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التي تدين وحشية الرشطة، وعملنا عىل تعزيز التامسك، ونظمنا 
اللقاءات الثقافية التي تسلط الضوء عىل مساهامت كل مجتمع يف 
منطقتنا القريبة. كام أصدرنا بعض املطبوعات األدبية التي تهدف 
إىل الرد عىل بعض القصص السلبية والشائعات التي باتت تالصق 
فئة الالجئني الحرضيني خاصة الصوماليني منهم. وعىل الرغم من 
هدوء األوضاع إىل حٍد كبري، ما زال وصم اإلرهاب ملتصقاً بالالجئني 
نزاع وتفاوض داخل  املفهومات موضع  تلك  زالت  الحرضيني وما 

مجتمع إيستيل. 

كانت  التي  أيب  رؤية  بفضل  تناميه  يف  كوبشيا  مركز  أثر  واستمر 
فخورة  وأنا  والتطور.  التقدم  نحو  طريقنا  يف  لنا  طريق  خارطة 

للغاية ومحظوظة ألنني متكنت من امليض قدماً بهذه املنظمة التي 
تقدم املساعدة والدعم الدامئني للمجتمع الذي انحدر منه. 

afrah.abdullahih@gmail.com أفراح حسن 
 www.kobciye.org مديرة مركز كوبسيه
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املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون يف برلني
جينيڨر وود وإيڨان إيستون-كاالبريا ويحيى األوس 

اعتامداً  يعتمدون  ألفاً   50 قرابة  عددهم  والبالغ  برلني  يف  املقيمني  السوريني  الالجئني  من  كثري  زال  ما 
كبرياً عىل مساعدات الدولة، وقد أنشأ بعض الالجئني أيضاً دعاًم جديداً يف املبادرات املجتمعية الحيوية 

والنشطة. 

طالب  فكل  به  بأس  ال  حكومياً  دعاًم  املانيا  يف  الالجئون  يتلقى 
عىل  ويحصل  بلدة،  أو  مدينة  يف  إقامته  د  ُتحدَّ طلبه  ُيقَبل  لجوء 
إقامة مؤقتة، ويبدأ بعملية االندماج يف املجتمع. ومع أنَّ الواصلني 
الجدد يف عام 2015 ُأسِكنوا مبدئياً يف النوادي الصحية للمدراس 
وغريها من املأوي الطارئة، هناك اآلن مساكن لالجئني بعيدة األمد، 
عىل  الحصول  يف  الالجئني  ملساعدة  ُتبَذل  مستمرة  جهود  وهناك 

شقق بأنفسهم. 

وعندما مُيَنح حق اإلقامة أو يصبح ذلك من األمور املحتملة، يحرض 
الالجئون دورة تدريبية لالندماج ليتعلموا فيها اللغة والثقافة، ثم 
آفاق  ليتعرفوا عىل  الوظائف  مركز  يف  األول  اجتامعهم  يحرضون 
مبلغاً  فيتلقون  الالجئني  من  العمل  عن  العاطلون  أما  التوظيف. 
شهرياً يكفي تلبية مرصوفاتهم املعيشية. ويتلقى الالجئون الدعم 
األمور  وبعض  املحلية،  التوجيهات  لهم  ستقدم  التي  البلدية  من 
املنظامت  الطبية والوصول إىل  النقل والخدمات  اللوجستية مثل 
والنوادي. لكنَّ العثور عىل وظيفٍة ال تتطلب االعرتاف مبؤهالتهم 
أو اتقانهم للغة األملانية من األمور الصعبة، وال يقل صعوبًة العثور 
عىل سكن الئٍق، فالسكن يف برلني أصاًل مشكلة مزمنة يعاين منها 

صغار الدخل حتى قبل أن ننظر بحاجات الالجئني وعائالتهم.

الدولة، هناك ثغراٌت يف  الذي تقدمه  النطاق  ورغم الدعم واسع 
من خالل  إال  الحاجات  تلبى  ال  األحيان  من  كثرٍي  ويف  الخدمات، 
املبادرات الشعبية املوجودة يف مختلف أنحاء البالد. فهناك املئات 
من املرشوعات والشبكات واملنظامت ومعظمها تأسس منذ عام 

.2015

شكل  برلني  يف  السورية  الشعبية  القاعدة  دعم  اتخذ  وبدايًة، 
مساعدة الالجئني عىل الوصول إىل املساعدات الطارئة واستكشاف 
اإلجراءات اإلدارية املطلوبة لطلب اللجوء، والتسجيل. ففي األيام 
األوىل لوصول األعداد الكبرية للوافدين الالجئني عىل سبيل املثال، 
من  كانوا  ومعظمهم  السوريني،  الالجئني  من  مجموعات  عمدت 
الواصلني الجدد أصاًل، إىل املرابطة يف محطات القطار الرئيسية يف 
أملانيا من أجل توفري الخرائط للقادمني الجدد وتقديم اإلرشادات 

والتوجيهات والنصائح حول التسجيل وإيجاد املأوى. 

توفري  من  ونقلًة  تغرياً  شهدت  املاضية  الثالثة  السنوات  لكنَّ 
الثقايف  اإلبداعي  الدعم  توفري  إىل  اليومية  اللوجستية  املساعدات 
واملجتمعي لتلبية حاجات الالجئني النفسية والوجدانية العاطفية 
التي  الجهود  هذه  َلت  ُسجِّ الحاالت  من  كثري  ويف  والشخصية. 
يقودها الالجئون كمنظامت أملانية إذ بلغ عدد منظامت مساعدة 
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منها  عرشًة  أيضا2ً  بحثنا  وحدد  أملانيا،1  يف  منظمة   75 السوريني 
موجودٌة يف برلني وحدها. 

أربعة  أسسه  الذي  والرياضة  للثقافة  السالم  نادي  ذلك  ومثال 
سوريني منهم أستاذ جامعي وقاٍض وصحفي ومرتجم فوري ممن 
السوريني  لالجئني  الفورية  الرتجمة  لتوفري  املاسة  الحاجة  أدركوا 
تسجيل  من  لتمكينهم  اللوجستي  الدعم  خدمات  من  وغريها 
أنفسهم كالجئني، وللتقدم بطلبات الحصول عىل وظائف والتعرف 
إىل املنظومات املعقدة اإلدارية والتعليمية يف أملانيا. وقدم النادي 
أيضاً خدمات اإلقامة ملدة ليلة واحدة مجاناً وذلك يف ذروة وصول 
الطابور  إىل  االنضامم  من  الناس  لتمكني   2015 عام  يف  الالجئني 

الطويل يف مكتب التسجيل القريب يف الصباح الباكر التايل.

التي  املساعدة  أصبحت  املاضية،  القليلة  السنوات  مدار  وعىل 
يقدمها مركز السالم أكرث تنظياًم وأكرث اتساعاً يف نطاقها، وها هو 
تتطرق  التي  اإلسبوعية  التقدميية  العروض  ضمن  املشاورة  يقدم 
إىل مختلف املوضوعات، مثل كيفية البحث عمل والتقدم بطلبات 
العمل، أو كيفية تسجيل األطفال يف املدراس. وهناك أيضاً عرٌض 
تقدميي شهري يتعلق بقصة نجاٍح ألي الجئ من الالجئني الذين 
وظيفة  تأمني  يف  ذلك  أكان  سواًء  برلني،  يف  وأنجزوه  شيئاً  حققوا 
له أم تحقيق مستوى أفضل يف اللغة األملانية. ويقدم النادي اآلن 
مقهى للرتويج للتبادل بني الثقافات وعدد من خدمات الدعم مبا 
)مبا يف  الفراغ  والنشاطات وقت  والرياضة  اللغة  يف ذلك مامرسة 
ذلك ما يفيد الالجئني ذوي اإلعاقة( واملرشوعات العابرة للثقافات 

واإلبداعية. 

اختالف الغايات 
من أكرث املنظامت الثقافية السورية رسوخاً يف برلني منظمة مدى،3 
وهي موجودٌة يف مركز تقايف مجتمعي اسمه أوملي 35 ويقع يف 
حي هادئ يف برلني الغربية. ويقدم املركز الثقايف مكتباً ومساحًة 
األملان.  والنشطاء  الفنانني  مع  للتعاون  وفرصًة  الفعاليات  إلقامة 
وأسس منظمة مدى شخص اسمه صايف وهو الجئ سوري، ويركز 
برنامج  عرض  خالل  من  واملجتمع  والثقافة  والفنون  الحوار  عىل 
وعرض  املرسحية  ااألعامل  وأداء  املحارضات  إلقاء  يتضمن  ثقايف 
األفالم والقراءات ومعارض الفنون. وال يكاد مير يوٌم إال وتقام فيه 
فعاليات مبا يف ذلك ورشات العمل التدريبية عىل اللغة األملانية، 
أو فعاليات خاصة باألطفال والعائالت، وغريها من نشاطات كثرية 
يقصد بها إشارك املشاركني السوريني وغري السوريني عىل حد سواء. 

التفاعل  الرغبة يف  تأسيس منظمة مدى عىل  وراء  الفكرة  وتقوم 
مع املجموعات الثقافية السورية األخرى يف برلني من الذين أبدوا 
تحفظهم يف البداية ألنَّ صايف شعر أنَّ الثقافة السورية التي كان 

هذه  خالل  من  الصحيحني  الخربة  وال  بالتمثيل،  َتْحَظ  مل  يفهمها 
املنظامت  بني  وواضح  واسع  انقسام  ذلك  ويعكس  املجموعات. 
إىل  بعضها  يسعى  إذ  برلني  يف  الالجئون  يقودها  التي  السورية 
بينام  والقانون،  والدين  السورية  للثقافة  املحافظة  األمناط  تعزيز 
يسعى البعض اآلخر منهم إىل استخدام الثقافة السورية يف الرتويج 
السوريني  بني  االجتامعية  اللحمة  وتعزيز  السوري،  لالندماج 

واألملان.

املكتبة  الالجئون  يقودها  التي  الثقافية  املهمة  املبادرات  ومن 
‘بيناتنا’.4  أسم  أصحابها  عليها  أطلق  برلني التي  يف  األوىل  العربية 
كتباً  وتقدم  امللتزمني،  املتطوعني  من  فريق  املكتبة  عىل  ويقوم 
والغربيني،  لألملان،  التعلم  وتروج  املحلني،  للقراء  العربية  باللغة 
وتعرفهم بالثقافة العربية وآدابها. وجاءت الفكرة ملاهر وهو نارش 
والجئ من سوريا ومؤسس مشارك يف مكتبة بينتنا يف عام 2016 
يف  مرشوعه  بدء  من  ومتكن  العربية.  للكتب  برلني  الفتقار  نظراً 
غرف ضمن مرفق أملاين إلسكان الالجئني كان يستخدم يف البداية 
الكتب  ما جمع  ثم رسعان  هناك،  الجاليات  والجتامعات  للتعلم 
فعاليات أدبية يشارك فيها  املتربع بها. ويستضيف املرشوع أيضاً 
الفعاليات  تلك  وتسعى  واألملان،  السوريون،  العروض  مقدمو 
الستغالل هذه الفرص للتبادل بني الثقافات، والتعلم فيام بينهام. 
وبهذه الطريقة ليست بيناتنا »مجرد مكتبة، بل هي أيضاً صالوٌن 
أخرى  دانا وهي مؤسسة مشاركة  قالته  ما  أديب«، وذلك بحسب 

للمكتبة. 

ويف فرباير/شباط 2018 قدمت املكتبة العامة لربلني عرضاً ملكتبة 
بيناتنا بالتشارك يف فضائها للمكتبة، واآلن أصبحت املكتبة مفتوحة 
لعامة الناس أربعة أيام يف األسبوع. لكنَّ املشكلة يف ذلك أنه عىل 
املكتبة أن تعيد تنظيم كتبها ورفوفها وأثاثها مرة يف األسبوع ألنَّ 
املكتبة األساسية ما زالت تستخدم تلك املساحة يف األيام األخرى، 
ولعل ذلك يعني أنَّ هذا املكان املمنوح للمكتبة قد يكون مؤقتاً 
ال دامئاً. وماهر شأنه شأن أي الجئ آخر يسعى إىل سد الفراغ يف 
حياته، يأيت إىل املكتبة كل يوم ألنَّها تذكره بعمله يف النرش السابق 
يف سوريا. فهو يرى يف الكتاب أداة قوية لتيسري اندماج السوريني 

يف أملانيا.

الالجئون ومبادراتهم يف  التي يقودها  املنظامت  النجاح يف  يعزى 
برلني يف التصدي ملختلف حاجات الالجئني إىل مرونة هيكلية تلك 
مع  املنظامت  من  كثري  فقد عدلت  للتكيف.  وقابليتها  املنظامت 
مرور الوقت نشاطاتها بناًء عىل مهارات املتطوعني وحسب تغري 
ينظر  كان  برلني  أنَّ  ومع  املشاركني.  لدى  واالهتاممات  الحاجات 
إليها يف يوم من األيام عىل أنها مكان مؤقت للجوء، أصبحت اآلن 
الناس يجدون فيها هويتهم  بداية حياة جديدة لكثري من  تشهد 
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الجديدة. لكنَّ غالبية املنظامت التي يقودها الالجئون السوريون 
يف برلني ال تنظر إىل أنفسها عىل أنها مستدامة، ذلك أنَّ من يقوم 
التربعات، وغري  تعتمد عىل  وأنها  املتطوعني،  عليها معظمهم من 
يكشف  ذلك  أن  ومع  للتمويل.  املؤقتة  اآلنية  املصادر  من  ذلك 
حاجة ماسة إىل توفري التمويل املوثوق به ليمكنهم من االستمرار 
العوائق  كثري من هذه  أيضا  البعيد، هناك  املدى  يف عملهم عىل 
الالجئون  يقودها  التي  املنظامت  فهذه  محتومة.  أنها  يبدو  التي 
زالت  ما  برلني  يف  السوريني  وقصة  العهد،  حديثة  فتية  زالت  ما 

يف بدايتها.

jenn.m.wood@gmail.com جينيفر وود 
مستشارة تربوية ومدربة لألذهان، برلني 

إيڨان إيستون-كاالبريا 
evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 

باحث، مركز دراسات الالجئني ومرشح للحصول عىل درجة 
 الدكتوراه يف قسم التنمية الدولية، جامعة أكسفورد.
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yalous@gmail.com يحيى األوس 
صحفي وكاتب أعمدة مستقل، صحيفة سود دويتشه تسايتونغ 

األملانية. 
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التعليم الذي يقوده الالجئون يف إندونيسيا 
توماس براون

توضح مبادرات التعليم التي يقودها الالجئون يف جاڨا الغربية يف إندونيسيا قدرة مجتمعات الالجئني عىل 
العمل مع الداعمني للتغلب عىل ثغرات الخدمات التي يواجهونها يف البلدان املستضيفة، وتوضح مقاربة 

متكينية ومستدامة تقودها املجتمعات إزاء مساعدة الالجئني.  
أن  إىل  فيها  بالعيش  والالجئني  اللجوء  لطالبي  إندونيسيا  تسمح 
السامية لألمم  املفوضية  يجدوا سبياًل إلعادة توطينهم من خالل 
قانونية  سبل  أي  لهم  تقدم  ال  لكنها  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
للتجنيس، وتحظر عليهم العمل خالل فرتة إقامتهم. ونتيجة لذلك 
يعيش قرابة 14 ألفاً من طالبي اللجوء والالجئني منذ سنوات يف 
وضع النسيان يف إندونيسيا منتظرين البت يف قرار إعادة توطينهم 
عىل  محدودة  وبقدرة  رسمية  حقوق  أي  لديهم  يكون  أن  دون 
الوصول إىل الخدمات كالتعليم. وعندما تبني لدى الجئي هزارى 
أن  اإلندونيسية  الغربية  جافا  إقليم  يف  يعشون  الذين  األفغان 
التمدرس  من  سنوات  عدة  أوالدهم  يخرس  بأن  قامئة  االحتاملية 
يف هذه املرحلة الحرجة من حياتهم وإمنائهم، توجهوا إىل إطالق 
لخدمة  التعليمية  املراكز  من  عدد  بتأسيس  مستقلة  مبادرة 

جامعتهم. 

وليست هذه املبادرة وحيدًة من نوعها، بل هناك عدة مبادرات 
العامل أكرث مام نتصور  أنحاء  الالجئني يف كل  أخرى يف مجتمعات 
التوجيهي  ــاد  واإلرش القدرات  بناء  توفري  من  بد  وال  ونتخيل. 
للتحديات  يتصدون  بحيث  الالجئون  يقودها  التي  للمبادرات 
التي يواجهونها بأنفسهم بدالً من حل املشكلة لهم، فهذه مقاربة 
وتقدم  وخرباتهم  مهاراتهم  تستخدم  إذ  الالجئني  متكني  يف  تخدم 
لهم يف الوقت نفسه الحاجات التي هم بأمس الحاجة لها بطريقة 

تستجيب لهم بأقل تكلفة ممكنة. وعىل العموم، يبقى األمر رهناً 
يف  بل  مجتمعاتهم،  حاجات  تحديد  عىل  اقتداراً  األكرث  بالالجئني 
بعض األحيان قد تكون لديهم املهارات والخربات األفضل لتقديم 

الخدمات لهم.

سيساروا، مدينٌة جبليٌة صغرية تقع يف جاڨا الغربية عىل مبعدة ال 
تزيد عىل بضع ساعات بالسيارة عن جاكرتا العاصمة، وقد أصبحت 
خالل السنوات القليلة املاضية مأوى ألكرث من 2500 طالب لجوء 
وباكستان  أفغانستان  من  الهازار  عرقية  من  ومعظمهم  والجئ، 
وإيران. وخالفاً ملا هو الحال مع غريهم من الالجئني يف إندونيسيا 
الدولية  املجموعات  من  الدعم  عىل  يحصلون  ما  غالباً  الذين 
باستقالل  املنطقة  هذه  يف  الالجئون  يعيش  للمساعدة،  واملحلية 
كامل يف مجتمعهم، ويعتمدون اعتامداً شبه كيل عىل مدخراتهم 

والحواالت املالية القادمة إليهم.

يف  إندونيسيا  يف  الالجئني  بقيادة  التعليم  مبادرات  حركة  وبدأت 
سيساروا   يف  الالجئني  تعلم  مركز  بتأسيس  الصغرية  القرية  هذه 
وأسسه يف أغسطس/آب 2014 أربعة رجال هزاريني لديهم خلفية 
انتباه  املرشوع  جذب  ما  ورسعان  واألعامل.  اإلعالم  عن  مسبقة 
الداعمني الخارجيني من أسرتاليا الذين أسسوا مجموعة سيساروا 
التعلمية املحدودة، وهي مجموعة غري ربحية تدعم املركز. وعىل 
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