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يعاني مسلمو الدول االسكندنافية من ساعات الصيام الطويلة، ما دفعهم إلى اعتماد مواقيت أخرى بناء على فتاوى دينية، 
في وقت لم يجدوا حًال لمواجهة اإلسالموفوبيا

رمضان اسكندنافيا
ساعات صيام طويلة وإسالموفوبيا

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يصوم الشاب الدنماركي من أصل 
عربي، خليل، وفقا للتقويم املحلي 
نحو 18 ساعة، منذ بداية رمضان، 

والخميس، وصل عدد 
ساعات الصيام في الدنمارك إلى 20 ساعة.

قرر خليل، الذي يعمل لساعات طويلة نهارا 
في مجال البناء، الصوم وفق تقويم »أقرب 
بلد مسلم«، على حد قوله، رافضا اإلفصاح 
الــذي يفطر وفــق تقويمه، »أعــرف  البلد  عــن 
لــســت مهتما  لكنني  الــجــدل،  يثير  ــر  األمـ أن 
بما يقوله البعض. سألت شيوخا في بالد 
مسلمة وشرحت بصدق العمل الذي أقوم به 

فأباحوا لي ما أفعله«.
الــجــدل الــــذي يــشــيــر إلــيــه خــلــيــل، ال يختلف 
شمال  فــي  عربية  عائلة  عاشته  عما  كثيرا 
ــنــــرويــــج، حـــيـــث تــكــمــن املــشــكــلــة فــي  ــرب الــ ــ غـ
ســاعــات الــصــوم الــطــويــلــة. كــانــت يــوم األحــد 
املـــاضـــي أكــثــر مـــن 22 ســـاعـــة، والــصــدمــة أن 
إلى  انتقالها  قبل  تركيا  في  عاشت  العائلة 
الـــنـــرويـــج قــبــل عـــــام، وهــــي تــســكــن بمنطقة 
يــصــعــب فــيــهــا رؤيــــة غــيــاب الــشــمــس بشكل 
ــلـــة الـــصـــيـــام وفـــق  ــائـ واضــــــــح. اخـــــتـــــارت الـــعـ
التقويم التركي، »املشكلة ليست لدى الكبار 
فــقــط، بـــل يــجــب أن يــعــتــاد أبــنــائــي الــشــبــاب 
حتى ال يــنــفــروا مــن عــبــادة الــصــوم«، حسب 
»العربي الجديد«. قول رب العائلة أبو نزار لـ

فــي الــعــاصــمــة الــنــرويــجــيــة أوســـلـــو، اهتمت 
الــصــحــف ووســـائـــل اإلعــــالم بــشــهــر رمــضــان 
بعناوين منها »صيام مسلمي أوسلو أكثر 
مــن 20 ســاعــة«، مــن منطقة غرونالند يقول 
كــاشــف: »عــدد  األصــــل،  الباكستاني  الــشــاب 
منا اتفق على اتباع مواقيت مكة، فالبعض 
غير قادر في الشمال أن يرى غياب الشمس، 
والـــديـــن لــيــس هــدفــه أن تــكــون حــيــاة الــنــاس 

شاقة«.
قائال  الفكرة  فيرفض  صديقي  املغربي  أمــا 
ــا لــلــبــلــد الــــذي  ــقـ ــن املـــفـــتـــرض الــــصــــوم وفـ ــ »مـ
ــي مــنــاطــق  ــن يــعــيــش فــ تــعــيــش فـــيـــه، أمـــــا مــ
يصعب فيها غياب الشمس، وخصوصا في 
أواخــر رمضان، فيمكن العودة إلى مواقيت 
أخــــرى مــحــلــيــة يــكــون فــيــهــا غــيــاب الــشــمــس 

بحسب ما يفتي به املشايخ«.
على صعيد ســوق العمل، قــال بعض أربــاب 
الــعــمــل فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــف املــحــلــيــة 
فــــي عـــــدد مــــن دول اســـكـــنـــدنـــافـــيـــا: »نـــرغـــب 
فــي االســتــجــابــة ملــتــطــلــبــات اإلجـــــازة لبعض 
مــوظــفــيــنــا املــســلــمــن«، ويــقــول عــضــو نقابة 
»العربي الجديد«:  الفندقة، الرس أندرسن، لـ
الــدنــمــارك،  فــي  املسلمن  رغــبــة  تفهم  »يمكن 
إلـــى حــوالــي 300  فمسلمونا يــصــل عــددهــم 
ألف، ونحن نتبادل معهم مواقيت اإلجازات. 
يـــأخـــذوا اإلجــــازة،  أن  فــفــي عــيــدهــم يمكنهم 
ــــواء لــلــســفــر أو قـــضـــاء وقــــت مـــع الــعــائــلــة،  سـ
وفي أيام أعياد امليالد يقومون بأخذ أدوار 

زمالئهم الذين يرغبون بعطلة امليالد«.

تقاليد الصيام
وفـــي حــن انــشــغــلــت الــصــحــافــة فــي السويد 
ومقابلة  الشهر  ببداية  والــنــرويــج  وفنلندا 
ــا يعنيه  ــدول لـــشـــرح مـ ــ مــســلــمــن فـــي تــلــك الــ
رمــــــضــــــان، انــــتــــقــــدت صـــحـــيـــفـــة بــولــيــتــيــكــن 

هوامش

متاجر دنماركية تعاني من اإلسالموفوبيا )العربي الجديد(

الدنماركية واسعة االنتشار، وسائل اإلعالم 
املــحــلــيــة، واتــهــمــتــهــا بــأنــهــا ال تــتــعــامــل مع 
رمــضــان مثلما تــتــعــامــل مــع أعــيــاد املــيــالد، 
»بل هي أكثر سلبية في النظر إلى اإلسالم«. 
الــدنــمــارك  »مسلمي  فــإن  للصحيفة،  ووفــقــا 
البالغ عددهم 300 ألف، أخذوا زمام املبادرة 
بأنفسهم عبر وسائل التواصل االجتماعي 

للتعريف بشهر صومهم«.
وردت عاملة االجتماع الديني املثيرة للجدل، 
شــيــريــن خــانــقــان، الــتــجــاهــل بـــأن »املسلمن 
)اإلسالموفوبيا(،  تفشي  ظــل  فــي  يعيشون 
وفــــــي هــــــذه الـــــظـــــروف يـــحـــتـــاج املـــســـلـــمـــون، 
بعباداتهم،  للتعريف  األطــفــال،  وخصوصا 
ومنها الصوم ومقاصده للمحيط املتشكك 
ــام  ــم«. وتـــشـــعـــر خــــانــــقــــان، وهـــــي أول إمــ ــهــ بــ
نــســائــي فـــي الـــبـــالد، بـــأســـف كــبــيــر »لــغــيــاب 
ــــدى تــحــمــل  الـــتـــغـــطـــيـــة، فـــرمـــضـــان يـــظـــهـــر مــ
املــســلــمــن، ويــعــنــي الــصــبــر والــتــضــامــن. أنــا 
أم ألربـــعـــة أبـــنـــاء، وبــالــفــعــل أشـــعـــر بــحــاجــة 
لتغطية إعالمية أكبر عن اإلسالم ورمضان، 
خــصــوصــا لــتــخــفــيــف الـــخـــوف مـــن اإلســــالم 
ــائـــي بـــالـــتـــعـــرف عــلــى  ــنـ بــــصــــورة تــســمــح ألبـ
وجـــهـــه الـــحـــســـن«. قــبــل 5 ســــنــــوات، حــاولــت 
معنى  تقديم  الرسمية  الدنماركية  اإلذاعـــة 
شــهــر رمـــضـــان لــجــمــهــورهــا، قــبــل أســابــيــع 
مــن حلوله، على غــرار أعــيــاد املــيــالد، فالقت 
ــة نــــقــــدا الذعــــــــا مـــــن قــــبــــل الـــجـــمـــهـــور  ــئـ ــيـ ــهـ الـ

ووصلتها رسائل كراهية وتهديدات تطالب 
»وقف تفضيلكم للمسلمن، والتوقف عن  بـ
هــراء عــرض اإلرهــابــيــن«، وتــرى بوليتيكن، 
أنـــــه »مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــن تـــوقـــف الــتــلــفــزيــون 

الدنماركي عن تغطية شهر رمضان«.

شباب المسلمين
ــاركــــي مــن  ــمــ ــدنــ ــل الــــشــــبــــاب الــ ــيـ ويـــعـــتـــمـــد جـ
االجتماعي،  التواصل  املسلمن على مواقع 
املحلية  بــالــلــغــة  تفاعلية  مــواقــع  وتــأســيــس 
للنقاش، واإلجابة عن أسئلة اآلخرين، تبدأ 
بعضهم  تهنئة  بكيفية  الــشــبــاب  بــتــعــريــف 
بحلول رمــضــان، وصـــوال إلــى الــجــدال حول 
يعيشون  ملــن  وخصوصا  اإلفــطــار،  مواعيد 
بالقرب من املنطقة القطبية، حيث ال تغيب 

الشمس صيفا.
فــايــز، شــاب دنماركي مسلم مهمته »ســؤال 
ــــاؤالت  ــــسـ ــلــــى تـ ــتـــخـــصـــصـــن لــــإجــــابــــة عــ املـ
اآلخرين«، ويرى أن هذه النقاشات املفتوحة 
دينا  لسنا  بأننا  اآلخــريــن  لتعريف  »فرصة 
ســريــا، ولــســنــا مــخــيــفــن، وأن الــصــوم ليس 

هدفه أن يموت اإلنسان جوعا أو عطشا«.
اآلخرين  والشابات  الشبان  بعض  ويطالب 
ــــالم بــتــصــرفــاتــهــم أمـــام  ــأال »يــشــوهــوا اإلسـ بـ
املـــجـــتـــمـــعـــات املـــحـــيـــطـــة«، حـــســـب مــــا يــقــول 
الــعــشــريــنــي مـــن أصـــــول فــلــســطــيــنــة نــاجــي، 
والذي يشير إلى أحداث عنف مستمرة خالل 

النار في ضواحي  رمضان، شملت »إطــالق 
ــات فــي  ــابــ ــعــــصــ آرهـــــــــــوس، واســـــتـــــعـــــراض الــ
نزاعاتها الداخلية بالقرب من سوق »بازار 
فــيــســت« غـــرب املــديــنــة، وكــلــهــا أحــــداث تؤثر 
وعلى  جميعا،  صورتنا  على  سلبي  بشكل 
جهود الشباب إلزالة الخوف من املسلمن«. 
ويشير ناجي إلى »غضب أصحاب املحالت 
الــبــازار، وجلهم مسلمون، من  التجارية في 
غياب املتسوقن بسبب التصرفات الرعناء 
ــــوة ضــد  ــقـ ــ ــد اســــتــــعــــراض الـ ــ ــي تـــصـــل حـ ــتــ الــ
الشرطة، وإظهار السالح، وإطــالق النار، ما 
ينشر الفزع بن املواطنن، وتقوم الصحافة 

بالتركيز على ذلك، وكأن هذا هو اإلسالم«.
ــا  ــ ــنــــاشــــدات تـــجـــد آذانـ يـــبـــدو أن تـــلـــك املــ وال 
تريد  التي  العصابات  تكتالت  بن  صاغية 
فرض هيمنتها. وبات جليا انشغال بعض 
آرهــوس بالظاهرة، فوجه  األئمة في مدينة 
اإلمــام عبد الله إسماعيل، نــداء عبر شريط 
ــي أكـــثـــر  ــ ــبــــاب فـ ــور، يـــنـــاشـــد فـــيـــه الــــشــ ــ ــــصـ مـ
مـــن مــنــاســبــة، الــتــفــكــيــر بــمــا يــمــارســونــه في 

ضواحي املدينة.
»الـــعـــربـــي  ــمـــة آخـــــــرون تـــحـــدثـــوا لــــ ويــــأمــــل أئـ
وأهاليهم  الــشــبــاب  »يستفيد  أن  الــجــديــد«، 
تعاليم  وفــق  للتصرف  الفضيل  الشهر  مــن 
الــديــن، واســتــغــالل الــعــيــد كــفــرصــة للحديث 
انعكاسات ما يجري على  بشكل جــدي عن 

املسلمن، والعرب بشكل خاص«.

انتقدت صحيفة 
بوليتيكن الدنماركية 

واسعة االنتشار، 
وسائل اإلعالم املحلية، 

واتهمتها بأنها ال 
تتعامل مع رمضان 

مثلما تتعامل مع أعياد 
امليالد.

■ ■ ■
يعتمد جيل الشباب 

الدنماركي من املسلمني 
على مواقع التواصل 

االجتماعي، وتأسيس 
مواقع تفاعلية باللغة 

املحلية للنقاش.

■ ■ ■
حاولت اإلذاعة 

الدنماركية الرسمية 
تقديم معنى شهر 

رمضان لجمهورها، 
فالقت الهيئة نقدًا 

الذعًا.

باختصار

رشا عمران

فــي روايــتــهــا »عــشــر نــســاء« )مــؤســســة قــطــر للنشر، 
تــقــّدم  بــلــومــزبــري، تــرجــمــة صــالــح عــلــمــانــي، 2013(، 
الكاتبة التشيلية، مارثيال سيرانو، قصص حياة تسع 
نفسية،  لدى محللة  النفسي  للتحليل  نساء يخضعن 
إلى اإلقامة في مكان خارج سانتياغو، لكي  تدعوهن 
يسردن قصص حياتهن، في محاولٍة لجعلهن يخرجن 
 
ً
معاناة منها  الــذي غلف حياتهن، وجعل  الصمت  عن 

ومكابداٍت يومية، كان ال بد معها من اللجوء إلى العالج 
لكل  الــداخــلــي  الــوجــدانــي  الــثــقــل  مــن  ف 

ّ
للتخف النفسي 

امرأة منهن. النساء التسع ينتمني إلى شرائح متعددة 
عمرية  شــرائــح  ومــن  التشيلي،  املجتمع  مــن  ومختلفة 
ال  حــيــاة  منهن  لــكــل  مختلفة،  بمهن  يعملن  مختلفة، 
تشبه حياة األخرى بشيء، غير أن ثّمة رابطًا ما يجمع 
تلك القصص املتفرقة والفردية، ليس هو حبكة تلتقي 
عــنــدهــا قــصــص الــنــســاء، فــالــروايــة ال تــقــدم تقاطعات 
سردية لحكاياتهن في النهاية، بل تترك قصة كل امرأٍة 
 عن قصص األخريات، حتى نصل إلى القصة 

ً
منفردة

العاشرة، وهي حياة املحللة نفسها.
الـــرابـــط يــتــضــح هــنــا: مــهــمــا اخــتــلــفــت حـــيـــوات الــنــســاء 
وبيئاتهن ومهنهن ومستوى ثقافتهن وتعليمهن، ثّمة 

ما هو مشترك بينهن جميعا، ســواء كّن في تشيلي، 
أو في أي مكان آخر من العالم، وخصوصا دول العالم 
السياسية تنتج نظما  النظم االستبدادية  الثالث، حيث 
لكن حصة  الجميع،  تــطــاول  اســتــبــدادًا  أشــد  اجتماعية 
املـــرأة فيها هــي األعــلــى دائــمــا، وهــو مــا يجعل النساء 
في هذه املجتمعات يكابدن كل أنواع الضغط النفسي 
ــاج أو  ــجـ ــتـ املـــصـــاحـــب لـــإحـــســـاس بـــالـــخـــوف مـــن االحـ
الرفض، أو الخروج العلني عن سلطة املجتمع بأشكالها 
العشر هن جــزء من  مارثيال سيرانو  املتعددة. نساء 
هذا السياق، على الرغم من اختالفهن، إال أنهن عشن 
املجتمع،  من  العائلة،  من  الــخــوف،  ظل  تحت  حيواتهن 
من املرض، من العوز، من التقّدم في العمر، من ارتكاب 
األخطاء، مع أنهن جميعا اعترفن، في سرد قصصهن، 
اجتماعيًا:  يسمى  مــا  بــارتــكــاب  يستمتعن  كــن  أنــهــن 
 
ً
أخطاء. هذه األخطاء التي جعلت من حيواتهن سلسلة

من االنحناءات والتعّرجات والحفر والشوائب والندوب 
الــتــي خلفتها مــا تــعــّرضــن لــه مــن جـــراح وأذى نفسي 
بــالــغ. هــن نــســاء مــشــدودات إلــى األرض، وإلـــى ترابها 
بــقــوة، حــقــيــقــيــات إلـــى حــد أنـــك وأنــــت تــقــرأ يمكنك أن 
وتسمعه  نظراتهن،  في  النزق  وتلمح  روائحهن،  تشم 
فــي نــبــرات أصــواتــهــن، نــســاء خــارجــات عــن مساحات 
الــبــيــضــاء، نساء  التعقيم والــقــفــازات  املــســاطــر وغـــرف 

أو  فــي واحـــدة منهن  أن تجد نفسها  أنــثــى  يمكن ألّي 
فيهن جميعا. 

قصصهن هــي قــصــصــنــا، وحــيــواتــهــن هــي حــيــواتــنــا، 
نحن الــلــواتــي نــرغــب فــي أن نتخلص مــن كــل مــا يقف 
عائقا أمام تقّدم حياتنا كما نشتهي، وأمام إحساسنا 
من  الــخــوف  نفقد  بجعلنا  الكفيلة  الــحــريــة  بحريتنا. 
الوحدة، إذ  إن أكثر ما يخيف النساء هو الوحدة. في 
السن، متى ما  بالتقّدم في  الوحدة  مجتمعاتنا ترتبط 
تظهر على  الزمن  وبــدأت عالئم  بالسن،  املــرأة  تقّدمت 
ــرأة غير مــرغــوبــة، حتى  امـ جسدها ووجــهــهــا. تصبح 
مــن زوجــهــا إن كــانــت مــتــزوجــة، ولــن تجد شريكا إن 

يفضلن  مجتمعاتنا  فــي  الــرجــال  مرتبطة.  غير  كانت 
الرجل  كــان  لو  ة، حتى 

ّ
البض األجساد  ذوات  الشابات، 

تخاف  شابة،  عن شريكٍة  ومترهال، سيبحث  عجوزا 
املرأة من هذه الوحدة االجتماعية التي تتحول إلى وحدة 
وعزلة نفسية، ستتسبب لها باكتئاباٍت متواصلة. هذا 
الخوف يجعلها أحيانا تبتذل نفسها، حتى تصل إلى 
حد كرهها الشديد نفسها، واعتبارها أنها ال تستحق 
أنثى  بنفسها،  ثقتها  فقدانها  عليه،  هــي  مما  أفــضــل 
وإنــســانــة، يــجــعــل مــن خطئها الــطــبــيــعــي فـــي  تــجــارب 
في  فتغرق  منها،  التخلص  يمكنها  ال   

ً
كــارثــة الــحــيــاة 

دوائر من كوارث متتالية، تزيد من إحساسها بالكآبة 
والعزلة والوحشة، وتمنعها من االستمتاع بأخطائها، 
التحكم   تمتلك 

ً
امــرأة فأخطاٌء كهذه، يمكنها أن تسعد 

التحكم  تمتلك  وبــالــتــالــي،  وبــاســتــقــاللــيــتــهــا.  بحياتها 
بمساحات وحدتها وأقفالها. هل نحتاج جميعا، نحن 
ن 

ّ
نساء هذه املجتمعات، اللجوء للتحليل النفسي، لنتمك

مـــن الــحــديــث عـــن مــخــاوفــنــا وهــواجــســنــا عــلــنــًا، وعــن 
الحديث عن أخطائنا ورغباتنا واحتياجاتنا الجسدية 
والنفسية من دون الخوف من تقييم اآلخرين لنا، حتى 
على  اإليجابي  التقييم  ففي  إيجابيا؟  التقييم  كــان  لو 
أوال،  النساء  ثّمة وصاية، ما نحتاجه، نحن  سلوك ما 

هو التخلص من كل أنواع الوصاية.

سيرة واحدة هي سيرة كل النساء

وأخيرًا

تخاف المرأة من هذه الوحدة 
االجتماعية التي تتحول إلى 

وحدة وعزلة نفسية، ستتسبب 
لها باكتئاباٍت متواصلة
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