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ً  طفالً  750 تستقبل بریطانیااألخبار أھم •  كالیھ مخیم من الجئا
.. الخلفیة والثقافة لجیراننا صدر في سبتمبر/ أیلول الماضي في ھولندا كتاب بعنوان "لقاءات مع السوریین.

الجدد" من إعداد المتخصصة النفسیة الھولندیة إیسلین فان دي ساند. الكتاب مجموعة لقاءات مع سوریین في 
  .2011ھولندا، باإلضافة إلى تقدیم تاریخي خاص بسوریة منذ العصور القدیمة إلى ما قبل اندالع الثورة عام 

 
فان دي ساند التي تلقب نفسھا بـ"أم نور" تعرفت منذ زمن طویل على سوریة عن قرب. عاشت ھناك على 

لدى منظمة إغاثة  2005و 1999. عملت خالل المرحلة األولى بین 2011و 1999فترات متقطعة بین عامي 
. وفي عدد من رحالتھا سافرت على امتداد نھر الفرات بقارب "أونرواوتشغیل الالجئین الفلسطینیین "

صغیر، من مدخلھ في شمال سوریة حتى الحدود العراقیة السوریة في موقع صالحیة الفرات أو "دورا 
أوریبوس" (حصن أوروبا) المكان الذي سحرھا وشدّھا للعودة إلیھ مراراً. وقد فاجأ الكثیر من قّراء كتابھا 

  في سوریة منذ عصر ما قبل المیالد كما تقول فان دي ساند لـ"العربي الجدید".وجود "أوروبا" 
 

تشیر إلى أّن تجربتھا الطویلة في سوریة كشفت لھا عن وجود فجوات معرفیة لدیھا بسبب عدم وجود أي 
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لغزو معلومة مسبقة عن البالد. بدأت في تعلم أشیاء كثیرة ھناك وانجذبت إلى األھالي. عایشت من سوریة ا
األمیركي للعراق والحربین اإلسرائیلیتین على غزة ولبنان. كذلك، وجدت بالدھا تغیرت ھي األخرى حین 
عادت إلیھا. تقول: "كنت أعیش ذلك الواقع لفترة طویلة، وحینما عدت إلى ھولندا كان عدد من الحوادث قد 

تطرفین) ما أدى إلى تبدل في تفكیر وقع، من بینھا مقتل المخرج الھولندي ثیو فان كوخ (على ید أحد الم
 الناس، وشعرت بالوحدة حینھا على الرغم من كوني ولدت في ھولندا".

 
تتابع أنّھا لم تجد إجابة في السابق عن سؤال حول سبب تعلمھا اللغة العربیة، لكن بعد وصول السوریین إلى 

میة الثقافة السوریة الجمیلة ومدى اتصالھا ھولندا وجدت جواباً عملیاً: "بإمكاني أن أشرح للھولندیین مدى أھ
بنا. أشعر بالسعادة لتعلمي العربیة من أجل المساھمة في بناء ھذا التواصل الضروري في ھذا الوقت 

العصیب". تجد أّن دورھا التواصلي بین الشعبین الھولندي والسوري یمثل طریقة منھا لردّ ما تلقتھ في سوریة 
  من ترحیب.

 
ساند إلى أّن الكتاب الجدید استطاع من جھة أن یجمع عائالت سوریة في ھولندا، فتعّرف الناس تلفت فان دي 

على بعضھم البعض من خاللھ. ومن جھة أخرى، استھدف الجمھور الھولندي فالكتاب قدم معلومات جدیدة 
الناس في وصورة غیر متداولة عن السوریین وسوریة، من خالل النقل الحرفي لقصصھم. تضیف: "قدمنا 

الكتاب على أساس اختصاص كّل منھم، كالموسیقي والطاھي والمھندس والتاجر. وبذلك، یجد القارئ 
الھولندي قریناً لھ بین شخصیات الكتاب، وھو ما یسّھل عملیة التواصل والدمج واللقاء على قاعدة الموھبة 

  جمعھم رغم االختالف الثقافي واإلثني".واالختصاص، وھو ما یقربنا من المساواة والندّیة، فیجد الناس ما ی

 
تعتبر الكاتبة أّن اللقاءات مع السوریین عكست مھاراتھم وإمكاناتھم، ما یساعد في بناء تحالفات جدیدة 

للمتضامنین معھم في ھولندا: "بعض األشخاص، بعدما فرغوا من قراءة الكتاب، تواصلوا معي لیخبروني 
قبل أن یستقبلوا أو یزوروا سوریین في منازلھم، ولیتأكدوا من أنّھم كونوا صورة  أھمیة قراءتھ بالنسبة إلیھم،

كافیة عن السوریین. كذلك، فوجئ السوریون وتأثروا باھتمام الھولندیین بقراءة كتاب ینقل قصصاً سوریة 
  واقعیة".

 
رى تركیب أحرف وعن أسلوبھ تقول: "اللغة استخدمت كأداة تقریب في ھذا الكتاب، ففي إحدى صوره ج

عربیة لتقرأ من الیسار إلى الیمین كعبارة ھولندیة متداولة في المحادثة الیومیة في ما یعني: كّل شيء جید. 
  وذلك كدعابة لغویة تقرب الثقافتین المتباعدتین وتتجاوز التوقعات العامة".

 
"اآلتون الجدد إلى ھولندا بإمكانھم یظھر الكتاب إمكانیة ظھور بدایات جدیدة تفید الجمیع كما تقول الكاتبة: 

مالحظة أشیاء قد ال نتمكن من مالحظتھا، وسیلفتون انتباھنا إلى قضایا یجري إغفالھا. وھذا یخلق فرصاً 
للتغییر الذي نحن في حاجة إلیھ". تأمل بأن "یفكر الھولندیون مجدداً أنّنا مرتبطون ببعضنا. لدینا عالقات ھناك 

ما شابھ، ولدینا مسؤولیة في تقدیم ید العون في تلك المنطقة". تكشف فان دي ساند أّن على المستوى السیاسي و
عدداً كبیراً من البلدیات في أنحاء البالد تحّمس لكتابھا. وتنقل عن عدد من رؤساء البلدیات خیبة أملھم من 

 عف تغطیة وسائل اإلعالم الھولندیة للكتاب.ض

 إیسلین إسرائیل حروب لبنان غزة أونروا السوریین مع لقاءات كتاب ھولندا في سوریّون ھولندادالالت:
 ساند دي فان
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