
Schule zieht Grenzen – Wir ziehen nicht mit 
املدرسة تضع حدوًدا -نحن نتخطَاهم 

جلسنا حول مائدة ملیئة بالطعام وسألنا أنفسنا: ما الدور الذي تلعبھ الوثائق الثبوتیة في حیاتنا في ألمانیا؟ نحن، األشخاص 
 Jugendliche ohne Grenzen ،IniRromnja ،International Women الذین یقومون بالبحث والفاعلین في

 Verwobene Geschichten´ و Space
كان لدینا الكثیر لنتحدث عنھ. ویمكن لآلخرین أیضاً، بالتأكید، أن یساھموا في العدید من القصص: ما ھو الدور الذي تلعبھ 
األوراق في المشاركة االجتماعیة؟ كیف كان ذلك من قبل؟ كیف أصبح أنھ من الصعب أو المستحیل بالنسبة لبعض الناس 

الحصول على التعلیم والعمل واإلسكان وحریة الحركة والمشاركة السیاسیة؟ كیف كان ذلك من قبل؟ 
  

یا لھ من موضوع كبیر! قررنا لذلك االنخراط في موضوع المدرسة. بالنھایة، كان لنا جمیعاً عالقة بھذا الموضوع في وقت 
ما: البعض لم یستطع زیارة المدرسة لفترة من الوقت، في حین كان یُسمح لبعضنا بالذھاب فقط إلى مدرسة معینة؛ وتم 

تدریس بعضنا اآلخر في فصول منفصلة. تشاركنا تجاربنا مع العنصریة في المدرسة: ما الذي وجھناه ھناك؟ ما ھي 
المواضیع التي تم عالجھا وأیھا لم یتم معالجتھا؟ كیف تم التحدث عنھا؟ أي علم تم تدریسھ وأیھ ال؟ كیف كانت العالقة بین 

الطالب/ الطالبات* وبین المعلمین-المعلمات*؟ ھل انتبھ المعلمون-المعلمات* لمعاملة جمیع األطفال بعدل؟ كیف تعامل 
المعلمین-المعلمات* مع حقیقة أن لدینا أوراق ثبوتیة مختلفة (أو بدون أوراق)؟ في المدرسة، ما الدور الذي لعبتھ حقیقة 

امتالكنا لغات متعددة؟ كیف تعامل المعلمات والمعلمین* مع حقیقة أننا مارسنا دیانات مختلفة -أو لم نمارس شعائر أي دین 
على اإلطالق؟ في المدرسة، أي دور لعبتھ حقیقة أننا أحضرنا علماً من أجزاء أخرى من العالم؟ متى وكیف تم فجـأة منھجة 

مظھرنا، شعرنا، لون بشرتنا، شكل عیوننا ولوننا وحتى أنوفنا من قبل المعلمین-المعلمات*؟ متى أصبحت تغطیة رؤوسنا 
موضوًعا في النظام المدرسي وفي الفصل الدراسي؟ منذ متى بدأ المعلمون-المعلمات* یكلموننا ب »أنتم« أو بالسؤال عن 

»عندكم«؟ متى أسكتنا أنفسنا ومتى لم نتوقف عن الكالم؟ كیف دافعنا عن أنفسنا ضد أشكال عدم المساواة؟ 
  

الكثیر من األسئلة! بالنسبة للمعرض، ركزنا على الخطوة األولى: 
كیفیة الدخول إلى النظام المدرسي لألطفال والشباب-الشابات* والمعلمین-المعلمات*، الذین یُصورون على أنھم غرباء. 

سألنا: ما األثر الذي تتركھ ھذه المعاملة، المبنیة على أساس أنھم ال ینتمون؟ كیف یتم منعھم من الذھاب إلى المدرسة كالناس 
اآلخرین؟ كیف یتعامل الطالب-الطالبات* وأولیاء أمورھم-ن* ومعلمینھم-ن * ومجتمعاتھم-ن * 

المحلیة بأكملھا معھم عندما یُعاملوا معاملة غیر عادلة؟ 
 Hochschule für Technik und Wirtschaft وجامعة Alice-Salomon-Hochschule- یسعدنا أن جامعة

وأرشیف RomaniPhen Archiv، والمتحف الیھودي Jüdische Museum ومتحف FHXB-Museum حصلوا على 
 Passkontrolle! Leben ohne Papiere in Geschichte تمویل من معھد األبحاث التطبیقیة لمشروع البحث العملي
und Gegenwart مراقبة الجوازات! الحياة بدون أوراق في املاضي والحاضر. ھذا المشروع تم بالتعاون مع شباب-

شابات بال حدود، حركة الروما والقصص المحاكة'. بمشاركتنا مع بعضنا البعض تمكنا من البحث حول أسئلتنا وعرض 
نتائج بحثنا في معرض مفتوح للجمیع. 

مالحظات:  
الكتابة باألبیض واألسود تشیر إلى أنھا تدور حول تموضع اجتماعي لھ عواقبھ الحقیقیة. •
طریقة الكتابة الجندریة مع * تحاول أن تُراعي التنوع الجندري وتنوع الھویات الجنسیّة وتَُمكَُّن •

الشخص من استعمال ھذا التعریف (أو أّال). 
المعرض لیس مجھزا بشكل كامل لكافة أنواع صعوبات الوصول، ویُسِعدنا استقبال أیة مالحظة •

لتغییرات ُمحتََملة. 
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Nicht die Ordnung vereiteln 
 عدم زعزعة النظام 

النظام المدرسي في “المستعمرات األلمانیة” یقسم بین الطالبات-الطالب*على أساس ›لون البشرة‹ و ›الجنس‹. یتم 
تعلیم، ما الذي یفید اإلدارة االستعماریة والمستوطنین-المستوطنات* البيض. ھذا األمر یواَجھ بمقاومة. 

 © Bildarchiv der .الصورة ١: مدرسة البعثات لألطفال السود في ›جنوب غرب أفریقیا األلمانیة‹ حالیاً نامیبیا
 Deutschen Kolonialgesellschaft, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

الصورة ٢:  
طالب مدرسة البعثات السابق والمقاوم ألجل الحریة ھیندریك فیتبوي یَُشّرف في حدائق البرلمان في ویندھویك، نامیبیا. 

  Pemba.mpimaji © .تسجیل من عام ٢٠١٦

الصورة ٣: 
طالب مدرسة البعثات السابق والمقاوم ألجل الحریة صموئیل ماھاریرو یشّرف في اوكاھاندیا، نامیبیا. تسجیل من عام 

 bries © .٢٠٠٦

فیما یسمى ›المستعمرات األلمانیة‹ في القارة األفریقیة (١٨٨٤-١٩١٨)، تمتلئ حیاة السكان السود بالتمییز العنصري 
واالضطھاد من قبل النظام االستعماري. الشعوب االفریقیة ونظامھم االجتماعي، ولغاتھم، وثقافاتھم وعلمھم تم استقصائھا 
وتبدیلھا بكل ما یخدم الحكم االستعماري والمستوطنین-ات* والشركات التجاریة. یحدث ھذا من خالل عنف مباشر ولكن 

أیًضا من خالل االحتیال واستراتیجیات أخرى. یتم تبریر ھذا األمر بحجج عنصریة، بأن السكان األفارقة یجب أن یتم 
تحضیرھم، ‹جلب الحضارة لھم› تبشیرھم وتربیتھم. 

تلعب المدارس البعثات دوراً ھاماً في تنفیذ المشروع االستعماري. ھناك مدارس لألطفال البيض ومدارس لألطفال السود، 

ودروس للصبیان* وتلك للفتیات *. باإلضافة إلى األساسیات في الحساب والقراءة والكتابة، یتم تدریب الصبیان* على 
الحرف والزراعة والفتیات* في التدبیر المنزلي حتى یتمكنوا من القیام بعملھم في مزارع المستوطنین-ات* البيض ← ال 

التخاذ األوروبیة كنموذج. 

ارتیاد مدارس البعثات ال یصب في مصلحة العائالت واألطفال والبالغین-ات السود، ألنھ یمنعھم من ممارسة أعمالھم 
الیومیة. فھم ال یتعلمون في مدارس البيض ما یحتاجون إلیھ والعلم الذي یحتاجونھ. عالوة على ذلك، فإن طریقة وأسلوب 

تداول العلم في ھذه المدارس ال تحاكي لما ھي علیھ في مجتمعاتھم-ن المحلیة. من خالل زیارة مدارس البعثات، یتم نزع 
األطفال من مجتمعھم. استعمال العنف في إجبار األطفال على ارتیاد المدارس في بعض المستعمرات القى مقاومة من 

األطفال وأولیاء أمورھم. 

لدى بعض األطفال والناشئین-ات السود ومعظمھم من الصبیان * من عائالت فاعلة فرصة االلتحاق بمدرسة للتعلیم العالي. 
ھناك یتم تحضیرھم-ن، للعمل كوسیط-ة بین السكان األفارقة واإلدارة االستعماریة األلمانیة. بعضھم یذھبون إلى المدرسة 

في ألمانیا أو یكملون التعلیم المھني ھناك. 
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یستخدم بعض خریجي-ات* المدارس العلیا في البعثات رؤیتھم المكتسبة من النظام االستعماري ومنظومتھ العنصریة 
لتشكیل مقاومة مناھضة لھ. قاد تلمیذان سابقان في البعثة البعثات نضال المقاومة المسلحة في ‹جنوب غرب افریقیا 

األلمانیة›، الیوم نامیبیا: صامویل ماھاریرو، الزعیم السیاسي لـ Ova Herero 'شعب یسكن جزء منھ في جنوب إفریقیا'، 
وھندریك فیتبوي، الزعیم السیاسي والدیني للناما ' شعب أفریقي یتواجد في نامیبیا وجنوب أفریقیا وبوتسوانا. '. 

كذلك ارتاد فتیا-ت* البونامانغا المدارس األلمانیة في الكامیرون واإلمبراطوریة األلمانیة ثم یستخدمون فیما بعد كبالغین 
علمھم للمكافحة االستغالل والقمع االستعماري. ← رودلف دواال مانغا بیل 

Wer ist für wen eine Gefahr?! 
 من يشّكل خطراً على من؟! 

یتّم استبعاد التالمیذ-ات* الیھود والسود باإلضافة إلى أطفال أقلیة ناس الروما* والسینتي* من التعلیم االلزامي ›العام‹ 
في ظل النازیة. 

الصورة ١: الصورة من عام ١٩٠٥ تظھر أطفال برلین في طریقھم إلى المدرسة. النازیة تمحو بشكل متزاید تكوین ھذه 
  Gemeinfrei © .الھیئة الطالبیة

الصورة ٢: مدرسة عمومیة للتّجمع الیھودي في برلین Rykestraße ٥٣، Berlin-Prenzlauer-Berg، بمناسبة 
 Landesarchiv Berlin © .مھرجان ریاضي، ١٩٣٨

 Landesarchiv Berlin ©الصورة ٣: المعسكر القسري في برلین-مارتسان مع ثكنة المدرسة ١٩٣٦
  

في ظل النازیة ینطبق التعلیم اإللزامي ›العام‹ فقط على األوالد والشباب-ات الذین یحملون-ن الجنسیة األلمانیة. وبما أن 
المواطنة یمكن رفضھا ألسباب عنصریة أو سیاسیة أو سحبھا أو قد ال تُمنح على اإلطالق، فإن التعلیم اإللزامي ال ینطبق 

على أطفال ھذه العائالت. 

تم ترحیل ناس الروما* والسنتي* عام ١٩٣٦ إلى المعسكر القسري في مارتسان. تّم ‹تدریس› األوالد في ثكنة حتى 
یُستدعى المعلم للجیش، وبعد ذلك ال یمكنھم الذھاب إلى المدرسة. یجب على األوالد الناشئین والناشئات البالغین-ات من 

العمر ١٢ سنة فما فوق أن یقوموا بالعمل اإلجباري. ویقوم موظفو-ات* ‹مركز أبحاث النظافة العنصریة› بإجراء 
‹فحوصات‹ شبھ علمیة علیھم وعلیھن وتجمیع ما یسمى ›تقاریر العرق‹. وتساھم ھذه بشكل حاسم في القرار المتعلق بنفي 

األشخاص المحتجزین إلى معسكرات اإلبادة. ← أوتو روزنبرغ  

ُسمح لألطفال والطفالت الیھود في البدایة بااللتحاق بالمدارس االبتدائیة. القانون یحّد من نسبة الطالب-ات* الیھود في 
المدارس الثانویة والجامعات، بالنسبة للعدد الكلّي. ولھذا، أصبحت فقط أبواب المدارس الیھودیة الخاصة مفتوحة لھم-ن. بعد 
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Reichspogromnacht عام ١٩٣٨ (لیلة المذبحة الُمرتكبة من النازیین)، لم یعد یُسمح لألوالد والشباب-ات الیھود 
بالذھاب إلى المدارس العامة. ← آنا بوروس 

في عام ١٩٤١، أصدر النازیون والنازیات مرسوًما یقضي بطرد األطفال والطفالت والناشئین-ات من أقلیة السنتي * 
والروما* باإلضافة إلى تالمیذ/تلمیذات* المدارس السود إذا كانوا یشكلون خطراً على «زمالء الدراسة ذووا الدم 

األلماني». أطفال وطفالت برلین من أقلیة السنتي * والروما* لم یعودوا-ن معرضین-ات لھذا األمر: فقد كانوا ُمعتقلین-ات 
منذ وقت طویل في معسكر العمل القسري في مارتسان. في عام ١٩٤٢، تم حل نظام التعلیم الیھودي بأكملھ من قبل 

النازیین-النازیات*. 

»Gestern Integration – heute Abschiebung«  
« البارحة اندماج-اليوم ترحيل » 

في السبعینیات والثمانینات في جمھوریة ألمانیا االتحادیّة BRD وبرلین الغربیة تم تشریع المزید من األحكام التي أدت 
إلى تعلیم منفصل وعدم المساواة في معاملة العدید من األوالد والشباب-ات مع غیرھم-ن من حاملي الجنسیة األلمانیة. 

النقد والمقاومة لم یتوقفا. 

الصورة ١و٢: مظاھرة في كوتبوسار دام في غرب برلین عام ١٩٧٥ لحقوق متساویة في المدرسة ولفرص تعلیم مھني 
 Jürgen Henschel © .متساویة

الصورة ٣ و٤: مظاھرة في ھیرمان بالتز في غرب برلین ضد إصدار مرسوم یُصّعب لم الشمل للعائالت ویسھّل ترحیل 
 Jürgen Henschel © .الناشئین-ات

أوالد المھاجرین-ات العاملین-ات ھم المتضررین-ات بالدرجة األولى. وال یُسمح لھم إال بحضور فصل دراسي إذا كانت 
نسبتھم-ن في الفصل أقل من ٢٠٪، ومن عام ١٩٨٢ أصبحت أقل من ٣٠٪. وإال سیتّم تعلیمھم-ن فیما یسمى بـ ›صفوف 
األجانب العادیة‹ الطالب-ات* الذین لیس لدیھم مھارات اللغة األلمانیة سیكونون في فصول تحضیریة ویجب أن یتحولوا 

إلى فصل دراسي عادي بعد عامین كحّد أقصى. في الواقع، العدید منھم-ن یبقون لمدة أطول بكثیر في ھذه الفصول 
الدراسیة. 

التالمیذ والتلمیذات * الذین تزید أعمارھم عن ١٤ سنة عند دخول البالد والذین، في رأي مكتب المقاطعة المختص، لن 
یكونوا قادرین-ات* على إكمال التعلیم األساسي في غضون عامین، یتوجب علیھم-ن* حضور ›دورات إعادة التأھیل‹ وال 
یحصلون على شھادة مدرسیّة. بدءاً من عام ١٩٨٤ أصبح لألوالد والناشئین-ات* الذین ال یزالون في إجراءات اللجوء حق 

الدراسة ولكنّھ غیر ملزم. اكتساب ھذا الحق ال یتّم إال بعد أن یقوم أولیاء األمور بتقدیم طلب. وألنھ ال یتم إعالم أولیاء 
األمور بالصورة كافیة، فإن آالف األطفال ال یتلقون أي تعلیم مدرسي لسنوات. 
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أبناء العمال-ات* المھاجرون-ات* وكذلك األوالد والناشئون-ات* ذوي وضع اإلقامة غیر المستقر Duldung، غالباً ما 
یحالون إلى المدارس االعدادیة أو المدارس المعترف علیھا بمدارس ›ذوي االحتیاجات الخاصة‹ أو یغادرون المدرسة 

بدون شھادة. 

یحاول األھل والتالمیذ-ات* والمنظمات الذاتیة للمھاجرین-ات* مواجھة الحواجز العنصریة أمام التعلیم من خالل التظاھر، 
الشكاوى القانونیة واالحتجاجات. ھم ینتقدون الفرص التعلیمیة والمھنیة السیئة، ویطالبون بتطویر التدریس متعدد اللغات، 
ویطالبون بمناھج دراسیة تعكس الخلفیات الثقافیة والتاریخیة المتنوعة للتالمیذ-ات*. في الوقت نفسھ یرھنون جھودھم-ن 

من أجل معارضة انعدام األمان في حق اإلقامة لألوالد والناشئین-ات*وضد الترحیل. 

طریقة التعامل المختلفة مع ال Aussiedler*innen (وھم اآلتیین -ات* من شرق أوروبا ذوو-ات* أصول ألمانیةـ إلى 
ألمانیا) أوضحت أنھ من الممكن إیجاد طریق آخر للتعامل إذا كان ھناك إرادة سیاسیّة حقیقیة. فأوالدھم-ن الذین یأتون إلى 

ألمانیا یحصلون لیس فقط على إقامة آمنة على الفور، بل یتم قبولھم-ن في فصول دراسیة عادیة. إذا كانوا ال یتحدثون 
األلمانیة، فإنھم إما یتلقون دروساً إضافیة أو یدرسون لمدة أقصاھا عام واحد في فصول Förderklassen التعلیم المدّعم. 

Gleiche Rechte für Alle?! 
حقوق متساوية للجميع؟! 

استمّرت عملیة إلغاء التعلیم المنفصل، ومن ثم تفعیلھا تحت ضغط االحتجاجات مراراً وتكراراً. األوالد والناشئین-ات* 
›ذوي اإلقامة غیر المستقرة‹ ›Duldung‹، وغیر المشرعنین-ات یكافحون-ن باستمرار من أجل حقوقھم-ن.  

 Alle bleiben!© یتظاھرون -ن عام ٢٠١١ في فیزبادن بمناسبة مؤتمر وزراء الداخلیة Alle bleiben! الصورة :١
 ← !Alle bleiben

الصورة ٢: Jugendliche ohne Grenzen یتظاھرون-ن عام ٢٠١٤ في بون بمناسبة مؤتمر وزراء الداخلیة. ← 
 Jugendliche ohne Grenzen © Jugendliche ohne Grenzen

الصورة ٣: منشور االحتجاج ل IniRromnja بمناسبة لتبني خطة عمل برلین لمشاركة ناس الروما األجانب، والتي 
  Romano Alliance ©Nihad Nino Pušija ←›تبرر، من بین أمور أخرى، إدخال ›فصول ترحیب

بالنسبة لألوالد والناشئین-ات ›ذوي اإلقامة غیر المستقرة‹ ›Duldung‹ أو مازالوا-ن في إجراءات اللجوء، فإن التعلیم في 
برلین إلزامي منذ أوائل التسعینیات. لكن مبادرات مثل Jugendliche ohne Grenzen و! Alle bleiben تقوم بشكل 

مستمر من خالل الحمالت واإلجراءات والمظاھرات، بالتوعیة ولفت النظر إلى أن دخول األطفال والمراھقین-ات للمدرسة 
والتعلیم المھني ال زال مرتبط بالعدید من العقبات وموصوم بحقیقة عدم حصولھم-ن على وضع اقامة آمن. ال یزال األوالد 
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والمراھقون-ات غیر المشرعنین-ات، أي الذین ال یحملون تصاریح إقامة، لدیھم-ن فقط حق الذھاب إلى المدرسة ولكنھ 
غیر ُملزم. ولكن حتى ھذا من الصعب تنفیذه في الواقع. 

 
وبعد عشرات السنین من االحتجاجات من قبل األھل والتالمیذ-ات* والمنظمات الذاتیة للمھاجرین-ات*، تم في عام ١٩٩٥ 

إلغاء نظام ›المحاصصة‹ و ›الفصول الدراسیة العادیة لألجانب‹ وإلغاء التمییز الذي یحظى بھ العائدون-ات 
 .Aussiedler*innen

سیتم إیقاف ‹دورات إعادة التأھیل› في بدایة العام الدراسي ١٩٩٩/٢٠٠٠. لم یعد یُسمح بالفصل في التعلیم المدرسي المبني 
على أساس امتالك الجنسیة، ولكن ال یزال ممكنًا تحقیقھ على أساس نقص مھارات اللغة األلمانیة. فقط بدءاً من عام ٢٠٠٧، 

یتم تسجیل األطفال الذین لیس لدیھم مھارات اللغة األلمانیة في الفصول العادیة وتعلیمھم-ن اللغة األلمانیة في مجموعات 
تعلیمیة إضافیة. 

 
عند دخول األوالد للمدرسة یتم تسجیل ›األصل اللغوي غیر األلماني‹ الخاص بھم-ن ›ndH‹، وھذا اإلجراء یتّم العمل بھ 

منذ السنة الدراسیة ١٩٩٧/١٩٩٨. ال توجد قواعد واضحة حول من ھو المسؤول عن ھذا التصنیف وھو ال یعكس أي شيء 
عن الحاجة الفعلیة للدعم باللغة األلمانیة. یتجنّب العدید من األھل المدارس التي تحتوي على نسبة عالیة من التالمیذ-ات* 

›ذوي وذوات أصول لغویة غیر ألمانیة‹ ›ndH‹. یحاول البعض إقناع إدارة المدارس بتقلیل نسبة األوالد سابق ذكرھم-ن 
›ndH‹ في فصول أوالدھم-ن. ھناك أیًضا إدارات مدرسیة تنشئ فصوًال منفصلة منذ البدایة. ھذا غیر قانوني وسیتم إنھائھ، 

في الحاالت التي یتم اإلبالغ عنھا. 

منذ العام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٢ ومع إدخال ما یسمى ب "مجموعات التعلم للوافدین الجدد دون امتالكھم-ن لمھارات اللغة 
األلمانیة" (›فصول ترحیب‹) (›Willkommensklassen‹) أصبح التدریس بشكل منفصل أمراً قانونیاً. ھذا األمر یؤثّر، 

أوالً وقبل كل شيء، على ناس ال روما * الذین ال یمتلكون-ن الجنسیة األلمانیة وإنھ یستفز المعارضین-ات* والمقاومین-
ات* من مجموعات مثل Romano-Bündnis. في السنوات التالیة للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٢ یدخل (›فصول 
ترحیب‹) عدد أكبر من التالمیذ-ات* الذین لیس لدیھم معرفة باللغة األلمانیة، ومعظمھم من األوالد الالجئین-ات* 

والناشئین-ات* ومنھم-ن من بلدان (جنوب-) أوروبا الشرقیة. الدروس في ھذه الصفوف لیس لدیھا مناھج وال أدوات بل 
فقط أسالیب مقترحة غیر مترابطةـ ولذلك یقوم المعلمون-ات حسب تقدیرھم الخاص بتقریر المواد التي سیستخدمونھا 

ومستوى التالمیذ-ات وإمكانیة نقلھم-ن لصفوف عادیة. غالبًا ما تكون ھذه الفصول في غرف أو مبان منفصلة. ← مقابلة 
مع سابینا سالیموفسكا ← مقابلة مع سرایا غومیس 

Und wie war es in der DDR? 
 وكيف كان ذلك في جمهورية أملانيا الديمقراطية؟ 

تختتم حكومة ألمانیا الدیمقراطیة تعاونات تربویة مع أحزاب وحكومات أجنبیة لتثقیف التالمیذ-ات* وبث الروح 
االشتراكیة في المدارس الداخلیة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. 
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 SLUB/Deutsche Fotothek, Erich © في مورتسبورج Käthe-Kollwitz-Heim الصورة ١: نداء العلم في
 Pohl

الصورة ٢: كان أندریاس شیو (الصف األوسط الثالث من الیسار) واحداً من ٤٠٠ طفل-ة نامیبیین-ات نشأوا-ن في 
 Andreas Shiyoo © .جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة

كدولة ذات فھم أساسي ضد الفاشیة، تعارض جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة مفھوم النازیة واالستعمار. ُصمم نظام التعلیم في 
البدایة على أنھ دیمقراطي ضد الفاشیة والحقاً كان اشتراكیًا. التعاونات التربویة مع أحزاب وحكومات أجنبیة ساعدت في 
إعادة بناء جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. ھذه الحكومات انطلقت من حركات تحرر لمناھضة االستعمار، واختارت مسار 

نھضوي غیر رأسمالي. تم تطویر المناھج الدراسیة الخاصة بالتالمیذ-ات*، وتم بناء المدارس الداخلیة. 

بعد أن حررت فیتنام الشمالیة نفسھا من النظام االستعماري الفرنسي، أبرمت فیتنام اتفاقیة مع جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة 
في عام ١٩٥٥: ٣٥٠ طفالً وطفلة من المناضلین-ات* السابقین-ات* المناھضین-ات* لالستعمار یعیشون-ن ویتعلمون-ن 

 .›Moritzburger‹ حتى یومنا ھذا، یطلقون على أنفسھم اسم .Moritzburg في Käthe-Kollwitz-Heim في

كما تبرم جمھوریة موزامبیق الشعبیة عقًدا مع جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. من عدة عروض للتعاون التعلیمي الدولي، 
تختار موزمبیق جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. في عام ١٩٨٢، سافر ٨٩٩ طفالً وطفلة موزمبیقیًا-ة إلى جمھوریة ألمانیا 

الدیمقراطیة ویزورون مدرسة Schule der Freundschaft في شتاسفورت. وحتى عام ١٩٨٨ المدرسة المبنیة 
خصیًصا لھم-ن مع مدرسة داخلیة ھي خالل األسبوع مسكنھم-ن. یقضي التالمیذ-ات* عطالت نھایة األسبوع والعطالت 

مع عائالت مضیفة في المدینة وحولھا. لكن ھدف إعداد التالمیذ-ات* للبناء االشتراكي لموزامبیق لم یتّم تحقیقھ: فبعد تغییر 
القیادة السیاسیة في البالد، ال تعترف موزمبیق بشھادات ألمانیا الدیمقراطیة. 

كما یعیش ناشئون-ات من نامیبیا بشكل مؤقت في مدرسة Schule der Freundschaft ویزورون-ن المدرسة الثانویة 
متعددة الفنون Willy Wallstab في لودیربورغ في صفوفھم-ن المنفصلة. وكما ھو الحال للتالمیذ-ات* الموزمبیقیین-

 ›DDR ات*، فتم تكییف المنھج الدراسي والمواد التعلیمیة مع خلفیاتھم-ن اللغویة والثقافیة واالقلیمیة ← ›أطفال وطفالت
من نامیبیا. 

 یعتمد التعلیم المنفصل في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة على االتفاقیات بین األطراف المتعاقدة. یحضر جمیع التالمیذ-ات* 
اآلخرین-ات* الذین یعیشون-ن بشكل دائم في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة یدرسون-ن في الصفوف العادیة التابعة للنظام 

المدرسي الموحد. ومع ذلك، ال تعني المساواة الھیكلیة لجمیع التالمیذ-ات* والتعاون التربوي القائم على التضامن أن 
المناھج الدراسیة والتواصل والحیاة الیومیة خالیة من العنصریة. وأیضاً فإن ھناك عواقب للمفھوم الذاتي للدولة التي ضمن 
مناھجھا الدراسیّة أو في أي مكان آخر، ال تتعامل أو تواجھ حقیقة التورط األلماني في االستعمار والنازیة. ھذه العواقب ال 

 ..of Color *تنعكس فقط على التالمیذ-ات والمدرسین-ات
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Anna Boros  

آنا بوروس 

" تعلیمي الذي كنت أتطلّع لھ ُحِرم مني باإلجبار." 

 Yad Vashem, The © .الصورة ١: آنا مع األم جولي وزوجھا جورج في غرفة الجلوس في برلین، ١٩٣٦
 Righteous Among Nations Department

الصورة ٢: بعد ما یقارب من عشر سنوات بعد نھایة النازیة، ماتزال آنا غوتمان، تولّد بوروس، تكافح للحصول على 
 LABO © .تعویض، ألن القیود التي تعرضت لھا أّدت إلى» ضرر في التقدم المھني «١٩٥٤

الصورة ٣: بعد وفاتھ، یتم تكریم د. محمد حلمي ك »عادل بین الشعوب« ألنھ ینقذ حیاة آنا باإلضافة إلى عدة أمور أخرى. 
تُظھر الصورة ابن أخ حلمي، الدكتور ناصر قطبي (مصر) وابنة آنا: كارال غرینسبان (الوالیات المتحدة األمریكیة) خالل 

 Yad Vashem, The Righteous Among Nations Department © .الحفل في یاد فاشیم، القدس الغربیة، ٢٠١٣

ولدت آنا بوروس في عام ١٩٢٥ في أراد في رومانیا. عندما ینفصل والدیھا، تنتقل مع أمھا إلى بیت جدتھا في برلین. مع 
زیادة قوة النازیین في عام ١٩٣٣، تغیرت حیاة العائلة: یتم حرمان آنا، عمھا مارتن وجدتھا سیسیلي رودنیك من جنسیتھم-

ن*. في البدایة، تحظى جولي والدة آنا بحمایة عن طریق زواجھا من جورج فیھر، وھو ألماني أبيض ترك المسیحیة 
واعتنق الیھودیة. بسبب المفھوم العنصري یبقى ›آریاني‹ (تضع اإلیدیولوجیة النازیة العرق اآلریاني الجرماني في قمة 

ھرم البشریة) على الرغم من تحولھ. بسبب قانون األسرة األبوي، تصبح جولي، زوجتھ الیھودیة، ألمانیة. في وقت الحق، 
أصبحت ھي أیضاً ُمالحقة. 

تدیر الجدة، سیسیلي روندیك، شركة عائلیة في شارع: نویة فریدریش شتراسة ٧٧. عندما تتم مصادرة أمالك العائلة وبما 
فیھا الشركة، تصبح العائلة لیست فقط عدیمة الجنسیة ولكن أیضاً ُمعدمة.  

ُل خطر لمن؟ رغبتھا  لم تعد آنا تستطیع الذھاب إلى المدرسة أو إكمال أي تدریب مھني بسبب التشریع النازي. ← من یَُشكِّ
في أن تصبح ممرضة لألطفال، والتي تبدو ممكنة في البدایة في دار أیتام یھودي، تحبطھا إغالق جمیع المؤسسات 

الیھودیة. حتى في شركة عائلتھا لم تعد آنا تستطیع إقامة تدریبھا المھني ھناك بسبب النزع القسري لملكیة الشركة العائلیة. 
مع بدایة نفي الیھود Deportation (عملیة الترحیل التي قام بھا النازیون لمعسكرات اإلبادة)، یزداد اضطھاد العائلة: آنا، 

عمھا وجدتھا یختبئان ویتواریان عن األنظار عام ١٩٤٢. طبیبھا، المصري الذي یعیش في برلین محمد حلمي، یساعد 
األسرة في الخفاء ویوفر لھم الطعام. بدایةً سكنت آنا في عیادتھ. مع أن الشابة لم تستطع إكمال تعلیمھا المرغوب كممرضة 

لألطفال. لكن، یمكنھا العمل في الخفاء في العیادة. 

الدكتور حلمي یستخدم عالقاتھ مع مھاجرین-ات مصریین-ات آخرین-ات بھدف تمكین آنا بوروس بالھروب من ألمانیا. 
یرتّب اعتناق آنا اإلسالم بمساعدة صدیقھ د. كمال الدین جالل، أمین عام املعهد اإلسالمي املركزي في برلني. صدیق 

آخر، عازف الجاز عبد العزیز حلمي حّماد، یوافق على الدخول في زواج شكلي مع آنا، التي یُطلق علیھا اآلن االسم المسلم 
(نادیة)، بموجب الشریعة اإلسالمیة. بعد االعتراف بزواجھا من قبل السلطات األلمانیة، ستحصل على الجنسیة المصریة 
من زوجھا ویمكن أن تغادر ألمانیا -على األقل ھذه ھي الخطة. لكن السلطات ال تعترف بالزواج. أیضاً محاولة د. حلمي 
لتبني آنا فشلت. بعد أن أصبح االختباء في عیادتھ خطیًرا جًدا في منطقة الموابیت، یخبّئ د. حلمي آنا في بیتھ في برلین-

بوخ. 

تنجو آنا، لكن حتى بعد النھایة الرسمیة للنازیة، ال یمكن أن تكمل أي تعلیم مھني في ألمانیا بسبب تبعات النازیة، فتھاجر إلى 
الوالیات المتحدة. 
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Otto Rosenberg  
 أوتو روزنبرغ 

"وأنا أیضا قاومت." 

 Landesverband Deutscher Sinti .الصور: المعسكر اإلجباري في برلین -مارتسان -مكان الذكریات والمعلومات
   und Roma Berlin-Brandenburg e.V., 2019 © Jolan Attia Cantzen

ولد أوتو روزنبرغ عام ١٩٢٧ في دراوغوبونن، بروسیا الشرقیة، ونشأ في برلین. في صیف عام ١٩٣٦، قام الجستابو 
(جھاز األمن خالل النازیة) بترحیل الطفل البالغ من العمر تسع سنوات وعائلتھ إلى معسكر العمل القسري في برلین -

مارتسان. ھناك، یجب أن یعیش في ظروف غیر إنسانیة، لم یعد مسموحاً لھ بالذھاب إلى المدرسة العادیة، وأصبح یخضع 
ُل خطر لمن؟  ›للتحقیقات‹ و ›الكشوف‹ العنصریة. ← من یَُشكِّ

في سن ال ١٣، أُجبر أوتو على العمل في مصنع لألسلحة وتم التشھیر بھ ھناك في عام ١٩٤٢ ونقل إلى السجن في منطقة 
موابیت بتھمة التخریب المزعومة، حیث یتعین علیھ قضاء أربعة أشھر في السجن االنفرادي. من ھناك یتم نفیھ إلى معسكر 

اإلبادة المسمى ب أوشفیتز في ربیع عام ١٩٤٣. ینجو باعتباره الوحید من أحد عشر شقیقًا وشقیقة. 

بعد فترة وجیزة من نھایة الحرب، بدأ أوتو روزنبرغ العمل سیاسیاً. یكافح من أجل المساواة االجتماعیة بین ناس الروما* 
 Cinti والسنتي* ویصبح صوتًا مھًما لحركة الحقوق المدنیة. في عام ١٩٧٨ كان ھو أحد المؤسسین-ات* لمؤسسة

 Landesverband Deutscher والتي تُسّمى الیوم رابطة ناس الروما والسینتي في برلین-براندنبورغ ،Union Berlin
Sinti und Roma Berlin-Brandenburg، وأصبح رئیسھا لسنوات طویلة. وھو أیًضا عضو مجلس إدارة بالمجلس 

المركزي أللمانیا السنتي والروما Zentralrates Deutscher Sinti und Roma. توفي في عام ٢٠٠١ في برلین. 

«إلى جوار ثكنات الشرطة، جاءت ثكنات المدارس ألننا لم یعد مسموًحا لنا بالذھاب إلى المدرسة العمومیة. كانت تلك ھي 
النھایة بالنسبة لنا. لم یُسَمح لنا بزیارة المدرسة الكبیرة في برلین -مارتسان، الواقعة بجوار كنیسة القریة. كان لدینا معلم 
واحد فقط. كان ھناك العدید من الفصول، ولكن فقط غرفتین. واحدة كانت للصغار جداً. بعض الكتب ھناك حصلنا علیھا 

مجانًا، ولكن كان علینا أیًضا دفع جزء من المبلغ. كان لدینا دفتر حساب، دفتر للكتابة، دفتر للتخطیط، كتاب األبجدیة وكتاب 
للحساب. ھذا كل ما كان لدینا، ھذا كل شيء. لم نتعلم الكثیر. « 

 Das Brennglas :(٢٠١٢) المصدر: أوتو روزنبرغ

» المعلم، الذي كان دائما متوتراً. صح؟ وكان یدخل ویأخذ عصاه ویرینا أین توجد القوات األلمانیة اآلن. لكن لم یكن ھذا ھو 
ما یھمنا، أین تكمن قواتنا األلمانیة. ثم التفت إلى زوجة المزارع وتحدث إلیھا وقال: "أوتو، انتبھ من أن ینسخوا تماماً ما 

أقوم بكتابتھ على السبورة". (...) وأنت ال تستطیع تعلم أي شيء ھناك «. 

 FU المصدر: مقابلة مع أوتو روزنبرغ، الجامعة الحرة في برلین

» لقد تعرضت للتمییز عندما كنت طفالً، لكن عندما تكون طفالً، تدركھ بشكل مختلف. وقد دافعت عن نفسي أیًضا. في 
مواجھة األطفال الذین قاموا بتمییزي. كنت دائماً أرتدي نعالً خشبیاً، ألنني أفترض أن النقود لم تكف لشراء األحذیة. ولقد 
كسبت االحترام من خالل ھذه النعال الخشبیة، فقد كانت مناسبة جداً لذلك. كان األطفال یربطون مجلد المدرسة في الجزء 

األمامي من الصدر. لذا لعبوا الطائرة، وصدموا بي ووبخوني، على أني نََوریاً قذراً، وأكثر من ذلك بكثیر. لذلك ضربُت في 
یوم من األیام ابن أحد رجال الشرطة بنعلي الخشبي. 

المصدر: أوتو روزنبرغ (٢٠١٢): Das Brennglas، ص ١٥-١٦ 
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Rudolph Douala Manga Bell 

 رودولف دواال مانغا بيل 

"... على أن ھذه األرض ال یوطئھا األلمان مرة أخرى." 

 Archiv der © .الصورة ١: عائلة بونامانغا بمفھومھا الواسع، في المنتصف الزوجان إمیلي ورودولف دواال مانغا بیل
 Basler Mission

الصورة ٢: ثالثة أجیال من عائلة البونامانغا تزور صدیقھم الكاھن، بمناسبة رحلتھم إلى برلین للدفاع عن حقوقھم، 
 Gemeinfrei © .١٩٠٢

الصورة ٣: في حي فیدینغ في برلین، تغییر تسمیة المیدان من "Nachtigalplatz" إلى "Manga-Bell-Platz" بعد 
 Tahir Della © .كفاح طویل من قبل جالیات المھجر والمؤیدین-ات* لھم

ولد رودولف دواال مانغا بیل في عام ١٨٧٣ في عائلة تّجار ثریة. وھو حفید أحد قادة األسرة المھمین الذین أبرموا عقًدا مع 
محالت تجاریة ألمانیة، ھذا العقد الذي سیتحول الحقاً إلى وبال علیھم. تعیش العائلة في دواال، وھي منطقة ساحلیة فیما 

یسمى الیوم بالكامیرون، وظنّت العائلة أّن العقد تّم بین شریكین متكافئین. بعض من عائلة البونامانغا ذھب إما إلى مدارس 
البعثات في الكامیرون أو تم إرسالھم إلى ألمانیا أو أوروبا للتدریب المھني. ← ال لزعزعة النظام. في البدایة، یحققون 

أرباحاً من التجارة مع األلمان.  

یزور رودولف، أول مدرسة حكومیة لألطفال السود، والتي تأسست في عام ١٨٨٧ من قبل اإلدارة االستعماریة األلمانیة. 
بدءاً من عام ١٨٩١ التحق بمدارس في ألمانیا، أوالً في فورتمبرغ آلن العمومیة وبعد ذلك المدرسة الالتینیة، ثم في مدرسة 

أولم الثانویة. بعد خمس سنوات عاد إلى الكامیرون ویعمل كوسیط بین اإلدارة االستعماریة األلمانیة ودواال. 

  
اإلدارة االستعماریة قامت باستخدام حجج عنصریة لتبریر ازدیاد االزاحة لدواال ونزع ملكیتھا والعمل الجبري ألفرادھا 

واالعتقاالت التعسفیة مما دفع برودولف دواال مانغا بیل بأن یُبعد نفسھ أكثر فأكثر عن السلطة االستعماریة األلمانیة. یدافع 
عن نفسھ في وقت الحق بوسائل دفاع مختلفة. في ١٩٠٥ و١٩١٠، قام ھو وآخرون ببعث رسائل وعرائض إلى البرلمان 

األلماني في برلین، على أمل أن یقوم البرلمان بھدایة ممثلینھم وممثالتھم، في ال ›مستعمرات‹. عندما بقي ھذا الوضع على 
حالھ دون أي نجاح للمحاوالت، قام رودولف بتعیین محامي برلیني. بدالً من الحصول على العدالة، أُدین عام 

١٩١٤»بالخیانة العظمى« ل »الموت شنقاً« وأعدم. كلماتھ األخیرة ھي: 

"علّقتم دم بريء [...] اللعنة على األلمان. یا رب! أناشدك: اسمع إرادتي األخیرة، بأن ھذا األرض لن یدخلھا األلمان مرة 
أخرى «. 

 إلى یومنا ھذا یتم االحتفال ب رودولف دواال مانغا بیل والمكافحین-ات* معھ في الكامیرون كأبطال-بطالت* الشعب.
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»Bildung Made in Germany«? 
»تعلیم صنع في ألمانیا«؟ 

المدارس األلمانیة الدولیة ھي المكون المركزي للسیاسة الثقافیة الدولیة. یتم تعلیم األطفال األلمان واألطفال المحلیین في 
جمیع أنحاء العالم وفقًا للمنھج األلماني. 

الصورة ١ 

 ⒸBildarchiv der .المدرسة األلمانیة في تسومیب، ›جنوب غرب أفریقیا األلمانیة‹، الیوم نامیبیا، أوائل القرن العشرین
 Deutschen Kolonialgesellschaft

الصورة ٢ 
 Ⓒ Savo Ceprnich المدرسة األلمانیة الدولیة جوھانسبرغ، جنوب أفریقیا، سجل من عام ٢٠١٨

تُفتتح أول مدرسة ألمانیة في الخارج في كوبنھاغن في عام ١٥٥٧. تبعھا بعد ذلك مدارس أخرى، في البدایة في بلدان 
أوروبیة أخرى، ومع نھایة القرن التاسع عشر أیًضا في جمیع أنحاء العالم. وبما أن الدولة تدعمھا بشكل متزاید، فإن 

وجودھا یتأثر باالستعمار والنازیة والحروب وفترات االزدھار واالنحدار وغیر ذلك من األحداث السیاسیة. یوجد الیوم 
١٤٠ مدرسة ألمانیة في جمیع أنحاء العالم. 

األلمان الذین یقیمون في الخارج ألسباب مھنیة أو خاصة یرسلون طفالتھن وأطفالھم إلى ھناك لتعلیمھم-ن وفقاً للنظام 
المدرسي األلماني والمناھج الدراسیة األلمانیة. منذ سبعینیات القرن الماضي، تم تسمیة معظم المدارس ب 

ل بھذه المدارس طفالت وأطفال محلیات ومحلیون إذا لم  Begegnungsschulen (مدارس االلتقاء). ویمكن اآلن أن یسجَّ
یكن ھناك طفلة أو طفل ألماني/ة یحتاجون المكان. أحد الشروط المسبقة ھو أن أحد أبوي الطفل-ة المحلي-ة یتحدث اللغة 
األلمانیة بشكل جید وأن العائلة تستطیع تحمُّل الرسوم المدرسیّة العالیة. ما إذا كانت دروس التالمیذ األلمان أو المحلیین 

وعدة أمور أخرى یتّم عقدھا مًعا أو بشكل منفصل، فإّن ذلك یتوقف على االتفاقیة الحكومیة الدولیة المعنیة. 

تقدم مدرسة Deutsche Schule Kuala Lumpur (مدرسة ألمانیة في كوااللمبور) األلمانیة واإلنجلیزیة فقط كخیارات 
لغویة لتالمیذھا، اللغة الوطنیة باھاسا المالیزیة لیست جزًءا من المناھج الدراسیة. 

على الرغم من أن المدرسة األلمانیة الدولیة Deutsche Internationale Schule Johannesburg تعتزم أن "یقدِّر 
الطالب-ات* [...] ثقافات وجنسیات أخرى في تفاعلھم الیومي" وتسعى إلى "تعزیز تعدد اللغات للتالمیذ، والعمل كمركز 

للتفاعل بین لقاء الثقافات "، ال یتم تقدیم أي من اللغات القومیة األصلیة؛ المنھج یشمل األلمانیة واإلنجلیزیة وافریكانس 
Afrikaans والفرنسیة. 

في المدرسة األلمانیة االنجیلیة الثانویة بالقاھرة Deutsche Evangelische Oberschule Kairo، یتعلم األطفال 
والطفالت المحلیون والمحلیات حسب المناھج الدراسیة األلمانیة والمصریة ویتخرجو/ن من النظامین المدرسیین. بالنسبة 

للطفالت واألطفال األلمان، ینطبق المنھج األلماني فقط؛ یتم تقدیم العربیة كلغة أجنبیة ثالثة بعد اإلنجلیزیة والفرنسیة ودرجة 
اللغة العربیة في ھذه المدرسة ال یؤثّر على ارتقاء أو عدم ارتقاء الطالب-ات للصفوف األعلى. 

یوضح منھج المدرسة األلمانیة في تولوز Deutschen Schule Toulouse ما یلي: "ھدف رئیسي للمدرسة یتمثل في 
تعریف تالمیذھا على فھم اللغة الفرنسیة واستخدامھا من أجل تسھیل تواصلھم بالبلد المضیف وثقافتھ". 

- � - 11



تتنوع طریقة التفاعل بین األوالد األلمان والمحلیین من مدرسة إلى أخرى. في حین أن تعلم اللغة األلمانیة في ألمانیا یُعتبر 
ذا أھمیة مركزیة بالنسبة لل ›اندماج‹، ال تولي السیاسة الثقافیة الخارجیة األلمانیة أھمیّة لتعلم اللغات المحلیة في ›مدارس 

 .›Begegnungsschulen‹ ›االلتقاء

» یحتاج اقتصادنا إلى مدارس أجنبیة ألمانیة. [...] ھم [...] یدربون شركاء قیمین للمستقبل، الذین یعملون كسفراء 
للغة والثقافة واالقتصاد األلماني-سواء في بلدنا أو في بلدھم األم. « 

بعض تالمیذ-ات* المدارس األلمانیة بالخارج یحققون ھذه الرغبة ویعملون كموظفین-ات* محلیین-ات* في البعثات 
األلمانیة في الخارج والشركات الدولیة. من ناحیة أخرى، یتخذ آخرون موقفاً نقدیاً: یندم التالمیذ البيض على الفرص 

الضائعة لتعلم اللغات المحلیة، بینما یروي تالمیذ-تلمیذات* سود وتالمیذ-تلمیذات* of Color من عن العنصریة وأشكال 
التمییز المختلفة التي اختبروھا. ← مقابلة لتالمیذ-تلمیذات* سابقین-ات *: 

›DDR-Kinder‹ aus Namibia 

›أطفال الجمهورية األملانية الديمقراطية‹ من ناميبيا 

في ثمانینیات القرن العشرین، نشأ حوالي ٤٠٠-طفل نامیبي بطریقة اشتراكیة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. 
وبصفتھم النُّخبة المستقبلیة لدولة نامیبیا الحرة، كان علیھم إعادة بناء البالد بعد التحریر.  

 Archiv Heinz Berg © في شتسفرت , ١٩٨٦ Schule der Freundschaft الصورة ١: أمام مدرسة

 Archiv Heinz Berg© في بیلین، حوالي عام ١٩٨٠ Kinderheim Jagdschloss الصورة ٢: أمام مأوى األطفال

من عام ١٩٧٩إلى عام ١٩٨٩، سافر األطفال بین سن الثالثة والسابعة إلى جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. أتوا من معسكرات 
 SWAPO في أنغوال وزامبیا، التي تقع الیوم على الحدود مع نامیبیا، الالجئون في ھذه المعسكرات ھم بشكل رئیسي من

(منظمة شعب جنوب غرب أفریقیا). سوابو تكافح الستقالل نامیبیا وتحریرھا من نظام الفصل العنصري في جنوب أفریقیا، 
الذي احتل نامیبیا. تتفق منظمة "سوابو" مع حكومة جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة على أن األطفال-ات* الیتامى 

والمحتاجین-ات* من المخیمات وكذلك أطفال مقاتلي سوابو یتم جلبھم إلى ألمانیا في أمان وتعلیمھم ھناك. ← وكیف كان 
ذلك في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة؟ 

نشأ "أطفال جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة" في منزل لألطفال في بیلین وذھبوا إلى مدرسة عامة (مدرسة ثانویة متعددة 
الفنون POS für Polytechnische Oberschule) في زیھنا، حیث تّم تعلیمھم في فصول تم إعدادھا خصیًصا لھم. 
تحوي ھذه المدرسة في وقت الحق فصلین دراسیین للتالمیذ-ات* النامیبیین-ات* واثنین لتالمیذ-ات* جمھوریة ألمانیا 

الدیمقراطیة. یتم تعلیم ورعایة األطفال النامیبیین-ات* من قبل تربویین-ات* نامیبیین-ات* واأللمان. ومع الوصول المتزاید 
 Schule der لألطفال والطفالت الصغار، بدءا من العام الدراسي ١٩٨٥/٨٦، یعیش األوالد األكبر سناً في مدرسة

 POS Polytechnische(مدرسة الصداقة) في شتاسفورت ویزورون المدرسة الثانویة متعددة الفنون Freundschaft
Oberschule في لودربورج. 
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الحیاة الیومیة لألطفال منظمة للغایة، فلدیھم العدید من االلتزامات وعلیھم اتباع قواعد صارمة. لكن األطفال یَتَِّحُدوَن مع 
بعضھم البعض ویطورون لغتھم الخاصة: بجمع أوشیدویتش Oshideutsch بین األلمانیة وأوشیفامبو ، وھي واحدة من 
اللغات العدیدة التي یتحدث بھا الناس في نامیبیا. وبھذه الطریقة یمكنھم التواصل مع بعضھم البعض دون فھمھم من قبل 

التربویین-ات* الذین یتحدثون األلمانیة فقط أو األشیفامبو Oshivambo فقط. 
بعد حل جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة واستقالل نامیبیا، تم ›نقل‹ » أطفال ألمانیا الدیمقراطیة»، المسّمون ھكذا حتى الیوم، 

إلى نامیبیا. 

Das Europäische nicht als Vorbild nehmen 

 ال ألخذ األوروبية كنموذج 

یتم تعلیم الفتیات السود في "المستعمرات األلمانیة" في مدارس البعثات للعمل في أسر المستوطنین-ات* البيض. 
مقاومتھّن تم إعادة صیاغتھا من قبل المعلمین-ات* البيض. 

الصورة ١ 
 Ⓒ Jolan .تظھر تقاریر من المعلمین أن الفتیات* یدافعن عن أنفسھّن ضد الظلم والقمع في النظام المدرسي االستعماري

 Attia Cantzen

في ›المستعمرات األلمانیة‹، یتم تنظیم المدارس بشكل منفصل وفقًا لـ ›لون البشرة‹ و ›الجنس‹. یتم تعلیم الفتیات السود* 
مھارات في ›فصول الفتیات‹ و ›مالجئ تعلیم البنات‹ التي یتعین علیھّن في وقت الحق أداءھا كخادمات في أسر 

المستوطنین-ات* البيض: الخیاطة، عمل الكروشیھ، الحیاكة، التطریز، الترقیع والغسیل. في مدارس البعثات، كان من 
الواجب علیھّن أن یتعلمَن كیف یصبحن» زوجات مسیحیات وربات بیوت وأمھات «. تّم محاولة تبدیل المفاھیم المحلیّة 
للعائالت ونظام المجتمع بنموذج ربات* البیوت األوروبیات* المنتمي للطبقة الوسطى ودمج النظام العنصریّة لألنظمة 

االستعماریّة في بیوت المستوطنین-ات*: تم نزع الفتیات* األفریقیّات* من عائالتھّن وحیاتھّن االجتماعیة للعمل 
كخادمات* منزل وجلیسات* لألطفال في عائالت بيض. فقط القلیل من الطفالت السود* تم تمكین دخولھن للتعلیم 

استعماري األعلى، من أجل تدریبھّن لما یصّب في مصالح اإلدارة االستعماریّة. ← عدم زعزعة النظام 

الدورة األولى: القراءة: قراءة جميع وصالت الصوت في اللغة األم. 
تدوين ما تم قرأته. 

حساب من ١ إلى ٢٠ في اللغة األم. 
العمل اليدوي: أساسيات الخياطة، خيط خلفي، غرز متشابك، الغرز، .... 

وفقا" ملدارس الفتيان، تم التخطيط لست دورات لتعليم الفتيات أيضاً تم توزيع املواد بحيث يمكن للفتيات اللواتي 
يتركن املدرسة بعد االنتهاء من الدورات الثالث األولى، الحصول على أكثر املهارات الضرورية للمرأة، وهي إصالح 

املالبس وإنتاجها، والفساتني البسيطة، إلخ. عند تعلم اللغة األملانية من الدورة الرابعة فصاعدا، ستكون أغلب الدورة 
للمحادثة وسيتّم ممارستها. قد يتم حذف دليل كتابة األحرف والسجالت األملانية تماًما، ألن معرفة كيفية عمل هذا 

باللغة األم كافية تماًما للمرأة. ينبغي أيضا أن تكون الفواتير فقط في اللغة األم. 
 

توقيع الوالي شونيغ. 
 

 Staatsarchiv :في توغو لمدارس البنات، ١٩١٠. المصدر Steyler مقتطف من المناھج الدراسیة للبعثة الكاثولیكیة
 ٧,١٠٢٥-٣٩/١- Bremen
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 Bildung und Empowerment
تعليم وتّمكني 

كمثال من Each One Teach One: و: Initiative Intersektionale Pädagogik تأسست EOTO عام ٢٠١٢ من 
المجتمع المحلي األسود و I-Päd عام٢٠١١ من مربیات ومربیین* of color. المشروعان یعززان تمكین التالمیذ-ات* 

في سیاق التعلیم والتمكین.  

النص تحت الصورة ١: 
تـم صـیاغـة اسـم Each One Teach One (EOTO) فـي سـیاق الحـركـات الـمقاومـة الـسوداء والـمناھـضة لـلعنصریـة. لـم 
یـتمكن األشـخاص المسـتعبدون مـن الـوصـول إلـى الـمدارس وخـالل االسـتعمار كـان الـوصـول لـلمدارس والـتعلیم األوالد 
والشـباب-الـشابـات* الـسود مـطوق. لـقد تـم نشـر الـمعرفـة داخـل الـعائـالت والـمجتمعات الـسوداء مـنذ ذلـك الـحین. ھـذه ھـي نـقطة 

 .EOTO االنطالق لمفھوم

الـمكتبة ھـي وسـط األنشـطة الـمتعددة للمشـروع الـبرلـیني EOTO. الـمكتبة تـحتوي عـلى روایـات قـام بـھا مـؤلـفون-ات* مـن أصـل 
أفـریـقي، أعـمال عـن االسـتعمار والـمقاومـة، الـكتب الـتي تحـلل الـعنصریـة وأیـضاً كـتب األطـفال. كـمكتبة الـحي، فھـي مـكان لـلتعلم 

وااللتقاء. 

 Black Diaspora School ھو تقویة وتمكین الناشئین-ات* السود. في مدرسة EOTO من األھداف المھمة لـ 
(BDS)، یمكنھم االلتقاء والدراسة معاً. قبل كل شيء، یمكن أن یتعلموا ھنا ما ال یستطیعون (بعد) تعلمھ في المدرسة. ← 

سرایا غومیس ٢ 

 Black Diaspora من خالل مشروع مكتب الشكاوى لمناھضة العنصریة والتمییز في المدارس، تفوز مدرسة
٢٠١٥ بالجائزة األولى لمشروع „العنصریة -لیس معي! “للوكالة الفیدرالیة لمكافحة التمییز. 

النص تحت الصورة ٢: 
المبادرة التربویة التقاطعیة (i-PÄD) ھي مشروع لمجلس الھجرة برلین براندنبورغ. ھم یطالبون أن الحقائق الحیاتیة 

المختلفة یتم تمثیلھا في العمل التربوي، بحیث یمكن لألطفال والشباب-الشابات* أن یجدوا أنفسھم في المواد التعلیمیة 
ویدركون حیاتھم وحیاة اآلخرین على أنھا طبیعیة. 

كل شخص لدیھ ھویة جنسانیة ُمتََوقََّعةٌ اجتماعیاً. كلنا خاضعین للقیود -بعض الناس مرتاحین بھا وبالتالي ال یالحظونھا. 

كل إنسان لدیھ وجھة نظر تجاه العالم. ربما في ھذا الوقت وفي ھذا المكان یوجد اعتقاد سائد وبالتالي یُْنظَُر إلیھ على أنھ 
"محاید". 

كل إنسان لدیھ جسم مختلف وممیز في فردیتھ. ویختبر الكثیرون المثل العلیا االجتماعیة وقواعد المظھر والجنس كقید ولیس 
كنعمة. 

كل إنسان لھ عمر وسوف یتعرض للتمییز على أنھ "صغیر جداً " أو "كبیر في السن جداً " طوال حیاتھ. 

فقط ألننا ال نعي التمییز فھذا ال یعني أنھ غیر موجود. ال یوجد أشخاص محایدین! التمییز ھو موضوع یھم كل الناس! 

تعمل i-PÄD على مبدأ أن جمیع الھویات قَیَِّمةٌ وتستحق أن تكون ممثلة بشكل إیجابي. نرید أن نزود األطفال والشباب-
الشابات* بعزة نفس ثابتة. نقوم بتنظیم ورش عمل للمعلمین-المعلمات* والعاملین-العامالت* االجتماعیین (المرتقبین) 

 Tuğba Tanyılmaz ← .لتزویدھم-ن باألدوات لمساعدة نظرائھم-ن في تطویرھم-ن والمساھمة في قبول أكبر للتنوع
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 Protest gegen die ›Willkommensklassen‹

احتجاج ضد ›فصول الترحيب‹  

استخدام نموذج رومانو-بوندنیس Romano-Bündnis كمثال: تم تأسیسھ في عام ٢٠١٣ من قبل المنظمات الذاتیة 
لناس الروما البرلینیین-ات* ومن قبل المبادرات والنشطاء-ات* األفراد لالحتجاج على إعادة التعلیم المدرسي المنفصل 

من قبل مجلس الشیوخ Senat في برلین. 

 Informations Centrumو Rroma ومركز IniRromnja الصورة ١ و٢: مواجھة لفظیّة بین نائبین-ات* من مبادرة
ومفوضة االندماج السابقة لمدینة برلین مونیكا لوكة بمناسبة اعتماد خطة عمل لمشاركة ناس الروما األجانب في برلین 

 Pušija .٢٠١٣ ,Berliner Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma
  

ھدفنا ھو تجمیع مواردنا الخاصة وكفاءاتنا والعمل من المجتمعات المحلیة Communities من أجلھا. عندما كنا نعتصم 
 Rroma و InerRromnja كان ،Senat ضد إعادة ممارسة التعلیم المنفصل الموضوع من قبل مجلس الشیوخ البرلیني
Informations Centrumr. و Rroma Aether Klub Theater ضمن ھذا االعتصام ← حقوق متساویة للجمیع؟! 

نحن كتحالف ننتقد ما یسمى بـ ›فصول الترحیب‹، والتي تسمى أیضا › فصول الروما‹ في برلین -نویكولن. مجلس الشیوخ 
البرلیني Senat یقوم بتبریر فصل التالمیذ/التلمیذات في ›فصول الترحیب‹ من خالل خطة عمل برلین المسماة بخطة عمل 

لمشاركة ناس الروما األجانب في برلین. لھذا السبب نسمیھ: خطة عمل ضّد مشاركة ناس الروما األجانب في برلین. في 
تصریحاتنا، والتي نرافقھا من خالل االحتجاجات، ندعو إلى ضم جمیع األطفال والطفالت. وبدالً من إعداد فصول خاصة، 
یجب أن تكون المدارس مجھزة وممولة بشكل أفضل ویتم تنظیمھا من أجل تلبیة متطلبات المدرسة المتنوعة في الصفوف 

العادیة. یمكن دعم األطفال القادمین الجدد من خالل عروض صفوف لغة إضافیة وفقًا الحتیاجاتھم. 

 IniRromnja الصورة ٣: شعار
 IniRromnja ھو اتّحاد من ناس الروما* والسینتي* البرلینیین-ات*. لم نعد نرید السكوت عن أّن الرفض والعداء 
والعنف ضّدنا یتم إبقاؤھا سراً أو یتم تھمیشھا أو تبریرھا. نحن نرھن جھودنا من أجل تسمیة ومكافحة جمیع أشكال 

العنصریة ضد ناس الروما* والسینتي* وقبل كل شيء، ترّكز أعمالنا على التمكین المتبادل والتضامن والدعم. نحن نتخذ 
مواقف بناًء على وجھات نظر أشخاص من ناس الروما * والسینتي*، ولكن ال نعتمد وكیل-ة* سیاسي-ة* عننا، وإنما نتكلم 

بأصوات متعددة. 

 Rroma Informations Centrum e.V الصورة ٤: شعار
تّم تأسیس مركز Rroma Informations Centrum e.V في آب٢٠١١. على خلفیة انتقاداتنا أنھ حتى الیوم یتم التعامل 

مع متطلبات ناس الروما في الغالب من وجھات نظر ألشخاص لیسوا من ناس الروما. نقوم بمواجھة ھذا عن طریق 
التمكین وتعزیز العمل الذاتي وحق تقریر المصیر. نرید أن نروي ونشّكل قصتنا بأنفسنا. یوفر المركز منصة لنشطاء-

ناشطات* من ناس الروما إلسماع أصواتنا. ھدف الجمعیة ھو تسلیط الضوء على التنوع في وجھات النظر من ناس الروما 
حول مواضیع مثل السیاسة، التعلیم، الفن والثقافة. 

 Rroma Aether Klub Theater الصورة ٥: شعار
یوجد مسرح Rroma Aether Klub Theater منذ عام ٢٠٠٦. نستكشف الفنون التقلیدیة لناس الروما* والسینتي*. كما 
نتعامل مع أعمال األدب العالمي التي یظھر، أو قد یظھر فیھا أشخاص من ناس الروما* أو السینتي* كشخصیات رئیسیة. 
الحاجة إلى خلق الفضاء الحقیقي الخاص تستند على تجربة أنھ یتم النظر إلى ناس الروما* والسینتي* والتعامل معھم-ن* 
باستمرار على أنھم-ن* ›اآلخرین ‹ في المجتمع. أصبح للمسرح مساحتھ وغرفھ الخاصة في عام ٢٠١١، ولكن تّم توقیفھ 
بسبب ال Gentrifizierung (ظاھرة التطویر السكني المرتبط بقدوم األغنیاء وخروج الفقراء). لكن جوھر العمل الیزال 

مستمراً. 
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Aktionen zu gleichberechtigter Bildung 

حركات للحصول على املساواة في التعليم 

مثال Jugendliche ohne Grenzen (JoG): تم تأسیس ھذه المنظمة عام ٢٠٠٥ على نطاق ألمانیا وھي منظمة 
ذاتیة من شباب الجئین والجئات للتعامل مع شئونھم-ن ومتطلباتھم-ن الخاصة. 

  
 Jugendliche © الصورة ١: حملة الملصقات بمناسبة مؤتمر وزراء الداخلیة في كوبلنز، والیة راینالند بفالتز، ٢٠١٥

 ohne Grenzen
  

الصورة ٢: الصورة جماعیة بعد االحتفال بمناسبة مؤتمر وزراء الداخلیة في ھالھ، والیة ساكسونیا انھالت ٢٠١٨، © 
 Jugendliche ohne Grenzen

یتّبع عملنا المبدأ القائل بأن المتأثرین-ات لدیھم صوتھم-ن الخاص وال یحتاجون-ن إلى نائب-ة ینوب/تنوب عنھم-ن في 
السیاسة. نحن نقرر ألنفسنا عن نشاطاتنا وكیف نجریھا. 

  
أھدافنا ھي: 

حق شامل للبقاء للجمیع •
التنفیذ غیر المشروط لحقوق األطفال المنصوص علیھا في میثاق األمم المتحدة •
مساواة الالجئین والالجئات مع السكان المحلیین، وخاصة في مجاالت التعلیم وسوق العمل •
َشرعنة األشخاص الذین لیس لدیھم أوراق ثبوتیة. •
حّق العودة لألصدقاء-الصدیقات* المرّحلین-ات*! •

  
احتجاج: BILDUNG(S)LOS! حق التعلیم بال حدود لالجئین أیضاً 

  
 الصورة ٣ و٤: مظاھرة احتجاجیة بمناسبة ابتداء حملة Bildung(s) Los أمام سكرتاریة مؤتمر وزراء-وزیرات* 

 Jugendliche ohne Grenzen © الثقافة في برلین, ٢٠١٢

بالنسبة لحوالي ١٧٠،٠٠٠ الجئ-ات، بما في ذلك ٤٧،٠٠٠ طفل-ة ومراھق-ة، ھناك حواجز تعلیمیة قانونیة بسبب وضع 
إقامتھم-ن. وھي تتراوح من التمییز غیر المباشر إلى منع مشاركتھم-ن في التدریب المھني وحظر الدراسة الجامعیة. ← 

حقوق متساویة للجمیع؟ 
  

 BILDUNG(S)LOS! – Grenzenlos ،حملة Jugendliche ohne Grenzen لذلك، في عام ٢٠١٢ أطلقت
Bedingungslos auch für Flüchtlinge بمناسبة مؤتمر وزراء-وزیرات* الثقافة في برلین. 
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نحن نطالب ب: 
توفیر صفوف اللغة مجاناً للجمیع، من البدایة •
الحق في إتمام التعلیم المدرسي للجمیع بغض النظر عن العمر •
الحق في تأمین الدعم المالي للتدریب المھني من البدایة •
إلغاء الحظر عن الدراسة الجامعیة والعمل والتدریب •
المساواة في الوصول إلى التعلیم والدعم لألشخاص بدون أوراق ثبوتیة •
مدرسة دون الفصل بین التالمیذ-ات* •
إلغاء قانون Asylbewerberleistungsgesetzes (وھو قانون تمییزي حول المنافع االجتماعیة الالجئین •

والالجئات). من یكون-تكن مجبراّ-ة على أن یعیش/تعیش في مخیمات اللجوء وتحت مستوى الحد األدنى للمعیشة 
یعیش في عزلة وضیق-التعلم والتواصل االجتماعي یكونان شبھ مستحیلین.  

إنھاء صعوبات التعلیم الناتجة عن تقیید حریة الحركة -إنھاء اإلقامة الجبریة في مكان اللجوء •
 .Residenzpflicht ومنع التحرك خارج نطاق البلدیة Wohnsitzauflagen

١. ← مقابلة مع محمد/جنكیز  

حملة شهادتي ملركل 

  Jugendliche ohne Grenzen © الصورة ٥: شعار الحملة شھادتي لمركل، ٢٠١٤

كجزء من حملة Bildung(s)Los-Kampagne، أجرینا في عام ٢٠١٤ حملة Mein Zeugnis für Merkel. بالرغم 
من النجاح المدرسي للعدید من الناشئین-ات، یتّم ترحیلھم-ن. ما نرید تحقیقھ بھذه الحملة، أن یحصل ھؤالء المعنیون-ات 
على حّق دائم لإلقامة. على صعید ألمانیا، فإننا قمنا بتجمیع ١٣٠ شھادة مدرسیة من ناشئین-ات ذوي وضع اإلقامة غیر 

المستقر Duldung وأرسلناھم برسالة إلى المستشارة أنجیال میركل:» ھا ھي شھادتي، یرجى إرسال لي تصریح اقامتي«. 
  

 Nah Dran! BAföG und BAB :حملة البطاقات البریدیة
 ٢٠١٤. © Jugendliche ohne Nah Dran! BAföG und BAB, الصورة ٦ + ٧: بطاقة بریدیة لحملة

 Grenzen

في ٩ أكتوبر ٢٠١٤، یتداول البرلمان األلماني Bundestag ألول مرة مشروع قانون، والذي بموجبھ یمكن لألطفال 
والمراھقین الذین یحملون وضع اإلقامة غیر المستقر Duldung واآلخرین منھم-ن الٌمعتََرف بطَلب لجوئھم-ن، التقّدم 

بطلب الحصول على التمویل للتدریب المھني بعد فترة انتظار مدتھا ١٥ شھًرا من خریف ٢٠١٦ -> الالجئین-ات الذین 
مازالوا/ما زلن في إجراءات اللجوء‹ ال یحّق لھم-ن ذلك. 

  
نحن نطالب ب:  

حق بالدعم المالي مثل BAB وBAföG للتدریب المھني من البدایة ومن اآلن! •
وجوب منع استبعاد األشخاص مّمن ھم ضمن إجراءات اللجوء. •
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Aktionen gegen die Abschiebung von Schüler*innen 

حركات ضد ترحيل الطالب-الطالبات* 

 مثال Roma Center: تّم تأسیس المنظمة الذاتیة في غوتنغن في عام ٢٠٠٦ من أجل تحقیق حق اإلقامة غیر المقید لناس 
الروما*، ولضمان مشاركتھم-ن* االجتماعیة ومنح الحق لجمیع األطفال في التعلیم. 

 !Alle bleiben © .الصورة ١: مظاھرة ضد ترحیل عائالت من ناس الروما* في غوتنعن ٢٠١٥

 Alle © .ضد اإلقصاء والعزل! مخیمات الترحیل! مخیّم االحتجاج في بابمیرغ، ٢٠١٦ – Solidarity4all :الصورة ٢
 !bleiben

 !Alle bleiben © .الصورة ٣: یوم الطفل العالمي في باد دوركھایم، ٢٠١٧

مجاالت عملنا الرئیسیة ھي مناھضة التّمییز، التّعلیم السیاسي، التّمكین والمشاركة الفعالة. من أجل العمل السیاسي ضد 
التّمییز، نصنع أفالمنا الخاصة ونقوم بمشاریع مسرحیة وننشر نصوصاً حول مواضیع مختلفة. نحن نوّسع العالقات مع 

Roma Antidiscrimination Network (RAN) وفي وسائل اإلعالم الرقمیة واالجتماعیة. نعمل ك روما سنتر 
Roma Center بالتعاون مع منظمات ومبادرات أخرى على المستوى المحلي والوطني والدولي. 

في عام ٢٠٠٩ أطلقنا حملة Alle bleiben!. نحن نرھن جھودنا من أجل حق غیر مقید في اإلقامة لناس الروما* ونرید 
إعالم الناس من خالل حركات اجتماعیة وفعالیات على نطاق ألمانیا. نرید أن نحّرك أكبر عدد ممكن، ألننا فقط مع بعضنا 

البعض نستطیع أن نصل إلى أھدافنا. یجب أن نصبح نشطین-ات في جمیع أنحاء ألمانیا! انضّم-ي* الى! 

حملة Zukunft für Alle – Schule ohne Abschiebung (املستقبل للجميع -مدرسة دون ترحيل) والتي قام بھا 

Roma Center ومبادرة !Alle bleiben تطالب بتطبیق الحق في التعلیم لجمیع األوالد والمراھقین-ات الذین یعیشون في 
ألمانیا. للقیام بذلك، نقوم بتطویر مفاھیم لجعل المدارس أماكن متضامنة حیث یمكن للشباب -الشابات التعلم بدون خوف. 

یجب تمكین الطالب من دعم تالمیذ المدارس المھددین بالترحیل، ویجب توعیة الرأي العام، ویجب أن یتم نبذ الترحیل من 
المدارس ألن: كل األوالد لدیھم الحق في التعلیم! ← حقوق متساویة للجمیع؟ 
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Recht auf freie Berufswahl 

حق للحرية في اختيار العمل 

كمثال عن المعلمة فیریشتا لودین: تعاني من التمییز على أساس أصلھا ودینھا وجنسھا. عندما ال یتم قبولھا للعمل في 
المدرسة الحكومیة، تذھب إلى المحكمة. 

 Daniel Gerlach© .الصورة ١: فیریشتا لودین في برلین ٢٠١٥

 Soufeina Hamed © :الصورة ٢ والصورة ٣

بعد االنتھاء بنجاح والحصول على درجة علمیة وتدریبیة، تتلقى المعلمة فیریشتا لودین من وزارة التعلیم بوالیة بادن 
فورتمبیرغ رسالة: على الرغم من اإلنجازات المھنیة الممتازة، ال یُسمح لھا بالعمل في المدارس العامة ألنھا ال تملك 

‹األھلیة الشخصیة›. نقطة الخالف ھي حجابھا: إذا خلعتھ، سمح لھا بالتدریس، وإذا احتفظت بھ، لن یُسَمح لھا. في المقابل، 
الرموز المسیحیة وزَي الراھبات مسموٌح بھم في المدارس. 

حتى قبل وخالل بدایة التدریب العملي لھا كمدّرسة، ُسئلت مراًرا وتكراًرا حول غطاء رأسھا. تشرح لماذا ترتدیھ وأنھا 
ستكون زائفة إذا لم ترتدیھ. ولكن ھذا غیر وارد بالنسبة لھا على أي حال. بالنسبة للبعض، ھذا التفسیر یكفي. ھم مھتمون 

فقط في مھارتھا المھنیة والتعلیمیة. البعض اآلخر یقول إنھا تضع حاجزاً بینھا وبین اآلخرین وأنھا لیست نموذجاً یُْحتََذى بھ 
وأن الحجاب ھو رمز سیاسي لم یفقد شیئاً في المدرسة. 

ال تقبل فیریشتا لودین عدم السماح لھا بممارسة مھنتھا. وھي تعارض حق اآلخرین في تقریر ما یعنیھ الحجاب بالنسبة لھا، 
وأنھم یعتقدون أن بإمكانھم أن یحكموا علیھا تقیمھا. في عام ٢٠٠٠، ترفع دعوة وتخسر القضیة. تذھب إلى االستئناف، ثم 

في جمیع درجات المحاكم، إلى أن تحصل على الحق من المحكمة الدستوریة الفیدرالیة في عام ٢٠٠٣: القرار بعدم دخولھا 
إلى الخدمة التعلیمیة لم یكن شرعیاً. ومع ذلك، ال تقول المحكمة العلیا أنھ یُسمح للمدرسین-ات* بارتداء الحجاب، ولكن فقط 

أنھ ال یوجد قانون یحظر ذلك. ← فیریشتا لودین 

بعد ھذا الحكم، تصدر بعض الوالیات االتحادیة أحكام بشأن الحجاب. ھناك، حیث ال یُسمح للمسلمین-ات* بالعمل، 
یشتكون* ویطالبون* بحقوقھم-ن* األساسیة في حریة اختیار المھنة وممارسة الدین بحریة. في عام ٢٠١٥ یصدر حكم 

المحكمة االتحادیة العلیا الملزمة لجمیع الدول االتحادیة: ال یسمح بحظر الحجاب العام للمعلمات * في المدارس العامة. ففي 
نھایة المطاف، الجمھوریة االتحادیة ھي دولة علمانیة (ولیست الئكیة): الحریة الدینیة محمیة بالقانون األساسي. المحكمة 

الدستوریة االتحادیة تقّر: 

» الحیاد العقائدي -الدیني الملزمة بھ الدولة ال یمكن فھمھ بمعنى الفصل الصارم بین الكنیسة والدولة، بل كموقف مفتوح 
وشامل یعزز حریة االعتقاد لجمیع االعترافات. ھذا ینطبق أیضا على مجال المدرسة الذي ھو من مھام الدولة. ال یمكن 
استبعاد مجرد رؤیة االنتماء الدیني أو العقیدة للمعلمین الفردیین بسھولة من خالل مبدأ الحیاد العقائدي -الدیني للدولة» 
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Toni Morrison 

توني موريسون 

'الوظیفة، الوظیفة األساسیة للعنصریة ھي اإللھاء. ھي تشغلك عن إنجاز عملك. تدعك تشرح-تشرحین* أسباب وجودك 

مرة تلو األخرى. أحد یقول-تقول*، أنك ال تملك-ال تملكین* اللغة، وتقضي ٢٠ عاماً، لتثبت-لتثبتي* أنك تملك-ین* واحدة. 

أحد یقول إن رأسك لیس بالشكل الصحیح، ولھذا یقوم علماء-ات* بإثبات العكس. أحد یقول-تقول* أنك ال تملك-ین* فناً، 

فتنكشھ وتظھره. أحد یقول-تقول*، أنك ال تملك-تملكین* ممالك، فتكشف عنھم. ال شيء من ھذا ضروري. سیكون ھناك 

دائماً شیئاً اضافیاً.  

توني موریسون، ١٩٧٥ 
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