
 إريك غوير
 العنف والّشرف

 حول جرائم أبناء المهاجرين في برلين
َيتمتَُّع، .  عاما ويقيم في العاصمة األلمانية برلين16ُمراد شاب ترآي يبلغ من العمر 

مراد الذي . على حد قوله، بلياقة بدنية عالية ويتدرب، يوميًا، على رياضة المالآمة
الف، ُيِحبُّ رواية الحكايات تمّلصًا من حكايته اتهمته المحكمة بالّنهب، والَجرح واإلت

لقد هدد أحد أقرانه واعتدى عليه بالضَّرب؛ ألنه آان يطمع في الحصول . الخاصة
 .على هاتفه الخلوي
 نهٌب وإحراق

بفضل قانون العقوبات الخاص بالشباب لم ُيزجَّ بمراد في السجن، وإنما تم إرساله إلى 
ومحمد )  عاما17(وتامر )  عاما17( ِآيْم ِليتعلم مع (Lebenswelt)" عالم الحياة"مؤسسة 

. والشاب األلماني ُطوْم عالقًة أفضل مع اآلخرين، بعيدا عن أعمال العنف)  عامًا18(
ِآيْم ُمتََّهٌم بسرقة سائق سيارة ُأْجرة، ومحمد متهم مع صديق له بإشعال النار في أحد 

 . النهب، على غرار مرادالمخازن أّما تامر وتوم َفُمتََّهَماِن ب
يلتقي هؤالء الشباب مرتين في األسبوع تحت رعاية الُمشرفْين االجتماعين أوليفر 

 .شتوبر وُعصمان زونميكيك
. مراد، وِآيْم، وتامر، ومحمد ينحدرون من أصول أجنبية، َوُوِلدوا، جميعًا، في ألمانيا

 عندما يتعلق األمر بتفسير لذلك، َفُهْم ال يجدون صعوبة في التواصل مع اآلخرين إّال
 الذي هدد سائق سيارة أجرة -ما قاموا بهم من أعمال عنف وإجرام، وِإْن آان آيم

 .  ُيرجع سبب جريمته إلى الّسأم والفراغ-بالسالح
 

 آفاق محدودة
إذا حاول أحد ما إزعاجي أو : "ُيِصرُّ تامر على ضرورة احترام اآلخرين له، فيقول

وآما هو الحال ". نى سأضطر إلى ضربه إلى أن أشفي غليليالتحرش بصديقتي، فإ
بالنسبة إلى ِآيم، يعيُش تامر ومراد مع والدتيهما باستثناء محمد الذي ترعرع في عائلة 
عادية، بين أمه العراقية وأبيه اللبناني، وهو الشاب الوحيد في هذه المجموعة الذي 

دة الدراسة الثانوية ليستطيع، يتعلم في مدرسة عليا، ويرغب في الحصول على شها
أما تامر فسيكون سعيدا إذا تم َقُبوُلُه ِلَتَعلُِّم مهنة التَّْبييض . بعدئذ، دراسة الفنون التشكيلية

لذلك، فهو يتمنى، اآلن، بعد أن ضاقت به اآلفاق، . في إحدى مدارس التكوين المهني
ومنذ أن .  ترآيأن يحصل، بمساعدة أحد أقربائه، على أي عمل يدوي في مصنع

أضحى هؤالء الشباب يفكرون آثيرًا في المستقبل " عالم الحياة"دخلوا إلى مؤسسة 
علما أنهم يواجهون عراقيل في المجتمع األلماني أآبر من تلك التي يواجهها أقرانهم 

 . األلمان
مراد، وِآيم، وتامر، ومحمد، وُطوْم يتصفون بسلوآات عنيقة وسخيفة، وغالبًا ما 

وداخل هذه المؤسسة يتعلم هؤالء . ون عن الشرف الذي يجب الدفاع عنه بالعنفيتحدث
الشباب المعاييَر األساسية التي تقوم عليها العالقة بين األفراد في المجتمع، َفِكيْم تعلم 
الليونه في موافقه دون أن يكون، بالضرورة، في مرآز االهتمام، وصار يهتم، أآثر 

على شهادة المدرسة المهنية ليزاول، بعدها، مهنًة في من أي وقت مضى،  بالحصول 
 . القطاع التجاري

وإذا آانت نسبة اإلجرام قد تراجعت في صفوف الشباب األلمان، وفق ما تشير إليه 
، إال أن هذه االحصائيات تشير، أيضا، إلى أن 2005احصائيات الشرطة في برلين عام 

 في المائة من 28,8ناء المهاجرين إلى نسبة األعمال اإلجرامية قد ارتفعت عند أب

 1



 في المائة من 12,5مجموع أعمال العنف والجرائم التي سجلتها السلطات األمنية مقابل 
 . هذه األعمال عند الشباب األلمان

 
 حياٌة في عالمين

 12لم يرتكب أي جريمة من قبل، جاء مع والديه و)  عامًا20(الشاب الفلسطيني منير 
  أحد معسكرات الالجئين 1990مانيا لطلب اللجوء بعد أن غادروا عام من إخوته إلى أل

في جنوب لبنان، فعاشوا في شقة صغيرة برلين في ظروف صعبة وخوف دائم من 
التهجير القسري إلى بالدهم خصوصا أنهم آانوا يحصلون على إذن مؤقت لإلقامة لم 

ى تجديد مدة إقامتهم يكن يسمح لهم بالعمل، فكانوا يضطرون، آل ستة أشهر،  إل
 .الحرب األهلية ه أنياُبتنهش خوفًا من العودة إلى وطنهم الذي

 ألف شخص من طالبي اللجوء يعيشون على 15ويعيش في برلين، حاليًا، حوالي 
 وهذا سبب من األسباب التي ،ال يجيدون األلمانية، وأمِّيون في الغالبوهامش المجتمع 

فإن ة شرطة برلين لإلجراءات الوقائية، يحسب مفوضو. والعنفتدفع بهم إلى اإلجرام 
أغلب أبناء المهاجرين العرب الذين يرتكبون أعمال العنف واإلجرام ينحدرون من 

وعليه، فقد قامت السلطات بتدريب موظفين خاصين يعملون . أصل فلسطيني أو لبناني
 . على الحيلولة دون استفحال الجريمة في صفوف المهاجرين

على الرغم من أن منير َتعلََّم، منذ البدابة، في مدرسة ألمانية، إال أنه فشل في الدراسة، 
فلم يأبه بواجباته المدرسية، وبدأ يتعارك مع زمالئه، ولم يتمكن، بالتالي، من الحصول 

عالم األسرة حيث يكون : إنه يعيش في عالمين متناقضين: على شهادة المدرسة المهنية
إلذعان ألبيه الذي يفرض سلطته بالقوة، وعالم المدرسة حيث تسود مجبرًا على ا

 .مبادئ الديموقراطية والحرية
 
 ثقافة أبوية  

 َتَمكََّن منير من إيجاد عمل في صالون الحالقة، وَيعتبر “Gangway„بمساعدة جمعية 
تعلمه من األخطاء التي ارتكبها بمثابة إعادة تربية له، فأضحى، اآلن، على غير 

والجدير بالذآر، في هذا . ادته، مؤدبًا، ودؤوبًا، وحريصًا على حقوق اآلخرينع
الصدد، أن مجتمع األغلبية لم ُيدرك، على مدى عقود من الزمن، أنَّ  أبناء المهاجرين 
يعيشون داخل ثقافتين مختلفتين تمامًا، أي داخل ثقافة ألمانية تقوم على مبادئ السلم 

هة، وداخل ثقافة أبوية متسلطة تؤمن باالستبداد والعنف، واالصغاء إلى اآلخر، من ج
من جهة أخرى، مما ُيرغُم العديد من أبناء المهاجرين على الهروب إلى الشارع، بعيدًا 

وهذا ما أآدته الدراسات التي خلصت إلى أن السواد األعظم . عن عنف األب وجبروته
 .الزمة في األسرةمن أبناء المهاجرين ال يشعر باالهتمام والرعاية ال

 
 مشاآل التعليم

َهربًا من َصرامِة آبائهم، يلجأ األطفال األتراك إلى الشارع، فيواجهون صعوبات في 
التعليم، ويعانون، الحقًا، من البطالة التي تدفع بهم، بالتالي، إلى ممارسة العنف 

 التكوين االجرام، وحْسَب اإلحصائيات، فقد تراجعت نسبة أبناء المهاجرين في مدارس
إلى الثلث في مناطق الغرب األلماني، وغادر ربع التالميذ من   1999المهني منذ عام 

وتعترُف وزارة . أصول أجنبية مدارَس برلين دون الحصول على شهادة دراسية
التعليم األلمانية بأن الحكومة لم ُتوِل، منذ زمن بعيد، أهميًة آبرى للمشاآل التي يعاني 

باإلضافة إلى ذلك، ال يكترث المهاجرون، عادًة، . ب في المدارسمنها هؤالء الشبا
بتعليم أبنائهم، وال يجيدون اللغة األلمانية مما يضع أمام المدرسين صعوبَة التواصل 
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وللتغلب على هذه العراقيل، قررت السلطات األلمانية المختصة تعييَن مزيد من . معهم
 .المشرفين اإلجتماعيين األجانب

 
 باءإدماج اآل

في أحد المناطق التي يقطنها العمال والفقراء في برلين تراجعت نسبة الجريمة منذ أن 
  تخرج إلى الشارع لمعالجة قضايا األجانب َعن قرب، أما “Gangway„صارت جمعية

التي تقوم برعاية أبناء المهاجرين الذين ارتكبوا أعماًال " عالم الحياة"مؤسسة 
بآباء هؤالء الشباب الذين " راْيِنيْكْنُدورْف"ْدرَستْيِن من مدارس  إجرامية، َفَتْهَتمُّ في َم

آانوا يرفضون، في السابق، أيَّ حوار مع المدرسين، وتهتمُّ، أساسًا، بالمشاآل التي 
تعاني منها العائالت المهاجرة َآالطالق، والبطالة، واالعتداء الجنسي على األطفال، 

 باللغة األلمانية أو العربية أو الترآية، مشكلَة التغيُّب وَتتناوُل مع هؤالء اآلباء، سواء
 .عن المدرسة، والنظام التعليمي

باإلضافة إلى ذلك، ُتَقدُِّم المؤسسة دروسًا في التربية خصوصًا أنَّ الجيل الثاني من 
المهاجرين ال يزال، هو أيضًا، يقوم بتربية أبنائه حسب التقاليد التي نشأ في ظاللها 

طانه األصلية، وأنَّ نسبَة البطالة والحاصلين على اإلعانات ارتفعت، بشكل داخل أو
آبير، خالل التسعينيات في صفوف المهاجرين في برلين مما ُيَشكُِّل، في نظر 

وعليه، فإن . الشرطة، أحد العوامل األساسية للمشاآل االجتماعية بما فيها االجرام
، أوليفر شتوبر وُعصمان زونميكيك، "الحياةعالم "المشرَفْيِن االجتماعين في مؤسسة 

َيقترحان، عالوة على إدماج اآلباء في عملية التوعية، ضرورَة إشراك هؤالء في 
 . الدروس واألعمال العامة حتى ُتؤتي هذه العمليُة ُأْآَلها
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