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الدار تعني البيت ،وكل فضاء يشغله الساكن .ومجلتكم التي تحمل هذا االسم ستحاول أن تكون دارا ً وفضا ًء
يتم فيه نقاش أمور متعددة تتعلق بالثقافة ومجريات الحياة لتعزيز التواصل وتخفيف وطأة املنفى.
دار مجلة يقدمها املهاجرون والسكان املحليون معاً لتتكلم عنهم وإليهم.

يف نهاية عام  ,2019كان قد مر عىل وجودي يف الرنويج أربع سنوات :سنة ونصف قضيتها يف املوتاك "مركز الالجئني" وعامان ونصف
كإنسان حر.
حالفني الحظ يف تعلم اللغة ثم انتقلت إىل مدينة أخرى ملتابعة الدراسة .األشياء الوجودية يف املدينة أصبحت أشيايئ ومصطلحات
ومفاهيم عديدة دخلت عىل قامويس الخاص" :البيبان" "الحجر األزرق" "الشمسية" .من يسكن يف بريغن يشعر بهذه الكلامت متاماً،
وبالتأكيد كل مدينة حملت أهميتها ومفرداتها الخاصة يف قلوب ساكنيها.
ّ
كل م ّنا بنى طريقته الخاصة يف التواصل مع املكان حوله ،بغض النظر عن تعلم اللغة ،التي مل يوفق البعض يف تعلمها ألسباب عديدة ال
يتعلق أي منها بالكسل.
خالل  ،2019بدأت مبالحظة كيف أن امليديا مبا يف ذلك الصحف مل توفق يف رسد قصصنا .بكلامت أخرى ،تتحدث الصحف عنا ،ولكنها ال
تتحدث معنا .وهناك فارق كبري بني األمرين ،وهو الذي ساعد بشكل أكرب عىل بلورة فكرة مجلة دار.
عند إغالق البالد يف آذار من هذا العام ،كانت الحاجة كبرية لعرض معلومات عن الفريوس .لذلك وجدنا الحاجة يف االنطالق مبكرا ً ولو عرب
صفحة بسيطة عىل الفيسبوك .املعلومات التي نرشناها بثت الطأمنينة يف قلوب الناس ،وهو أمر ملسناه يف رسائل وتعليقات القراء.

واآلن ،نضع بني أيديكم العدد األول ملجلتكم دار ،نتحدث فيه عن تجربتنا خالل هذا الوباء ،خصوصاً وأن العديد منا انشغل بقضايا مل
تستطع امليديا الرنويجية تخيلها أو الحديث عنها .الكثري منا فكر يف حلب وغزة وبغداد ،والبوسنة كام ستقرؤون يف العدد .العزل والحجر
كان له أثر كبري ،نحن من نعرف متاماً ما تعنيه كلامت كحالة الطوارئ وحظر تجول.
كام ستجدون يف العدد األول ،مقاالت هي مبثابة تكريم لحياة الشاعر الفلسطيني الدمناريك يحيى حسن الذي فقدناه مبكرا ً هذا العام.

شكرا ً عىل الدعم .قراءة ممتعة
كل الحب :أسامة شاهني ،مؤسس مجلة دار

مصطفى السيد حسني
مصمم املوقع اإللكرتوين

أسامة شاهني
محرر يف دار

عامد الوهيبي

تصميم الغرافيك

مهند عبد الله
مرتجم ىف دار
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ِ
وتنفيذ إجر ٍ
انتقلت إىل مدين ِة بريغن يف بداي ِة آذا َر املايض ،ويف ِ
ِ
ذات األسبو ِع ت َّم ُ
أي
بخصوص فريوس كورونا.
اءات متشدّد ٍة
املدارس
إغالق
ُ
ُ
انتقلت إىل هنا لوحدي دو َن ِّ
َ
اإلنرتنت.
عائل ٍة ملنز ٍل شب َه غريِ مؤث ٍَث ،مع تأخريٍ لتوصيلِ شبك ِة
ْ
َه ْل َلك أ ْن تتخ ّي َل وجو ِد َك وحيدا ً يف مدين ٍة كبري ٍة ال ُ
تعرف أحدا ً فيها؟
ٍ
تضيف روحاً لوحدتِ َك ل ْن تسطي َع البد َء بها ،فق ْد ت َّم ُ
ومحاوالتِ َك البائس ِة لل ُمشارك ِة يف
إيقاف ك ُِّل يش ْء!
نشاطات ُ
لقد م َررتُ بتجا ُر َب صعب ٍة ال تقار ْن أبدا ً بهذ ِه امل َرحلة ولك ْن ال أعل ُم ملاذا كا َن لها أثرا ً كبريا ً يف نفيس.
وكأ َّن هوا َء الكر ِة األرضي ِة مل يَ ُع ْد ٍ
كاف ل َْك!
اب ونظر ٍ
َ
أخرج للرضور ِة لرشا ِء الطّعامِ ،
ات
أي فُرص ٍة بلقايئ ألحد ِهم ينظ ُر إ َّيل كعالم ٍة للمبادر ِة بالتح ّي ِة ،الرنويجيو َن ي ُردونَها ولك ْن باستغر ٍ
ُ
وخالل طريقي است ِغ ُّل َّ
كنت ُ
ُ
َ
بأل تك ِر ُرها مر ًة أخرى.
تخربك ّ
كنت أظ ُّنهم يتكلّمو َن لُغتي و ُر َبا ه ْم ِم ْن ِ
نفس البلد ،نادرا ً ما ردوا التح ّية!
أما َم ْن ُ
خالل ٍ
لن ألو ُم أحدا ً ،وخاص ًة َ
مثل هذا!
ظرف استثنا ٍّيئ َ
بعد ذلك ,وخالل محاواليت للتعبري عن صعوبة الظروف الراهنة ,وجدت مجلّة "دار ".
معطيات ُم ٍ
ِ
كيف ٍ
" مجلتكم " َ
لحرف ينتهي يف َ
حيط تنذ ُر
تلك الكلم ِة قاد ٌر عىل أَ ْن يُشع ُر َك باالنتام ِء ملكانٍ َو ْس َط
تلك الكلِمة التي يُخاطبوننا بِها يف بداي ِة منشوراتِهمَ ،
ِ
بالعكس!
يقول َلك بأ َّن ُه َ
اسمِ مجلّ ِتهم الّذي ُ
نالك منزالً تستطي ُع اللجو َء إلي ِه لتش ُع َر بالطأمنين ِة.
َ
ُ
تيأس!
ال
لك
تقول
"دار"
ْ
ٍ
يحتاج ٍ
فأنت َو َ
لوقت
فبنا ُء املنز ِل
حدك ستختا ُر شكلِ ِه النها ّيئ!
الصرب ،ستشع ُر بالراح ِة أثنا َء بنائ ِه َ
وجهد وكثريا ً ِم َن ّ
ُ
كتب النص :كاتب مجهول
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احلجــر الصحــي واضطرابــات
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تطلعاته إىل املستقبل ،بل كنا نحاول معرفة فيام إذا
خطوط الدفاع األمامية كالعاملني يف مجال الصحة
كان أحبابنا عىل قيد الحياة .ففي بعض املرات
وعامل املتاجر ،يجب القول عنهم بأنهم واجهوا
حاولت أمي قراءة فناجني القهوة ،ويف بعضها األخر
األصعب يف األمر .وهناك أيضاً الكثري من الوافدين
ٍ
بظروف صعب ٍة
الجدد واملهاجرين الذين مروا فعالً
قامت برمي حبات الفاصولياء .حيث رمت أمي
جدا ً قبل قدومهم إىل أوروبا ،إىل الرنويج فيام إذا
الفاصولياء من أجل هذا وذاك والكثريين ,و صلّت
لساعات عديدة من أجلهم .كان هدف أمي الكشف
حالفهم الحظ .هؤالء املهاجرون ال يواجهون فقط
أمينة سيجيتش سليموفيتش
صعوبة تدابري كورونا ،ولكن أيضاً يواجهون الذكريات عن املصري ورؤية املستقبل ومن أجل ذلك قامت
الرنويج
إىل
ولدت يف البوسنة والهرسك ،وجاءت
التي ميكن أن تثريها هذه التدابري.
بالصالة عىل أكرث من  41حبة فاصولياء بيضاء .إن
كالجئة يف عام .1992
بالنسبة يل ،وعىل الرغم من تواجدي يف الرنويج ملدة رمي حبات الفاصولياء هو تقليد قديم يف البوسنة
درجة
عىل
وحصلت
تخرجت من جامعة أوسلو
 30عاماً ،فلقد فكرت كثريا ً يف ذلك الوقت الذي كنت والهرسك ،ففي ذلك الوقت كان مألوفاً بأن يقوم
الدكتوراه يف كلية الالهوت.
النساء والرجال بقراءة مستقبلهم أو مستقبل
فيه طفالً باحثاً عن اللجوء.
Høyskolen
تعمل اليوم كمحارض جامعي يف i
يف كثري من املناسبات أعادين هذا الربيع وبشكل أكرب اآلخرين.
 ، Innlandetيف قسم (الدين والفلسفة واألخالق)
 ,1992وقام أيضاً بلفت انتباهي
مام أرغبه إىل عام ,1992
أتذكر جيدا ً إحدى املرات التي حاولت فيها أمي
إىل األطفال الذين يعيشون اليوم حالة الهرب
معرفة مستقبل أحد أبناء عمومتي ،حيث كان كلينا
واللجوء .وعىل الرغم من أن هناك الكثريين ممن
سعداء للغاية ،ألن رموز األمل البيضاء التي رمتها أمي
يحتاجون للرعاية والصلوات ،فقد وجدت نفيس أفكر وقامت بالصالة عليها قد أظهرت عالمات جيدة
بشكلٍ أكرب يف هؤالء األطفال الذين عانو الكثري يف
للغاية .قامت أمي بتقسيم وفرز حبات الفاصولياء
األساس ،ويتوجب عليهم إضافة إىل ذلك تح ّمل
عىل قطعة قامش حمراء ،لقد سقطوا عىل نح ٍو جيد،
هذا ما قالته أمي قبل أن تقوم بتغطية حبات
الخوف من انتشار فريوس كورونا.
التواجد يف الحجر الصحي ،وعدم القدرة عىل التنقل إن الشعور مبعاناة الالجئني وخاصة األطفال منهم هو الفاصولياء بقطعة قامش حمراء أخرى لتضعهم جانباً.
رد فعل ميتلكه معظم الناس ،ولكن يف نفس الوقت ال مل يكن ممكناً ملس هذه الحبات فال يجب إزعاج
بحرية حتى يف بلد آمن كالرنويج ،سيعيد لكثري من
املهاجرين ذكريات غري مستحبة
القدر .بعد عدة أيام ولرمبا بضعة أسابيع ،لست
ميكنني التوقف عن رؤية الصلة بني مصريهم
يف عام  2020حاول عدد ال يحىص من املقاالت
ومصريي ،منذ أن قمت أنا وأمي بالسعي وراء األمان متأكدة ،لكنني أعتقد أنه كان يف يوليو من ,1992
الصحفية نقل مدى صعوبة الوضع يف هذا العام.
وصلتنا معلوم ًة بأنه تم إعدام ابن عمي ،ومنذ ذلك
يف الرنويج .فلقد هربنا من التطهري العرقي واإلبادة
الجامعية يف البوسنة والهرسك ،وشعرنا باالرتياح ملجرد الوقت مل تقم أمي برمي حبات الفاصولياء لقراءة
هناك العديد من األسباب لالعتقاد بذلك ،فلدينا ما
املستقبل .بل جلسنا يف تلك الشقة كقادمون جدد
يسمى أزمة املهاجرين ،وكذلك عمليات التطهري
وصولنا إىل أوسلو آنذاك .فبعض األمور هنا أصبحت
العرقي لألويغور يف الصني ،وضف عىل ذلك الحرب يف أسهل مام كانت عليه هناك ،بينام أصبح بعضها اآلخر ليس لديهم الكثري.
كنا أنا وأمي من أوائل الالجئني الذين وصلوا إىل
اليمن ويف سوريا ،والعديد من املآيس األخرى التي
أثقل.
استمرت لسنوات وتفاقمت بسبب انتشار وبا ٍء عاملي .مثل الكثري من الفارين من الحرب ،فقد تركنا العائلة الرنويج هروباً من الحرب يف البوسنة والهرسك ،ومل
تكن السلطات مستعدة متاماً الستقبالنا .فلم يكن
ليس من الخطأ القول بأن الوباء والتحديات املختلفة واألصدقاء ،والناس الذين أحببناهم وكنا نخىش
التي واجهها املجتمع الدويل يف األشهر الستة املاضية خسارتهم .ففي كل يوم كنا نجلس أنا و أمي وحدنا
مؤكدا ً أين سنعيش ،أو عام إذا كان من املمكن نقل
يف شقة أختي و نفكر فيام يجري يف برييدو  ,املدينة عائالتنا إىل الرنويج ،كشكل من أشكال مل شمل
كانت صعبة للغاية .فكام يبدو فإن العديد من
البلدان تكاد أن تنهار تحت وطأة العبء ،يف حني أن الصغرية التي أتينا منها ,كام فكرنا يف الحال التي
العائلة .بعد مدة من تواجدنا يف الشقة ،غامرنا
دول أخرى كالرنويج ،تكافح يف مجاالت معينة ولكنها كانت عليه كاراكوفو ,القرية التي أحببناها و التي
بالخروج من الحجر الذي فرضناه عىل أنفسنا و قمنا
ما زالت تدير األمور بشكلٍ ٍ
تشبه يف خصوبتها القصص الخيالية  .كانت أفكارنا
باكتشاف الجزء الرشقي من أوسلو .عىل الرغم من
جيد .ويف الوقت نفسه
كانت الوباء وتبعاته أثقل عىل بعض املجموعات عن تدور حول شعبنا ،فهل هم بخري؟ جلسنا معاً ،لكن
أنني أتذكر أن تلك األيام كانت مليئة بالكثري من
وحيدين .مل نقم بالتحدث بالطريقة التي يقوم فيها
غريها .فأولئك الذين يقعون يف مجموعات الخطر،
الخوف وعدم اليقني ،بسبب ما يحدث يف البوسنة
شخص بالغ بالتحدث مع طفل صغري محاوالً معرفة
والتي لها تصنيفات مختلفة ،وأولئك املتواجدين يف
والهرسك ،أو ما سيحدث لنا هنا يف الرنويج لكنني
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أتذكر بأن ذلك الصيف كان جيدا ً ودافئاً عندما أقدمنا
عىل الخروج من الشقة.
أخذت عىل عاتقي أن أتذكر كيف جلسنا أنا وأمي يف
الشقة بينام كانت أختي وزوجها يف العمل .لقد كنا
بأمان ،لكن يف الوقت نفسه كنا مثقلني بالقلق وعدم
اليقني اتجاه ما يجري وما سيأيت به املستقبل .هذه
املشاعر تعكس وبنواحي كثرية الوضع الحايل يف ظل
فريوس كورونا ،فهناك القليل مام نحن متأكدون منه
والكثري من التحوالت الرسيعة.
خالل الصيف كنت يف البوسنة والهرسك ،ودارت
املحادثات مع الجئني سابقني ملقارنة الوضع يف عام
 1992مع الوضع الحايل .فعىل الرغم من صعوبة
املقارنة بني الحرب والوباء ،إال أن املحادثات ركزت عىل
توضيح الصعوبات الحالية والصعوبات التي كانت يف
وقت الحرب .أكتب كلمة صعب ،لعدم وجود كلمة
أفضل لالستخدام يف هذا السياق ،لكن الفكرة األساسية
تدور حول فهم اليشء الذي يجعل الحياة تستمر بشكل
جيد حتى يف أصعب الظروف.
لقد ضحكنا من تخزين ورق التواليت ،يقول أحد
الجريان ،مل نفكر بهذا األمر عندما فررنا من الحرب! لكن
الزيت والطحني كانا مهامن وكذلك القهوة ،فكّر جريان
آخرون يف العيش يف الخارج حيث ال يعرفون النظام
هناك وغري قادرين عىل إدارة شؤونهم بأنفسهم .ولكن
كام أشار أحدهم فإن الخطر أكرث واقعية ًبسبب تركه

آلثار جسدية ،فقد مات الكثريون وأُح ِرقَت املنازل،
ونزح آخرون .هذه اآلثار ما زلت أنا والناس
الذين تحدثت معهم نحملها وتعيش
معنا ،فهي تعيش يف داخلنا
وتعود لتظهر مرة أخرى
عند وجود املؤثر املالئم.
اآلن بينام أنا جالسة
وأكتب ،فإنني مندهش ٌة
ألننا مل نتحدث كثريا ً عن
أولئك الذين ميوتون من
الوباء .لقد قمنا بالنظر
إىل الوراء طوال الوقت،
ومل نشعر حقاً بالقلق
حيال الخطر الذي ميثله
فريوس كورونا .ولكن يف
الوقت

نفسه ،فإنه من املمكن أن نفهم اثر األزمات
والتحديات الجديدة يف إعادة الصدمة .لقد خيش
الكثري من عواقب الوباء ،ولكن يف مجتمع غري
مستقر أصالً كاملجتمع البوسني فإن جميع
األزمات ممكن أن تكون ساحقة .فالبوسنة
والهرسك هي إحدى الدول الغري مستقرة،
والتي ستكافح لسنوات من أجل التعايف.
لقد جلب وباء كورونا معه العديد من
التحديات الجديدة للمجتمع الدويل ،فال
نعرف متاماً متى وأين ستكون نهاية الوباء.
يف الوقت نفسه ،نعلم أن هناك الكثري منا،
هنا يف الرنويج أيضاً ،ال يتعايشون فقط مع
الوباء ولكن أيضاً مع الذكريات الثقيلة
األخرى التي تستحرضها حالة عدم اليقني
والخوف .فنحن مجموعة ضعيفة بطريقتنا
الخاصة ،وآمل أن نتجرأ عىل الحديث عن
وأل ندع هذه
الذكريات وكل ما تجلبه معهاّ ،
الذكريات تتغلب علينا.
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كيف ألقى احلجر الصحي وبائه
على رمضان
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كانت قيام أحد أعاممي بطلب نفس وجبة الطعام
لجميع أفراد العائلة ،األمر الذي أتاح لنا تناول نفس
كل يف منزله.
الطعام يف وقت واحد ٌ
إن الوباء املنترش عىل نطاقٍ عاملي جعل من الطبيعي
التفكري بشكل أكرب بأننا محظوظني كوننا نعيش يف بلد
ليندا نور
ميتلك نظام رعاية واسع النطاق ،يف الوقت الذي كان
املدير التنفيذي يف منظمة Minotenkوعضو مجلس
فيه الكثريون قلقني بشأن العائلة واألصدقاء الذين
اإلدارة يف Hikmah-huset
مازالوا يعيشون يف الوطن األم ،هناك حيث أحدثت
كورونا عواقباً ذات خطورة أكرب بكثري ،خصوصاً عندما
يتعلق األمر بالبطالة ونقص الغذاء والدواء وسوء
الخدمات الصحية.
كان البد من الصالة ومامرسة العبادات داخل جدران
املنازل يف رمضان من هذا العام ،األمر الذي دفع
املجلس اإلسالمي يف الرنويج إىل مشاركة صور
توضيحية عىل فيسبوك والتي ترشح للعائالت كيفية
كان شهر رمضان لعام  2020مختلفا بشكل كبري
الصالة معاً ،حيث يقف األب أو االبن كإمام للصالة،
بالنسبة للمسلمني يف جميع أنحاء العامل وذلك بسبب واألم والبنات يف الصفوف الخلفية ،األمر الذي أثار
ردود فعل قوية وانتقادات تتناول موضوع عدم
كورونا ،أما يف الرنويج
فقد تزامن رمضان أيضاً مع محاكمة فيليب مانهاوس ,املساواة بني الرجل واملرأة .كتبت أمينة سليموفيتش و
اإلرهايب الذي أراد قتل أكرب عدد ممكن من املسلمني رانيا الناهي من Hikmat-Husetلجريدة, Vårtland
يف العيد املايض ,وهو األمر الذي أرخى بظالله عىل
بأن هناك يف التقاليد اإلسالمية متسعاً للنساء من
أجل إمامة الصالة ضمن األرسة ,و ذلك يف إشارة ألم
شهر رمضان بالنسبة للمسلمني يف الرنويج.
الحياة االجتامعية هي أهم ما مييز شهر رمضان يف
ورقة رفيقة النبي محمد و التي تم تعيينها من النبي
الظروف الطبيعية ،لكن لألسف توجب إلغاء طقوس نفسه لتكون إمام بيتها .باإلضافة لذلك فقد كان
اإلفطار والصلوات الجامعية لهذا العام .ولكن األمر
هناك أيضاً علامء دينٍ كبار منفتحني عىل فكرة
الذي كان إيجابياً هو إمكانية التواجد لوقت أطول مع إمكانية املرأة للقيام بإمامة الصالة خارج املنزل أيضاً.
العائلة املقربة والتمتع بأوقات أكرث هدو ًء .تحظى
إن النقاش املطروح مثري لالهتامم حيث أنه يوضح
املساجد بعدد أكرب من املصلني يف شهر رمضان ،وهو كيف أنه ميكن للمعايري أن تتغري ويتم إعادة التفاوض
األمر الذي كان مختلفاً هذا العام عندما تم إغالق
عليها يف الثقافات والتقاليد اإلسالمية وخاص ًة فيام
معظم املساجد حول العامل.
يتعلق بدور الجنسني ،األمر الذي تعزز وجوده نتيجة
يف هذا العام تم استخدام وسائل التواصل االجتامعي لوباء كورونا.
يف منتصف شهر رمضان تقريباً ،بدأت محاكمة فيليب
كبديل فقري لالجتامعات الدافئة املقرتنة عاد ًة بشهر
مانسهاوس اإلرهايب الذي قام بقتل أخته غري الشقيقة،
الصوم ،فمن خالل كامريات األجهزة الذكية تم
و ذلك لكونها من أصول صينية ،ثم قام بالذهاب إىل
التواصل مع العائلة واألصدقاء ،كام قام العديد
بتوصيل الطعام لبعضهم البعض .أما يف عائلتنا غالباً
مسجد النور يف باروم  Bærumبهدف قتل أكرب عدد
ما نقوم بتبادل وإرسال الصور ومقاطع الفيديو خالل ممكن من املسلمني .لقد كان اإلرهايب قد خطط
شهر رمضان ،األمر الذي يعطينا شعورا ً بتواجدنا سوية بالفعل لتنفيذ الهجوم يف عيد األضحى لعام  ,2019ثم
عىل الرغم من بعد املسافة بيننا .أحد األمور اللطيفة قام بتغيري الخطة يف اليوم السابق ،وبالتايل ولحسن

الحظ مل يكن هناك الكثري من الناس يف املسجد عندما
قام مانسهاوس بإطالق النار هناك.
رمبا مل يتوقع اإلرهايب الشاب أن يتغلب عليه محمد
رفيق البالغ من العمر  65عاماً ،والذي كان جالساً يف
املسجد لقراءة القرآن .يخربنا رفيق محمد والذي كان
جندياً سابقاً يف سالح الجو الباكستاين ،بأنه حصل عىل
قوة مل يتوقعها عندما قام بطرح اإلرهايب أرضاً ونجح
يف تثبيته لدقائق طويلة لحني وصول الرشطة.
لقد أظهر رفيق بطول ًة غري عادي ٍة أنقذت حياة جميع
املتواجدين يف املسجد ،فبعيدا ً عن األنانية خاطر رفيق
بحياته من أجل إنقاذ اآلخرين .مؤخرا ً تلقى رفيق يف
الذكرى السنوية للهجوم وساماً من الدولة الرنويجية
تقديرا ً لجهوده .رفيق أوضح بعد تسمله الوسام أنه ما
زال يعاين نفسياً من الحادث.

عندما نقوم بسامع تفسريات اإلرهايب يف املحكمة،
يتجدد لدينا الخوف من وقوع هجامت جديدة عىل
املساجد ،حيث أوضح مانسهاوس للقايض بأنه يشعر
باألسف لعدم نجاحه يف قتل املزيد ،وأنه سيقوم بفعل
األمر نفسه مرة أخرى إذا متكن من الخروج .إن هذا
الخوف من الهجوم يتشاركه املسلمون مع أحد
األقليات الدينية األخرى ،فبعد وقت قصري من الهجوم
يف باروم  Bærumتعرض كنيس يهودي يف أملانيا
للهجوم يف يوم كيبور ,كام أنه تحتم عىل املعبد
اليهودي يف أوسلو التعايش مع هذه املخاوف لسنوات
عديدة ,و هو األمر الذي يؤكد رضورة أهمية الوقوف
معاً ضد قوى اليمني املتطرف.
يف العيد املايض كان من املهم االجتامع ألداء صالة
العيد الجامعية ،وذلك إلظهار بأننا ال نريد السامح
لإلرهابيني بالسيطرة ،أما يف هذا العام فأصبح من
املهم عدم اجتامع الكثري من الناس وذلك من أجل
مكافحة انتشار فريوس كورونا.
كام هو معروف ،فإن األفكار اإلبداعية غالباً ما تظهر
ٍ
طريف عىل ذلك ما حدث
يف وقت األزمات ،وكمثا ٍل
يف تريفان  Tryvannيف أوسلو ،حيث قام أحد أكرب
املساجد يف أوسلو بالتعاون مع البلدية هناك بتنظيم
فعالية لالحتفال بالعيد كبديل آمن ضد العدوى
للعائالت ،حيث تم ترفيه األطفال وتوزيع الحلويات

7
عليهم وهم جالسون مع عائالتهم يف سياراتهم
املصطفة أمام شاشة كبرية.
كام أن قيام القناة الحكومية الرسمية ان
ار كو  NRKبالبث املبارش لربنامج
العيد كان دعامً مبثابة تضميد
للجراح الناتجة عن عدم إمكانية
اجتامع الناس مع بعضهم
البعض لالحتفال بعيد الفطر.
حيث أن هذه كانت املرة
األوىل التي تحتفل فيها

قناة نرويجية بعيد الفطر من خالل برنامج ترفيهي
خاص والذي تضمن موسيقى وطبخ وضيوف بارزون.
األمر الذي يعترب خطوة مهمة
نحو دمج املسلمني وتطبيع
وجودهم كونهم ثاين أكرب
مجموعة دينية يف
الرنويج.
يعد برنامج ان ار كو
 NRKمهامً إلظهار
مدى التنوع الكبري

بني مسلمي البالد والبالغ عددهم  200000تقريباً،
كام يظهر يف نفس الوقت بأن جميعنا أيضاً متشابهون
بشكل كبري ،حيث أن فرحة االحتفال باألعياد
واالستمتاع بالطعام الجيد والهدايا هي نفسها بالنسبة
للجميع .ليس هناك تناقضاً بني كوننا جزءا ً من الجالية
املسلمة واملجتمع الرنويجي الكبري ،ولرمبا ميكننا
جميعاً أن نصبح أفضل يف أخذ املبادرة لدعوة الناس
كل أمل بأن
للمشاركة يف االحتفال يف أعيادنا الدينيةّ .
تكون مامرسة رمضان ممكنة يف العام املقبل إذا سمح
وضع كورونا بذلك.
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كورونا يترك آثاره على
الطالب اجلامعيني
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تدرس الهندسة الحيويّة يف جامعة  .Agderرشيك
مؤسس يف مرشوع حياة لإلنتاج اإلعالمي.
ولدت سم ّية يف الدمنارك عام  1995ألبوين صوماليني
وتعيش يف الرنويج منذ عام  2015بعد  14عاماً قضتها
يف الرشق األوسط.

استيقظنا يوم الخميس املوافق ل  12آذار من العام
الحايل عىل إغالق الجامعات والكليات يف أنحاء البالد
بسبب انتشار فريوس كورونا .تبع ذلك بعد أيامٍ قليلة
ٌ
إغالق لرياض األطفال واملدارس .مام أدى إىل الرقمنة
الكاملة للتدريس واالمتحانات .قدمت الجامعات يف
جميع أنحاء البالد برسعة حلوالً رقمية تتناسب مع
الظروف املختلفة للكليات وتتوافق مع احتياجات
الطالب املختلفة.
كانت األيام األوىل بعد اإلغالق صعبة ومليئة
بالتحديات املرهقة والحرجة ،وذلك كون أن األعامل
اليومية الروتينية انقلبت رأساً عىل عقب .فبوجود
طفل ٍة تبلغ من العمر  3سنوات ،وشق ٍة صغرية
الستيعاب متطلبات الدراسة ،كان الوقت مير ببطء
أكرث من املعتاد ،يف حني زادت املهام الواجب امتامها.
اضطررنا أنا وزوجي إىل ابتكار مجموع ٍة متنوع ٍة من
األنشطة واأللعاب والرسوم الهزلية التي تناسب عمر
طفلتي وتحافظ عىل هدوئها أثناء حضورنا للدروس
عىل االنرتنت أو كتابتنا للواجبات اإللزامية.
بعد أسبوعني ،بدأت أدرك بأن الوضع مل يتغري وأن
حياتنا الجديدة ستكون عىل هذا النحو لبضعة أشه ٍر
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يتغي ليصبح هناك
قادمة .فعدم التخطيط يجب أن ّ
هيكلية يومية تساعدنا عىل النجاح يف دراستنا
والعيش معاً كعائلة قوية تتمتع بصح ٍة عقلي ٍة
وجسدي ٍة جيدة .ومبا أن كالنا أنا وزوجي طالب ،قمنا
بإنشاء مكان عملٍ خاص بنا وقررنا أنه لن يتم
استخدامه إال للقراءة .ومن أجل الرتكيز يف القراءة
وتحقيق النجاح قمنا أنا وزوجي بالتناوب عىل رعاية
أطفالنا ،حيث اعتنى أحدنا باألطفال لبضع ِة ساعات
بينام يقوم اآلخر بالدراسة .كانت الخطة مرنة بحيث
إذا احتاج أحدنا إىل املزيد من الوقت ك ّنا نقوم سوي ًة
برتتيب األمر.
عىل الرغم من الخطط والروتني ،واجهت العديد من
التحديات فيام يتعلق بالتعليم الرقمي .قدمت كلية
التكنولوجيا والعلوم يف جامعة أغدر  Agderحلوالً
رقمية تضمنت تسجيل املحارضات والتدريس عن
طريق تطبيق الزوم  .Zoomكام تضمنت هذه
الحلول استبدال التجارب املخربية مبهامٍ نظرية يتم
تأديتها بطريقة ما باستخدام شبكة االنرتنت .لكن
التعليم الرقمي افتقر إىل توفري التواصل بني طالب
الفصل نفسه وبني الطالب ومعلمي املادة ،باإلضافة
إىل أن جميع عمليات تسليم الفروض أصبحت فردية.
األمر الذي وضع عبئاً إضافياً علينا نحن جميعاً الذي
نتحدث الرنويجية كلغ ٍة ثانية ،حيث أن صياغة
النصوص الرنويجية يستغرق وقتاً أطول من املعتاد.
كان تسجيل املحارضات هو األفضل بني جميع أشكال
التدريس عن بعد املختلفة ،حيث يتحدث املعلمون
أحياناً برسعة ،وبالتايل مل أمتكن من الحصول عىل
املعلومات أو حتى يف بعض األحيان مل أمتكن من فهم
ما يقولونه عىل اإلطالق .أما عن طريق التسجيل،
يتسنى للطالب الفرصة الختيار الرسعة املناسبة كام
ميكن تكرار املوضوع لعدد ال نهايئ من املرات مام
ٍ
امتحانات
يتيح فهمه بشكل أفضل .أجريت أربعة
منزلية خالل الفصل الدرايس وقد سار األمر بشكل
أسوأ مام توقعت .فالدارسة يف املنزل مع وجود
األطفال ليست بنفس املستوى عندما تكون جالساً
عىل مقعد الدراسة وتشاهد جميع الطالب الواعدين
حولك وهم يدرسون ويجدّون من أجل االستثامر يف
املستقبل .فهذا األمر يعطي الدافع واإلرادة القوية

للدارسة والتعلم الجيد ولفرت ٍ
ات أطول.
أسوأ ما يف األمر كان القلق وعدم اليقني بشأن تراجع
املوارد املالية الشخصية نتيجة الترسيح الذي حصل.
يف شهر نيسان ،تلقيت دفع ًة واحدة عىل شكل منحة
وقروضاً تغطي ما تبقى من الفصل الدرايس .مل يكن
املال كافياً ،مام دفع الصندوق الطاليب Lånekassen
إىل عرض قروض إضافية للطالب بقيمة  26000كرون،
حيث ميكن تحويل  8000كرون منها إىل منحة
دراسية الحقاً .مل يكن العرض جذاباً بدرج ٍة كافية
بالنسبة يل ،فلم أقم بأخذه .خالل هذا الوقت قمت
بإرسال العديد من طلبات العمل إىل العديد من
املستشفيات ومراكز إجراء فحوص كورونا الواقعة يف
املناطق القريبة مني والتي كانت بحاج ٍة إىل عام ٍل
صحيني .يف منتصف شهر أيار حصلت عىل عملٍ يف
إحدى مراكز إجراء فحوص كورونا للموظفني يف
مستشفى  .Sørlandet HFشعرت بالسعادة والفخر
بعد حصويل عىل راتبي األول.
أفكر بعض األحيان يف أول فصلٍ درايس يل يف الجامعة.
حيث حصلت منذ عامني عىل ٍ
ايس لدراسة
مقعد در ّ
الهندسة الحيوية يف جامعة أغدر  ،Agderوذلك بعد
ثالث سنوات فقط من وصويل إىل الرنويج .ولذا فأنني
اآلن أفكر يف كيفية تأثري كورونا عىل مسار دراستي لو
أنها جاءت قبل عامني من اآلن؟ ففي ذلك الوقت،
ٍ
صداقات
كان من املهم للغاية بالنسبة يل تكوين
جديدة ،والتواصل املبارش مع
مدريس املادة ،والتجول
ّ
يف الحرم الجامعي دون قيو ٍد.
عندما يتعلق األمر بدراستي كان التعرف عىل البيئة
الرنويجية أمرا ً بالغ األهمية بالنسبة يل .حيث قمت
بالدراسة يف بلدان مختلفة ذات ثقافات مختلفة
وأدركت مدى أهمية التعرف عىل البيئات الجديدة
من أجل تحقيق أقىص استفادة عىل الصعيدين
األكادميي واالجتامعي.
هذا كان يحدث عن طريق التواصل املبارش مع
األشخاص ،أما يف زمن كورونا فقد اختفى جز ٌء كبري
من هذا التواصل.
لدينا املئات من األدوات ،بينام هناك القليل ممن
يستخدمونها بطريق ٍة صحيحة.
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كيف عملت املنظمات التطوعية
خالل فيروس كورونا
محادثة مع منظمة شايف فيردن
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تعترب الحياة يف املنفى تجربة صعبة فيها الكثري من
التحديات واآلالم ،وخاصة ألولئك الذين أجربوا عىل
االنسالخ عن أوطانهم ومغادرتها بسبب ظروف
قاهرة .مشاعر العزل والحجر مؤخرا ً جعلت األمور
أكرث صعوبة .هذا ما كان عىل الكثريين يف العامل أن
يختربوه هذا العام بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا
التي مل تسلم منها بقعة يف األرض .اضطر الكثريون إىل
مالزمة منازلهم وعدم الخروج واالختالط باآلخرين
بغية الوقاية من اإلصابة بالعدوى .مل يكن الالجئني
واملهاجرين يف الرنويج مبنأى عن ذلك وعانوا كغريهم
بسبب هذا الوباء.
سنتحدث مع بعض العاملني واملنتسبني لجمعية
شايڤ ڤردن للتعرف عن قرب عىل تجربة املنظامت
التطوعية للتغلب عىل الصعوبات التي فرضها
الفريوس يف الرنويج.

يستهل دانيال حديثه بالقول
بالقول":كانت التجربة صعبة
بعض اليشء كوين الجئ يف بلد جديد قدمت إليه مع
بدايات أزمة فريوس كورونا" دانيال كان قد قدم إىل
الرنويج من الرشق األوسط يف بداية هذا العام“ .مل

de

أليكس بنجامني
ناشط وصحفي ورئيس مجلس إدارة منظمة
شايف فريدن منطقة أوسلو و فيكني

لدي
يكن لدي أي معلومات حول اللجوء هنا ،مل يكن ّ
أي أصدقاء او معارف إىل ان تعرفت عىل منظمة
شايڤ ڤردن ,و الذين بدورهم قدموا يل كل الدعم
الذي احتاجه".
كان دانييل يقيم يف البداية يف مركز لالجئني يف أوسلو
قبل أن ينتقل الحقاً للسكن مع رشيكه "لقد كنت

الذي حد من االنشطة والتجمعات.
منظمة شايڤ ڤردن وحرصاً منها عىل سالمة أفرادها،
قررت إلغاء كافة األنشطة واالجتامعات واالستشارات
وتم االستعاضة عن ذلك بلقاءات أونالين عرب تطبيق”
زوم“.
عىل الرغم من ذلك ،مل تساعد االجتامعات االفرتاضية
كام يجب .هناك فارق كبري بني الجلوس خلف

Lucas Casanova

محظوظاً للغاية أنني غادرت مركز الالجئني قبل أن
تتخذ الحكومة قرار اإلغالق التام ,و الذي بسببه مل
أمتكن من الذهاب إىل حلقات الدعم النفيس
األسبوعية التي تقدمها املنظمة .ناهيك عن إلغاء
النشاطات األخرى والتي كانت فرصتي الوحيدة للقاء
أقراين من مجتمع امليم"
بسبب االرتفاع يف معدالت اإلصابة بفريوس كورونا
اتخذت الحكومة الرنويجية قرارا ً بإقفال البالد يف
الثالث عرش من آذار خالل هذا العام ،وهو األمر

الشاشة والجلوس يف نفس الغرفة مع الطبيب النفيس.
أمور أخرى تأخرت بسبب فريوس كورونا بحسب
دانييل ”:البت يف طلبات اللجوء والحصول عىل موعد
لدى الرشطة أصبح أمرا ً صعباً ويحتاج إىل الكثري من
االنتظار“.

يركز لوكاس يف حديثه حول أهمية تقديم الدعم
النفيس لالجئني واملهاجرين من مجتمع امليم خصوصاً
يف هذه املرحلة الحساسة .يعمل لوكاس كمعالج

11

نفيس ومستشار صحي مع شايڤ ڤردن ويقوم
مبتابعة عدد من الالجئني واملهاجرين من
مجتمع امليم عرب الخدمة املجانية التي تقدمها
املنظمة.
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” أحد أهم التحديات بالنسبة للقادمني الجدد
إىل الرنويج وخصوصاً لالجئني واملهاجرين قرسا ً
هو خلق شبكة عالقات اجتامعية وحلقة دعم
نفيس ليتمكنوا من بدء حياتهم يف وطنهم
الجديد بسالسة .يف ظل اإلقفال والحجر أصبح
األمر أصعب .فكام أن الحلقة االضعف بالنسبة
للعدوى هم املسنون فإنه ال شك أن الالجئني
واملهاجرين هم الحلقة األضعف نفسياً ومن
أكرث الرشائح تأثرا ً"
ال تخفي مروة إبراهيم ،التي تعمل كمستشارة
يف شايڤ ڤردن أنها عانت نفسها قليالً مع
بدايات األزمة ،حيث كان هناك الكثري من
األسئلة التي تدور يف رأسها حول نهاية هذه األزمة
وكيفيتها .ومن أصعب األمور كان عدم قدرتها عىل
لقاء أصدقائها أو متابعة عملها بشكل طبيعي،
وتصف أن بقائها املستمر يف املنزل أثر سلباً عىل
عالقتها برشيكتها ولكن إميانها بأن الحياة ستستمر
منحها بعض األمل!
” العمل مع الالجئني واملهاجرين من أفراد مجتمع
امليم عرب تطبيق (زوم) أمر صعب وخصوصاً أننا
نتعامل مع بعض الحاالت الصعبة .عدد كبري من
الذين أتابعهم أصيبوا باالكتئاب ٬بعضهم كان يرى
باألنشطة التي نقوم بها املتنفس الوحيد! خصوصاً أن
لدينا بعض الالجئني الذين ما زالوا يقيمون يف مراكز
اللجوء" تتابع مروة" :ابتكرنا مبادرة سميناها أكياس
حب قمنا بتوزيعها عىل الكثريين ممن يسكنون يف
أوسلو او مناطق قريبة منها“
وعن أثر اإلقفال تقول مروة" :اإلقفال سبب حالة من
الفوىض مام وجب علينا العمل بشكل أكرب .لألسف مل
يكن هناك اهتامم كاف من الحكومة تجاه الالجئني
من مجتمع امليم .فإقفال مركز الالجئني الوحيد يف
أوسلو عىل سبيل املثال اضطر بسببه عدد من
الالجئني اىل االنتقال اىل مناطق بعيدة عن العاصمة
مام سبب صعوبة لهم يف املتابعة معنا .لذلك بعد أن
قامت الحكومة بتخفيف القيود املفروضة كنا من
األوائل الذين عاودوا أنشطتهم آخذين طبعاً بعني
االعتبار إجراءات الوقاية والحد األقىص املسموح
حضوره إىل ألنشطة ،وهو األمر الذي انتقده البعض
واعتربه ترسعاً ولكنني أعتقد أننا قمنا بالصواب.

Maruwa Kerella Ibrahim

بعض األشخاص غري قادرين عىل التعبري عن أنفسهم
خصوصاً انهم ال يجاهرون بهويتهم الجنسية بسبب
عيشهم يف بيئات محافظة .أنشطة شايڤ ڤردن متثل
املكان الوحيد الذي يتسنى لهم أن يعربون عن
أنفسهم بحرية وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبرية"
ولكن ترى مروة أن اإلقفال العام الذي حصل حول
العامل كان له بعض اإليجابيات .تتحدث مروة عن
حملة” حياة السود مهمة" والتي بحسب رأيها
استفادت من تغذية الكورونا لشعور التضامن مام
جعل الحملة تنجح وتأخذ شعبية أكرب حول العامل.
))Black
حملة (حياة السود مهمة Black Lives Matter
والتي بدأت عام  2015بعد القتل الوحيش ملايك
براون عىل يد الرشطة .والتي منت بعد ذلك مع كل
جرمية قتل ترتكبها الرشطة ،وصلت اآلن أيضً ا إىل
الرنويج .وعىل الرغم من القيود املفروضة عىل
التجمعات ،حصلت مظاهرة يف اوسلو قدر عدد من
شارك فيها بحوايل خمسة عرش ألف متظاهر بحسب
الصحافة املحلية.
يقول دانيال "شاركت باملظاهرة عىل الرغم من
القيود والكورونا .أنا الجئ يف الرنويج وأردت أن
أوصل صويت يف هذه املظاهرة ألقول إن العنرصية
مرض يجب استئصاله"

ال تخفي مروة استيائها من أن جورج فلويد مل يكن
األمرييك األول من ذوي البرشة السوداء الذي يتم قتله
بشكل وحيش عىل يد الرشطة األمريكية .الفارق أن
اإلعالم والعامل سابقاً مل يهتم بشكل كبري مبثل هذه
الحوادث.
لكن أن تأيت متأخرا ً خري من أال تأيت أبدا ً ،الحملة
جعلت النقاش حول العنرصية أمرا ً ذي أهمية
وأصبحنا نتحدث عنها بشكل مفتوح يف الرنويج .وعىل
الرغم من الفارق الكبري بني الوضع يف الرنويج والوضع
يف الواليات املتحدة األمريكية .إال أنه ال ميكن نكران
وجود العنرصية وبشكل كبري هنا أيضاً.
ال تخفي مروة أنه ميكن رصد شيئا من العنرصية تجاه
السود وتلك النظرة املسبقة الغري عادلة حولهم حتى
ضمن مجتمع امليم.
"الحملة جعلتنا يف شايڤ فردن نتحدث عن هذا
النوع من العنرصية بشكل علني وأصبحت من ضمن
أولوياتنا أيضاً”
تتمنى مروة أن تنتهي أزمة الكورونا قريباً ألن الحياة
يجب أن تعود إىل سابق عهدها:
"هناك الكثري الذي يجب ان نعمل عليه لنحققه"
بحسب مروة
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كيف تناولت وسائل اإلعالم في
النرويج قضية املهاجرين
والعدوى خالل فترة الوباء
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يؤثر الفريوس عىل الجميع يف العامل دون أخذ الحدود
واألعراق بعني االعتبار ،مبا يف ذلك الالجئني وطالبي
اللجوء واملجموعات العرقية املختلفة يف املجتمع.
يف الوقت الذي يقوم فيه وباء كوفيد 19-بالتخريب يف
كل أنحاء العامل ،تواجه مجموعاتٌ محددة وصمة
العار والتمييز نتيجة إلقاء اللوم عليها يف نرش
الفريوس.
املايض والحارض
االدعاء بأن املهاجرين هم حاملني لألمراض ليس
باليشء الجديد ،فهناك الكثري من األمثلة التاريخية
التي تم فيها إلقاء اللوم عىل مجموعات عرقية
مختلفة لتحمل عبء الفريوس .هذا السلوك ،وبغض
النظر عن أنه أصبح اعتيادياً ،غالباً ما يأيت بنتائ ٍج
عكسية ،وذلك لحقيقة أن األمراض نفسها ال تقوم
بالتمييز بني األكرثية واألقليات .يف الواقع ،فإن فريوس
ككورونا ما هو إال تذكري بأن اإلنسانية هي تجربة
مشرتكة تتامثل يف العديد من الجزئيات والتفاصيل.
تاريخياً وعىل سبيل املثال ،املوت (الطاعون) األسود،
الذي غزا أوروبا عام  1348وعاشت بسببه القارة
األوروبية أسوأ أيامها بعد أن قام الوباء بقتل ربع
السكان يف عدة سنوات قليلة .يف ذلك الوقت ومع
ارتفاع حصيلة املوىت قام بعض رجاالت الدين،
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أسامة شاهني

باملحاولة لإلعالن عن تفسري وإيجاد طريقة إلنهاء
املرض ووقع اختيارهم عىل معاداة السام ّية ،وذلك
بسبب نجاة بعض املجتمعات اليهودية من الوباء.
كانت املعرفة بالفريوسات والبكترييا محدودة يف ذلك
الوقت ،وتم الزعم بأن اليهود قد قاموا بتسميم اآلبار،
أو كام تم االدعاء من ِق َبلِ أحد منظري املؤامرة بأن
اليهود " يريدون إطفاء وهج املسيحية ،لذا يقومون
مبزج سم الضفادع والعناكب بالطعام كالزيت والجنب"
ويف القرن التاسع عرش ،تم اتهام املهاجرين اإليرلنديني
بجلب الكولريا إىل الواليات املتحدة ،كام اُتّهِم
اإليطاليون بشلل األطفال واليهود بالسل .يف القرن
العرشين تم اتهام املهاجرين الصينيني بنرش الطاعون
الدبيل(الد ّميل) .وعندما تدفق الالجئون من هايتي يف
الثامنينيات من القرن املايض تم اتهامهم بجلب وباء
اإليدز عندما تم إلقاء اللوم يف انتشار املرض عىل
الهايتيني واألفارقة .أما خالل الوباء الحا ّيل ،فإن هناك
تقارير عديدة تصف كيف أن األشخاص املنحدرين
من أصلٍ
آسيوي يشعرون بنظرات الكراهية بسبب أن
ّ
مدينة ووهان الصينية كانت املركز األول للوباء.
,,2020
عندما وصل فريوس كورونا إىل الرنويج يف عام 2020
سارع بعض اليمينيون إىل العثور عىل ِ
كبش فدا ٍء .أما
يف إيطاليا ،فقد قاد زعيم املعارضة اليمينية املتطرفة،
ماتيو سالفيني ،حمل ًة ضد الحكومة التي أرادت
السامح لقارب يحمل  276شخصاً إفريقياً لريسو عىل
شواطئ صقلية .وعىل الرغم من أن أوروبا كانت
تتفوق عىل إفريقيا بعدد حاالت اإلصابة املؤكدة
بفريوس كورونا يف ذلك الوقت ،إال أن سالفيني ص ّور
هذا العمل اإلنساين كمربر للوقوف ضد رئيس الوزراء
اإليطايل جوزيبي كونتي ،ودعاه إىل االنسحاب من
الحكومة ُمتّهامً إياه بعدم القدرة عىل " الدفاع عن
ٍ
لسنوات عديدة ،مل يؤدي وصول
إيطاليا واإليطاليني".
املهاجرين إىل السواحل اإليطالية بانتشار األمراض عىل
أرايض البالد .عىل العكس ،فق َد العديد من املهاجرين
أرواحهم بسبب افتقار اإلرادة إلنقاذهم.
الحكوم ُة اليونانية بدورها استخدمت خطر اإلصابة

للميض قدماً يف خطتها املثرية
بفريوس كورونا كحج ٍة
ّ
للجدل .تقوم الخطة عىل بناء معسكرات" ُمغلقة"
لطالبي اللجوء يف جزيريتّ ليسبوس وخيوس
املحارصتني نتيجة للسياسة األوروبية املتبعة ضمن
االستجابة "اإلنسانية" األكرث كلف ًة يف التاريخ ،والتي
افتقرت لضامن ظروف معيشية تضمن أدىن مقومات
الحياة .كنتيجة طبيعية ويف وقت الحق من شهر أيلول
من العام الحايل تسببت النريان يف حرق مخيم موريا
بالكامل ،األمر الذي ترك  13000الجئ بال مأوى.
يف الواليات املتحدة ويف نيسان ،واجه الرئيس األمرييك
ٍ
انتقادات شديدة بسبب طريقة تعامل
دونالد ترامب
إدارته مع أزمة كورونا ،ليصدر الرئيس األمرييك قرارا ً
بإيقاف إصدار تأشريات الدخول ملدة  60يوماً ،وذلك
ملنع الهجرة إىل الواليات املتحدة .اإلشارة إىل
املهاجرين كحاملني للمرض والسياسيات املعادية لهم
تهدف بشكلٍ واضح إىل كسب دعم مؤيدين ترامب
يف الحملة االنتخابية ،األمر ليس مستغرباً وذلك نظرا ً
للتاريخ الطويل والقبيح لربط األوبئة باملهاجرين.
يف الرنويج ،كان من امل ُقرر أن يصل  3015طالب لجوء
إىل البالد وذلك وفقاً التفاقيات إعادة التوطني امل ُربمة
مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني .ومع ذلك فقد
وصل أقل من ثلث العدد املذكور .حيث ذكرت
الحكومة الرنويجية بأن" الوباء يقوم بتأخري العمل مع
حصتها من الالجئني".
الخطاب حول األقليات خالل وباء كورونا
لقد قام تطبيق تدابري "اإلغالق" ملكافحة الوباء
بالكشف عن أوجه عدم املساواة الهيكلية املوجودة
والقامئة عىل التمييز عىل أساس العرق والوضع
االقتصادي واالجتامعي .ففي بعض الحاالت أدى
تطبيق اإلغالق إىل مزيد من التهميش والوصم بالعار
والعنف .هناك قلق بأن البعض من هذه التدابري
امل ُطبقة كان لها تأثري غري متناسب عىل األفراد
والجامعات العرقية ،والذين يعانون باألصل من
التنميط والتمييز والعنف بسبب عرقهم أو دينهم أو
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وضعهم كمهاجرين.
كام هو الحال يف العديد من األزمات األُخرى ،فقد
يكون املهاجرين عرض ًة بشكل خاص لآلثار املبارشة
والغري مبارشة لكوفيد .19-فقدرتهم عىل تج ّنب
العدوى وتلقي الرعاية الصحية الكافية والتعامل مع
العواقب االقتصادية واالجتامعية والنفسية تتعلق
بعدة عوامل ،نذكر منها :ظروف معيشتهم وعملهم،
عدم مراعاة السلطات لتن ّوعهم الثقايف واللغوي،
الكراهية لألجانب ،املعرفة
االجتامعية والعالقات
االجتامعية املحدودة،
باإلضافة إىل معرفتهم
املحدودة لحقوقهم.
هنا يف الرنويج ،أطلق معهد
الصحة العامة  FHIتقريرا ً
يف أوائل أبريل أشار فيه إىل
أن األشخاص املولودين
خارج البالد ممثلني بشكل
أكرب بني املصابني يف الرنويج،
وخاص ًة الصوماليني .عىل
الرغم من أن البعض ذهب
مرسعاً لتأكيد الرسد الذي
مفاده بأن املهاجرين "هم
املسؤولون" عن الوباء،
الحظ معهد أبحاث السالم
يف أوسلو PRIOأن أسباب
التمثيل الزائد قد تكون:
 :1عمل املهاجرين يف "مهن
التواصل القريب"
يعمل املهاجرون يف مهن
تتطلب التنقل ،حيث أن
املكتب املنزيل ليس خيارا ً
متاحاً .يُظهر مسحاً للظروف
املعيشية بني املهاجرين لعام  2018أن املهاجرين
يعملون فيام ميكن تسميته" مهن االتصال أو التواصل
القريب" .والتي تشمل مهناً كسائقي سيارة األجرة
وعامل النظافة ومساعدي وعامل املتاجر والعاملني يف
مجال الصحة.
 :2الجغرافية السكانية لألقليات يف أوسلو
يف العاصمة أوسلو ،ينحدر ما يقرب ثلث السكان من
خلفية مهاجرة ،وهذه النسبة أعىل بكثري من املعدل يف
البالد والبالغ .%18.5أوسلو أكرب مدينة يف البالد ،وكانت
املدينة األكرث ترضرا ً من حيث تكرار تفيش املرض

وموجات العدوى خالل هذه الفرتة .أغلب الحاالت
التي تم الكشف عنها مبكرا ً يف أوسلو كانت حقيقة من
غرب املدينة وهو القسم األكرث ثرا ًء ،وذلك عىل إثر
الذهاب يف عطالت تزلج إىل النمسا والذهاب يف
رحالت إىل إيطاليا.
 :3التاميز االجتامعي واالقتصادي
عندما نقوم بتتبع التفسريات التي تناولت الرنويجيني
الصوماليني ،والسويديني الصوماليني ،فيام يتعلق بالتأثري
غري املتناسب عليهم ،فإنه من الصعب التغايض عن

الساكنة فيها.
سياسات شمولية فرضها كوفيد19-
كوفيد19-
أدركت بعض الحكومات الخيارات املهمة فيام يتعلق
بكوفيد ,19-والبعض منها سمح ٍ
ملزيد من املهاجرين
بالعمل ،خاصة يف مجال الصناعات الرئيسية .فقد
منحت الربتغال الحق بالعمل ألي شخص ينتظر دراسة
طلب الهجرة الخاص به .كام قامت كولومبيا وتشييل
واألرجنتني بإصدار تصاريح عمل مسبقة لطالبي اللجوء
من العاملني يف املجال الصحي
دون انتظار املوافقة عىل طلبات
لجوئهم ،وهو األمر الذي مينح
املهاجرين فرصة املساهمة
واملساعدة ويخفف من التحدي
املتعلق يف نقص املوظفني الذي
عانت منه العديد من البلدان.
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املوجة الثانية
منذ ٍ
وقت ليس ببعيد ،يف ِخض ّم
املوجة الثانية ،أعلن معهد
الصحة العامة الرنويجي  FHIأن
نصف أولئك املوجودين يف
املستشفيات هم من أصول
أجنبية .كام أن العديد من
الصفحات األوىل للصحف
الرنويجية كانت تحمل عناويناً
رئيسية حول " عدوى املهاجرين"
عىل أنه األمر الذي يسبب القلق
للسلطات الرنويجية.
أىت ذلك بدالً من املساعدة يف
نرش معلومات مهمة حول
الفريوس ،لتقوم بعض وسائل
اإلعالم بتغطية القضية من حيث
الربط بني املهاجرين وانتشار
الفريوس ،وذلك من خالل استخدام عناوين مثرية
للجدل.
اآلن يبدو أننا يجب أن نتعايش مع هذا الوباء لفرتة
طويلة ،يف أحسن األحوال حتى شهر نيسان القادم
وذلك يف حال كان اللقاح ُمتاحاً .لكن يف نهاية األمر
ستقوم الرنويج بفتح أبوابها كون أن هذا الوباء لن
يستمر إىل األبد .وسنعود لنعيش كام يف السابق .لكن
اآلن ،يجب أن نكون حذرين حتى ال تصبح قصة
كورونا قصة استقصا ٍء وعجز تؤدي إىل زيادة التهميش
يف املجتمع.

مشكلة املساكن التي يقطنوها وأعداد القاطنني فيها.
حيث أن وضعٍ كهذا ال يسمح بالحفاظ عىل املسافة
ُوص بها والبالغة مرتين ،كام هو الحال بالنسبة للحد
امل ّ
األقىص للتجمعات والذي يجب أال يتجاوز الخمسة
أشخاص .وهو األمر الذي يشكل عامالً مهامً يدعم
سبب معدالت اإلصابة املرتفعة يف األحياء الرشقية من
أناس من مختلف األعراق ولكنهم
أوسلو ،حيث يقطنها ٌ
ذوي مستوى مادي أقل مام هو عليه الحال يف األحياء
الغربية .األمر الذي يدعم فكرة أن الفريوس يصيب
األحياء األفقر واألكرث اكتظاظاً بغض النظر عن األعراق
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الصحة النفسية عند املهاجرين في
ظل وباء كورونا
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وباء الفقر

أندرس لونديسغارد

أخصايئ معالجة نفسيةRVTS Nord,

الزيادة املستمرة ملستوى التوتر

يشكل الوباء أزمة صحية عاملية والتي تؤثر بشكل
مضاعف وطرق مختلفة عىل املجموعات السكانية.
أحد هذه التبعات اآلن هي األزمة االقتصادية والتي
ت ُعتَرب واحدة من أكرب األزمات عىل اإلطالق .ففي
العديد من البلدان تزايدت البطالة الجامعية والفقر
بشكل حاد .حيث ترتبط كيفية تأثري وباء كورونا عىل
الفرد إىل ٍ
حد كبري باملكان الذي نعيش فيه يف العامل،
كام وترتبط بوضعنا النفيس واالجتامعي واالقتصادي
قبل حدوث األزمة.
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إليزابيث هارنس

مستشارة متخصصة يف الهجرة القرسية و صحة
الالجئنيRVTS Vest ,

وفقاً لرئيس البنك الدويل ديفيد مالباس ,فمن املمكن
أن يقع حوايل  100مليون شخص يف فق ٍر مدقع بسبب
وباء كورونا ,و إذا ما تفاقم الوباء أو استمر بنفس
الطريقة ,فقد يكون العدد أعىل من ذلك .هذا هو
الواقع املوجود يف العديد من البلدان املتوسطة
والنامية عىل حد سواء ،مام ميكننا من القول بأننا
نتعامل مع وباءين ،وباء كورونا ووباء الفقر.
ففي القارة األفريقية ،كانت العدوى والوفيات
الناجمة عن فريوس كورونا أقل عموماً مام هي عليه
يف القارات األخرى ،لكن تدابري مكافحة العدوى هناك
التزال ترض بشدة بالفقراء العاملني يف القطاعات الغري
حكومية .عىل سبيل املثال ،عامل الرعاية غري
املأجورين ،الباعة الجوالني ،عامل النظافة ،عامل
مستودعات الطعام ،سائقي سيارات األجرة وتجار
الفاكهة .ففي الشهر األول من اإلغالق تراجعت
اإليرادات يف القطاعات الغري رسمية ألكرث من .% 80
األطفال والشباب تأثروا بشكل خاص ،فاملدارس
ليست أماكن تعليم فقط بل هي أيضاً عامل حامية
مهم بالنسبة للكثريين .إغالق املدارس يف ظل كورنا
كان مبثابة حرمان الكثري من األطفال من أهم شبكة
تواصل يشعرون فيها باألمان .أشارت اليونيسكو يف
شهر مارس إىل أن  % 89من الطالب عىل مستوى
العامل ،مبا يف ذلك  743مليون فتاة ،تم استبعادهم من
املدرسة بسبب وباء كورونا .كام أبلغ العديد من
البلدان عن زيادة مقلقة يف العنف القائم عىل أساس
التمييز بني الجنسني والزواج القرسي .كام أثر إغالق
املجتمع الدويل بشكل خاص عىل  79.5مليون الجئ
جب
حول العامل والذين فروا فعالً من الحروب ،ولذا أُ ِ َ
الكثري من األطفال والعائالت عىل العيش بطرق
بديلة ،عىل سبيل املثال اضطروا عىل العيش من
الدعارة وزواج األطفال واإلتجار بالبرش والجرمية
املنظمة والتربع باألعضاء واملشاركة يف الجامعات
اإلرهابية.
ويف العامل الغريب أيضاً ،الالجئون واملهاجرون معرضون
للخطر بشكلٍ خاص ،وذلك بسبب الظروف
االجتامعية واالقتصادية مثل االكتظاظ ،واملهن التي

تتطلب التواصل املبارش وعدم املساواة يف الحقوق
الصحيّة ،وارتفاع معدل اإلصابة مبرض السكري
وعوامل الخطر األخرى ،فضالً عن العواقب الصحية
للتمييز .وعىل الرغم من أن أوروبا مزدهرة نسبياً،
فقد العديد من املقيمني الغري مسجلني الذين ليس
لديهم تصاريح إقامة سارية الرعاية الصحية الوحيدة
ومصادر دخلهم الضئيل أثناء الوباء.
يعاين الكثري ممن لديهم بالفعل شعور بالوحدة
واالفتقار إىل االنتامء بشكل متزايد بسبب إغالق
أماكن اجتامعاتهم امل ُعتادة والتي تعترب النقاط
املرجعية يف حياتهم اليومية .كام أن املوقف ميكن أن
يكون أكرث صعوبة للبالغني الذين يعيشون مبفردهم،
والذين اعتادوا عىل الثقافة االجتامعية والجامعية.
باإلضافة إىل ذلك ،يشعر املزيد من الناس بالحنني إىل
الوطن ويعانون من االشتياق والقلق عىل أرسهم
وأصدقائهم الذين يعيشون يف مخيامت الالجئني أو
البلدان التي تتأثر بشدة اقتصادياً واجتامعياً بشكل
أكرب مام أثر الوباء يف الرنويج.

زمن الكورونا :استعادة لذكريات الحرب

نحن عىل دراية بأن األزمات والتوترات الجديدة يف
البلدان املضيفة ميكنها إعادة الصدمات السابقة
وتؤدي إىل تدهو ٍر يظهر بشكل مشاكل يف الصحة
النفس ّية .فيمكن أن يكون االنسحاب االجتامعي أو
الخجل أو القلق أو العدوانية عرض من أعراض هذا
النوع من ردة الفعل .يقول الكثري من الالجئني يف
الرنويج أن زمن كورونا كان مبثابة حرب بالنسبة لهم
حيث دخلوا فجأ ًة يف منطقة الحرب الذي فروا منها.
يوفر الحجر الصحي والعزل ذكريات متكررة عن حظر
التجول ومراكز االعتقال ومخيامت اللجوء .كام يتشابه
الوضع مع حالة الحرب من ناحية التدفق املستمر
لألخبار حول عدد املصابني واملتوفني .يقول الكثريون
بأن رغبتهم يف االطالع عىل آخر األخبار واملستجدات
عن الوباء تثري لديهم مشاعر كتلك التي كانت أثناء
تواجدهم يف منطقة الحرب.
كام أدت تجارب العزلة يف الحرب بالنسبة للكثريين
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عىل الرغم من إعادة فتح املجتمع تدريجياً يف الرنويج،
إال أن وباء كورونا يبدو طويل األمد ودون إمكانية
للتنبؤ باآلفاق املستقبلية اآلمنة .لذلك سيخترب الكثريون
تصدّع العامل مر ًة أخرى نتيجة فقدان األمان والقدرة
عىل التي يحتاجها املرء لتعويض الخسائر والحصول عىل
االستقرار الذي مينح الحياة معناها.
يف زمن كورونا ،نحتاج إىل استعادة مشرتكة لإلنسانية .يف
جنوب إفريقيا ،يستخدم الشعب مصطلح" :أبونتو"
الذي يأيت من فلسفة تقول" ،أنا موجود ألننا موجودين"
و "الطريقة الوحيدة بالنسبة يل ألكون إنسانًا هي أن
يل مر ًة أخرى".
تقوم أنت بعكس إنسانيتي ع ّ
فهذه أيديولوجية ومفهوم إيجايب يجب الوصول إليه.
فنحن مرتابطون كبرش وأفعالنا لها عواقب عىل بعضنا
البعض .كام أن هذه الطريقة التي يجب أن نعمل بها
للترصف بشكل أخالقي وللحصول
عىل مصلحة أعظم يف ظل
فريوس كورونا.
لذلك حان الوقت اآلن
للتعايش والتعامل
بإنسانية .خصوصاً و أن
الدعم االجتامعي
واالقتصادي واالنتامء
وفرص املشاركة الفعالة يف
املجتمع لها تأثري وقايئ ضد
االستبعاد والتهميش .فاألزمة
قبل كل يشء عبارة عن فرص ٍة
إلظهار املسؤولية واالهتامم
والرعاية لجميع املترضرين.

الثقة بالنفس واالستقطاب
والتطرف

عندما يغيب األمن واالستقرار،
تتغري أيضاً صورة العامل .فبالنسبة
للكثري من األشخاص ،تؤدي األزمة
إىل زيادة مستمرة يف مستويات
التوتر .فاألمر يتعلق بعدم اليقني
وقلق الشخص عىل مستقبله ومستقبل
القريبني منه ،كام يتعلق بالشعور
بالعجز والكفاح من أجل السيطرة عىل

illustrasjon: Imad Alwahibi
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إىل عزلة أقوى خوفاً من التعرض ملزيد من الخطر .هذا
لنوع من الذكريات النابعة من الحجر ميكن أن تؤدي
إىل جانب الخوف من املستقبل إىل ظهور أعراض عىل
شكل صدمة وقلق واكتئاب باإلضافة إىل آالمٍ جسدية
مختلفة والتي بدورها ميكن أن تثري القلق من اإلصابة
ٍ
مبرض خطري.
ميكن أن تنتقل مخاوف الوالدين املزمنة بسهول ٍة إىل
ٍ
معلومات
األطفال إذا مل يكونوا آمنني ومل يحصلوا عىل
جيدة كفاية ملا يتناسب مع أعامرهم .ففقدان الساحات
االجتامعية للعب ،فقدان االتصال باألصدقاء وغريهم
من البالغني يف املدرسة وأنشطة أوقات الفراغ ،ميكن أن
يؤدي إىل توترات إضافية خاص ًة لألطفال الذين لديهم
تجاربهم الخاصة من الحرب والفرار .فهذا النوع من
التوتر ميكن مبرور الوقت أن يرض بالصحة الجسدية
والنفسية وأن يؤدي إىل تغيريات دامئة يف الدماغ.
فاألطفال معرضون بشكل خاص لهذا النوع من اإلجهاد
ولفرتات طويلة .فالتعرض يف مراحل مبكرة من الحياة
يؤدي إىل إصابات أكرث شمولية

العواطف واإلحباط والغضب .فالخوف املزمن وانعدام
األمن يؤثران عىل تقدير الناس لذاتهم .يشعر الكثريون
بعدم األمان واإلفراط يف العمل والعزلة خالل األزمات
التي تشهد معدالت بطالة عالية .كام وتؤدي الضغوط
املستمرة أيضاً إىل سوء الفهم وعدم القدرة عىل الوثوق
باآلخرين ،حيث تظهر صورة العدو وتختفي الفروق
الدقيقة ،وبالتايل يتم إعطاء األجانب وامل ُهمشني
واملنشقني صفات سلبية ويتم لومهم عىل مشاكل
اجتامعية مختلفة.
باإلضافة إىل التغيريات النفسية التي ميكن أن يسببها
اإلجهاد املزمن وانعدام األمن لدى هؤالء األفراد ،فمن
املمكن أيضاً أن يقوموا باالنضامم إىل مجموعات
تجمعهم معهم طرق مشابهة يف التفكري ،وبالتايل يتم
إعطاؤهم إحساس باالنتامء وغالباً إحساس مبواجهة
عد ٍو مشرتك .كام ميكن للجامعات املتطرفة التي مت ّجد
العنف أن تجذب أولئك الذين يشعرون بالعجز
والغضب .فهذه اآلليات النفسية واالجتامعية التي
تكمن وراء التطرف عىل املستوى املجتمعي .كام أن
كراهية األجانب وجرائم العصابات والكراهية
ونظريات املؤامرة واألصولية الدينية وازدراء
السلطات واملؤسسات ،ماهي إال تعبريات مختلفة
عن التطرف.

حان الوقت للتعايش واإلتحاد
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سوريا ،ألم عميق ً
جدا
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بعد خمس سنوات يف الرنويج أصبحت ُمعتاد ًة عىل
الشعور بالعجز عندما أقوم مبتابعة األخبار القادمة
من سوريا .ولكن أزمة كورونا جعلتني أشعر بقلقٍ
ٍ
ويأس ذي أبعا ٍد جديد ٍة.

الربوباغندا امل ُعتادة

مديرة منظمة سبيس يف الرنويج

أسامة شاهني
كاتب يف دار

أصبحت ُمعتاد ًة عىل
بعد خمس سنوات يف الرنويج
ُ
الشعور بالعجز يف كل مرة أتابع فيها األخبار القادمة
من سوريا .ولكن أزمة كورونا جعلتني أشعر بالقلق
أكرث من أي وقت مىض.
كتبت إحدى صديقايت عىل مجموعة املحادثة عىل
تطبيق الواتس أب:
"أشعر بالرعب من أن والدي لن يتمكن من الحصول
عىل دوائه الخاص بخفض ضغط الدم يف الوقت
املطلوب ،ومن أنه قد يُصاب بجلطة قلبية نتيجة
ذلك" أرسلت صديقتي املقيمة يف الواليات املتحدة
األمريكية هذه الرسالة يف شهر حزيران وهي تكتب
مذعور ًة عىل والدها الذي اليزال يسكن يف دمشق.
شعرتُ بتوتر وترسع يف نبضات القلب.
“أرسيل قامئ ًة باألدوية التي يحتاجها والدك .ابنة عمي
ٍ
صيدليات مختلف ٍة
صيدالنية ،وتقوم بجمع األدوية من
يف دمشق" ردت صديق ٌة أخرى وذلك قبل أن تضطر
إىل االعتذار لكونها وعدت بأكرث مام هو ممكن .تم
توزيع جميع األدوية املتاحة ومل تستطع صديقتي
املساعدة بأي طريقة.
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زينة بايل

إدلب ،سجن يف الهواء الطلق

تفاقمت "أزمة الدواء" التي عصفت بدمشق يف
حزيران بسبب تهاوي نظام الرعاية الصحية ،وشُ ح
الوصول إىل املعلومات الطبية املوثوقة واألزمة
االقتصادية يف لبنان.
قبل ذلك وبثالثة أشهر ،يف آذار ،وعندما كان العامل
يواجه وبا ًء عاملياً ،قام النظام السوري بالرد بتكتيكاته
الدعائية امل ُعتادة .عىل الرغم من ورود أنباء عن
انتقال العدوى بني املسافرين من سوريا إىل األردن
والعراق ،إال أ ّن النظام نفى وصول الوباء إىل سوريا.
مازن غريبة الذي شارك يف جلسة النقاش املذكورة يف
نيسان املايض ،قال إن النظام السوري يتعامل مع
الوباء باعتباره تهديدا ً أمنياً .حيث قام مازن ُمكلفاً
من برنامج أبحاث الرصاع بكلية لندن لالقتصاد
والعلوم السياسية ،باملشاركة مع زيك محيش بكتابة
تقرير عن استجابة سوريا لألزمة وقدرتها عىل الرعاية
الصحية.
"ميكن وصف تورط املخابرات السورية ،باملتزايد يف
األسبوع املايض .تؤثر املخابرات عىل السياسة الصحية،
كام أنها موجودة عىل األرض يف املستشفيات العامة
ملراقبة الوضع .حيث يتواجد الحراس عند مستشفى
الزبداين املسؤول عن التعامل مع الوباء يف املناطق
املحيطة بدمشق .يف األيام األخرية قامت وكالة سانا
الحكومية الرسمية بنرش إعالن يحث الناس عىل إبالغ
السلطات فيام إذا كانوا عىل علم بأي حاالت يُشتبه
بإصابتها بكوفيد  .19 -بالنسبة يل ،يبدو االتصال
بالسلطات مبثابة تهديد ،فكل السوريني يعلمون ما
يعنيه إبالغ السلطات بيشء ما".
كام ذهب النظام إىل أبعد من ذلك ،حيث ألقى
التلفزيون الرسمي باللوم عىل "حرب بيولوجية شنتها
الواليات املتحدة والصهاينة" حيث اقرتن االتهام ب
"تصنيع " الفريوس مبحاوالت إللقاء اللوم عىل
الواليات املتحدة األمريكية والعقوبات املفروضة عىل
السلطات السورية ،والتي أدت إىل تنامي األزمات
سواء يف االقتصاد أو يف القطاع الصحي.
ويف األوقات التي مل يتم فيها اإلشارة إىل األعداء
الخارجيني كمذنبني ،تم إلقاء اللوم عىل الناس
أنفسهم.
حيث أطلقت القنوات اإلعالمية الحكومية حملة
"وعيك هو الدوا" .وبهذه الطريقة ،استبق النظام
انتشار العدوى محمالً املسؤولة بشكل مبارش لنقص
الوعي لدى السكان.

شارك منذر الخالد وهو مدير الصحة يف إدلب يف
نقاش أونالين بتاريخ  3نيسان من العام الحايل يف
بداية أزمة الكورونا وذلك تحت رعاية منظمة سبيس
يف العاصمة الرنويجية أوسلو .قام منذر باإلخبار عن
املنطقة التي يبلغ عدد سكانها  3.5مليون نسمة،
ومتتلك مئة وحدة عناية مركّزة وثالثني جهاز تنفس
اصطناعي فقط .كام أضاف أن هناك ستمئة اختبار
كورونا ُمتاح و ُمخترب واحد فقط قادر عىل تحليل
االختبارات .يف عام  2011كان عدد سكان املنطقة 1,5
مليون نسمة .أما اليوم فتقدر األمم املتحدة عدد
السكان هناك بأكرث من  3ماليني شخصُ ،ه ّجر
الكثريون منهم من ديارهم عدة مرات .أكرث من
نصفهم أطفال ،كام فقدت العديد من النساء
أزواجهن.
ُه ّجر إىل ادلب أهايل املناطق املحيطة بحلب ،كام
قدم إليها أهايل الغوطة الرشقية وحمص ودرعا ،بعد
أن استعاد النظام بالقوة العسكرية هذه املناطق
وه ّجر أهلها .مل يجد عرشات اآلالف من املدنيني
واملقاتلني خيارا ً أمامهم سوى ركوب الحافالت مودعني
منازلهم وأحياءهم متجهني إىل إدلب .ميكن القول بأن
الوضع يف إدلب من بني األسوأ إنسانياً يف العامل حتى
قبل كورونا ،حيث اضطرت أكرث من  70مستشفى إىل
اإلغالق تحت وطأة القصف املتعمد من قبل النظام
وروسيا.
تعتمد إدلب عىل املساعدات الدولية والجهات
املانحة لتوفري األدوية ومنتجات النظافة.
شاركت كذلك األمر يف هذا النقاش أحالم الرشيد،
وهي ناشطة يف شامل غرب سوريا .تحدثت أحالم عن
التحديات املرتبطة بتنفيذ التدابري الوقائية .حيث ال
تتوفر املياه يف املخيامت ،كام يقوم العرشات من
األشخاص مبشاركة الخيمة ذاتها .وأضافت "إن
الكثريين ممن عانوا من النزوح واملوت والدمار
ببساطة ال ينظرون إىل الفريوس كتهديد".
حسب املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،فقد ارتفع
العدد اإلجاميل لإلصابات املؤكدة واملسجلة منذ
التاسع من متوز إىل  4082حالة حتى اآلن
.
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أخريا ً ،وبعد فرتة ،اعرتفت وسائل اإلعالم الحكومية بأن
الحاالت األولية لإلصابة بالفريوس كانت حقيقية .ومع
ذلك فإن األرقام التي تعاملت معها وسائل اإلعالم
منخفضة للغاية وغري واقعية .نرشت القنوات الرسمية
معلومات متضاربة وضبابية بخصوص االنتشار
الجغرايف للعدوى وعدد األشخاص الذين خرجوا من
املستشفى بعد اإلصابة .اقترص دور منظمة الصحة
العاملية يف سوريا عىل نرش هذه الترصيحات املتضاربة
واملأخوذة من وزارة الصحة السورية ،من دون إجراء
املزيد من التحقق.

الصحي يف سوريا ،كانت بفعل فاعل .عاد ًة ما تتجاهل
املنظامت الرنويجية هذه الحقيقة يف رسائلها مفضلة
أن تعزو كل الكوارث املحيطة بسوريا إىل سبب
هالمي هو الحرب .بحسب الشبكة السورية لحقوق
ّ
اإلنسان فإن النظام السوري هو املسؤول الوحيد عن
أرس واختطاف  3327عامالً صحياً .فمنذ بداية الرصاع
عام  2011وحتى كانون األول  ،2017تم تنفيذ ما
ٍ
منشآت طبية وقتل 847
مجموعه  492هجوماً عىل
عامالً يف مجال الصحة ،بحسب منظمة أطباء من أجل
حقوق اإلنسان .تع ّد السلطات السورية وحلفاؤها
مسؤولة عام يقارب من  90يف املئة من هذه
الهجامت.

لسد هذه الفجوة الكبرية بالوصول إىل معلومات
موثوقة بدأ األطباء السوريون يف الخارج بتبادل
املعلومات وجمع األموال والتربع مبعدات حامية
طبية .كان عليهم اإلبقاء عىل جهود تضامنهم مخفية
عن العلن حتى ال يتسببوا بالرضر ألي جهات يف
مناطق النظام الذي مل يكن ليسمح باستقبال الدعم
من جهات تحسب عىل املعارضة .داخل مناطق
سيطرة النظام ،بدأ األطباء السوريون بجهود فردية
بنرش معلومات موثوقة عرب صفحاتهم الخاصة عىل
الفيسبوك .بدت هذه املعلومات يف ٍ
تناقض حاد مع
الرسائل التي تبادلها اإلعالم الحكومي.
عىل سبيل املثال ،أصبح عميد كلية الطب يف جامعة
دمشق عملياً املتحدث الرسمي بالنسبة لبعض
القنوات اإلعالمية غري الرسمية .خالل شهر آب ،حذر
العميد من أن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة ،وأن
طاقة املستشفيات مستنفذة .كام قام بالتلميح بشكلٍ
غري مبارش بأن ترصيحات السلطات بشأن الفريوس
غري موثوقة ،مام أدخله يف مواجهة مبارشة مع وزير
الرتبية والتعليم بشأن مسألة إعادة فتح املدارس..
لذلك ال يبدو مستغرباً أنه قد تم عزله من منصبه يف
شهر أيلول.
األطباء السوريون الذين فقدوا حياتهم بسبب فريوس
كورونا هم إضافة عىل قامئة طويلة من املصائر
املأساوية التي كان من املمكن تجنبها.
من املهم إعطاء املنظامت الرنويجية غري الحكومية،
وخاص ًة تلك العاملة يف مناطق سيطرة النظام ،تذكريا ً
بأن األزمة الكارثية التي يشهدها االقتصاد والنظام

الجائحة التي فاقمت األزمة

r
de
r

أين هم عامل الصحة يف سوريا؟

من أجل الحصول عىل الدواء بأعراض فريوس كورونا،
فكان بالكاد يستطيع التنفس وبحاج ٍة إىل جهاز
التنفس االصطناعي.
" هل يعرف أحدكم مشفى ممكن أن تستقبله؟ لقد
اتصلنا بجميع املستشفيات العامة والخاصة ،ورفضت
جميعها استقباله" ,هذا ما أرسلته صديقتي عىل واتس
ٍ
منصات أخرى عىل شبكة
أب .بدأت بالسؤال عىل
اإلنرتنت ،لكن اإلجابة كانت هي نفسها دامئاً "ال يوجد
أي ُة مستشفى بها طاقة استيعابية متوفرة"
رسة
يف وقت الحق ،علمت عائلة صديقتي أن هناك أ ّ
طوارئ متوفرة يف مستشفى تقع يف إحدى املناطق
األكرث ثرا ًء يف دمشق .لكن هذا املستشفى كان
ُمخصصاً للمرىض العاملني يف دوائر النظام الداخلية.
حصل والد صديقتي عىل املساعدة عن طريق إحدى
مجموعات فيسبوك .فكان أحدهم عىل معرفة مبمرض
ميتلك أسطوانة أوكسجني ،األمر الذي جعل والدها
يتلقى العالج يف املنزل .لكنه تو ّيف يف ترشين األول،
بعد أن عاش ألكرث من شهرين مع مضاعفات اإلصابة
بفريوس كورونا.
لألسف ،أتت املساعدة ُمتأخرة.
أُج َرب السوريون منذ فرتة طويلة عىل الحداد عن بعد،
دون أن تُتاح لهم الفرصة لزيارة املكان الذي ُد ِف َن فيه
أح ّباؤهم ،ويف كثري من األحيان دون معرفة أماكن
يتعي
هذه املدافن .أصبحت سوريا تلك الدولة التي ّ
فيها عىل اآلباء امل ُسنني مشاهدة أبنائهم فقط عن
طريق الشاشات ويعيش السوريون يف املنفى يف
توجس دائم من خسارة أحد حبتهم عن بعد ،ويف
حرسة من رؤية بلدهم ينهار ،قطعة تلو األخرى.
يحاول املرء التغلب عىل الشعور بالعجز وذلك عن
طريق إرسال األموال واالنخراط يف أعامل التضامن
ورفع صوته والكتابة عام يحدث ،عىل أملٍ أن يؤدي
ذلك إىل تغيري ماال ميكن تغيريه .أو كام قالت إحدى
صديقايت:
" نكتب حتى نحمل وردة وهمية إىل القبور التي
يتعذّر علينا زيارتها"
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يف خضم هذا السيناريو الكئيب ،يجد الناس طرقهم
املبتكرة لحشد الجهود والتعاون .نرى أحد األمثلة يف
مجموعة فيسبوك اسمها "عقمها" وقام بتأسيسها
مجموعة من طالب جامعة دمشق يف آذار من هذا
العام .كان الهدف هو إيجاد طرق لتبادل املعلومات
وبيع وتبادل معدات مكافحة العدوى واألدوية
وأسطوانات األوكسجني .ومنذ ذلك الحني اكتسبت
املجموعة أكرث من  260000عضو.
تفاقمت األزمة الطبية يف متوز بسبب تفيش فريوس
كورونا ،وصفحتي عىل الفيسبوك كانت تشهد نعوتني
إىل ثالث نعوات يومياً يف الوقت الذي توقف عدد
الوفيات امل ُعلن عنها رسمياً عند  50وفاة .باإلضافة إىل
ذلك ،انترشت عىل وسائل التواصل االجتامعي قامئة
تضم  61طبيباً متوف ّياً ،يُعتقد بأنهم فقدوا حياتهم
بسبب فريوس كورونا .ومع ذلك مل يتم تأكيد هذا
الرقم علناً حيث مل يكن من املمكن الوصول إىل مراكز
إجراء االختبارات التي تعمل بشكل موثوق عىل الرغم
من ادعاء وسائل إعالم النظام بأن مراكز إجراء
االختبارات قد تم فتحها .ناهيك عن االنهيار
االقتصادي الذي تعاين منه البالد .حيث تراجعت اللرية
السورية إىل أدىن مستوى لها عىل اإلطالق ،مقارن ًة
بعام  2011عندما كان الدوالر يعادل  47لرية سورية،
اليوم تحصل عىل دوال ٍر ٍ
واحد مقابل  2200لرية
سورية.

عزاء عن بعد

يف شهر متوز أُصيب والد صديقتي الذي عاىن املشقة

تم نرش نسخة من هذا املقال عىل موقع https://
 /www.bistandsaktuelt.noيف  2020/10/22وقام
فريق دار برتجمة املقال إىل اللغة العربية.
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illustrasjon: Imad Alwahibi
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تعذيب ممنهج  -تعرض آالف
األشخاص للتعذيب حتى املوت في
سوريا
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مانفريد نيتتنغنيس

من مدينة شني .يحمل بكالوريوس يف العلوم السياس ّية
من جامعة Tromsø

تم ذلك بعد أن قام منشق ،يُدعى قيرص ،بتهريب
هذه الصور من سوريا ،واملثري للدهشة أن الصور
التقطت من قبل نظام األسد نفسه كجزء من خطته
ألرشفة سجالت الضحايا .كان لكل جثة رقم كتب
عليها يف الصور .ال أسامء ،فقط أرقام.

آالت القتل:

بالتزامن مع جائحة كورونا ،متت مشاركة صور
جديدة من أرشيف "قيرص" عىل وسائل التواصل
االجتامعي .متكنت العديد من العائالت وأل ّول مرة
من معرفة مصري أحبائهم ،فيام مل يوفق البعض
اآلخر من العثور عىل أفراد عائالتهم املفقودين بني
صور قيرص املؤملة ليبقى مصريهم مجهوالً.
كان لهذه الصور يف هذا الوقت تأثري كبري عىل
تجربة السوريني مع الوباء يف جميع أنحاء العامل.

تعذيب ممنهج  -تعرض آالف األشخاص
للتعذيب حتى املوت يف سوريا

تخيل أنه تم القبض عىل ابنك أو ابنتك وبقي
مصريهم مجهوالً لسنوات عديدة دون معرفة فيام إذا
كانوا عىل قيد الحياة ،تم تراهم فجأة يف صور صغرية
بعد أن تعذيبهم حتى املوت.
هذا بالضبط ما اختربته آالف العائالت السورية خالل
فرتة اإلغالق بسبب فريوس كورونا -عندما شاهدت
من خالل قيرص صورا ً لـ  6786شخصاً كانوا قد ماتوا
تحت إرشاف أجهزة املخابرات يف النظام السوري.
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متكن العديد من األهايل من التعرف عىل أحبائهم يف
الصور بعد سنوات عديدة مل يتلقوا فيها أي إجابة عن
مكان وجودهم.

تظهر  6786شخصاً فقدوا حياتهم يف معسكرات
االعتقال بعد أن تم نقلهم إىل مستشفى عسكري
يسمى " "601يف دمشق ،هناك وبسبب نقص املساحة
تم تخزين الجثث بعيدا ً يف مرآب للسيارات ،كان
يستخدم يف األصل إلصالح املركبات العسكرية.
قامت بعد ذلك مثاين عائالت فقط بنرش معلومات
عن وفاة أقاربها .فيام مل تعلن العائالت األخرى خشي ًة
عىل سالمة أفراد األرسة ممن بقوا يف املناطق التي
يسيطر عليها النظام السوري ،أو عىل أقاربهم الذين
ما زالوا يف مراكز االعتقال السورية .هناك بالتأكيد
سبب وجيه خلف ذلك ،فالعديد من السجناء
السابقني الذين متت مقابلتهم قالوا إنهم تعرضوا
لالعتقال بدالً من أحد أقاربهم املطلوبني من قبل
الحكومة.
تم تعذيب الضحايا بشكل منهجي وعىل نطاق
واسع .تقول منظمة حقوق اإلنسان أنه و لألسف ،فإن
الصور ال متثل سوى جزء صغري جدا ً للجرائم التي
يتعرض لها املعتقلني يف سوريا حيث يعاين عدد ال
يحىص من الناس املصري نفسه كل يوم.
وبحسب تقرير ملنظمة العفو الدولية ،نُرش يف ترشين
الثاين  /نوفمرب  ،2015تم من خالله توثيق اختطاف
الحكومة السورية ل  65ألف شخص منذ بداية
الحراك الشعبي يف سوريا.
 ،2016جاء تقرير جديد من
يف آب  /أغسطس ،2016
منظمة العفو الدولية لحقوق اإلنسان يؤكد مزاعم
التعذيب ضد النظام السوري .ويقدر التقرير أن
شخصا لقوا حتفهم يف مراكز االعتقال يف
ً 17723
سوريا يف الفرتة بني  2011حتى .2016

تُظهر الصور التي تم نرش بعضها علناً يف  ،2014جثثاً
تعرضت للتعذيب والتجويع والتشويه .هناك عالمات
تشري إىل االختناق والحروق .بعض الجثث افتقرت إىل
األسنان ،العيون ،و حتى إىل الرؤوس.
يف ديسمرب من عام  2015ويف تقرير يتألف من 86
صفحة ،ذكرت "هيومن رايتس ووتش" إن  9شهور
من البحث كشفت عن بعض القصص وراء صور
ملتوفني يف معتقالت حكومية تم ترسيبها من سوريا،
ونرشت علناً للمرة األوىل يف يناير/كانون الثاين .2014
تقرير "لو تكلم املوىت :الوفيات الجامعية والتعذيب
يف املعتقالت السورية" -قدم أدلة بشأن صحة ما صار
يعرف بصور قيرص ،وقام بتحديد هوية عدد من
الضحايا ،وسلط الضوء عىل بعض األسباب الرئيسة
لوفاتهم.
قامت هيومن رايتس ووتش بإجراء مقابالت مع 33
عائلة من األقارب وأصدقاء ل  27ضحية تحقق
باحثون من حاالتهم ،و 37معتقالً سابقاً كانوا قد رؤوا
أشخاصاً ميوتون يف املعتقالت ،و 4منشقني عملوا يف
املعتقالت الحكومية أو املستشفيات العسكرية
السورية ،هناك حيث تم التقاط معظم هذه الصور.
متكنت هيومن رايتس ووتش وباستخدام صور األقامر
الصناعية وتقنيات تحديد املوقع الجغرايف ،من التأكد
من صحة الصور وأنه قد تم التقاطها بني أيّار/مايو
 2011حتى مغادرة قيرص يف آب/أغسطس .2013
رصحت هيومن رايتس ووتش بعد ذلك أن الصور

ذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن هؤالء األشخاص
كانوا قد فقدوا حياتهم يف مراكز االعتقال ،وهو أمر
اعتيادي يف املعتقالت السورية وليس استثنا ًء .منذ
بدء املظاهرات السلمية يف عام  ،2011شنت الحكومة
السورية حملة منظمة ضد املعارضة باالعتقاالت
واإلخفاء القرسي.
وذكر التقرير أن النظام قام باعتقال املواطنني
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السوريني بأعداد كبرية ،وأنه تم استهداف النشطاء
واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واألطباء
والعاملني يف املجال اإلنساين بشكل خاص .قد تتم
محاسبتك إذا قدمت املساعدات ألحد العائالت أو يف
حال جئت من مناطق تسيطر عليها املعارضة .العديد
من األشخاص ال يعرفون سبب سجنهم وعدد قليل
منهم تم تقدميهم إىل العدالة.
أجرت منظمة العفو مقابالت مع  65سورياً تم
سجنهم .تحدث السجناء عن تهديدات ممنهجة و
تعذيب و حاالت اعتداء بدأت لحظة القبض عليهم.
قال كل من قابلتهم منظمة العفو الدولية إنهم
تعرضوا ألساليب بدت وكأنها تتكرر من سجن إىل آخر
يف جميع أنحاء سوريا يف املناطق التي يسيطر عليها
النظام السوري:
 )1تقييد السجناء أو تعليقهم من السقف أو
"صلبهم" ويتم تعريضهم للرضب املربح ساعة تلو
األخرى ،يو ًما بعد يوم .يقولون إن قلع األظافر أو
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الحرق باملاء املغيل أو بالسجائر يشكل جزء شائع من
التعذيب اليومي.
 )2الصدمة الكهربائية شائعة ،إما أثناء الوقوف يف
بركة ماء عىل األرض أو بسالح الصدمات الكهربائية.
يتحدث بعض الناس عن استخدام الكهرباء مبارشة
عىل الرأس .وتعرض العديد منهم للرضب والصعق
بالكهرباء عىل "البساط السحري"  -وهي طاولة
تتألف من جزئني يتم فيها تقييد السجناء عىل الطاولة
ويتم طي الجسد من املنتصف.
 )3تحدث العديد عن كيفية حرمانهم من النوم .يف
أحد السجون ،تم تشغيل األغنية نفسها املؤيدة لألسد
مرا ًرا وتكرا ًرا ليلة بعد ليلة ،وبصوت عا ٍل لدرجة أن
"الجدران اهتزت وكادت طبلة األذن أن تنفجر".
 )4وفقًا للسجناء ،يتم أيضً ا استخدام االعتداء الجنيس
بشكل منهجي لتعذيب املعتقلني.
 )5أخرب العديد عن شهادتهم النتهاكات وإعدامات تم
ارتكابها بحق معتقلني آخرين ,وعن كيفية إدخال

الزوجات أو األخوات إىل السجن وإساءة معاملتهن
أمام أعني النزالء لحملهم عىل "االعرتاف"  ،أو كيف
يُجرب أفراد األرسة عىل مشاهدة تعذيب أحبائهم.

 ،2017صدر تقرير جديد ملنظمة العفو الدولية
عام ،2017
مؤلف من  48صفحة يخربنا عن  13000شخص
آخرين تم شنقهم يف سجن صيدنايا العسكري .متكنت
منظمة العفو الدولية بعد عام من البحث الذي
تضمن مقابالت مبارشة مع  84شاهدا ً (مبن فيهم
معتقلون سابقون وحراس ومسؤولون) من إثبات أن
عمليات الشنق يف صيدنايا متت وفق إجراءات ثابتة
مخطط لها .تعرض السجناء للتعذيب املمنهج
والحرمان من الطعام واملاء واألدوية والعالج الطبي.
تعترب منظمة العفو أن هذه املامرسات هي جزء من
"سياسة اإلبادة" املتعمدة لرموز املعارضة أسفرت عن
قتل العديد منهم .قال عدد من السجناء السابقني يف
صيدنايا إنهم تعرضوا لالعتداء الجسدي أو يف بعض
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الحاالت تم إجبارهم عىل القيام باالعتداء عىل سجناء
آخرين .يستخدم التعذيب والرضب كشكل شائع من
أشكال العقاب واإلذالل ،وغالبًا ما يؤدي إىل إصابات
تستمر مدى الحياة أو حتى املوت .أرضيات زنزانات
املعتقل مغطاة بالدماء والقيح من جروح السجناء.
يقوم حراس املعتقل بجمع جثث املوىت كل صباح ،وال
يسمح للسجناء عندها بإحداث ضوضاء أو التحدث
أو الهمس .قد تصل عقوبة النظر إىل الحراس أثناء
قيامهم بإخالء الجثث إىل اإلعدام.
كشفت الصور والتقارير عن حملة خفية شائنة تم
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القيام بها بعد تلقي اإلذن من أعىل مستويات
الحكومة السورية ،تهدف إىل سحق أي شكل من
أشكال املعارضة بني صفوف الشعب السوري.

ال تزال سجون نظام األسد مليئة بآالف السجناء
السياسيني الذين ميارس عليهم كل أشكال التعذيب
التي تم ذكرها .عادة ال تعرف العائلة واألصدقاء
مصري أحبائهم .فقط يف حاالت استثنائية يتم تأكيد
املعلومات وتقترص عىل معرفة ما إذا كان شخص ما
عىل قيد الحياة أو ميتاً .الضحايا ليسوا مجرمني أو

إرهابيني ،هم أبرياء تم قتلهم عىل يد جالدين يف
املعتقالت السورية التي بنيت خصيصاً لهذا الغرض.
ميارس نظام الرئيس السوري بني جدرانها قم ًعا
وتعذيباً ممنهجاً.
إن ضحايا هذا التعذيب املؤمل الذي ال نهاية له
يفتقرون إىل حد كبري إىل تضامن إخوانهم القادرين
عىل التحدث باسمهم وبالنيابة عنهم بينام هم
يقضون ليلهم ونهارهم بني عتامت الزنزانة.
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نحن لسنا أرقاماً :We Are Not Numbers
:We
يتعاون الكتاب والفنانني الفلسطينيني من غزة
ولبنان مع مرشدين من جميع أنحاء العامل لرسد
القصص اإلنسانية وراء األرقام الواردة يف األخبار
من غزة .تأسست يف أوائل عام " 2015من
تصميم" الصحفية األمريكية بام بييل.

هل بإمكانك إخبارنا عن عملكم؟

نحن لسنا أرقام عبار ًة عن مرشوع تم إطالقه عام
 .2015املرشوع يهدف إىل رواية القصص الفلسطينية،
وخاصة من غزة .كام ويهدف إىل دعم الرسد
الفلسطيني محلياً وعاملياً ،وذلك ألننا كفلسطينيني
نرفض متاماً أن نكون مجرد أرقام يتم عرضها يف
نرشات األخبار كإحصاءات الحرب ،فنحن نقدّر كل
شخص والقصة خلفه .نستخدم رسد القصص كطريق ٍة
للتعبري عن أنفسنا بشكلٍ
سلمي وإيجا ّيب .كام أننا
ّ
نعطي العامل نظرة مق ّربة عىل حياة الفلسطينيني,
خاص ًة تحت الحصار,و نقوم بربط العامل مبارش ًة بغزة
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مقابلة مع رائد شكشك

 23عا ًما ،كاتب فلسطيني مقيم يف فلسطني/غزة،
ومنسق ميداين ملجموعة نحن لسنا أرقاماًـ We Are
 .Not Numberتخرج من جامعة األزهر بغزة تخصص
األدب اإلنكليزي يف يناير .2020

دون الحاجة إىل وجود ممثلني أجانب لنا .نقوم
الفلسطيني ،وتعليمهم املهارات
بتجهيز الشباب
ّ
الصحفية باإلضافة إىل العديد من املهارات األخرى
كمهارات اإلتصال والقيادة ،مام يساعدهم عىل
التعامل مع العامل ،وإكسابهم فهم أفضل ملجريات
األحداث وهو األمر الذي يعترب صعباً للغالبية نظرا ً
للحصار املفروض.
نقوم بدعم رسد القصص بأشكا ٍل عديدة ،بدءا ً من
كتابة القصص القصرية والقصائد وصوالً إىل الفنون،
كالغناء والرسم واملحتويات املسموعة واملرئية األخرى.
وكنو ٍع من التحديث نجحنا يف ضم  50كاتباً جديدا ً
ضمن دورة التوظيف الحالية التي قمنا بها بني شهري
أيار وترشين األول ،كام وسنقوم بضم  30كاتباً جديدا ً
يف الدورة التالية (جولة ترشين الثاين ،نيسان) .كنا
ننوي تجهيز  50آخرين ،وخاص ًة أن العديد من
الشباب اآلخرين قد تواصلوا معنا عن طريق وسائل
التواصل اإلجتامعي لالنضامم إىل برنامجنا التدريبي،
ولكن حالت الظروف املادية دون القيام بذلك.

عىل الحدود.
نعلم مسبقاً أنه ال ميكن لغزة التعامل مع كارثة بهذا
الحجم .يُقال بأن درهم وقاية خ ٌري من قنطار عىل
عالج ،وهذه هي اإلسرتاتيجية الذي كانت ُمتّبعة يف
غزة .ولكن وبالطبع خطأ واحد كان كفيالً بالقضاء
عىل كل العمل الجاد والحذر الذي قامت به غزة عىل
مدار أشهر ،مام أدى إىل انتشار الفريوس بني الناس .ال
أحد يعرف بالضبط كيف حدث ذلك ,ف ُفر َِض حظر
تج ّول فوري قام ّ
بشل غزة .هذا الحظر كان األول من
ٍ
نوع ِه منذ أكرث من عقد من الزمن.
لقد تعلّمت غزة الكثري من تجارب البلدان األخرى يف
قد
التعامل مع كوفيد19 -
 ..19فقد تم إتباع جميع
املحاوالت للسيطرة عىل تفيش املرض عىل الفور،
كفرض ارتداء الكاممات اإلجباري وتطبيق التباعد
اإلجتامعي وما إىل ذلك من اإلجراءات .باإلضافة إىل
ذلك تم إدخال عدد أقل من األشخاص إىل غزة من
الخارج .كام تم إرسال املزيد من الدعوات إىل السلطة
الفلسطينية إلتخاذ املزيد من اإلجراءات بشكلٍ
مستمر ،كام تم إرسال الدعوات ملنظمة الصحة
العاملية وجهات دولية أخرى من أجل دعم غزة
وتوفري اإلختبارات واألجهزة األساسية وما إىل ذلك ،مام
يعطي لغزة ما تحتاجه من أجل التعامل مع فريوس
كورونا.

كيف كانت مواجهة العدو غري املريئ كوفيد 19 -ويك
ف استجابت غزة له؟

أحد املفارقات املثرية للسخرية ،أننا يف غزة شعرنا
باألمان يف ظل الكورونا ،وذلك مقارن ًة باليشء الذي
كان حرفياً السبب وراء مئات الوفيات هنا ،أال وهو
الحصار .حيث تم إغالق الحدود ملعظم األوقات ومل
يتم فتح الحدود إال يف حاالت نادرة .ولهذا السبب ال
يسافر الكثري من الناس إىل غزة ،مام يعني أن عدد
األشخاص الذي ميكنهم دخول القطاع بات أقل،
وبالتايل تقل احتامالت انتشار فريوس كورونا .ملدة
سبعة أشهر انقلب العامل رأساً عىل عقب بينام كنا
نعيش حيا ًة طبيعيةً .و مع ذلك فلقد علمنا بأنه
سيأيت ذلك اليوم الذي ستنقلب فيه غزة رأساً عىل
عقب ,و هذا ما حدث بالفعل قبل عدة أسابيع .لقد
كانت غزة ذكية ,و بذلت قُصارى جهدها ملنع أي
فرصة إلنتشار الفريوس بني الناس .ف ُفرِضَ ْت قيودا ً
مشدد ًة عىل األشخاص العائدين إىل غزة من الخارج.
كام تم اتباع تعليامت الصحة والسالمة بشكل دقيق

لقد وصفت منظمة نحن لسنا أرقاماً التطبيع العريب
مع إرسائيل مبثابة الطعنة يف الظهر .كيف كان تلقي
خرب التطبيع بالنسبة لسكان غزة خالل فرتة اإلغالق؟

مل تفعل الكثري من الدول القوية شيئاً حيال املامرسات
اإلرسائيلية الالإنسانية ضد الفلسطينيني يف كل مكان،
بل وحتى قامت بدعم إرسائيل ومساعدتها عىل بناء
نفسها بالعديد من الطرق األٌخرى ،مبا يف ذلك التعاون
واالتفاقيات يف العديد من املجاالت .رغم صعوبة
تصديق أن الدول ما زالت تدعم الدولة التي مل تسمح
لنا أبدا ً ،نحن الفلسطينيون ،بالعيش يف سالم وتسببت
يف كميات من اإلرهاب ال ميكن قياسه أبدا ً ،إال أن
التطبيع العريب مع هذه الدولة كان األمر األصعب
بالنسبة لنا.
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تابع نحن لسنا أرقاماً عىل

كانت الطائرات الحربية اإلرسائيلية مستمرة يف
قصف غزة وترهيب املدنيني فيها يومياً دون توقّف
وملدة أسبوعني متتاليني عندما تم إبرام هذه
االتفاقيات .أما يف الضف ِة الغربية فيعيش
يومي حيث تواصل إرسائيل
الفلسطينيون يف جحيمٍ
ّ
اعتقالهم وتدمري منازلهم واالستيالء عىل أراضيهم .أما

www.wearenotnumbers.org

الفلسطينيون يف الشتات ،فقد ُح ِك َم عليهم بالفناء
وم ِنعوا من امتالك وطن .و
يف الوقت الذي مل يستطع فيه العامل تح ّمل بضعة
أشهر من الحجر الصحي ،ال يزال الفلسطينيون
يعيشون تحت الحصار اإلرسائييل املفروض عىل غزة،
وقد تم عزلهم ألكرث من ٍ
عقد من الزمن .ورغم ذلك

تظهر غزة امل ُحارصة كرشي ٍر وذلك ألنها تطلب الحرية
فقط.
لذلك يبدو ما حدث كطعنة يف الظهر رمبا ستكون
قادرة عىل إنهاء الوجود الفلسطيني إىل األبد.
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كورونا تفاقم من التحديات
التي تواجه الالجئني السوريني
في لبنان
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من سوريا ،نزح إىل لبنان عام  .2013درس إبراهيم
أدب اللغة اإلنجليزية يف جامعة دمشق ويعمل منذ
عام  2014مع العديد من املنظامت الطوعية غري
الحكومية .يدرس حالياً بكالوريوس يف اإلدارة يف جامعة
جنوب نيوهامشري يف الواليات املتحدة.

تراجعت قيمة اللرية اللبنانية بشكلٍ حاد منذ شهر
شباط املايض ،يف املقابل ارتفعت أسعار املنتجات
االستهالكية اليومية .تم إغالق البالد بسبب وباء
كورونا من شباط وحتى حزيران .كام أن عدد ضحايا
كورونا ٍ
ماض بالتزايد بعد انفجار بريوت الكبري الذي
حدث يف الرابع من آب/أغسطس املايض .األوبئة
تجعل الحياة أكرث صعوب ًة علينا جميعاً ،أما بالنسبة
ملليون ونصف سوري فإن وضعهم املعييش يف لبنان
يوصف باملأساوي.
أصاب هذا االنفجار العنيف كامل لبنان بالهلع .كام
أنه كان سبباً كافياً الستحضار الذكريات املؤملة
والخسائر السابقة والتجارب الصادمة خاص ًة ألولئك
الذين اختربوا ومروا بتجربة الحرب .ذكر هذا االنفجار
بأن هذه الحياة هشّ ة أكرث مام تبدو عليه ،خصوصاً
عندما أىت بالتزامن مع انشغال العامل بأرسه بجائح ٍة
تتعلق أيضاً بالحياة واملوت.
تحدثنا مع امرأة سورية الجئة يف لبنان لنعرف كيف
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إبراهيم البياض

قام الوضع الراهن يف لبنان بالتأثري عليها وأرستها.
االمرأة تبلغ السادسة والخمسني من العمر كام
وتعمل يف مدرسة خاصة ،كانت تتقاىض  650000لرية
لبنانية قبل حدوث التضخم املايل يف شهر شباط،
لينخفض مرتبها إىل  250000لرية لبنانية بعد تطبيق
اإلغالق بسبب كورونا ،ويف الشهرين التاليني تم
إعطاؤها إجازة إجبارية بدون راتب.
كيف أثرت أزمة الدوالر يف لبنان عىل عاداتك
الغذائية؟
تغيت الكثري من األشياء منذ زيادة األسعار يف
لقد ّ
شباط .اعتدنا مثالً يف السباق عىل تناول البيض واللّبنة
والزيتون والجنب مع الخبز اللبناين عىل وجبة الفطور.
أما اآلن فبالكاد ميكننا دفع مثن الزعرت ،وعادة ما
نتناول بقايا طعام اليوم السابق .زيادة األسعار باتت
فوق استطاعتنا .صندوق مؤلف من  30بيضة كان
يكلف  4000لرية لبنانية ،أما اآلن فتبلغ تكلفته
 15000لرية لبنانية.
أما عىل وجبة الغداء فقد اعتدنا عىل تناول الدجاج
أو أي نوع آخر من اللحوم أو السمك و بعض الخضار
و الفاكهة .لكن توقفنا عن تناول اللحوم منذ ارتفاع
أسعارها من  20000إىل  90000لرية لبنانية .تقترص
وجبة الغداء اآلن عىل بعض الخضار املطبوخة .نقوم
باختيار الخضار الرخيصة ذات النوعية األقل جودة،
أما بالنسبة للفاكهة فنقوم بتناولها فقط يف بعض
األيام .نحاول تجاوز الوجبة املسائية يف معظم األيام
التي تقترص عىل ساندويش اللبنة وكوب من الشاي يف
األيام القليلة التي يكون باستطاعتنا توفريها.
اختل األمن يف الفرتة األخرية .كيف أثر ذلك عىل
حياتك اليومية؟
لقد تزايدت الجرمية بسبب هذه األزمة ،فاآلن مل يعد
باستطاعتنا مغادرة املنزل يف وقت املساء ،كام أننا
نتجنب الذهاب إىل األماكن التي ال يتواجد فيها الكثري
من األشخاص .هناك بعض الناس يفتقرون إىل
االنضباط الذايت لذا يقومون باللجوء إىل طرق سيئة
بغية تأمني املال ألنفسهم .األمر مل يعد مستغرباً

فالناس أصبحوا جياع وبحاجة إىل املال.
شعورك و ِ
ِ
رأيك من كل هذا؟
ما هو
أشعر باالكتئاب وليس لدي القدرة عىل التفكري يف
املستقبل .أعيش يف خوف وتوتر ولكن أحاول أن أركّز
تفكريي عىل كيفية تدبري أمورنا يف العائلة .أمتنى أن
يحدث األفضل ،ولكن ال نعرف ماذا يخبئ املستقبل
لنا ....
ماذا يخطر يف بالك عند التفكري يف املستقبل؟
ليس بإمكاننا البقاء هنا يف هذا البلد لوقت أطول،
فقد توقفت املساعدات التي كنا نحصل عليها من
 UNHCRأو إحدى املنظامت األخرى .يف نفس
الوقت ال ميكنني العودة إىل سورية بسب سوء
األوضاع هناك ،كام أن ابني ال يستطيع العودة إىل
هناك بسبب الخدمة العسكرية اإللزامية .فإذا تركته
يعود إىل هناك ,فلرمبا لن أمتكن من رؤيته مرة أخرى.
ال يوجد عمل يف سورية وال حتى مدارس أو خدمات
صحية ميكن األستفادة منها .نحلم بالسفر والعيش يف
بلد آخر ميكننا فيه تأمني االحتياجات األساسية
لألشخاص املسنني ،باإلضافة إىل إمكانية الحصول عىل
املسكن والطعام والخدمات طبية.
كيف قامت األزمات بالتأثري عىل الصغار يف عائلتك؟
توقفوا عن الذهاب خارج املنزل وأصبحوا يقضون
معظم األوقات يف الداخل ،كام توقفوا عن رشاء
املالبس الجديدة .لديهم شعور باالكتئاب يزداد
بالتناسب مع حجم املشاكل ،باإلضافة إىل عدم
حصولهم عىل مكان يف املدرسة لهذا العام.

كيف هو األمر بالنسبة لكبار السن يف عائلتك؟
املرض هو أكرب مخاوفنا ،فليس لدينا القدرة عىل
تحمل تكاليف العالج والدواء .فنحن نقوم بتدبّر
أمورنا باليشء القليل الذي منلكه بحيث ال نصبح
جياعاً ،ويف نفس الوقت فنحن قلقون بخصوص
األشهر القادمة .الظروف يف سورية كانت سيئة للغاية،
كام أن العيش كغريب يف لبنان أصبح اآلن أمرا ً يف
غاية الصعوبة.
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سولفريد راكنس وبعد أن قامت بالسفر من لبنان إىل
الرنويج ،ال تزال تعتقد بأن التواجد يف بلد فيه
الخدمات الصحية املجانية والكبرية مبا يكفي ملساعدة
الجميع هو أمر ال يقدر بثمن .استعامل الكاممات
واملحافظة عىل مسافة مرت واحد بني األشخاص ليس
باألمر السهل ،ولقد فرض الوباء الحايل الكثري من
املتطلبات وعىل جميع الصعد .إن املوقف الحايل
يوضح أهمية التعاون لتحقيق هدف األمم املتحدة
الثالث حول االستدامة بشكل يضمن ويعزز الصحة
الجيدة للجميع.
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سولفريد راكنس
أخصائية يف الطب النفيس .تناولت يف رسالة
الدكتوراه الوقاية من االضطرابات النفسية من
خالل التدابري املعرفية لليافعني .عملت سولفريد
منذ عام  2017عىل تطوير تدابري نفسية جديدة
من خالل عملها عىل نطاق واسع مع الالجئني يف
لبنان.
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يد املساعدة – لعبة من
أجل التدريب على
التحديات العاطفية

من خالل لعبة يد املساعدة ميكن للمرء مساعدة
أحد األصدقاء عىل إتقان السيطرة عىل التحديات
التي تواجهه ،مثل القلق من تقديم يش ٍء ما ،تلقي
النقد ،والتعامل مع األفكار االنتحارية والذكريات
السيئة .ميكن استخدام يد املساعدة من أجل تعليم
السيطرة والتحكم لطالب مرحلة التعليم األسايس
وطالب املدارس الثانوية ،وذلك عن طريق مساعدة
شخصية رصفه ،أو عن طريق إجراء املحادثات مع
الشباب الذين يواجهون بعض الصعوبات.
يف التاسع من شهر حزيران من العام الحايل تم
إطالق اللعبة يف بريوت .تعتمد اللعبة عىل مفهوم
اإلسعافات النفسية األولية .وهي طريقة طورتها
الطبيبة سولفريد راك ِنس باملشاركة مع مجموعة
مرجعية ذات خربة من الناحية املهنية .فمن خالل

اللعب يتعلم الطالب أساسيات النموذج املعريف
السلويك ،مام يعطيهم األدوات التي ميكن استخدامها
من أجل النجاح وتجاوز الصعوبات .كام يتم
تدريبهم عىل حل املشكالت العاطفية .يستند التدبري
املُتّبع إىل أحد املقاييس التي تشري إىل أن تقديم
عتب مبثابة استثامر
الخدمات عالية الجودة للشباب يُ َ
جيد من حيث الرفاهية والصحة والتعلم واالقتصاد.
يقول الطالب الذين قاموا بتجربة اللعبة ،ما ييل:
 الطريقة ُمناسبة! يد املساعدة طريقة ُممتعة للتعلم! لقد تعلمت أنه من الحكمة الحديث عن كليشء.
 لقد أصبحت صداقتي أفضل مع املحيطني يب منالذين يواجهون الصعوبات.
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 .1كم مرة فاز األدباء العرب بجائزة نوبل؟
 .2أين ومتى بدأ الربيع العريب؟
 .3كم بلد يف الوطن العريب متلك حدود مع إيران؟
 .4وقع إسحاق رابني اتفاقية أوسلو عام  1993وتم اغتياله بعد ذلك يف
عام  .1995من نفذ عملية االغتيال؟
 .5خالل فرتة اإلغالق وفريوس كورونا قامت الحركة النسوية يف سوريا
بتنظيم حملة مناهضة للنظام األبوي .ما هو اسم هذه الحملة؟
 .6أي عقد شهد إطالق أول صحيفة بالعربية يف الوطن العريب؟
 .7من فاز بجائزة جمعية الكتاب الرنويجيني لعام ٢٠١٩؟
 .8ما هي عاصمة املغرب؟
 .9ما هو اسم املجلة األوىل الناطقة بالعربية يف الرنويج؟
 .10ما هي أقدم مدينة مأهولة يف العامل؟
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 .1مرة واحدة  .2-عام  2010يف تونس  .3-بلد واحد  .4-إيجال عامري  .5-ما رح أسكت  1828 .6-يف مرص
 .7-دارين طاطور  .8-الرباط  .9-دار  .10-أريحا
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يحيى حسن
1995-2020

" فلسطيني عدمي اجلنسية,
ميلك اجلواز الدمناركي"

أ.م.مينتوزي

نشأت مينتوزي بني ثقافات و لغات متعددة.
ناشطة اجتامعية
»أشعر بالفضول حيال التجربة البرشية
املشرتكة ,و عندي قناعة تامة أن أفضل
القصص ما زالت مخفية ع ّنا»
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الصوت
الصادق
الذي يحيك عن
نشأته كمهاج ٍر من الجيل
الثاين يف الدمنارك ،حيث أثار
املشاعر بصوره غري الخاضعة
للرقابة .وصف الشاب تلك
الطفولة البعيدة كل البعد عن
أب عنيف وأم
الطفولة املثاليةٌ ،
كانت تُغلق باب املطبخ يف محاولة
لتفادي سامع الرصاخ.
كشاعرٍ ،كتب يحيى عن حياته
وتربيته باللغة الدمناركية ،مستخدماً
ما يُسمى ب "بريكر دانسك" ,وهي
اللغة الخليط بني اللغة الدمناركية املعيارية
ٍ
وكلامت مستعارة من العديد من اللغات
األُخرى ،والتي تحتوي عىل صفات نحوية مت ّيزها عن
اللغة الدمناركية املعيارية .كام هو الحال أيضاً يف أجزاء املدن
الرنويجية التي يقطنها عدد كبري من املهاجرين ذوي الخلفيات
العرقية املختلفة ،حيث ميكن مقارنة "بريكر دانسك" مبا يسميه
البعض "كباب نورشك" يف الرنويج.
أو مبا يُسمى "رينكه سفانسك" يف السويد ،والتي تُستخدم
بشكل خاص بني الشباب الذين يتناوبون بني هذه "اللغات"
واللغة املعيارية.
يعتقد الباحثان اللغويان سلينا وكويست أن التعددية اللغوية
تتميز باستخدامها من قبل العديد من األقليات للتعبري املشرتك
الرقي
عن وضعها كأقليات ،أو كرد فعل عىل هذا الوضع من أجل ّ
به.
قام يحيى بالتعبري عن نفسه بحري ٍة ورصاحة يف املوضوعات
املثرية للجدل كاالندماج واإلسالم .وكذلك األمر قام بالتعبري
عن جيل الوالدين امل ُصاب بصدمة ،وعن املعايري
املزدوجة ،والنفاق ،واستغالل قوانني الضامن
االجتامعي .يرى يحيى أن التعصب عند والديه حال
دون إعطاء أطفالهم فرصة أن يكونوا جزء من
العامل املحيط بهم.

بعد عد ِة سنوات ،قام حسن ككاتب بتحقيق رقم قيايس مل يتم
تحقيقه يف الدمنارك من قبل .تدور مجموعته الشعرية "يحيى
حسن" حول طفولته والبيئة التي نشأ فيها .املجموعة كانت مبثابة
illustrasjon: Imad Alwahibi
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يف التاسع
والعرشين من شهر
نيسان من العام الحايل ،تم
شاب متويف يف
العثور عىل ٍ
منزله.
الشاب الذي ُعرثَ عليه كان يحيى
حسن .الشاعر صاحب الصوت الحي
والقصائد الواقعية الذي مينحك عند قراءة
قصائده إحساساً بتواجده معك يف نفس
املكان.
اكتشف عامل ُنا اإلسكندنايف الصغري يحيى
حسن يف عام  .2013حيث كان يبلغ يف ذلك
الوقت  18عاماً ،وظهر أول مر ٍة ككاتب من
خالل مجموعته الشعرية "يحيى حسن" .تم
بيع املجموعة مبا يتجاوز جميع التوقعات لتصبح
يف النهاية املجموعة األكرث مبيعاً يف الدمنارك.
الشعري ،االسم
أطلق يحيى عىل نفسه اسم الرشّ اش
ّ
الذي يناسبه عىل نح ٍو كاف .لكنه وصف نفسه أيضاً
بالفلسطيني عديم الجنسية والحامل لجواز السفر الدمناريكّ.
ّ
حيث ف ّر والدا يحيى الفلسطينيان من لبنان إىل الدمنارك يف مثانينيات
القرن املايضُ ،ولِ َد يحيى عام  1995يف مدينة آرهوس الدمناركية
وترعرع هناك مع أشقائه األربعة .يف املدرسة ،كان لدى يحيى
ٍ
صعوبات يف التأقلم ،كام تع ّرض لألذى ليتحول بعد ذلك إىل مجرمٍ
صغري.
يف سن الثالثة عرش ،تم أخذ يحيى من منزله من قبل مؤسسة رعاية
الطفل وذلك يف عام  .2008هناك قام يحيى بكتاب ِة ٍ
نص تم اتهامه
ٍ
الحقاً برسقت ِه .األمر الذي دفع ُه إىل كتابة ٍ
جديد وتسليمه مرة
نص
أُخرى إىل معلمته ،لتدرك املعلمة بأن لدى يحيى موهبة أدبية
وشعرية كبرية .بدأت املعلمة بإعطائ ِه كتباً كام وقامت برتتيب دورة
خاصة بالكتابة ليحيى.
وكجز ٍء من القصة أُدي َنت املعلمة ذاتها الحقاً بإقام ِة عالق ٍة مع
يحيى عندما كان عمر األخري  16عاماً بينام كانت تبلغ  38عاماً .مل
تعد معلمته بعد ذلك وتم تعيينها كمرشف ٍة عليه .قامت هذه
كتاب بعنوان "كلامت" وهي الكلمة التي أصبحت
املعلمة بنرش ٍ
الحقاً وشامً عىل يد يحيى اليمنى .يتناول الكتاب العالقة
طالب شاع ٍر فلسطيني دمناريك شاب وامرأة
القامئة بني ٍ
كبرية يف السن.

طفولة

de

r
de
r

خمسة أطفال يقفون يف طابور وأب مع هراوة
جامعي وبركة بول
بكاء
ّ
من ّد أيدينا إىل األمام
نعرف ما ينتظرنا
ذلك الصوت عندما تنهال الرضبات
أخت تقفز برسعة
ٌ
مب ّدلة قد ًما بأخرى
البول يتدفق عىل ساق ْيها مثل شالّل
مت ّد اليد األوىل ثم اليد الثانية
إذا تأخّرت تقع الرضبات أينام اتّفق
رضبة ثم رصخة الرضبة  30أو  40وبعض األحيان 50
والرضبة األخرية عىل املؤخرة يف الطريق إىل الباب
الكتفي ليع ّدل وقفته
يرفع أخي من
ْ
يستم ّر بالرضب والع ّد
أَنظر إىل األرض منتظ ًرا دوري
أ ّمي تكرس الصحون يف املم ّر
يف الوقت نفسه تبث قناة “الجزيرة”
البلدوزرات التي ال تهدأ وأجزاء جسد ممتعضة
قطاع غزة تحت شمس مرشقة
علم يحرتق
إذا مل يعرتف صهيو ّين بوجودنا
هذا إذا كنا موجودين أصالً
عندما نشهق الخوف واألمل
عندما نحاول التقاط النفس ونلهث ملعرفة السبب
يف املدرسة علينا أال نتكلم العربية
يف البيت علينا أال نتكلم الدمناركية
رضبة ثم رصخة ثم عدد

ترجمة النص الشعري :نوال تهاينة
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يف آذار من عام ُ ,2015ح ِكم عىل يحيى بالسجن ملدة أربعة أشهر بتهمة العنف،
بعد مزاعمٍ بقيامه برضب أحد األشخاص عىل وجهه ،كام وسبقت إدانته بالتخطيط
لإلرهاب .استأنف يحيى الحكم لتتم تربئته الحقاً من ِق َبل محكمة االستئناف .يف
نيسان ومن نفس العام ،أعلن يحيى بأنه سريشح نفسه للربملان كممثل عن الحزب
سيايس كان قد تم تشكيله حديثاً .ولكن يف شباط من عام
حزب
الوطني ،وهو ٌ
ّ
 2016تم استبعاده من الحزب بعد أن ألقت الرشطة القبض عليه وهو يقود سيارة
تحت تأثري املخدرات.
ٍ
ركب
وجيزة،
ة
بفرت
يحيى
مع
مقابلة
Morgenbladet
صحيفة
بعد أن أجرت
َ
دراجته النارية بحذ ٍر ُمتجنباً رجال الرشطة .ففي العام السابق قام حسن بخرق
الرتتيبات املتعلقة بالحراسة الشخصية لحياته .حيث أعرب للصحفيني بأنه تع ّرض
لحري ٍة مقيد ٍة ،وأن الرشطة مل تستطع حاميته من ردود الفعل املضادة عىل
مجموعته الشعرية.
يف شهر أيلول من عام  ,2016تم رفع دعوى إىل محكمة آرهوس وجه فيها  35تهمة
شاب يبلغ السابع عرش من عمره .اعرتف
إىل يحيى ،مبا فيهم إطالق النار عىل قدم ٍ
يحيى بجميع التهم املوجهة إليه ولكن ليس بتهم ِة إطالق النار.
متت إدانته مر ًة أُخرى يف عام  .2018كان العنف والتهديد وخرق منع الزيارات من
بني األمور التي ات ُ ِه َم بها .ليتم الحكم عليه يف هذه املرة بالعالج النفيس اإلجباري
وألجلٍ غري ُمسمى.

مجموعة " يحيى حسن  "2صدرت فجأ ًة يف ترشين الثاين من عام  2019والتي
تض ّمنت  59قصيدة جديدة .ليتم بعد ذلك ترشيح هذه املجموعة الشعرية لجائزة
املجلس االسكندنايف لألدب .بعد ذلك بعد ِة أشهر تو َّيف يحيى.
حرض الكثريون جنازة يحيى وذلك يوم الثالثاء  5أيار يف آرهوس .لحسن الحظ ،مل
تطبق بعد يف ذلك الوقت قيود كورونا عىل االجتامع يف الجنازات .قام ع ّم يحيى
اإلمام أبو خالد بقيادة طقوس الجنازة .وكانت الرشطة من بني الحضور وكذلك
سيمون باسرتناك مدير تحرير جريدة  Gyldendalsالدمناركية ،ومارتن كراسنيك.
حيث ألقى ،رابني آزاد أحمد مستشار الثقافة وخدمة املواطن يف آرهوس كلمة
اقرتح فيها تسمية أحد شوارع مدينة آرهوس باسم يحيى ،كام وأكد بكلمته عىل أن
يحيى كان صوتاً بارزا ً لطرح قضايا اجتامعية مهمة للنقاش .اقرتاح أحمد جعل
يحيى حسن عرضة للمناقشة والجدل حتى بعد وفاته -فهل ميكن تسمية أحد
الشوارع عىل اسم كاتب أُدين بالجرمية؟
يحيى حسن ،ظاهرة فريدة
فريدا ً ،ليس لقصته ،ولكن ألنه قام بروايتها وبتلك الطريقة .فالقصة تحيك عن
شخصي ٍة ُمعقّد ٍة ،عن عدم االكرتاث بالرعاية ،عن التعايش مع التهديدات بالقتل
وتسليم النفس للموت.
موت يحيى خسار ًة للشعر .خسار ًة لوجهة نظر جريئة حاولت فهم صعوبات
التواجد بني ثقافتني
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" ما زلت فلسطيني عدمي اجلنسية,
ميلك اجلواز الدمناركي"
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