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ما لدي من مواصفات :لماذا ال تتقدمين
بطلب لجوء ،فيتم قبولك بين الطالب
الالجئين؟ لتبدأ األسئلة تأخذ خطًا عكسيًا
حول امتيازات الالجئ ،أو تزيين اللجوء
باالمتيازات!

غير االنــدمــاج ،تخفف قــســوة داللتها،
وتقلل من حدة خوفنا كلما فكرنا أن
هناك عالقة تناسب طردي بين مستوى
اندماجنا وبين خسارتنا لصفاتنا وعاداتنا
وآليات تفكيرنا.

فــي مــوقــف ثــالــث ،يــقــول الجــئ
فلسطيني سوري في عقده السابع عن
االندماج :ال يعنيني شيء من الحياة هنا
إال أن أغــادر “الهايم” وتصبح لي شقتي
الخاصة ،حيث يمكنني استقبال ضيوفي
ياسمين نايف مرعي -رئيسة التحرير
دون أن أطــلــب منهم الــمــغــادرة قبل
العاشرة حسب قوانين الهايم ،ثم أن
أتعلم كيف أركب الباص الذي يوصلني
المترتبة عــلــى مــا يــوصــف بـــ “التغيير تتخلى عــن بعدها االجتماعي ،تاركة إلى أقرب متجر أستطيع فيه شراء البيض
الديموغرافي” الناتج عن تدفق مئات آالف المدى مفتوحًا أمام كافة أشكال التمييز ،والبندورة والعودة إلي بيتي ،فــإذا كان
الالجئين ،إال أن المصطلح يبقى صادمًا ،التي ال تنحصر في لون البشرة!
لــدي جــار ألماني لطيف،
وتــبــقــى لـــتـــردداتـــه في
يمكننا تبادل التحية إذا
الذهن آثار قاسية ،تفرض
صــادف أحــدنــا اآلخــر على
ال بد من التفكير بالداللة المجتزأة
التساؤل حــول الشعارات
مدخل البناء… أال يكفي
للديمقراطية ،التي تأخذ بعدًا سياسيًا
التي ال يكف السياسيون
ذلك ألكون مندمجًا؟
في الغرب ،وال المدافعون يحكم عمليات االنتخابات ،لكنها تتخلى
تغيب عن الكثيرين
عــن حــقــوق اإلنــســان و…
من المواطنين هنا دوافع
عن بعدها االجتماعي ،تاركة المدى
عن المناداة بها ،بــدءًا من
الالجئين للجوء ،في ظل
“المساواة” مــرورًا بحقوق
التي
التمييز،
أشكال
كافة
أمام
مفتوحًا
التحريض السياسي ،فيما
النساء ،الكرامة اإلنسانية،
ال تنحصر في لون البشرة!
يسعى بعضهم لكشف
واألهـــم “الديمقراطية”.
هــذه الــدوافــع وإنــصــاف
وهــنــا ال بــد مــن الــوقــوف
أصــحــابــهــا .بــــات علينا
والتفكير بالداللة المجتزأة
فــي مــيــدان آخـــر ،تــقــول مسؤولة اليوم كالجئين التفكير في آليات رواية
للديمقراطية ،التي تأخذ حسب ما نرى
بعدًا سياسيًا يحكم عمليات االنتخابات ،الدراسات العليا في أحد أقسام جامعة حكاياتنا ،وبمدى المسؤولية عن إيصال
الرئاسية منها ،الحكومية والنيابية ،لكنها هومبولت ،إذ يتعذر قبولي استنادًا على حكايات من لم تكتب له النجاة مثلنا ،ثم
التفكير بدورنا في خلق مفردة جديدة

اللجوء ،في تأرجحه بين أن يكون
وصمة اجتماعية ،وامــتــيــازًا ،يحتاج منا
التحول من مواقع رد الفعل إلى مواقع
الفعل ،ومن مواقع الخوف من القرارات
إلى مواقع متابعتها وانتقادها والسعي
للمشاركة فيها.

إلى أي حد تتيح /تعيق
القوالب فرص اندماجنا؟

تتالى المواقف التي تواجهنا في
بالد اللجوء ،مما يضعنا كل يوم أمام
جدية سؤال الهوية واالنتماء وإلحاحه،
وأمام تأويل “االندماج” وتفسيره ،كقالب
علينا أن نتالءم ضمنه ،وكعملية نتعرض
خاللها (نظريًا على األقــل) لذوبان في
المالمح ،بعضها أو كثيرها.
مــن هــذه الــمــواقــف ،مــثـ ً
ا ،جلسة
نقاش أقامتها مؤسسة هاينرش بول
قبل حوالي شهر في برلين ،حول النساء
“ذوات البشرة غير البيضاء Women of
 !”Colorومع اعتبار النوايا اإليجابية وصدق
المؤسسة في العمل ضد العنصرية،
ومنح النساء الالجئات أو المهاجرات من
ذوات البشرة الملونة الحق في التعبير
عما يواجهنه من عنصرية على اختالف
وجــوهــهــا ،والــحــق كــذلــك فــي تقديم
طروحاتهن لحل المشكالت االجتماعية

ألـــم يصبح مــن الـــضـــروري الــيــوم
التفكير بتنظيم الجاليات ولو اجتماعيًا؟
ثــم التفكير بــإنــشــاء جــســور حقيقية
لــلــتــواصــل مــع صــنــاع الــقــرار األلــمــانــي،
مسنودة على قيادات اجتماعية تبنى بين
صفوف الالجئين؟
هناك الكثير من التداخالت التي
باتت تحكم حياتنا وفهمنا إليقاع هذه
الحياة هنا ،لكن ال بد لنا من مقاومة
التشويش ،باستعادة الثقة بالذات أو ً
ال،
التفكيرباللجوء كحق إنــســانــي ثانيًا،
مــغــادرة اإلحــســاس بالدونية وبــضــرورة
مالئمة القوالب ثالثًا ،ثم خلق األدوات
التي توصلنا إلــى بناء العالقة الصحية
المنتجة مع المجتمع األلماني كمجتمع
مضيف ،نستبدل فيه “االنــدمــاج” بفضاء
التبادل الثقافي والمعرفي ،ونغادر ثنائية
(وصــمــة/امــتــيــاز) اللجوء إلــى اكتساب
االستحقاق والمشاركة الفعالة.
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في الشهر التاسع من العام  2016ولدت المنظمة
العربية غير الربحية «إيد بايد» من قبل فريق عربي ألماني
مشترك ،آخذة بعين االعتبار مسألة التالقح الثقافي والتبادل
المعرفي نصب عينيها ،بهدف توعية وتنمية المجتمع
وتجسير الهوة الثقافية بين الالجئين والمجتمع المضيف ،عبر
مشاركة المعلومات الخاصة بحياة العرب وثقافتهم ،فضال
عن الحياة في المانيا وذلك من خالل المطبوعات التي تصدر
عن المنظمة ،ومنصتها االلكترونية ،اضافة إلى المهرجانات
واألنشطة الثقافية العربية التي تقيمها منظمة «ايد بايد»
للتعريف بالثقافة والفن العربي في المانيا ،فضال عن ورشات
عمل تدريبية للصحافيين العرب لتعزيز مهارتهم االعالمية،
وتمكينهم من التعرف واالنخراط في الوسط االعالمي
االلماني بشكل أسهل.
ترحب منظمة» إيد بإيد» بكل من لديه رغبة بالتطوع
لخدمة المجتمعين االلماني والعربي ،كما يمكنكم التواصل
معنا عبر حساباتنا على منصات التواصل اإلجتماعي او من
خالل موقعنا اإللكتروني :

www.eedbeeed.de
او عبر البريد اإللكتروني :

info@eedbeeed.de
او عبر اإلتصال المباشر :

مشاريع إدماج الالجئين في برلين
نعمة أم نقمة؟

+4917647602151

أحمد مواس  -برلين
إيد بإيد مجلة منوعة تصدر عن
«منظمة إيد بإيد» في أملانيا
Eed Be Eed e.V
Käthe-Niederkirchner-18 Str
Berlin 10407,
www.eedbeeed.de
info@eedbeeed.de
+4917647602151
رئيس مجلس اإلدارة:
أحمد دنو
رئيسة التحرير:
ياسمين نايف مرعي
مدير التحرير:
جهاد الرحيم  -عادل حكمت
مستشارة التحرير:
كريستينا هويشن
تدقيق لغوي:
محمد سلمان
إخراج فني و كاريكاتير :
حسام سارة
إسرة تحرير إيدبإيد:
أحمد مواس ــ جهاد الرحيم ـ محمد نعناع
ـ كينورا توما ـ مازن ابو اسماعيل ـ لجين عبد الحق
ـ سعد كوالني.
أمين العام
أنس الباشا
التصوير و الفيديو:
دورا تشاال
نافع كردي
العالقات العامة:
يانا بورخرس
إدارة مشاريع:
رايتشل كالرك
صدر هذا العدد بتمويل من بلدية بانكو  -برلين

توافدت أعداد غفيرة من الالجئين بداية عام
 2015نحو ألمانيا قدرت بحوالي  890ألف الجئ حسب
ما أوضحه وزير الداخلية األلماني دي ميزير مؤخرًا في
مؤتمر صحفي.
وكما هو متعارف عليه ،فإن ميثاق االمم
المتحدة الذي اعتمد في  28تموز /يونيو عام 1951
بشأن الالجئين واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي
نص في مادته الثانية:
«علي كل الجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه
واجبات تفرض عليه ،خصوصًا ،أن ينصاع لقوانينه
وأنظمته ،وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة
على النظام العام»
وبهذا توجب على الالجئ االنخراط في
المجتمع المضيف ليعرف ماله وما عليه ،ويتعرف على
ثقافة البلد المضيف ،فيحترم عاداته وتقاليده ،عدا عن
اتباعه القوانين الواجبة على الجميع وهذا المفهوم
باختصار هو مفهوم االندماج على الصعيد العام.
وكل دولة تتفرد بعدد من قوانين االندماج تمليها
على طالبي اللجوء في حال قوبل طلب لجوئهم
باإليجاب.
واالتحاد األوربي بشكل عام يلتزم اتفاقيات
األمم المتحدة في هذا الخصوص ،وتعمل الدول
األعضاء فيه على استقبال الالجئين على أراضيها
بموجب اتفاقية دبلن ،بالتالي تتبع أغلب دول االتحاد
األوربي سياسة االندماج لالجئين على أراضيها وتحاول
أن تجعل من الالجئ عنصرًا أكثر فعالية وأال تعزله عن
المجتمع المضيف له بالوسائل سابقة الذكر..
ضمن هذا السياق ،تعمدت كثير من دول
االتحاد األوروبي طرح الكثير من مشاريع االندماج
لتعزيز سياساتها نحو االنفتاح على المجتمعات األخرى
والثقافات المهاجرة إليها ،والهدف العام هو حصول
هذا التفاهم على الصعيد االجتماعي والثقافي
والقانوني.
فإذا ما تناولنا مشاريع العاصمة األلمانية برلين،
التي قدرتقيمتها بنحو  2.820مليار يورو لعام ،2017
نجد في التفاصيل أن الميزانية السنوية لعام 2017
صادرة عن حكومة ألمانية االتحادية التي رصدتها
لتسريع عملية دمج الالجئين في سوق العمل ،إذ
تم تخصيص نحو  610مليون يورو لدورات االندماج.
باإلضافة إلى ما يزيد عن  1.5مليار يورو لدمج الالجئين
في سوق العمل ،و 410مليون يورو إلجادة اللغة
األلمانية المرتبطة بالمهن ،و 300مليون يورو لشؤون
العمل في تدابير تتعلق باندماج الالجئين.
وقد شاهدنا وتعايشنا مع مشاريع االندماج
البرلينية التي اتخذت أاحيانًا طابع الفن في مختلف
نواحيه (العزف والغناء والرقص واألمسيات الثقافية

جمـــــــــــانـــــيـة  -متنــــــــــوعــــــــة

والفنية واالحتفاالت والمهرجانات )..التي أقيمت تحت
اسم الالجئين في أكثر من مناسبة أو نشاط .تصدر هذا
االسم الذي أصبح نفسه ثقيال ً على مسامع الالجئين
أنفسهم وباتوا يتهربون من أي نشاط يقام حامال ً
تسمية الالجئين في مضمونه.
لكن لماذا وما الذي حدث؟
ألم تخرج فئات كثيرة من المجتمع األلماني على
اختالف شرائحها في عام  2015ترحب بالالجئين وترفع
شعارات Welcome Refugees؟ ألم تقدم كثير
من األسر أماكن إقامة لبعض الالجئين مع عوائلهم؟
ألم تسارع الحكومة األلمانية بإعطاء اإلقامات على
وجه السرعة لكثير من القادمين الجدد متحدية
إجراءات الروتين والبيروقراطية التي أوقعتهم في
كثير من المشاكل الحقًا؟ ألم يصنع اإلعالم من الالجئ
ذلك المالك الهابط من السماء مع صور كثيرة لعيون
حزينة وبريئة؟ ألم يكن وجه ألمانيا عمومًا ،ووجه برلين
خصوصًا ،يحظى بتلك اإلشراقة السحرية الناتجة عن
حضنها ألعداد كبيرة من الالجئين وتجلت مقومات
النظام االجتماعي في أسمى صوره ومعانيه غاسلة
بذلك عارًا امتد لعقود طويلة من جلد الذات والتأنيب؟
نعود ونتسآل :ما الذي حدث؟
من خالل مسح وجهات نظر عدد من االجئين
يقول محمد.أ“ :باعتقادي أن كثيرين مثلي من الالجئين
ما عادوا يعولون على هكذا مشاريع ،خصوصًا مع
تراجع سياسات الترحيب بالالجئ الذي أصبح بنظر كثير
من األلمان عبئًا على الحكومة وعبئًا على خزينة الدولة
التي تقتطع من الضرائب لسد حاجات الالجئين ،فيما
األولى بها أن تذهب إلى اإلنفاق العام”.
يقول أحمد .م بتعبير أدق“ :إن مشاريع االندماج
كانت نعمة على بعض المستفيدين من األلمان
أنفسهم أو من المهاجرين القدماء ودرت عليهم
أمواال ً بسبب التمويل الذي كان يأتي بدعم من
الحكومة ومجلس الشيوخ في برلين ،في حين ال تعود
على الالجئين أنفسهم بالغاية المرجوة ،وإنما يتم هدر
وقتهم على حساب منافع اآلخرين في الوقت الذي
تطالبهم فيه الحكومة األلمانية بإنجاز كثير من االلتزامات
خالل فترة قصيرة فيما لو كانوا مسجلين لدى مركز
العمل .وبرنامج االندماج الحقيقي بالنسبة للحكومة
األلمانية هو اتباع دورات اللغة األلمانية حتى المستوى
 B1على األقل .ثم أن يلتحق الالجئ بما يسمى التدريب
المهني (اآلوسبيلدونغ أو البراكتيكوم) والهدف هو
إيجاد فرصة عمل حقيقية في أقرب وقت تضمن
لصاحبها دفع كافة مستلزماته المعيشية باإلضافة
إلى الضرائب المترتبة عليه ،وينهي بذلك اعتماده على
المساعدات االجتماعية ويتحول من مجرد كونه الجئًا
إلى مهاجر بقصد العمل.
ولكن كيف كانت حال مشاريع االندماج البرلينية
الترفيهية وورش العمل المنبثقة عنها؟
في كثير من االستبيانات التي جرت والتي يتم
العمل عليها مع جهات مسؤولة ،تبين أن أغلب تلك

المشاريع كانت غير مهنية ولم تحقق حتى الحد
اإلدنى المراد من تطبيقها ،لهذا تسعى جهات
كثيرة إلى عمليات إعادة تأهيل ،تطبق على الذين
كانوا قائمين عليها .فقد كان ينظر إلى الالجئ على
أنه المسكين القادم من الشرق باتجاه الغرب ،والذي ال
يعلم من أساليب التكنولوجيا أو التمدن شيئًا ،وهكذا
كانت نتائج تلك المشاريع ال تتمتع بالكفاءة وال الجودة
الفنية لمخرجات مشروع فني يقام على أرض العاصمة
األلمانية (في حين نعلم تمامًا كم تهتم ألمانيا بالجودة
على صعيد منتجاتها فما بالك بالبشر!).
تلك المشاريع كان يديرها أشخاص غير مهنيين،
تعاملوا مع شرائح خاطئة أساسًا من الالجئين ولم يتم
سبر العينات جيدًا ،بل كان العمل عشوائيًا على غير عادة
األلمان ،فظهرت هذه المشاريع ركيكة وغير مفيدة في
معظم األحيان ،وأعطت صورة خاطئة عن العمل الجاد
والمتقن في ألمانيا ،وأخذ الالجئ الصورة المغلوطة
عن ألمانيا بأن هدف وجوده في كل هذه المشاريع
هو تمضية الوقت والتسلية والتعارف ،وابتعد كل البعد
عن األهداف الحقيقية في التأهيل واالندماج لدخول
سوق العمل.
في السنتين السابقتين تم التعامل مع الالجئ
على مبدأ أنت الجئ إذن انت تستحق التعاطف
والتعامل بطريقة خاصة على مبدأ محو األمية والحكم
أنك مسبقًا سترتكب العديد من األخطاء ،لكن ال داعي
للقلق ،سنغفر لك بسبب نظرة األلمان الشمولية بأن
معظم الالجئين غير مؤهلين علميًا ،هذا عدا عن عدم
قدرتهم على إتقان والتعامل مع اللغة األلمانية.
لكن بعد ذلك ومع مرور الوقت بدأت تزداد
مطالبة األلمان ،ومن غير سابق إنذار ،بمستوى عال
في اللغة وإيجاد عمل في أقرب وقت ممكن ،وإال
فان الجوب سنتر لكم بالمرصاد ،هذا عدا عن القوانين
الترهيبية والمتضاربة التي أثقلت عاهل الالجئ
وأفقدته التركيز.
إذا تبدد وهم االستقبال المضيف إلى سراب
وأصبح سقف المطالبات مرتفعًا ،وعلى الالجئ أن
يواجه حقيقة سوق العمل التي الترحم في ظروف
تتساوى فرصه فيها مع األلماني ذي الجاهزية
الكاملة أو األوربي المهاجر المتمرس والمخضرم في
السوق األوربية ،وهنا حدثت الصدمة فلم تعد تلك
االبتسامة الساذجة المفتعلة في كثير من األحيان تعلو
وجوه األلمان في وجه الغريب (اآلوسلندر) ،ولم تعد
« »Welcome Refugeesسائدة بل هناك الصدمة
الثقافية وصدمة قوانين العمل وصدمة اللغة العملية
في المجتمع وليس لغة األلف باء سهلة الفهم في
مدراس تعلم اللغة ،وهنا الفارق الحقيقي بين تلك
الظروف مجتمعة وظروف ورشات ومشاريع العمل
الترفيهية التي أغرقت الالجئ في وهم كذب تالقي
الثقافات ،فهنا ال تسود إال لغة واحدة وثقافة واحدة
وقانون واحد هو كليًا في ألمانيا ،وعلى الالجئ أن
يتعامل مع لعنة مشاريع االندماج الفاشلة سابقة الذكر
في الدخول من بوابة برلين األلمانية بكل ما أوتي من
عزم.
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األحزاب اليمينية ..قوارض األزمات

التركيز أحادي الجانب على ذكرى سنوات زمن النازية».

إيد بإيد
جهاد الرحيم

كما القوارض واألوبئة تنشط في
البرك والمياه اآلسنة والمستنقعات،
فإن األحزاب اليمينية المتطرفة تنشط
في األزمات والكوارث والحروب ويصبح
سوقها رائجًا ،وتستحيل إلى مخلص
شعبي ،عبر دغدغة مشاعر المواطنين ،بشعارات تدعي
من خاللها حمايتهم وحماية إرثهم وموروثهم الشعبي
من األفول واالندثار ،مستغلة في دعايتها بعض األخطاء
التي يقع فيها الطرف اآلخر ،موجهة ماكينتها اإلعالمية
نحو نفخها بهواء تلفيقي تهويمي ،وإعطائها حجمًا
أكبر من حجمها ،فتكسب من خالل التلفيقات والفبركات
الصفراء التي تصدرها للرأي العام ،تأييدًا شعبيًا ،ما كانت
لتستحقه أو تناله في الظروف االعتيادية.
في هذا المقام ،يبرز حزب البديل األلماني المعروف
بـ  ،AFDالحزب الشعبوي ،الذي تنامى عدد مريديه في
السنوات الخمس األخيرة ،مستغال ً أزمة المهاجرين وملف
الالجئين ،رافعًا شعارات من أهمهما تخويف وترهيب
المجتمع األلماني من اإلسالم ،وتأثيره على الهوية الثقافية
األلمانية.
يطرح حزب البديل موضوع التعامل مع التاريخ
األلماني بشكل موجز في مشروع البرنامج ،وذلك تحت
عنوان «الثقافة الرائدة األلمانية بدال ً من «التعددية الثقافية».
وفي هذا الصدد يعلن حزب البديل« :إن الحزب لن يسمح
بفقدان ألمانيا لوجهها الثقافي بسبب سوء فهم معنى
التسامح ».وأنه «ينبغي أال يتم حصر الثقافة األلمانية في
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زقة طير في تاريخ ألمانيا الناجح على مدار ألف عام».

ومنها أيضًا الزيارة التي أجراها أعضاء وفد حزب
لقد تحول نهج الحزب منذ تأسيسه ربيع العام
 ،2013والذي كان يتجلى في معارضة اليورو ،إلى معاداة «البديل من أجل ألمانيا» اليميني إلى دمشق ،برئاسة
الالجئين في خريف  2015في أوج تدفق طالبي اللجوء كريستيان بليكس ،النائب البرلماني عن كتلة الحزب في
إلى ألمانيا ،ثم إلى معاداة اإلسالم منذ إغالق الحدود .برلمان والية شمال الراين ويستفاليا ،الذي التقى آنذاك
ووصف “يورغ مويتن” حزبه بأنه مزيج من «التيار المحافظ بالمفتي “حسون” ،واصفًا إياه ،بأحد أهم «دعاة
المعاصر» و»الليبرالية» و»الوطنية السليمة التي هي التسامح» ،متناسيًا في الوقت نفسه أن المفتي حسون
القاسم المشترك بين كافة المواطنين الصالحين” .ودعا هو ذاته ،الذي توعد أوروبا سابقًا بإرسال انتحاريين إليها،
لزعزعة أمنها واستقرارها.
زعيم الجناح الليبرالي للحزب،
فكيف يستوي والحال كذلك
في مؤتمرعقده الحزب
أن يجتمع المتنافران ،لوال أنهما
مؤخرًا إلى رفض «ألمانيا
السؤال األهم ،الواجب
اجتمعا على مستنقع الخراب
عام  1968التي تأثرت باليسار»
وإعالء «األوجه اإليجابية في على أتباع معادة اإلنسانية،
والدمار ،وأن الفكر الضاللي
الذي يحمالنه ،هو من
تاريخ ألمانيا ومؤسسي طرحه على أنفسهم،
وحدهما ضد إرادة الشعب
الهوية األلمانية” ،معربًا عن
ّ
األسف لكون الذاكرة الرسمية ابتداء من حزب البديل
السوري!
للبالد «تقتصر» على ماضيها الشعبوي ،مرورًا بحركة
من المفيد تذكير
“النازي”.
«بغيدا»وانتهاء بغيرهم
مريدي ومناصري حزب البديل،
بالتجارب التاريخية ،التي حملها
ال يخفى على كل ذي من حملة ذات الفكر
أسالفهم ،ومن يسير على
بصر وبصيرة أن هذا الحزب
الشعبوي ،هو امتداد للحزب اإلقصائي المعادي
نهجهم وهواهم ،وكيف
أن إرادة الشعوب حطمت كل
النازي اليميني المتطرف ،لإلنسانية ،هو :أين هم
بيادق العصيان ضد اإلنسانية،
الذي نشأ في ألمانيا بين
 1920و ،1945وتزعم هذا هؤالء؟
وما وصل إليه كبيرهم»
النازي» الذي علمهم النازية
الحزب «آدولف هتلر» ،الذي
والعنصرية ،من مستوى مذل
قام بإنشاء نظام دكتاتوري
مطلق سمي بدولة الزعيم ،والمملكة الثالثة ،والتي أثارت من االستهجان واالستنكار من قبل شعوب العالم بأسره،
الحرب العالمية الثانية وارتكبت المحرقة (الهولوكوست) وفي مقدمتها الشعب األلماني األصيل ،الذي ناضل حتى
تجاوز الحقبة النازية.
بحق اليهود والغجر والمعاقين.
وما يثبت امتداد حزب البديل لحقبة ونهج النازيين،
وإن حاول الشعبويون التملص من االنتقادات والمواربة،
جملة من التصرفات والتوجهات ،واألقوال التي تصدر عن
قاداته ،في مناسبات كثيرة ،منها ما يبرز مثال ً في تصريح
رئيس حزب البديل األلماني ألكسندر جاوالند خالل المؤتمر
االتحادي لشباب حزبه البديل والمسمى «البديل الشاب»
في مدينة زيباخ بوالية تورينغن« :إن هتلر والنازية ليسا إال

كما أن التجارب التاريخية حملت لنا أيضًا نماذج أخرى
من الممارسات العنصرية ،التي غاب أتباعها وأصحابها
واندثر ذكرهم ،ولم يبق إال من حمل رايات الحرية والمحبة
والسالم ،من ذلك ما حدث في أميركا ،المعروفة ببلد
الحريات ،ضمن حركة العزل العنصري لألفارقة في عام
 ،1890إذ تطورت تلك الحركة إلى إصدار قانون «جيم كرو»
للحرمان والفصل العنصري لألفارقة ،والذي امتثل له األفارقة

خوفًا من أن يقعوا ضحية للعنف العرقي.
ولم يسلم اليابانيون من العنصرية ،إذ نشأت الحركة
العنصرية األميركية ضد اليابانيين قبل الحرب العالمية األولى،
بعد أن شعر سكان كاليفورينا بالرعب إثر انتصار الجيش
الياباني على الجيش الروسي في  11تشرين األول /أكتوبر
 ،1906واستمر األمر إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ،إذ
شن الجيش األميركي بداية حرب جديدة ضد اليابانيين
سنة  ،1942تمكن من خاللها استعادة جزر المحيط الهادئ،
وقتل اليابانيين بصورة وحشية ،استمر ذلك العداء لليابانيين
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام .1945
وعودة إلى أوروبا ،وإلى أفكار الحزب الوطني
الفاشي في إيطاليا ،الذي نشأ خالل الفترة بين أعوام
 1922و 1943على يد “بينيتو موسوليني»؛ فقد اعتمد
على الدكتاتورية ومعاداة الديمقراطية ،وكان يرى أن األمم
األقوى لها الحق في مد نفوذها بإزاحة األمم األضعف.
واعتمد الحزب أيضًا على غزو واضطهاد األقليات ،وإلغاء
الحريات الفردية مثل حق الحياة والكرامة والخصوصية.
السؤال األهم ،الواجب على أتباع معادة اإلنسانية،
طرحه على أنفسهم ،ابتداء من حزب البديل الشعبوي،
مرورًا بحركة «بغيدا»وانتهاء بغيرهم من حملة ذات الفكر
اإلقصائي المعادي لإلنسانية ،هو :أين هم هؤالء؟ وكيف
يذكرهم التاريخ؟ ألم يصبحوا وصمة عار ونقطة سوداء
في جبين كل من يحمل فكرهم ويتباهى بممارساتهم
العدائية؟ ألم يضحوا نتيجة نضال الشعوب أثرًا بعد عين؟
ألم يصبح مجرد ذكرهم بإيجابية جريمة يعاقب عليها
القانون؟
فإذا كان كل ذلك ،متاحًا أمام النازيين ،وكان التاريخ
وتجاربه كتابًا مفتوحًا ،بالنسبة لهم ،أال يتوجب عليهم
االتعاظ واالعتبار منه ،وأنهم مهما تمددوا ،ووصلوا
إلى ما وصلوا إليه ،سيأتي يوم ،يأفلون فيه كما أفل من
سبقوهم؟
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الشباب السوري وتحوالت القيم
بين المنبت والمنفى

إيد بإيد
كينورا توما

عند بحثك عن معاني القيم،
التقاليد والمبادئ ...ستواجه كمًا
هائال ً من األفكار الفلسفية التي تحتاج
بدورها إلى تفسير ،بعيدًا عن متاهات
المصطلحات والمفاهيم واالختالفات
المنهج َّية والفكريَّة ،القيم هي خالصات
ِّ
ومؤشرات أخالق َّية تتكون لدى إحدى
فكريَّة ومعايير تربويَّة
المجتمعات نتيجة إيمانهم بسلوك وأفكار معينة تلزم بقية
أفراد المجتمع بالسير عليها ،هذه القيم ال تتشكل بين ليلة
وضحاها ،فهي بحاجة إلى أعوام لتترسخ في سلوك
األفراد وثقافتهم ،ولكي تتغير أو يتم التخلي عنها ،وذلك
ليس باألمر السهل كما يعتقد البعض ،فهناك الكثير من
األشخاص الذين يشعرون بأنهم تغيروا أو تخلوا عن قيمة
معينة نشؤوا أو تربوا عليها ضمن الجماعة التي ينتمون
إليها ،لكنهم ما إن يتعرضون لموقف معين ،يتصرفون
بالالشعور وفق ما تمليه عليهم مبادئهم التي اكتسبوها
منذ الطفولة.
أهمية وتأثير القيم تتجاوز القدر الذي ندركه ،فأي
شيء نقوم به نستطيع تأويله إلى القيم التي تحدد
معالم األيديولوجيا أو الفلسفة العامة للمجتمع ،فالقيم
السائدة في المجتمع الرأسمالي تختلف عن مثيالتها
في المجتمع الشيوعي ،والقيم المتداولة في المجتمع
الديني تختلف عنها في العلماني ألنها انعكاس للطريقة
التي يفكر بها أبناء المجتمع أو الثقافة المشتركة الواحدة
والتي يقل حولها الجدل داخل الجماعة.
عادات
يعد مبادئ وقيمًا أو ما يعتبر
ٍ
إن تحديد ما ُّ
وأعرافًا وتقاليد يخضع العتبارات الممارسات السلوكية ،ومن
أي منها إن َّما يخضع الشتراطات وضوابط
هنا ،فتعريف ٍّ
المجتمع والبيئة والزمان والثقافة العا َّمة والحريَّة الفكريَّة
ِّ
تتحول
والمهذبة لها تطبيقًا؛ فقد
المكونة لها ابتدا ًء
ِّ
َّ
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قيم ومبادئ لمجرد انفعاالت أو شعارات ال أكثر ،فيما قد
ٌ
ٌ
ٌ
وأعراف لمستوى المبادئ والقيم بحسب
عادات
ترتفع
تغيرات تلك االشتراطات والضوابط وحركة الزمن بين األجيال
والمجموعات ،لكن كل هذه المصطلحات هي أنهار تصب
في محيط كبير هو «الحياة».
حياتنا السورية التي نفتقدها هنا في أوروبا ،بمعنى
آخر عاداتنا ،تقاليدنا ،قيمنا… بغض النظر عمن يراها سلبية
تكون ماضينا كسوريين الجئين
أو إيجابية ،هي بدون شك ّ
في أوروبا التي أعطتنا بعضًا من الحرية االجتماعية والفكرية
والفرصة للتعبير عن أنفسنا بشكل مختلف ،ولربما نقل
عملية التفكير التي كانت تحدث بين أنفسنا وعقلنا الباطن
إلى المأل ،ال سيما أن نسبة كبيرة من الالجئين أتوا إلى أوروبا
بمفردهم بدون ذويهم مما ساعدهم على معرفة
ذواتهم بشكل أفضل وأعمق بعيدًا عن سياسة القطيع
والفكر الواحد.
توجهت بسؤال لعدد من الطلبة السوريين عن
القيم التي تخلوا عنها وعن قيم اكتسبوها بعد مرور
أعوام عدة على أحداث ومشاهدات لهم في ألمانيا،
واخترت الشريحة الطالبية لكونها األكثر احتكاكًا بالمجتمع
األلماني واألجنبي ككل.
«لم أتقبل كل شيء في ألمانيا كأنه مثالي» كانت
إجابة (غوالن) ،طالبة طب األسنان بجامعة ماربورغ ،فهي
ترى أن الكثير من عاداتنا السورية جيدة ومفهوم الحرية
الذي اكتسبته من تربيتها كان صحيحًا على حد قولها،
فلم تجد أي اختالف يذكر بين ممارستها للحرية الشخصية
«كفتاة» هنا في ألمانيا وسوريا خاصة أن والديها كانا وما
زاال يمنحانها الحرية المطلقة ،أما القيم االجتماعية فقد
تغيرت بشكل كبير ،فهي ترى أن المسؤولية الملقاة على
عاتق الفتاة أصبحت أكبر بكثير ،ونطاق العمل هنا أوسع من
سوريا الذي كان يحصر الفتاة في مهن معينة ،أما اآلن فترى
الفتيات السوريات يعملن في المقاهي كنادالت وغير ذلك
من المهن.
وفيما يخص المظهر الخارجي قالت« :كانت األناقة
شيئًا سلبيًا في سوريا .عندما كنت أخرج وأنا مرتبة كان
الذنب يؤرقني ألن نظرات العامة وخاصة في بعض األماكن
من مدينتي كانت توحي لي بأني بالغت في إظهار
أناقتي ،ال أستطيع أن أقارن بين حالتي النفسية عندما أسير
في أحد شوارع ألمانيا وبين سوريا ،أنا هنا بكامل أناقتي
كما أرغب ،أحب نفسي ،أسير بثقة بدون مضايقات تذكر
فقط لكوني فتاة».

أما سارة ،طالبة الصيدلة في جامعة فرانكفورت،
فترى أن «اإلمكانيات المادية والترفيهية ومستوى المعيشة
بشكل عام في ألمانيا أتاحت للسوريين ،وخاصة الشباب
ممارسة بعض الهوايات كالسباحة والرياضة والرقص
وغيرها ،وأن شبكة اإلنترنت بدورها جعلت العالم كما يسميه
البعض قرية صغيرة كالتي كنا نسمع عنها في سوريا دون
أن ننتمي إليها ،فأنا كنت أعيش في منطقة حدودية
في سوريا كانت اإلنترنت فيها مقطوعة طيلة فترة األزمة.
تمكنت بفضل اإلنترنت أن أتعلم اللغة األلمانية واإلنجليزية.
ما أقصده بشكل عام أنني أصبحت أكثر معرفة مما كنت
عليه في سوريا ،وفيما يخص المعرفة فهناك التعليم
المهني هنا لألشخاص الذين لم يستطيعوا الحصول

ما تساءلت عن وجهة النظر أو
السلوك تجاه أي قضية كانت تواجه
مجتمعي المحيط في سوريا ،لكنني لم
أكن أحصل على جواب مقنع ،والتبرير كان
دائمًا في مضمار العادات والتقاليد.

على شهاداتهم الثانوية ،فنرى أن مصففة الشعر أو
النادل وغيرهم من أصحاب المهن أصبحوا مجبرين على
التعلم واكتساب المهنة بشكل مدروس وليس كما في
سوريا».
وعبرت سارة عن أكثر قيمة إيجابية اكتسبتها هنا
من وجهة نظرها ،أال وهي تنظيم الوقت ،فهي تدون
مواعيدها واألعمال التي يجب أن تنجزها ،وتضيف هنا
إن وقتي أصبح ممتلئًا بالكامل ،احترام الوقت قيمة مثلى
وعليا في ألمانيا أحاول إدراكها قدر اإلمكان ،وهي مفتاح
النجاح بكل ما تعنيه الكلمة من معنى» ،وفي سؤالي عن
أكثر عادة إيجابية كانت محببة إلى قلبها وتخلت عنها،

أجابت أن “زيارة األقارب والسهرات العائلية هي أكثر ما
أفتقده بسبب ضغط الحياة والدراسة من جهة وتالشي
الروابط العائلية من جهة اخرى”.
أما في جوابها عن أكثر قيمة إيجابية اكتسبتها
فكانت «تقبل اآلخر بأفكاره وعاداته ودياناته المختلفة،
فمجيئي إلى المانيا أتاح لي فرصة اكتشاف ذاتي قبل اآلخر
وهذا الشيء كنا نفتقده في سوريا ،فنحن نشبه الجماعة
التي ننتمي إليها دينيًا وساسيًا وقوميًا ،لم تمنح لنا الحرية
الكاملة بالتعرف على أشخاص من خارج بيئتنا أو حتى نطاق
الحي ،بالطبع هذه القيود كانت مفروضة على المرأة أكثر
بكثير من الرجال لكن الوضع هنا مختلف والفضاء مفتوح».
ومن هذه األفكار الجديدة التي اكتسبتها أن ثياب
المرأة ليست معيارًا أخالقيًا لتقييمها وال شيء يقيمها هنا
سوى تصرفاتها وتعاملها مع اآلخر ،ثقافتها والكثير من
األمور الداخلية الصادقة وغير المزيفة ،فالمرأة هنا ليست
بحاجة أن ترضي أحدًا ،ليس عليها إال أن تكون ذاتها ،وهو
الشي الذي أريد أن أكونه (أنا)”.
لطالما كانت القيم والمبادئ التي يحملها ويتبناها
الفرد مؤشرًا على نضجه وإدراكه للبيئة المحيطة ،فهو
يبدأ بطرح التساؤالت ليبحث عن اإلجابات التي تقنعه،
وبهذه الطريقة يتبنى القيمة تلك من وجهة نظر الفلسفة
بينما وجهة النظر العربية مختلفة تمامًا .كثيرًا ما تساءلت
عن وجهة النظر أو السلوك تجاه أي قضية كانت تواجه
مجتمعي المحيط في سوريا ،لكنني لم أكن أحصل
على جواب مقنع ،والتبرير كان دائمًا في مضمار العادات
والتقاليد .وجهة نظري جعلت أحمد طالب الهندسة في
سنته الثالثة بجامعة كاسل يفكر عميقًا .وصل أحمد إلى
ألمانيا في عمر الثامنة عشرة ،ساعده ذلك على اكتساب
أكثر قيمة إيجابية برأيه ،أال وهي اإلدارة وحسن تنظيم
األمور وطريقة التفكير والتخطيط المسبق وعدم ترك
األمور «للتيسير والسبحانية» كما يقول .وهو يعتبر نفسه
محظوظًا كونه أتى في سن صغيرة استطاع فيه أن
يتشرب العادات واألفكار بمرونة وسرعة أكبر ،لكن كفة الميزان
لديه تميل إلى اإليمان بأن القيم األوروبية لم تصل حد
الكمال الذي وصلت إليه الحضارة العربية وخاصة ما يتعلق
منها بالمرأة قائال ً «المساواة هنا بين الرجل والمرأة ال تأخذ
الشكل المعهود الذي تربيت عليه أو الذي كنت أتخيله كل
شيء كان يدور في مخيلتي قبل سفري إلى هنا أن ألمانيا
هي البلد الذي ال يقع فيه خطأ ،يمشي كعقارب الساعة
لكن القوانين أو ربما العادات منحت حرية معينة للمرأة أو
الرجل تدفعهما إلى التصرف بطريقة ال استطيع تقبلها،
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القليل من الهواء
إيد بإيد
مازن ابو اسماعيل

 أرجوك يا أمي ،أريد فقط أن أستنشقالقليل من الهواء
 حسنا ،لكن ال تبتعد عن المنزلـ أبدًا!

منذ وفاة والده ،لم تعد قادرة على إجباره على القيام بأي شيء.
لقد أصبح يقفل باب غرفته ،يجلس وحيدًا ويتركها وحيدة حتى خالل
أوقات الطعام .وحتى إن حضر ،يكون شارد الذهن ،مسافرًا في مكان
ما .لقد وجدته أمرًا ال يصدق أن طفال ً بعمر ست سنوات يمكن أن يمتلك
ذلك الكم من األشياء ليفكر ويضيع بها .لكن ال يوجد مكان لألطفال في زمن
الحروب .الحروب دائمًا ما تجعلهم يكبرون بطريقة ما ،مع أن أعمارهم لم
تتجاوز البضع سنوات .من الممكن أيضًا أن تكون أعمارنا نسبية في النهاية،
إذ إن تجاربنا هي ما تحدد شخصياتنا أكثر مما تفعل مجرد أرقام .كيف باهلل
عليك يمكن ألطفال شهدوا ما ال يحصى من الدماء والفظائع أن يعودوا
ل ّلهو بألعابهم الصماء المصنوعة من البالستيك المكرر ،والتي ال تملك أن
تنزف مثل كل شيء آخر من حولهم .أثناء كل هذه الفوضى والوحشية
التي أصبحت من الروتين اليومي لهذا البلد ،أعتقد أننا يجب أن نتساهل
قليال ً مع هؤالء األطفال البالغين ،أو باألحرى المجبرين على البلوغ ،بأن
نسمح لهم بالسهر لوقت متأخر ،أو بتناول وترك ما يشاؤون من الطعام،
إن وجد ،بالرغم من صعوبة األمر على اآلباء واألمهات ،أو ما تبقى للطفل
من عائلة ،أن يعطوا األطفال حيزًا من الحرية نظرًا ألن المسؤولية أصبحت
أكبر بكثير ،وأصبح الحفاظ على سالمتهم في كل وقت ذا أولوية قصوى
في وجه الخطر المحدق.
تابعت األم طبخ ما تبقى لديهم من طعام ،بينما سرحت بفكرها
أحترمها لكنني ال أجدها صحية خاصة السلوكيات غير المبررة في الشوارع
العامة ،أيضا أرى أن المساواة ألقت على عاتق المرأة مسؤوليات كثيرة جعلها
تفقد القليل من طبيعتها األنثوية» ،وفي سؤالي له عن قيمة تخلى عنها،
كان الرد بأن الحكم المسبق على أشخاص من شكلهم الخارجي وعدم
التدخل بشؤون الغير وهدر الوقت في الحديث عن تفاصيل معينة ألشخاص
ال تهمني ،لكن لألسف ال يزال الكثير من السوريين يتمسكون بهذه العادة في
ألمانيا ،ال وبل ظهر المجتمع السوري على حقيقته عكس ما كنا نعتقد،
فاألقلية الساحقة هي من الواعيين المثقفين الذين تستطيع أن تقيم معهم
عالقات ويستطيعون أن يتقبلوك كما أنت بدون التدخل في شؤونك.

السؤال الذي يجب أن يطرح في نهاية المقال :لماذا يخشى السوريين
دائمًا االختالف مهما كان ،لألسوأ أم األفضل؟ لماذا يجب أن نشبه بعضنا
بالرغم من كوننا مختلفين في كل شي ،أليس االختالف شيئًا طبيعيًا؟ ألم
تفسح أوروبا المجال لتحل القيم الفلسفية والمعرفية مكان القيم البالية
والمعتقدات التي دمرت البالد ،الفلسفة تقول :لتغير قيمة لديك يجب أن
تدرك المشكلة التي تتسببها القيمة التي تتبناها أوال ً وهذا يقودني للقول
إننا لم ندرك المشكلة بعد...

إلى ولدها تتخيل ماذا يفعل ،وبين هذا وذاك ،تذكرت زوجها المتوفى
منذ فترة قصيرة بينما كان خارج المنزل أثناء غارة جوية .ما زالت تتذكر تلك
الحادثة بأدق تفاصيلها .لقد كانت تطهو أيضًا ،تمامًا كما تفعل اآلن،
عندما سمعت انفجارًا قويًا .شعرت بذلك االنفجار يأتي من داخل جسدها
كأنها هي من افتعلته ،فقد شعرت بكل عضلة من جسمها تتقلص ،بينما
دوت أذناها بالصدى حتى لم تعد قادرة على الوقوف وسقطت على
األرض وهي تغطي أذنيها بكل ما أوتيت من قوة .فاضت عيناها بسيل
من الدموع الحارة دون أدنى إدراك منها ودون أي سبب ،كأنها تلقت
للتو هاجسًا متأخرًا عن زوجها وهو يختنق تحت وطأة طن من البيتون.
عندها ،سمعت ذلك الصوت المدوي مجددًا ،مفعمًا بالحياة ،حقيقيًا،
وكأن عقلها يعيد خلق تلك الحادثة من جديد ويجبرها أن تعيشها
مرة أخرى في الحياة الواقعية .يمكن للعقل أن يكون بتلك القدرة ،أقنعت
نفسها بذلك ،لكن دموعها بدأت بالتساقط على نحو أشد من ذي قبل.
هنالك شيء مختلف حول هذه الذكرى .لم تتذكر هذه الرائحة الخانقة
والمفرطة في الحدة من قبل .فجأة ،بدأت بالسعال ،ومدت أذرعها طلبًا
للهواء .إنه الهاجس المشؤوم نفسه ،لكن بتفاصيل مختلفة .فقدت
توازنها فأمسكت بسرعة بالنافذة المشرعة ،ألقت نظرة للخارج ،فرأته!
لم يكن «بعيدًا» في النهاية ..بضعة أمتار فقط عن النافذة! جسده
الصغير ممدد على األرض المضطربة ،مرتعشًا! لقد شعرت به ،قريبًا من
قلبها ،يناضالن معًا من أجل الهواء ،من أجل فرصة ليكملوا حياة بال أمل
إطالقًا .انفجرت حينها عيناها بالبكاء الشديد ،ليس بفعل الغاز السام هذه
المرة .بكت وهي تراقب صدره الصغير يتحرك بسرعة أعلى وأسفل وكأنه
يتعرض لتيار كهربائي .حاولت الصراخ ،لكنها أخذت شهيقًا متقطعًا بدال ً
من ذلك .ما زالت لديها القدرة على المقاومة .يجب أن تصل إلى ولدها
الصغير ،لتحتضنه للمرة األخيرة ،ليكونا جسدًا واحدًا في النهاية كما كانا
كذلك من قبل .لم تستطع تخيل تركه يغادر هذه الدنيا وحيدًا! حاولت
التحرك باتجاه الباب .ألقت بنظرها إليه قبل أن تذهب ،وتوقفت حينها عن
الحركة .كان صدره هامدًا ،وعيناه مفتوحتين ،تنظران باتجاه النافذة .هو
أيضا تاق إلى عناق أخير قبل أن يمضي في دربه من هذا العالم اللعين،
حيث لم يعد هنالك مكان للبراءة .بالنظر إلى ولدها الوحيد المرمي على
األرض ،ميتًا ،سقطت هي األخرى غير راغبة باالستمرار في المقاومة بعد
اآلن ،مستسلمة ألي شيء قد حدث لهما وجعلهما يستحقان هذا
المصير عديم الرحمة .تمزق قلبها من الحسرة ،وماتت تحتضنها بدال ً من
ابنها المسموم بالغاز القاتل.
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«يا كبير” مرآة مسرحية تعكس صورة سوريا
اليوم على مسارح برلين
“هل سيأتي مطر يغسل وجه سوريا من الدم والدمار ،ال نملك إال األمل”

فريق تحرير إيد بإيد

بمزيج من املونولوج ،الحوار
املسرحي املعتاد ،والخلط بين ما
يدور على املسرح ،وما يدور في
الذاكرة عبر عرض مرئي مرافق،
يحمل العرض املسرحي “يا كبير”
للجمهور كمًا من املتعة الصادمة
والوجع الكثيف ،ويفتح عليهم بوابة الدهشة واألسئلة
املتدفقة ،عن الذات وموقعها اليوم من األلم،
الوطن ،الثورة ،العالم ،العدالة ،وقضايا وأشياء أخرى.

النص الذي يتمحور حول وفاة األب الدكتاتور،
الطاغية أو صاحب الصلة بالعائلة ،في إشارة لمنظومة
الحكم في سوريا ،يعرض كابوسًا داخل كابوس ،تتخلله
حقيقة واحدة هي لقاء األخ بأخته بعد ست سنوات .في
أحد مونولوجات النص يقول ماهر (األخ)“ :من ست سنوات
أنا وحيد ،فاضي وبال زحالم ،والشبح حرب مجنونة ما عم
تخلص ،برا حدود الكابوس أنا روح مشوهة ،ميت عم
يمشي ،كان بيكفي أصرخ ليقتلوني ،بيكفي أحلم ألنترك
للريح ،رئتيبتردة والبرد غميق ،غميق غمق الوقت ،أنا بال
أوهام ..أنا بال أوهام”..
“هذه هي حقيقة المسرحية ،الوحدة التي
نحياها اليوم ،والتي هزت الكثير من القيم ،وشبح الحرب
والكابوس الذي يمثل ذاكرتنا القريبة و ذاكرتنا البعيدة،
ووقوفنا بينهما ،في عوالم خارج الجغرافيا” .هكذا يبدأ
كاتب ومخرج العرض ،المسرحي السوري رأفت الزاقوت،
حديثه إليد بإيد ،على خلفية عرض المسرحية في برلين
ضمن فعاليات مهرجان performing arts festival
 Berlinبين  ١٠ - ٥حزيران .٢٠١٨
لدى الحديث عن عن العرض والغاية منه ،يقول
الزاقوت“ :بدأ العمل على العرض قبل قرابة  ٦سنوات ،حين
شاركتني الفنانة أمل عمران مذكرات لها ،أثارت في داخلي
رغبة في البناء عليها ،فكان هذا العمل .الواقع أن الهدف
األساسي من العرض ليس إفهام الجمهور ،فالمسرحية
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تحاول إثارة مجموعة أسئلة ،أكثرها ذاتي ،مرتبط بما يدور
في ذهني على المستوى الفردي من أسئلة ،أظنها
تواجه كثيرًا من السوريين اليوم :من خلق الدكتاتور ،وهل
الدكتاتور متمثال ً بحافظ األسد أو بشار األسد هو وحده
الذي صنع مصير سوريا الحالي ،أم إنه نتاجنا جميعًا؟ وعليه
تأتي المسرحية التي يجسد نصها شقيقان ينتميان لعائلة
رجل عسكري من الصف األول ،أو لنقل العائلة الحاكمة،
والدكتاتور ينشأ في سوريا عن بنية هذه العائلة البطريركية
التي تقمع فيها االبنة والمرأة ،والتي تتضح فيها البنية
الهرمية للسلطة البطريركية بين األخوة األصغر فاألكبر
فاألب ،مولدة (هذه البنية) الدكتاتورية التي ليست في
سوريا إال نتاجًا اجتماعيًا لثقافة الكبت والمنع والعنف .ومهما
كان الحزن المتولد في داخلنا كسوريين عن االعتراف بهكذا
حقيقة ،إال أنه ال بد من االعتراف بها وإعادة النظر في البنية
االجتماعية الكاملة ،في حال كانت رغبتنا صادقة في متابعة
الثورة بما بذل ألجلها من دم وتضحيات”.
عن تيمة االنقسام األسري في سياق الثورة السورية،
التي يتناولها العرض ،يعلق رأفت“ :يبدأ العرض بخبر وفاة
األب (الدكتاتور) لتنفتح نافذة على الماضي ،وهو ماض
أسود ،تمامًا كتاريخ سوريا الحديث إذا أردنا أن ننظر في
الفترة من  ١٩٨٠حتى اليوم ،بما فيها من سجون ومجازر
وتأثيرات على دول الجوار كلبنان وغيره .هذا الماضي غير
الصحي ،الماضي الدموي ،سيقود حتمًا إلى االنقسام،
ثم الفناء ،وهذا ما حدث بالضبط .خبر موت األب هو تحصيل

حاصل كمتورط في الدم ،لكن أثره على ولديه يبقى؛ نرى
ذلك في قول أمل عنه( :كان يعاقبني ويعطيني مصاري)،
في إشارة لريعية مجتمعاتنا ،التي نحصل فيها على طبابة
مجانية وتعليم مجاني ،مقابل عقاب شديد في عالقة غير
حرة ،تدمر البنية النفسية للمجتمع .يأتي موقف األخ طبيعيًا
في هذا السياق ،لكنه موقف مهزوز ،إذ إنه يتبنى الثورة
ككثيرين ،مع رغبة في التغيير ،إال أنه اكتشف حقيقيته بأنه
(ميت يمشي) ،فهو مقتول منذ وقت طويل .في رمزية
عن جيل دمر فعليًا من الداخل”.
أما عن تكرار جملة “ليش األموات ما بيموتوا” ،فيقول
الزاقوت“ :ألن أمواتنا فعال ً لم يموتوا ،نحن نعيش اآلن مع
الموت ،مع أصدقائنا الذين ماتوا تحت التعذيب ،مع من رحل
من أحبتنا ،مع من ماتوا تحت األنقاض ،مع األطفال الذين
ماتوا ،هذه هي الحقيقة ،نحن نحيا مع األموات ،وهذا
قدر وثمن لكن ال مفر منه .نحن نعيش معهم وسنعيش
ألجيال ،قد يسعفنا وصولنا إلى عقد اجتماعي جديد لتبدأ
(روح األب باالنعتاق) حسب رؤية شكسبير ،ولنتمكن من دفن
أمواتنا ،فحتى اليوم لم يدفن أحد” .مضيفًا« :نحن أمام
دكتاتورية ضارية ،ضراوتها ال تأتي من قصدية ،بل من بنية
تشكلت عليها ،بنية ال تملك آليات تفكير لصنع المختلف عن
نتاجها المتكرر المتمثل بالعنف كفعل ورد فعل ،ليس ألنها
تختار الحل العسكري أو العنيف ،بل ألنها ال تملك خيارات وال
آليات أخرى” .والنص الذي يقدم عائلة يغتصب فيها األخ
األخت ،لتقتله وتنتحر “يحمل رمزية قاسية (اعتمدت فيها
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بعض مؤثرات التراجيديا اليونيانية) لما حدث في سوريا من
كم اغتصابات مهول وتدمير للبلد .النظام اليوم أشبه بمن
يطلق النار على قدمه التي ال تطاوعه”.
تعلو في النص أصوات االنتقاد الذاتي ،الرغبة ،وسرد
التاريخ الذاتي ،يعلق الزاقوات على ذلك بما يمثله من غرقنا
كسوريين في “الهم الذاتي” وإعاقته لنا على مستوى
األداء الثوري“ :الوجع الفردي هو أحد إشكاليات الحرب
الكبرى ،كنت أقرأ عنه في أعمال مسرحية لكبار الكتاب ،وها
أنا اليوم أعيشه .لكن هل أعاق :أقول إنه يقوم بالتشويش”.
نسأل عن ثأرية األخت ،إذ تقول ألخيها“ :لو تعرف أديش
بدي أؤذيك” ،فيعلق رأفت“ :ما يحدث على الخشبة هو
محاولة للخالص ،لحرق المراكب ،أخ وأخت فيهما من العنف
ما يكفي لولدي دكتاتور ،يمثالن الضد والمع ،بعفنهما،
نحن في ضفة الثورة بلغنا في بعض النقاط عنفًا يوازي
عنف النظام من حيث التوصيف ،وهذا مما يجب االعتراف
به عندما نراجع ما فعله اإلسالميون وفصائلهم ،وحتى ما
ارتكبه بعض العلمانيون على مستوى التنظير العنيف .في
الواقع السوري اليوم ،ال بد من المواجهة ،لسنا بحاجة لرسم
أي مالمح إضافية للدكتاتور الذي بات مكشوفًا ،بل لالعتراف
بخرابنا الداخلي ،نحن خربنا من الداخل ،وهذا ما يقوله ماهر
عندما يحرق المراكب بدافع االنتحار ،وألنه يريد االنتحار بيد
أقرب الناس إليه (شقيقته) حرق المراكب واغتصبها ،في
ليلة ما بعد وصول خبر األب ،لتقتله وتنتحر في إشارة رمزية
لماكينة القتل الدائرة في سوريا .وعليه فالخالص الذاتي
اليوم هو في القدرة على الخروج من دوامة االنتقام التي
تنتهي بنا حتمًا إلى الفناء .وهو خروج مؤلم ،لكنه خالصنا
من تشويش وجعنا الذاتي الذي غرقنا فيه فقبلنا بحلول
كاإلسالميين ،نتيجة تشويشنا”.
وينوه الزاقوت أن “األسئلة كثيرة وموجعة ،لكن رغبتي
في الدخول إليها عميقة ومبنية على التصميم باالستمرار.
أنا أتناول الناس الواقفين في الوسط أمام أسلة كبرى ،عن
الخالص وكيفيته على المستوى الفردي ومستوى البالد،
ثم المسامحة التي تختلف عن العدالة ،المسامحة على
مستوى اجتماعي ،ورفض القتل استنادًا على األخالق
والضمير”.
أما عن العري الوظيفي الصادم في العرض ،فيقول
إن “الخيار جاء مسنودًا على حقيقة أننا كسريين ع ّرينا تمامًا
أمام العالم ،عرينا أنفسنا بقسوة بعد الكثير من العنفوان
الذي اتسمنا به كشعب سوري ،عنفوان أشبه بعنصرية
مبطنة .لقد تبادلنا عملية التعرية كسوريين ،وعرينا كذلك من
العالم وبصمت ،.السوري اليوم ليس لديه ما يخفيه ،وهو
بالضبط ما فعله البطل ،ليحمل عريه إضافة إلى كل هذه
الدالالت صرخة إدانة للعالم ،ويولد صدمة على المستوى
الشخصي كذلك بالتحفيز على رؤيتنا ألنفسنا في مرآة،
هي هذا الشاب الذي يشبه الكثيرين منا”.
“العرض جاد محاولة للم تفاصيل الحكاية السورية
التي ال يمكن توصيفها بالحكاية ،هي كم من التفاصيل
التي تحتاج للجمع لتتركب صورة تقريبية تعين على الفهم.
هذه التفاصيل هي أشبه بالوجع المتولد عنها بالشظايا،
عبر المواجهة المميتة مع الماضي ،وهذا ما فعله السوريون
حين نبشوا الماضي وهم اليوم يقفون في مواجهته”.
هكذا يختم المخرج رأفت الزاقوت حديثه إليد بإيد ،الفتًا
أن انتحار األخت في نهاية العرض هو صيغة مسرحية
لالغتسال ،وأن المطر الذي انتهى به العرض ،هو “جزء من
رومنسية الرؤية الفنية وروحها الحالمة ،هل سيأتي مطر
يغسل وجه سوريا من الدم والدمار ،ال نملك إال األمل”.
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لينة عطفة إليد بإيد“ :نحتاج الكثير
لنتعلم العيش ضمن مناخ الحرية،
وندرب أقالمنا على الكتابة دون
خوف”
الشاعرة
لينة عطفة

األدب السوري “الجديد” ..كيف تصدره الحرب
ويفتح اللجوء أمامه بوابة العالمية

إيد بإيد
ياسمين نايف مرعي

تترافق موجة اللجوء السوري إلى
أوروبا عامة وألمانيا خاصة باهتمام
الفت باألدب السوري ،وببروز مواهب
أدبية ،وشعرية بصورة خاصة ،لم يتح
لها أن تنال حقها من الفرص في سوريا،
وهي اليوم تثبت مع كل نص ،ليس
الموهبة فحسب ،بل القدرة كذلك على فهم االنتقال
من المحلي إلى العالمي ،وعكس ذلك أصواتًا إنسانية
يشكل األدب قناتها ولغتها.
الشاعرة لينة عطفة ،أحد هذه األصوات ،تخصنا
بحديث عن تجربتها الشعرية ،عبر الحوار اآلتي.
 كيف كانت بداية لينة عطفة في سوريا ،وماهي المواقف /التجارب التي وضعت لينة أمام حقيقة
موهبتها الشعرية؟
من حسن حظي أنني ولدت في مدينة محكومة
بالشعر وبكثرة الشعراء ،وكذلك ضمن عائلة لها اهتمام
وعالقة وثيقة مع األدب واللغة ،خال أبي عبدالكريم
الضحاك ع ّراب العائلة ومع ّلمي األول كان مديرًا للمركز
الثقافي في مدينتي سلمية ،كانت الكتب تمأل بيتنا ويأتينا
الضيوف الك ّتاب واألدباء والسياسيون (المعارضون طبعًا)
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من ّ
در ،إضافة إلى
كل مكان .كنت محظوظة بهذا القَ َ
أنني كما معظم أطفال سلمية الذين كانوا في مثل
عمري ،تعلمت القراءة والكتابة عند (الشيخة) ُقتيلة ثلجة،
وهكذا في الخامسة من العمر قرأت القرآن وحفظت جزء
عم وجزء تبارك ،وأعتقد أن هذا كان حاسمًا في خلق
ّ
عالقة قوية وتعلق كبير باللغة العربية وإتقانها .تهيأت لي
كل الظروف ألن تكون الكتابة حلمي ،إضافة إلى أن بالدي
ّ
المبكر
ترزح تحت سلطة القمع واالستبداد .ومع وعيي
لهذا األمر ّ
تشكل لدي حافز كبير ومضاعف ألستمر وأكتب،
فكانت الكتابة هوية ومت
ّ
نفسًا وطريقًا للنجاة ..الكتابة تعني لي
التحدي ،وهي أيضًا طريقة ألجيب على أسئلة كبيرة
تحاصر اإلنسان منذ صغره أسئلة أبدية تشكل قلقًا
مستمرًا..
وفي النهاية لوال دعم أسرتي وجيراني وأهل
مدينتي لم أكن ألحلم بأن أكون شاعرة ،هم أعطوني
الحلم ومنحوني ثقتهم ،كنت في العاشرة من العمر
عندما قرأت الشعر على المنبر للمرة األولى ،ممتنة كل
االمتنان لمدينتي سلمية..
 صدرت لك حتى اليوم مجموعة “علىهامش النجاة” ،فضال ً عن نصوص متفرقة منشورة في
عدد من المواقع العربية واأللمانية .كشاعرة شابة ،كيف
يكون اتخاذ القرار بالكتابة عن الحرب والوطن؟
ال أعتقد أن الكتابة قرار ،ال أحد يستطيع أن يقول
تمت
قررت أن أكتب ويكتب ،الرغبة في الكتابة تأتي ّ
أوالً ،وإن ّ
الكتابة بشكل ميكانيكي ،أعتقد أن ما سيُقدم سيكون
باهتًا وغير أصيل .فالكتابة مرتبطة بالدرجة األولى بالرغبة
العفوية ،طبعًا مع مرور الوقت وتراكم الخبرة يستطيع
الكاتب التعرف إلى نفسه جيدًا ،ليستبطن ذاته ورغباته،

وبالتالي يجيد طرق استحضار الكتابة العفوية .هناك
الكثير من المواضيع التي ال نستطيع الفرار من الكتابة عنها،
كالحب مثالً ،ولألسف الحرب كذلك ،والوطن بمفهومه
الخام (على هيئة جنة ملونة وفوقها علم يرفرف ويمثل
كل فرد بشكل شخصي).

استعراض واسع ومذهل وغني للحياة ،أستغرب كيف
يحرم الناس أنفسهم من متعة فريدة كهذه ..أحب تراثنا
حي أبدًا ،وأنا ال
أدعي أبدًا أنني أحييه ألنه ّ
الشعري وال ّ
أشكل إلّا صوتًا خافتًا في سياقه ،لكن أستطيع القول إنني
أحبه كثيرًا ،وأنه يلهمني إلى أقصى الحدود..

الحرب ال يقرر أحد أن يعيشها ،والوطن قدر خارج
اإلرادة ،لذا هما يختاران المرء والعكس غير صحيح ،الكاتب
إنسان يعاني ما يعانيه اآلخرون الفرق أن أدواته في التعبير
مختلفة وهو يستطيع من خالل نصوصه أن ينتقل من
الكتابة في الهم الخاص ،إلى الكتابة في الهم العام،
ومن هنا يمكن له أن يمثل وينقل صوت كثيرين بما يكتبه،
أنا من سوريا وال أستطيع أن أكون خارج دائرة ما حدث
ويحدث ،كمثل كل السوريين تالحقني الكوابيس في النوم
واليقظة ،الغضب والخيبة والشعور بالعجز… ال أستطيع أن
أهرب من كل هذا وال أستطيع نكرانه ،وإذا حضرت الكتابة
فإن أول ما يحضر هو مأساة شعبي وانكسار أحالمه في
البازار الحربي المفتوح للجميع على حساب الدم السوري
والحلم بالحرية والخالص من االستبداد.

 إلى أي قدر تفتح الترجمة المبنية على واقعاللجوء فرصًا أمام األدب السوري اليوم ،وهل تظنين أن
هذه المشاريع تساوي بين الموهوب وغيره؟

 كيف تصفين عالقتك بالتراث الشعري العربي الذيتحيينه في نصوصك على طريقتك الخاصة؟
أنا مغرمة بالشعر العربي القديم ،وعندي هوس
بقراءة التراث والغوص في تفاصيله ،أستمتع بقراءة
ولدي شعرائي الذين أستأنس بترحالهم
القصائد
َّ
وقوافلهم وعواطفهم وفلسفتهم وأجد أن هذه
النصوص فيها من الحداثة ما يعجز عنه شعراء اليوم،
فيها الخلود والسحر والبده ّية العالية والطرافة ،وأحزن
جدًا ألن كثيرين من الناطقين بالعربية فقدوا صلتهم مع
هذه النصوص والقدرة على اإلحساس بها .مؤسف
أيضًا أن الكثير ممن يكتبون الشعر اليوم بعيدون عن
تلك النصوص ،ذلك أن تاريخنا وتراثنا غنيان جدًا وفيهما

فتحت ألمانيا ذراعيها للسوريين ليس فقط
كالجئين ،بل كبشر قادرين على الفعل ،وانعكس ذلك
في كثير من األمور ،من بينها موضوع الترجمة .ال أرى أن
ارتباط هذه الخطوة باللجوء ينتقص من أهميتها ،بالطبع
يحقق الكاتب عادة شهرة في لغته األم ،ثم تنفتح أمامه
طريق الترجمة إلى اللغات األخرى ،أما نحن فحدث معنا
العكس ،تمت ترجمة نصوصنا إلى األلمانية قبل أن نحقق
انتشارًا واسعًا في البلدان الناطقة بالعربية ،لكن ال أرى
ضيرًا في ذلك .المؤسسات األلمانية المعنية تحاول دفعنا
لمواصلة الكتابة وإليجاد فرص عمل ،وذلك مهم جدًا،
كما أن هذه الترجمات هي فرصة لنطور أنماط كتابتنا،
ولنتعامل مع قارئ جديد ونوصل فكرة أو صوتًا إنسانيًا،
إضافة لفرصة بقاء واستمرار مشروع الترجمة ،وهذا
سيكون جيدًا على المدى البعيد ،وال أعتقد أن ثمة شيئًا
قادرًا على المساواة بين الموهوب ومعدوم الموهبة.
الزمن والقارئ كفيالن بإعطاء قيمة حقيقية للنصوص ،وما
زال الوقت مبكرًا جدًا على الحكم على جودة أو عدم
يقدم ،خصوصًا وأن الظرف العام ليس ظرفًا
جودة ما ّ
أن هذه الفرص ال تُقدم على أساس كونها
عاديًا ..كما َّ
مسبارًا يقيس ويكتشف الموهبة والجودة ،هذه فرص
لمساعدتنا على بناء حياة في هذا المجتمع الجديد،
وإطالعنا عليه ،والستعراض الحياة األدب ّية في هذا
البلد ،وأرى في كل ما يقدم من فرص أشياء إيجابية
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تصوير
سمير توام

العالمي لحضور نصوصها؟

كثيرة ،بدأت الناس تتجرأ على العمل والبحث واالكتشاف
واإلبداع والتعاون وتقبل اآلخر وتفهمه ،وهذا لم يكن
ليكون موجودًا في بلد الموافقات األمنية وعبادة الفرد
األب القائد.

يمكن لظرف سياسي أو اجتماعي أن يس ّرع عملية
تداول نص ما ويسهم في انتشاره ،لكن األكيد أن ما
يحكم لهذا النص باالستمرارية هي الجودة األدبية

 إحدى أهم ميزات نصوصك هي لغتك العالية،يدعون تكلس العربية،
كيف ترد لينة عطفة على من ّ
استنادًا على تجربتها الشخصية؟

والفرادة واألصالة ،إضافة إلى الحالة اإلنسانية التي
سيك ّرسها .وكلما أجاد الكاتب االنتقال بين الخاص والعام
والدمج بينهما ،أسهم ذلك برفع قيمة النص .هناك

أشكرك على هذا اإلطراء اللطيف! بالنسبة لي
أحب اللغة الفصحى كثيرًا ،وأجدها أسهل من اللهجات
المحكية ،فقواعدها واضحة ومفرداتها دقيقة
يفهمها الجميع ،وإيقاعها سهل ومتكامل ويقودنا في
سياقه ..ال يمكن أن تتكلس لغة يمكن لكلمة واحدة فيها
عدة جمل ،لكن األوضاع التي مر بها العالم
أن تختصر ّ
العربي من االستبداد إلى االستعمار واالحتالل والحروب
و… كل ذلك أدى إلى تردي أحوال الناس الناطقين بها،
وحتمًا إلى ترديها .لكنها لغة مخاتلة وفاحشة وثرية ،لغة
ساحرة ال تموت أبدًا .وأقترح على من يدعون تكلسها أن
يقرؤوا أكثر ويعودوا للشعر العربي والتراث ،سيستمتعون
أوالً ،ثم سيجدون مادة غنية للحديث عنها أوسع بكثير
من التكلس!

بالطبع أسئلة ما تزال البشرية تبحث عن أجوبة لها ،وما زالنا
عاجزين أمام الموت والحب والحروب والخوف و ...عندما
أوسع مجال الرؤيا ألي قارئ
أكتب عن وطني أحاول أن
ّ
لتالمسه الكلمات ،فمأساة السوريين تتقاطع مع مآسي
غيرهم والكاتب عليه التقاط نقاط التالقي والكتابة عنها
إليجاد حلول وأجوبة ،أو على األقل تسلية ومواساة،
عندما يفهم الكاتب كل هذه التفاصيل ويمتلك أدواته
اللغوية في الكتابة والتخييل ،سيتمكن بالتأكيد من كتابة
نص إنساني عالمي يالمس أي قارئ أيًا كانت لغته أو
بالده..
 -ما الذي ستقوله لينة عطفة فيما ستكتبه في

 هل يطالب األدباء السوريون بااللتزام اليوم؟وهل تسهل وفرة المنابر االلتزام أم تم ّيعه؟
أظن أن كلمة التزام هي كلمة سمجة وثقيلة
ظل ،ما إن يسمع المرء بها حتى يقرر تجاوزها ،خصوصًا
إذا جاءت مالزمة للفنون واإلبداع .اإلبداع عملية قائمة
على الحرية ،أما االلتزام فقائم على الحدود والشروط،
لذا يصعب أن نقرنهما ببعضهما .أن يكتب اإلنسان عن
قضية ما ،ال يعني بالضرورة أن يكون ملتزمًا بها ،لكن أن
يعيش اإلنسان واقعًا ما ،فذلك يدفعه ألن يعبر عنه بأية
طريقة .ينتظر منا الناس أن يقرؤوا عن ألمهم وواقعهم،
وأعتقد أننا نحاكي ما يرغبون فيه ،ألننا نشاركهم ذات
المصيبة ،بالتالي نحن ملتزمون لكن بشكل يختلف عن
الصيغة الكالسيكية لاللتزام األدبي بعيدًا عن المزاودات
واستعراض المهارة في الندب أو التجييش العاطفي.
أما بالنسبة لوفرة المنابر؛ أجد ذلك إيجابيًا ،فالشعر فن
مرتبط بالمنبر وبعالقة النص بشكل مباشر مع الجمهور،
والمنابر في بلد حر تختلف كثيرًا عنها في بلد مستبد،
هنا يكون المنبر حالة حرية مضافة وفرصة ليحظى الكاتب
والنص بالنقد ،فرصة للكالم والحديث والحوار المفتوح
دون الخوف من الرقابة أو الحدود .أما في بالدنا ،فالكاتب
يقرأ تحت صورة المستبد وتحت يده وبمراقبة مباشرة
من عسسه ،يحاصرون حياتنا ونصوصنا .بالنسبة لي كل
لحظة قراءة في مناخ حر تعني لي الكثير وسعيدة بهذه
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القادم من الدواوين /النصوص؟
الكتابة بالنسبة لي متعة حقيقية ،لكنهاقبل ذلك
مشروع ،لذا أفكر كثيرًا بالذي سأكتبه وأحاول دائمًا تطوير
نفسي ولغتي وإيجاد مواضيع جديدة .وضمن عملية
البحث والتجريب ،أعمل كثيرًا على النص ،ألنه باعتقادي ال
يوجد نص خام صالح للنشر وألنني أحترم نصي وقارئي
أنتبه لكل التفاصيل ،وقدومي إلى ألمانيا وتعاملي مع
كتاب ألمان أثر كثيرًا في نظرتي للكتابة وفي المواضيع
المنابر لي وللك ّتاب اآلخرين.
 هل طوعت الشاعرات السوريات لغتهن فيوجه الذكورية على اختالف وجوهها وتجلياتها؟ وما
الذي لم يقلنه بعد؟
نحتاج الكثير من الوقت لنتعلم العيش ضمن مناخ
الحرية ،وندرب أقالمنا على الكتابة دون خوف .يصعب
على الكثيرين االعتراف بقدرة المرأة على العطاء خارج
السرير واإلنجاب واألعمال المنزلية ،ولألسف يختبئ
البعض خلف قناع ثقافي لكنه في العمق يحمل تخلفًا
وجهال ً فظيعين .سيمر وقت طويل قبل أن يتم االعتراف
بالحضور القوي للكتابة الشعرية المؤنثة ،ال أقصد هنا

الفصل ،فالكتابة هي الكتابة وال جنس لها ،لكن المرأة
تخوض الكثير من الصعوبات لتثبت نفسها إنسانيًا ،ليس
فقط على صعيد الكتابة ولكن في كل مجاالت الحياة.
والشاعرات ال يحتجن لتطويع اللغة ،بل يحتجن إلى الجرأة
واالستقالل والثقة بالنفس ،وهذا موجود ،لكن يحتجن
المزيد الكتشاف مساحات أوسع للكتابة والتعبير دون رقابة
األصدقاء أو األزواج أو المجتمع ،وهذا يحتاج وقتًا بدوره.
ثمة الكثير من األشياء لم تتم الكتابة عنها ،فالحياة غنية
جدًا وغرائبية ،والمواضيع والحكايات ال تنضب أبدًا ،والكل
قادر على المحاولة والتجريب والبحث وأنا متفائلة..
 لقد فتح واقع اللجوء نافذة العالمية أمام األدبالسوري ،على ماذا تعمل لينة اليوم في سياق البعد

التي تستفزني ألكتب عنها ،لذا النصوص القادمة ستكون
في سياق بعيد نوعا ما عن نصوصي السابقة .أكتب اآلن
عن لوحات الرسام النمساوي غوستاف كليمت ،مغرية جدًا
البراءة في لوحاته ،اللون الذهبي والرغبة الخافتة ،الموت
والحياة ،الحب واأللم ..مدفوعة بجموح عارم للكتابة عن
لوحاته وسأستغل جيدًا هذا السياق في نصوصي ألقول
كل ما في قلبي وألكسر كل المخاوف والقيود ،وأعتقد
أن هذه التجربة ستكون مختلفة ،آمل ذلك من كل قلبي
وأتمنى أن تستمر هذه الشحنة العاطفية ألتمكن من
إنهاء هذا الديوان الذي سيحمل مبدئيًا عنوان“ :الحب
ّ
والذهب”.
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من فعاليات
بدلين موندياله

برلين موندياله  ...شبكة ثقافية على امتداد
برلين من أجل اندماج ثقافي أكثر إنصافًا
“في سياق االستجابة اإليجابية التي يبديها عدد كبير من املثقفين وصناع القرار األملان تجاه وجود الالجئين في
زملانيا وما يستدعيه هذا الوجود من احتياجات ال يجوز اختصارها بتوفير السكن والغذاء ،تبرز شبكة برلين موندياله
كأحد أهم الالعبين الثقافيين في ميدان العمل على االندماج بمسار ذي اتجاهين ،ينظر فيه إلى إشراك الالجئين
وجعلهم جزءًا من املشهد البرليني كهدف طويل األمد ،مستوجب للكثير من الجهد”

فريق تحرير إيد بإيد

حول الشبكة وتأسيسها وعملها،
تتحدث سابينه كرونه منسقة المشاريع
في شبكة برلين موندياله منذ منتصف
 ،٢٠١٥وهي متخصصة في العلوم
السياسية واألنثروبولوجيا االجتماعية،
واألدب األلماني.
فكرة تأسيس برلين موندياله حسب ما أوضحت
“كرونه” إليد بإيد” ولدت في  ،٢٠١٣بعد أن بدأت برلين
تشهد تجمعات لالجئين في الشوارع ،ثم بدأ ظهور مراكز
اإليواء ،لكن هذه المراكز أنشئت على أطراف برلين أو على
األقل ليس في أحيائها المركزية ،ما دفع عددًا من العاملين
والمعنيين بالواقع الثقافي لبرلين ،بالتفكير بضرورة أن ال يكون
هؤالء الالجئين معزولين عن الحياة فيها ،وأن تكون لهم
فرص الوصول ثقافيًا إليها ،ويمكنهم المشاركة في الحياة
اليومية فيها .وعليه جاءت فكرة بناء شبكة من المؤسسات
الثقافية ومراكز إيواء الالجئين ،وتشكيل بنية قوامها
األساسي ورشات عمل لألطفال والبالغين من الالجئين .وبناء
على كل ذلك تقدمت المجموعة بطلب تمويل من وزارة
الثقافة ،ليبدأ المشروع بشكله الحالي.
تعمل موندياله “مع شركاء من جنسيات مختلفة،
استنادًا على مرونة المشروع .في  ٢٠١٥حاولنا زيادة عدد
الشركاء الذين كانوا سبعة في البداية كما أشرت سابقًا .لكن
صيف  ٢٠١٥كان استثنائيًا ،وقد أطلقت عليه تسمية «صيف
الهجرة» بسبب العدد الكبير من الالجئين الذي تدفق إلى
ألمانيا ،حيث وصل إلى برلين وحدها ما يقارب  ٨٠ألف الجئ،

جمـــــــــــانـــــيـة  -متنــــــــــوعــــــــة

ونتج عن ذلك حالة طوارئ حقيقية في إدارات برلين ،لذلك
كان ال بد لنا من توسيع دائرة العمل والشراكات ،وأصبح لدينا
 ”٣٠شريكًا.
تضيف “كرونه”“ :ومنذ ذلك الحين ونحن نطور
عملنا استنادًا على تغير األوضاع ،محاولين دائمًا فعل
المزيد ،وإضافة المزيد من أنواع العمل مع الالجئين ،ال
سيما أن شركاءنا من المؤسسات األلمانية طلبوا منا اعتبارًا
من  ٢٠١٦بناء شبكة على امتداد برلين ،يكون التنوع ميزتها

“لم يمنعنا خوفنا من ردود فعل
الالجئين ،بل قرارنا بأن يكون لنا فعل سياسي
ندافع فيه عن حق هؤالء الناس بأال تطول
إقامتهم في ظل شروط اقامة سيئة.

األساسية ،وقد حصلنا على التمويل لبناء مائة شراكة .لم
تكن مهمة سهلة باعتبار سوية العمل وفرص االستدامة،
وقوة الشبكة .وكان التركيز موجهًا إلى تمبلهوف وطلب
منا العمل هناك ،حيث كانت األوضاع مزرية ،نتيجة كثافة
األعداد وعدم تحقق شرط أن يكون المكان مناسبًا لسكن
الالجئين ،فحاولنا الضغط على الجهات بحيث ال يسكن أي
شخص هناك أكثر من أسبوعين ،وعندما شعرنا أن ذلك غير
ممكن لم نذهب لفعل أي شيء هناك ،لكي ال نساهم
في شرعنة إبقاء الالجئين في ذلك المكان غير الالئق لفترات
أطول”.

موضحة“ :لم يمنعنا خوفنا من ردود فعل الالجئين،
بل قرارنا بأن يكون لنا فعل سياسي ندافع فيه عن حق هؤالء
الناس بأال تطول إقامتهم هناك .عندما وصل الالجئون
إلى هنغارات تمبلهوف ،كانت الفكرة أن يبقوا هناك ألسابيع
ليتم نقلهم إلى “هايمات” لكن ما حدث أن الخريف بدأ
ثم الشتاء ،وبقي الناس هناك .كان مطلوبًا منا أن نذهب
ونأخذ معنا فنًا وموسيقى وثقافة ،لكن كيف نفعل ذلك
والوضع هناك كان أقل ما يمكن وصفه به أنه فوضى
عارمة!”

عملنا مع مؤسسات ثقافية ألمانية
ضخمة كالمسرح األلماني ودار األوبرا
األلمانية ودار األوبرا في نويكولن

تضيف سابينه“ :في سياق تفعيل فكرة االندماج،
ال بد من إخراج الالجئين من مراكز اإليواء ولو لفترات ،في
ظل صعوبة إيجاد شقق سكنية في برلين ،من ثم ربطهم
ببعض األماكن كالمسارح ،ليتعرفوا على ناس جدد بحرية،
وتتكون لديهم ذاكرة إيجابية عن المدينة”.
وتتابع عن تطور العمل“ :عودة إلى عدد الشراكات
التي طلب منا تأسيسها وضمها لشبكتنا في  ،٢٠١٦قررنا
العمل على تأسيس خمسين شراكة بدال ً من مائة ،وفي
نهاية  ٢٠١٧كنا قد حققنا تأسيس  ٤١شراكة .وما فعلناه هو

أننا عملنا مع مؤسسات ثقافية ألمانية ضخمة كالمسرح
األلماني ودار األوبرا األلمانية ودار األوبرا في نويكولن ،لكن
مع أهمية هذه الشراكات وامتالكها ألماكن العمل ،أردنا
العمل كذلك مع مجموعات نظمت نفسها بنفسها
وأسست مبادراتها ،استنادًا على ما ميزناه خالل ورشات
العمل األولى التي نفذناها من وجود أشخاص جاؤوا إلى
برلين كالجئين ،لكن لهم خلفية ثقافية وإبداعية ،ولديهم
الكثير من األفكار لكنهم يحتاجون الدعم ،لذلك بدأنا العمل
معهم ،مثل فيفاتشي ،بسام داوود وديمة قلعجي،

“بدون عمل شبكات مثلنا ،لن يكون
هناك تبادل معرفي ،ولن تكون هناك
فرصة لنعرف بعضنا ،ولن تكون لنا القدرة
كألمان على اإلحساس بأوضاع الالجئين،

مشروع السيدة ،ومشروع نساء من أجل مساحات مشتركة
وغيرها من المشاريع .ونحن منفتحون على أي مجموعة
جديدة ومبادرة جديدة”.
تقول سابينه عن األثر الذي يمكن أن يحدثه عمل هذه
المشاريع في صناع قرارات اللجوء“ :بدون عمل شبكات
مثلنا ،لن يكون هناك تبادل معرفي ،ولن تكون هناك فرصة
لنعرف بعضنا ،ولن تكون لنا القدرة كألمان على اإلحساس
بأوضاع الالجئين ،لكن عندما أقرأ نصًا تم إنتاجه في ورشة
عمل ،أستطيع أن أفهم حكاية أحد الالجئين التي تشبه
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بالضرورة حكايات الجئين آخرين .دائمًا أقول إنني ال أريد دعم
ورشات العمل فقط ،بل مثال ً دعم ترجمة النصوص التي تنتج
في ورشات الكتابة ألتمكن من قراءتها وسماع أصوات كتابها
وكاتباتها ،ثم حمل هذه النصوص إلى أعلى مستويات العمل
السياسي في برلين والدفاع عن مشاريعنا وضرورتها استنادًا
عليها .أن يكون هناك واقع مفروض على الناس للعيش في
مساكن مؤقتة جراء الظروف ،ال يلغي حقهم في أن يكون
لهم صوت مسموع ،وأن يكونوا مشاركين بفاعلية في بناء
شكل الحياة في برلين ،وأن ندافع بدورنا عن أي فرصة لتحقيق
ذلك”.
وتلفت سابينه لقضايا المخاوف من التغيير الديمغرافي،
ولالندماج كمفهوم في هذا السياق ،إلى أن القضية
األساسية
عندما يكون النقاش حول التغيير الديمغرافي ،هي ما
يتعلق بالمخاوف الدينية“ .وبالتطرف .قبل  ،٢٠١٥دارت نقاشات
طويلة في ألمانيا حول التغيير الديمغرافي القائم على فروق
السن بين الالجئين وغالبية السكان األلمان ،وعن أننا كألمان ليس
لدينا عدد أطفال كبير بمفهوم اإلحصاء السكاني .قبل فترة
كنت في األوبان ،ورأيت امرأة ليست ألمانية ،تحمل طفال ً حديث
الوالدة ،وكنت أنظر إليه وأفكر بأنه طفل برليني جديد .ال بد
من التفكير بهذا القدر من اإليجابية ،بعيدًا عن سلبية المخاوف
الدينية ،وبأن العديد من الشباب وصلوا هنا بحماس شديد
لتعلم أشياء جديدة وبناء حياة ومستقبل لهم ولعائالتهم،
نفعل حوارًا
وأنا أظن أن علينا أن نكون ممتنين لوجودهم وأن ّ
حقيقيًا معهم ،من خالل المشاريع الثقافية التي تتيح لنا أن
نسمعهم ونعرف كيف يفكرون وكيف يفهمون الحياة .بدون
كالم ال يمكننا فهم بعضا وال اكتشاف كم التشابه بيننا”.
تنهي سابينه حديثها إليد بإيد باإلشارة إلى التحديات
التي تواجه العمل ،الذي “له طابع ثقافي لكن أثره المرجو
ساسي بالمطلق” .الفتة إلى أنه “ليس من السهل إقناع
الفنانين باألهمية السياسية لعملهم الفني والثقافي” .ثم
تشير إلى الصعوبات الناتجة عن إغالق بعض مراكز اإليواء ثم
صعوبة التواصل مع الناس الذي يخرجون من هذه المراكز
ويبدؤون من صفر جديد فيما يخص التعاطي مع المدينة.
“يحتاج هذا الواقع منا مرونة مضاعفة ،وابتكار دائم ألدوات
التواصل مع الالجئين .كل ذلك يضاف إلى صعوبات التمويل التي
تواجه كل المشاريع ،ليس فقط موندياله”.
وعبر إيد بإيد تدعو سابينه كرونه القراء لالطالع على
موقع برلين موندياله ،ولالنضمام إلى هذه الشبكة الغنية
بشراكاتها وبما تقدمه من فعاليات ثقافية تعين على توثيق
الصلة بين الالجئين وبين برلين
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صور من الفعاليات
في الداخل السوري

سيدة سوريا
للتنمية ودعم المرأة والطفل
فريق تحرير إيد بإيد

منظمة مستقلة ،غير حكومية
وغير ربحية ،تأسست عام  2013من قبل
مجموعة من األكاديميين والناشطين
السوريين الذين يعملون في قضايا
الديمقراطية والجندر واإلعالم.
منذ تأسيسها ،تعمل سيدة سوريا على بناء رأي
عام للمرأة السورية ودعم قيمة المساواة بين الجنسين،
كما تعمل على ترسيخ قيم الديمقراطية في سوريا،
كخطوات على طريق تحرير المرأة السورية.
وتعمل على قضايا الالجئات السوريات في بالد
اللجوء (تركيا ،لبنان ،األردن ،وكذلك أوروبا).
يشرف على عمل المنظمة مجلس إدارة مكون من
ستة أعضاء ذوي خبرة عالية .في مجال اإلدارة والعمل
اإلعالمي.
ويدير عمل المنظمة حاليًا سبعة موظفين تقنيين
من خلفيات مختلفة في مناصب إدارية ،كما يعتمد عملها
بشكل أساسي على فريق ميداني يتألف من  81شخصًا،
إضافة إلى العديد من المتطوعات والمتدربات ،موزعون
جميعًا على تسعة مكاتب :ثمانية مكاتب داخل سوريا (درعا،
السويداء ،الغوطة ،ريف حماة ،إدلب ،ريف حلب ،القامشلي،
والرقة) إضافة إلى مكتب برلين.
وقد واجه الفريق على األرض العديد من التحديات
األمنية من خالل القصف وبطش النظام والحصار ،وضغوط
الجماعات المتطرفة خالل الصراع المتجدد .لكن “سيدة
سوريا” ،تمكنت من ضمان استدامة برامج التوعية والتمكين
تحد للظروف الصعبة.
والمناصرة في ٍ
وتعمل سيدة سوريا بشكل أساسي على :بناء رأي
عام للمرأة السورية ،تفعيل مشاركة المرأة والشباب في
الحياة العامة واإلدارية والسياسية ،تعزيز قيم الديمقراطية،
الحد من االنتهاكات ضد النساء واألطفال ،المساواة بين
الجنسين وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،مكافحة
اإلرهاب والتطرف وثقافة القتل واالنتقام ،رفع وعي المرأة
بالحقوق القانونية وحقوق اإلنسان ،بناء قدرات المرأة،
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الشخصية يعزز مفاهيم التسامح والسلم األهلي،
ويشجع كذلك بناء شبكة عالقات بين النساء كدوائر مصغرة
على طريق بناء رأي عام نسائي .ويسعى بشكل أساسي
لخلق الجسور بين المثقفات والفنانات والكاتبات السوريات
والسيدات اللواتي لهن حظوظ أقل من التعليم والتجربة
الثقافية لتبادل الخبرات وتطوير اإلمكانات.

تمكين المرأة من حيث االقتصاد والثقافة ،إشراك الشباب
كالعب نشط في التغيير االجتماعي ،تطوير المجتمع
المدني من خالل دعم مشاريع التنمية الصغيرة والتعاون
بين أفراد المجتمع ،وربط نضال المرأة السورية بكفاح المرأة
العالمي.
ولتحقيق ذلك تعمل على البرامج األساسية« :تمكين
المرأة ،حقوق اإلنسان ،المناصرة ،الشباب ،اإلنتاج اإلعالمي».

كما أطلقت سيدة سوريا وأدارت عدة حمالت خالل
السنوات الماضية منها «طفلة ال زوجة» حملة ضد الزواج
المبكر أطلقتها سيدة سوريا في يناير  2015لحشد الدعم
ضد تزويج القاصرات ،كذلك أطلقت حملة «شريكة حياة
 »1325في كانون األول  /ديسمبر  2016حتى نهاية عام
 2017لتفعيل دور المرأة في ضوء تنفيذ قرار مجلس األمن
.1325

وتعمل على عدة مشاريع أساسية منها:
«بوح نسائي”
وهو مشروع أطلقته سيدة سوريا منذ عام
 .2015وينفذ في جميع مكاتب المنظمة داخل سوريا
وخارجها ،حيث تقوم بتدريب السيدات ،خاصة الشابات،
حول أساسيات ،كتابة القصة القصيرة بشكل احترافي ،والـ
“ ،»Story Tellingتحرير األخبار ،التصوير الفوتوغرافي
ّ
وتمكن هذه
وتقارير الفيديو وإنتاج التقارير اإلذاعية للراديو.
الدورات التدريبية المشاركات من التعبير عن أنفسهن،
كذلك ،تبني قدراتهن ,مما يزيد من فرصهن في العمل
والتوظيف ،ويؤمن للكاتبات منهن أجرًا من أنشطة الكتابة.
وقد نتج عن المشروع كتابان يجمعان بين المخرجات،
والثالث باللغة العربية واأللمانية يصدر في األشهر القادمة.
كما قدمت سيدة سوريا العديد من الخدمات
للنساء المهمشات في المناطق المحاصرة من قبل النظام
وتلك التي حكمتها أو ما تزال تحكمها جماعات متطرفة،
منها صيدليات سيدة سوريا النسائية ومراكز تنظيم األسرة
التي توفر الدعم النفسي والصحي والخدمات الطبية
المجانية واألدوية المجانية ووصلت خدماتها إلى 4000
شخص شهريًا في الغوطة ودرعا) ،كذلك مدرسة سيدة
سوريا في الغوطة التي نظمت دورات محو األمية باللغتين
العربية واإلنجليزية ،للنساء من عمر  18إلى  60سنة ،وكذلك
نادي سينما السيدة في الرقة وبرلين ،ومقهى السيدة
في الرقة ،ونادي السيدة للقراءة الذي يجمع عشرات
النساء في عدة مدن ،والتدريب المهني في مكاتب
سيدة سوريا الذي طال بالتدريب مئات السيدات الشابات
(مثل الخياطة والحياكة الحالقة وتصفيف الشعر ،ورعاية
الحوامل والرضع ،و دورات التمريض واإلسعافات األولية).
مشروع صانعات السالم
ويشتمل على جلسات حوارية «طاولة مستديرة»

مدة كل منها شهر في أربع جوالت تتناول على التوالي:
 زيادة الوعي بحقوق المرأة في القانون السوري،وحقوق اإلنسان والمرأة التي تحارب التمييز النساء ،وانتهاك
حقوقهن.
 دور المرأة في بناء السالم والسلم األهليوكيفية تفعيل دورها ومنحها الفرصة للمشاركة في
الحياة العامة واإلدارية والسياسية.
 محاربة اإلرهاب والتطرف وثقافة القتل واالنتقاموغسل آثار داعش والتنظيمات المتطرفة بما فيها الفكر
الميليشياوي الطائفي.
 العمل على المناصرة وحشد الدعم من خاللتمارين عملية ومشاريع وحمالت تقوم بها النساء في
مناطق سكنهن.
هذا وتشتمل كل جلسة على مجموعة من الشابات
تتراوح أعمارهن بين  20و  30عامًا يقمن برواية الحكايات عن
ظروف عشنها أو عايشنها ،خاصة االنتهاكات والعنف
ضد النساء ،ليتم بعد ذلك تحرير القصص التي كتبتها
المشاركات ونشرها على موقع وصفحات المنظمة على
وسائل التواصل االجتماعي .ويساهم هذا المشروع في
مكافحة أمية المرأة ،ويقوم على فكرة أن تبادل الخبرات

منذ تأسيسها ،وضعت سيدة سوريا الشباب
في صميم اهتماماتها ،انطالقًا من أن الشباب هم أكثر
الضحايا تأثرًا في المجتمعات التي مزقتها الحروب؛ إن كان
من خالل تزويج القاصرات ،أو تجنيد الشباب في الجيوش
والميليشيات المختلفة ،ويستفيد أصحاب المصلحة
المختلفون في الصراع المتجذر من ضعف الشباب وضعف
األوضاع األسرية ،وإبعادهم عن التعليم ،والتأثير بهم من
خالل أفكار التطرف والعنف واالنتقام ودفعهم نحو مصير
مجهول .من هنا فإن أكثر من  60في المائة من النساء
المستهدفات ببرامج سيدة سوريا تقل أعمارهن عن 27
سنة ،وأغلبهن أقل من  17سنة ويعانين من نقص خطير
في التعليم ومن األوضاع المعيشية السيئة.
بخصوص مشاريع الميديا واإلنتاج اإلعالمي،
تصدر المنظمة مجلة سيدة سوريا وهي مجلة شهرية
تعنى بالمرأة السورية تصدر منذ  15يناير  ،2014ومن أجل
إصدارها ،تعتمد المنظمة على مجموعة متنوعة من
الكاتبات المفكرات والمثقفات واألكاديميات واألكاديميين
والصحفيات والصحفيين والباحثات والباحثين السوريين
والعرب ،المعروفين من جهة ،والذين يتمتعون باالحترام
والثقة لدى الجمهور السوري والعربي من جهة أخرى
وأكثر من  %80منهم من النساء.
وتهدف المجلة بشكل أساسي إلى سد النقص
والفجوة المتعلقة بوسائل اإلعالم النسائية المتخصصة.
كذلك اإلعالم الذي يعمل على السالم كبند أساسي
دون أن يصبح جزءًا من انحيازات الصراع .وعلى الرغم من أننا
شهدنا في أعقاب انتفاضة عام  2011ظهور جيل جديد
من الشخصيات اإلعالمية ،ومن بينهم نساء ،فإن عددهن
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آخذ في االنخفاض ،كذلك عدد المطبوعات النسائية.
وفي المناطق التي تحكمها الجماعات المتطرفة ،بات
عمل الصحفيات أكثر صعوبة كل يوم .ونتيجة لذلك ،على
الرغم من أنه يمكن العثور على النساء كعضوات في فرق
التحرير ،فإنهن نادرًا ما يشغلن مناصب إدارية .مجلة سيدة
سوريا اليوم مجلة المرأة الوحيدة الموزعة على نطاق
واسع داخل سوريا وبشكل مستمر على مدى السنوات
األربع الماضية ،مع طباعة  7000نسخة في الشهر لما
مجموعه  39إصدارًا .وإن كانت اليوم تعاني صعوبات فيما
يخص الطباعة بسبب ضعف التمويل والضغوط التي عانى
منها الفريق في العامين األخيرين .وبدعم من “”EED
تصدر المنظمة اليوم مجلتها وتنشرها على مواقعها
وصفحاتها اإللكترونية في مسعى للوصول إلى ماليين
الناطقين بالعربية من جمهور السيدات والشباب العربي.
كما تعمل على إصدارها وتوزيعها مطبوعة في ألمانيا
بدءًا من الشهر القادم .وتتضمن المجلة باقة متنوعة من
المواد الثقافية والحقوقية والفنية والتحقيقات والتقارير
المهمة حول الظروف المحلية والعالمية التي تهم المرأة
بشكل عام خاصة المرأة السورية .للمجلة خطاب موحد
تجاه جميع النساء السوريات ،دون تمييز في العرق أو
االنتماء أو الدين أو التوجه السياسي .كما تخاطب المجلة
الرجال لزيادة وعيهم بالصعوبات التي تواجهها النساء
في سوريا وتع ّرفهم على حقوق المرأة.
موقع السيدة alsaieda.com
منذ البداية كانت سيدة سوريا مشروعًا لجميع
النساء السوريات ،وبسبب الصعوبات التي واجهها الفريق
في الوصول إلى الناس في المناطق التي يسيطر عليها
النظام أو الجماعات المتطرفة ،وألن سيدة سوريا تعمل عل
فضح االنتهاكات أيًا كان مصدرها والحد منها ،قرر الفريق
أن يؤسس موقعًا واسعًا في عام  ،2015قادرًا على تقديم
خدماته لجميع ألشخاص الذين يعيشون في المناطق
التي يصعب الوصول إليها بالنسخ المطبوعة ،ولكن ال
يزال بإمكانهم الوصول إلى اإلنترنت ،باإلضافة إلى الالجئين
السوريين في البلدان المضيفة ،الذين لديهم اليوم
إمكانية الوصول إلى اإلنترنت“ .لدى الموقع بحوالي 300.000
زائر شهريًا ،ومن بينهم  ٪90من النساء” حسب تصريحات
فريق المؤسسة إليد بإيد .استضافت سيدة سوريا على
موقعها السيدة  .»”Alsaiedaمكتبة مفتوحة  -توجد
مكتبة خاصة ضمن الموقع وتمكن الزوار من قراءة وتنزيل
حوالي  500كتاب ،في خدمة قضايا الديمقراطية واألدب
والفن والمرأة .كما ينشر الموقع مواضيع حول وعي
حقوقي نسائي بواقع المرأة السورية والقوانين المؤثرة
في حياتها كذلك الدستور السوري وعدم إنصافه للمرأة،
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إضافة إلى كل ما صدر من اتفاقيات ومعاهدات دولية
بخصوص حقوق اإلنسان والمرأة ،وإلى مئات التقارير حول
االنتهاكات والعنف ضد النساء.

كذلك تنتج سيدة سوريا العديد من األفالم
القصيرة حول أوضاع النساء ومعاناتهن واحتياجاتهن
وتنشرها على موقعها ،إضافة إلى عرضها وإجراء
النقاشات حولها من خالل ندوات ضمن مكاتبها .كما تنتج
العديد من التقارير اإلذاعية تصنعها سيدات ومشاركات
في ورشات التدريب اإلعالمي للمنظمة ،في المناطق
التي يصعب على النساء فيها الظهور بوجوههن أو
حمل الكاميرا للتصوير.
سيدة سوريا في برلين
منذ أكثر من عام أنشأت سيدة سوريا مكتبها في
برلين في»” 35 Ulmeمعتمدة على أعضاء فريقها الذين
لجؤوا إلى ألمانيا في العامين الماضيين ،وعملت من خالل
هذا المكتب مع الالجئات السوريات وغيرهن من الناطقات
بالعربية ،فقدمت العديد من األنشطة وورشات التدريب
واألمسيات القصصية للسيدات والعروض المسرحية
واألفالم القصيرة التي تتناول مواضيع العنف ضد النساء
والعنف المنزلي عامة.

وأنشأت منذ حوالي العام نادي سينما األطفال
الذي يقدم عروضه بعد ظهر كل سبت ألطفال برلين
جميعًا باللغة األلمانية ،قدمت من خالله أكثر من  45عرضًا
في مسعى لتنمية روح التشارك لدى األطفال وتعزيز
المساواة الجندرية لديهم وتنمية الخيال والندية.
كما نفذت مشروع “بوح نسائي» في برلين من
خالل ست ورشات عمل ،شملت حوالي  50سيدة ،أنتجن
نصوصًا تناولت االنتهاكات ،المعاناة ،التغيرات واألحالم،
في حياتهن بين العالم الذي جئن منه ،والعالم الجديد
الذي يعملن بجهد لالندماج في سياقه دون أن يخسرن
هوياتهن .وفي هذا السياق نظم مكتب برلين العديد من
األمسيات القصصية للجمهور الناطق بالعربية والجمهور
األلماني .قرئت خاللها قصص أنتجتها المشاركات وتمت
ترجمتها للغة األلمانية.
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عملية االندماج وارتباطها
بتمكين المرأة
يعني بالضرورة تنوعًا في المطابخ .هذا ما حاولت نيكول
جاهد ًة استغالله في محاولة لتقريب الفروق ،فخصصت
يومًا للمطبخ األلماني ويومًا للسوري ،وآخر لألريتيري
وهكذا.

إيد بإيد
لجين عبد الحق

تقول ماريا من أرتيريا «لم أكن أعرف الكثير عن الطعام
األلماني ،فرصة تعلم بعض الوصفات وتذوقها كانت
تجربة فريدة”.
األطفال أيضًا كان لهم نصيب من المشروع
ترتبط راحة األم النفسية براحة أطفالها ،وهذا ما
أخذه القائمون على المشروع بعين االعتبار ،فخصصوان
غرفة لألطفال طيلة مدة االجتماعات ،بوجود جليسة
أطفال تهتم بهم بينما يلعبون ،فال تعبأ األم لعدم وجود
مكان ألطفالها بل تكون متأكدة من أنهم في أيد أمينة،
يحظون بوقت ممتع من خالل مكان مجهز بألعاب تناسب
أعمارهم.

يختلف دور المرأة باختالف البيئة
الثقافية واالجتماعية التي تنحدر منها،
فترى وظيفتها تقتصر في بعض
المجتمعات على الواجبات المنزلية بينما
تتقاسم وظائفها في مجتمعات أخرى
بالتساوي مع الرجل .من هنا فإن هذا
االختالف هو ما يعطي كل مجتمع طابعه الخاص وثقافته
التي تميزه عن المجتمعات األخرى ،ويدل بالضرورة على أن
هذا االختالف إنما يشير إلى أن إحدى الثقافتين خاطئة.
وكما هو معروف فإن للمرأة في المجتمع األلماني
الكثير من الحقوق التي ساهمت في خلق نوع من المساواة
مع الرجل ،يأتي ذلك نتيجة إيمان المجتمع األلماني بدور
المرأة وضرورة تمكينها داخل المجتمع لتبقى عضوًا فعاال ً
قادرًا على النهوض به وتطويره ،وذلك من خالل االهتمام
بصحتها النفسية والجسدية ،سواء كانت هذه المرأة
ألمانية أو ذات أصول أجنبية.
من أهم وظائف دائرة العمل في مدينة زيلم،
تسهيل عملية دمج الالجئين من خالل االجتماعات وتنظيم
النشاطات والفعاليات بشكل دوري ،حيث وجدت دائرة
العمل ضرورة أن يكون للنساء نصيب خاص من عملية
االندماج بسبب الدور الذي يلعبنه في التأثير على األسرة،
فجاءت فكرة االجتماع النسائي الدولي الذي يعقد مرة
كل أسبوعين ،إذ تجتمع نساء ألمانيات مع الجئات من جميع
الجنسيات ،مما يخلق جوًا إيجابيًا من التواصل ،يناقشن فيه
مشاكلهن والعوائق التي تواجههن ،إضافة إلى ما يتخلل
هذا االجتماع من مرح ونقاشات وتبادل آراء ،مما يساعد
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ما الذي يجعل االجتماع مستمرًا؟

بشكل كبير في تسريع عجلة االندماج بين هؤالء النساء.
الفكرة وليدة الحاجة
تعتبر الظروف القاسية التي مرت بها النساء الالجئات
بسبب الحرب والفقر من جهة ،واالنتقال إلى بلد يختلف
في ثقافته ولغته من جهة أخرى ،عوامل جعلت االهتمام
بصحة هؤالء النساء النفسية والجسدية وااللتفات إلى
مشاكلهن الخاصة ضرورة ملحة.
فاتخذت نيكول إحدى أعضاء دائرة العمل من مركز
التربية األسرية في مدينة زيلم مقرًا لالجتماع ،حيث تعمل
النساء هناك يدًا بيدًا لحل جميع المشاكل بدءًا بحجز
مواعيد عند األطباء ،مرورًا بالصحة النفسية والدعم
النفسي لجميع النساء ،سيما أن غالبيتهن قد مررن بظروف

صعبة نسبيًا ،دون إغفال جانب األمومة ومشاكل الحمل
وغيرها من المواضيع التي تهم المرأة.
أكثر القضايا التي كان لها حضور في االجتماعات
هي البيروقراطية والتعامل مع األوراق الذي أنهك الكثير من
يتمكن بعد من تعلم اللغة األلمانية
النساء ،خاصة اللواتي لم
ّ
بالمستوى الذي يجعلهن قادرات على فهم هذه األوراق
المعقدة ،فوقعت هذه المسؤولية على عاتق النساء
األلمانيات اللواتي تطوعن لشرح األوراق واالستمارات
وتعبئتها.
أقصر طريق الندماج الفرد معدته
ال يخلو االجتماع من جو المرح واأللفة بين المشاركات،
هذا ما يبدو جليًا في فقرة الطعام ،حيث التنوع الثقافي

منذ تسعة أشهر كانت االنطالقة األولى لهذا
المشروع االختياري الذي يهتم بالمرأة أوال ً وأخيرًا .ولعل
الخصوصية )في عرض المشاكل مع تأكد النساء من أن
مشاكلهن سيتم حلها دون أن يسمع عنها أحد خارج
هذه الغرفة) هي أهم عنصر الستمرارية المشروع.
تقول سارة من سوريا“ :لم أتشجع في البداية لعرض
مشاكلي ،لكن جو األلفة والمحبة الذي يمأل المكان جعلني
أثق تدريجيًا بالمشاركات وبالقائمين على المشروع ،شعرت
بالطمأنينة وبدأت بعرض مشاكلي مع ثقتي التامة بأنا
سنعمل إليجاد حلول مناسبة ترضي الجميع مع االحتفاظ
كل منا”.
بخصوصية ٍ
يبدو االحترام المتبادل واضحًا بين الموجودات،
بغض النظر عن أصولهن ،فاللجوء وحد حالهن ،جميعهن
اآلن يكافحن في سبيل االندماج في وطن جديد بعد أن
عانين من ويالت الحرب والظروف الصعبة ليصلن إلى بر
األمان.
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سوريون يتنفسون الحرية
على مسرح ديلفي في برلين
ثالث أشهر من التدريب المكثف:

إيد بإيد
محمد نعناع

في منتصف الشهر االول من هذه العام ،بدأ الفريق
بالتدريب المكثف ألداء العرض المسرحي وكانت هذه هي
التجربة المسرحية األولى لبعض المشاركين ،ما أضاف
انطباعًا مميزًا عن المشروع.
المشروع الثالث للمخرجة األلمانية ,,ماجدلينا شارلير,,

تعتبر الحرية من أسمى المفاهيم
والمصطلحات التي لطالما ناضلت
الشعوب في مختلف أنحاء العالم من
أجل الحصول عليها والوصول إلى
أعلى درجاتها .من هنا ،اختلف هذا
المفهوم بين منطقة وأخرى وسلطة وغيرها حتى وصل
األمر ببعض الحكومات إلى احتكاره وجعله خاصًا بالحكومة
وأفرادها معلنين بذلك عهودًا من االستبداد والبطش.
ولطالما حاول الالجئون التعبير عن أفكارهم
وتجاربهم التي مروا بها قبل قدومهم إلى هذه البالد،
والتي تعتبر جديدة كليًا ومختلفة تمامًا عما عايشوه في
بالدهم ،ولعل من أبرز المواضيع التي أرادوا التحدث فيها
موضوع «الحرية» بمختلف أشكالها ،سواء كانت الحرية
الشخصية ،السياسية ،االجتماعية أو حتى حرية المعتقد.
وكان لهم ما أرادوا من خالل مشروع الحرية ،وهو
مشروع مسرحي يهدف إلى إيصال صوت الالجيئن
عبر خشبة المسرح .الالفت أن نص المسرحية هو من
كتابة الممثلين والممثالت أنفسهم ،مع بعض اإلضافات
البسيطة من المخرجة األلمانية بما بتناسب مع قصص
الالجئين وتجاربهم في سياق العرض.
المسرحية التي عرضت بين  15 - 13نيسان على
مسرح ديلفي في قلب العاصمة األلمانية برلين ،تعد نتاجًا
لمشروع الحرية ،الذي يتألف فعليًا من فريقين :األول هو
فريق الممثلين وهو بالكامل من الالجئين ,والفريق الثاني هو
من األلمان ابتداء بالمخرجة ومساعدة المخرجة وانتهاء
بمصممي خشبة المسرح واألزياء واإلضاءة.

www.eedbeeed.de

ال يعتبر هذا المشروع األول من نوعه بالنسبة
للمخرجة ماجدلينا ،إذ سبق لها أن قامت بمشروعين
سابقيين خالل السنتين الماضيتين .المشروع األول كان
بعنوان «رسالة إلى العالم» أما الثاني فكان بعنوان «وطنك
وطني”.
والمميز في مشروع “الحرية” هذه السنة بحسب
قولها أن “الحرية موضوع يشغل تفكير الجميع بال استثناء،
سواء الالجيئن أو حتى األلمان أنفسهم ،والالجئون لما
يعودوا جددًا في هذه البالد ،إذ انهم استطاعوا
إنجاز الكثير خالل هذه المدة ولم نعد نرغب في التكلم
عن طريقة وصولهم إلى هذه البالد مثلما فعلنا في
المشروع األول (رسالة إلى العالم) أو عن حنينهم إلى
بالدانهم ومعاناتهم في االندماج في هذا البلد ،والذي
كان يمثل موضوعنا الرئيسي في المشروع الثاني (وطنك
وطني)”.
محمد علي ،أحد الممثلين في العرض المسرحي،
والذي كان قد شارك في المشروعين السابقيين مع نفس
المخرجة ،وعن سبب استمراره في هذه المشاريع إلى
اآلن قال« :منذ البداية كان لدي اإليمان الكامل بأننا نستطيع
تحقيق شيء رائع بالرغم من اختالف الثقافات والصعوبات
التي واجهناها منذ المشروع األول إلى اآلن ،خاصة في
المشروع األول ،إذ كنا ال نتكلم األلمانية نهائيًا ،باإلضافة
إلى مشاكل إجراءات اللجوء،ولكن إيماننا كفريق لم يتوقف،
وهذا كان السبب الرئيسي في استمرارنا إلى اآلن”.
“للمسرح في برلين جمهور أكبر بكثير مما له في
سوريا”:

هكذا عبرت الممثلة ديانا قداح ،التي درست لمدة
سنتين في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا،
و”الجميل هنا على وجه الخصوص في برلين أنه يوجد
تعدد كبير في الثقافات والجنسيات ويوجد أيضًا عدد كبير
من المسارح” .وعن تجربتها في هذا المشروع أضافت
«هذه تجربتي األولى مع مخرجة ألمانية .سبق وكانت
لي تجربتان مسرحيتان ،لكن مع مخرجين سوريين .أكثر ما
أعجبني في هذه التجربة ان المخرجة أعطتنا المساحة
الكاملة لكي نتمكن من فهم بعضنا البعض وكانت العالقة
أكبر وأقوى من عالقة ممثل ومخرج ،كنا بالفعل كالعائلة
الواحدة».
تجربة مزدوجة
زكريا محمدية أحد الممثلين في الفرقة ،وهو
فلسطيني األصل ولد في سوريا وبعد ذلك لجأ إلى
ألمانيا ،يقول عن السبب الذي دفعه لخوض تجربته
المسرحية األولى« :كفلسطيني لم ينل الحرية سابقًا ،كان
هذا المشروع مهمًا بالنسبة لي ،ألعبر من خالله عما يجول
في خاطري ،وكشخص ولد وترعرع في سوريا أصبح
الموضوع مضاعف األهمية بالنسبة لي» ،ويرى زكريا أنه
كان من الجميل أن يطالب بشيء لم يحصل عليه من قبل
كفلسطيني واآلن كسوري.
طريق االندماج يمر عبر خشبة المسرح:
صوفيا ريبيه إحدى اإلداريين في المشروع أكدت
أن المسرح يمكن أن يكون أحد الطرق المثالية لتحقيق
االندماج ،وهي “مؤمنة بالكامل بما يمكن للمسرح أن
يحققه عبر التواصل المباشر” مضيفة« :نعم نستطيع
تحقيق ذلك ،وبالرغم من الثقافات المختلفة والصعوبات
المتنوعة سوف نقوم معًا بعمل رائع».
رمضان حمود ،ممثل سوري شارك في العديد من
األعمال التلفزيونية والمسرحية في سوريا ،واآلن يخوض
تجربته المسرحية الثانية مع نفس المخرجة وبعض الممثلين،
يقول« :في سوريا ال وجود لحرية المسرح نهائيًا مثلما هي
الحال في الحياة العامة» مضيفًا“ :هنا يكمن الفرق الشاسع
حيث يصبح تفكير المرء أعمق ألنه يحصل على الحرية

الكافية ويستطيع قول ما يريد دون أية قيود ،وهكذا يجب
أن يكون المسرح .أما عن تجربتي هذه السنة فكانت رائعة
ومختلفة ويجب أال ننسى أن التمارين التي تدربنا عليها من
قبل المخرجة مجدلينا كانت احترافية ألبعد الحدود ويمكن
القول إن المشاركين الذين لم يكن لهم تجارب سابقة اقتربوا
من االحتراف بفضل هذه التمارين”.
ال وجود للحرية المطلقة في ألمانيا:
هذا كان رأي المخرجة مجدلينا“ :ال نعيش في حرية
مطلقة في ألمانيا ،بالتأكيد نحن أحرار جدًا خارجيًا بالمقارنة
مع سوريا ،لكن ذلك غير صحيح في العمق ،ولهذا السبب
كان لدي الدافع إلنجاز مشروع عن الحرية ومعناها،
فجميعنا يبحث عنها لكن بطرق مختلفة”.
أروى عزوز إحدى الممثالت في العرض ،وهي فنانة
تشكيلية تخوض تجربتها المسرحية األولى ،كان لهذه
التجربة أثر كبير عليها ألنها كانت تعمل على نفس الفكرة:
كيف يمكن لها أن تتحرر من أشياء أصبحت أشبه بإيقاع
جامد في حياتها تريد التخلص منه .تقول أروى“ :في هذا
المشروع عدت كطفلة ال أخاف من شي وال أفكر كثيرا بما
سوف أفعل” .مشددة أن الفريق بالكامل كان له دور كبير
في نجاح هذا المشروع“ ،فكل منا يبحث عن الحرية التي
يريدها بطرقه الخاصة”.
في النهاية تكلمت المخرجة مجدلينا عن الصعوبات،
وقالت في هذا الصدد« :يعد الحصول على الدعم
المادي من أصعب األمور التي واجهت هذا المشروع
والمشاريع السابقة ،لكن في هذا المشروع كان الدعم
المادي أفضل من سابقيه وإن ليس كافيًا بسبب أن أغلب
المنظمات التي يمكن أن تدعم هكذا مشاريع تفرض
شروطًا معينة ال تتناسب مع طريقة عملنا ،مثل أن يتواجد
سجل للحضور كما في المدارس ،مما يؤدي إلى تقييد
حرية عملنا وهذا ما ال أريده .نحن هنا نعمل بحرية تامة
وفي جو جميل جدًا» ،وأكدت مجدلينا على عزمها
القيام بهكذا مشاريع بالرغم من الصعوبات المختلفة،
ورغبتها في إنجاز مشروع جديد مختلف عن المشاريع
السابقة مع احتمالية إعادة عرض مسرحية “الحرية”.
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الالجئ العراقي في ألمانيا ..حصار
بين الحلم والواقع

سعد كوالني

بحثًا عن واألمن والطمأنينة ،حط العراقي رحاله في ألمانيا
بعد اجتيازه طريق الموت ،الذي سلب أرواح العديد من الرفاق
الطامحين ببلوغ “أرض السالم” ممن اقتلعتهم الحروب الداخلية
والفساد المستشري في بعض مفاصل الحياة االجتماعية من
جذورهم في بلدهم .وحال وصولهم تنفسوا الصعداء وفتحوا
أبواب مخيلتهم وأطلقوا العنان ألحالمهم المستقبلية في بلد
الحرية والديمقراطية “الحقيقية” التي طالما سمعوا عنها في
بالدهم (ما بين النهرين).
مع وصلولهم إلى ألمانيا ،اصطدمت أحالمهم بصخور
القرارات األلمانية على اعتبار العراق من المناطق اآلمنة.
في رصدها المتواصل ألحوال الالجئين في ألمانيا ،التقت إيد
بإيد عددًا من الالجئين العراقيين ،لمعرفة ما يعانونه.

صورة وكزدورة

محمد عبد الرزاق  29سنة ،صاحب مكتب استنساخ في
جنوب العراق ،يقول“ :سبب هروبي من العراق هو تهديد بالقتل
تلقيته من أحد األحزاب ذات النفوذ الكبير ،ألني طالبت أحد

هايدلبرغ
اذا كنت في هذه المنطقة ومستقرا فيها ،فال تذهب بعيدا،
وننصحك أن تعمل على اعادة فتحها جغرافيا من بوابة سحر وجمال
معالمها التاريخية والحضارية ،فاالندماج ال يعني فقط أن تتعلم اللغة
االلمانية ،وتحصل على فرصة عمل ،وانما أيضا ثمة كثيرا من العوامل
األخرى منها التعرف على تاريخ وحضارة المكان الذي تعيش فيه ،من
خالل رصد أهم المعالم التاريخية التي تحتوي عليها ،وتتكلم عن حقب
تاريخية كان لها دورا في حياة الناس أنذاك.
واليوم اذا كنتم موجودين في مدينة هايدلبرغ ،فأنتم
محظوظين ،ألنكم تعيشون فيا مع ما تضمه من كنوز تاريخية من القرون
الوسطى كالجسر القديم وقلعة هايدلبرغ وكنيسة الروح القدس،
وليس من المستغرب أن تكون هايدلبرغ من األماكن السياحية الشهيرة
خصوصا مع ما تضمه شوارعها من مطاعم ومتاحف ومعارض فنية
ومحالت تجارية وأسواق.
وأنتم في حال كنتم تعيشون في هذه المنطقة ،فأرجوا أن
تكتبوا لنا عبر البريد االليكتروني لـإيد بايد ،وتحدثونا عن تجربتكم ،وما
هو الشيء المميز الذي لفت انتباهكم؟ وهل ثمة معلما جغرافيا معينا،
أعادكم بالذاكرة من خالل وجه الشبه إلى بلدكم.

كوادرهم بإعطائي بدل أتعابي لقاء عملي معهم من خالل
مكتبي ،على مدى سنة ونصف ،إلى أن وصل المبلغ ما يعادل
عشرين ألف يورو ،استلهما من حزبه ورفض تسليمها لي .وبعد
أن أبلغت حزبه ،انقلبت الشكوى ضدي بحجة أنهم ال يريدون
تشويه سمعة حزبهم ،خاصة وأن كادرهم ذاك هو رجل دين.
لذلك تم إحراق مكتبي وأجهزتي ،وقيدت الحادثة ضد مجهول،
ثم هددوني بالقتل فهربت .الكارثة أن السلطات األلمانية رفضت
طلب لجوئي ،وأنا خائف من العودة إلى العراق ألنهم سيقتلوني.
أتمنى أن تعيد المحكمة األلمانية النظر في قرارها ،وإنصافي
ومنحي حق الحماية على أقل تقدير ،ليكون لدى أهلي وقت لحل
المسألة هناك ،وتكون لي فرصة العودة مستقبال ً إلى بلدي”.
إسماعيل ناشط في مجال التظاهرات السلمية 33 ،سنة،
من أهالي السماوة جنوب العراق ،قال إنه ضحية بعض المسؤولين
الفاسدين “الذين أقاموا دعاوى كيدية بحقي ألني أقوم بتنظيم
التظاهرات ضد الفساد وإخفاقات دوائر الدولة في توفير
مستلزمات البنى التحية للشعب ،مما اضطرني للهرب من العراق
واللجوء إلى ألمانيا .لكن لألسف رفضت المحكمة األلمانية طلبي
ولم تمنحني ال حق اللجوء وال حق الحماية المؤقتة .أرجو منكم
إيصال أصواتنا من أجل أن تنصفنا المحكمة وتمنحنا على األقل حق
الحماية المؤقتة”.
أم علي 50 ،سنة ،لديها ثالثة أبناء وبنت واحدة ،كلهم
صر ،رفض طلب لجوئها .قالت بعيون دامعة“ :فقدت زوجي
ُق ّ
بأحد التفجيرات اإلرهابية في بغداد ،وبعدها بترت ساق أخي أيضًا
بسبب التفجيرات ،وقتل وجرح العديد من أبناء منطقتنا في الكرادة
بنفس السبب ،لذلك قررت أن آخذ أبنائي وأهرب من العراق إلى
ألمانيا للحفاظ على مستقبل أبنائي وابنتي .المستقبل في العراق
مجهول بالنسبة للشباب والشابات .لألسف لم تتفهم الحكومة
األلمانية ما يحدث في العراق ،وجاءني الرفض… وأنا ال أعرف ماذا
أفعل”.
عزيز أمين »35 ،سنة ،ضابط سابق في الجيش العراقي ،قال
إليد بإيد“ :رفضت تنفيذ أوامر جهة حزبية متنفذة في الحكومة
بإطالق سراح أحد أفراد الميلشيات التابعة لها ،والذي كان متورطًا
بقتل شخص ألسباب عشائرية ،وقمت بتسليمه للسلطات القضائية،
وبعد عدة أيام أطلق سراحه بعد تسوية عشائرية وتنازل ذوي
القتيل .تفاجات بعدها بأن عشيرة المجرم تطالب بجلسة عشائرية
باالتفاق مع الحزب الذي ينتمي إليه المجرم ،لذا هربت من البلد
ولألسف لم أحصل على حق اللجوء أو الحماية ،وال أعرف مصيري
خاصة وأن عائلتي تعاني هناك بسبب ماحدث”.
قصص عديدة ومختلفة ،لكنها كله تفضي بأصحابها في
حال عدم إنصافهم إلى أقدار قاسية ليس الموت بعيدًا عنها.
التمنيات عديدة والطلبات كثيرة ،لكن كلمة الفصل تبقى للقانون
األلماني.
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