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اتباع آثار ما بعد االستعمار 
في مدينة اليبزغ 



مقدمة الطبعة الثانية

الطبعة الثانية لخريطة اتباع آثار ما بعد اإلستعمار باليبزغ موجهة 
للمهتمين من القراء )ت( الناطقين بالعربية و التركية واإلنجليزية 

و كذا اللغة األلمانية. ومن بين أهداف إصدار هذه النسخة هو كسر 
الحواجز اللغوية عند قراءة خريطة المدينة.كما نهدف إلى توعية 

وتحسيس الناس بالماضي والحاضر والمستقبل و بالروابط اإلجتماعية 
والثقافية والسياسية واإلقتصادية بين عالمي "الشمال" و "الجنوب". 

لذا فإن عملية الربط بين أماكن و أحداث معروفة تسهل علينا هذا 
األمر. نحن نسعى إلى دعم ثقافة تذكير محلية مستدامة والتي تهتم 

بالتاريخ ما بعد اإلستعماري باليبزغ والتمعن في عالقته بالحاضر. ونريد 
عبر هذه الخريطة تحفيز القراء )ت( على الحوار الثقافي والذي يمكن 

أن يشارك فيه جميع ساكنات و سكان اليبزغ. ونحن على قناعة تامة 
أن النقد البناء الواعي لتاريخ العنصرية سيساهم في إضعاف األحكام 
المسبقة التي ومع كامل األسف الزالت منتشرة في المجتمع )المدني( 

ليومنا هذا.

ستجدون في النسخة العربية أسماء أعالم معربين لتسهيل قراءتها 
على القارئ )ة( العربي )ة(، أما فيما يخص روابط األنترنيت وحروف 

الرسوم التخطيطية وكذا أسماء األماكن )مثال: أسماء الشوارع( فلم 
يتم تعريبها كليا وذلك لتسهيل استعمال الخريطة والتمكن من 

التعرف على األماكن الموزعة عليها. أما بالنسبة للتسميات التمييزية 
واإلقصائية فهي الزالت تحدد التواصل الكتابي و اللفظي ولمواجهة 

هذه الممارسة تم الحرص على استعمال لغة غير تمييزية ـ  غير 
عنصرية وكذا لغة تمثل الجنسين في هذه الخريطة. 

بالنسبة لنا هذه الخريطة ليست تابثة و قابلة للتغيير و التحسين 
و سنكون سعداء بتلقي انتقاداتكم واقتراحاتكم البناءة و لم ال أيضا 

مالحظات أو إضافات تصب في صلب الموضوع.  



ماذا نعني بقولنا "خريطة 
لماذا الطبقات والرموز؟لماذا ما بعد االستعمار؟المدينة ما بعد االستعمار"؟

إلى ماذا تهدف هذه 
الخريطة؟

ما األشياء التي ال تريها 
لنا الخريطة؟

ماذا ترينا هذه 
الخريطة؟

االستعمار في اليبزغ؟ تسلط هذه الخريطة الضوء على 
معالم ما بعد االستعمار في اليبزغ لتجعلها مرئية. األماكن 

التي سيتم ذكرها هنا، مألوفة للعديد من سكان وزوار 
المدينة مثل: الجامعة،وحديقة كالرا تزتكين، ومكتبة 

المدينة، ومتحف اإلنسان البدائي، وتمثال فلكرشلخت 
دنكمال، وحديقة الحيوانات، على سبيل المثال ال الحصر.

ولطالما كانت اآلثار االستعمارية للعديد من هذه االماكن 
مجهولة و يرجع السبب في ذلك للتقصير في وضع الالفتات 

التي تقدم المعلومات عن تاريخها للزوار. وهذا ما سنقوم 
بتغييره في هذه الخريطة حيث سنقوم بتكميل تاريخ 

مدينة اليبزغ بمناسبة االحتفال بالذكرى األلفية لها لنضفي 
بذلك على المدينة طابع الحقبة ما بعد االستعمارية.  

اليبزغ ما بعد اإلستعمارية؟ عن طريق البحث في آثار األماكن 
فإننا نسعى إلى ربط وصل الماضي بعالمنا الحاضر من أجل 

تكوين رؤية حالية للعالم. ألن االنشغال بالتفكير بقضايا 
االستعمار يعني أيضا االنشغال بماهية اآلن. وبدون معرفة 

تاريخ اإلستعماريصعب علينا فهم األوضاع الحالية 
وتغييرها. لذلك مازالت مشاكل جوهرية مثل العنصرية، 

االستغالل التام والالمساواة لحد اآلن طاغية على واقعنا. 
ولهذا فمن الضروري إلقاء الضوء على تاريخ اليبزغ المتنوع 

لخلق حوار ناقد بناء بين البنيات االستعمارية و ما بعد 
االستعمارية.  

هذه الخريطة ليست بخريطة عادية فهي تجعل من 
عنى 

ُ
الطبقات المتداخلة مرئية. تلك الطبقات التي ت

بمواضيع مثل المواقف العنصرية، المقاومة، سياسة 
التذكير، التجارة، االستغالل، معارض لشخصيات معينة و 

العلوم. 
هذه الطبقات تكون وحدة تظهر متراصة فوق بعضها 

البعض بشفافية. سيتم ربط هذه الطبقات عن طريق 
استعمال رموز لتعيينها. ومن خالل هذا الربط تسمح الرؤية 

الحالية للماضي بإلقاء نظرة على ما بعد االستعمار. 

رؤية مستقبلية؟ سوف تكون في وقت ما خريطة جديدة، 
كما سوف يكون هناك أشكال لعلوم جديدة و قصص 

جديدة، ألنه من غير الممكن أن يتم إكمال سرد قصة ما، بل 
أن >القصة الزالت تتبخر< تقول إسكه فلراد

الخريطة ال تحاول أن ترينا أحداثا و تواريخ أماكن معروفة، 
بل إنها تطلعنا على أحداث غير مألوفة لنا. بينما تبين 

حالة وسطية، اختصار ضروري واقنتاء معلومات عن أماكن 
معينة وسياقاتها.وبفضل هذا االختصار و التكثيف تصبح 

الخريطة نفسها عبارة عن قصة لمجموعة من القصص 
المتعددة األصوات والتي رويت من طرفنا وطرف آخرين. 

والستكمال هذه القصص سوف يتم وضع إشارة تابع القراءة 
على كل محطة يتم التطرق إليها وذلك على صفحة الويب: 

ترينا هذه الخريطة آثار ما بعد االستعمار التي لم يتم 
تبيانها رسميا بشكل واضح لحد اآلن في معظم النقاشات 

التي تعنى بالمدينة وتاريخها.  سيتم اإلشارة إلى أماكن 
وأحداث بالكاد ُيعرف تاريخها. تظهرهذه المحطات وكذا 
أصوات المعنيين هذه المقاومة في مركز الرواية. من خالل 

الربط بين هذه المعرفة وأماكن و أحداث ما بعد االستعمار 
يمكن إظهار كيف يمكن أن تنشأ ظواهر مثل اإلقصاء 

والعنف والعنصرية التي الزالت مستمرة حتى يومنا هذا.
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االستخدام

هذه الخريطة ليست بالعادية لذلك يجب إعطاء بعض النصائح تبين 
كيفية استخدامها، تعتبر الخريطة التي توجد بالصفحة قبل األخيرة 

األساس لهذه الخريطة فهي تبين كيفية العثور على أماكن آثار ما 
بعد االستعمار بواسطة القطارات والمحطات المشار إليها. ال يتعلق 

األمر هنا برسم توضيحي مثالي للمدينة بل تقريب الضواحي للمدينة 
وتكبير المقاطع الفردية. سيتم تقسيم هذه الخريطة إلى خمس 

صفحات، كل صفحة تعالج موضوعا ما، فالطبقة األولى توضح اآلثار ما 
بعد االستعمارية >فئة العلوم< تتبعها فئة > عرض البشر، اإلنسان< ثم 

الفئة الثالثة >التجارة واالستغالل< وتتبعها >فئة سياسة التذكير< أما 
في الطبقة العلوية فتتطرق إلى>فئة المواقف العنصرية واالنتفاضة<. 

إن هذه الفئات الخمس ستمكننا من اكتشاف مدينة اليبزغ من زوايا 
مختلفة. ومن الجدير بالذكر، أن جميع الفئات لها ألوان ورموز مختلفة، 

حيث إنه يمكن أن يكون ألثر واحد العديد من الرموز. وعلى كل صفحة 
يوجد هامش.   

كما يوجد على واجهة كل هامش تمهيد لموضوع الفئة المراد 
الحديث عنها، وعندما تفتح هامش الصفحة ستجد معلومات حول كل 

أثر ما بعد استعماري على حدة وعلى هذا النحو تم تصميم الطبقات 
الخمس للخريطة. 

للحصول على رؤية كاملة يجب أن تكون الصفحات الخمس متطابقة 
على بعضها البعض وللتمكن من العثور على أثر ما بسرعة فلقد تم 

ترقيم الفئات من 1 إلى 27 و في نهاية الخريطة توجد قائمة بالعناوين 
األساسية و شيفرة االستجابة السريعة للتمكن من متابعة القراءة. 

عنصرية  مواقف 
انتفاضة  و 

التذكير  سياسة 

استغالل و  تجارة 
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م علو



الترام

الباص

القطار السريع

طريق مختصر

عنصرية مواقف 
مقاومة و 

وفي سياق التوسع والغزو االستعماري 
تم ترسيخ كلمة >غريب< لكي يتم 

تصنيف رؤية عالميةخاصة والسيطرة 
عبرها. ومن خالل تسخير فئات تمييزية 
كان على > الذات< أن يكون مميزا على> 

اآلخر< الناقص. األضداد االستعمارية مثل 
"نحن / هم"، "المتحضر / غير متحضر"، 

"عاطفي / عقالني" وجدت، على سبيل 
المثال في سياق>المعارض العرقية أو 

مستعمرات الزنوج<. وفيها كان اإلنسان 
الزنجي يستخدم كأداة للترفيه عن 

اإلنسان األبيض. و البالك فيسن الذي الزال 
موجودا في اليبزغ حتى يومنا هذا يرجع 

إلى عادة عنصرية قديمة من القرن ال19، 
والتي كان يلون فيها اإلنسان األبيض 

شكله باألسود و يتصرف على الخشبة 
حسب الصور النمطية التي يتصورها 

بتصرفات مبالغ فيها مثل تصرف 
شخص مزاجي أو ساذج أو ذليل.

وكانوا بذلك يصنعون صور نمطية 
عنصرية اإلنسان األبيض مقابل نظيره 

األسود. تتخذ العنصرية  في مجتمع 
اليبزغ أشكال عنصرية متنوعة. ولطالما 

تم تجاهل انتفاضة ووجهات نظر 
أصحاب البشرة السمراء. قصص من 

الماضي والحاضر الزالت أغلبها حتى في 
وقتنا الحالي بيضاء. 

عنصرية  مواقف 
ضة نتفا ا و

 ضحايا/ قتلى المعارض البشرية
لحد اآلن الزالت هويات المعروضين في >المعارض العرقية أو مستعمرات الزنوج<في 

ظهر بعد الوثائق المعاصرة الشاهدة على الوضع أن المشاركين 
ُ
اليبزغ مجهولة. وت

في المعرض كانوا يعاملون معاملة سيئة كما كانت هناك حاالت وفيات. وقد ماتت 
مجموعة من المعروضين في معرض حديقة الحيوان البشرية بسبب داء الجدري. 

في المقبرة الجنوبية يوجد قبرشخص من  سكوما والذي تم عرضه سنة 1897 في 
معرض إفريقيا الشرقية.  

باتريس لومومبا
اغتيل باتريس لومومبا أول رئيس وزراء للكونغو المستقلة -وهو مناضل ألجل 

الحرية-  بعد ثالثة أشهر فقط من استالمه للمنصب. وفي نفس السنة تم نصب 
تذكار له أمام معهد هردر وتسمية الشارع المحادي له باسمه. سنة 1997 تم 

تدنيس النصب التذكاري وسرقة التمثال األمر الذي لم يلق اهتماما حتى سنة 2011 
حيث تم نصب تمثال جديد له -نسخة طبق األصل عن التمثال المسروق- في إطار 

الذكرى الخمسينية لوفاته. حيث قامت الفنانة موتشي فيغ مان بنحت التمثال 
الجديد. ومن الجدير بالذكر، أن هذه الفنانة  سبق و أن ابتكرت القطعة األصلية عند 

اعتقال و قتل لومبا سنة 1961.  

بالك فسين كأداة للدعاية
قام مجلس المدرسة العليا لفن العمارة بدعاية لكرنفاله عام 2010 وذلك بتلوين 

وجوه الطلبة باألبيض واألسود، وبعد مضي سنتين على ذلك عملت شركة أت رايزن 
في ماراتون الشركات في اليبزغ على جعل موظفيها يلبسون  لباس البالك فيسن و 

المشاركة في الجري به. 

المواقف و الهجومات العنصرية اليومية
في أكتوبر 2014 أقيم ألول مرة في البلدية الجديدة  حدث >كلمة اليبزغ<. حيث 

تحدث المعنيون عن تجاربهم العنصرية اليومية. وفي سنة 2013سجلت جمعية إر 
أ أ لوحدها 58 هجوم عنصري يميني متطرف في اليبزغ. أما في سنة 2011 كشف 

اختبار أن في العديد من المالهي الكبرى يمنع دخول الزوار الذين شكلهم >ال يشبه 
الشكل األلماني<. 

كفاح حول موضوع اللجوء
تحت شعار >العنصرية في الحياة اليومية< احتشد يوم 24.05.2014 اآلالف من 

المتظاهرين تضامنا مع االجئين. كما طالبت ،
لالجئين الساكنين في سكن الجئين نائي في بروانسبردا/ كرومبا بحقهم في سكن 

الئق و عيش كريم.

العدائية لإلسالم
قامت الطائفة األحمدية بشراء بقعة أرض لبناء مسجد سنة2013، محاولة البحث عن 
الحوار مع العامة تعرضت الحتجاج قوي و المحزن في األمر هو الهجوم الذي تعرض 

له المكان برؤوس خنازير مذبوحة. 

)SaRa/Saalekreis Refugees Association(
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التذكير  سياسة 
تعكس أسماء الشوارع والمتاحف واألماكن 

و المآثر تاريخ هذه األماكن كما أنها 
تثبت هذه المساحات بتاريخها في 

الذاكرة. مع بداية الحكم االستعماري 
األلماني سنة 1884 سميت العديد من 
الشوارع واألماكن بأسماء تلك األحداث 

االستعمارية، والزالت تذكر معالم مدينة 
اليبزغ بالماضي االستعماري األلماني. 

وبدون تعليق تذكر و تكرم أسماء الشوارع 
بفاعالت و فاعلين من العهد االستعماري 

لحد اآلن. 

تستدعي عملية تصفية االستعمار نهجا 
مسؤوال في تسمية الشوارع، خصوصا 

حين يتعلق األمر باإليديولوجيات 
العنصرية التي تكمن وراء تسمية هذه 
األماكن )بدون التعقيب عليها( بأسماء 
هؤالء الشخصيات. لهذا يتجلى هدف 

هذه الخريطة في ملء الشواغر في 
مدينة اليبزغ لكي يتم ترسيخ وتمجيد 
االستعمار األلماني عبر سياسية التذكير 

المدنية وتقريبه إلى الرأي العام. ومن ثم 
فبدون منظور ما بعد االستعمار اليمكن 

التغلب على العنصرية المستمرة لحد اآلن 
في مجتمعنا على نحو مستدام.  وللفت 

االنتباه إلى المواقف والهجمات الوحشية 
والعنصرية تم تطوير ثقافة التذكير 
بضحايا العنف خالل السنوات القليلة 
الماضية في اليبزغ للتصدي لهذه 

األعمال. 

حجر اإلستعمار
ويمكن للمعاينين لحجر االستعمار تخمين بعض أثار النقش عليها: >>أيها 

األلمان، قوموا بإحياء مستعمراتكم<<. وبالرجوع إلى الرؤية اإلستعمارية 
فإن هذا التذكار يذكر بخسارة المستعمرات األلمانية ابتداء من سنة 1914، 

هذا الشطب الصامت للنقش يعد مثاال لتبيين تعامل جمهورية ألمانيا 
الديموقراطية مع تاريخ االستعمار األلماني. ويعد الحجر غير المعلق عليه 

كدليل على عدم وجود سياسية تذكيرية في مدينة اليبزغ. 

شارع فندهوكر، فاتربرغر، فسمان و شارع لودرتس
وقد تم إعادة تسمية بعض الشوارع التي لها خلفية استعمارية في 

األربعينيات و الخمسينيات من القرن الماضي، فتحول شارع فندهوكر إلى شارع 
زيغر ولودرتس إلى جيورج فوكس و فاتربرغر إلى نويمان كما تحول شارع فسمان 

إلى شارع شولتسه ديلتش. إعادة التسمية تحترم سياق أسماء الشوارع، وتمجد 
الجهات االستعمارية الفاعلة، وبالتالي فإنها ستكون فكرة مستحبة طبعا. 

شارع إرنست بنكرت/ مدرسة
في سنتي 2009 و 2010 تم تشييد شارع ومدرسة على اسم مؤسس حديقة 

حيوان اليبزغ إرنست بنكرت )1844ـ1909(. وعند افتتاح حديقة الحيوانات وقف 
إرنست بنكرت بجانب الحيوانات والناس من المناطق المستعمرة بطريقة غير 

إنسانية لسرقة األضواء. 

شارع إرنست هاسه
منذ عام 1929 و الشارع يكرم واحدا من الممثلين األكثر تأثيرا في الفتوحات 

االستعمارية األلمانية. كان السياسي الوطني الليبرالي إرنست هاسه 
)1846ـ1908( رئيس مكتب إحصاء مدينة اليبزغ و أستاذا عظيما في اإلحصاء و 
السياسة االستعمارية و الرئيس والمدير العام >> لجمعية األلمانية القديمة<<. 

حيث أكد هاسه على عدم المساواة المزعومة بين الدول. 

 شارع راتزل بوغن
تم تكريم مؤسس عالم الجغرافيا البشرية فريدريش راتسل )1844ـ104( فقط 

عندما تمت تسمية الشارع باسمه في التسعينيات. كان داعية مؤثرة في الفكر 
االستعماري و عضوا في الجمعية االستعمارية األلمانية. 

النصب التذكاري لكمال كيالدي
بعد ثالث سنوات من قتل كمال كيالدي سنة 2010 من قبل عنصريين وبعد 

انتفاضة قامت بها المدينة تم تخصيص حجر تذكاري مع لوحة تذكارية 
له. يعتبر النصب التذكاري بمثابة تحذير وطلب: معا ضد جميع أنواع العنف 

الممارس من طرف المتطرفين، ألنه بسبب هذا العنف اليميني المتطرف قضى 
ثمانية أشخاص منذ سنة  1990 في اليبزغ حتفهم. 

التذكير  سياسة 



الترام

الباص

القطار السريع

طريق مختصر

استغالل و  تجارة 
االستعمار كانت له صلة بتوسع النظام 
التجاري األوروبي خارج القارة. فالسلطة 
والهيمنة بين المستعِمر والمستعَمر 

لم تكن موزعة بالتساوي أبدا. >> ففكرة 
الحضارة<< كانت تمارس باستغالل 

واضطهاد الساكنة المحلية. "الشركة 
التقليدية" لاليبزغ مثل مصنع غزل 

القطن ومطبعة النقود جيسيكه 
وديفرينت أو جمعية التبشير كان  لهم 
تدخل مباشر  في "التنمية االقتصادية 

والحضارية" للمستعمرات األلمانية، 
وكانوا جميعا فاعلين في "شرق أفريقياـ 

األلمانية"  أنذاك على أراضي تنزانيا 
الحالية. ومع خسارة المستعمرات 

األلمانية لغاية سنة 1919 لم يكن هناك 
أي تراجع عن الفكر االستعماري. وكانت 

مجموعات من أصحاب الرؤى االستعمارية 
قد خلقت مجموعة من النصب التذكارية 

والتماثيل الخاصة بهم. على سبيل 
المثال التقى أتباع االشتراكية القومية 

على النصب التذكاري فلكرشلخت 
دنكمال للمطالبة باسترداد الممتلكات 

االستعمارية لإلمبراطورية القيصرية. 
وال تزال أشكال االستغالل و التبعيات 

االقتصادية وعدم المساواة بين بلدان 
الشمال والجنوب مستمرة حتى اليوم، 
فصور الناس والبضائع االستعمارية ال 

تزال تهيمن على منظر مدينة اليبزغ إلى 
يومنا هذا. 

مصنع الحياكة باليبزغ
كان مصنع غزل القطن لاليبزغ  المؤسس سنة 1884 يزاول أشغاله في 

سنوات 1907ـ1914 من مزارعه الخاصة في مستعمرة >> شرق إفريقياـ 
األلمانية<<.  وبعد اعترض السكان المحليين "انتفاضة ماجي ماجي " على 
الزراعة القسرية التي تم ترتيبها من قبل الحكومة االستعمارية األلمانية 

في حقول القطن المحلية، تم استثمار هذه األخيرة في مزارع أوروبية 
كبيرة مثل مصنع اليبزغ لغزل القطن. أما فيما يخص عملية تصدير 

القطن إلى اليبزغ  فقد كان يشتغل  فيها أكثر من 2000 عامل وعاملة 
إفريقية. 

جيزكه وديفرينت
كانت شركة جيزكه وديفرينت المؤسسة سنة 1852 تطبع في بداية القرن 

العشرين الروبية أي العملة االستعمارية لـ >> شرق إفريقياـ األلمانية<<.  
وتعد شركة جيزكه وديفرينت اآلن رائدة في سوق إنتاج العمالت البنكية 
والهويات وكذلك البطاقات الذكية كما أنها ناشطة في جميع أنحاء 

العالم.  

مكتب العمل التبشيري باليبزغ
استأنفت شركة العمل التبشيري لمدينة اليبزغ عملها في بداية الفترة 

االستعمارية األلمانية سنة 1892 في منطقة  كليمنجارو. ورغم الموقف 
الحاسم جزئيا تجاه الحكومة االستعمارية إال أن المبشرات و المبشرين 
يشيرون إلى واجبهم الوطني المسيحي في نشر الدين المسيحي في 
المستعمرة. وحتى يومنا هذا، الزالت شركة العمل التبشيري باليبزغ 

تمارس أنشطتها التبشيرية في تنزانيا، وبابوا غينيا الجديدة والهند. 

ساحة المعرض القديم
كجزء من المساعي اإلستعمارية أقيم في كل من سنة 1937و 1939 في 
ساحة المعرض القديم بجانب نصب فلكرشلخت دنكمال >> المعارض 

اإلستعمارية والمعارض الفنية االستوائية<<. كانت أمكنة العرض تظهر 
إلى جانب أدوات >>التقنيات االستوائية<< أدوات للدعاية لـ >>مجموعة 

من الرموز االستعمارية للرايخ<< و >> الجريدة األلمانية االستعمارية<<. 
ووصف معرض اليبزغ بأنه >> نافذة على العالم<< كان دعاية للمساعي 

االستعمارية األلمانية. 

 مقهى الريكي ومقهى / متحف القهوة العربية
في سنة 1908 اتخذت شركة ريكي المكان الذي يوجد في >> مقهى 
ريكي<< اآلن مقرا لها، كانت الشركة تحقق أرباحها عن طريق تجارة 

الكاكاو في شرق أسيا. ومن خالل المعمار الغريب للمبنى وتشغيل 
>>خادمين سود<< يتم لحد اآلن نقل صور استعمارية، ونجد نفس الرمزية 

على واجهة مقهى >>شجرة البن العربية<<. 

استغالل و  تجارة 



حديقة الحيوانات  لمدينة اليبزغ
أقيم منذ تأسيس حديقة الحيوانات من  سنة 1876 إلى سنة 1931 حوالي 

40 >>معرضا للبشر<< وقد تم تشييد >> مرج لعرض البشر<< و >>خشبة 
لعرض البشر<< بين قفص الحيوانات المفترسة و حوض زعنفيات 

األقدام. وبسبب هذه الطريقة المهينة لعرض البشر تعرض هؤالء 
الناس لسوء المعاملة واألمراض و الموت، واليمكن إيجاد أي دليل على 

الموقع اإللكتروني للحديقة يشير إلى آثا رهذه المعاملة المهينة في 
تاريخ المدينة. ولحد اآلن الزالت الحديقة تجلب الراقصات و الراقصين >> 

األفارقة<< لعرض الصور النمطية الغريبة. 

 كالرا تستكين بارك
كانت صاحبة االسم  الذي انتسبت له حديقة كالرا تستكين )1857ـ1939( 
سياسية شيوعية اشتراكية معروفة بموقفها الحاسم تجاه اإلستعمار. 

و يعود تأسيس الحديقة إلى المعرض التجاري والصناعي الساكسوني-
التورينغي، الذي أقيم على هذه الساحة في صيف عام 1897، وزار هذه 

النشاطات أكثر من000 600 شخص. وكان معرض شرق إفريقياـ األلمانية 
جزء من المعرض. 

المعرض الشرق إفريقي ـ  األلماني
كان الهدف المعلن حسب صحيفة المعرض >> للمقارنة بين الثقافة 

الحديثة والمتطورة األوروبية واألفريقية التي شيدت بشكل غريب، والتي 
تسعى جاهدة لتحقيق المرحلة األولى من حياتنا الثقافية<<.  ولتحقيق 

هذا الهدف تم عرض بشر من المناطق المستعمرة في اليبزغ.  لقد توفي 
خالل العرض على األقل شخص واحد مجهول النسب وهو مدفون اآلن 

في المقبرة الجنوبية. كان يجب الترويج>> للفكرة اإلستعمارية<< عند 
السكان و في اإلقتصاد، ولذلك كان المعرض المكلف مدعوم من طرف 

شركات وجمعيات استعمارية وكذا سياسيات وسياسين من اليبزغ. 

كريستال بالست فاريتي
تم تأسيس كريستال بالست فاريتي سنة 1882 وكان في شارع فنتر غاردن 

لحد أن تم تدميره في الحرب العاليمة الثانية.
كان هذا المعبد الترفيهي يستقبل 15000 ضيف وفي سنة 1885 قدمت 
فرقة راقصات وراقصين من مستعمرة الكاميرون عرضا، وإضافة إلى ذلك 

عزف الجوق الملكي الساكسوني للمشاة المسيرة الكاميرونية. يوجد 
كريستال بالست فاريتي حاليا في حي ماغاتسين غاسه الذي تم تأسيسه 
سنة 1997، وهو يعتمد في عروضه على اإلستعراض المسرحي التقليدي 

التاريخي. 
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البشر/  عرض 
ن نسا إل ا

كانت عادة عرض اإلنسان أو البشر في 
أوروبا و شمال أمريكا في القرن 19 و الجزء 

األول من منتصف القرن 20 لها شعبية 
كبيرة. >>عرض البشر<< كان من األعمال 
الترفيهية التي لها شعبية و جمهور 

واسعين، فالعرض العام كان يجب أن 
يرضي فضول الزائرين المتطلعين لرؤية 
الغريب/الدخيل وباإلضافة إلى ذلك كانت 

هذه العروض ترضي غرور المتفرجين 
مع محاولة إقناع أنفسهم بأنهم 

هم األفضل مما يجعلهم ينظرون 
للمعروضين بنظرة دونية.  وكانت هذه 
هي فرصة المحدقين في تلك العروض 
بـ "تحضرهم"و "بحياتهم الطبيعية" 

و "بقيمهم الجنسية" إلرضاء غرورهم. 
من ثم تم ضم عرض البشر إلى عرض 
الحيوانات في حدائق الحيوانات، هذا 
التصرف المهين لإلنسان إن دل على 

شئ  فإنما يدل على العنف العنصري 
اإلستعماري آنذاك.والزالت  الرغبة الغرائبية 

مستمرة ليومنا هذا في التقارير 
التلفزيونية وفي أدب المغامرة و كذا في 
السياحة. في حديقة حيوانات اليبزغ يتم 

تقديم عروض ثقافية و مطخبية عن 
طريق نقل الصور النمطية وبالتالي  يتم 
التحيز بشكل واضح إلى الصور النمطية 

واألحكام المسبقة العنصرية.   

البشر/  عرض 
ن نسا إل ا



متحف غراسي لدراسات الشعوب في اليبزغ
تم تأسيس المتحف سنة 1869 كمتحف نصف ـ خاص و تم توسيع مخزونه مابين 1895 

و 1918 بشكل كبير. وبدعم من السلطات اإلستعمارية تم جلب العديد من المقتنيات 
والصور و األفالم و التسجيالت إلى اليبزغ. وإلى جانب كل هذا كان المتحف يقوم بالتنسيق 

ألنشطة بحوث في المستعمرات. 

معهد الدراسات العرقية
تم تأسيس المعهد سنة 1914 تحت اسم >>معهد ساكسونيا للبحوث األنتروبولوجية/ 
دراسة الشعوب القديمة<<. وفي سنة 1927 تم الفصل بين المتحف و المعهد. وأضاف 
المدير الجديد للمعهد أوتو رشه >> الدراسات العرقية<<وقد استفاد النازيين جيدا من 
هذا المشروع السياسي. وكان هندرك فرويرد الذي كتب أطروحته تحت إشراف رشه >> 

وزيرا لقاضايا الشعوب األصلية<< سنة 1950 فاعال مهما في نظام التمييز العنصري في 
إفريقيا الجنوبية. وفي نفس الوقت تشكلت معارضة ضد النظريات التطورية العنصرية 

المتداولة قديما وكانت لها عواقب وخيمة على المدافعات و المدافعين عنها. وبعد 
1945شرع ممثلي مدينة اليبزغ في البدء بإصالحات لتاريخهم بطرق نقدية بناءة. 

قسم تخصص الجغرافيا
تم إحداث منصب أستاذ جامعي في مادة الجغرافيا على يد  البارون فرناند فون ريشتهوفن 

)1833ـ1905(، و بعد وقت قصير من نشر مخطوط ريشتهوفن >> كياتشو<< واإلعتراف 
به وأهميته في جميع أنحاء العالم تم احتالل كياتشو من طرف القوات البحرية األلمانية 

سنة )1897(. 

هانس ماير
هانس ماير )1858ـ1929( >>مستكشف<< وسليل ساللة دار نشر ماير. مع بداية 1915 

كان أستاذ >> الجغرافيا اإلستعمارية<< و كذا >>السياسة اإلستعمارية<<. وبقي حجر قبره 
شاهدا على "خطواته غير المترددة "في أنشطته في القارة اإلفريقية.  

معهد الدراسات الشرقية
ارتبط تطور الدراسات العربية منذ القرن 19 بشكل قوي بهاينريش ل. فاليشر و الذي ساهم 
في تطبيق قرار إدماج >> الدراسات الشرقية<< في الجامعات األلمانية. وليومنا هذا تحمل 

المؤسسة هذا اإلسم المعمم >> معهد الدراسات الشرقية<<. 

معهد الدراسات اإلفريقية
في سنة 1930 عين أوغست كلنغنهبن أول مدير للمعهد، وقام كمعارض للتيار في 

ذلك الوقت بتفنيد نظرية الساللة الحامية أو الحاميون لكارل ماينهوف. باإلضافة إلى 
العمل العلمي واألكاديمي للمعهد ساهمت الدراسات األفريقية بواسطة التدريب اللغوي 
للمبشرات والمبشرين في الحركة االستعمارية. وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت اليبزغ 

مركز للدراسات الشرق اإلفريقية األلمانية كما سعت إلى لعب دور سيادي عن طريق تدريب 
الديبلوماسيات و الدبلوماسيين آنذاك. 

الترام
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طريق مختصر

م  علو
شجعت المساعي اإلستعمارية 

لإلمبراطورية األلمانية أواخر القرن 19 على 
الوصف األكاديمي للمناطق األخرى و 

رسم خرائطها. ونتيجة لذلك تم تأسيس 
معاهد الدراسات اإلفريقية و الدراسات 
العربية والداراسات العرقية والجغرافيا 

باعتبارها معاهد مستقلة لجامعة 
اليبزغ. ساهمت الدراسات العلمية إلى 

جانب التركيز على الوحدة األساسية 
للبشرية في تكوين بنية عنصرية تجاه 
>> اآلخر<<. وقد صاحب هذه المشاركة 

األكاديمة حب استطالع عريض من 
العامة، الذين كانوا يبنوا انطباعاتهم 

على أساس المعارض البشرية و أدب 
ااإلستكشاف و المغامرة.  ومن خالل 

التصورات المتصارعة عن >> الشرق<< 
و >> األفارقة<< وكذا >> العرق<<، تم 

تأصيل فكرة التنقيص من الثقافات 
غير األوروبية في المجتمع. و كانت نتائج 

هذه الدراسات قادرة على نشر فكر 
"سيادة اإلنسان األبيض"، وبالتالي يمكن 

استخدامها لتبرير االحتالل االستعماري.   
وعلى الرغم من أن إنتاج المعرفة 

اإلستعمارية تعرض لإلنتقاد واإلصالح  
من طرف الفروع العلمية إال أنه الزالت 

متطابقات مثل >> أسود/أبيض<< أو >> 
دول نامية/ دول صناعية<< لها تأثير 

لحد اآلن. 

م  علو



الترام

الباص

القطار السريع

طريق مختصر

1. Die Toten der Völkerschauen
 Südfriedhof
 Friedhofsweg 3 – 04299 

2.  Patrice Lumumba 
 Lumumbastraße 4 – 04105

3.  Blackfacing als „Werbemittel“
 Werk II, AT Reisen
 Karl-Liebknecht-Straße 127 – 04275

4.  Alltäglicher Rassismus und Übergriffe
 Neues Rathaus
 Martin-Luther-Ring 4-6 – 04109

5.  Kampf um Asyl
 Johannisplatz – 04103

6.  Islamfeindlichkeit
 Georg-Schumann/
 Ecke Bleichertstraße – 04155

7.  Kolonialstein
 Völkerschlachtdenkmal
 Straße des 18. Oktober 100 – 04299

8.  Windhuker Straße, Waterbergstraße,
 Wissmannstraße, Lüderitzstraße
 Stadtteil Anger-Crottendorf – 04318

9.  Ernst-Pinkert-Straße – 04105
 Ernst-Pinkert-Schule
 Martinstraße 7 – 04318

10. Ernst-Hasse-Straße  – 04159

11. Ratzelstraße – 04209
 Ratzelbogen
 Kiewer Straße 1-3  – 04209
 
12. Denkmal Kamal Kilade
 Richard-Wagner-Straße 1/2 – 04109

13. Leipziger Baumwollspinnerei
 Spinnereistraße 7 – 04179

14. Gisecke & Devrient
 Johannisgasse 16 – 04103

15. Missionswerk Leipzig
 Paul-List-Str. 19 – 04103

16. Altes Messegelände
 Deutscher Platz 4 – 04103

17. Café Riquet,
 Zum arabischen Coffebaum
 Schuhmachergäßchen 1 – 04109

18. Leipziger Zoo
 Pfaffendorfer Str. 29 – 04105

19. Clara-Zetkin-Park – 04107

20. Deutsch-Ostafrikanische Ausstellung
 Clara-Zetkin Park – 04107

21.  Krystallpalast Varieté
 Magazingasse 4 – 04109

22. Grassi Museum für 
 Völkerkunde zu Leipzig
 Wilhelm-Leuschner-Platz 10 – 04107
 Johannisplatz 5-11 – 04103

23. Institut für Ethnologie
 Schillerstraße 6 – 04109

24. Seminar für Geographie
 Johannisallee 19a – 04103

25. Hans Meyer
 Johannisallee 19a – 04103

26. Orientalisches Institut
 Schillerstraße 6 – 04109

27. Institut für Afrikanistik
 Beethovenstraße 15 – 04107
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