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 لسياسةا لمن أجالملخص واالستنتاجات ونقاط االهتمام 

Jaco Dagevos وEmily Miltenburg وWillem Huijnk (SCP) 

 مقدمة  1س.

لقد مرت أربع سنوات منذ أن لجأ عدد كبير من طالبي اللجوء إلى هولندا. حصل الكثير منهم على رخصة إقامة مؤقتة 

املي حهذا التقرير. سوف ننظر إلى  الذين يتمحور حولهمواستقر في هذا البلد. كانت أغلبيتهم قادمة من سوريا. هم 

على رخصة إقامة بناء على اللجوء  2016وفاتح تموز  2014اني حصلوا بين فاتح كانون الثالذين السوريين اإلقامة 

لسوريون في انه تتمة للتقرير الواصف أيمكن اعتبار هذا البحث وك وإلى شريكهم وأطفالهم الذين قدموا إلى هولندا الحقًا.

ة وعة السوري/أ( ولكن طبيعته أكثر تحلياًل وهدفه إدراك االختالفات ضمن المجم2018 وآخرون  Dagevos) هولندا

)راجع قامة حاملي اإلإلى مشروع بحث األتراب الطولي لطالبي اللجوء و  كلتا الدراستيننتمي توخلفية هذه االختالفات. 

 (.1إطار س.

 اقام حاملي اإلمشروع بحث األتراب الطولي لطالبي اللجوء و  1إطار س.

قامة والذين قدموا إلى هولندا خال  اإل حامليطالبي اللجوء و يهدف هذا المشروع باالختصار إلى إلقاء نظرة شاملة إلى وضعية 

ة عمل، العدالة واألمن، التعليم والثقاففرص الإنه مبادرة من أربع وزارات )الشؤون االجتماعية و  السنوات الماضية وأيضًا متابعتها.

 .ةسجلمبيانات الالو  ةث النوعيو بحيستخدم هذا المشروع االستطالعات وال والعلوم، والصحة العامة والرفاه والرياضة(.

بالتعاون مع المركز حاملي اإلقامة السوريين ( أن تقوم باستطالع رأي SCPُيطلب من وكالة التخطيط االجتماعي والثقافي )

يتعلق  (.CBS( ومعهد اإلحصاءات المركزي )RIVM( والمعهد الحكومي للصحة العامة والبيئة )WODCالعلمي للبحث والتوثيق )

وأطفالهم وشريكهم  2016وفاتح تموز  2014المشروع بأتراب األشخاص الذين حصلوا على رخصة إقامة بين فاتح كانون الثاني 

وتمت  2017تم تنفيذ موجة االستطالع األولى سنة  .األسرة أو في إطار لم شمل اً الحق اً والذين قدموا إلى هولندا باعتبارهم مسافر 

  السوريين في هولندا(. شكلت النتيجة األساس لتقرير %81سنة أو أكثر )االستجابة  15أعمارهم سوري و  3200مقابلة أكثر من 
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، مع ع/أ(. يعتمد هذا التقرير أيًضا في الغالب على االستطال2018 وآخرون  Dagevos) 2018الذي نشر في يونيو/حزيران 

م تنفيذ العمل سيتسنواصل في متابعة أتراب السوريين هؤالء عن طريق البحث باستخدام االستطالعات.  .المرتبطة ةسجلمبيانات الال

األو . إن البحث النوعي هو جزء آخر من المشروع. نشرت في أواخر سنة  2019الميداني الخاص بالموجة الثانية في نصف سنة 

ببناء ملف  CBSلقد قام معهد  (.Fessehazion 2018و Sterckx)اإلريتريين  حاملي اإلقامةدراسة نوعية حو  وضعية  2018

، CBS 2017نشر حوله )التم  .حاملي اإلقامةه متابعة وضعية طالبي اللجوء و من خاللمرتبطة يمكن من بيانات مسجلة متكون 

ر خال  فترة األتراب كمهاجتتضمن الملفات المسجلة بيانات عائدة إلى المجموعات من كل البلدان والتي جاءت إلى هولندا  (.2018

 طالب للجوء.

 

اخترنا إجراء بحث متعمق في المواضيع الستة التالية: لم شمل األسرة وسلوك االنتقا ، نوايا البقاء في هولندا، الصحة 

النفسية، االستعانة بالرعاية، التنوع في المشاركة، والوضعيات االجتماعية الثقافية. يشكل مزيج من األسباب األساس 

/أ( عن عدد 2018وآخرون  Dagevos) السوريين في هولنداتقرير الختيار هذه المواضيع. على سبيل المثا  أسفر 

ينطبق ذلك مثال على النسبة العالية من األشخاص الذين ليسوا في صحة نفسية  من نتائج ملفتة تستحق بحثًا مفصاًل.

له. على سبيل المثا  ننظر إلى مدى تأثر الصحة النفسية  جيدة. سوف ندرس في هذا التقرير ما هي العوامل األساسية

ما يخص تسفر النتائج عن نقاط اهتمام في مع الحياة في هولندا.حاملي اإلقامة السوريين بالفترة في مكان اإليواء وتجارب 

جموعات معينة ال توضح النظرة الثاقبة في محددات استخدام الرعاية المحددة ما إذا كانت هناك م سياسة اإليواء الخ.

تستعين بالرعاية إال قلياًل بالنسبة لصحتها النفسية والجسدية، مما قد يشير إلى استخدام ناقص. باإلضافة إلى ذلك 

قامة تحدث أيًضا لدى المجموعة حاملي اإلسنبحث فيما إذا كانت الظواهر التي تم إثباتها لدى مجموعات سابقة من 

 ينتقلون باتجاه المدن عما إذا كانواسؤا  الينطبق ذلك من بين أمور أخرى على  .يينحاملي اإلقامة السور الحالية من 

مل يظهر البحث في لم ش ع مستوحى من أهميتها للسياسة.يضامثل المجموعات السابقة. كما أن اختيار المو الكبيرة 

يتزايد عدد األطفا ، األمر الذي له عواقب األسرة كيف تغير حجم السكان السوريين وتكوينهم في السنوات األخيرة. 

 لى االنتقالية. توفر النظرة الثاقبة في َمن لديه نية البقاء في هولندا دلياًل ع الصفوفبالنسبة إلى التعليم والتدفق إلى 
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وتؤدي  - ؟هل َمن يرغب في المغادرة هم في الغالب َمن لديهم الفرص الجيدة -التغييرات المستقبلية في تكوين السكان 

 بهولندا.حاملي اإلقامة السوريين إلى صورة عن ارتباط 

تنادي الحكومة بتشكيل مسارات تجمع بين أنواع مختلفة من المشاركة، مثال تعلُّم اللغة ومتابعة التعليم و)البحث عن( 

جا  أوسع نظر إلى مالعمل. سوف ننظر فيما ينتهي به السعي على الجمع بين أنواع المشاركة المختلفة. عندئذ سوف ن

دث لقد استح قامة فقط لديهم وييفة ثابتة مقابل راتب.حاملي اإلمن مجرد الوضعية في سوق العمل ألن قليال من 

و  وبهذه المناسبة أصبحت وجهات النظر ح ثقافيةاالندماج بشكل متزايد في العقود األخيرة باعتباره مسألة اجتماعية 

االجتماعي  سوف نبحث في التنوع المهاجرين والهجرة ملّونة في الغالب بآراء حو  االختالفات الثقافية والبعد االجتماعي.

 .ةالمجموعة السورية ونحاو  التعرف على العوامل المرتبطة باالختالفات في الوضعيات االجتماعية الثقافيضمن الثقافي 

 منض كما سبق أن ذكرنا نريد عن طريق هذا البحث أن نكتسب المزيد من المعرفة بخلفية االختالفات في الوضعية

بما أننا نعتمد في الغالب على معلومات متعلقة بلحظة القياس ال يمكن في كثير من األحيان اإلدالء  المجموعة السورية.

االرتباطات والعالقات بين المتغيرات. أحيانًا من الواضح أن هناك أحداث بتصريحات سببية. لهذا فنتحدث عادة عن 

على الرغم من أنه يمكن في هذه الحالة أيًضا  أو في الفترة في مكان اإليواء. هروبوقعت في وقت مبكر، مثل أثناء ال

 مناقشة اتجاه السببية، إال أننا نتحدث عن التأثير والنتيجة في تلك الحاالت.

كما أن السياق االجتماعي الذي  هذا التقرير. محورهو  –وضعيتهم ووجهات نظرهم وتجاربهم  -السوريين  إن منظور

مع دماج واالستبعاد من جانب المجتنالتفكير مثاًل في عمليات االيمكن يجب أن يجد السوريون طريقهم فيه هو مهم. 

ي عاشوها والتاهتمامًا غير مباشر من خال  إدراج االتصاالت بين األعراق والتمييز والقبو   إليه سوف نعير المتلقي.

ن في السوريين ين األصليين في شرح االختالفات بين المجموعة السورية، ولكن التقرير ال يتعامل مع آراء الهولنديالسوريو 

 ( 2017وآخرين ) Huijnkلالجئين نشير إلى للبحث في صورة ا .وضعيةعلى اكتسابهم لل اآلراءوكيف تؤثر هذه 
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 SCPو RIVMو WODCو CBS قدم Miltenburg (2018.)و Mensinkو Kloosterman (2018)و

(. بعد ذلك ننظر إلى ما 2في أو  األمر سوف نلخص أهم النتائج لكل موضوع )الفصل س. مساهمات لهذه الدراسة.

هي العوامل التي تؤثر في المواضيع الستة وما إذا كان من الممكن استخالص عدد من االستنتاجات الشاملة حو  خلفية 

 (.4هتمام للسياسة )الفصل س.بنقاط االوسنختتم  (.3)الفصل س.حاملي اإلقامة السوريين االختالفات في وضعية 

 

 ملخص المواضيع الست  2س.

 

 Zoë Driessenو Natalie Boot، 2)الفصل حاملي اإلاقام  السوريين الدينامي  في ديموغرافيا  2.1س.

(CBS)) 

فرًدا واحًدا أو أكثر من أفراد األسرة في الفترة  الداخلين في هذا البحث 1نيالسوري اإلقامة يحاملمن  %40تلقت نسبة 

. يتم لم %18إن هذه النسبة فيما يخص حاملي اإلقامة القادمين من بلدان أخرى هي  .2017 /حزيرانيونيو 1حتى 

ية أشهر )في المتوسط ثمان بالمقارنة مع حاملي اإلقامة القادمين من بلدان أخرى  بسرعة نسبيةالسوريين لدى شمل األسرة 

شهًرا لإلريتريين وأحد عشر شهًرا لحاملي اإلقامة  14قبل وصو  أفراد األسرة إلى هولندا بناء على لم الشمل، مقارنة بـ 

كما أن السوريين يطلب قدوم عدد كبير نسبًيا من أفراد األسرة بسبب لم الشمل والمسافرين  من المجموعات األخرى(.

نتيجة لذلك تنخفض نسبة األشخاص غير المتأهلين بمرور د المنشأ بالمقارنة مع حاملي اإلقامة اآلخرين. الالحقين من بل

 الوقت ويعيش عدد متزايد من السوريين مع أسرتهم المتكونة من الشريك واألطفا .

 

 تمدنا  السوريين، واألفضلي  للمناطق األكثر لدى عدد اقليل من االنتقاالت 

من السوريين إلى  %6انتقلت نسبة  مة السوريون بين البلديات بصورة أقل من المجموعات األخرى.ينتقل حاملو اإلقا

من حاملي اإلقامة اآلخرين. تنتقل على وجه  %8بلدية أخرى في لحظة من اللحظات خال  فترة المراقبة، مقارنة بنسبة 

على أن السوريين ينتقلون بوجه عام  أطفا . بدون  أشخاص في بيتأقل من بشكل األسرات ذات األطفا  الخصوص 

  من بين المدن المفضلة تلفت مدينة أنسخيدي النظر. لقد تتعلق هذه األفضلية بوجود مجموعة . تمدناً لمناطق األكثر إلى ا
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على الصعيد اإلقليمي ينزح الناس من األقاليم األقل كثافة سكنية إلى األقاليم األكثر  مسيحية سورية في هذه المدينة.

جنبًا إلى جنب  ،سبيل المثال بسبب لم شمل األسرة األسرة، على تركيبةفي كثير من الحاالت تسير التغييرات في  .تمدنا  

 .مع االنتقال إلى بلدية أخرى

 

 Miekeو Sanne Noyon، 3نوايا البقاء لدى حاملي اإلقامة السوريين في هولندا )الفصل  2.2س.

Maliepaard (WODC)) 

، فإن لبقاء هنا لفترة طويلةاون نولجوء في بلدنا يال طالبياللجوء واالندماج غالبًا ما تستند إلى فكرة أن  ةرغم أن سياس

بلد آخر  إلىأو تهاجر  إلى بلد األصل نا أن مجموعة كبيرة ستعودتالماضي تعلم فيطالبي اللجوء مهاجرين الالتجربة مع 

رين طالبي اللجوء الذين قدموا إلى هولندا في نصف التسعينات الثاني تقريبا  من المهاج %40فكانت نسبة  في مرحلة ما.

في الوقت الحالي ال يقدم الوضع في سوريا منظوراً  (.2017وآخرين  Maliepaardقد غادرتها بعد خمس عشرة سنة )

حاملي اإلقامة مجموعة دى سنالحظ نفس النمط لحول ما إن  شيء قول فليس من الممكن اآلنلذلك وواقعياً للعودة 

من المحتمل أن يبذل األشخاص الذين يتوقعون البقاء في بلدنا مزيدا  من الجهود في سبيل )اكتساب السوريين في هولندا. 

 وهذا أمر يجعله من المهم الحصول على المعرفة بنوايا البقاء. القدرة على( المشاركة في المجتمع بنجاح.

وآخرين  Dagevos، المساهمة في بحث Maliepaard 2018و Dagevos) السوريين في هولنداأبلغنا في 

العيش في هولندا بعد خمس سنوات إذا لم تكن  يفضل عدممن حاملي اإلقامة السوريين  ىأن الغالبية العظم/أ( 2018

العودة إلى بلد كانت لو ن الذي يعتقد أنه سيعود ركزنا في هذه الدراسة أيًضا على مسألة م   العودة إلى سوريا ممكنة.

أن تكون ما تزال ترغب في هل  أن العودة إلى سوريا ليست من الممكن.افترض ( "1 تم تقديم سؤالين: .المنشأ خياًرا

يتعلق السؤال بما ترغب فيه  ( "هل ترغب في العيش في سوريا إلى األبد؟2و "خمس سنوات؟بعد في هولندا عائشا  

في هولندا بعد خمس سنوات وال  فضلون العيشأما األشخاص الذين ذكروا أنهم ي وليس بما إذا كان ذلك ممكنا  اآلن."

يين من نصف السوربقليل أكثر يذكر  رون األشخاص ذوي نية البقاء في هولندا.يريدون العودة إلى سوريا فهم يعتب  

 .( أنهم يرون مستقبلهم في هولندا55٪)

 لدية ب تمدنولم نجد فروقا  واضحة في نوايا البقاء بين حاملي اإلقامة حسب العمر والجنس ووضعية العمل في سوريا 
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 .يرهمغمن  البقاء في هولندا أقلفي  في المسكن اإلقامة. مع ذلك فيرغب األشخاص الذين لديهم أطفا  مقيمين معهم

شكل لفات. كما أن من يتمتع بتعليم عاٍ  فهو يرى مستقبله في بلدنا بهذه نتيجة مفاجئة يصعب تفسيرها بناًء على المؤ 

 على كل حا  فالفروق الموجودة بين المجموعات هي صغيرة. .غيرهمأقل من 

 

 جابي في المناخ االجتماعي نوايا المغادرةيتخّفض القراب  االجتماعي  الثقافي  والرأي اإل

أكثر شكل بأكثر تقدمية والسوريين الذين هم أقل تديُّنًا فهم يميلون إلى البقاء في هولندا  اً أما السوريين الذين يناصرون قيم

من  %61من األشخاص ذوي القيم األقل تقدمية أنهم سيبقون في هولندا، يعتقد  %46بينما يعتقد  من غيرهم.

من األشخاص الذين ال  %67يعتقد  األشخاص ذوي القيم األكثر تقدمية أنهم سيبقون هنا. هناك أيضًا عالقة بالدين:

وال فرق بين  فقط ممن يعلقون أهمية كبيرة على الدين. %49يهمهم الدين تمامًا أنهم سيبقون في هولندا، بالمقارنة مع 

المسلم والمسيحي من هذه الناحية. كما أن األشخاص الذين يرون بطريقة إيجابية إلى المناج االجتماعي في هولندا تجاه 

والسوريون الذين لهم اتصاالت كثيرة مع األصدقاء واألهل خارج  أكثر من غيرهم.بشكل ين يتوقعون البقاء هنا المهاجر 

 هولندا يعتقدون في كثير من األحيان أنهم سيغادرون.

تؤكد هذه االستنتاجات فكرة أن األشخاص الذين لهم عالقات كثيرة بالمجتمع المتلقي يميلون بصفة أكثر من غيرهم إلى 

 االستقرار هنا لمدة طويلة.

 

 ن يتمتع بتعليم عاٍل إلى مغادرة هولندا بصف  أكثر من غيرهميميل م   تجارب غير إيجابي  مع المناخ االجتماعي:

يناصر بوجه عام قيمًا تقدمية بصفة أكثر ممن له تعليم منخفض، فيرغبون في البقاء في رغم أن من يتمتع بتعليم عاٍ  

وآخرين  Buijsغيرهم. يمكن تفسيره جزئيًا عن آلية تشابه ما يسمى بتناقض االندماج الظاهري )هولندا بصفة أقل من 

فضلون ي( وللعلم أن خصوصًا من يتمتع بتعليم عاٍ  يرى في المناخ االجتماعي في هولندا بطريقة سلبية ولهذا ف2006

من هذا التقرير  6تعلق بالمشاركة )راجع الفصل نظرًا إلى قدرة هذه المجموعة فيما ي البقاء بصفة أكثر من غيرهم.عدم 

 كذلك( فهي نتيجة هامة. سُتظهر جوالت جمع البيانات الالحقة ما هو مدى ترجمة هذه النوايا إلى المغادرة الفعلية.
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 Mieke Maliepaard (WODC)و Alet Wijga (RIVM) ،4إدراك عدم الصح  النفسي  )الفصل  2.3س.

 (.Ellen Uiters  (RIVM)( وSCP)  Willem Huijnkو
من حاملي اإلقامة السوريين ليسوا  %41/أ( أن نسبة 2018وآخرين  Dagevos) السوريين في هولنداوجدنا في دراسة 

على سبيل المثا  هم كثيرًا ما مغتمون أو مكتئبون أو متوترو األعصاب وقلياًل ما هادئون ومرتاحو  بصحة نفسية جيدة:

 البا  وسعداء. في هذا المنشور يتم إلقاء نظرة شاملة إلى العوامل المرتبطة بالصحة النفسية لحاملي اإلقامة.

 

 عدم الصح  النفسي  في طبقات واسع  من المجموع  السوري 

لصحة النفسية شائع في جميع طبقات المجموعة السورية. مع ذلك هناك اختالفات في عدم الصحة النفسية إن عدم ا

األعمار، ولكن نسبة عدم الصحة النفسية هي دائمًا أعلى بكثير من  فئات( وبين %44( والنساء )%39لدى الرجا  )

(. 2017سنة  %11ة التي تقاس بنفس اآللة )حيث بلغت نسبة عدم الصحة النفسيمستواها لدى إجمالي سكان هولندا 

يحدث عدم الصحة النفسية لدى السوريين الذين تابعوا تعليمًا عاليًا تقريبًا بنفس قدر حدوثها لدى السوريين األقل تعليمًا، 

 كلما كان مستوى التعليم أعلى. كثيربينما تنخفض لدى إجمالي سكان هولندا نسبة عدم الصحة النفسية ب

 

 في الصح  النفسي  هروبالتجارب أثناء التؤثر 

، مثل االبتزاز/الخداع المالي والسطو والعنف الجنسي واإليذاء وتحطم السفينة هروبتؤثر التجارب السيئة خال  ال

لنفسية يحدث عدم الصحة ا أغلبية حاملي اإلقامة مثل هذه األحداث.عاشت  واالختطاف تأثيرًا شديدًا في الصحة النفسية.

عدم  ترتفع نسبة الرجا  المعاينين من لدى كل من النساء والرجا  بقدر ما عاشوا تجارب سيئة في الطريق.أكثر بصفة 

لدى من عاشوا ثالث أو أربع من التجارب  %44لدى من ليست له تجارب سيئة إلى  %34الصحة النفسية من 

 على التوالي. %57و %42المذكورة. وبلغت هتان النسبتان لدى النساء 

 

 يحدث عدم الصح  النفسي  بنفس القدر لدى المسافرين الالحقين وعدم المسافرين الالحقين
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الذين لدى من لم يقدم بصفة مسافرًا الحقًا و ليس أقل منه يلفت النظر أن عدم الصحة النفسية لدى المسافرين الالحقين 

من الرجا (. يحدث  %8مسافرة الحقة )ونسبة  جاءت أكثر من نصف النساء بصفة في األغلب قد سافروا سفرًا خطيرًا.

عدم الصحة النفسية لديهن بنفس قدر حدوثه لدى النساء اللواتي لم يقدمن إلى هولندا بصفة مسافرة الحقة، رغم أن 

ي من ناحية أخرى فقد بقين وحدهن لفترة طويلة ف المسافرين الالحقين في الغالب كانوا يسافرون بطريقة أكثر سالمة.

 وذلك كثيرًا ما في غياب العائل. االطمئنانأو في بلد آخر حيث كّن ربما يعشن في الخطر والخوف وعدم  سوريا

 

 الرجال في الصح  النفسي  ىيؤثر عدد االنتقاالت من بين موااقع اإليواء لد

ريين في الرجا  السو لم تكن مدة اإلقامة في مركز سكن طالبي اللجوء بل عدد االنتقاالت يؤثر في الصحة النفسية لدى 

لدى من وجب  %43لدى الرجا  الذين انتقلوا مرتين كأقصى حد و %33هذا البحث. بلغت نسبة عدم الصحة النفسية 

عليه االنتقا  أربع مرات أو أكثر. لم نجد لدى النساء )اللواتي عاشت أغلبيتهن انتقالين كأقصى حد( أية عالقة بين عدد 

 االنتقاالت والصحة النفسية.

 

 ارتباط المشاكل المالي  بعدم الصح  النفسي 

ع م أصبحوا في هولندا بحالة آمنة من عنف الحرب. هروببعد أن ترك حاملي اإلقامة الحرب وأيضًا دارهم وتحملوا ال

ذلك تظهر نتائجنا أن هناك جوانب للعيش في هولندا ترتبط بعدم الصحة النفسية. تبين أن هذا هو الحا  لدى األشخاص 

ين ليس لديهم ما يكفي من الما  لتغطية نفقاتهم. ترتبط كذلك لدى إجمالي السكان الوضعية المالية بعدم الصحة الذ

النفسية ولكن هذا العامل مهم جدًا بالنسبة إلى السوريين نظرًا إلى أن مجموعة كبيرة منهم في وضعية ضعيفة ماليًا )راجع 

CBS 2018؛ Dagevos  من حاملي اإلقامة أنهم ال يكتفون بما عندهم من  %40بة /أ(. ذكرت نس2018وآخرين

 ممن يكتفون به. %36منهم من عدم الصحة النفسية بالمقارنة مع  %47الما  ويعاني 
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 زيادة فيالباالتصاالت االجتماعي  مع الهولنديين األصليين وتجارب التمييز   ترتبط الصعوب  في اللغ  الهولندي  واقل

 عدم الصح  النفسي 

يعّد التمييز واالتصاالت االجتماعية وإتقان اللغة في المؤلفات عوامل هامة تؤثر في رفاهة حاملي اإلقامة. وهذا ما 

وجدناه لدى حاملي اإلقامة السوريين. ذكر واحد من بين كل عشرة أشخاص شملهم االستطالع أنه حدث أن تعرضوا 

 بعدم الصحة النفسية.منهم  ٪60للتمييز من قبل الهولنديين ويعاني حوالي 

يرتبط إتقان اللغة الهولندية واالتصاالت االجتماعية مع الهولنديين األصليين ارتباطًا إيجابيًا بالصحة النفسية. على سبيل 

المثا  يمكن أن يكون لكالهما تأثير إيجابي على المعرفة بالرعاية الصحية الهولندية والتواصل مع مقدمي الرعاية 

ن يبحث من الممكن أنظر أن االتصاالت بالسوريين ال ترتبط بالصحة النفسية ارتباطًا إيجابيًا. الصحية. يلفت ال

 السوريون الذين يعانون من صحة نفسية ضعيفة عن دعم إضافي في دائرتهم العرقية.

 

 Ellen Uiters (RIVM)و Willem Huijnk (SCP)، 5التركيز على االستعان  بالرعاي  )الفصل  2.4س.

 (Alet Wijga (RIVM)و
تبين من بحوث سابقة أن حاملي اإلقامة ال يمكنهم دائمًا العثور على الطريق إلى الرعاية )المناسبة(. يمكن أن تلعب كل 

من الخصائص الفردية ألولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية وخصائص عرض الرعاية )والربط البيني( دوًرا في االستعانة 

د عندئذ تم النظر فيما إذا كان السوريون ق هي العوامل التي تؤثر في االستعانة بالرعاية. ما تم البحث فيبالرعاية. 

 استعانوا بطبيب أو بأخصائي طبي أو معالج نفسي/طبيب نفساني في العام الماضي. لم يتم البحث في تكرر االتصا .

 

 اقليال  ال يتصل حاملو اإلاقام  السوريون بالمعالج النفسي/الطبيب النفساني إال 

بمعالج نفسي/طبيب  %8بأخصائي طبي و %37من حاملي اإلقامة السوريين بطبيب األسرة و %68اتصلت نسبة 

ات أعمار مماثلة من إجمالي السكان قد اتصل حاملو فئنفساني خال  األشهر االثني عشر الماضية. بالمقارنة مع 

 ية.ولكنهم اتصلوا أقل من غيرهم بالرعاية الصحية النفسأكثر من غيرهم بطبيب االسرة واإلخصائي الطبي بصفة اإلقامة 

  أيهرت البحوث السابقة أن كاًل من حاملي اإلقامة وطبيب األسرة في كثير من األحيان ال يتعرفون ذاتية 
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نظرًا النتشار اإلشكالية النفسية المرتفع بين حاملي اإلقامة السوريين يلفت النظر أن  المشاكل النفسية لدى حاملي اإلقامة.

 ( يتصلون بالطبيب النفساني أو المعالج النفسي.%8قلياًل نسبيًا من السوريين )

االستعانة  يبطبيعة الحا  تشكل المشاكل الصحية سببًا هامًا لالستعانة بالرعاية. باإلضافة إلى ذلك ترتبط االختالفات ف

صفة بعلى سبيل المثا  تستعين النساء بالرعاية  غرافية مثل الجنس والعمر.و اإلقامة بخصائص ديم حامليبالرعاية بين 

كما أن عدم اإلقامة في المناطق الحضرية والمشاكل المالية ترتبط بقلة االستعانة بالرعاية. اتصل  أكثر من الرجا .

بطبيب األسرة والرعاية األخصائية بصفة أقل من دة على األقل في السنة الماضية مرة واحالسوريون غير المتأهلين 

د تكون حقيقة أن عدًدا ق اتصلوا بصفة أكثر منهم بالرعاية الصحية النفسية.قد السوريين الذين ليسوا غير متأهلين ولكنهم 

قبة أمام لى أن العيش األسري قد يشكل عأكبر من األشخاص غير المتأهلين يستعينون بالرعاية الصحية النفسية ترجع إ

كلما زادت الثقة في الرعاية الصحية الهولندية كلما زاد احتما  االستعانة  .ةالسوري الجاليةأشكا  الرعاية الحساسة في 

 بالرعاية.

 

 بالرعاي تسير فترة إاقام  طويل  بهولندا واالندماج االجتماعي الثقافي جنبا  إلى جنب مع زيادة االستعان  

كما أن خصائص متعلقة بالهجرة ترتبط باالستعانة بالرعاية. يبدو وكأن حاملي اإلقامة السوريين المتواجدين في هولندا 

بشكل الرعاية  فهم يستعينون بمرافق الرعاية الهولندية أفضل من غيرهم: ميدانيعثرون على طريقهم في نسبيًا لمدة طويلة 

درجة كبيرة من االندماج االجتماعي الثقافي تشجع الطريق إلى مرافق الرعاية. ال تسير  ثم يبدو وكأن أكثر من غيرهم.

الشبكات االجتماعية مع الهولنديين األصليين فقط بل أيضًا اآلراء األقل محافظة في أدوار الرجل/المرأة جنبًا إلى جنب 

ة، ثقافية قد تشكل عائًقا أمام استخدام مرافق الرعايمع زيادة االستعانة بالرعاية. يتناسب ذلك مع فكرة أن االختالفات ال

 على سبيل المثا  نتيجة لسوء الفهم. ال يؤثر إتقان اللغة الهولندية أو مستوى التعليم تأثيرًا مستقاًل في االستعانة 
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ن لهولندييبالرعاية. لقد يرجع هذا إلى االرتباط بخصائص محددة أخرى، مثال اآلراء أو االتصاالت االجتماعية با

 األصليين.

 

الفتراض أن حاملي اإلقامة السوريين وخاصة أولئك الذين يعيشون على مسافة اجتماعية أساسًا تعطي النتائج بوضوح 

يستعينون ف ثقافية كبيرة من المجتمع الهولندي، ال يمكنهم دائًما العثور على طريقهم في نظام الرعاية الصحية الهولندي.

بطبيب األسرة والرعاية النفسية بصفة أقل من حاملي اإلقامة السوريين ذوي مسافة اجتماعية ثقافية صغيرة وحالة كلهم 

ن فبالرغم من معرفتنا بصحة السوريي .التفسير نهناك حاجة إلى بعض الحذر مالصحية متساوية. في الوقت نفسه 

ة إلى الرعاية مباشرة. كما أننا ال نعرف ما إن تمت االستعانة بأشكا  بديلة )النفسية( كما عاشوها لم نقم بقياس الحاج

 لرعاية المعالج النفسي أو الطبيب النفساني، مثال الخدمة االجتماعية أو مساند عيادة طبيب األسرة.

 

 (Jaco Dagevos (SCP)و Emily Miltenburg، 6التنوع في المشارك  )الفصل  2.5س.

المشاركة مثل تعلم اللغة الهولندية ومتابعة دورة دراسية والعمل مقابل أجر ال أنواع يوجد في السياسة دعم متزايد لفكرة أن 

نمّيز  اركة.المش نواعفي هذه الدراسة درسنا إلى أي مدى يتم الجمع بين أ تحدث واحدة تلو األخرى ولكن في الوقت نفسه.

مقابل أجر والبحث عن العمل والدورة التدريبية( والمشاركة في التعليم )متابعة تعليم في  بين المشاركة االقتصادية )العمل

التعليم االعتيادي ومتابعة دورة دراسية لغوية( والمشاركة االجتماعية )العمل التطوعي(. تسيطر متابعة الدروس اللغوية 

 حتى اآلن. (ُخمسالأو يبحثون عليه ) ُعشر(اللهم عمل )فقليل من السوريين  بكثير:المشاركة األخرى أقل شيوعًا  نواعوأ

ر من ُربعهم يوميًا أو ث. يقوم أك%15يقوم أكثر من ُربعهم بدورة تدريبية والمشاركة في التعليم االعتيادي محدود وللعلم 

ين من بنوع في المتوسط يقوم حاملو اإلقامة أسبوعيًا بالعمل التطوعي ولكن األغلبية ليست نشطة في هذا المجا .

ال أكثر(. يقوم ُربعهم بدورة دراسية لغوية فقط، وباإلضافة  2المشاركة في الوقت نفسه )هناك خمسة أنواع من المشاركة

إلى ذلك يحدث بانتظام أن الناس يجمعون بين دورة دراسية لغوية ونوع آخر من المشاركة، وهو في الغالب العمل 

 التطوعي.
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 هماغير  مجموعتان نشطتان ومجموعتان أاقل نشاطا  من للمشارك :ملفات مالمح أربع  

( بمتابعة كل واحد %66) اللغ يد  البحث على أربع مجموعات ذات أشكا  مميزة من المشاركة. تتميز أكبر مجموعة، 

( بالجمع بين %11) طاالباحثين النشتتميز مجموعة  لدورة دراسية لغوية، والمشاركة في األنواع األخرى محدودة نسبيًا.

يبحث الكثير نسبيًا في هذه المجموعة عن العمل وكثيرًا ما هم نشاط في العمل التطوعي ويقومون بدورة  األنشطة:

تدريبية. ويتابع الكثير منهم دورة دراسية لغوية. أما المشاركة في التعليم االعتيادي فهي منخفضة. تلفت مجموعة 

ر منهم ويتابع جزء كبي مشاركة األشخاص في التعليم االعتيادي.لحتما  الكبير ( النظر بسبب اال%6) المحبين للمعرف 

شترك مجموعتا تدورة دراسية لغوية كذلك. كما أن نسبة األشخاص العاملين أو القائمين بدورة تدريبية هي مرتفعة نسبيًا. 

أنواع متعددة من المشاركة. تشكل هاتان المجموعتان النشطتان الباحثين النشاط والمحبين للمعرفة في أنهما يجمعان بين 

(. تتميز بأن %17البداي  الحذرة (. وختامًا نمّيز مجموعة ٪17نسبة صغيرة نسبيًا من حاملي اإلقامة السوريين )معًا 

ورة دراسية تابع د ولكن جزء كبيرًا منهم سبق له أن األشخاص في هذه المجموعة ال تعودون تتابعون دورة دراسية لغوية،

ما أنه ب لغوية وعلى الرغم من أن النسبة ما تزا  منخفضة قد أدى كثير من األشخاص نسبيًا امتحان االندماج بنجاح.

ع أن توقفمن الم، قد تقدمت بشكل أكثر بقليل من المجموعات األخرى فيما يخص االندماجيبدو وكأن هذه المجموعة 

. أما نسبة األشخاص العاملين أو المتابعين لتعليم إلى حد مامنها لدى غيرهم رى أكبر في المجاالت األخ المشاركةتكون 

فهي مرتفعة بالمقارنة مع مجموعتي اللغة والباحثين النشاط، ولكن الفروق ليست متميزة جدًا. وباإلضافة إلى ذلك فنسبة 

اركة جزء من األشخاص في هذه المجموعة الباحثين عن العمل والقائمين بالعمل التطوعي هي منخفضة. يبدو وكأن مش

 ال تتبعها المشاركة في التعليم أو في سوق العمل بعد متابعتهم للتعليم اللغوي.

 

 ص بين أنواع المشارك يجمع ذوو التعليم العالي والشباب على وجه الخصو 

خارج هولندا  الذين تابعوا التعليم العاليمن المهم ما قاموا به خارج هولندا بالنسبة لطريقة المشاركة في هولندا. فالسوريون 

  أو كانوا يعملون هناك ينتمون بشكل أكثر من غيرهم إلى ملف الباحثين النشاط حيث تظهر أنشطة يمكن أن
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 (.ةيتدريب دورةالعمل التطوعي والقيام بو  طريق إلى سوق العمل )مثل البحث عن عملالتساعدهم في العثور على 

 ي.الهولندية أو القيام بالعمل التطوعاللغة عن طريق تعلم  الم كانوا نشاطًا في مكان اإليواء، مثويتميزون أيضًا بأنه

يتقون اللغة اإلنجليزية في كثير من األحيان نسبيًا وكثيرًا ما هم على اتصا  بالهولنديين األصليين. إن احتما  النساء 

بين للمعرفة ما تزا  تذهب إلى حنت أغلبية مجموعة الملالنتماء إلى مجموعة الباحثين النشاط أقل من غيرهن. كا

ان يتابع عدد ك هناك التعليم الثانوي أو التعليم المهني األساسي أو العالي. االمدرسة في سوريا وكثيرون منهم نسبيًا تابعو 

حد ما نرى لدى هذه  ىإل الملف. ذلكالعمر الصغير نسبيًا في متوسط عن مكن تفسيره ي قليل نسبيًا التعليم العالي، ولكن

المجموعة الصغيرة في السن نفس خصائص خلفية الباحثين النشاط: كان الكثير منهم نشطًا خال  فترة اإلقامة في مكان 

اإليواء وكثيرًا ما هم على اتصا  بالهولنديين األصليين، وباإلضافة إلى ذلك يتقون اللغة اإلنجليزية بشكل أكثر نسبيًا من 

لمحبين للمعرفة يعطون أنفسهم أعلى عالمة إلتقان اللغة الهولندية. نستنتج من ذلك أن هناك نوًعا من غيرهم. كما أن ا

الطليعة داخل المجموعة السورية التي أتت إلى هولندا بخصائص مواتية نسبًيا وتشكل حياتهم هنا من خال  أنواع مختلفة 

 من المشاركة.

 لى أي مدى تؤدي ملفات المشاركة هذه إلى اندماج ناجح أو ربما راكد.ر االهتمام في السنوات القادمة النظر إييث

 

 Willemو Roxy Damen ،7تصنيف حاملي اإلاقام  السوريين في نماذج اجتماعي  ثقافي  )الفصل  2.6س.

Huijnk (SCP)) 
الرغم  العالي قائمة علىهناك صور مختلفة فيما يخص المجموعة السورية. ما تزا  صورة المجموعة الحديثة ذات التعليم 

من أنها أقل بروًزا منها قبل بضع سنوات. من ناحية أخرى هناك صورة لمجموعة مهاجرة تتكون بشكل أساسي من 

من أجل اكتساب نظرة ثاقبة على المالمح  أشخاص محافظين يعتمدون في الغالب على مجموعة األصل الذاتي.

مجموعة بين قمنا بالبحث في العالقة بين تكوين االتصاالت االجتماعية )االجتماعية الثقافية لحاملي اإلقامة السوري

األصل والسكان األصليين( وتوجهات القيم )بما في ذلك أدوار الرجل/المرأة وقبو  المثليين( ومدى التعاطف مع 

 هنا. بارتياح البا المجموعة األصلية وهولندا والشعور 
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 ثالث  أنواع اجتماعي  ثقافي 

على الرغم من أن السوريين يقيمون بهولندا لفترة قصيرة نسبًيا إال أنه )قد( وجدت ضمنهم مواقف اجتماعية ثقافية مختلفة 

ويالَحظ بالخصوص التنوع االجتماعي الثقافي. يد  البحث على ثالثة أنواع اجتماعية ثقافية: االنفصا  المعتد  

ا األنواع بأنها معتدلة ألن هناك ال يزا  بعض االختالف في الخصائص وصفن .االندماج المعتد و  المشاركة المعتدلةو 

 يشارك .المشاركة المعتدلةمن حاملي اإلقامة السوريين إلى نوع  %40االجتماعية الثقافية ضمن األنواع. ينتمي 

. لهم ع المتلقيفي كل من المجموعة السورية والمجتم ةوثقافي ةوعاطفي ةاجتماعيمشاركة ن في هذه المجموعة و السوري

( %36ث بقليل )ينتمي أكثر من الُثل جرين اآلخرين.ااتصاالت كثيرة نسبيًا بكل من السوريين والهولنديين األصليين والمه

إلى نوع االنفصا  المعتد : لهم بوجه عام عالقات اجتماعية وعاطفية أقوى من غيرهم بمجموعة األصل وهم محافظون 

للسوريين ضمن هذا النوع عالقة  :االندماج المعتد ( إلى نوع %24نتمي تقريبًا الُربع )ي نسبيًا من حيث توجه قيمهم.

 اجتماعية وعاطفية قوية نسبيًا بالمجتمع الهولندي وتوجه قيمهم هي أكثر تقدمية من النوعين اآلخرين.

 

 واندماجا   مشارك   أكثر  واللغ  الهولندي  والتعليم والعمل: AZCإاقام  اقصيرة نسبيا  وأكثر نشطا في مركز 

وتكلم اللغة الهولندية )و/أو  AZCوالقيام بأنشطة في مركز  AZCفي مركز نسبيًا هناك عالقة بين إقامة قصيرة 

( ةزئي)الج ةالثقافي ةاالجتماعي لمشاركةاإلنجليزية( والذهاب إلى المدرسة أو العمل في هولندا من جهة ومن جهة أخرى ا

 (.المشاركة المعتدلةو/أو نوع  االندماج المعتد في المجتمع الهولندي )نوع 

 اًا ألن ينتمو لهم احتما  كبير نسبي هروبيلفت النظر أن حاملي اإلقامة السوريين الذين عاشوا تجارب سلبية كثيرة خال  ال

 .المشاركة المعتدلةأو نوع  االندماج المعتد إلى نوع 

فسية وتجارب االستبعاد والتدين القوي لدى حاملي اإلقامة السوريين المرّكزين في الغالب على وجدنا عدم الصحة الن

مجموعة األصل )نوع االنفصا  المعتد ( بصفة أكثر من غيرهم. تنتمي كثيرة نسبيًا من النساء إلى نوع االنفصا  

 .االندماج المعتد بيًا إلى نوع المعتد  بينما ينتمي السوريون ذوو مستوى عالي من التعليم كثيرًا ما نس
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 خلفيات االختالف: عوامل سابق  للهجرة وعوامل الهجرة وعوامل منسوب  إلى ما بعد الهجرة 3س.

 

قضى حاملو اإلقامة السوريون معظم حياتهم خارج هولندا، وقد جاء معظمهم إلى هولندا في يروف صعبة وبدأوا في 

هم )مثال وضعية عيشإننا نفترض أن كاًل من هذه المراحل تؤثر في  في مكان اإليواء.هذا البلد من جديد بعد فترة إقامة 

هذا فمّيزنا لالصحة النفسية( واندماجهم )مثال كيفية المشاركة والوضعية االجتماعية الثقافية، ومنها نية البقاء في هولندا(. 

امل السابقة تتعلق العو امل المنسوبة إلى ما بعد الهجرة. في هذه الدراسة بين العوامل السابقة للهجرة وعوامل الهجرة والعو 

للهجرة بين أمور أخرى بالوضع االجتماعي االقتصادي )التعليم المتاَبع وحالة العمل والمستوى المهني( خارج هولندا. نعد 

يواء اإل مدةتعلقة بمدة الهروب والتجارب خال  الهروب عوامل الهجرة. أما العوامل المنسوبة إلى ما بعد الهجرة فهي م

 وبالحياة في هولندا.

 

رأس المال السابق للهجرة: يشارك ذوو مستوى تعليمي عاٍل مشارك  أكثر نشطا  من غيرهم ولهم مساف  اجتماعي  

 ثقافي  أاقل من غيرهم

تمي بشكل فمن قد تابع تعليمًا عاليًا في سوريا ين ترتبط الخصائص التي يأتي بها السوريون إلى هولندا بنوع المشاركة.

. يتميزون بالقيام في الوقت نفسه بأنشطة قد تساعدهم في العثور الباحثين النشاطأكثر من غيرهم إلى ملف المشاركة 

ذلك لهم  باإلضافة إلى على الطريق إلى سوق العمل )مثال البحث عن العمل والقيام بالعمل التطوعي والدورة التدريبية(.

عالقات اجتماعية وعاطفية وثيقة بالسكان األصليين بشكل أكثر من غيرهم وهم أقل التوجه إلى مجموعة األصل )نوع 

ر الذي أكثر من غيرهم، األمبشكل (. في الوقت نفسه يميل ذوو مستوى تعليمي عاٍ  إلى مغادرة هولندا االندماج المعتد 

مع االجتماعي. ما إن كان األشخاص يعملون في سوريا أم ال هو عامل ذو أهمية يرجع إلى رأيهم األكثر سلبًا في المجت

بشكل خاص بالنسبة لدرجة المشاركة في هولندا )كان تقريبًا الجميع ضمن ملف المشاركة للباحثين النشاط يعمل خارج 

 ي (. لم نجد أية عالقات فهولندا، في حين أن َمن كان طالبًا هناك هو موجود في ملف المحبين للمعرفة بشكل إضافي
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ا أو أي عليه في سوري  الميادين األخرى المدروسة هنا. كما أنه ال توجد صلة واضحة بمستوى التعليم الذي تم الحصو 

 تعاني طبقات واسعة من حاملي اإلقامة السوريين من عدم الصحة النفسية. بلد آخر عندما يتعلق األمر بالصحة النفسية:

 

 الهروبعوامل الهجرة: 

كثيرة نسبيًا فيعانون من عدم الصحة النفسية بصفة أكثر من تجارب سيئة خال  الهروب وا شاألشخاص الذين عا أما

تؤثر الصحة النفسية على المجاالت األخرى، مثال الوضعية االجتماعية الثقافية. يحوي السوريون الذين يركزون  .غيرهم

لمعتد ( المزيد من األشخاص المصابين بصحة نفسية سيئة بالمقارنة بشكل أساسي على مجموعة األصل )االنفصا  ا

 مع المجموعتين االجتماعيتين الثقافيتين األخريين.

 

 ما بعد الهجرة: كيف يؤثر اإليواء على حاملي اإلاقام ؟

الصحة  في تشير الدراسة وخاصة بالنسبة للرجا  إلى أن األشخاص الذين أقاموا بمواقع إيواء متعددة يعانون من ضعف

ما يثير االهتمام بالنسبة إلى المشاركة هو أن من كان نشطًا ومشاركًا في مكان اإليواء،  .أكثر من غيرهمبصفة  يةنفسال

مثال تعلم اللغة أو قام بالعمل التطوعي، هو نشط ومشارك كذلك خارج مكان اإليواء؛ وجدناهم كثيرًا ما في ملفي الباحثين 

المسافة  قلتام بأنشطة كثيرة خال  هذه المدة، كلما النشاط والمحبين للمعرفة. كلما كانت مدة اإليواء قصيرة وتم القي

من المستحيل أن نقو  إلى أي مدى هذا هو أثر سببي، ولكن الصلة تلفت  االجتماعية الثقافية إلى المجتمع المتلقي.

 النظر.

 

 العيش في هولندا

ى ذلك باإلضافة إل .رهمبشكل أكثر من غي ن يعاني من عدم الصحة النفسيةالتمييز في كثير من األحيل تعرضَمن 

 البقاء في  في ميل منخفض إلى انُيسهمالتمييز والرأي السلبي في المناج االجتماعي فيما يتعلق بمجموعات المهاجرين ف
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ن الذين هم أقرب إلى التيار الرئيسي الهولندي من يأما السوري و مجموعة األصل.حهولندا وتوجه القيم بصفة أكثر ن

بين أمور أخرى بوجهات النظر حو  المساواة بين الجنسين، فهم أكثر مياًل إلى البقاء في هولندا. غيرهم وهو يقاس من 

ما أن ك إن الشعور بأنه يسمح لك باالنتماء إلى البلد وااللتزام بالقيم المشتركة في هولندا ُتسهم في التركيز على هذا البلد.

كثر من غيرهم إلى ملف االنفصا  المعتد  واألشخاص المعّلقون الدين يلعب دورًا: فالمسلمون النشاط ينتمون بشكل أ

ألهمية كبيرة على دينهم يميلون بشكل أكثر من غيرهم إلى المغادرة. تبين أن االتصاالت بالسكان الهولنديين األصليين 

هم ير األكثر نشاطًا لديهم في المتوسط اتصاالت أكثر من غ ترتبط بمدى المشاركة: فاألشخاص ضمن الملفات

 :ع المشاركةارب التضمن واالستبعاد والصحة النفسية وأنوا جالمسافة االجتماعية والثقافية وتتتداخل صليين. بالهولنديين األ

اكل االستبعاد ويعانون أقل من غيرهم من مشتجربة يعيشون أقل من غيرهم قليلة فاألشخاص ذوو مسافة اجتماعية ثقافية 

 المشاركة من غيرهم.أكثر أنواع بين نفسية ويجمعون 

 

 اعتبارات للسياس  4س.

 

؛ COA 2019والحكومة ) COAفي السنوات األخيرة قد تم وضع العديد من السياسات من قبل البلديات وهيئة 

Dagevos  ب؛ 2018وآخرين/Razenberg  ب؛ 2018وآخرين/SER 2018 .)اندماجإلى تسريع السياسة هدف ت 

يام للقلتعلم اللغة و  مكان اإليواءفي  مكانياتزيادة اإلعن طريق من بين أمور أخرى وذلك في هولندا  حاملي اإلقامة

وسوق  حامل اإلقامةخصائص مع بشكل أفضل  االنتقا  إلى خارج اإليواء تنسيق( و مفيد"نتظار االتطوع )"وقت بالعمل 

أجل تجهيز حاملي اإلقامة بشكل ينشط عدد كبير من البلديات في السياسة من  العمل المحلي )"الفحص والمطابقة"(.

أفضل من ذي قبل وتوجيههم بنشاط نحو العمل. سنذكر اآلن عددًا من نقاط االهتمام من أجل السياسة والتي تترتب 

الة يدعم في هذه الح وضعت في السنوات األخيرة.قد سيكون هناك تداخل جزئي بالسياسات التي  البحث. نتائجعلى 

 مثل هذه السياسة. رغم أن أغلبية ساحقة من حاملي اإلقامة الذين قدموا إلى هولندا منذ سنة البحث الحاجة إلى مواصلة 
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قد حصلت على رخصة إقامة مؤقتة، تهدف السياسة القائمة والمتطورة إلى االندماج في هولندا. نتبع ذلك المنهج  2014

ذي تبقى في هولندا، األمر السفي هذا البند كذلك. فتبين من التجارب مع مجموعات سابقة من الالجئين أن األغلبية 

 يجعل التشديد على سياسة االندماج معقواًل.

 

 اندماج حاملي اإلاقام  سياس  ذات التحمليتطلب 

دؤوا يتعين على الناس أن يب ، ما أصعب عملية اندماج حاملي اإلقامة.هذه الناحيةيظهر هذا التقرير وهو ليس فريدًا من 

إن المشاكل النفسية وتنظيم لم شمل األسرة وتعلم اللغة الهولندية هي عدة عوامل تؤدي إلى أن المشاركة في من جديد. 

التعليم أو سوق العمل يتطلب وقته. هذا ليس ببيان جديد على حد ذاته. فتمّيزوا كذلك الالجئون القادمون إلى هولندا في 

يحدث من جديد لدى مجموعة حاملي اإلقامة السوريين نفس الشيء التسعينات ببدء صعب في سوق العمل. نرى أن 

لهذا فمن المهم أن يتوفر في  (.CBS 2018ألخرى، راجع )وبالمناسبة فينطبق نفس الشيء على مجموعات األصل ا

 SER؛ 2019وآخرين  Klaver؛ 2018وآخرين  Beckers السياسة الخاصة بحاملي اإلقامة شيء من التحمل )راجع

2018.) 

 

 جمع اقليل حتى اآلن بين العمل والمدرس 

اللغة والعمل ومتابعة تعليم( محدودة وذلك على  إن نسبة حاملي اإلقامة التي تجمع بين أنواع متعددة من المشاركة )تعلم

الرغم من أن البحث والسياسة يدعوان إليه على نطاق واسع. تشير نتائجنا إلى أن أغلبية حاملي اإلقامة السوريين 

لعمل االساحقة هي نشطة في تعلم اللغة الهولندية. يتم الجمع بانتظام بينه وبين العمل التطوعي مثاًل، والجمع بينه وبين 

أو التعليم أقل شيوًعا بكثير. يبدو أيضًا وكأن هناك مجموعة قد انتهى األمر بها في حالة انتظار نوعًا ما. تدرك البلديات 

أن تنظيم هذا ليس بأمر سهل )راجع أيهرت  الواقعة( ولكن 2019وآخرين  Klaverأن هناك حاجة إلى مقاربة متوازية )

Oostveen  2018وآخرين.) 

 قع أن تزداد إمكانيات البلدية إلنشاء مثل هذه الهياكل بعد إدخا  نظام االندماج الجديد. ولكن إدخا  النظام من المتو 
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في هذا الغضون تحضر بعض  حالياً(. 2021كانون الثاني  1المخطط هو  دخالالجديد سيستغرق بعض الوقت )تاريخ اإل

البلديات نفسها للنظام الجديد. يمكنهم تركيز التغييرات الناتجة عنه في السياسة على تنظيم إمكانيات الجمع بين أنواع 

 المشاركة، وليكون مصدر إلهامها عندئذ األمثلة العملية الناجحة التي تم تطويرها في السنوات األخيرة.

 

 االهتمام بالنساء

ر في السياسة البلدية من تركيز االهتمام خاصة لمشاركة الرجل وأن اهتمام السياسة سيختفي بمجرد عثوره هناك خط

تذكر بلدية روتردام هذه المشكلة كنقطة /ب(. 2018 وآخرين Razenbergمن اإلعانة المادية ) عدم عيشهعلى العمل و

(. كما أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أهمية 2018ردام اهتمام خاصة في مقاربتها الجديدة لحاملي اإلقامة )بلدية روت

وآخرين  Razenberg؛ 2019وآخرين  Oostveenاهتمام السياسة بمشاركة النساء ضمن مجموعات الالجئين )

 /أ(.2018

يشير هذا التقرير إلى أن وضعية حامالت اإلقامة أسواء من وضعية الرجال. فصحتهن النفسية أقل جودة ومشاركتهن 

ال. وبالتالي فيؤكد هذا التقرير ضرورة االهتمام جخر وهن في الغالب داخل الشبكات السورية بشكل أكثر من الرتتأ

 بوضعية المرأة.

 

 اإليواء: أكثر نشاطاً وأقل انتقاالً إلى موقع آخر

د اإليواء هم نشاط بعنرى فكرة مدة االنتظار المفيد من جديد في هذا التقرير. إن األشخاص الذين كانوا نشاطاً في مكان 

اعية كثيراً ما بمسافة اجتم نيتميزوإلى ذلك اإليواء كذلك وكثيراً ما يجمعون بين أنواع مختلفة من المشاركة. باإلضافة 

( إلى 2018وآخرين  Weedaكان قد أشار البحث ضمن حاملي اإلقامة في روتردام ) ثقافية قليلة نسبياً للسكان األصليين.

أخذ يوصى بان ت ه النتيجة بالنسبة إلى الرجال.ذالعالقة بين عدد مواقع اإليواء والصحة النفسية. تؤكد هذه الدراسة ه

أيًضا في أوقات التدفق العالي، ألنه في هذه األوقات على اعتباره السياسة ذلك في االعتبار قدر اإلمكان، ومن المفضل 

 د المرات التي يغير فيها طالبو اللجوء الموقع كبيًرا.وجه التحديد يكون عد
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 عدم الصح  النفسي : رعاي  منفتح  وخبرة في المجموع  المستهدف 

تعاني طبقات واسعة من حاملي اإلقامة السوريين من مشاكل نفسية. وفي الوقت نفسه ال يستعين إال جزء قليل منهم 

يب سوريين الذين ليسوا بصحة نفسية جيدة بمعالج نفسي أو طببين كل ثمانية من فقط بالرعاية النفسية. فاتصل واحد 

ليس كلهم بحاجة إلى الرعاية ولكنه من المحتمل جًدا أن نسبة )كبيرة( منهم ال يستطيعون العثور على الطريق  نفساني.

)بما في  ة لدى كال الجانبينإلى رعاية صحية نفسية جيدة. ربما يرتبط التناقض بين العرض والطلب بالعوامل الموجود

ذلك اعتبار الرعاية الصحية النفسية تابو والجهل بالرعاية النفسية من جانب حاملي اإلقامة السوريين وعدم كفاية الخبرة 

 وحشمة التصرف من جانب مؤسسات الرعاية(.

االستعانة  انخفاضإلى جنب مع  تظهر هذه الدراسة أيضًا ان المسافة االجتماعية الثقافية الكبيرة نسبيًا تسير جنباً 

بالرعاية. من المهم من أجل رفاهية السوريين الذين يعانون من مشاكل نفسية أن تتم مالحظة هذه المشاكل في مرحلة 

تعد معالجة اإلشكالية النفسية مهمة أيًضا بسبب التفاعل بين مبكرة وجعلها موضوع مناقشة بطريقة حساسة ثقافيًا. 

واألنشطة في مجاالت أخرى من الحياة، مثل التعليم وإيجاد العمل والدخو  في العالقات االجتماعية الصحة )النفسية( 

وتعلم اللغة الهولندية. وبالتالي فإن بذ  الجهود في مرحلة مبكرة في سبيل المشاكل الصحية يمكن أن يشّكل مساهمة 

 مهمة في الوضعية في العديد من مجاالت الحياة األخرى.

 

 بالترحيب واالندماج االجتماعي الثقافي والصح  النفسي  تسير يدا  بيدالشعور 

لى االتصاالت ع من غيرهم أكثرتركيزًا ، يركزون مناسبًا للمهاجرينإن السوريين الذين يعتقدون أن هولندا توفر مناًخا 

ماعي الثقافي ذا "االلتحاق" االجتيرتبط ه وفي كثير من األحيان يلتزمون بالقيم التقدمية.ين األصلي ينالهولندي سكانالب

حتمل أن يبذ  من الم بصحة نفسية أفضل وأنواع أكثر نشاًطا من المشاركة ونية البقاء في هولندا. اً إيجابيارتباطًا أيًضا 

األشخاص الذين يعتزمون البقاء جهدهم من أجل االندماج بصفة أكثر من غيرهم. ويثير القلق أن حاملي اإلقامة ذوي 

 اٍ  على وجه الخصوص يرون بطريقة غير إيجابية في المناخ االجتماعي فيما يتعلق بالمهاجرين، وبالتالي فهم تعليم ع
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أقل مياًل إلى البقاء في هولندا. لهذا فمن المهم التواصل مع حاملي اإلقامة والحفاظ على االتصا  بهم. ال يشكل هذا 

ة ، ولكن الواقعيتمييز وبمداوالت اجتماعية متكررة بين الجماعاتمهمة سهلة للسياسة: الهدف هو مجتمع جامع دون 

 إن تشجيع المشاركة في سوق العمل هو محرك مهم لتحقيق ذلك باالختالفات في اللغة والثقافة والدين.يبدأ ، و متصلبة

 اح البا بارتيشعور كن أن تساهم مساعدة السوريين في إيجاد العمل في االتصاالت االجتماعية والمهذه األهداف. من الم

من الممكن أيضًا أن يساهم هذا في تخفيض المشاكل النفسية التي يثيرها بين أمور أخرى المشاكل المالية،  في هذا البلد.

 كما يستفاد من هذا البحث. تظل مساعدة حاملي اإلقامة في الحصو  على العمل أكبر تحٍد سياسي في السنوات القادمة.

 

 الملحوظات
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