعن مهمته كمساعد 

مات اأبي.
مات �أبي �إثر �أزمة قلبية، بحسب ما �أقره طبيب �لطو�رئ في فبر�ير 

2010. �أعتقد �أن �لاأمر، يتعلق بما يعرف طبيا بالاأزمة �لقلبية �لصامتة 

�لتي تاأتي دون �أعر�ض سابقة. ربما بد�أته �لاأزمة في سبعينيات �لقرن 
�لماضي، حينما هاجر و�لدي مسقط ر�أسه �أول مرة؛ حين ترك ور�ءه 
بلده �لحبيب و�لد�فئ �لذي كان يعشق تر�به، حين هاجر �أرضه �لتي 

كان يسمع فيها �أصو�ت �لاألحان و�لاأنغام ونبر�ت �لاأصو�ت �لتي �ألفها. 
�لد�ر �لبيضاء – فر�نكفورت، بالنسبة لي هما وجهان لعملة و�حدة: 

مدينتان كبيرتان بتجمعاتهما �لسكنية �لممتدة، و�أحياهما �لكبيرة 
وشر�يينهما �لحيوية. مدينتان، تتجاور فيهما �أحياء �لنخبة و�لغيتوهات 
في مكان و�حد، ونبض �لحياة ير�قص �لاأمكنة. �إلا �أن �أبي كان يرى 
�لاأمر بشكل مغاير، وجد نفسه بدلا من �لمشي على �أرض حمر�ء، 
صار يخطو فوق �إسفلت صلب بلا حياة، وبدل �لعيش تحت �أشعة 
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يجابية �إلى �لاآباء و�لاأطفال، كما هي  وكمعلمة للغناء لنقل تجاربي �لاإ
�لحال مع �لبرنامج �لذي �أطلقته "�أغاني �لنوم للاأطفال"  KIWI من 

جميع �أنحاء �لعالم، حيث �أشجع �لاآباء من �أصول مهاجرة على �لتو�صل 
و�لغناء بلغتهم �لاأصل. 

عندما توفي و�لدي بسبب قلبه �لُمنفطر في عام 2010، حجزنا تذ�كر 
طير�ن من فر�نكفورت �إلى �لد�ر �لبيضاء، وحملناه �إلى هنالك، لينتهي 

�أخيًر� حنينه �لطويل �إلى �لوطن. عاد �إلى �أرضه �لمشمسة و�أرضيته 
�لمتربة �لحبيبة. لم يترك لنا مالاً، غير �أنه �أورثنا كنز�ً ثمينا من �لصور 

و�لحكايات و�لاأغاني. مقطوعات تثريني �أنا ورفاقي من �لبشر �إلى ما لا 
نهاية.

وهي �لتي لم �أكن �أعرف �أنها مستنبتة في ثقافات ولغات �أخرى 
كالعربية. ظل �أبي مخلًصا للتعليم وللبيد�غوجيا �إلى �أن وصل �إلى مطار 

فر�نكفورت، فتحول مساره من معلم بيد�غوجي �إلى مساعد سباك. 

عندما كانت �لحكايات تتكرر، تومئ و�لدتنا بعينيها بلطف مبعدة �إيانا 
عن مائدة �لاأكل، ومعلنة لنا عن بد�ية وقت �للعب و�لغناء. كان �أبي 
يغني معنا �لاأغاني بكانت �لعربية و�لفرنسية ويحدثنا عن �لموسيقى. 
غنينا �أغاني �لكتاكيت �لمفقودة وعن �لقبر�ت و�لدببة �لكبيرة. كان 

يتغنى ببلده �لذي ير�ه �أجمل بلد في �لعالم. وبينما كنا نغني ونلعب 
جميعا كان عزف �لمزمار ودقات �لدربوكة ر�سخا في مخيلتنا. وبطبيعة 
�لحال كنت �أنا و�إخوتي نردد باستمر�ر �لاأغاني �لاألمانية �لتي سمعناها 

في �لروض و�لمدرسة، لدرجة �أن و�لدتي صارت تلحنها بنغمات عربية 
حتى �عتقدنا �أن �أناشيد �لاأطفال �لاألمانية �أصلها من �لتر�ث �لمغربي. 

�أقر �ليوم بدون تردد، �أن �لغناء كان عاملاً مهًما في توجهي �لمنفتح 
�لذي يشمل �لثقافتين �لشرقية و�لغربية معا. لم تساأل قط �لفرق و�لجوقات 

�لغنائية �لتي مررت منها، بدًء� من رياض �لاأطفال وصولا �إلى �لمدرسة 
�لثانوية، عن �أصلي، كنا نعيش �للحظة قلبا وقالبا من خلال �لغناء معا، 
حيث كنا نصبو� لهدف مشترك �ألا وهو �لغناء. لطالما منحني �لتفاعل 

مع �لاأطفال ومع �لاآخرين وتاأدية نصوص متنوعة شعور� بالاألفة و�لجو 
�لعائلي، �لوطن �لو�حد، ما ساعدني على �إثر�ء رصيدي وحسن من 

قدرتي على �لتعبير. كل هذه �لاأمور تعزز شغفي وتحفزني د�خليا كمغنية 

في �أول �نتخابات عرفها �لمغرب، وعن خيبة �أماله من محاولات 
�لفساد. حكى لنا قصص �لقر�آن وترك يوسف و�إخوته يتحاورون �أمامنا 
على مائدة �إفطارنا بطريقة سينمائية. كما روى لنا عن تاأهيله كمربي 

في د�ر �لاأطفال، ومخيماته �لشبابية على �لبحر وجبال �لاأطلس 
بغاباتها �لشاسعة �لتي تستوطنها �لقردة. كان مستوى و�لدي �لتعليمي 
جيد� يؤهله في بد�ية �لاأمر، للمضي قدما في مجال �لتعليم �لاأصيل. 

غير �أنه تم �كتشاف ملكاته �لفنية في وقت لاحق، من خلال 
تجارب �أد�ء �أشرفت عليها فرق مسرحية وفنية كانت حديثة �لتاأسيس 
�آنذ�ك. وهي �لفرصة �لتي �نتهزها صديقه ورفيقه في �لد�ر مصطفى 
�لد�سوكين؛ �لفنان �لمغربي �لمعروف حاليا. كان و�لدي قادًر� على 

�إلقاء "�لضمانة" لشيلر باللغة �لعربية وكان يتقن لعب جميع �أدو�رها، 
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�أغنية للاأطفال ـ ولدي، د�ر �إيسلينغن للنشر�أغنية للاأطفال ـ ولدي، د�ر �إيسلينغن للنشررسومات: شتيفاني مسينغ كتاب �أغاني �لنوم، د�ر �إيسلينغن للنشر

تصوير: �أنتي تسايس لو� ـ حياة رفقة مشاركة في برنامج KIWIتصوير: بتينا �أوسفالد ـ جوقة �لنساء �لدولية في فوبرتال

عالم �لفن ـ حياة �لشاويمسار�ت مغربية �ألمانية
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"كنت أول مغربي يخوض منافسات البندسليغا."

ساهم �للاعب �لمغربي �لسابق رشيد �لعزوزي في صعود فريق غرويتر فورت �إلى منافسات �لدوري �لاألماني �لممتاز. 
ويعمل �لعزوزي مدير�ً رياضياً للنادي �لذي تاأهل برفقة فريق بوخوم �إلى دوري �لاأضو�ء من �لدرجة �لاألمانية �لثانية. 
بد�أ مسيرته �لرياضية كلاعب في �لبندسليغا ضمن عدة فرق �ألمانية. وكان من نجوم منتخب "�أسود �لاأطلس".

�أبصرت �لنور في �لعاشر من يناير 1971 بحي حجر دريان، �أحد 
�لتي  �أسرتنا  �أفر�د  �أصغر  تاونات. كنت  لمدينة  �لشعبية  �لاأحياء 

�إخوتي نجاة  تتكون من و�لدّي عبد �لله عزوزي وفاطمة رمشي و
دلالا  �لاأكثر  �أنني كنت  د�ئًما  �إخوتي  يخبرني  ومحمد وجميلة. 

بين �إخوتي. حسنا. قد يكون �لاأمر كذلك. سرعان ما شق و�لدي 
لزيارة عمي عبد �لسلام في بلجيكا  �أوروبا  طريقه وحيد� في �تجاه 

�أفضل. سعيا ور�ء حياة 

 بخلاف عمي، لم يحصل �أبي على تصريح عمل في بلجيكا، 
ما �ضطره لمو�صلة �لطريق نحو �ألمانيا �لمجاورة ليحط �لرحال في 
ماريادورف بالقرب من �آخن غرب �لبلاد، حيث كان يكدح مثل 

�لكثيرين في صناعة �لتعدين. في عام 1974 جلبني و�لدي �أنا و�أمي 
لاأول مرة لاألمانيا وفي �لعام �لمو�لي، �أحضر �أشقائي �أيضا. كانت 

شقتنا �لاأولى �لمشتركة في حي خاص بالعاملين في مجال �لتعدين. 
عشنا طفولة جميلة و�أطلق علي �لعديد من �لجير�ن لقب مر�قب 

�لنجوم. يرجع ذلك، ربما �إلى حقيقة �أنني د�ئًما ما كنت �أنظر �إلى 
�لسماء. ربما كان مجرد شوق لاأجمل سماء مرصعة بالنجوم ر�أيتها في 

حياتي، وكان ذلك في تاونات ... 

عندما كنت في �لخامسة �أو �لسادسة من عمري، دخلت عالم كرة 
�لقدم بو�سطة �أخي �لذي كان نشًطا بالفعل وجذب �لانتباه �إليه 

بموهبته. بد�أ كلانا في فريق �لحي، هيرتا ماريادورف. وكان �أول حذ�ء 
كرة قدم لي، حصلت عليه كهدية من جار لطيف لنا، ما زلت على 
�تصال به. كنت فخور�ً للغاية بامتلاك �أول حذ�ء كرة قدم في حياتي، 

ولم �أكن وقتها �أرغب في خلعه. نظًر� لاأن و�لد�ي لم يحظيا بفرصة 
�لذهاب �إلى �لمدرسة، فقد �أولو� لها �لاأهمية �لكبرى بالنسبة لنا. 

وهوما �أزعجي كثير�، لاأنني كنت مهتما بلعب كرة �لقدم ولا شيء 
غير ذلك. بعد فترة قصيرة سعى فريق �ألمانيا ماريادورف لاقناع �أخي 

من �أجل �لانضمام �إليه. و�أخذوني �أنا �أيضا معه كلاعب �إضافي. كان 
�أخي يوصف �للاعب �لاأفضل. فقد لعب لسنو�ت في �لدرجة �لثالثة 

ضمن نادي �إس تسي بون وجيرمانيا تيفيرن. ولكن لسوء �لحظ، 
تسببت �إصابة خطيرة في �إبعاده عن �لميادين وحالت دون تحوله �إلى 

لاعب كرة قدم محترًفا �أيًضا.

باستثناء فترة قصيرة، حو�لي �أربعة �أسابيع لعبتها مع فريق �آل �آخن، 
بقيت في نادي �ألمانيا ماريادورف �إلى فترة شبابي. في �أحد �أيام 

�لصيف في مايو 1988، كان من �لمفترض �أن يجري �أحد �للاعبين 

تصوير: رشيد �لعزوزي ـ بقميص �لمنتخب �لمغربي

�لرياضة ـ رشيد �لعزوزيمسار�ت مغربية �ألمانية

جواز السفر

 رشيد العزوزي
٠ من مو�ليد تاونات ٠

٠ لاعب سابق في �لبندسليغا ٠
٠ مدرب ومدير رياضي ٠

٠ لاعب سابق للمنتخب �لمغربي ٠
٠ في �ألمانيا منذ 1974 ٠
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�لجيدين في فريق حينا، تدريبا تجريبيا رفقة فريق دويسبورغ ، �أحد فرق 
�لدرجة �لثالثة �آنذ�ك، فساألني �لر�عي �لذي كان يشرف علي حينها، 

�إن كنت لا �أرغب في �لذهاب لخوض هذه �لتد�ريب �أيضا. وبما �أنني 
في �لسابعة عشرة من عمري، و�فقت على طول، على �عتبار �أنها قد 

تكون فرصة مهمة جد� لمستقبلي. بعد �لتدريب، �أعجب �لمدرب 
ديتليف بيرسيج بشدة بي لدرجة �أنه �أخبر على �لفور �لمشرف علي، 
هوبرت بريم باأنه مهتم بي ويرغب في �لتعاقد معي للموسم �لمقبل. 
بعد فترة وجيزة تلقيت �يضا دعوة من فريق �ف تسي كولون، للقيام 
بحصة تجريبية. بدوره رغب فريق كولون في �لتعاقد معي. ولكوني 

كنت حينها في سنتي �لاأخيرة بالمعهد �لعالي للعلوم �لتطبيقية، قررت 
قبول عرض كولونيا ورفضت عرض دويسبورغ. وكان مهم جًد� بالنسبة 

لي ولو�لدي �أن �أجمع بين شغفي بكرة �لقدم و�لدر�سة. 

كانت تجربة صعبة، خاصة و�أنه كان يتوجب علي قطع مسافة سبعين 
كيلومتر� �أربع مر�ت في �لاأسبوع من ماريادورف �إلى كولونيا، وكان 

سائق تابع للنادي هو من يقوم بنقلي. لم �أكن �أعود للمنزل �إلا بعد 
�لتاسعة ليلا، غير �أن شغفي بكرة �لقدم لم يجعلني �أندم ولو لثانية 
و�حدة، على خوض هذه �لصعوبات. كان �لعام في كولونيا صعًبا 
للغاية لاأنه كان يطغى في �لطابع �لاحتر�في على �لاأجو�ء �لعائلية. 

تلقيت عرضا من نادي كولونيا للعب بد�ية ضمن �لفريق �لثاني. �أيضا 
نادي �ألمانيا �آخن و�لذي كان له حضور� مهم ضمن دوري �لدرجة 

�أتو�جد بالملعب للتدريب، وبعدها �أتوجه �إلى �لشركة �لتي �أتعلم فيها 
�لـتاأهيل �لمهني. ومرتين في �لاأسبوع كنت �أذهب للتدريبات في 

�لخامسة مساء �أيضا. لقد كان وقًتا عصيًبا وكنت سعيًد� لاأن ذلك 
�نتهى بعد عامين باجتياز �لتدريب �لمهني بنجاح. وفي �لوقت نفسه، 

�لذي �أنهيت فيه �لتاأهيل �لمهني، صعد فريقنا �إلى دوري �لدرجة 
�لاأولى. 

 تم تمديد عقدي لمدة عامين �آخرين وكنت �أول لاعب من �أصل 
مغربي، يلعب في دوري �لدرجة �لاأولى للبوندسليغا. كانت �أول مبارة 

لي في 22 سبتمبر 1991 فزنا فيها على شالكه بهدفين نظيفين. 
لعبت ستة مو�سم ضمن دويسبورغ، ثلاثة منها في قسم �لدرجة �لاأولى 

وثلاثة في قسم �لدرجة �لثانية. وفي ديسمبر 1991 تلقيت لاأول مرة 
لتحاق بالمنتخب �لمغربي.  دعوة من �لناخب �لوطني �لمغربي للاإ

وكانت �أولى مبار�ة لي ضد �لجارة �لجز�ئر في يناير 1992. �إلى �أن 
�عتزلت �للعب دوليا في 1998، خضت رفقة �أسود �لاأطلس، منافستي 

بطولة �أمم �إفريقيا )�لسنغال عام 1992، وبوركينا فاسو عام 1998(، 
ودورة �لاألعاب �لاأولمبية لبرشلونة عام 1992، وكاأس �لعالم 1994 في 

�لولايات �لمتحدة �لاأمريكية و1998 في فرنسا. �نتقلت في1994 
�إلى نادي فورتونا كولونيا وفي 1997 لفريق غرويتر فورت. وبعد قضائي 
لفترة قصيرة بفريق تشونغتشينغ ليفان �لصيني �لممارس بالدرجة �لاأولى 
عام 2003، عدت في يناير 2004 من جديد �إلى فريق غرويتر فورت 

�لثانية، في ذلك �لوقت، كان قد عرض علي عقًد� للهو�ة، و�لتد�ريب 
�إذ� لزم �لاأمر، �للعب مع �لفريق �لثاني. غير �أنه كان  رفقة �لمحترفين، و
لدي شعور باأن �لمدرب وقتها لم يكن يرغب كثير� في ضمي. لذلك 

قررت �لانضمام لنادي سيتحول �إلى موطني لمدة ست سنو�ت. ويتعلق 
�لاأمر بنادي دويسبورغ. وهو �لنادي �لذي ظل مصر� على �لاستفادة 

من خدماتي ومنحني �أفضل شعور بين �لجميع. 

لحسن �لحظ، صعد �لفريق �إلى �لدرجة �لثانية في نفس �لعام �لذي 
وقعت معه �لعقد. طبعا كان �لابتعاد �أول مرة عن �لمنزل، خطوة 
جبارة. غير �أنني قبلت �لتحدي و�لمغامرة و�لفرصة �لو�عدة �أيضا. 

حصلت على عقد �حتر�في وحتى بعد �إنهاء در�ستي �لثانوية كنت 
ما زلت مصر� على عدم �لمر�هنة على كرة �لقدم فقط. لذلك بد�أت 
في �لوقت نفسه، تدريًبا مهنًيا كموظف تجارة جملة وتجارة خارجية. 

�أكملته بنجاح بعد سنتين.

هذه �لاأوقات �أيضا بصمت حياتي، فقد كانت سنو�ت مليئة 
بالمصاعب. كان �لانتقال �إلى قسم �لاحتر�ف في كرة �لقدم �أمًر� 

صعًبا. عائلتي و�أصدقائي كانو� بعيدين عني، علاوة على ذلك كنت 
�أجتاز �لتاأهيل �لمهني.

كنت �أذهب �إلى �لمدرسة في �لثامنة صباحا وفي �لعاشرة صباحا 

و�لذي �أنهيت فيه في يوليو عام 2004 مسيرتي كلاعب محترف.

ضافة �إلى  خضت �أكثر من 350 مبار�ة �حتر�فية منها 37 مبار�ة دولية بالاإ
مباريات لفئة تحت 21 سنة. حصلت على شهادة في تدريب �لشباب 

وقمت بتدريب فريق فورت تحت 17 سنة لمدة موسم و�حد. ونظًر� 
لاأنني كنت مهتًما �أكثر بالعمل في مجال �لتسيير، فقد كنت سعيًد� 

بالعرض �لذي حصلت عليه عام بعد ذلك، للعمل كمساعد لمجلس 
�إد�رة �لنادي. وبعد عام توليت مهمة مدير �لفريق �لاحتر�في بالنادي، 

وبعد ذلك بعامين �أصبحت رئيسا للنادي ككل، وكان ذلك في2008 . 
وبهذ� �أكون �أول رئيس ناد محترف في �ألمانيا من �أصول مغربية. 

كانت قمة نجاحي ضمن نادي فورت، هي تحقيق �لصعود �إلى 
دوري �لدرجة �لاأولى. تركت �لنادي بعد خمسة عشرة عاما في يونيو 

2012 وخضت تحديا جديد� كمدير رياضي بنادي سانت باولي 

في هامبورغ. وفي عام 2015 �نتقلت �إلى فورتونا دوسلدورف، قبل 
�أن �أعود مرة �أخرى �إلى فورت في نوفمبر 2017. ومنذ �أكتوبر 2018 

د�ري لهذ� �لنادي.  �أشغل منصب �لمدير �لاإ

عائلتي هي صخرتي �لصلبة. مع زوجتي ستيفاني وطفلينا �لر�ئعين 
خديجة ونعيمة، �أتطلع �إلى جميع �لتحديات �لاأخرى و�أيضا لسنو�ت 

جميلة �لتي لا يز�ل باإمكاننا �أن نقضيها مًعا كعائلة.

تصوير رشيد �لعزوزي: رفقة بدر هاريتصوير رشيد �لعزوزي: رفقة زوجته شتيفاني وبنتاهما خديجة ونعيمةتصوير رشيد �لعزوزي: رفقة نجم �لاأسود مصطفى حجيتصوير رشيد �لعزوزي: رفقة و�لديه فاطمة وعبد �لله

�لرياضة ـ رشيد �لعزوزيمسار�ت مغربية �ألمانية



اآداب وشعر

ون
شا

شف
 ـ 

اك
د ل

حم
 م

ر:
صوي

ت



208209

"طنجة من هنا تبحر السفن نحو العالم"

بروفيسور خالد سيهولي �إلى جانب مهامه كطبيب في مشفى شاريتيه �لشهير في برلين، كاتب �ألف عدة كتب 
�أدبية وطبية. خالد و�حد من مغاربة �ألمانيا �لذي بصم على �أحد �أقوى قصص �لنجاح. لم تكن طريقه مفروشة 
بالورود، بل صعد من �لاأسفل من �أسرة مهاجرة بسيطة ليشرف �لاآن على �أحد �أهم مشافي �لعاصمة �لاألمانية

جواز السفر

 خالد سيهولي
٠ من مو�ليد برلين ٠
٠ طبيب وكاتب ٠

٠ مدير مستشفى �لولادة وطب �لنساء 
و�أمر�ض �لسرطان ٠
٠ شاريته برلين ٠
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�آد�ب وشعر ـ خالد سيهوليمسار�ت مغربية �ألمانية

تحضير �لحريرة مثلما تعدها �أمي. �نتقل حميد �إلى شقة و�لدتنا في 
شارع �إيكسيرتسيير رقم 9. ولحقت به غير مدرك لمعالم �لطريق من 

تقاطعات و�إشار�ت. كل شيء مختلف خارج بيت �أمي، حزن وهدوء 
مقلق يخيمان على �لمكان. عندما توقفت �أمام �لمنزل، كان �أخي 

حميد ينتظرني هناك. �لشارع مزدحم كما هي �لحال د�ئما و�لسيار�ت 
تخترق �لشارع �لمتسخ �لذي تنتشر فيه �لعديد من �لمتاجر �لفارغة. 
�أخرج من �لسيارة، نعانق بعضنا مثلما لم نفعل من قبل، �إننا نشتاق 
لو�لدتنا. في شقتها بالطابق �لاأول شعرنا بالاأمان وبالقرب من و�لدتنا. 
�لتزمنا �لصمت وبكينا وصمتنا مرة �أخرى. فالصمت و�لبكاء وجهان 
لعملة و�حدة، مثلما �أن و�لدتنا وجهنا �لاآخر. ودعنا بعضنا، وحدها 
�لحركة �لتلقائية تستطيع تخفيف �آلام �لفر�ق عنا. توجه حميد �إلى 

متجر �لاأحذية �لخاص به، بحثا عن روتينه �ليومي، فيما و�أنا توجهت 
لرؤية �أمي. لطيفة، �أختي �لحبيبة، كانت قد سبقتني �إلى هناك. 

تحدث �لباحث �لاأدبي فيلهيلم شميد عن "�لحب �لمتنّفس"، و�أنا 
�أجد صعوبة كبيرة في �لتنفس. نبكي بلا تنفس. كل من يدخل �لغرفة 

�لبيضاء، حيث ترقد �أمي تسبقه دموعه. �أناس كثر جاؤو� �إليها من قريب 
ومن بعيد �أيضا، جاؤو� جميعا ليلقو� نظرة �لود�ع على �أمي. معظمهم 

رحلة على حين غرة 
�أنا وزوجتي �أد�ك في طريقنا �إلى محاضرة بمستشفى شاريتيه في برلين، 

عندما تلقيت مكالمة من صهري نبيل. لا �أكاد �أصدق ما يقوله لي. �أساأله 
مر�ًر� وتكر�ًر� و�أتمنى من صميم قلبي �ألا يكون �لخبر صحيحا. لا �أريد ولا 

�أستطيع �لتسليم بما تسمعه �أذني. عبثا �أتصل ويد�ي ترتعشان باإخوتي: مر�د 
ولطيفة وحميد، على �أمل �أن يوقظني �أحدهم من هذ� �لكابوس �لمزعج. 

�أختي لطيفة تبكي بحرقة ولا تستطيع �لرد على �لهاتف. حميد ضاعت منه 
�لكلمات، وكان �لحو�ر عبارة عن صمت يشل �للسان و�لاأطر�ف. 

ركبنا �لسيارة في �تجاه مستشفى �لقرميد �لملون في نوينربلاتس، 
في قلب حي فيدينغ �لعمالي وغير �لبعيد عن ساحة �إيكسيرتسيير 
بلاتس �لتي تذكرني د�ئًما بساحة جامع �لفنا في مر�كش. نحن 

في طريقنا �إلى �لمستشفى، حيث ترقد و�لدتي منذ �أسابيع بسبب 
�لتهاب رئوي، غير �أن حالتها كانت تتحسن. هي �لاآن في مستشفى 

رودولف فيرشو، حيث �أنجبتني في عام 1968. و�لدتي تتعافى 
و�لاآن ماتت، لا �أريد �أن �أصدق ذلك. كنت �أريد لقاء �أخي �لاأكبر 
حميد، ولكنه لا يستطيع، لا يجد �لقوة للوصول �إلى �لمستشفى. 

حضارها بعد ظهر �ليوم �إلى  كان منهمكا في تحضير شربة �لحريرة، لاإ
�أمنا. كانت ستسعد بها �أيما سعادة فحميد هو �لوحيد �لذي يستطيع 

تصوير: فيبكه بايتس ـ بورتريه
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وصل عبد �لله �لسهولي و�لزُّهرة �لسهولي �إلى �ألمانيا كاأميّين: بد�ية �إلى 
لوبيك في �أقصى شمال �لبلاد، وبعدها �إلى برلين. هاجر عبد �لله في 

�لبد�ية �إلى �ألمانيا بمفرده. �ضطر وقتها �إلى مغادرة �لمغرب، حيث 
تحول �أصدقاء �لحزب �إلى �أعد�ء، وكانت حياته في خطر شديد. 

عملت �لزُّهرة خياطة في طنجة، وربت لطيفة وحميد بمفردها. في 
�ألمانيا، �شتغل عبد �لله عاملا في حوض لبناء �لسفن ثم عاملا في 
مصانع �أخرى وعندما �لتحقت به، عملت �لزُّهرة مساعدة في مخبز 
ثم منظفة في مستشفى �لصليب �لاأحمر �لاألماني في حي فيدينغ 

�لشهير. ولدت شقيقي لطيفة وعبد �لحميد في طنجة و�أتيا �إلى 
�ألمانيا عندما كانا في �لر�بعة و�لسابعة من عمرهما. بقينا جميًعا في 

برلين ونرى بعضنا �لبعض كل �أسبوع تقريًبا. �أد�ك زوجتي �لر�ئعة ذ�ت 
�لاأصول �لفارسية، منحتنا طفلين ر�ئعين: زهرة �لتي �حتفلت للتو بعيد 

ميلادها �لثالث، ولاز�ر �لذي سيبلغ من �لعمر قريًبا سبع سنو�ت. 
�إلياس لزيارتنا. �إنه  و�أثناء �لعطلة جاء �بناي من زو�جي �لاأول ، سارة و
لاأمر ر�ئع �أن ترى جميع �لاأطفال يضحكون مًعا. كما �أن جميع �أبناء 
�إخوتي" برلينيون حقيقيون": فارس ود�ليا وياسين وصرية وياسمينة و�أنس 
ودينيس ويونس. ياسين على وشك �لزو�ج، يا له من حدث ر�ئع. و�لد� 
�أد�ك هما �لاآخر�ن �ضطر� لمغادرة وطنهما لاأسباب سياسية. في مكتبي 

بمستشفى شاريتيه، قمت بتعليق شهادتي للقسم �لسابع، وبها نقطة 
سيئة للغاية في مادتي �لاألمانية و�للاتينية. كانت درجتي في �لباكالوريا 
متو�ضعة جد�. كان علي �أن �ألج كلية �لحقوق ولكنني قررت �أن �أتوجه 

للطب. ودون �لدخول في سجال عقيم، قررت �أن �أبد�أ تاأهيلا مهنيا 
كممرض في مستشفى رودولف فيرشو في حي فيدينغ. وها �أنا �لاآن 
مدير مستشفى �أمر�ض �لنساء في �لمستشفى نفسه �لتابع لمجموعة 

مشافي شاريتيه �لشهيرة. ممكن، نعم كل شيء ممكن! 

حديث السلالم
"ولكن ما سر �لنجاح؟" ساألني مؤخر�، �أحد �لجير�ن عندما �لتقينا في 

سلالم �لبناية �لتي نسكنها في برلين. وهو يعلم جيًد� �أن و�لد�ي جاء� �إلى 
برلين دون مستوى تعليمي جيد. فاأجبته: "ربما كان �لحظ و�لثقة وسلوك 

و�لد�ّي �أهم محدد". نعم �إنه �لموقف و�لسلوك. فالنجاح هو مجموع 
قر�ر�ت صحيحة، حتى لو كانت نتيجتها �أثناء �تخاذ �لقر�ر غير مضمونة 
ولا يمكن في �لعادة تحديدها على �أنها صحيحة �أو خاطئة. لا يعني 

�لنجاح بالضرورة تجنب �لقر�ر�ت �لخاطئة. يبدو لي �أن "سر �لنجاح" هو 
�لشجاعة في �تخاذ �لقر�ر و�لمبادرة. �لشك �أمر طبيعي ولكن لا ينبغي 
�أن يشل حركتك. منحني و�لد�ي �لشجاعة للقيام باأشياء كنت �أؤمن 

بها ومقتنع بها. �أتذكر جيًد� �أن �أستاذ علم �لاأحياء في �لمدرسة �لثانوية 
عندما قال لي �إنه لا يمكنني �أبًد� �لالتحاق بجامعة �لطب لاأن نقطتي 
كانت متوسطة في علم �لاأحياء، و�لرياضيات، ومستحسنة في �لفيزياء. 

كانت تتحدثها بطلاقة، مع �أنها لم تكن قادرة على �لقر�ءة �أو معرفة 
�لقو�عد �لنحوية. كانت مستمعة جيدة ولها �لقدرة على �إعادة ما 
تتعلمه بالسماع غير �آبهة باإكر�هات �لفونتيك �لخاص بهذه �للغة 
�أو تلك. لم تكن تستطع تحديد معنى لكل كلمة، لكنها كانت 
وفية للحن �لجمل. وكنت �أشعر بلحنها. فيما تبقى من ليلة �إفريقيا 
�لقصيرة، ظل جثمان و�لدتي في منزل و�لدي. �أما نحن فذهبنا �إلى 

شقتها �لسابقة في وسط �لمدينة ونمنا مهدودين. كان نوما بدون 
�أحلام. كنت �أتمنى �أن يبتلع �لليل حزني و�أستعيد ضحكتي مرة 
�أخرى. فعندما ينزف قلبي وروحي �ألجاأ للكتابة. كتبي هي �أقرب 
�أصدقائي. باأور�قها �لعارية و�لبيضاء تصغي �إلي. وتشدني بكلماتها 

بكل قوة وتمنحني �لمساحة �لضرورية و�لحميمية و�لاآمنة كلما ساورتني 
�لظنون و�شتد بي �لحزن. 

هجرة الاأسرة والوطن 

وطن اللجوء 
في رحلة �للجوء، يفقد �لاأشخاص كثيًر�، �أكثر مما نعتقد،  

بعضهم تقتلع جذورهم �إلى �لاأبد، 
ولا يجدون مثو�هم �أبًد�، 

يفقدون ر�ئحة �أحبائهم للاأبد ور�ئحة �لوطن �أيضا.
غير �أن �لوطن حيث يشعر به �لمرء،

�لوطن حيث يجد �لمرء ر�حته �لنفسية، دون �أن يعرف �أن ذلك سيكون مصيره.

خالد سيهولي من كتاب: طنجة من هنا تبحر �لسفن نحو �لعالم

و�لدتنا. وهناك كان و�لدنا في �نتظارنا. فمنذ �أكثر من ثلاثين عاما، عاد 
�أبي �إلى طنجة. وسبق �أن قال لي و�أنا �أشتغل على كتابي مر�كش: "عندما 
تكبر، لا يمكنك �إنهاء حياتك في بلد غريب". قبل ثلاث ساعات كنا 

في مسجد كرويتسبيرغ، و�لاآن نحن جميًعا في �لسماء صوب �لاأم �إفريقيا. 
�إنها �أكثر من مجرد �ستعارة. فالاأم في �لسماء، وسنتركها هناك، بينما 

نحن سنهبط �إلى مطار "�بن بطوطة". نحن �لاآن نعيد و�لدتنا �إلى د�رها 
في طنجة؛ �لمدينة �لتي نشاأت فيها، بعيًد� عن و�لديها، �للذين عاشا في 

جبال �لريف. كانت �أمي �لوحيدة من بين �إخو�نها �لسبعة �لتي ترعرعت في 
�لمدينة. و�لدنا عبد �لله ينتظرنا في �لمطار، وحميد سيلتقيه لاأول مرة منذ 
�أكثر من �أربعة وعشرين عاما. هبطنا في طنجة و�سم "�بن بطوطة" منقوش 

باأحرف كبيرة. غادرنا �لطائرة جميعنا، و�لدتنا محمولة، و�لريح عاتية. و�لدي 
يمشي ذهاًبا و�إياًبا بقلب مفتور، ينتظرنا و�ألم �لود�ع �لاأخير. نحمل معا 

نعش و�لدتنا وو�لدنا �أمامنا. مررنا عبر حي �لدر�دب بشمال غرب طنجة، 
�لمكان �لذي نشاأت فيه �أمي و�أبي وبه تزوجا. تجاوزنا �لاأدر�ج �لحجرية 
�لمميزة ذ�ت �للون �لماألوف و�لفريد. لون بين �لاأصفر �لرملي و�لرمادي 

سبانية في قلب روما.  �لنابض بالحياة، تذكرني هذه �لاأدر�ج بالاأدر�ج �لاإ
ولكن على عكس تلك �لساحة �لرومانية �لاأنيقة، لا توجد �أدر�ج طنجة 
بقرب منازل �أغنيائها، بل تخترق �أحياء فقر�ئها. كانت و�لدتي تُعرف في 

�لحي باسم "خياطة �لدروج". لم يكن لدى �لاأسرة �لمال من �أجل �إيجار 
محل خياطة خاص بها. وعلى �لاأدر�ج و�أثناء لقاء�تها بالناس، تعلمت 

سبانية و�لفرنسية، وظلت في �لمناسبات �لقليلة �لمتاحة لها في برلين،  �لاإ
تحب �لتحدث بهاتين �للغتين �لاأوروبيتين صاحبتي �لتاريخ �لاستعماري 

�لطويل. حتى عندما تقدمت و�لدتي في �لسن، �إلا �أن محياها سرعان ما 
سبانية  يغدو- مثل �لسحر - وجه شابة متمردة ، عندما تغادر �لكلمات �لاإ

شفتيها بسرعة لا تصدق 

غادر من لوعة فر�ق �أمي �لغالية على �لجميع. غير �أنني لم �أستطع مغادرة 
�لغرفة وترك �أمي �لاآن. لا �أستطيع ولا �أريد ذلك. فكثيرة هي �لمر�ت �لتي 
لم �أكن برفقتها، وكان باإمكاني �أن �أكون معها. لم تعد تسعفني ساقاي، 
وكذلك عقلي وروحي. كنت �أنظر خارج �لغرفة في �لطابق �لثالث. ففي 

�لخارج كانت �لشمس مشرقة، �أما د�خل �لغرفة فتهطل دمعا مدر�ر�. 

بكيت بحرقة، �أكثر من �أي وقت مضى. �أكثر مما بكيته عندما كنت 
في �لسابعة من عمري ر�قد� بالغرفة نفسها جر�ء كسر في قصبة �لساق 
لحو�لي ستة �أشهر. د�سني سائق وهو في حالة سكر طافح، و�أنا على 

در�جتي �لهو�ئية �لبرتقالية. �أحاول �لنظر �إلى �لخارج عبر نافذة �لغرفة ولا 
�أرى شيئا. �أتحدث مع �أمي و�أطلب �لصفح منها و�أتاأسف لها لاأنني لم 

�أكن �أسمع كلامها د�ئما. وقد شغلتني عنها �أشياء ظننت �أنها �أهم. 
شكرتها على �إنصاتها لي د�ئًما، بغض �لنظر عن مشاكلها و�آلامها. �أمي 
ماتت، ومع �أنها هامدة �أمامي، �إلا �أنها ستسامحني، �أشعر بذلك. ماتت 
و�لدتي �لحبيبة �لزُّهرة ، غادرت دنيا �لناس هذه. �أعلم �أن �لسماء سَتزرق 

مرة �أخرى، وستشرق �لشمس من جديد، ولكنني ساأهب نفسي �ليوم 
للحزن ولوعة �لفر�ق. فالموت محزن وقاسي، ولكن �أمي رحلت لتستريح 

من �ألم ركبتها �لشديد ومن �أقر�ص �لاأدوية �لتي نخرت جسمها على 
مدى سنو�ت ولم تهدئ من �آلامها. �أحاول �ألا �أجعل لحظة �لود�ع هذه 
نسان هو  عدو�، مستحضر� تفسير خليل جبر�ن للموت: "وهل موت �لاإ

�أكثر من وقوفه عاريا في �لريح وذوبانه في حر�رة �لشمس؟"

الدار الباقية 
كانت رغبة �لو�لدة �أن تدفن في طنجة. �إنها رغبتها منذ وصولها �إلى �ألمانيا 
في ستينيات �لقرن �لماضي. قمنا بكل ما يحقق لها رغبتها. وقتها لم �أكن 
�أعرف ما �إذ� كان من �لجيد لي ولاأولادي دفنها بعيًد� عن برلين، �لمدينة 

�لتي ولدت فيها و�أعشقها. ولكن كانت هذه �أمنيتها. �أعلم �ليوم �أنه لا 
يوجد مكان �أفضل من طنجة لسكينة �لموت. و�إلا لماذ� �أوصى �لكاتب 

�لاأمريكي ترومان كابوتي �أي شخص يزور طنجة قائلا: "�حصل على 
�لتطعيم ضد �لتفوئيد، و�سحب مدخر�تك من �لبنك وودع �أصدقاءك، 

لاأنك لا تعرف �أبًد� ما �إذ� كنت ستعود، لاأن طنجة تشد �لناس." 

�لاآن نحن على متن �لطائرة �لمتوجة �إلى طنجة: حميد �لابن �لاأكبر، 
مر�د �لابن �لاأصغر، لطيفة �أختي، �أد�ك حبي �لكبير، و�أمي كنزنا �لثمين. 
سنحمل و�لدتي �إلى مثو�ها �لاأخير. �إنها هنا، ونشعر �أنها قريبة منا للغاية. 

�إنها في قلبنا �لمثخن و�أذهاننا غير �لمصدقة بما جرى. لم يحدث �أبد�، �أن 
سافرنا جميعنا �إلى �لمغرب بالطائرة رفقة و�لدتنا. كنا كل عام نسافر بالسيارة 
على �متد�د عدة �أيام عبر �لطرق �لريفية من �ألمانيا �إلى �لمغرب. فسعر تذ�كر 

�لطير�ن كان وقتها غاليا بالنسبة لنا. و�لاآن نحن في طريقنا �إلى طنجة رفقة 

تصوير: خالد سيهولي ـ رفقة و�لدته و�أخته لطيفة في طنجة

تصوير: خالد سيهولي ـ و�لدته �لزهرة
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تميل �إلى �أن تكون �أكثر تحفًظا وسط �لجماعة. �بنتنا تسمى "ُزور�" 
مثل و�لدتي. فقط تخلينا على �لهاء. وهذ� �لحرف لم نكن نسمعه 

�أصلا عند �لمناد�ة على �أمي. يرتبط �لاسم �رتباًطا وثيًقا بالعديد 
يجابية لو�لدتي "�لزهرة" �لتي كانت تنادى باسم  من �لذكريات �لاإ

"صورية" �أيضا بشيء من �لمد على حرف "o" و "a". فعلى سبيل 
�لمثال، وقبل وفاتها ببضع سنو�ت، �أخبرتني �أنها عندما كانت تغادر 

شقتها �لمكونة من غرفة و�حدة في حي فيدينغ بعد وصولها �إلى برلين 
في ستينيات �لقرن �لماضي، كانت تستعين بقطع من �لفحم من 

موقدها لتعليم طريقها حتى لا تتيه عن منزلها �أثناء عودتها �إليه. وهي 
�لتي لم تكن قادرة على قر�ءة �أسماء �لشو�رع �أو �ستفسار �لاأشخاص 
 Stralsunder لذين يتحدثون جميًعا بلغة مختلفة: فشو�رع من قبيل�
 Voltastraßeو Strelitzer Straßeو Brunnenstraßeو Straße

�أو Amendestraße كانت بالنسبة لها رموز� و�أصو�تا لعالم �آخر، 
كانت تريد تحديه. لم يكن �أمامها �أي بديل، غير �أن ما شجعها هو 
صاحب مخبز في حيها، حيث كلما مرت هي وشقيقاي �لمولود�ن 

في �لمغرب: لطيفة وحميد كل يوم، يبتسم لهم ويمزح مع �لصغيرين. 
هذ� منحها �لقوة و�لاأمل. كانت تبتسم بكل ود وهي محرجة. فاأشياء 

كثيرة جيدة، ليس كلها ولكن كثير منها يبد�أ بابتسامة. للتو عدت 
من �لد�ر �لبيضاء ، بعد مشاركتي في معرض �لكتاب. كان �أمر� ر�ئعا، 

حيث شاركت بدعوة من معهد غوته، وتاأثرت كثيًر�. قر�أت باللغة 
�لاألمانية بينما قر�أ صديقي �أحمد �عبيدة بالعربية من كتبي �لمترجمة 

و�لمنشورة في د�ر �لنشر سليكي. لم �أفهم ما كان يقوله، لكنني كنت 
�أعرف ما يقصده. يا لها من هدية، �أشعر بالاأمان و�لسكينة. "ثق 

بنفسك، و�عمل �لخير وكن ودوًد�": كانت هذه �لمبادئ �لتوجيهية 
لو�لدتي، و�لتي �أحاول د�ئًما �لحفاظ عليها.

�لاأول بعنو�ن مر�كش ، وطنجة من هنا تبحر �لسفن نحو �لعالم. يدور 
هذ� �لكتاب حول و�حدة من �أكثر �لمدن غموًضا في �لعالم. �إنها 

طنجة، لؤلؤة �إفريقيا �لبيضاء، باأقصى شمال �لمملكة �لمغربية، و�لتي 
�شتهرت لفترة طويلة بالمهربين �لجياع و�لكتاب غريبي �لاأطو�ر وجنود 

�لحظ �لسيئ. ومحطة جذب لعدد لا يحصى من �لاأشخاص غير 
�لعاديين وقصصهم . كنت قد بد�أت في �لكتاب؛ �أول فصوله جزء 

منها مسلي و�لاآخر جدي. وكانت �كتشافات �لاقتباسات �لاأولى 
للكتاب �لمغاربة �لمشهورين ولعشاق �لمغرب، فجاءت وفاة �لو�لدة 

ضافة �إلى ولادة �بننا لاز�ر  �لتي �أعطت �لكتاب رمزية خاصة. هذ� بالاإ
و�لهجوم �لوحشي �لذي تعرضت له في وضح �لنهار بالمستشفى، 
كانت كلها موضوعات �أضافت على �لكتاب �إثارة خاصة. كنت 

مسروًر� بشكل خاص لاأن كتبي ُعرضت في �أشهر مكتبة في طنجة 
"Librairie des Colonnes" . مكتبة تعد مقتطًفا من �لمدينة 

وتُعرف �أكثر بكونها ملتقى �أدبي للكتاب �لمشهورين �لمحبطين 
�لذين �أسيء فهمهم. تم ذكر �لاسم بعد �لاسم بهدوء ولكن بفخر: 

محمد شكري، محمد مر�بط، جان جينيه، طاهر بن جلون، صموئيل 
بيكيت، مارجريت يورسينار، �إدريس بن حامد �لشر�دي، �أمين معلوف، 
باتريشيا هايسميث، تينيسي ويليامز وجو �أورتن. نادًر� ما يقتبس �لغرباء 
�أقو�ل غرباء �آخرين. ربما لهذ� �لسبب نادًر� ما تم �لاستشهاد بالكتاب 
نجليزية و�لفرنسية. "طنجة هي �لنبض  �لمغاربة في كتب دور �لنشر �لاإ

�لنذير للعالم. �إنها مثل �لحلم �لذي يبني جسر�ً من �لماضي �إلى 
�لمستقبل، حٌد بين �لحلم و�لو�قع "، هكذ� وصفها �لكاتب وليم 
بوروز. لقد مر �لاآن �أكثر من سبع سنو�ت منذ �أن ودعنا �أمنا فجاأة 

وبشكل غير متوقع. �إنه يوم �لاأحد ونحن جميًعا هنا مع بعض، كما 
هي حال كل �لاآحاد تقريبا، حيث نلتقي لتناول �لطعام و�لدردشة 
مًعا في منطقة شباند�و. هذه �لمرة حميد، تاجر �لتجزئة �لموهوب 

للاأحذية �لكبيرة وكبيرة �لحجم جد�، يعد �لكسكس مرة �أخرى من 
ريبرتو�ره �للامحدود، ومر�د �لمحامي �لشهير، هو "�أفضل معد بيتز� في 
�لعالم". نعم ، كان لديه فرن حجري �إيطالي حقيقي تم �إعد�ده في 
وسط حديقته عندما لم يتمكن �لعميل وصاحب �لمطعم من تسوية 
فاتورته باأي طريقة �أخرى. وعلى بعد خمسة �أمتار �إلى �ليسار يوجد 
حوض �لنعناع �لمغربي لاأخي حميد. يوم �لاأحد هو �أحد طقوسنا 

�لثابتة، وبالتالي فهو �أكثر من مجرد لقاء طهي في وسط برلين. في 
هذ� �ليوم يجد �لجميع سلامهم و�أمانهم وسط هذه �للمة، بالرغم 

من صخب �لاأحفاد، و�أبناء �لاأخ، و�لاآباء، و�أولياء �لاأمور، و�لجير�ن، 
و�لاأصدقاء. لقد �أحبت و�لدتنا �لاأمر بهذه �لطريقة و�أوصتنا د�ئما �أن 
نعتني ببعضنا �لبعض. لطيفة هناك �أيًضا ، �لتي لم تكن قادرة على 

�لعمل كممرضة لفترة طويلة بسبب مرضها، لكنها بطريقة ما هي 
شريان عائلتنا. مثل �إخوتها يمكنها �أيًضا �أن تروي قصًصا ر�ئعة، لكنها 

�ستعارة �لعملة غير قادرة على وصف كلتا �لفضائل �لتي هي في غاية 
�لاأهمية بالنسبة لي، �إنها �أكثر من كرة تتدحرج وتجعل �لبقع �لسود�ء 
و�لبيضاء في تمازج كبير. لم �أعد �أبحث عن �لفروق �لدقيقة �لفردية، 
كسير �لثقافي �لمميز. تساعدني �لكتابة على  �أشعر بها و�أنا سعيد بالاإ
�أن �أكون مع نفسي، و�أن �أتعرف عليها مر�ًر� وتكر�ًر�. كما تساعدني 

على تقدير و�لد�ي وماضي، من �أجل خلق شيء يكنز في د�خله قوة 
نحو �لمستقبل. �أدركت �أيًضا �أن �لروح تتحدث بكل �للغات. حتى 

�للغة �لتي يتعلمها �لمرء لاحًقا، ليست سبًبا �أو عذًر� لعدم كتابة 
�لاأفكار على �لورق. �لكتابة تعني �تخاذ موقف. بعد كتابة �لكلمة، 
لا يمكن محوها. �لكتابة تجعل ماء �لفكر و�ضًحا، �لكتابة تجبرك 

على �إظهار موقفك. �لكتابة تجعلك "عارياً". قبل تدوين �لحكايات، 
ينبغي �لتدرب على �لملاحظة وعلى �لاستماع �أيضا. كتابة �لقصص 

تعني �أيًضا تقليد �أسلافنا جميًعا، بغض �لنظر عن مصدر �لثقافة. 
�لكتابة تحملني، وتساعدني على �لتقاط �ألو�ن �لروح و�لحفاظ عليها. 

نصات و�لنظر و�جعل �أناملك  �نطلق في دربك و�منح �أذنيك قدرة �لاإ
تخط �لاأشياء. �أثناء قر�ءة لكتابي مر�كش في �أقدم مكتبات برلين " 

نيكولايشن بوخهاندلونغ"، تحدثت �إلي معالجة بالكتابة و�أخبرتني عن 
عملها �لقيم مع �لاأطفال. في غضون ذلك ، قمنا معا باإدماج مشروع 

بد�عية مع مرضى �لسرطان. كان صدى هذه �لتجربة  �لكتابة �لاإ
لدى �لمريضات و�أقاربهن كبير للغاية. في هذ� �لسياق ، قمنا سوز�ن 
ديم، ويوتا ميشود و�أنا، بنشر هذه �لتجربة في كتاب بعنو�ن "�لكتابة 

كقوة لحياة جديدة" بد�ر �لنشر كوزل في عام 2019 بينما صممت 
�لدكتورة �أد�ك بريمور�دي �لغلاف وباقي �لصور د�خل �لكتاب. عشقي 
للمغرب وكل ما �أحمل من �أفكار كمو�طن برليني وضعته في كتابين: 

قال لي �أمام جميع زملائي في �لفصل: "هذ� قليل جًد� بالنسبة �إلى 
مادة �لعلوم". في ذلك �لوقت كنت مسجلا في قسم �لتاأهيل للباكالوريا 
 Herbert-Hoover قادما �إليها من مدرسةTheodor-Heuss في ثانوية

سيئة �لصيط، بعد �لصف �لعاشر وذلك بعدما رسبت في �للاتينية 
و�لاألمانية ولم يكن مستو�ي يسمح لي بالذهاب �إلى �لثانوية مباشرة. 

وقتها كانت �لمدرسة �آخر ما يمكن �أن يثير شغفي. بالاضافة �إلى ذلك، 
كنت و�أصدقاء �لمدرسة نشطين في �قتر�ف كل عمل غبي. كنا نتغيب 
عن �لمدرسة لبضع ساعات مفضلين لعب كرة �لقدم �أو نهب �لمتاجر، 

كنا نبرر �فعالنا بحقنا �أيضا في �رتد�ء �لاأزياء �لاأنيقة. مرة �ألقي �لقبض 
علي بجنحة �لسرقة وحكم لي ببضعة �أيام من �لعمل �لاجتماعي. 

قضيت �أسابيع عديدة كنت �أجمع خلالها �أور�ق �لاأشجار في حديقة 
هومبولدتهاين. كانت جميع مد�رسي في حي فيدينغ، قريبة من بعضها، 

على بعد بضعة كيلومتر�ت، من �لمستشفى �لذي �أشرف عليه �ليوم. 
�أعتقد �أنه لم يكن لدينا خيار وقتها، �أو على �لاأقل لم يكن متاح لنا 
�أي بديل �آخر. عندما �أفكر في �لمناقشات �لمكثفة و�لمفصلة حول 

�ختيار نوع �لمدرسة في مقاهي �لمدينة �ليوم، �أبتسم بنوع من �لسخرية. 
�لنجاح هو حصيلة �لاأشخاص �لمناسبين. �لاأشخاص �لذين يؤمنون 

بك، وبتناقضات شخصيتك. �لنجاح �أمر شخصي ويمكن �أن يكون 
مؤقًتا ولا يتم تحديده بالسمات �أو �لاألقاب، ولكن بشكل �أكبر بالمنفعة 

�لاجتماعية و�لقدرة على �إتمام ما نبد�أه من �أشياء. 

كيف ولجت عالم الكتابة؟ 

قوة الكتابة 
�لكتابة هي مر�آة �لد�خل 

 �لكتابة هي �أن تنصت لنفسك
 �لكتابة رقص

 �لكتابة هي �لقدرة على ملامسة ذ�تك و�لاآخرين. 
�لكتابة هي �لقدرة على �لصمت و�لحديث في �لاآن نفسه، 

�لكتابة هي �لحياة.

خالد سيهولي: من كتاب: �لكتابة كقوة للحياة

�لتحدث و�لكتابة - حركات ر�ئعة للروح �لبشرية. لطالما �أحببت 
�لتحدث، وحتى عندما كنت طفلاً صغير�ً، كنت سعيًد� جًد� بالكتابة 

�لتي تجعل مني فتى جريئا. �لعلم مستحيل بدون �لكتابة. �لكتابة 
حركة للاأصابع و�لروح. عرفت ذلك منذ زمن بعيد. يمكن للمرء 
�أن يعبر عن نفسه بالكلمات، ويمكن للكلمات �أحياًنا �أن تجعل 
�لمشاعر و�لاأفكار مرئية لاأول مرة، لاأولئك �لذين ولدو� �لكلمات 

ولمن يستقبلونها. �أعتقد �أن �لكتابة تعني �لجانب �لاألماني من �لعملة 
�لثقافية، و�أتحدث باسم �لجانب �لمغربي. �لاآن، وبعد تاأليف كتابي 

تصوير: فرينر شورينغ ـ بمستشفى شاريتهمر�كش وطنجة، �أعلم �أن �لاثنين مندمجان في بعضهما �لبعض. 

تصوير: خالد سيهولي ـ رفقة و�لدته و�أخته لطيفة وو�لدهما عبد �لله
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الاأيام،  اأحد  في  اأنه  اأعماركم.  في  الله  اأطال  النجباء،  القراء  اأيها  سمعي  اإلى  نحو بلغ  فاس  مدينة  من  مسرحي  رجل  طريقه  شق  الشمس،  واأشرقت  الصبح  تنفس  اأن جاءته دعوة فنان ابن مدينته لاسكتشاف بعدما  حط الاقاصي، حاملا بساط ريح معدنيا. وكان  اأن  اإلى  المغيب،  نحو  وسار  للشمس  ظهره  اأدار  ثقافته.  اإثراء  و جديدة  فنية  الاأمر وكاأنه منعطف اآفاق  بدا   .1991 الغرب. كان ذلك عام  ببلاد  من الرحال في مدينة هانوفر  الكبار:  باأرض  حل  اأنه  اأدرك  فقط  حينئذ  اأيضا.  حياته  وفي  الفني  خياله  في  راأسه. الشعراء والمفكرين والفنانين. نيتشه، هيغل، ماركس، غوته، شيلر، بريخت، تسوكماير، هائل  مسقط  في  اأعمالهم  وشاهد  له  قراأ  الذي  فيندرس.....الشخص  وفيم  فاسبيندر. 
اإلى الماضي؟" بعد جهود كثيرة، واصل ببطء، نشاطه المسرحي بلسانه الجديد، اأسئلة كثيرة حول حياته في وطنه الجديد: "اإلى اأين ياأخذك كل هذه المشاعر والشوق والحنين مدينة الولادة. من خلال القراءة، استيقظت فيه ذكريات الماضي والطفولة، وتولدت لديه اأكثر للمزيد من المعرفة. التهم كل ما صادفه عن وطنه القديم والجديد، وبخاصة عن فاس؛ قراءة اأعمالهم بلغتهم الاأم. مع مرور الوقت وتطور المهارات اللغوية للبلد الجديد، زاد شغفه كان سحر اأعمال هؤلاء العباقرة كبيرا في وطنه، ومع ذلك كان لابد اأن سنوات قبل اأن يتمكن من  والجبال. وشق عباب بحار مسارح البلد؛ من الشمال اإلى الجنوب ومن الشرق اإلى الغرب.بحثا عن اأفق جديد، فالتحق بقوافل المسرح المختلفة وتطوف معها عبر الوديان والاأنهار اإلى الوطن و

رائع  الفنية.  وباحاته  ومنعرجاته  واأزقته  دروبه  اإلى  اأخرى  مرة  الَعْوُد  رائًعا؛  شعوًرا  اأنت كان  ثقافتك  اأين هي  ولكن  اإخراجا،  اأو  تمثيلا  للاأخر:  مسرحية  قطع  غمار  تخوض  تجاه اأن  الشعور  طوقه  بسلاسة؟  الاآخر  اإلى  النصوص  هذه  نقل  يمكن  كيف  هذا؟  كل  الوطن من  لاأناس  تفكيرها  وطرق  وعاداتها  واأصواتها  ثقافته  نقل  بمسؤولية  الاأصل،  اأيضا. وطنه  جلدته  اأبناء  اإلى  الثقافة  هذه  دعائم  ببسط  ملزما  نفسه  وجد  مثلما  الجديد، 
جابات في ظلال حديقة الَحْلَقة المتنوعة والمترامية  واأيًضا من ترجماتها في اللسانين العربي والاألماني. وتمكن من مد جسر بين الشرق والغرب. خلال الحكي وسرد المتون. وهكذا استنبت العديد من القصص والحجايات من ثقافته الاأصلية الاأطراف. وكان ذلك انسجاما مع شخصه. فهو نفسه يتفرع من عائلة ترعى الثقافة الشفاهية من بعد جهد كبير وتفكير عميق، لاحت الاإ
الاآن وقد اأدركني الفجر، فساأسكت عن الكلام مؤقتا اإلى اأن يحين مساء جديد في انتظار 

حكاية موالية. 

" اللسان ما فيه عظم "

عندما  �لموسيقى،  و  �لتقليدي  بالشعر  در�ية  على  فاس،  في  �لمولود  �لجاي،  �إدريس  كان 
باأسلوبها  �لشفاهية  �لثقافة  تكتسي  �لسنين.  مرور  مع  عنده  تعزز  و�لده.  بفضل  طفلاً  كان 
يقوم  كان  مثلما  �لاآخر،  �إلى  نقلها  على  ويحرص  له،  بالنسبة  كبيرة  �أهمية  �لتقليدي،  �لمغربي 
مر�كش. في  �لفنا  جامع  وساحة  �لعتيقة  فاس  مدينة  ساحات  في  �لمشهورين  �لحلقة  رو�د  به 

�آد�ب وشعر ـ �إدريس �لجايمسار�ت مغربية �ألمانية

تصوير: �إدريس �لجاي ـ �أثناء عروضه كحكو�تي

جواز السفر
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"القصيدة ال وطن لها!"

�أصول  من  �ألمانية  شاعرة  هي  �لمغرب.  شمال  بالريف  سدن  بني  قرية  في  �لطيبي  فوزية  ولدت 
في  �لاجتماع  وعلم  �لاألماني  �لاأدب  ودرست  و�لاألماني  �لعربي  �لشعر  تعشق  �أمازيغية.  مغربية 
.2010 عام  في  قصائد  لها  نشر  فر�نكفورت.  في  وتعيش  متزوجة  طيبي  فر�نكفورت.  جامعة 

جواز السفر

 فوزية طيبي
٠ من مو�ليد بني سدن ٠
٠ في �ألمانيا منذ 1990 ٠

٠ درست �لتسويق و�لاآد�ب �لاألماني
كاتبة ٠  
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ة 
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ة 

بي
 ٠ مسارات مغر

مثازيرت إينو  وطين

لاألقي هنالك بسلام روحي ..

و�أ�أوب �إليك... �إلى حيث نُفخت في روحي �لحياة..

وحيث سيقبضها �إليه �لله متى شاء..

يربط بيني وبين ثمازيغتي هيبة �أصيلة...

وحب عميق

تزورني في �أحلامي، تهش فرحا لمقدمي،

وتحتفي بوجودي فيها وبقائي �لقصير..

في �حتفائها بي يلمع كل كوخ طيني بلونه �لتر�بي

حتى �لمساجد �لصغيرة، تشمخ وتعلو في كبرياء...فرحة بتو�جدي

ثمازيرت �إينو..

�أجل... ثمازيرت �إينو..

�أعترف بك و�أنا فخورة...

وسعيدة باأن �أكون جزًء منك..

غايتي �أن �أنام يوما ما ملء جفني بين ذر�عيك..

�أنت �أمي في وطني �لاأب2!

ها �أنت تمدين ذر�عيك �لمفتوحتين

تساألين في �إلحاح �أن �أبقي..

لكنني، و��أسفاه، لا بد �أن �أغادر!

رحلتي �لاأخيرة قادتني �إليك..

�أهو�ك يا ثمازيرتي..

يا ثمازيرت قلبي..

ثمازيرتي يا حامية روحي �لعريقة...

يا �أيتها �لمكان �لمترب حيث ولدت..

�أيتها �لتحيات �لاأبدية �لمشبعة بالاأشو�ق..

يوما ما ساأخر بين ذر�عيك �لحبيبتين..

ذر�عي �أمي �لمفعمتين بالحب..

ذر�عي...

ثمازيرتي..!

ترجمة عتيق �أخو�جي

ثمازيرت قلبي...

هذ� �لفضاء �لذي فيه �أنا طليقة �أهفو..

هذ� �لذي �أنا فيه ...

طائر..

رحالة...

�أشعة �لشمس تلهب �لنفوس..

لكن �لضحكات مجلجلة

في كل مكان...

حمار و�قف ...بجو�ر سيارة و�قفة..

متسولون مهملون...

يجلسون...

بجانب باعة �للحم و�لخضر ...و�لمشترين

رو�ئح مزركشة...

في كل مكان..

�لغبار يموج ...

ياأخذ لنفسه �لكثير..

لكنه يلوث بعض �لاأشياء

لا يهم، ففي �لظلال �لسرمدية يستريح بعض �لناس...!

ثمازيرتي �لتي �أسكنها

و�أجالسها، متاألقة ومتوهجة..

عائلية �إلى درجة تحبس �لاأنفاس!

قابلة للمساومة...

لكنها بين �لفينة و�لفينة...

خائنة!

و�ثقًة من نفسها تتبختر �لخو�طر عبر �لاأزقة �لصغيرة �لمتشققة �لُمعّفرة...

قد تعشق هذ� �لتبختر

لكنها �أحيانا تاأنف منه...

في ثمازيرتنا...�لروتين مفتاح كل شر..

�لاأقو�ل و�لاأفعال تعاد بلا نهاية..

ثارة.. وبلا �أدنى �أمل في �لاإ

ثمازيرتي هي �لاأجمل..

بارحتك مضطرة منذ �أمد طويل..

لكنني، ها �أنذ� �أرجع �إليك مرة تلو �لمرة،

وفي وقت ما ستكون رجعتي للاأبد.

على شكل كمثرى 
بصمت يتغير   

�لكل من �لحموضة 
في قلبها 

يتكوم �لصفاء 
وبمرور �لوقت، يتاآكل �لسيترون

كل لفظ هو لك
معك كل كلمة هي قصيدة

�أمي شرف كلماتك 
مثل حرير �لزمرد �لاأخضر 

في صوتك 
�لرنين في جماله يبدو صامتا،

�أمي �لحاضرة دوما، ليرتاح لسانك في �لجنة 
�إلى �لاأبد �أستمع �إلى غنائك ولغتك و

�أمي هي وطني

[

[ 1

�آد�ب وشعر ـ فوزية طيبيمسار�ت مغربية �ألمانية

1 ثمازيغت �إينو: جملة �أمازيغية تعني: لغتي �لاأمازيغية

ون لسيتر ا
لغتك يا امي



خيالات

218219

�أيام �لاأسمنت �لاأخضر 
ُمعلقة فوق ستاري 

ثقله يجثم على خو�ءنا 
تلتقي �لخفة 

ونادر� ما ينطق منزل فيما تصوم 
�لمنازل �لمصطفة عن �لكلام

فروع �لتنوب تتساقط بلا �نقطاع 
�أيام �لاأسمنت �لاأخضر 

تعكر صفو مز�جي 
وفي �لمساء 

�أتزين مع ظهورها

وتصنع منها �آلات �لخياطة �لمجعجعة،
بضائع بكميات وفيرة!

بفضل �لو�قع،
يتم غالبا

حتى من �لاأقمشة �لممتازة،
صنع �أشياء عادية!

�أن تحيى في �أمان
دون خوف من �أن تصير يوما ما لصا

�أن تنسل من �لزمن
"كما تربح، تخسر!"
�أن تذهب وتجيء،

وربما لا تقدر
�أن تستمتع بالاأمان،

دون �أن تكون مرغما على �فتر�س �أحد!

�أن تبقى على علاقة صد�قة
مع نفسك ومع كل �أعد�ئك،

�أن تبجل و�أن تلد،
و�أن تهدي �لنور و�لحياة

ربما

وربما لا.

�أن تستحم في �لاأحاسيس
�أن لا تظطر �إلى تحمل �أحد بسبب تاأنيب ضميرك،

�أن ير�ودك �لهاجس باأنك مضطر للعطاء؛
�إن �لعطاء طو�عية هو �لحياة بذ�تها.

تو�ريخ وعصور و�أناس ير�فقوننا،
غير �أننا لا نعترف بقو�سمنا �لمشتركة؛

ها نحن في عجلة نسرع �لسير،

فيك 

لغتي

من خلالك �أمي، 

�أعيش معك �أرضي 

�أشعر �أن نغمتك ترتاح في �إلى �لاأبد

عرشك فوقي 

تاألقك بوجه ملون يرضيني 

وتر�نيم كلماتك كقطع �لفسيفساء 

هي �أماكن معروفة لي �إلى �لاأبد 

�أشتاق لر�ئحتك

كلماتك 

�أمي �أعيش بد�خلها.

من �لاأقمشة �لممتازة
تغزل �أيامي لها ليلا

تحفا يدوية:
حللا مزركشة..
نماذج متاألقة،

تحيط بصدري.

وبمقص قاطع،
يقصها �لخياط

نهار�،

�آد�ب وشعر ـ فوزية طيبيمسار�ت مغربية �ألمانية

اأيام الاأسمنت الاأخض
كما تربح، تخسر!

بكل المعاني



�أنت تطرح �أسئلة علي،
و�أنا �أجيب.
�أنت تتوتر،

و�أنا �أهدئ من روعك.
تضع متاعك على �لشريط 

�لمتحرك..
�أبتسم..

�أنت تنصرف،
و�أنا �أبقى..

تنصرف �أنت، و�أبقى �أنا!

�أطرح �أسئلة على نفسي..
ما من �أحد يجيب.

�أتوتر،
ما من �أحد يهدئ من 

روعي.
�أتسلم �لاأمتعة..

تبتسم..
�أنت تنصرف،

و�أنا �أبقى،
تنصرف �أنت، و�أنا �أبقى.. 

�أبقى

عمل يومي

الحارس

اأي حزن هذا!
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�آد�ب وشعر ـ فوزية طيبيمسار�ت مغربية �ألمانية

�لتي �أستحضر فيها �لخوف و�لضياع.. 

وتسلبني �لبهجة!

ظلاله جبارة،

وجسدي 

بلا قوة..

�أريد �أن �أثور عليه،

�أن �أخدعه، 

لكن ...

 �آه من هذ� �لحزن �لذي يلف قلبي..

هذ� ما �أقوله لنفسي في كل مرة..

حينما ينتابني.

حرمتها حريتها طويلا..
وها هي كالمجنونة تساألني عنك �لمرة تلو �لمرة...

ظنت من سذ�جتها �أنني زهدت فيك..
حاولت كثير�

�أن �أشرح لها باأنك لست تصلح لي،
لكنها ما صدقتني ... ما صدقتني!

يا �أيها �لحب �لضائع �أحييك..
و�أشو�قي �أيضا تحييك..

�إنها سبب كتابتي
 �إليك..

يحيط بقلبي..

يظلل هذه �لطلعة �لرمادية،

يقبرها، وهي لما تزل حية!

باستبد�د وفي قتامة، تسيطر علي �لاأيام �لسود 

�آه، �أي حزن متنقل هذ�!

هذ� �لذي يهد �أحلامي، 

كاأنها فقاعات صابون..

ويمحقها،

كاأنها �أبد� لم تكن!

�لحزن،

 �لمنطقة �لسود�ء في حياتي،

�أحييك �أنا...
كما �أن �أشو�قي تحييك..
�إنها سبب كتابتي �إليك..

تلك �لتي كانت حارس حبنا
بيد �أنها �لاآن وقد غدت هي نفسها،
كثير� ما تكون حزينة، تساألني عنك..

لها عذرها في ذلك،
فاأنا �لاأخرى �أفتقدك... و�أشتاق �إليك..

ترددت كثير�..
لم �أجرء قط على �لكتابة �إليك..

وبصر�حة، فاأنا �أذللت �لاأشو�ق طويلا ..
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�آد�ب وشعر ـ محمد مسعادمسار�ت مغربية �ألمانية

"نظارات الخائن"

�أفقه  فتحت  حياته.  ترتيب  لاأعادة  كملاذ  مسعاد  محمد  و�لكاتب  للصحفي  بالنسبة  �لهجرة  كانت 
�لغاوون/  د�ر  �لر�كدة"  �لمياه  زغب  شعري"  ديو�ن  له  صدر  ثقافته.  وتنوع  �لانسان  �ختلاف  قوة  على 
بيروت، وترجمة مشتركة "ظلم �لاأقوى" لغونتر غر�س، د�ر �لمسار �لعر�ق، ونظار�ت �لخائن د�ر �لدر�ويش.
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الهجرة كتجربة دائمة ـ غونتر غراس
نحن �لاآن في �لقاعة �لشرفية لبلدية مدينة ترير، مسقط ر�أس �لعلامة 

كارل ماركس. و�لمناسبة توزيع شهاد�ت �لتجنيس على عدد من 
�لمهاجرين �لذين �ستوفو� شروطها. لم يكن �لتجنيس في �ألمانيا بالاأمر 
�لسهل، لعدة عو�مل: منها ما هو تاريخي ومنها ما هو نفسي، مرتبط 

بمخلفات �لر�يخ �لثالث �لتي قسمت ظهر �ألمانيا. و�لنتيجة تقسيم 
�لبلاد و�لعباد �إلى شرق وغرب.

كان يوم ثلاثاء، حين وقف عمدة �لمدينة �لجديد، ينادي على 
�لاأسماء �لمجنسة، وهو يحمل مفاتيح �لمدينة على صدره. �ختلق 

عمدة �لمدينة تقليد� جديد�، وذلك بتكليف شخص من �لمجنسين 
باإلقاء كلمة، وكانت هذه من نصيب �لَعرْبي �لذي �ستعد لها 

بخطاب، سهر عليه �لليالي:
�لسيد عمدة �لمدينة �لمحترم

�لسيد�ت و�لسادة
لا �أجد �أفضل من قولة �لكاتب �لاألماني نوفاليس للاستدلال بها في 

هذ� �لمقام.

"�إلى �أين نسير؟ 
�إلى �لد�ر دوما".

هل حقا، رحلة �لمرء هي من �أجل �لبحث عن �لد�ر �لتي تشكل �أمانا 
له؟ كان �لسفر ذ�ت �أحٍد من �أيام �لخريف. هل كان سفر�؟ �أم هجرة؟ 

كنت متاأكد� من �أمر و�حد، �أنه لم يكن هروبا. ولو �أنني لا �ألوم 
�أحد� على ذلك. هرب �لكثير من كتاب �ألمانيا ومبدعيها وفنانينها، 
من بطش �لر�يخ �لثالث �لذي �ستغل �لديموقر�طية، وحول �لعالم �إلى 

جحيٍم، �أودى بحياة �لملايين من �لبشر. هرب هؤلاء جميعا، فعاشو� 
وعاشت �أفكارُهم.  

شكل �لسفر �أو �لهجرة هوية حمائية. هاجرت �لاأديان هجر�تها 
�لكبرى، فحافظت على نفسها. وهاجرت �لاأفكار فاستمرت. وحين 
ضاق �لاأفق بفيلسوف �لعرب �بن رشد، حمل ز�ده و�حتمى بالاآخر. 
كانت �لهجرة د�خلي هجر�ت. هجرة متعددة في �لزمان و�لمكان. 
هجرة فتحت �سمي �لشخصي وجر�حاته على �آفاق �أخرى. �لهجرة 
بالنسبة لي ذ�ت بعدين �أساسيين: �لاأول يقوي درجة �لتنسيب عند 

جواز السفر

 محمد مسعاد
٠ من مو�ليد �لد�ر �لبيضاء ٠
٠ في �ألمانيا منذ 1998 ٠
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�لمرء �لذي يخلخل يقينه. �أما �لبعد �لثاني فمرتبط بالاأول، بل ياأتي 
كنتيجة له. �إذ �أن �لقدرة على �لتنسيب، تجعل �لمرء قادر� على 

�حتر�م �ختلاف �لاآخر، بغض �لنظر عن بشرته ولسانه ومعتقد�ته وميوله 
�لجنسية. �إن �لهجرة �إذن، قوٌة �إبد�عيٌة بلسان جوليا كريستيفا في 

كتابها "�لاآخرون هم نحن �أنفسنا".  
�لسيد عمدة �لمدينة �لمحترم

�لسيد�ت و�لسادة  
هاجرُت من �لمغرب �إلى �ألمانيا قبل هجرتي هذه. هاجرت منذ �أن 

كنت طفلا، و�أنا �أنصت �إلى ذلك �لجندي �لمغربي �لذي وجد نفسه 
يحارب ضد �لنازية. كنت �أتابع حكاياته ومغامر�ته �إبان تلك �لحرب 

�لحمقاء، �لتي سماها �إدغار مور�ن �نتحاٌر �أوروبي. كان باصالح يحكي 
عن هذه �لحرب �لتي وجد نفسه في خضمها، بكثير من �لشجن. 

ورغم ذلك يحكي عن �لاألماِن ذكرياٍت جميلة، لعل زوجته لانان �أبلغ 
معاني هذه �لهجرة. على هذه �لاأرض �لتقاها. ومنها هاجرت معه �إلى 

مغرب لم تكن تعرف �أين يوجد �أصلا.
في مرحلة �أخرى، �أصبحت �لهجرة هجرًة نصية، تسافر بالذ�ت نحو 

�لبعيد. حيث �لاآد�ب و�لفلسفة �لاألمانية تاأخذك �إلى دهاليز، لم تكن 
سهلة �لمنال، عن طريق لغة د�فئٍة وجذ�بٍة و�أنيقٍة ومكثفٍة. لغٌة عميقٌة، 

نزلت سائلة على �ألسنة �لعظماء، من غوته �إلى شيلر ومن هيغل �إلى 
ماركس ومن هولدرلين �إلى بيتهوفن، �لذي حول �لمثالية �لاألمانية �إلى 

سمفونياٍت خالدٍة.   
هجرة تسربت �إلى �لد�خل كِجْذٍر ينبت في صمت. يدخل في عناق 

مع لغاتي �لمتعددة �لتي غرفت منها في �لمغرب. �ألسنة متعددة 
ومختلفة، تشكل �أفقا عميقا في �لذ�ت؛ �لَعربيِّ منها و�لاأمازيغي، 

�لمسلم و�ليهودي، �لاأندلسي وذلك �لاآتي من �أفريقيا. مرة ياأتي 
مسترسلا مكتوبا و�أخرى تتناقله �لمحكيات.

�لسيد عمدة �لمدينة �لمحترم
�لسيد�ت و�لسادة

نتذكر جميعا قولة "مثل خر�فة صيف" �لتي �أبدعتها �لصحافة �لاألمانية 
عن صيف 2006. ذلك �لصيف �لذي شهد تنظيم �ألمانيا لكاأس 

�لعالم. لست من هو�ة كرة �لقدم، غير �أنني �أحسست في ذلك 
�لصيف �أن جذر� ينبت في د�خلي بصمت. كان صيفا �ستثنائيا بكل 

نظار�ٍت لتصحيح �لنظر. كنت �أتمنى �أن يقر�أ حكمة نيلسن مانديلا: 
«لا �أحد يولد كي يكره �لاآخرين.«   

هل �أنا مغربي؟ هل �أنا �ألماني؟ من �أنا �إذن؟ 
�أنا �إنسان. �لوطن بالنسبة لي، ليس مجرد مكان، بل هو شعور 

بالاأساس. �أو كما قال رونيه كونيغ ذ�ت مرة: "�أنا مو�طن عالمي، 
هاجرت مرة، ساأظل مهاجر� �إلى �لاأبد«.

و�لله ولي �لمسافرين
و�لسلام عليكم.

�لمقاييس، َشِهد تو�طؤ �لطقس �أيضا. شمس حارقة حولت �لاأزقة �إلى 
دفء �ستثنائي. لم تفز �ألمانيا بكاأس �لعالم للاأسف، ولكنها ربحت 

نفسها، وربحتنا جميعا، ضيوفا و�أناس �لبلد. �ستطاعت �ألمانيا �أن تعلن 
رسميا وفاة عقدة �لذنب، �لتي تملكتها في علاقتها مع ذ�تها ومع 

�لاآخرين، كاأنها �أخذت حكمة �لمعلم �لكبير غوته حين قال: "شعب 
لا يكرم غرباءه ماآله �لزو�ل".

�أكاد �أجازف بالقول باأنني �أتحسر، لكوني لم �أِعْش معجزة �لاألمان 
وهي تهدم جد�ر برلين، غير �أنني �ألتمس �لتعويض في ذلك، من 

خلال ما حققناه جميعا عن طريق عبقرية �لمونديال �لمنظم تحت 
شعار: "�لعالم ضيفا عند �لاأصدقاء"، وكذلك كان.

تمكنت �ألمانيا من �لتغلب على عقدة �لذنب، وكذ� على �لشيزوفرينيا 
�لتي حكمتها طيلة عقود في علاقتها بمهاجريها، بعد �ستيعابها لمقولة 

�لكاتب �لكبير ماكس فريش: "طلبنا يد� عاملة، فجاءنا بشر".
نعم �إننا بشر. جميعنا بشر، بغض �لنظر عن �لطريق �لذي سار فيه كل 

فرد في رحلته �لكبيرة �إلى �لد�ر، �لتي تقيه شر �لخيانة �لتي تسكنه. 
كٌل منا خائٌن بطبعه. يخون �ليوم، ما تعلمه �لبارحة. �لخيانة محو 

د�ئم. �لانسان في رحلة بحث د�ئم. �لخيانة مر�دف للشك. �لخيانة 
نقيض �ليقين. �لتنشئة �لاجتماعية خيانة مستمرة. و�لهوية وهُم لمن 

يريدها جامدة. 
حين فازت �ألمانيا على �لاأرجنتين بالضربات �لترجيحية، تدفقنا جميعا 
�إلى �لشو�رع، نهلل جميعا لخيانتنا، كل حسب نيته. في غمرة ذلك 

�لفرح �لطفولي، �نبرى �أحد، وحيا �لجماهير بالتحية �لنازية. كان 
يريد �أن يكون وفيا لهوية ما. وفيا لوهٍم ر�ح دون رجعة. غير �أننا ُخناُه 

جميعا، حين نظرنا �إليه وو�صلنا طريقنا. تابعنا خيانتنا، لاأننا نضع  تصوير يوسف ناوري ـ رفقة د خالد بلقاسم ود نبيل منصر �أمام مقهى طنجة �لشهير �لحافةتصوير: محمد مسعاد ـ رفقة �لرئيس �لسابق لاتحاد كتاب �لمغرب عبد �لحميد عقار

تصوير: محمد مسعاد ـ �أثناء حفل تقديم كتاب ناريمان حموتي في برلينتصوير: سينا فوتو ـ دويتشه فيله تصوير: محمد مسعاد ـ معرض �لد�ر �لبيضاء للكتاب 2012تصوير: محمد مسعاد ـ ميشائيل هون لينغن ـ رفقة صرية موقيت و�لرئيس �لاألماني �لسابق يو�آخيم غاوك

�آد�ب وشعر ـ محمد مسعادمسار�ت مغربية �ألمانية
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الشغف مدرسة الحياة

وهنا  �لكتابة.  �لاعتيادية  مهامه  جانب  �إلى  يمارس  فر�نكفورت.  في  يوسفي  �للطيف  عبد  يعيش 
�لحادية  في  فتاة  ماأساة  يستعرض  "مورغنلاند"  مختار�ت  ضمن  �لمنشورة  كلبا"  "ساأتزوج  قصته  في 
عازلة"  "منطقة  �لثانية  �لقصة  في  �أما  �لاأصل.  بلد  �إلى  ترحيلها  و�لدها  قرر�  حيث  عمرها،  من  عشرة 
�لمعاصر. للمجتمع  �لصحية  للاأعطاب  فيها  فيتطرق  روندشاو  فر�نكفورته  صحيفة  في  �لمنشورة 

جواز السفر

عبد اللطيف اليوسفي
٠ من مو�ليد طنجة ٠

٠ في �ألمانيا منذ 1960 ٠
٠ معالج نفسي٠

٠ مصمم غر�فيك٠
٠ صحفي وكاتب٠
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�آد�ب وشعر ـ عبد �للطيف يوسفيمسار�ت مغربية �ألمانية

دعو�ت �لصائمين. وقفنا في قاعة �لمسجد �لفسيحة، حفاة �لقدمين 
متر�صي �لصفوف، �أقد�منا على �لخطوط �لمرسومة على �لسجاد. 

وعبر مكبر�ت �لصوت خرج صوت �لامام. نساء على يميني و�أخريات 
على يساري يتز�حمن لرص �لصفوف، ما �ضطرني لاتخاذ خطوة �إلى 

�لاأمام بسبب �لضيق. بينما �نحنى �لجميع للصلاة و�لرجوع و�لسجود، 
ظللت �أنا و�قفة بسبب ضيق �لمكان. وعندما نهضن، جذبتني �مر�أة 

�إلا سيلحق بك ما حل  �إليها وقالت: "عليك �أن ترصي �لصف، و
بذلك �لحمار �لذي حار في �لاختيار بين كومتين من �لعلف �إلى �أن 
مات جوعا". وهكذ� بسبب �نشغالي بتاأمين مكان لي، سهوت عن 

�لصلاة وفاتتني فرصة �لتضرع �إلى �لله. يكون سوق �لجملة كل صباح 
�أول محطة �أمر بها و�أنا في طريقي �إلى مركز �لمدينة. هنا في هذ� 

ساأتزوج كلبا
غالًبا ما �أجلس و�أنا �أضفر ضفائر �لذكريات، و�أنا �أتساءل عن �لقوى 
و�لقوى و�لمو�قف �لتي تشكل �لبشر، وتدفعهم �إلى �لسعي ور�ء هذ� 

�لهدف �أو ذ�ك �أو تلك �لتي ترمي بهم خارج مسار حياتهم، بلا 
رحمة �أو شفقة، فتتركهم تائهين كما لو �أن ملقنهم �لشخصي �لذي 

كان ينير لهم �لطريق، و�فته �لمنية. بينما �أنا غارقا في هذه �لذكريات، 
�أستحضر �ليوم �لذي كانت فيه �أمي و�أنا لا �أز�ل صبية في �لحادية 
عشرة من عمري، تجرني للذهاب �إلى �لمسجد بالقرب من حي 
نيدر�د في فرنكفورت. وكان ذلك في فجر �أحد �أيام فبر�ير �لباردة، 

حيث �لسماء ملبدة بالغيوم. كان �ليوم �لسادس و�لعشرون من شهر 
رمضان، و�لذهاب �إلى �لمسجد حق على كل مسلم، هكذ� �أخبرتني 

و�لدتي وهي تقول �إن �أبو�ب �لسماء مفتوحة في ذلك �ليوم لتلبية 
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تصوير: عبد �للطيف �ليوسفي – و�لدته مع زميلاتها في �لعمل، هامبورغ 1963 تصوير: عبد �للطيف �ليوسفي – فرقة كناوة برئاسة جده 

�لاأزرق �لفاتح، وبعض �لكلاب تجري من حولي. جلست في 
مقهى بسيط للغاية، حيث �مر�أة يزين ذقنها وشم، وهي تحضر خبًز� 

مدهون بالزبدة و�لعسل، قدمته لي مع كوب من �لحليب �لد�فئ 
وهي تقول: "�أعطني مما منحك �لخالق، يا �بنتي، عل �لله يحقق 

لك رغباتك في هذ� �لصباح �لمبارك". وضعت �لاأشياء على �لطاولة 
وعادت �إلى عملها. منحني �لمكان شعور� بالسكينة، وكانت �لمرة 
�لاأولى �لتي �أحسست فيها �أنني في بلدي وبين �أهلي. جاء �لناس 

من جميع �أنحاء �لبلاد بحًثا عن �لبركة و�لخلاص من �لاأمر�ض 
�أو �لتعاسة �أو حتى من �لخوف من �لامتحانات. غير �أن ذلك لن 
يحصل �إلا �إذ� قطع �لمرء �لمسافة سيًر� على �لاأقد�م. بينما كنت 

�أتجول في �لتضاريس �لجبلية، �لتقيت شابا في �أحد �لكهوف. عيناه 
متوهجتان بشكل غريب، و�لابتسامة لا تفارق محياه. �أخبرني �أنه 

كان �إلى قبل عامين يعاني من شلل نصفي، و�أن زوجته تركته لاأنه 
لم يعد قادر� على �إعالتها. وعد� �إلقاء �لتحية لم يمد له �أي صديق 

يد �لعون. ولم يبق له من �أمل سوى �أن ياأتي �إلى هنا من تزنيت سير� 
على �لاأقد�م، قاطعا �ألف كيلومتر. ويقول �إنه شفي �ليوم وهو حر. 
كما �أن سكان �لقرية يقدمون له �لطعام. �لهمتني قصته �لشجاعة، 
فحملت حالي وعدت �إلى صخرتي في طنجة. لم �أكن �أعرف كم 

من �لوقت سيستغرق �إلى �أن تتحقق �أمنياتي، ناهيك عن �لطريقة 
�لتي سيحدث بها ذلك. علي �أي يبقى �لشيء �لوحيد �لذي �أنا 

�أمي �أم كلاهما؟ ما �لذي حد� بهما للقيام بذلك، وما هي �لمخاوف 
�لتي قادتهما لهذ� �لفعل �لمؤلم؟ هل كان خوف و�لدي مرده بد�ية 

تكور نهد �بنته �لبالغة من �لعمر 11 عاًما؟ �أم �أنني قد �أستسلم لغو�ية 
شخص غير مسلم؟ وهل كان هذ� سيشكل خطر� على �لتقاليد �لشرقية 
�لتي تو�رثته �لاأجيال؟ هل كانا حقا يريد�ن �لحفاظ على شرف �لعائلة 

حتى لا يضيع كنزهما �لثمين؟ 

تزمير صاخب وعنيف ينتشلني من خو�طري و�أفكاري، فكل تاأخير 
يرد عليه بلا هو�دة وباستهجان كبير في لحظة و�حدة. �لمحركات 
�لقوية تهدر تحت غطاء محركات �لسيار�ت، و�أقد�م سائقيها على 

�أهبة للانتقال من �لمكابح �إلى دو�سة �لسرعة فيما �أيديهم على 
عجلة �لقيادة تنتظر �لاشارة �لخضر�ء وهي متلهفة للانطلاق عبر 
�لمسار�ت �لمعدة لذلك. و�أنا �أمضي قدما، حيث �أشعر بسعادة 
غامرة و�أنا في �لجزء �لشرقي من �لمدينة. هنا ماأوى �لمهمشين 

و�لضائعين �لذين يعيشون خارج رحمة �لله. هنا �لعمال �لمياومون 
على شكل جماعات �أمام �لسياج �لطويل �لمحيط بسوق �لجملة، 
وقد �أحدثو� فتحات في �لسياج لكي ينفذو� ـ ولو مؤقتا على �لاأقل 
ـ من ملاحقات �لشرطة. ومن يحالفه �لحظ منهم، يحصل على 

عمل عند �أحد �لمستغلين �لجشعين لتشغيله في مو�قع �لبناء مقابل 
�أجر زهيد، بالكاد يكفي لسد �لرمق. �أسير تحت جسر فلوسهبروكه، 

حيث �أقام شخص بدون ماأوى مكانا يبيت فيه ليلا. �أقف مندهشة 
حيال قناني �لنبيذ �لاأربعة �لفارغة و�لمصطفة بدقة عند �أسفل قدمه 

وتشير ملصقاتها �لموجهة باإتقان �إلى �تجاه و�حد. ربما تكون 
شخصية هذ� �لرجل �لذي تقطعت به �لسبل تميل �إلى عدم جذب 
�لانتباه. فاأي �أمل يرتب �أفكار شخص ينام تحت �لجسور؟ و�صلت 
مشيي على طول �لرصيف، وجلست على دعامة معدنية مخصصة 
لحبال ربط �لسفن، �أر�قب كيف تنجرف مياه نهر �لماين في ذلك 
�لصباح، وهي مدفوعة بالرياح نحو �لشرق محدثة �أقو�سا. �أغمض 
عيني، و�أترك   �أشعة �لشمس تدفئني وتعود بي �لذكريات مرة �أخرى 
�إلى طنجة، �إلى صخرتي �لتي كنت �أجلس عليها كل صباح قبل 

ذهابي �إلى �لمدرسة و�أحسد �لشمس وهي تغيب خجولة ر�مية 
باألو�ن حمر�ء وهاجة تد�عب �أمو�ج �لبحر. كان �لحنين �إلى مسقط 
ر�أسي في فر�نكفورت كبير�، ولم �أتمنى سوى �لعودة �إليه. لم �ذخر 
�أي جهد في سبيل تحقيق ذلك، حيث ذهبت �إلى قارئة �لفنجان 
وحملت تمائم �لحظ، وظللت �أشكو من حظي �لعاثر. مرة قالت 

لي �إن حظك ضاع و�أعطتني رسومات دقيقة للمكان �لذي يمكنني 
�لعثور عليه فيه. فيما نصحني �آخرون بالبحث عن جناحي حريتي 
�لمفقودة. وهكذ� زرت ضريح مولاي عبد �لسلام. منهكة كنت 

�أمشي على �لممر �لحجري، غير �لمعبد �إلى �أن وصلت �إلى مدخل 
�لمدينة. كانت �لمنازل خفيضة بها شرفات مفتوحة مطلية باللون 

�لمكان يتعايش �لرخاء و�لبؤس مع بعضهما، كنت �أرى هناك صناديق 
مملوءة بالخضار و�لفاكهة ورجال ُهِتمت �أسنانهم يكرعون كؤوسا 

كبيرة لا تعد ولا تحصى من �لبيرة كمكافاأة لاأنفسهم بعدما �أنهكهم 
حمل �لصناديق �لثقيلة على �أكتافهم. وكان قد تسللت �إلى خياشيمي 

ر�ئحة �لسمك من �أحد �لحاويات �لمنزلة في �لمكان. �أغمضت 
عيني، فتر�ءى لي �لبحر وميناء طنجة وطيور �لنورس وهي تنعق محيطة 

بقارب صيد، فيما باخرة تطلق �إنذ�ر�تها وهي تبتلع �لسيار�ت في 
بطنها. وموظفو �لجمارك يفتشون �أمتعة �لمسافرين، علهم يكتشفون 

شيئا يغضون �لطرف عنه مقابل در�هم معدودة. �لبحارة يمشون بخطى 
ثابتة بعد قضاء ليلة طويلة على متن سفنهم. فيما مشاهد �لود�ع 
تجعل �لعيون تسكب دموعا مدر�رة. بالرغم من ساعات �لصباح 

�لاأولى ر�فقنا عمي �إلى �لميناء، تبادل معه و�لدي بضع كلمات قبل 
�أن يدس في يديه بضعة �أور�ق مالية، فعانقا بعضهما �لبعض، ود�ر 
عمي من حول �لسيارة ور�ح يعانق و�لدتي �لتي �نفجرت بالبكاء. 

وعندما بادرت بدوري لمعانقته، �أمسكت �أمي بذر�عه، رنا �إليها برهة 
و�أمسك يدي بقسوة ودون �أي شفقة خاطبني" ستبقين هنا معي". 

في �لبد�ية صدحت عني ضحكة مخنوقة ورحت �أنقل �لنظر بين �أمي 
و�أبي. لا �أعرف لحد �لاآن �لسبب �لذي دفعهم �إلى �تخاذ مثل هذ� 
�لقر�ر، فاأنا لم �أساألهم عن ذلك. كما �أني لا زلت �أجهل من يقف 

منهم ور�ء عدم �صطحابي معهم �إلى فر�نكفورت. هل كان و�لدي �أم 

�آد�ب وشعر ـ عبد �للطيف يوسفيمسار�ت مغربية �ألمانية
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تصوير: عبد �للطيف �ليوسفي – بطاقة �لعمل لو�لده، هامبورغ 1960

كان �لحصى يحدث صرير� تحت عجلات سيارة �لشرطة �لتي تسير 
على مهل. وكان �لشرطيان يقود�ن سيارتها على �لعشب وهما 

مبسوطان. وبينما �لسيارة تتحرك وقفت حمامة في طريقها تلقط ما 
تناثر من فتات �لخبز هنا وهناك. وعندما وصلت �لسيارة على 

مستوى �لحمامة �نعطفت عليها بحذر، وو�صلت طريقها في �تجاه 
شخصين بسحنة �إفريقية كانا يتناولان فطورهما. وبشكل روتيني 

�أخرجا وثائقهما، حتى قبل �أن يطلب �لشرطيان ذلك. �أما �أنا 
فانحنيت على �لماء لاألقي نظرة على �نعكاسي وجهي على سطح 
�لنهر. لم �أستطع معرفة ما �إذ� كنت قد تقدمت في �لعمر �أم لا، لا 
سيما �أنه لم يكن �أحد من حولي يخاطبني قائلا:" �أنت لم تتغيري 
طلاق". ولم �أعد �أشعر بالر�ئحة �لقوية �لمنبعثة مني. ومع  على �لاإ

ذلك لم تترك لا �لشمس ولا �لمطر �أي تجاعيد �أو �أثر على بشرتي. 
�أم شعري فلا يز�ل �أسوًد� ولامًعا كما كان �لحال في شبابي، فكل 
ما تغير فيه �أنه ز�د طوله و�أضحى يلامس سطح �لمياه. على �لرغم 

من �أنني لم �أستخدم فرشاة �أسنان لمدة 10 سنو�ت، بدل من ذلك 
كنت �أنظفها باإصبعي فقط، �إلا �أن �أسناني لا تز�ل بصحة جيدة. 
�أما �لطعام �لذي تقدمه �لكنائس بشكل منتظم،، فهو جيد جًد�، 
وهذ� هو �لسبب ربما في �أن صحتي لم تتدهور. حتى ولو حدث 
ذلك، فمن �أي لي �أن �أعرف، فالر�بعة و�لثلاثون ليست سًنا يمكن 

للمرء �أن يلاحظ فيه تغيير�ت كبيرة. لا �أعرف ما �لذي كنت 
ساأفعله �ليوم لو كانت حياتي سارت في �تجاه مختلف. فخلال 

�لفترة �لتي �أمضيتها في طنجة، غالبا ما كنت �أمني نفسي بامتلاك 
ضيعة، فاأرى نفسي هناك و�أنا و�قفة على �لسر�دق مساء، و�أثناء 
�لنهار مرتدية غطاء �لر�أس ونظار�ت كلتك �لتي كانت تحملها 

بريجيت باردو، و�أنا �أقود سيارة رياضية مكشوفة �لسقف بين 
منعرجات كوت د� زور. كنت �أتطلع �إلى تقليد عدد من نجمات 

متيقنة منه هو �أن هذه �لتجربة محتني مرة �أخرى شيئا من �لقوة 
على �لاحتمال و�لصبر. وكان حالي مثلما وقع لهؤلاء �لرجال �لذين 
ذهبو�، من هنا لاأول مرة، من مرفئ �لمدينة �إلى بلد �أجنبي �عتقاد� 

منهم �أن �إقامتهم لن تدوم طويلا، بل سيجنون شيئا من �لذهب 
ويعودون بسرعة �إلى ديارهم كما كانو� يقولون. غير �أن غربتهم طالت 

�أكثر مما كانو� يتوقعون، لا سيما بعد �أن �كتشفو� �أن هذ� �لكنز 
مبعثر على كومة كبيرة من �لقذ�رة. بدل ذلك ر�حو� يكدسون غرفهم 

باأشياء من وطنهم تذكرهم بالوطن �لاأم، لاجئين �إلى �لصلاة علها 
تقيهم خطر �لانجر�ر �إلى فتنة �لخمر. كان و�لدنا قد �أخبرنا عن 

�أول يوم له في �لعمل لدى شركة كبيرة لتوزيع �لمو�د �لغذ�ئية، فنظًر� 
لاأن لغته �لاألمانية لم تكن لتسعفه على فهم ما يجري، �أمره رئيس 

�لعمال باتباع ما يقوم به زملائه. وهكذ� وقف وظهره �إلى مخزن 
�لتبريد، لكي يضع زميل له �لبضاعة على كتفه، نظر من حوله فر�أى 
�ن �لاأمر يتعلق ينصف خنزير، فاأغمي عليه وسقط �أرضا، ولم يقف 

على قدمه �إلا بعد �أن حرره زملاءه من هذ� �لوضع. وتكفير� على 
هذ� �لذنب، �أمضى �لليالي وهو يناقش �لاأمر مع �خو�نه �لمسلمين 
ويصلي �إلى �أن �نطبعت جباههم باآثار �لسجود. كانو� يتطيرون من 

�لكحول، ومن كل ما هو غير ماألوف لديهم، متمسكين بكل 
صر�مة باأهد�ب عقيدتهم. وبعد وفاة زوجته؛ �أي �أمي بد�أ يتعود 

على �لذهاب مساء �إلى حديقة مجاورة رفقة بعض �أصدقائه. كان 
ينتظر �إلى �أن يخلي �لسكارى �لحديقة بحثا عن مكان يبيتون 

فيه، فيستلقي على �أحد �لمقاعد طلبا للر�حة. حدث ذ�ت مرة 
�أن �أصيب بذبحة صدرية، فسقط على جانب و�حد، وكانت يده 

ممدودة كما لو �أنها مدت لتناول قنينة بيرة. مضى على حاله 
هذ� يومين �إلى �أن لاحظ �لمارة �أنه ليس مخمور�، بل يتعلق �لاأمر 

بشخص في وضعية صحية ليست على ما ير�م. 

بالمدرسة �لخاصة، ووزعت عليهم كل ممتلكاتي ووعدتهم بالكتابة 
�إليهن. كنت مصرة على �أن �أبد�أ حياة جديدة، و�أن �عتبر يوم 

وصولي هو يوم ولدت فيه من جديد. جعلتني فرحتي �أن �أنسى كل 
سنو�ت �لعجز هذه. كنت ممتلئة بالطاقة �لايجابية، فاأخير�ً تمكنت 
من تقرير مصير حياتي. حقيقة �أن و�لدّي �ستقبلاني ببرودة، �إلا �أن 
هذ� لم يكن له �أي معني بالنسبة لي، تماًما كما �أضحيا هما �أيضا 

جر�ء�ت  بدون �أهمية في نظري. كان لابد من توضيح بعض �لاإ
�لرسمية مع سلطات �لهجرة، بما في ذلك كيف ومتى دخلت 

�لبلاد. لكن مقارنة بالاأوقات �لعصيبة و�لسيئة �لتي تركتها ور�ئي، 
كانت هذه �لمشاكل بسيطة. فاأنا �أصلا مولودة هنا، هل توجد 

حجة �أخرى �أقوى من هذه؟ بعد ضغوط طويلة ومتو�صلة من 
و�لد�ّي، ساألاني ماذ� �أنا فاعلة �إذ� حرمتني سلطات �لهجرة من 
حقي في �لاقامة؟ فاأجبتهم بشكل عفوي ودون تفكير: "عندها 
ساأتزوج �ألمانًيا." مجرد �أن يفكر و�لد�ي في �أن �بنتهما ستتزوج 
شخصا غريبا �أو "كلبا" كما كانا يسميان كل شخص من ديانة 
مختلفة، كانت له عو�قب غريبة. فو�لدتي لجاأت للبكاء طو�ل 

�لليل، و�أبي ر�ح يصلي حتى �لفجر. من �لو�ضح �أنهما كانا 
يحاولان تبرئة ضميرهما لا غير. ولكنني �أدركت �أنه عندما يتخذ�ن 
قر�ر�، �أكون �أنا �آخر همهما. شعرت بشيء من �لرضا، على �لرغم 

من �أنه لم يكن مقصوًد�، �إلا �أنني شعرت بر�حة و�أنا �أر�هما معذبين 
مهيضي �لجناح. خرج �لعرسان للتو، وحبات �لاأرز تتناثر على 

�لسينما، على عكس و�لدتي �لتي لم �تخذها �أبد� قدوة لي وهي 
�لتي لم تكن تعرف سوى �لحزن و�لنحيب. وقفت �أمام بلدية 
فر�نكفورت بهندستها �لرومانية، حيث عروسان يركبان سيارة 

ليموزين، وفي غضون دقائق قليلة سيرتبطان برباط �لزوجية �لاأبدي. 
�إنجاب �لاأطفال. �آنذ�ك كنت �أعتقد  في �لو�قع كنت �أتمنى �لزو�ج و

�أن حبي لعمي خالد للاأبد، لم �أكن على علم بالوضع �لذي كنا 
فيه. وكنت �أثق بنو�ياه عندما �أخبرني �ألا �أبوح بهذ� �لسر لاأحد ما. 
�ستمر �لاأمر على ما هو عليه �إلى �أن قدم لي في يوم ما خطيبته. 

غير �أن مخاوفه لم تكن مبررة فمن هو �لشخص �لذي كنت ساأبوح 
له بهذ� �لسر؟ لقد كان �لانسان �لوحيد �لذي �أمكن لي �أن �أثق به. 
فلكي ينقذ نفسه من هذ� �لموقف، �أر�د وبمباركة و�لدي بيعي لرجل 

عجوز عبر تزويجي منه. لذ� قام بدعوته �إلى �لمنزل، وقدم له 
مشروب كوكاكولا و�لبسكويت. �أما بالنسبة لي فكان �لاأمر و�ضحا 

لا رجعة فيه، �أفضل �أن �أرتدي زيا من �لصبار بدلاً من �أن �أقيم 
علاقة برجل مرة �أخرى. بيد مرتعشة تناول كاأس �لمشروب، وشرب 
فاأصيب بغصة لاأنه لم يكن متعود� على شرب �لمشروبات �لغازية. 

كنت �أتمنى له �لموت، وكان من �لممكن �أن يكون ذلك �أفضل 
�لخيار�ت �لسيئة، ولكنه لم يمت. وكصرخة �أخيرة، كتبت رسالة 

لت لها في  �ستنجد فيها من �بنة عمي �لمقيمة في فر�نكفورت. َفصَّ
�لرسالة باإسهاب عن نو�ياي �لانتحارية. بعد �أسبوعين �ستلمت منها 

ظرفا سميًكا بد�خله جو�ز سفرها. فودعت جميع صديقاتي 

�آد�ب وشعر ـ عبد �للطيف يوسفيمسار�ت مغربية �ألمانية
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تصوير: عبد �للطيف �ليوسفي – رفقة و�لدته وخالته

�لعتيقة. لقد �تخذه مكانه �لمعتاد منذ سنتين. كان �إلى وقت 
قريب، يعزف على �لغيتار طو�ل �ليوم. غير �أنني لاحظت �أنه توقف 

عن ذلك منذ عدة �أيام. �إذ �أخبرني في �آخر وجبة غذ�ء تناولناها 
بالكنيسة �أنه �أمسى منهوكا، �أفقده �لتعب �أخر ما لديه من قوة 
يحتاجها لشحذ طاقته. كما �أن عيناه كانتا قد �حتقنتا بالدماء 

و�أصبحتا حمر�و�ن. فتحت �لمحال �لتجارية �أبو�بها �لزجاجية. ووقف 
حر�س سود عند �لاأبو�ب يحرسون �لبو�بات. وفاحت رو�ئح من 

�أمكنة مستحضر�ت �لتجميل و�لعطور �لموجودة عند �لمد�خل، فيما 
وقفت نساء �أكثرن من �لتزين و�لماكياج حائر�ت �أمام �لو�جهات. �أما 
تمام �لمبنى  على �لجانب �لاآخر، فالعمال يكدحون بنشاط وحيوية لاإ
�لجديد �لذي سيتم �فتتاحه عما قريب. وهو �لاآخر سيكون مخصصا 

للعطور �لتي تلقى رو�جا كبير�. كانت �لموظفة في مكتب �لهجرة 
تشتكي من ر�ئحتي �لكريهة. وهذ� بالنسبة لي فضول ز�ئد في حاسة 

شمها. حاولت بدوري �أن �أشرح لها �أنني لا �أحضر عن طيب 
خاطر، و�أن �لر�ئحة �لكريهة �لمنبعثة من تفسخ روحها يثير �شمئز�زي 

�أيًضا، حتى �أنني خشيت �أن �أصاب بعدوى �لبكتيريا �لمتعفنة 
و�لعد�ئية لديها. لقد �أرهقتني بضرورة �لحضور �إلى مكتبها وبرفضها 
�لمستمر لكل �لحلول. بالنسبة لها لا يوجد حل �آخر سوى �لعودة 

�إلى بلدي و�لتسول هناك. بالرغم من �أنني خرجت منتصرة من معركة 
قامة، ولكنني فقدت كل �أوهام �لانتماء �إلى �لوطن. لقد  حق �لاإ

�إلى �أي مجتمع.  سلب مني ذلك �لرغبة في �لانتماء �إلى �أي مكان و
وهكذ� غذ� �لشارع وطني. غير �أن �لشارع لا يعرف �لمستقبل، بل 

فقط �لحاضر يطارده �لماضي. ففي منظور �لاأحذية �للامعة �أنها 
تستحق ما تدوس عليه. �لمتشرد و�لمدمن و�لمتسول هي مجرد 
مصطلحات تقابلها في �لطرف �لاأخر كلمات من قبيل �لناجح 

و�لطموح. فبنظرة سريعة حول شخص يخطو من �أمامك تدلك على 
مدى �لنجاح �لذي حققه هذ� �أو �لفشل �لذي مني به �آخر. �أحيانا 
كنت �ألحظ كيف �أن �أحد معارفي وفي حركة تثير �لسخرية، يحاول 
تفادي رؤيتي �إما بالاختباء خلف �لمارة �لاآخرين �أو عائد� من حيث 
�أتى. �أما بعضهم فكانو� �أكثر وقاحة وهم يمدون لي مبالغ كبيرة على 

�أمل �أن �أشتري بها تذكرة لاأسافر �إلى مدينة بعيدة عن هنا. لم 
يحدث وجاءت �أي من صديقاتي �لسابقات وتحدثت معي ولو 

بكلمة لي. كما لو كن يخشين عند �نحنائهن علي، من فقد�ن 
�ألقابهن �لجميلة، كما تضيع سلسلة ذهبية فضفاضة. �لرجل �لاأسود 
�لطويل يتسلل خلسة على طول و�جهات �لمحلات، منهكا وملفوفاً 

في بطانية رمادية، �إلى �أن وصل �أمام و�جهة متجر �لاأجهزة 
�لالكترونية فمد ساقيه و�ضعا كوبا من �لورق �لمقوى �أمامه، فيما 

�لموسيقى تصدح من �أحدث �أجهزة مكبر�ت �لصوت �لمنبعثة من 
�لمحل. هو �لاآخر يعاني من كثر �لتفتيش بدون �نقطاع بالرغم من 

�أيًضا في �أن �أي شخص يمشي هنا بهاتف محمول ويصرخ، �أنه 
يتحدث في �لو�قع مع شخص �آخر. �أولئك �لاأشخاص �لذين لا ر�أي 
لهم، هم وحدهم لا يحتاجون للحديث مع �أنفسهم. هؤلاء �لذين 
يشترون �لصحف �أو �لمجلات ويقرؤون بها �أر�ء وتعليقات جاهزة، 

وفي �لمساء يلتقون باأشخاص تشبههم في �لتفكير للمقارنة بين 
مستوياتهم �لثقافية، وهم غارقون في مستنقع �لمعلومات �لتي 

�ستقوها من �لغير، ويعودون �إلى منازلهم بسعادة غامرة مطمئنين �إلى 
ما �أدركو� من سعة �لمعلومات �لتي جمعوها. �لحديث مع �لذ�ت 

حلال �لسلام بد�خلي. عبره فقط، �أستطيع  هي �لوسيلة �لوحيدة لاإ
�أن �أبوح لذ�تي عن �أي شيء وفي �أي وقت، دون خجل �أو 

محرمات. درجت على �أن �أناقش �لمو�ضيع �لمكبوتة بد�خلي كي 
�أحيط بها و�أعالجها حتى لا تبقى مكبوتة في دو�خلي. فكلما تم 

تطوير مثل هذ� �لحو�ر، كلما تمكنت من �لتعامل بشكل �أفضل مع 
طرق �لتفكير و�لقر�ر�ت، �أو �لشك فيها �أو قبولها دون حاجة للركون 

�إلى ثقة �لاآخرين. وعندما �أدركت �أن و�لد�ي كانا يخجلان من 
سلوكي ويعزلاني عند زيارة �لاأقارب، بد�أت �أتحدث مع نفسي 

بلغتين. �ستمر �لاأمر على هذ� �لنحو �إلى �أن قام �أبي في �أحد �لاأيام 
برميي بمزهرية بحضور �لاأقارب من فرط غضبه. كانت هذه �أول مرة 

�أغادر فيها �لمنزل و�أنا هائمة في �لطرقات دون �أن �أعرف �إلى �أي 
وجهة �أسير. عادت بي �لذ�كرة �إلى فترة �لمدرسة �لابتد�ئية بحي 

نيدر�د في فر�نكفورت، عندما كان و�لدي يصر على �لتاأكد من �أنني 
�أستغل فترة ما بعد �لمدرسة في �أمور جيدة. وكان علي �أن �ستغل 
�لوقت �لذي �أغادر فيه �لمدرسة لاأكتب " لا لن �أكون من بنات 

�لشو�رع" خمسمئة مرة قبل �أن يعود من عمله. وهكذ� رحت �أدندن 
بهذه �لجملة �لغبية بعد �أن كررتها مئة وخمسين مرة، �أرددها و�أنا 

�أشعر بفخر من �أنني كتبت لحنا موسيقيا. بعد فترة من �لتيهان في 
�لشو�رع، بحثت عن صديقات �لمدرسة �لقد�مى، معظمهن كن 
متزوجات ولديهن �أطفال �أو وظائف �أو هما معا، ويعشن في عالم 
غريب عني. كان علي �أن �أدرك �أنه على �لرغم من �أنني ما زلت 

�أتقن �للغة، �إلا �أنني �أنا فقط �أفهم و�ستوعب نمط تفكيري. وعندما 
قابلت �بنت عمي ذ�ت يوم، �أخبرتني �أنه بعد �أن قدم و�لد�ي بلاًغا 

عني كشخص مفقود، كان يتنقلان باستمر�ر في جميع �أنحاء 
�ألمانيا للتعرف على جثث �إناث توقعا �أن تكون �إحد�ها لي. وقد 

�أقنعتني بالذهاب �إليهما. كان �لهندي منتشيا وهو يطوي منشور�ته 
و�حدة تلو �لاأخرى، ويستلم �لنقود من �لزبائن مبتسما كعادته. 

عندئذ �قترب فريدي بكلبه �لضخم. كان قد �أخفى ر�أسه تحت 
حو�ف قبعته �لجلدية �لعريضة، وجسمه �لنحيف مخباأ تحت عباءة 
�لبونشو �لفضفاضة. كان يمشي وسيارة جمع �لقمامة ور�ءه تز�حمه 
وكلبه �لطريق. يمشي مهدود� �إلى مكانه �لمعتاد، حيث بناية �لبريد 

صحيفة كل صباح. وزيادة في �لبهجة �لتي يمنحها لي كل صباح، 
فاإنه يصر �أن يعطيني كل مرة صحيفة �أو مجلة مختلفة، كما �أنه 
يعامل زبائنه بنفس �لود. لا يهمه ما �إذ� كان شخص ما سيشتري 
دير شبيغل �أو روندشاو �أو صحيفة بيلد �أو مجلة شتيرن. علما �أن 
مشتري �لمجلة �لاأسبوعية دير شبيغل يزيد سعرها عشرة مر�ت عن 
صحيفة بيلد �لصفر�ء. فهل �إيمانه بتناسخ �لاأرو�ح هو ما يجعله 

يتصرف بهذ� �للطف؟ كما لو �أن روحه ستحل في نبتة �أو حيو�ن �أو 
�إنسان ما؟ �إنه �لانسان �لوحيد �لذي �أحبه قلبي. فهو على سبيل 
طلاق �أنني �أخوض  �لمثال لم يسبق له �أن شعر بالضيق على �لاإ

�أحادث مع نفسي. عندما كنت �أحدث نفسي بهذه �لطريقة في 
طنجة، كي لا �أنسى �للغة �لاألمانية، لاحظت �أن زملائي في 

�لفصل بد�أو� يتحاشونني تباعا. وهكذ� لم �أعد �أدعى �إلى �لحفلات 
�لتي كان ينظمها بعض منهم ممن سبق لهم �أن عاشو� لردح من 
�لزمن في �لخارج وشاطروني نفس �لمصير. �أظن �أن �لكثير منهم 
يتحدثون مع �أنفسهم، دون �أن ينتبه �إليهم �أحد، كما �أنني �أشك 

ر�أسيهما، فيما سد�د�ت �لفلين تحدث فرقعة وهي تطير من قناني 
�لشامبانيا. ر�ح �لجميع يعانقهما ويصافحهما. بينما �أنا و�صلت 
�لخطى د�فعة عربتي في �تجاه شارع �لتسايل �لتجاري في قلب 

فر�نكفورت. كانت بد�ية �لصباح تفيض دفئا، فيما �لنظر�ت صاحية 
تتحسس جيوبها خوفا من �لسرقة. �أما �لمحلات فصارت مليئة 

بالحيوية، ولا ر�أفة بالمترددين �لذين يجدون �أنفسهم خارج �إيقاع 
�لعالم هذ�. ففي �لحركة بركة. يستقبل �لهندي �ليوم �لجديد بفرك 
يديه و�ضعا يديه على �لمجلات �لمنضدة بعناية. صار يحيي كافة 

�لزبائن بطريقة ودية و�بتسامة د�فئة، عارضا عليهم مجلاته وكاأنها 
تتضمن قصة من تاأليفه هو. �أعتقد �أن هذه هي وظيفته �لتي يؤديها 
بفخر و�ضح وبلا كلل من �لصباح �إلى �آخر طبعات �لمساء. عندما 
نلتقي نحيي بعضنا �لبعض باأعيننا. يلف جريدة ويحضرها �إلي مع 

فنجان من �لورق �لمقوى مليء بالقهوة. يفعل ذلك كل صباح 
بسرور و�ضح. لم يسبق لي �أن تبادلت معه كلمة و�حدة، فاأنا 

�أخمن �أنه هندي، لا �أعرف لماذ�، كما �أنني لا �أعرف لماذ� يهديني 

�آد�ب وشعر ـ عبد �للطيف يوسفيمسار�ت مغربية �ألمانية
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فهمت؟ و�إلا ستكون خارج �لحلبة. �لتفكير يعني �إضاعة �لوقت، و�لابتعاد عن 

مضمار �لسباق. لا نخدع �أنفسنا، لا يوجد بديل، مضمار �لسرعة، لا غير. ولا 

شيء �آخر. بالطبع �إن ذلك مرهق، ولامجال لاأي �ستر�حة. ما فائدة �لتاأمينات؟ 

للحو�دث غير �لمتوقعة، �أتفهم ذلك؟ �دفع �لكرة �لاأرضية �أمامك بعناية، و�ضبط 

�لسرعة بنفسك. هل يبدو هذ� متناقضا بالنسبة لك؟ �أنت غارق في �لعقلانية. 

هناك طريقتان فقط للحياة: �إما �أن تحصل على �لمال بشيء من �لحظ �أو �أن 

تكون سعيد� بقليل من �لمال. فقط بالمال يمكنك �لمضي قدًما �إلى �لاأمام. 

لا يمكنك بالحظ �لعيش على �لقمر، ولكن �لمال يحقق لك ذلك. لا تكن 

دوغمائيا. بكل تاأكيد يمكنك �لعيش هناك. فاإذ� كان �لحمام يستطيع �لعيش 

في محطات مترو �لاأنفاق، يمكن للبشر �لعيش على �لقمر �أيضا. �لطبيعة من 

�ختر�ع �لرومانسيين. سيعيش �لناس �أيًضا على �لاأرض حتى لو �نعدمت وسائل 

�لتنفس، ولم تعد�لمحيطات سوى كتلة لزجة. سمك في هلام، �أتفهم؟ قد 

يحتاج �لشخص �إلى ثلاث رئات و�أربع كلى وقلبين. يبدو �لاأمر تجديف، ولكن 

سيكون لدينا مستودع من قطع �لغيار. كل شيء بوقته. هل تريد سيجارة؟ �آسف 

لقد نسيت، �أنك لا تدخن. هل لدي �طفال؟ لا لا. سبق �أن ناقشت �لاأمر 

مع مستشاري �لمالي. شكل �لاستثمار هذ�، عفا عليه �لزمن، �أتفهم؟ طويل 

�لاأجل و�أرباحه غير مضمونة، لا يتناسب مع هيكلنا. �نتشار �لاستهلاك كالشره 

�لمرضي. بدلاً من حقائب �لمد�رس حو�سب Notebook وبر�مج باهظة �لثمن 

. لم يعد �لاأطفال ملكا لنا. سوف نضطر �إلى تاأسيس جمعية للاآباء ومناشدة 

علانات �لتجارية، لا لا. فعندما يتعلق �لاأمر باستر�تيجيتي  �لاأطفال من خلال �لاإ

�لخاصة بي في �لاستثمار، فاإن لي �إحساس جيد. لقد حققت كل شيء، 

و�لاآن �أريد �أن �آخذ قسًطا من �لر�حة، و�لحصول على قطعة �أرض في منطقة 

عازلة لاأو�صل �لابتكار. �أين توجد هذه �لمنطقة؟ في كل مكان على �لحدود 

بين دولتين. ربما تعلم بهذ�، �إذ� سبق لك �أن هاجرت، هناك د�ئما بضع مئات 

من �لاأمتار بين نقطتي حدود مثل شريط يمتد على طول �لحدود. ولكن عليك 

�أولاً �إيجاد شخص يبيع �لمنطقة �لعازلة. يجب �لتخطيط لكل خطوة، �إذ� �أر�د 

�لاآخرون وضع حياتهم رهن �أيدي �لقدر. �أما �أنا فلا. �لانتقال �إلى دولة غير 

�أوروبية؟ لا �أبد�. لن �أتحول باأي حال من �لاأحو�ل �إلى �أجنبي في هذه �لسن 

�لمتقدمة. �لشرقيون على سبيل �لمثال: يتظاهرون باأنهم يتلون �أشعار� غنائية وهم 

عد�م. �أو �لصيني �لذي يبتسم لك، بينما يقوم بتزييت �لمقصلة  ويعلنون حكم �لاإ

ليخبرك بنبرة �حتفالية �أن للناس �لحق في �لر�حة. �أنا �أفضل �لمفرد�ت غير �لمنمقة 

�لصريحة و�لمباشرة �لصارمة. �أو �لهندي هذ� �لمتحكم في �لجسم باإيقاف 

ضرطة قوية قبل �لخروج مباشرة وتحريكها للعودة �إلى �لور�ء. ولكن هل يستطيع 

�أن يكسب �لهندي رزقه من هذ�؟ �لاأجانب في �لمتحف، بكل فرح، ولكن 

�إذ� نازعتهم في رزقهم ينتهي حسن �لضيافة. دعني �أخبرك �أن �لضيافة هي �أنانية 

خالصة، �ستثمار بحت. بالمناسبة هي �ستثمار محفوف بالمخاطر. لا تقل لي 

نكر�ن �لذ�ت. �إنهم يتوقعون �أن يتم �لرد بالمثل. فالشخص �لثري لا يتكبد خسائر 

�إلا بالضيافة. �أي شخص لا يفهم مثل هذه �لاأشياء �لصغيرة سوف يغفو منذهلا 

في �لظل حتى �لشيخوخة. �أتفهم. �أفضل �لبقاء هنا و�أبتكر." 

منطقة عازلة 

وقف شاب نحيف �أمام و�جهة �لنافذة. كست وجهه لحية خفيفة، شعره 

�أشعث، ويتنقل من نافذة �إلى �أخرى. نظر �إلى �لخارج وقال شيًئا لم يفهمه 

موريتس. كان موريتس لا يز�ل مخدًر� بسبب �لمو�د �لتي �أعطيت له. تدريجيا، 

بد�أ يستشعر �لمكان �لذي هو فيه، ترجل ببطء �إلى ركن من �لغرفة وبد�أ يربت 

حكام و�لدقة لدرجة �أنه ظل يمرر  بيديه على حز �لحائط؟ برفق. كان مفتوًنا بالاإ

ر�حة يديه وهي تنزلق من �لاأعلى �إلى �لاأسفل، منبهر� بالفنان �لذي �أبدع مثل 

هذ� �لعمل �لفريد من نوعه. لم يستطع �لابتعاد عن �لز�وية، وظل يتخيل كيف �أن 

صانع هذ� �لعمل بمجرفته �ستطاع، بصبر لا حدود له، دمج �لجدر�ن مع بعضها 

بهذ� �لانسجام. في هذه �لاأثناء �قترب منه �لرجل �لهزيل �لذي كان يخاطب 

نفسه وسجائر عالقة بين �أصابع يديه �لمفلطحة/ �لمفرودة �لتي ر�أى فيها موريتس 

ر�أس تمثال �لحرية. فانهمرت �لكلمات من فمه:لا مجال للتفكير، تصرف 

فقط دون تفكير. فغالبا ما نعلق في �أطر�ف جمل و�أحد�ث بر�قة تطوقنا من كل 

جانب. وهي �إشارة ضمنية لتعويض �لخوف من �لحرمان من بالفوز بشيء ما. 

و�إذ� ما �نجر �لمرء ور�ء ذلك، سيجد نفسه منسلخا عن �لو�قع وسيعتقد �أن 

�لشيطان نفسه يقوم بالخير �أحيانا. ومع ذلك، فاإن �لانكسار�ت �لذ�تية عميقة 

لدرجة تجعل �لمرء يتشبث بسرعة بكل جديد معتبر� �إياه من مسار�ت �لدماغ، 

وقد �كتسبت �لثقة بالنفس مهارة في �لخد�ع لدرجة �أنه حتى كل تعبير مبتذل 

يتم �لاحتفال به على �أنه من بنات �أفكاره. "نحن لا نعرف بعضنا �لبعض، 

�أليس كذلك؟" ساأل موريتس �لذي كان لا يز�ل مشغولاً بالز�وية. "نحن لا نعرف 

بعضنا �لبعض؟"، كررها �لرجل وهو يمد يده و�لسجائر بها لتحية موريتس. �أر�د 

موريتس سحب �إحد�ها عندما همس �لرجل في �أذنيه بعينين جاحظتين: "لا، لا، 

لا تلمسها لا تلمسها بتاتا. وساأل مرة �أخرى: "نحن لا نعرف بعضنا �لبعض، 

�أليس كذلك؟ �أنا مخترع، غير �أن �لمخترعين لا مكان لهم في هذ� �لبلد ". بد�أ 

يسعل بشدة، وهو يضع يده على فمه كما لو �أنه خائف من �أن تقفز �للوزتين 

من حلقه. غير �أنه بعد �أن هد�أت نوبته، وضع سيجارة في فمه وو�صل حديثه: 

"�أنا مخترع �أول نظام للنيكوتين يعمل بشكل ذ�تي كسماعات بتقنية �لتعرف على 

�لكلام، كما هي �لحال مع �لهاتف �لخليوي. فاأثناء �لقيادة �أو �لمحادثة، كل 

ما عليك فعله هو قول رقم �أو كلمة ليتدفق �لنيكوتين على �لفور عبر �إبرة مجوفة 

في �لوريد. و�إذ� كنت تساأل عن �لمز�يا؟ فلا متاعب مع �لمتشددين من غير 

�لمدخنين، ولا مشاكل مع �لمناطق �لتي يمنع فيها �لتدخين، ولا دخان مزعج، 

وتجنب سحابات �لدخان �لكثيفة لمرضى �لرئة، ولا حظر للقبل، ولا �صفر�ر في 

�لاأصابع �أو ستائر �أو ورق �لجدر�ن. كل شيء يعمل بشكل غير مرئي، �إذ� �أردت، 

يمكنك �إخفاء �إدمانك �إلى �لاأبد." ترك موريتس و�قًفا وتوجه �إلى �لنافذة �لتالية 

ومن هناك �إلى عمود توقف �أمامه. �أما �لسجائر بين �أصابعه فاحترقت بكاملها، 

باستثناء سيجارة و�حدة. وتحدث �إلى �لعمود: "نحن لا نعرف بعضنا �لبعض، 

لا نعرف بعضنا �لبعض، �أليس كذلك؟ �سمح لي، شتر�م، ماكس شتر�م. سبق 

�أن ر�أيتك، لكن لا �أتذكر �أين. هل تريد سيجارة؟ �نت لا تدخن؟ جيد جد�. 

هل تتساءل لماذ� �أفعل شيًئا عكس ما هو جيد للغاية؟ لا مجال للفلسفة، هل 

بهجة. �أما �أنا فشرعت بتدوين �أولى ملاحظاتي: في �آخر مرة ر�أيت 
فيها �أبي حيا، كان في هذ� �لمكان، عندما وقف �أمام قدمي 

يترجاني �أن �أنقذه من هذ� �لعار، ويتوسل �إلي �أن �أعود معه �إلى 
�لمنزل. كان على �أتم �لاستعد�د �أن يغفر لي كل شيء وينسى كل 

�لاآلام �لتي تجرعها بسببي. ساألني �آنذ�ك عما �أنا فاعلة للحصول 
على �إقامة شرعية، فكان ردي "�أنني ساأتزوج كلبا". كان قد �متعض 

من جو�بي، وهو ينهاني عن �لحديث بهذه �لطريقة عن زوجي 
�لمستقبلي، وطلب مني �أن �أدعوه لزيارة �لاأهل. ربما كان ياأمل �أن 

يخرجني �لزو�ج من �لعيش في �لشو�رع، كان مستعًد� لتلبية �أي 
شيء �أطلبه. وجريا على �لعادة في مثل هذه �لمناسبات، دعا 

�لاأقارب، وقامت �أمي بطبخ �أشهى �لاأطباق، وتزيين �لمائدة باألذ 
�لحلويات. �أما �لزو�ر فكانو� يرتدون �لملابس �لمخصصة للحفلات، 
وينتظرون عودة �لابنة �لضالة. ساد صمت في �لغرفة و�أنا �أدخل برفقة 

�لكلب �لذي �ستعرته من فريدي. وبعد �أن رحبت بالضيوف قلت 
لهم " هل تسمحو� لي �أن �أقدم لكم "زوج �لمستقبل".

قامة. فغالًبا ما ساألت نفسي عن �لحالة �لتي  �أن بحوزته حق �لاإ
تعجز فيها حتى غريزة �لبشر �لطبيعية؛ �لخجل عن �عفاء �لمرء من 
معايشة هذه �لاهانات. بقامة ممشوقة ومنكبين عريضين يقف بلا 
�نحناء، كان �أحينا ينهض فجاأة وهو يحضن شجرة، قبل �أن يعود 

للجلوس مرة �أخرى وهو يضحك ويبكي في �لاآن نفسه. مركز 
�لمدينة �لذي كان لا يز�ل يغط في سكونه، سرعان ما دبت فيه 

�لحركة، وكان �لفرنسي هو �أول من شرع في تجهيز منصة عرضه. 
ر�ح يرتدي بذلته �لبيضاء مزينا وجهه وما بد� من يديه باللون 

�لاأبيض، قبل �أن يقف متصلبا كتمثال طو�ل �ليوم، �إلى �أن تختفي 
�لحدود تماما بين �لر�ئي و�لمرئي. وكانت �أولى �لغجريات قد هرولت 
�إلى �لساحة �لمخصصة للمشاة بحًثا عن �أشخاص يتطلعون لمعرفة 
طالعهم. �أما �أولى زمر باعة �لمخدر�ت فيمشون بخطى حثيثة �إلى 

�لمكان �لذي غذ� مكانهم �لمفضل. �أما �لنشالون فيقومون بتمارين 
خفيفة لتدريب �أصابعهم على �لتسلل �إلى جيوب �لاآخرين، فيما 

�لموسيقيين يقومون بضبط �آلاتهم ليسبغو� على �ليوم بما يناسبه من 

تصوير: عبد �للطيف �ليوسفي – و�لد� �أمه، �لمغرب
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