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متطرف يميني قتل تسعة من أصول تركية العام الماضي ()Getty

يتصاعد خطاب اليمين المتطرف في ألمانيا ويكتسب المزيد من أصوات الناخبين عبر أساليب تخويف متنوعة ،ما أدى
لتزايد جرائم اإلسالموفوبيا وما يرتبط بها من عنصرية تتنامى في مقاطعات ما كان يعرف بألمانيا الشرقية سابقا

اإلسالموفوبيا
في ألمانيا
استغالل قدامي المهاجرين
للتحريض على الالجئين

برلين ـ باسل الحمدو

ت ـ ـن ـ ـفـ ــس ال ـ ـثـ ــاث ـ ـي ـ ـنـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري
أحـ ـم ــد ال ــزعـ ـب ــي ال ـ ـص ـ ـعـ ــداء ،عـقــب
ن ـتــائــج ان ـت ـخــابــات ح ــزب االت ـحــاد
الــديـمـقــراطــي املـسـيـحــي ،والـ ــذي تنتمي إليه
املـسـتـشــارة األملــان ـيــة أنـجـيــا مـيــركــل ،بعدما
أفضت إلــى وصــول أرمــن الشيت إلــى رئاسة
الحزب في  16يناير/كانون الثاني املاضي،
ما يعد خطوة أولية نحو منصب املستشارية.
«وقــوبــل صعود الشـيــت ،وهــو وزيــر هجرة
واندماج سابق ،بارتياح بني الالجئني بعد
تصاعد خطاب الكراهية بشكل متفاقم منذ
عام  ،2015في ظل الصعود السياسي لحزب
الـبــديــل مــن أج ــل أملــانـيــا اليميني املـتـطــرف
وال ـش ـع ـب ــوي ،بـيـنـمــا ظ ــل الش ـي ــت امل ـع ــروف
بسياسته الليبرالية والقدرة على التواصل
مــع مجتمعات املـهــاجــريــن حليفا مخلصا
مل ـيــركــل ،وداف ـ ــع ع ــن مــوق ـف ـهــا ف ــي اسـتـقـبــال
مئات اآلالف من طالبي اللجوء» ،كما يقول
ال ــزع ـب ــي والـ ـ ــذي ي ـ ــدرس ف ــي جــام ـعــة بــرلــن
لـ«العربي الجديد».

معاناة الفئة األكبر
من المهاجرين
تـكـشــف نـتــائــج دراسـ ــة «مــاكــس مـقــابــل م ــراد:
درجـ ـ ـ ــات أق ـ ــل فـ ــي اإلمـ ـ ـ ــاء ألط ـ ـفـ ــال امل ـ ـ ــدارس
االبتدائية مــن خلفية تركية» وال ـصــادرة عن
جــامـعــة مــانـهــايــم فــي يــولـيــو/تـمــوز  2018أن
ال ـطــاب مــن أص ــول تــركـيــة يـمـنـحــون مــن قبل
املعلمني واملـعـلـمــات األمل ــان عــامــات أق ــل مما
يمنح لنظرائهم األملان رغم تشابه اإلجابات،
ورصدت الدراسة إجابات  204طالب في كلية
تــدريــب املـعـلـمــن بـمـتــوســط أع ـمــار  23عـ ًـامــا.
وك ــان الـعــامــل الــوحـيــد الـحــاســم فــي اخـتــاف
الدرجات بينهم هو اسم الطالب.
ويبلغ عــدد املهاجرين األتــراك في أملانيا 2.8
مليون مهاجر ،مــن بينهم مليون و 400ألف
تــركــي يـحـمـلــون جـ ـ ــوازات س ـفــر أملــان ـيــة وفـقــا
إلحـ ـص ــاء ص ـ ــادر ف ــي عـ ــام  2019ع ــن مـنـصــة
خــدمــات الــاجـئــن اإلعــامـيــة والـتــي تتضمن
م ـع ـلــومــات أس ــاس ـي ــة حـ ــول ب ـي ــان ــات ال ـه ـجــرة

واالن ــدم ــاج والـلـجــوء فــي أملــانـيــا ،ومــن بينهم
املسن األملاني من أصل تركي جوركان أونور،
والــذي قال لـ«العربي الجديد»« ،ساهمنا في
بناء هــذا البلد ،وكنا نعتقد أن أبناءنا على
األقـ ــل سـيـصـبـحــون جـ ــزءًا م ــن ه ــذا املـجـتـمــع،
لكنهم يعاملوننا كأملان درجة ثانية ،وتنامي
ش ـع ـب ـيــة حـ ـ ــزب الـ ـب ــدي ــل املـ ـ ـع ـ ــادي ل ــأج ــان ــب
يجعلنا نقلق من أن القادم أسوأ».
وجــاء أونــور إلــى أملانيا مطلع الستينات من
القرن املاضي في ظل هجرة تركية متنامية،
كما يقول مضيفا «:أطلقوا علينا لقب العمال
ال ـض ـي ــوف ،م ــا ي ـع ـنــي أن ـن ــا سـنـبـقــي ضـيــوفــا
حتى مع حصولنا على الجنسية ومع تنامي
ال ـت ـطــرف وال ـع ـن ـصــريــة ي ـب ــدو أن ـن ــا سنعيش
أي ــام ــا ع ـص ـي ـبــة ،وخ ـص ــوص ــا ن ـس ــاء ن ــا مـمــن
يــرتــديــن ال ـح ـجــاب» ،وال يخفي ح ــزب البديل
ع ـن ـصــري ـتــه ض ــد األت ـ ـ ـ ــراك ،إذ قـ ــال أل ـك ـس ـنــدر
غاوالند رئيس الكتلة البرملانية لحزب البديل
في «البوندستاغ» ،في تصريحات صحافية
مـنـتـصــف ف ـبــرايــر/ش ـبــاط « :2018األت ـ ــراك ال
ينتمون إلى أملانيا».
لكن الخبير األنثروبولوجي شتيفان هيرت،
والــذي يجري دراســة عن الخطاب اليميني
في أملانيا ،يقول إن مضمون خطاب الكراهية
ال يتعلق بعرق أو دين بقدر ما هو معاد لكل
ما هو غريب وقادم من الخارج ،وهذه سمة
موجودة في كل الشعوب وال تخص شعبا
بعينه ،إال أنها قد تكون مرتفعة لدى بعض
الـشـعــوب أكـثــر مــن األخـ ــرى ،نـظــرا للظروف
التاريخية التي مرت على بلد ما وأصبحت
ج ــزءا مــن الــذاكــرة الجمعية للشعب ،وهــذا
ما يمكن مالحظته بشكل متدرج ومتباين
داخ ـ ـ ــل ال ـب ـل ــد ال ـ ــواح ـ ــد ،ف ـم ـث ــا امل ـق ــاط ـع ــات
الــواقـعــة فــي القسم الغربي مــن أملانيا أكثر
ترحيبا بالالجئني من املقاطعات الشرقية،
م ـض ـي ـفــا ف ــي إفـ ــادتـ ــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
«:خطاب التطرف في أملانيا ليس حكرا على
أبناء البلدان املستضيفة ،بل تبنى جزء من
قــدامــى املـهــاجــريــن ال ـخ ـطــاب الـيـمـيـنــي ضد
القادمني الجدد».
ووث ـقــت دراس ــة هـيــرت املـتــوقــع صــدورهــا مع
نهاية العام الجاري «أن تطرف بعض قدامى

 34751عضوا في
حزب البديل من
أجل ألمانيا اليميني
الشعبوي
السوريون في
المرتبة الثانية من
حيث عدد األطباء
األجانب بألمانيا

املهاجرين ورفضهم فكرة فتح الـحــدود أمام
موجات الـنــزوح عــزز خطاب اليمني املتطرف
فــي أملــانـيــا وه ــو مــا انـتـشــر بـعــد مــا أصبحت
صـحــف وق ـنــوات تـلـفــاز تستشهد بخطابات
مـ ـه ــاج ــري ــن قـ ــدامـ ــى وت ـ ـفـ ــرد لـ ـه ــم م ـس ــاح ــات
للحديث عن مخاطر وصــول موجات جديدة
مــن الــاجـئــن عـلــى املـجـتـمــع األمل ــان ــي» ،األمــر
الـ ـ ـ ــذي اس ـت ـغ ـل ــه حـ ـ ــزب الـ ـب ــدي ــل فـ ــي حـمـلـتــه
امل ـنــاه ـضــة ل ـل ـم ـهــاجــريــن ،إذ ش ـ ــارك الــاجــئ
السوري كيفورك املاسيان والــذي تم تعيينه
موظفا في كتلة الحزب البرملانية في خطابات
وفعاليات للتحذير من «خطر املهاجرين».

تصاعد جرائم اإلسالموفوبيا
وثقت إحصائيات وزارة الداخلية االتحادية
وق ـ ــوع  950جــري ـمــة إس ــام ــوف ــوب ـي ــا ف ــي عــام
 ،2017فيما تــم تسجيل  824جريمة فــي عام
 ،2018بينما سجل التقرير السنوي الصادر
ع ــن م ـك ـتــب م ـنــاه ـضــة ال ـت ـم ـي ـيــز ف ــي يــون ـيــو/
حزيران  ،2020ارتفاع عدد جرائم العنصرية
املسجلة ضد املسلمني في أملانيا بنحو عشرة
ف ــي امل ــائ ــة ،وأك ـ ــدت ال ـح ـكــومــة أن املــؤس ـســات
واملنظمات التابعة للمسلمني تعرضت لـ 871
اعتداء في  ،2019أسفرت عن مقتل شخصني،
وإصابة  33آخرين بجروح.
وت ــأس ــس مـكـتــب مـنــاهـضــة الـتـمـيـيــز ف ــي عــام
 ،2006ويـ ـق ــدم امل ـ ـشـ ــورة ل ــأش ـخ ــاص ال ــذي ــن
يـتـعــرضــون للتمييز بسبب أصـلـهــم العرقي
أو انتمائهم الديني أو ميولهم الجنسية أو
بسبب أعـمــارهــم .وشملت الـحــوادث املسجلة
ف ــي الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،إثـ ـ ـ ــارة ال ـف ـت ـن ــة وإت ـ ــاف
املمتلكات وســب وإهــانــة املسلمني والتعدي
على ممتلكات الغير والكتابة على الجدران.
ومن بني من تعرضوا لالعتداءات العنصرية،
أيمن مزيك رئيس املجلس األعلى للمسلمني
فــي أملــانـيــا منذ عــام  ،2010وال ــذي يعتبر من
أبـ ــرز الـشـخـصـيــات ف ــي ال ـب ــاد ،وع ـلــى الــرغــم
مــن أن مــزيــك ول ــد ع ــام  1969فــي مــديـنــة آخــن
مــن أم أملــان ـيــة وأب سـ ــوري ،لـكـنــه مــع تنامي
ال ـكــراه ـيــة ض ــد املـسـلـمــن ب ــات يـتـلـقــى مـئــات
الـتـهــديــدات بــالـقـتــل والـشـتــائــم عـبــر الــرســائــل
البريدية ،ووسائل التواصل االجتماعي ،كما
يـقــول لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،مضيفا أن حــزب
البديل والعنصريني هم األقلية ،لكن األكثرية
الصامتة باملقابل يجب أن ترفع صوتها في
مــواج ـهــة خ ـط ــاب ال ـكــراه ـيــة الـ ــذي يـسـتـهــدف
املسلمني في أملانيا ،بعدما وصلت العنصرية
والكراهية إلى حد لم يسبق له مثيل» ،وتابع:
«ال ـع ـن ـصــريــة ت ـصــاعــدت بـفـعــل ح ــزب الـبــديــل
وح ــرك ــة «وط ـن ـيــون أوروب ـ ـيـ ــون» ض ــد أسلمة
الـغــرب (بيغيدا) وشخصيات سياسية ،إلى
جانب ما لعبه اإلعالم من دور في التحريض.
نتمنى من السلطات األملانية القيام بردة فعل
واضحة حيال ذلك».
وم ـ ــن ب ــن أدوات وأس ـ ـبـ ــاب ت ـع ــزي ــز خ ـطــاب
ال ـكــراه ـيــة ،تـسـلـيــط وس ــائ ــل اإلع ـ ــام املـعـبــرة
عـ ــن ال ـي ـم ــن ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـج ــرائ ــم
ال ـت ــي ارت ـك ـب ـت ـهــا نـسـبــة قـلـيـلــة م ــن الــاجـئــن
وتـصــويــرهــم عـلــى أن ـهــم مـجــرمــون مــن خــال
ضـ ــخ أخ ـ ـبـ ــار س ـل ـب ـي ــة شـ ـب ــه ي ــومـ ـي ــة ع ـن ـهــم،
وترسيخ فكرة مفادها أن أملانيا تواجه غزوا
بــربــريــا ،وفــق مــا رصــده الــاجــئ والصحافي
ال ـس ــوري مـحـمــد الـشـيــخ ع ـلــي ،والـ ــذي يعمل
عـلــى قـضــايــا الــاج ـئــن ،مـضـيـفــا لــ«الـعــربــي

الجديد»« :دعم قدامى املهاجرين تلك النظرة
امل ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل ،إل ــى ح ــد ت ـصــويــت بعضهم
لـ ـح ــزب ال ـب ــدي ــل ف ــي م ــدي ـن ــة ك ــاس ــل وف ـ ــق مــا
رص ــدت ــه» ،لـكــن عـلــي يـتــوقــع بــاملـقــابــل تــراجــع
خطاب الكراهية في السنوات املقبلة بسبب
تــوافــق أوروب ــي على محاربة صعود اليمني
املتطرف ،واندماج العدد األكبر من الالجئني
الجدد وخاصة السوريني الذين أصبح أكثر
من نصفهم يعمل أو يــدرس ،وهــو ما يؤيده
الطبيب ال ـســوري محمد املـحـمــود املقيم في
مدينة ماينز ،مشيرا إلى إحصائيات صادرة
غرفة األطباء األملانية في عام  ، 2017رصدت
قــدوم  10آالف طالب طــب بشري إلــى البالد،
م ــا شـكــل وفـ ــرة ف ــي األط ـب ــاء وج ـعــل املـشــافــي
األملانية تختار األفضل واألكـفــأ عقب موجة
اللجوء الكبيرة في .2014
ويـبـلــغ ع ــدد األط ـبــاء الـســوريــن الـعــامـلــن في
أملــان ـيــا م ــن غ ـيــر ال ـحــاص ـلــن ع ـلــى الـجـنـسـيــة
 3632طـبـيـبــا ،وي ــأت ــي ال ـســوريــن ف ــي املــرتـبــة
الثانية من حيث عــدد األطـبــاء األجــانــب ،بعد
الــرومــانـيــن ،وحـصـلــوا عـلــى تــرخـيــص ودعــم
حكومي ،فيما يعمل  2300صيدالني سوري
فــي قطاعات األدوي ــة املختلفة والصيدليات،
وفق إحصائيات غرفة األطباء األملانية.

الخطر القادم من الشرق
بـ ـل ــغ ع ـ ــدد أعـ ـ ـض ـ ــاء ح ـ ــزب ال ـ ـبـ ــديـ ــل34751 ،
عـ ـضـ ـوًا ،ب ـح ـســب ب ـي ــان ــات م ـن ـصــة اإلح ـص ــاء
 statistaال ـصــادرة فــي ديسمبر/كانون األول
 ،2020ف ـي ـم ــا ك ـش ـف ــت نـ ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
املحلية األخ ـيــرة وال ـتــي ج ــرت فــي سبتمبر/
أيلول  ،2019أن قــوة الحزب تكمن في أملانيا
الشرقية وتصدرت ساكسونيا النسبة األعلى
للمصوتني لصالح الحزب بنسبة  27.5باملئة
م ــن األصـ ـ ــوات ب ــزي ــادة بـلـغــت نـسـبـتـهــا 17.8
ّ
بــاملـئــة مـقــارنــة بــاالنـتـخــابــات الـســابـقــة .وحــل
ثانيًا بعد حــزب املـسـتـشــارة األملــانـيــة أنغيال
م ـي ــرك ــل ،ال ـ ــذي ي ـح ـكــم ال ــوالي ــة م ـنــذ ال ــوح ــدة
األملانية ،والذي حصل  32باملئة من األصوات،
وفي والية براندنبورغ التي يحكمها الحزب
االشتراكي ،الشريك في ائتالف ميركل ،حقق
حزب البديل املركز الثاني بحصوله على 23.5
بــاملـئــة مــن األص ـ ــوات ب ــزي ــادة نـحــو  11باملئة
ع ــن االن ـت ـخ ــاب ــات امل ــاض ـي ــة ،وه ــو م ــا يـفـســره
ال ـبــاحــث امل ـخ ـتــص ف ــي ح ــزب ال ـبــديــل بـمــركــز
كوريكتيف لألبحاث االستقصائية ماركوس
بـيـنــزمــان ب ــأن ال ـحــزب وج ــد بيئة خصبة في
مقاطعات أملانيا الشرقية وسكانها ،مشيرا
إلى أن جانب معتبر من السكان مازال متأثرًا
بالديكتاتورية التي نشأ عليها قبل هدم جدار
بــرلــن قبل نحو ثــاثــن عــامــا ،وتــابــع« :يقدم
حزب البديل نفسه في تلك الواليات على أنه
معاد للمهاجرين واالتـحــاد األوروب ــي ،وهذا
طــريــق سـهــل ملـخــاطـبــة فـئــة منغلقة تتملكها
مـشــاعــر ال ـخ ــوف م ــن ال ـغــربــاء األوروبـ ـي ــن أو
ال ــاج ـئ ــن ال ـس ــوري ــن واألف ـ ـغـ ــان ،وي ــزع ــم أنــه
بــوصــولــه إلــى الحكم سيخلص أملــانـيــا وتلك
املقاطعات من املشاكل األمنية والفقر ونقص
الـتـنـمـيــة وم ـش ــاك ــل ال ـس ـك ــن» ،وهـ ــو م ــا يقلق
الالجئني املتواجدين في تلك املناطق والذين
بــات بعضهم يفكر فــي االنـتـقــال خــاصــة بعد
االع ـت ــداءات الـتــي شهدتها مدينة كمنيتس،
ب ــوالي ــة ســاكـســونـيــا ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب ،على
املهاجرين من قبل يمينيني متطرفني.

