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ولهذا تدير الكاتبة مرك ًزا للقاء الثقا ّيف يف هايدلربغ يت ّم
فيه ت�شجيع النا�س على التع ّرف �إىل �أ�شكال خمتلفة من
الثقافة وال��ف��ن وت��ب��ادل خ�برات اللقاء ومعاي�شتها ،وب���أن
لديهم اخ��ت�لاف��ات ،خا�صة الثقافة الأخ���رى ،لكن لديهم
�أي�ضاً نقاط م�شرتكة ،نقطة االلتقاء هذه هي �أملانيا بلدهم
وعليهم امل�ساهمة يف تنميتها .يف هذا امل�شرتك� ،أي يف هذا
ال��ـ»ن��ح��ن نخلق م��ع��اً حل��ظ��ة ،و�أم�����س��ي��ة ،وحم��ادث��ة» ،يحدث
ما ت�سميه الكاتبة « ُ�صنع يف �أملانيا» هنا تكمن الق ّوة حني
يت ّم خلق «م�شروع �أدبي» �أو»برنامج مناق�شات بني النا�س».
وهذا امل�شرتك لدى الكاتبة يعني :ك ّل ما هو تاريخي� ،إذ
منذ ما بعد احلرب العاملية الثانية تع ّلق الأمر بامل�شرتك
يف الأمن والرخاء وال�سالم ،يف �أملانيا ويف �أوروبا.
تطرقت الكاتبة كذلك لتخ ّوفات الأملان من وجود جمتمع
م��وا ٍز يف �أملانيا .وتعتقد املُ�ؤ ّلفة �أن��ه من الأف�ضل احلديث
عن وجود �أحياء كاملة منعزلة ،يتوا�صل فيها النا�س بلغة
ال��وط��ن ،حيث يتم متييزهم ع��ن طريق الثقافة وينعدم
التبادل التفاعلي ،وهذا يقود �إىل احلديث عن التعدّدية
ال��ث��ق��اف��ي��ة .وم����ن ال�����ص��ع��ب �إذاً احل���دي���ث ع���ن جم��ت��م��ع��ات
موازية .لكن يجب االهتمام بامل�شكالت التي تعاين منها
ه��ذه الأح��ي��اء :ه��ل يتعلق الأم���ر ب�أ�سئلة اجتماعية؟ هل
يتعلق الأمر ب�أ�شخا�ص ال ي�ستفيدون من التوزيع العادل
ل��ل�ثروات يف ه��ذا املجتمع مب��ا فيه الكفاية؟ �أم ال��ذي��ن ال
ي�ستطيعون الدخول �إىل �سوق العمل؟
ويبدو �أن امل�ؤلفة م�ؤمنة �أي�ضا مبا ميكن �أن يقوم به فعل
ال��ك��ت��اب��ة .فما ميكن �أن يفعله ك��ت��اب م��ا ،ه��و تعزيز تعدّد
الأ���ص��وات وجلب م��واق��ف تكون مثرية للجدل ،وبالتايل
ال�����س��ع��ي ن��ح��و احل����وار م��ث��ل ت��ن��اول احل��دي��ث ال�����س��ل��ب ّ��ي عن
املجتمع الذي ي�ستطيع �إث��ارة املخاوف والبحث عن �صور
ع��دائ�� ّي��ة و���ص��ور رخي�صة ل�ل�أع��داء م��ن �أج��ل �إح���داث �سوء
ال��ف��ه��م« :وع��ن��دم��ا �أق����ول جت��رب��ة/خ�برة ،م��ن ال�����ص��ع��ب �أن
نختلف� ،أعرف الكثري من ق�ص�ص النجاح ،حتدثت �أجنيال
مريكل عن املا�ضي امل�شرتك ،فاملهاجر ي�ساهم يف تطوير
«�صنع يف �أمل��ان��ي��ا» ،املهاجر
ث��روة البلد ،لهذا كتابي ا�سمه ُ
هو اجل��زء غري املرئي لعالمة جتارية ناجحة .ملرئي من
عالمة جتارية ناجحة».
ت�����ؤدي ال��ه��ج��رة �إىل ت��ط��ع��ي��م �أمل��ان��ي��ا ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت ب��ل��داً
ي�ستقطب امل��ه��اج��ري��ن .فقد ا�ستقبل ه��ذا البلد ماليني
الع ّمال ال�ضيوف ،وهي حركة �شاركت بفعالية قو ّية لأن
ت��رت��ق��ي �أمل��ان��ي��ا �إىل م�����ص��اف �أك�ث�ر ال���دول الأوروب���ي���ة رخ��اء
ورف���اه���ي���ة .ل��ك��ن ال�ل ّ
اج��ئ�ين ال�����س��ي��ا���س�� ّي�ين وال���ف���ا ّري���ن من
ال�سوق حتتاج �إليهم ،ولكن
احل��روب ي�أتون هنا لي�س لأن ّ
لأنهم يبحثون عن حياة �أف�ضل .وميكن �أن تكون الهجرة
و�سيلة للبقاء ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة .ف��ال��ه��روب م��ن املتابعة
وال��رغ��ب��ة يف اخل�لا���ص م��ن ال��ع��وز وال��ف��ق��ر ت�شكل دواف���ع
ي�سهل فهمها .كما � ّأن املرء بحث عن فر�ص منا�سبة للعمل
اجليد يف اخل���ارج .والهجرة ه��ي نتيجة منطقية لتوزيع
اخل��ي�رات ب��ط��ري��ق��ة غ�ير ع���ادل���ة .وت�����ش��ك��ل ال��ه��ج��رة �أي�����ض��اً
�سبيال لالطالع على �أح��وال العامل والتع ّلم من البلدان
الأجنبية من خالل اكت�ساب جتارب مهمة.
وي��ب��دو يل �أن ع��ن��وان ال��ك��ت��اب «�صنع يف �أمل��ان��ي��ا» يوحي
بالعالقة املوجودة بني الإدم��اج واالقت�صاد يف ظل توح�ش
الر�أ�سمالية .يتكون الكتاب من �ستة ف�صول ،وهي عبارة عن
خطابات �ألقتها الكاتبة يف منا�سبات عديدة يف الفرتة بني
 2012و :2015مبنا�سبة اليوم التح�ضرييّ للأ�سبوع الثقايف

يف ن��ورن�برغ  ،2012ويف ن���دوة ن��ورن�برغ ل�لان��دم��اج ،2013
ويف ال��ي��وم ال��درا���س��ي ح���ول امل��ف��اه��ي��م اجل��دي��دة يف جمتمع
املهاجرين وال�ص ّناع اجلدد الأملان للميديا يف وزارة الهجرة
والالجئني ،2013ويف منتدى الثقافات يف �شتوتغارت عام
 ،2014ويف ال��ذك��رى اخل��ام�����س��ة وال��ع�����ش��ري��ن ل��ي��وم ال��وح��دة
الأملانية يف ال�سفارة الأملانية يف وا�شنطن . 2015
وتقول الكاتبة� :إن كونها �سفرية الثقافة ،وكاتبة ومديرة
املركز الثقايف يف هايدلربغ� ،أت��اح لها الت�سا�ؤل عن ماهية
�سيا�سة الالجئني التي ت�ستحقها �أملانيا ،ولهذا حتدثت مع
�أ�شخا�ص كثريين يف �إطار نقا�شات الإدماج .هل هم �أجانب؟
�أم مهاجرون؟ �أم هم �أ�شخا�ص ذوو �أ�صول مهاجرة؟
نالحظ � ّأن الكاتبة تهتم ك��ث�يراً باملفاهيم وال ت�ترك �أي��ة
فر�صة للتدقيق يف مفهوم �أو يف م�صطلح وتعترب مدخل
املفاهيم مه ّما جدا من �أجل فهم ثقافة الرتحيب وثقافة
االعرتاف ،كما �أ ّنها تث ّمن العمل االجتماعي امل�شرتك ،فهي
ت�ؤمن مببد�أ الوحدة يف التعدد .وكما تقول امل�ؤلفة :كثري
من النا�س ذوي التجربة يف الهجرة هم جزء من احلياة
ال��ع��ام��ة :ك��م��ق�� ّدم��ات الأخ���ب���ار ،وال��ك��ات��ب��ات ،وال��ري��ا���ض�� ّي�ين،
وال�����س��ي��ا���س�� ّي�ين .ف��ه��ل مي��ك��ن ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي
امل�شرتك يف ظل هذا املناخ؟ هل ميكن �أن يواجه الأملان ذوو
ال�شعر الأ�سود الت�صورات النمطية لأبناء بلدان اجلنوب
التي تنعدم فيه الثقافة ح�سب حمالت و�سائل الإع�لام
املغر�ضة؟
لقد �أ�صيب الأمل��ان ب�صدمة �إزاء موجة الهجمات املعادية
للأجانب التي اندلعت قبل �سنوات قليلة ،واندلع اخلوف
�أي�ضا ج��راء م��وج��ات الالجئني التي اجتاحت ال��ب�لاد من
ناحية ،والهجمات الإره��اب��ي��ة للمتطرفني التي وقعت يف
املدن الأوروبية الغربية من جهة �أخرى .وبعد الهجوم على
�صحيفة �شاريل واعتداءات نوفمرب  2015يف فرن�سا ،ارتبط
نقا�ش �سيا�سة الإدم����اج ب�سيا�سة الأم���ن ،و�أ���ص��ب��ح الإدم���اج
ل ّ��ب الأ�شياء باعتباره مو�ضوع املجتمع وق�ضية ر�أي عام؛
ولهذا تدعو الكاتبة �إىل الإ�ستفادة من �أخطاء املا�ضي :فما
ال��ذي ميكن تع ّلمه من املا�ضي؟ يف املا�ضي جاء �إىل �أملانيا
�أ�شخا�ص كانت ال�سوق حتتاج �إليهم� ،إنهم العمال ال�ضيوف،
�إنها ا�سرتاتيجية :ي�أتي �إلينا من يحتاجه ال�سوق.

يف �صيف � 2015ش ّيدت و�سائل الإعالم العاملية �صورة لأملانيا
ب��ل��داً ك�� ّل��ه �إن�����س��ان�� ّي��ة .ول��ك��ن درو� ً��س��ا يف الإدم���اج ال ميكن �أن
حت ّل امل�شكلة .لقد قامت �أملانيا ب�إدماج ماليني املهاجرين
و�أحفادهم ،و�أدجم��ت كل �شرق �أملانيا .وهي �سيا�سة جعلت
و�سائل الإع�لام واملجتمع ينق�سمان �إىل فريقني :الفريق
الأول ي��ق��ول � ّإن �أمل��ان��ي��ا لي�ست ب��ل��د ه��ج��رة وللمهاجرين،
فعبارة نحن ال�شعب ت��دل عند ه����ؤالء على �أن الأج��ان��ب،
والأج����ان����ب ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون ج�����واز ���س��ف��ر �أمل�����اين ل��ي�����س��وا
ال�شعب� .أ ّم��ا الفريق الثاين ف ُيم ّيز بني املهاجرين الذين
مت جتني�سهم وميتلكون ج��واز �سفر �أمل��اين من الالجئني
املُعدَمني .وترى �أملانيا ب�أنها تواجه تنو ّعاً ،يف حني تت�ساءل
ال��ك��ات��ب��ة ح���ول كيفية ت��ع��ام��ل امل��ج��ت��م��ع ال��دمي��ق��راط��ي مع
�أقل ّياته و�إىل �أي حد ُي َتعامل بجد ّية مع القوانني امل�ضادة
للإق�صاء؟ �إن مفتاح الإدم��اج هو التكوين .ومن ي�ستفيد
من التكوين ميكن �أن مينح �شيئاً لأملانيا :ال يتعلق الأمر
هنا فقط بتع ّلم اللغة الأمل��ان��ي��ة ،ب��ل ب��دخ��ول الطفل �إىل
العامل لكي ي�صبح واحدًا من هذا العامل املتعدد.
ت��رف�����ض ال��ك��ات��ب��ة اجل���زم ب���� ّأن ك��ل امل��ه��اج��ري��ن ج���اءوا ب��دون
ث��ق��اف��ة� .إذا فح�صنا م��ق��ررات م���ادة ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة يف
�أمل��ان��ي��ا� ،سنجد �أ ّن��ه��م ي��در���س��ون الأدب م��ا ب��ع��د ا�ستعماري
وك��ت��اب��ات ع��ن ر���ش��دي ���س��ل��م��ان ،وع��ن الأ���س��اط�ير الهندية.
ويقر�أون عن ال�صراعات الهوياتية للعائالت الربيطانية
املهاجرة ،وعرب �إطالعهم على الأدب الربيطاين يعرفون
بع�ض املعلومات عن املجتمع املتنوع يف بريطانيا ،وهي كتب
حت��ول��ت �إىل �أف�ل�ام �أو م�سل�سالت مم��ا يجعل الربيطاين
يتواجه م��ع املهاجرين .ولكن مل��اذا ال ي��ق��ر�ؤون �شيئا عن
ال��ع��امل امل��وج��ود على �أب��واب��ه��م؟ م��ا ال���ذي يعرفه التلميذ
الأمل���اين ع��ن امل��ه��اج��ري��ن يف املجتمع الأمل���اين يف الثالثني
�سنة الأخرية؟ من هم الكتاب الكبار والكتب الق ّيمة التي
ت�ستوطن ر�ؤو�س وغرف ه�ؤالء التالميذ؟
نالحظ ب�أن الكاتبة عملت على ا�ستثمار جتربتها املهنية
ب�صفتها �صحفية وك��ات��ب��ة ع��م��ود ر�أي يف �صحيفة ال��ي��وم
الربلينية ،وحما�ضراتها ،وخطاباتها ،يف امل���ؤمت��رات ،ويف
ال��ن��دوات ،يف تثبيت جتربتها يف جمال الهجرة واللجوء؛
ف��م��ن ُك��ت��ب��ه��ا ال��ت��ي ت��ن��اول��ت فيها امل��و���ض��وع ن��ف�����س��ه :كتابها
الأول «عقد زواج» ،وجمموعتها الق�ص�صية «كتب رو�سية»،
وروايتها «جمهول الأم»� ،إ�ضافة �إىل مقاالتها يف ال�صحف،
ك��م��ا �أن��ه��ا ا���س��ت��ف��ادت م��ن تنقالتها يف زي��غ��رب ون��ي��وي��ورك
وب��رل�ين ،وم��ن ا�ستقرارها اليوم وعملها م��دي��راً م�ؤ�س�سة
للمركز الثقايف يف هايدلربغ.
---------------------- ال��ك��ت��اب� :صنع يف �أمل��ان��ي��ا :م��اذا يعني �أن تكون �أمل��ان��ي��ا يف�أملانيا؟
 امل�ؤلفة :ياغودا مارينيك ال��ن��ا���ش��ر :ه��وف��م��ان وك��ام��ب��ه ،ه��ام��ب��ورغ ،امل��ان��ي��ا ،الطبعةلأوىل2016 ،
 عدد ال�صفحات� 174 :صفحة -اللغة :الأملانية.
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ألماني ًا في ألمانيا؟
صنع في ألمانيا :ما الذي يعنيه أن تكون
ُ
ّ
لياغودا مارينيك

رضوان ضاوي *
ُتعدّ الكاتبة ياغودا مارينيك من الأ�صوات اجلديدة التي ميكن �أن ُتقدّ م لنا �آراءها وجتاربها املختلفة بخ�صو�ص ملف الهجرة واللجوء واملكان والغربة ،فهي من �أهم
الأ�صوات يف النقا�شات الدائرة حول املهاجرين� :سيا�سي ًا و�أدبي ًا ،واجتماعي ًا.
يف هذا الكتاب ،حتكي امل�ؤلّفة عن بلد الهجرة �أملانيا الذي يعي�ش نقا�شات �ساخنة وه�ستريية عن الهجرة وعن االندماج .والكاتبة وال�صحفية ياغودا مارينيك
املولودة يف �أملانيا من �أبوين كرواتينيُ -تذ ّكر يف كتابها ،ب�أنّ �أملانيا ظ ّلت لفرتة طويلة بلد ًا للمهاجرين .يتحدّ ث املرء اليوم يف �ضوء موجة الالجئني غري النهائيةالرغم من �أنّ الأو�ساط ال�سيا�سية واالجتماعية يف �أملانيا كانت تنفي �أن �أملانيا هي فعال بلد م�ستقبل للمهاجرين �إ ّال �أنّ
عاملي ًا وعن «ثقافة الرتحيب» الأملانية ،فعلى ّ
امل�ؤلّفة تقول :يوجد اليوم �ستة ع�شر مليو ًنا من الذين ُن�س ّميهم «الأملان اجلدد» ،وهم �أ�شخا�ص من �أ�صول �أجنبية هاجروا �إىل �أملانيا ولكنهم يحملون جواز �سفر �أملاين.

تنظر ال��ك��ات��ب��ة يف كتابها ب��ال��ع�ين امل��د ّق��ق��ة �إىل النقا�شات
ال�����س��اخ��ن��ة ع���ن ال��ه��ج��رة وال�ل�اج���ئ�ي�ن م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا
اخل��ا���ص��ة ج�����داً .وال���ي���وم ي�ت�راج���ع دور �أمل��ان��ي��ا ك��م��ا ت��ق��ول
الكاتبة ،ل ّأن ثقافة الرتحيب ال��ت��ي ك��ان��ت �سائدة لعقود
فيها ّ
مت الق�ضاء عليها ب�سبب هي�سترييا الإدم��اج .وتريد
م��اري��ن��ي��ك بكتابها م��ع��ار���ض��ة الأف���ك���ار النمطية يف �أمل��ان��ي��ا
وخمالفتها�« :إنه خطاب اخلوف والعداء ،و�أعتقد �أن �أملانيا
يجب �أن تفهم بو�ضوح ،ما الذي حققناه جمتمعني يف هذا
البلد منذ عقود ،وعلينا �أن ال نخاف ،كما يقرتح البع�ض
ال��ي��وم» .وت�ضرب مث ً
ال بوالديها اللذين ج��اءا قبل عقود
�إىل �أملانيا ب�صفتهما من الع ّمال ال�ض ّيوف ،الذين � ّأ�س�سوا
عائالت هنا .وق��د �أ���ش��ار الكاتب وع��امل االجتماع الأمل��اين
زمييل � Simmelإىل �أن «القوم ي�أتون اليوم وي�ستقرون
لق�ضاء الغد � ً
أي�ضا» ،ومل يعد»القوم ي�أتون اليوم ويرحلون
يف الغد».
ومل تغفل الكاتبة الإ�شارة �إىل حادثة االعتداءات اجلن�سية
لبع�ض ال��رج��ال �ضد فتيات يف ر�أ����س ال�سنة يف كولونيا،
وهي �سابقة مف�صل ّية بالن�سبة لل ّنقا�شات الأملانية الأملان ّية
بخ�صو�ص الهجرة واللجوء- .ومن وجهة نظر الكاتبة-
ه��ذه احل��ادث��ة ه��ي ا�ستثناء م��ن ب�ين اال�ستثناءات ال�س ّيئة
لنقا�شات مع ّينة وجب احلذر منها ،فتقول« :يتحدّث املرء،
يف �أمل��ان��ي��ا ف��ق��ط ع��ن اال���س��ت��ث��ن��اءات ال�سيئة ،م��ث��ل مو�ضوع
الإدم���اج وال��ه��ج��رة� ...إنها فر�صة بالن�سبة لأملانيا ،ولكن
لي�س خطراً عليها».
ولكن ما املق�صود ب ُـ�صنع يف �أملانيا؟ جتيب املُ�ؤ ّلفة »:عندما
�أحتدث الآن عن كولونيا ،و�أحتدث بدون متييز عن ه�ؤالء
ال�شباب ذوي مظهر �أبناء بلدان اجلنوب� ،أجد �أ ّنهم ولدوا
ب��ج��واز �سفر �أمل����اين .ف��ج���أة �أ���ص��ب��ح ه�����ؤالء ال�����ش��ب��اب �ضمن
جمموعة ت��ق��وم ب���أع��م��ال ،ال ي��د لهم فيها» ،فلماذا رك��زت
و�سائل �إع�لام يف حملتها على ق�ضية كولونيا بال�ضبط؟
ن��ت��ح��دّث ه��ن��ا ع��ن ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل و���س��ائ��ل الإع��ل��ام معها،
لأن اجل��رمي��ة ه��ي ج��رمي��ة ،وي��ج��ب احل���ذر م��ن ا�ستعمال
م�صطلحات ،مثل� :أجانب� ،أ�شخا�ص ذوي �أ�صول مهاجرة،



الج��ئ�ين ،منف ّيني� ،إىل غ�ير ذل��ك م��ن املفاهيم التي تثري
���س��وء ال��ف��ه��م ح�ي�ن ت��ت��ن��اول��ه��ا و���س��ائ��ل الإع���ل��ام م���ن جهة
حتري�ض ّية خال�صة.
ي���ت���ك���ون ال���ك���ت���اب ال�����ذي ب�ي�ن �أي���دي���ن���ا م���ن جم���م���وع���ة م��ن
اخلطابات ح ّررتها الكاتبة لأ�سباب خمتلفة ويف منا�سبات
عديدة .ولدت ياغودا مارينيك يف �أملانيا وتعمل اليوم كاتبة
و�صحفية .ول��ك��ن وال�� َدي��ه��ا لي�سا �أمل��ان��ي�ين ،لقد ج���اءا من
كرواتيا ب�صفتهما ع ّماال �ضيو ًفا� ،إذاً مريونيك ذات �أ�صول
مهاجرة ،وتكتب عن هذا املو�ضوع ،وعن مو�ضوع الهجرة
والإدم���اج .تتحدث الكاتبة هنا عن حكاية عائلتها ،التي
متثل حكاية لكل الأوروبيني ال�شرقيني �أي يوغو�سالفيا
م��ا بعد احل��رب ،التي ج��اء منها كثري م��ن الالجئني� ،أيّ
من»الع ّمال ال�ضيوف» .يتحدث املتناولون لق�ضية الهجرة
واللجوء يف �أملانيا ب�شكل عام عن كينونة الأجنبي بو�صفها
كينونة الو�ضيع� ،أو كينونة الطبقة الدنيا ،وكينونة العمال
ال�ضيوف ،والأجانب ،وهي كلمات يتم هم�سها ،وترف�ضها
الكاتبة وبالتايل ترف�ض العبارة املتواترة ب�أنه «بعد �سنوات
اخليين من املهاجرين يوجدون يف كندا،
كثرية نعرف � ّأن ّ
وال�س ّيئني يوجدون يف �أملانيا».
م��ن ال��وا���ض��ح ج���داً �أن ل��ل��ك��ات��ب��ة ن��ظ��رة م��غ��اي��رة للكينونة
الأملانية ،فما معنى �أن تكون �أملانياً؟ وهل �أملانيا خمتلفة
عن غريها؟ لقد ا�ستلهمت الكاتبة ق ّوة معار�ضتها لل�صور
النمطية وامل�سيئة للمهاجرين والالجئني من جتربتها
ال��ف��ري��دة وامل��ه��م��ة :ف��ه��ي �أمل��ان��ي��ة ت��ع��ي�����ش ب���أ���ص��ول وج���ذور
كرواتية حافظت عليها ،ومل تتن ّكر لها.
ً
تقول القاعدة املعروفة �إنه لكي يكون ال�شخ�ص �أملانيا ،يجب
�أن يكون مولوداً يف �أملانيا .واملهاجرون الذين يعي�شون هنا
منذ �ستني �سنة� ،ساهموا كثريا يف تنمية هذه البالد ،مثل
الأملان متاماً .تكتب امل�ؤ ّلفة التي مل تكن �آنذاك �أكرث من
االجتماعي
أجنبي يف نظر النا�س� ،أي �أن و�ضعها
ّ
ابنة عامل � ّ
كان متدن ًّيا جدّا ،قائلة« :يف كينونتي الأملانية �أجد �صدى
الكثري من الأم��ور ،من بينها ما تع ّلمته من وال��ديّ  ،لقد
حملت الكثري من ال�سِ مات الكبرية من عائلتي �إىل هذا

البلد باعتباري فاعلة اجتماعية م�ؤ ّثرة» .وتتحدث امل�ؤ ّلفة
عن العن�صر ّية فتقول� :إن العن�صر ّية كانت من املحظورات
يف �أملانيا ،واتبع املجتمع هناك ا�سرتاتيجية خمتلفة من
�أجل مواجهة املا�ضي ،وتلك الإ�سرتاتيجية مت ّثلت ب�شكل
عام يف مبد أ� التع ّلم من �أخطاء املا�ضي؛ ومن هذا� ،أ�سلوب
التعامل م��ع العمالة امل��ه��اج��رة .حينما ع��زف العمال عن
العودة �إىل مواطنهم الأ�صل ّية بعد انتهاء مهمتهمَ ،ق ِبل
الأملان بوجودهم على م�ض�ض باعتبارهم �ضيو ًفا دائمني،
وبقي الأمر على هذا احلال.
وح���ت���ى ب���داي���ة ال���ق���رن ال����واح����د وال��ع�����ش��ري��ن زع����م ب��ع�����ض
ال�سيا�سيني ال��ب��ارزي��ن � ّأن �أمل��ان��ي��ا لي�ست ب��ل��دًا م�ستق ِب ً
ال
ل��ل��ه��ج��رة ،ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ك��ون��ه��ا ك��ذل��ك ب��ح��ك��م ال��واق��ع
القائم على مدى قرن م�ضى .ويف املا�ضي مل يكن مفهوم
الإدماج معروفاً ،فقد ّ
مت قبول �آباء ه�ؤالء املهاجرين على
�أ�سا�س فكرة �أنهم �سريجعون �إىل �أوطانهم .واليوم تعي�ش
�أملانيا على �أعتاب حت�� ّول كبري .فالنا�س الذين بقوا هنا،
يجب �أن ُت��ر���س��م لهم ال��ط��ري��ق اجل�� ّي��دة لكي يتم ّكنوا من
م�شاركة الأمل���ان احل��ي��اة م�شاركة ف�� ّع��ال��ة .وع��امل��ي��اً ّ
مت مدح
�أملانيا و�شكرها على ثقافة الرتحيب ،لكن الكاتبة ح ّذرت
بخ�صو�ص هذا الأمر« :يف الواقع لدينا هذا االنطباع :يت ّم
حت ّية ال�ضيوف عند عتبة الباب ،ثم يرتكونهم يدخلون،
لكنهم ي�ضعونهم يف ال��رده��ة .وال تت ّم معاملة ال�ضيوف
هكذا ،ال�سيما �إذا كان التفاهم معهم ممكنا».
وت���ط���رح امل����ؤل���ف���ة �أ���س��ئ��ل��ة م��ه��م��ة ج����داً ب��خ�����ص��و���ص ���س��ل��وك
املهاجرين ،من مِ ثل :كيف يجب �أن يت�ص ّرف الأملاين؟ كيف
يجب �أن يت�ص ّرف املهاجر؟ وجتيب الكاتبة ب���أن املجتمع
الأمل���اين هو «جمتمع ي�سري نحو التحول» ،وك��ل لقاء مع
يغي النا�س� ،سواء �أك��ان مهاجراً �أم �أملانياً .ومع
الإن�سان ّ
كل �إن�سان يعي�ش امل��رء خ�برة م��ا ،يح�صل على جتربة ما،
يح�صل على حقيقة ج��دي��دة .يجب �إ ًذا �أن ال يكون لدى
تغيت �أملانيا
النا�س ت�شنجات مع بع�ضهم البع�ض .لقد ّ
رياً وهي يف طريقها للقول ب��� ّأن «�أيّ بلد هو قويّ حني
كث ّ
يُ�سهم فيه �س ّكانه بق ّوتهم».

