
مالمو  ستخرج  الجاري،  األول  أكتوبر/تشرين  شهر  من  العشرين  في 
السويدية في تظاهرة يعد لها لتكون ضخمة لقول »ال« كبيرة للعنف 

والجريمة المستفحلة، بعد سلسلة أحداث لم تتوقف منذ عامين

عرب مالمو
عودة رصاص العصابات الستهداف المهاجرين

توسع في استخدام اللغة العربية بألمانيا

ناصر السهلي

قتل طبيبة سويدية  أعــادت حادثة 
شــابــة )مـــن أصـــل إيـــرانـــي ومــولــودة 
فـــي الــســويــد، 31 ســـنـــة(، فـــي نهاية 
أغـــســـطـــس/آب املــــاضــــي، بــطــلــقــة فـــي رأســهــا 
نــايــف عـــدوي،  بــرفــقــة شريكها  وهـــي تمشي 
وتحمل طفلهما البالغ شهرين، ودفنها في 
الفائت، ظاهرة الجريمة  18 سبتمبر/أيلول 
التي تتسبب بقتل أبــريــاء، على أيــدي حرب 
عصابات من أصول مهاجرة، إلى الصدارة. 
وبــالــتــالــي، بـــدأ الـــســـؤال يــطــرح بــحــدة حــول 

الحالة األمنية في هذه البلدان.
فــاملــديــنــة الــثــالــثــة فــي الــســويــد، كــانــت وجهة 
وسبعينيات  ستينيات  ملــهــاجــري  مفضلة 
الــقــرن املــاضــي، وتــحــولــت أيــضــا إلـــى وجهة 
لــاجــئــن خــــال الــعــقــد األخـــيـــر، وبـــاألخـــص 
نــحــو ضــواحــيــهــا الــتــي يــكــثــر فــيــهــا اخــتــاف 

األلسن، ومن بينها العربية. 
في السنوات املاضية زاد عدد القتلى بزيادة 
الجرائم في املدينة األسرع نموا سكانيا في 
السويد، وفقا ألرقام اإلحصاء السويدي، إذ 
في   43 بنسبة  محافظتها  قاطني  عــدد  زاد 
املــائــة. ونــحــو 50 فــي املــائــة مــن أطفالها من 
أصـــول مــهــاجــرة. ومـــع زيــــادة إلـــى نــحــو 650 
ألــف نسمة، وفــي املدينة إلــى نحو 350 ألف 
نسمة، فإن الفقر النسبي املنتشر بن سكان 
الضواحي  يــزداد لحوالي 30 في املائة، مع 
السويدي.  املتوسط  عن  البطالة  في  ارتــفــاع 
أضــف إلــى ذلــك فــإن نظام اللجوء السويدي 
ــــي 2015  فـ ــا  ــفــ ألــ ــــق  163  ــدفـ ــ تـ بـــعـــد  ــدل  ــ ــعـ ــ املـ
وحــده، يفرض على الاجئ أن يجد مسكنا 
اكتظاظا  املــديــنــة  تعيش  وبــالــتــالــي  بنفسه، 
للعيش مع  بانتقال بعضهم  الضواحي  في 

أقارب ومعارف ريثما يجد سكنا.

»شيكاغو الشمال«
جـــــاءت حـــادثـــة قــتــل الــطــبــيــبــة الـــشـــابـــة يــوم 
الغضب  لتشعل  املــاضــي  أغــســطــس/آب   26
الشعبي في السويد وصوال إلى برملانه في 
القتل  عملية  أنها  وخصوصا  استوكهولم، 
الثانية لسيدة خال ثاثة أشهر. غضب أدى 
يــوم 20  إلــى مــبــادرة تظاهرة شعبية كبرى 
العنف  ماملو ضد  في  األول  أكتوبر/تشرين 

املتحول إلى شبه يومي في شوارعها. 
بعض وسائل إعــام وصحف الشمال باتت 
تطلق على ماملو تسمية »شيكاغو الشمال«، 
ومـــن بينها صــحــافــة الــدنــمــارك، بــعــد تــزايــد 

التفجيرات وإطاق النار دون تمييز. 
فــوفــقــا لــلــشــرطــة الــوطــنــيــة فــي الــســويــد فإنه 
املــديــنــة 124 تفجيرا.  خـــال عــامــن شــهــدت 
»الــعــربــي الــجــديــد«  وفـــي هـــذا املــجــال يــذكــر لـــ
املــهــاجــر الــفــلــســطــيــنــي-األردنــي أبــــو أســعــد، 
وقــاطــنــهــا مــنــذ 35 ســنــة، أن »مـــاملـــو تغيرت 

خال 20 سنة، وفقدت مسارها الصحيح«.
أبــو أســعــد الـــذي جــاء مــهــاجــرًا للعمل، صار 
»الــوادعــة، حن  اليوم متقاعدا، يتذكر ماملو 
كــانــت مــمــرا لـــزيـــارة األصـــدقـــاء والــســفــر إلــى 
الصيفية،  اإلجـــازات  إلــى  ومنها  كوبنهاغن، 
ورغــم اقتناعي أن أكثر من 95 في املائة من 
السكان، بمن فيهم العرب، القديمون والجدد، 
ال عاقة لهم بهذا العنف، إال أن تأثيره كما 
ــرأ فـــي الــصــحــافــة نتيجته مـــدمـــرة، فــمــاذا  أقــ
يعني أن تقتل شابة ولدت وكبرت وكافحت 
محصنًا  أحـــد  ال  أن  يعني  طبيبة؟  لتصبح 

لألسف من هذا العنف«.
ــاه  نــفــســه، تـــذكـــر املـــربـــيـــة ســانــا  ــجــ ــي االتــ وفــ
»لألسف  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ  ليندبيرغ 
العنف،  يتوقف  لم  كارولينا  قتل  بعد  حتى 
انفجارين  شهدنا  واحــد  بيوم  دفنها  فبعد 
فـــي مـــدخـــل عـــمـــارة فـــي تــجــمــع روســـنـــغـــورد 
)تــجــمــع ســكــنــي تــقــطــنــه أغــلــبــيــة مـــهـــاجـــرة(، 
الــذي يعاني قاطنوه أوضاعا  وهو التجمع 
اجتماعية غاية في الصعوبة، وبعده بوقت 
قـــصـــيـــر تــفــجــيــر فــــي مــــدخــــل أحـــــد الــــنــــوادي 
الليلية، وقتل شاب في الـ25 من عمره بإطاق 
نار خارج أحد مراكز الرعاية االجتماعية«. 

ومــا تــذكــره ليندبيرغ تــعــززه أرقـــام الشرطة 
السويدية الرسمية عن تعرض املدينة لـ126 
حادثة إطاق نار، جرح فيها العشرات وقتل 

ما يقارب من 65 شخصا.
مـــن جــهــتــه فــــإن رفـــيـــق فـــــــاروق، املــــولــــود في 
املدينة، ومنسق مشروع شبابي للوقاية من 
االنــخــراط فــي الــجــرائــم، يتفق مــع أبــو أسعد 
بـــأن »املــديــنــة تــتــغــيــر«، لكنه يــتــحــدث بشكل 
صــريــح عــن األســـبـــاب الــتــي تفجر األوضـــاع 
في مدينة يبحث أغلبية قاطنيها عن حياة 
سيئا  انطباعا  تعطي  األقلية  »فيما  هــادئــة 
ودمـــويـــا عـــن مـــاملـــو«. ويــتــحــدث الـــشـــاب عن 
تــأثــيــر املــــخــــدرات وســـوقـــه لــلــتــربــح الــســريــع 
ــــادة الـــجـــرائـــم. وبــالــنــســبــة لـــه فــاألمــر  عــلــى زيـ
الــيــوم »يــأخــذ منحى خــطــيــرا، حــتــى لــو كــان 
املشاركون فيه نسبة ضئيلة«. املشروع الذي 
يعمل فاروق فيه يسمى »مصنع املستقبل« 
ويــســتــهــدف الــفــئــة بــن 7 ســنــوات و25 عاما 
مــهــاجــرة، وبعضهم ولد  أصـــول  مــن  )جلهم 
وكــبــر فـــي مــحــافــظــة مــاملــو أو انــتــقــل إلــيــهــا( 
إلبعادهم عن الــوقــوع في فخ »املــال السريع 
والتباهي  العصابات  في  الوهمية  واملكانة 
بـــســـيـــارة أو أمــــــوال وضــجــيــج املــوســيــقــى«، 
بــحــســب تــعــبــيــره فـــي مــنــطــقــة يــتــســرب فيها 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن املــــــدارس ونـــحـــو نصفهم 
فقط ينجح في اإلعدادية ويدخل الثانويات 

الستكمال التعليم.

تعزيز الشرطة وتشديد األحكام
وفيما العاصمة استوكهولم تشهد سجاالت 
حادة بن املعارضة البرملانية وحكومة يسار 
العنف عن  الوسط حــول »مسؤولية خــروج 
السيطرة«، تبدو مطالب الشرطة السويدية 
بداية  الطرفن  باتفاق  للتحقق  طريقها  في 
الشهر الحالي على تعزيز صفوفها وتشديد 

أحكام القضاء بحق املنخرطن العصابات.
 وال تــخــفــي ســـانـــا لــيــنــدبــيــرغ، الـــتـــي تــعــرف 
ــتـــي تـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا، رغــبــتــهــا فــي  الــبــيــئــة الـ
»وصول ماملو النتهاج النموذج الدنماركي«، 
وهــو الـــذي جــرى مــن خــالــه حــل العصابات 
لسنوات  السجن  عقوبة  وتشديد  وحظرها، 
لــعــصــابــة، مع  إن اشــتــبــه أن أحـــدهـــم مــنــتــم 
تــشــديــد  أحـــكـــام حــمــل ســــاح، بــعــد سلسلة 
ــراب بـــن الــعــصــابــات عــلــى ســوق  ــتــ مـــن االحــ
املخدرات والــذي أودى أيضا في كوبنهاغن 
ومــحــيــطــهــا بــحــيــاة الــعــديــد مـــن الــشــبــان من 

أصول عربية ومهاجرة.

ما الذي يجري؟
املقيمون في ماملو ومنهم نسبة من مهاجري 
الــــدول الــعــربــيــة ويــوغــســافــيــا الــســابــقــة، زاد 
عددهم بقدوم الاجئن منذ 2015. واختلفت 
صورة مصدر العنف خال السنوات املاضية 
بعد أن كانت بن عصابات سويدية لتصبح 

اليوم احترابًا بن أفراد من أصول مهاجرة.
لــــدى الـــشـــرطـــة الـــســـويـــديـــة فـــي مـــاملـــو فــكــرة 
واضحة عما يجري. فوفقا ملا نقلت معظم 
ــــن مــــديــــَريــــن فــي  الـــصـــحـــافـــة الــــســــويــــديــــة عـ
يانسكور  اريــك  واملحلية،  املركزية  الشرطة 
وأنــــدي روبـــرتـــس، األمـــر يـــدور حـــول »نـــواة 
الرتكاب  200 جنائي مستعدين  من  صلبة 

أي نوع من أنواع العنف«. 

20

والحركة  السويد«  و»البديل ألجــل  السويد«  »ديمقراطيو  يبرز خطاب حــزب  االتــجــاه  ذلــك  في 
النازية الشمالية التي تبث خطاب تحريض، وتدعو لتظاهرات ضد املهاجرين والنظام السياسي 
في البلد. الخشية على سمعة السويد وديمقراطيتها وانتشار صورة العنف لدى جاراتها في 
الشمال دفع بيومية »داغنسنيوهتر« إلى افتتاحية يوم 24 سبتمبر/أيلول املاضي، تحذر فيها 
أيضا  يجري  »بــل  يجري،  ما  خلفية  على  واإلسالموفوبيا  االجتماعي  التعصب  انتشار  من 
مناقشة خفض نسبة املساوة بني الناس على خلفية فكرة أن الضواحي منطلق للجريمة وألنها 
والسياسيني  التقليدية  اإلعــالم  دعــوة وسائل  يتم  الوقت  وبنفس  املسيحية،  القيم  إلــى  تفتقر 
ورجال الدين املتشددين لضخ املزيد من السلبية عن بيئة املهاجرين«، وفقا ملا ذهب إليه املحرر 

.)Andreas Johansson Heinö( »في الصحيفة »أندرياس يوهانسون هاينو

يمين متطرف متربص

تـــود األغــلــبــيــة الــســاحــقــة العيش 
بسام مــن هــؤالء الــذيــن هاجروا 
ويقطنون  السويد  إلــى  ولــجــؤوا 
في ماملو وكبريات املدن األخرى. 
ومـــن بــن نــصــف قــاطــنــي منطقة 
ماملو، نحو 320 ألفا في داخلها، 
وحوالي 650 ألفا في محافظتها، 
هم من أصــول مهاجرة، بعضهم 
مـــقـــيـــم لـــعـــقـــود مـــنـــذ ســتــيــنــيــات 
ــــرن املــــاضــــي،  ــقـ ــ وســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ
وآخـــــــرون حــديــثــو عــهــد بــالــبــلــد، 
بكثرة،  األخـــيـــرون  يتجه  وإلــيــهــا 
ظنا منهم أن العيش قرب مواطني 
فيما  غربتهم،  يسهل  املنشأ  بلد 
واقع الحال أمر مختلف بانتشار 
في  والجريمة.  والعنف  البطالة 
أغلب عمليات تبادل إطاق النار 
ــفـــة يــكــون  ووضـــــــع عــــبــــوات نـــاسـ
ــــول مــهــاجــرة،  الــضــحــايــا مـــن أصـ
وبـــيـــنـــهـــم يـــافـــعـــون ال شـــــأن لــهــم 
ــــن احـــــتـــــراب عــلــى  ــا يــــجــــري مـ ــمـ بـ
أســـــــــــواق املـــــــــخـــــــــدرات. وبـــحـــســـب 
الــشــرطــة الــســويــديــة فـــإن حــبــوب 
املـــــــخـــــــدرات، إلــــــى جــــانــــب أنــــــواع 
أخـــــرى مــثــل الــحــشــيــشــة املــهــربــة 
وغيرها من املواد سبب أساسي 
ــاه بـــعـــض املــنــتــمــن  ــيــــوم التــــجــ الــ
لــلــعــصــابــات الــشــبــابــيــة لــلــتــربــح 
ــراز  الـــســـريـــع، وخــصــوصــا مـــع إبــ
»مـــــزايـــــا« مــالــيــة  ــــر ســـنـــا لــــــ ــبـ ــ األكـ
ــم الــــفــــارهــــة  ــهــ ــاراتــ ــيــ وإظــــــهــــــار ســ
الحديثة، ومحاولة منح »هوية« 
لهؤالء الضعفاء من جيل مراهق 
ســرعــان مــا يــجــد نفسه متورطا 
يصعب الــخــروج مــن »الــعــائــلــة«، 
الــعــصــابــة. واألمــــر األخــيــر، حيث 
ــــرب الـــبـــعـــض الــــخــــروج تــمــامــا  جـ
بعمليات  يــواجــه  العصابات  مــن 
ــد الـــقـــتـــل،  ــ ــل إلــــــى حـ ــقــــام تـــصـ ــتــ انــ
ــا يــــدفــــع الـــســـلـــطـــات فــي  ــ وهــــــو مـ
لوضع  اسكندنافيا  دول  بعض 
بـــــرامـــــج »الــــــــخــــــــروج« لــتــشــجــيــع 
هــؤالء وتقديم حماية لهم، فيما 
قد  تكون  التي  املراهقة  األغلبية 
تورطت تجد نفسها وسط دوامة 
اســـتـــغـــال بــشــع يـــفـــرض أحــيــانــا 
دفع مبالغ خيالية لتركه وشأنه، 
يــســتــطــيــع معظمهم  ــا ال  مـ وهــــو 
تأمينه ليعودوا إلى ذات الحلقة 

املفرغة.
ناصر...

ثمن 
فادح

برلين ـ ميساء شقير

ُبـــَعـــيـــد تــطــبــيــق أملـــانـــيـــا ســـيـــاســـة الــتــرحــيــب 
الرسمية  الــدوائــر  بــدأت  بالاجئن في 2015 
األملانية تعاني من مشكلة الترجمة لاجئن 
ــا دفــــــع بـــعـــضـــهـــا لــتــوظــيــف  ــ الـــــعـــــرب، وهــــــو مـ
مــن أصــول عربية،  أملــان  مترجمن غالبيتهم 
كــمــا شجعت هـــذه الــحــالــة الــعــديــد مــن األملـــان 
ــو بــشــكــل بسيط  ــم الــعــربــيــة ولــ

ّ
ملـــحـــاولـــة تــعــل

ــدد. ومــــع مـــرور  ــقـــادمـــن الــــجــ لــلــتــفــاهــم مـــع الـ
م الاجئن لغة 

ّ
السنوات األربع املاضية وتعل

صت 
ّ
البلد املضيف، ولو بنسب مختلفة، تقل

مــشــكــلــة الــتــرجــمــة تــدريــجــيــًا لــتــحــل مــكــانــهــا 
مشكلة أكبر لكنها هذه املرة تخص الاجئن 
أم  كلغٍة  العربية  اللغة  تعليم  وهــي  أنفسهم، 

ألطفالهم الذين بدؤوا بنسيانها.
»منذ أربع سنوات كانت مشكلتي األكبر في 
ــم األملــانــيــة الصعبة ألتمكن 

ّ
تــعــل الــحــيــاة هــي 

تــقــيــم دورات مــجــانــيــة  الـــتـــي  املـــســـاجـــد  ــى  ــ إلـ
تــرّكــز على  بــاملــقــابــل  لكنها  الــعــربــيــة،  لتعليم 
ربط اللغة بالقرآن وتبتعد بالتالي عن تعليم 

لغة الحياة اليومية. 
ــدأت بــعــض املــــدارس األملــانــيــة في  بــاملــقــابــل، بـ
ــــات بـــتـــدريـــس الـــعـــربـــيـــة ضــمــن  ــــواليـ بـــعـــض الـ
الــلــغــات األم لــطــابــهــا، والــتــي تــخــصــص لها 
ســـاعـــة واحــــــدة أســـبـــوعـــيـــًا. وكـــانـــت صحيفة 
»ديـــر شبيغل« األملــانــيــة قــد ذكـــرت فــي تقرير 
ــات أملــانــيــة مــن أصل  ســابــق لها أن عشر واليـ
ســتــة عــشــر واليــــة تــــدّرس الــلــغــات األم ألبــنــاء 
املــهــاجــريــن، لــكــن تــدريــس الــعــربــيــة، مــع ذلــك، 
لــم يــزل محصورًا بعدد مــحــدود مــن املــدارس 
ولــيــس كــلــهــا. فــفــي مــديــنــة مونستر األملــانــيــة 
التابعة لوالية شمال الراين فيستفاليا، قامت 
عـــدة مــــدارس بتوظيف ثــاثــة مــدرســن للغة 
العرب من  التاميذ  العربية، حيث يتم جمع 
املــدارس املختلفة إلعطائهم ساعة أسبوعية 

من الحياة والعمل في هذا البلد، لكنني اآلن 
أواجه مشكلة أصعب بكثير في تعليم أطفالي 
مشكلتي  ـــت 

ّ
حـــل حــيــث  األم،  لــغــتــهــم  الـــثـــاثـــة 

ــود مـــئـــات املـــعـــاهـــد واملـــــــدارس  األولـــــــى بــــوجــ
تبدو  أطــفــالــي  مشكلة  لكن  األملــانــيــة،  لتعليم 
ــارات جــيــدة  ــيــ أكـــثـــر تــعــقــيــدًا لـــعـــدم وجـــــود خــ
إلرسالهم  اضطرني  مما  العربية،  لتعليمهم 
ــــو املــــكــــان الـــوحـــيـــد املــتــوفــر  ــــى الـــجـــامـــع وهـ إلـ
حاليًا«، هكذا تعرض نسرين إدريــس، سيدة 
األملانية،  فوبرتال  مدينة  فــي  مقيمة  ســوريــة 
ــي، أي  ــ ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، وهــ ـــ»الـ مــشــكــلــتــهــا لـ
ــا يــمــكــن تــعــمــيــمــهــا عـــلـــى مــعــظــم  املـــشـــكـــلـــة، مــ

الاجئن العرب في أملانيا.
أملانيا ال يتجاوز عدد  اتــســاع خــارطــة  فعلى 
)حوالي  عشرات  بضع  العربية  تعليم  مراكز 
40 مركزًا نهاية 2014 حسب أكاديمية الشرق، 
مع ازديــاد طفيف خال السنتن املاضيتن( 
وهــو ما يدفع باألهالي إلــى إرســال أطفالهم 

في لغتهم األم، وذلك ضمن جهود متواصلة 
تـــقـــوم بــهــا مــنــظــمــات ونــــــواٍد مــهــتــمــة بــالــلــغــة 
السيدة  السياق، صّرحت  هــذا  وفــي  العربية. 
بــيــتــرا مــايــو غــولــدبــاخ، وهـــي معلمة أملــانــيــة 
تعمل كمستشارة في مدرسة الشعب األملانية 
في مدينة هاغن غرب أملانيا، إلحدى الصحف 
األم مهم بشكل  اللغة  »تــدريــس  أن  األملــانــيــة، 
ــر األســــاس لهوية 

ّ
خـــاص، ألن الــلــغــة األم تــوف

الدراسات  من  العديد  أظهرت  وقد  الشخص. 
أن الطاقة في اللغة األم تؤثر بشكل إيجابي 

م اللغة الثانية«. 
ّ
على اكتساب وتعل

العربية  تعّرض  مقابل  في  ثانية،  ومــن جهة 
العديد  بــدأ  املهاجرين،  أطفال  عند  للنسيان 
ــة  ــ مــــن األملـــــــان بـــاالعـــتـــيـــاد عـــلـــى ســـمـــاع ورؤيـ
الكلمات العربية في الشوارع وعلى واجهات 
املحات، بل واستخدامها أيضًا، خاصة فيما 
الجديد  العربي  الطعام  بأنواع  منها  يتعلق 

الذي بدأ يأخذ مكانًا خاصًا به في أملانيا. 

األغلبية الساحقة 
ضد العنف ومع 
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