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ملخص ونتائج
S.1

الهدف من إجراء البحث وأسئلة البحث وأساليبه

إنها دراسة نوعية للوضع االجتامعي والثقايف لحاميل اإلقامة السوريني واإلريرتيني من أجل الحصول عىل معلومات متعمقة حول النتائج
السابقة لدراسة مجموعة طالبي اللجوء وحاميل اإلقامة التي قام بها مكتب التخطيط االجتامعي والثقايف ) (scpواملكتب املركزي لإلحصاء
) (cbsومركز البحث العلمي والتوثيق ) (wodcواملعهد الوطني للصحة العامة والبيئة ) .(rivmتم التحقيق بشكل مكثف يف أوضاع
وآراء وأفكار حاميل اإلقامة السوريني خصوصاً عىل مدى فرتة زمنية بواسطة بيانات التسجيل وأسئلة االستطالع .1يتكون املرشوع أيضً ا من
عدد من الدراسات النوعية املتعمقة .أجريت الدراسة النوعية األوىل بني حاميل اإلقامة اإلريرتيني وركّزت عىل الهروب والحياة اليومية يف
هولندا ) .(Sterckx and Fessehazion 2018تناولت الدراسة الثانية تجارب حاميل اإلقامة السوريني مع سياسة املشاركة الهولندية
) .(Van Liempt and Staring 2020إنها الدراسة النوعية الثالثة املتعمقة التي تركّز عىل الوضع االجتامعي والثقايف لكل من حاميل
اإلقامة السوريني واإلريرتيني.
يتم فيام يتعلق بوضع املهاجرين إجراء املقارنة بني املجاالت الهيكلية لالندماج (سوق العمل والتعليم واإلسكان والصحة) واملجال
االجتامعي والثقايف (الشبكات االجتامعية وأشكال التعبري الثقايف واألفكار ،وأنواع التطابق).
نركّز عىل املجال األخري يف هذا التقرير وننظر إىل ثالثة مجاالت :االجتامعية والثقافية والعاطفية .نهتم بشكل خاص مبا يحدث عندما
يتواصل أشخاص من األمناط الثقافية املختلفة مع بعضهم البعض :حاملو اإلقامة وأبناء البلد (من خلفية مهاجرة أو بدون خلفية مهاجرة).
يتع ّرف املهاجرون عىل املجتمع الجديد الذي وصلوا اليه مؤخ ًرا يف املقام األول من خالل االتصاالت التي يقومون بها وبواسطة مقارنة
انطباعاتهم مع املجتمع الذي يعرفونه (املجتمع الذي تركوه) .يؤ ّدي االتصال بني الوافدين الجدد وأبناء البلد ،من ضمنه ،إىل إنشاء
شبكات اجتامعية جديدة وأن التصورات واألمناط الثقافية ميكن أن تتغري عىل كال الجانبني .وتسمى هذه العملية أيضً ا بالتثاقف
) .(Berry 1997، 2006ميكن أن يؤ ّدي ذلك أيضً ا إىل أن الناس ينظرون إىل ثقافتهم ومجتمعهم بطريقة مختلفة.
الخيارات التي يتخذها املهاجرون ،سواء كانوا مجربين أم ال ،يف بيئتهم الجديدة تس ّمى باسرتاتيجيات التثاقف وذلك فيام يتعلق بتكوين
شبكاتهم االجتامعية والحرص عىل الحفاظ عىل أفكار وأمناط ثقافية معينة .مت ّيز األدبيات عمو ًما أربعة أنواع :االنسجام واالندماج والعزل
والتهميش ) 2006 ،1997 Berry؛  .(2011 Phillimoreأن الرتكيز (االجتامعي والثقايف) عىل املجموعة األصلية من جهة واملجتمع املضيف
من جهة أخرى ،هي العوامل املهمة يف هذا .فريكّز املهاجر عىل سبيل املثال اجتامع ًيا وثقاف ًيا عىل املجتمع املضيف أثناء االنسجام .ويركّز
يف حالة العزل اجتامعيًا وثقافيًا عىل مجموعة بلده األصلية .ويو ّجه اهتاممه يف حالة االندماج عىل كل من املجموعة األصلية واملجتمع
املضيف .ويف حالة التهميش ينسحب الناس وليس هناك تو ّجه نحو املجتمع املضيف وال املجموعة األصلية.
ثالثة أنواع من األوضاع االجتامعية والثقافية يف الدراسة الكمية للوضع االجتامعي  scpلقد ح ّدد مكتب التخطيط االجتامعي والثقايف
والثقايف لحاميل اإلقامة السوريني ،والتي ميكن أن ترتبط جزئ ًيا بثالث من االسرتاتيجيات األربع املذكورة أعاله :العزل املعتدل ،واالندماج
املعتدل واالنسجام املعتدل ) .(Damen and Huijnk 2019و ُوجد أن  %40من حاميل اإلقامة السوريني ينتمون لفئة االندماج
املعتدل .يُعترب السوريون يف هذه املجموعة مندمجون اجتامع ًيا وعاطف ًيا وثقاف ًيا يف كل من املجموعة السورية واملجتمع املضيف
حيث لديهم اتصال كبري نسبيًا مع كل من السوريني والهولنديني من خلفية مهاجرة أو بدون .يقع أكرث من الثلث بقليل ) (%36تحت
فئة العزل املعتدل :فيحافظون عمو ًما عىل روابط اجتامعية وعاطفية أقوى مع املجموعة األصلية ولديهم قيم محافظة نسب ًيا .يقع ما
يقرب من الربع ) (%24ضمن فئة االنسجام املعتدل .يحتفظ السوريون يف هذه الفئة بارتباط اجتامعي وعاطفي قوي نسبيًا باملجتمع
الهولندي ،وقيمهم أكرث تقد ًما من توجهات ذوي العزل املعتدل واالندماج املعتدل.

 1للحصول عىل نظرة عامة حول أحدث البيانات راجع https://digitaal.scp.nl/syrische-statushouders-op-weg-in-nederland/
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نستخدم أساليب ومفاهيم مشابهة يف هذا البحث النوعي مثلام استخدمت يف دراسة مكتب التخطيط االجتامعي والثقايف  scpأعاله ،لكننا
يفس بها حاملو اإلقامة السوريون واإلريرتيون الثقافة الهولندية وثقافة املجموعة األصلية
نركّز عىل الناس وراء األرقام ،أي الطريقة التي ّ
والفرق ،إن وجد ،الذي يشعرون به يف بعض املجاالت بني الثقافتني والرتكيز عىل أحدهام أو كليهام.
نقوم يف هذه الدراسة بالتحقيق واإلجابة عىل األسئلة التالية عىل وجه التحديد:
 .1ما هي السامت املميزة للثقافة الهولندية وفقاً لحاميل اإلقامة؟
 .2ما هي السامت التي تعترب إيجابية وأيها سلبية؟
 .3ما هي السامت املميزة لثقافة املجموعة األصلية وفقاً لحاميل اإلقامة؟
 .4إىل أي مدى تشابه سامت الثقافة الهولندية سامت ثقافة بلد األصل أو املجموعة األصلية وفقاً لحاميل اإلقامة أو تختلف عنها؟
 .5إىل أي مدى يشعر حاملو اإلقامة باالرتباط مبجموعة األصل و/أو هولندا؟
تغي حاملو اإلقامة (أو يشعرون أنهم تغريوا) يف الفرتة القصرية التي يقيمون فيها بهولندا؟
 .6إىل أي مدى ّ
 .7ما هي أهمية االختالفات الثقافية بني هولندا وبلد األصل بالنسبة لحاميل اإلقامة وما هو تأثريها عىل الشبكات االجتامعية وتحديد الهوية
واملنظور املستقبيل لحاميل اإلقامة يف هولندا؟

أساليب البحث

هذا البحث وصفي بطبيعته ويقدم نظرة ثاقبة للعامل من وراء األرقام املتعلقة بالوضع االجتامعي والثقايف لحاميل اإلقامة السوريني
واإلريرتيني .أجريت مقابالت متعمقة يف املرحلة األوىل من الدراسة مع خمسة عرش من حاميل اإلقامة .طُلب منهم قبل املقابلة تسجيل
عنارص مختلفة من حياتهم يف هولندا بواسطة مهام يقومون بها يومياً.

وباإلضافة إىل ذلك تم تشكيل أربع مجموعات يتم الرتكيز عليها .تم تصنيف املجموعات حسب بلد األصل والجنس ،مام أ ّدى إىل تشكيل مجموعة
تضمها الذكور واإلناث يف كل من املجموعتني السورية واإلريرتية .قد تم اختيار هذا التصنيف ،من ضمنه ،ملناقشة املواضيع الحساسة املتعلّقة
بالجنسني بشكل مفتوح قدر اإلمكان.

تبي الدراسات بني حاميل اإلقامة أن مستوى التعليم يؤثر عىل
هناك عدد كبري من األشخاص أعىل تعليامً من بني املستجيبني لهذا البحثّ .
وضعهم االجتامعي والثقايف يف هولندا .نسبة األشخاص املتعلمني أعىل بكثري ) (%38يف مجموعة االنسجام املعتدل منها يف مجموعة
االندماج املعتدل أو العزل (كالهام ).(Damen and Huijnk 2019; 153) (%27

لذلك ميكننا أن نتوقع أن املشاركني الذين قابلناهم سيظهرون باملتوسط اهتامماً أكرب باملجتمع الهولندي مقارنة بباقي مجموعة حاميل اإلقامة
السوريني واإلريرتيني.
S.2

ملخص أهم نتائج هذا البح

الهولنديون مضيافون ومنغلقون يف نفس الوقت يف نظر حاميل اإلقامة

يرى حاملو اإلقامة أن هولندا (مثل العديد من مجموعات املهاجرين األخرى) دولة آمنة وحرة ومنظمة ومزدهرة ومتسامحة .يكون للناس
رأي إيجايب بشكل عام بشأن املناخ االجتامعي يف هولندا ويشعرون بالرتحيب هنا .الحظ املستجيبون أن هناك حديثًا مفتو ًحا يف هولندا
حول مواضيع غالبًا ما تكون من املواضيع التي ت ُح ّرم التقاليد ذكرها يف بلد املنشأ (السياسة ،الجنس ،الدين) .ميكنك أن تقول ما تريده
يف هولندا ،وأنت حر يف أن تكون شخصاً نشطًا سياس ًيا وأن تصبح الشخص الذي تريد أن تكونه .عىل الرغم من أن املشاركني يف املقابالت
يذكرون ويق ّدرون بالتأكيد الحرية السياسية يف هولندا ،إال أنهم يشددون خاصة عىل الدرجة العالية من الحرية االجتامعية التي يعيشونها
يف هولندا (مقارنة بسوريا  /إريرتيا).
يُنظر إىل الهولنديني عمو ًما عىل أنهم ودودون ومتعاونون .ويف نفس الوقت يعاين حاملو اإلقامة السوريون واإلريرتيون من أن الهولنديني
مغلقون ومبتعدون يف بعض الحاالت .فيصف بعض املستجيبني الشخص الهولندي بصورة الباب املغلق .يشري هؤالء املستجيبون إىل أن
األمر يحتاج إىل الجهد لتجاوز االتصال السطحي .تسبّب املحاوالت الفاشلة املتكررة إلجراء اتصاالت االحباط لدى بعض املستجيبني .يقول
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حاملو اإلقامة إنهم يف السنوات األوىل من إقامتهم هنا كانوا يتعاملون بشكل أسايس مع هولنديني حسني النية كانوا يساعدون الالجئني.
يف املرحلة التالية (التي يتواجد فيها معظمهم اآلن) ،يتواصل حاملو اإلقامة يف األغلب مع هولنديني آخرين (الجريان والزمالء) والذين
يظهرون يف بعض الحاالت القليل من االهتامم بالتواصل ،أو حتى يكونون معادين ويرفضون االتصال .من الالفت للنظر أن املستجيبني
أشاروا إىل أن التواصل مع الهولنديني من أصول مهاجرة (غري السوريني  /اإلريرتيني) يتم بسهولة أكرب .فال يشعرون فقط بأنهم أقرب إىل
هذه املجموعة من الهولنديني (من وجهة نظر ثقافية) ،ولكن أيضً ا أن هذه املجموعة أكرث إقباالً عىل التواصل.
يُق ّدر أسلوب التواصل املبارش للهولنديني طاملا أنه بناء وإيجايب .ولكن يف بعض الحاالت يشعر حاملو اإلقامة أن األسلوب الهولندي الحازم
املبارش مييل نحو اإلهانة واالستبعاد .فيشعرون بأن هذه الطريقة املبارشة عبارة عن طريقة ملنح حاميل اإلقامة الشعور بأنهم ال ينتمون
إليهم ولتوضيح أنهم مختلفون .ق ّدم املشاركون يف البحث أمثلة مختلفة عىل تجارب التمييز واالستبعاد من ِق َبل الهولنديني يف العمل أو
املدرسة أو أثناء التدريب للعمل .إن أمثلة حاميل اإلقامة عىل أساليب االستبعاد يف تلك املحيطات تحدي ًدا ت ُلقي للكثري منهم بظالل عىل أن
العامل الخارجي الهولندي والذي سيدخلون فيه بشكل متزايد يف املرحلة التالية من عملية االستقرار ميكن يف بعض الحاالت أن يكون بيئة
غري مبالية أو حتى معادية.
يالحظ حاملو اإلقامة أنه يف بعض الحاالت يجب عليهم الدفاع عن حقوقهم بشكل أفضل (تظهر نفسك بشكل أفضل إذا لزم األمر) وأن
يكونوا أكرث قدرة عىل التعبري عن رغباتهم وطموحاتهم الشخصية بشكل رصيح وأن يكونوا عىل استعداد للتحدث مع اآلخرين عن أنفسهم
(ما الذي فعلته يف عطلة آخر األسبوع؟) .قد يبدو االختالف يف طرق التواصل تافها ولكن ميكن أن يكون له توابع مهمة مع مرور الوقت.
ميكن أن يبدو االنتظار والرتقب يف االتصاالت مع مقدمي الرعاية أو أصحاب العمل املستقبليني عىل أنه عدم االهتامم وأن يؤ ّدي إىل عدم
املساعدة أو عدم اختيارهم كام يجب.

تتيح الحرية االجتامعية يف هولندا الفرصة التخاذ قرارات فردية
يأيت حاملو اإلقامة السوريون واإلريرتيون من بلدان تكون فيها األفكار أكرث تحفظًا عامة ويكون املجتمع فيها أكرث تقليدية من جميع
النواحي (عىل الرغم من وجود فرق مهم بني املناطق الحرضية والريفية) .يرى حاملو اإلقامة أن هناك مساحة أكرب يف هولندا لتنظيم
الحياة وفقًا لطريقة التفكري الخاصة أكرث منها يف البلد األصيل .الضغط من أجل االمتثال لتوقعات األرسة أو املجتمعات الدينية أقل يف
هولندا .فيلعب مستوى املعيشة املرتفع وشبكة األمان االجتامعي الواسعة يف هولندا أيضً ا دو ًرا يف قدرة اتخاذ خيارات مستقلة .يرى بعض
فرصا ألنفسهم للعيش بشكل مختلف عن ذي قبل .متنح طريقة التفكري املنفتحة الهولندية بجانب اإلمكانيات
املستجيبني وخاصة اإلناثً ،
ويفس حاملو اإلقامة
(االجتامعية واالقتصادية والقانونية) للتنمية الذاتية الفردية بعض املستجيبني الفرصة لتطوير أمناط حياة وآراء بديلةّ .
النسبة املرتفعة لحاالت الطالق بني العائالت السورية واإلريرتية يف هولندا جزئياً بهذه الطريقة.
يشري حاملو اإلقامة إىل أنهم يشعرون بالحرية يف أن يكونوا عىل طبيعتهم هنا .وهذا ينطبق عىل الزوج التقليدي واألرثوذكيس ولكن أيضً ا
عىل زوجته املتحررة والتي لديها صديقات هولنديات يدعمنها يف سعيها نحو حياة ذات توجه أكرث فرديةً .ونرى أيضً ا استعداد املستجيبني
للبحث عن حلول وسط أو للتكيف إىل حد ما أينام تتعارض العادات والتقاليد .تظهر اسرتاتيجية التثاقف (االندماج املعتدل) بشكل خاص
يف املسائل الدينية ،سواء مع املسلمني أو املسيحيني .ولكن ال تشري الحلول أو التعديالت العملية (عىل سبيل املثال يف مكان العمل) مبارشة
مهم يف حياة حاميل اإلقامة املتدينني ،رغم أن هناك حاملو إقامة إريرتيون وسوريون آخرون
إىل انخفاض التدين .فال يزال يلعب الدين دو ًرا ً
يشريون إىل أنهم ينظرون إىل الدين بنظرة أكرث فردية.
يحتفظ عدد من املستجيبني الدينيني بآراء أكرث تحفظًا أصلها يف بلد املنشأ (حول دور املرأة أو قبول املثلية) ويدافعون عن رشعيتها عىل
أسس دينية .يرون أن التكيف مع طريقة الحياة الهولندية ليس رضوريًا عىل أساس الحجج الدينية ويُظهرون الرتكيز عىل مجموعة األصل
(الدينية) (العزل املعتدل) .من املعتقد أن هذه اآلراء ال يجب أن تكون عقبة أمام املشاركة (باملعنى الواسع) يف املجتمع الهولندي .لكن
هذا ال يعني أنهم ال يتكيفون باملعنى املطلق .يف بعض اإلجابات أظهروا تعديالت (بسيطة) يف سلوكهم يف التعامل مع الهولنديني ولكن
يبدو أنه من املرجح أن يؤثر موقفهم املبديئ إىل حد ما عىل الشبكات ومشاعر االنتامء التي يظهرها هؤالء املستجيبون .فسيثري التعبري
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عن وجهات النظر املحافظة عىل سبيل املثال ردود فعل وأسئلة من الزمالء أو الجريان .ويف بعض الحاالت ميكن أن يؤ ّدي ذلك إىل أنواع
من االستبعاد .تؤثر هذه األنواع عىل االتصاالت االجتامعية لحاميل اإلقامة وميكن أن تجعلهم يشعرون عىل مر الزمان بأقل من الرتحيب
واالرتياح يف هولندا.

تلعب التجارب الصادمة السابقة دو ًرا هاماً يف الرتكيز عىل املجموعة األصلية ومشاعر الرتابط

مهم يف املدى الذي يُسعى فيه
فيام يتعلق بالرتكيز عىل املجموعة األصلية (االجتامعي والعاطفي) يبدو أن املايض املؤمل ّ
كلجئ يلعب دو ًرا ً
إىل التواصل والشعور باالرتباط مع املجموعة األصلية والبلد األصيل .أشار العديد من املستجيبني إىل أنهم يتواصلون بسهولة مع حاميل
اإلقامة السوريني  /اإلريرتيني (مقارنة بالشعب الهولندي) وهذه االتصاالت لها أهمية كبرية لراحة حاميل اإلقامة النفسية هنا يف هولندا.
فيتفاهمون وميكنهم التفكري معاً حول املايض الصادم والعنيف يف كثري من األحيان .يصف أحد املستجيبني السوريني من املجموعة املركّز
عليها االتصال مع سوريني آخرين بشكل مو ٍح بأنه“ :الوقوف م ًعا عىل تل” ،وهم ناظرون إىل املايض املشرتك“ ،تذكر األيام التي مضت .ليس
للرتفيه .فأنت عىل اتصال بالسوريني حتى تستطيع أن تحيك لهم همومك ويشاركونك همومهم” .املجموعة األصلية هي مصدر للدعم
إحساسا قويًا بالتواصل املتبادل .يبدو أن
العاطفي مام يساعد بعض حاميل اإلقامة عىل التعامل مع املايض املؤمل .تخلق االتصاالت واملشاركة
ً
الالجئني يركزون يف هذه الحالة عىل التاريخ املشرتك بدالً من الرغبة يف الحفاظ عىل القيم الثقافية.
ميثل املايض املؤمل بالنسبة للمستجيبني اآلخرين يف الواقع إعاقة أمام تشكيل عالقة قوية مع بلد املنشأ .إن ذكريات سوريا متناقضة هي
حلوة ومرة يف نفس الوقت .تتناوب الذكريات الجميلة واملهمة للوقت ما قبل الحرب أو العنف مع ذكريات الخسارة والحزن املؤملة.
يصعب عىل بعض حاميل اإلقامة الشعور بارتباط قوي بالدولة التي هربوا منها .وباإلضافة إىل ذلك ميكن للنزاعات من بلد املنشأ
والتي كانت سببًا للهروب من ذلك البلد ،أن تلعب أيضً ا دو ًرا يف املجموعة األصلية هنا يف هولندا (الخالفات الطائفية أو تأثري الحكومة
الديكتاتورية) .ولذلك فإن بعض حاميل اإلقامة يبتعدون عن املجموعة األصلية عن وعي ألنهم يعتربونها غري آمنة.
أما أكرث يشء يساهم يف تعزيز مشاعر التضامن مع هولندا فهي العوامل الثابتة (العمل ،التعليم ،السكن أو اللغة) وفقًا لحاميل اإلقامة.
يشعر حاملو اإلقامة السوريون واإلريرتيون بأنهم أكرث ارتباطًا بهولندا إذا تحدثون اللغة ولديهم أصدقاء هولنديون واكتسبوا الجنسية
الهولندية وعملوا بأجر .ولكن حتى إذا تم استيفاء هذه الرشوط ،فال تنشأ عالقة قوية مع هولندا بشكل طبيعي .ويشدد املستجيبون عىل
أن الجانب العالئقي هو األمر الحاسم ليك تشعر باالرتباط وكأنك يف بلدك يف هولندا .من أجل الشعور باالرتياح وكأنك يف بلدك يف هولندا،
يجب أن يشعر حاملو اإلقامة بأنهم مقبولون هنا كمواطن كامل الحقوق يف املجتمع (فالرتابط يأيت من جانبني بالنسبة لهم) .تعطي أنواع
مختلفة من االستبعاد والتمييز لحاميل اإلقامة القليل من الثقة يف أنهم أو أطفالهم سيتم قبولهم حقًا يف هولندا .يبدو أن هذا يقف يف
طريق إقامة عالقة قوية مع هولندا بالنسبة لبعض املستجيبني .بالنسبة لعدد من املستجيبني مينح االرتباط املزدوج حالً .فيمنحهم الفرصة
للجمع بني دعم وتضامن وأمن املجموعة األصلية يف وقت واحد مع بناء حياة جديدة يف هولندا (االندماج املعتدل).
إن التقرير يوضح من نوا ٍح عديدة أن خلفيتهم كالجئني لها تأثري كبري عىل الطريقة التي يفرسون بها بيئتهم الجديدة وعىل قدرتهم عىل
االستقرار هنا (اجتامعياً وثقافياً وعاطفياً؛ عملية التثاقف) .يبحث حاملو اإلقامة عن مكان هادئ وآمن لبناء حياة جديدة وهذا موجود إىل
حد كبري يف هولندا .نرى يف هذا التقرير عىل سبيل املثال العديد من أوجه التشابه بني حاميل اإلقامة السوريني واإلريرتيني ،عىل الرغم من
الفعل أن كال البلدين يختلفان كث ًريا عن بعضهام البعض اجتامع ًيا وثقاف ًيا (يف مجال الدين واللغة والتاريخ عىل سبيل املثال) .نرى أوجه
التشابه يف الطريقة التي ينظر بها املستجيبون إىل هولندا واملجتمع الهولندي (الفصل  )3ويف نظرتهم حول االختالفات االجتامعية والثقافية
بني هولندا وبلد املنشأ (الفصل  .)4كام نرى أوجه تشابه فيام يتعلق بالتجارب حول االستبعاد والتمييز يف العمل والتدريب عىل العمل
(الفصل  .)3إن العالقة املتضاربة التي تربط العديد من املستجيبني ببلدهم األصيل ومجموعة األصل هي أيضً ا متشابهة ج ًدا (الفصل ،)5
وكذلك نواياهم يف اإلقامة (الفصل  .)6لذلك اخرتنا بوعي عدم عرض تصورات حاميل اإلقامة السوريني واإلريرتيني بشكل منفصل عن
بعضهم البعض.
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تغيهم نتيجة اإلقامة يف هولندا
تصورات حاميل اإلقامة حول مدى ّ

ال يبدو أن اآلراء الثقافية لحاميل اإلقامة تتغري برسعة .غال ًبا ما يشري املستجيبون إىل أن وجهات نظرهم الشخصية مل تتغري ،فكانت لديهم
هذه اآلراء يف بلدهم األصيل .لديهم اآلن امكانيات أكرث للترصف وفقا لهذه اآلراء .يبدو أن الناس يف معظم الحاالت عىل استعداد للتكيف
يف سلوكهم عندما تتعارض القيم الثقافية .ويبدو أن التك ّيف العميل (عىل سبيل املثال فيام يتعلق بالتعبريات الدينية) يف العمل أو الدراسة
يحدث بانتظام .عىل سبيل املثال ارتداء الرموز الدينية تحت املالبس  ،أو عدم طلب العطلة دامئًا يف أيام األعياد الدينية التي ال يتم
االحتفال بها يف هولندا.
تغيوا (جزئ ًيا) نتيجة إقامتهم يف هولندا .الطريقة الشائعة للتعامل مع بعض هنا (التعبري عن رأيك أكرث
يشري بعض املستجيبني إىل أنهم قد ّ
ومامرسة حياة منظمة أكرث أو وضع خطط أكرث واقعية) تم تبنيها جزئياً من قبل هؤالء املستجيبني .أهم التغيريات التي تم مالحظتها تتعلّق
باإلمكانيات األوفر يف هولندا التخاذ خيارات فردية مستقلة .يرى البعض أن هذا أمر إيجايب ولكن عدد قليل منهم أقل إيجابية بشأنه.
وفقًا لبعض املشاركني فالثقافة الهولندية األكرث فردية جعلتهم يترصفون بشكل أكرث استقاللية .تشمل األمثلة الوصول يف الوقت املحدد
للمواعيد (يشء مل يفعلوه دامئًا يف البلد األصيل) أو أن يحكوا املزيد عن أنفسهم (عىل سبيل املثال إخبار الزمالء مبا فعلوه يف عطلة آخر
تبي ما هي قدراتك أو تذكر الطموحات الشخصية رصاحة) .يشري
األسبوع املاضية) أو تبني موقف أقل انتظا ًرا وترقبًا (من األفضل أن ّ
املستجيبون إىل أن شخصيتهم مل تتغري كث ًريا ولكن ميكن للناس إظهارها بشكل أكرث والترصف وفقًا لها نتيجة الظروف املتغرية.

تأثري االختالفات الثقافية امللحوظة عىل الشبكات والتطابق والتوقعات املستقبلية لحاميل اإلقامة يف هولندا

يبدو أن حاميل اإلقامة الذين يشعرون بالراحة يف املحيط الهولندي والذين يريدون االستفادة من الفرص املتاحة هنا يتمتعون بنظرة أكرث
فردي ًة للحياة ،بجانب الحرية الفردية لالختيار فيام يتعلّق بشبكتهم وترابطهم (االنسجام املعتدل).
ذكرت العديد من املستجيبات رصاحة خالل املقابلة ،وأخرى بني السطور ،أن النساء يف هولندا يتمتعن بقدر أكرب بالحرية االجتامعية مقارنة
بسوريا أو إريرتيا (وهذا ينطبق بشكل خاص عىل النساء القادمات من املناطق الريفية) .وقد أظهرن أنهن يردن االستفادة من اإلمكانيات
الجديدة التي توفرها لهن هولندا .تصطدم بالتايل بعض النساء مع أزواجهن أو آبائهن ،بينام تقوم نساء أخريات بذلك أكرث بالتشاور .يقيم
رشا هنا بني الحقوق التي تتمتع بها املرأة يف هولندا واالستقالل املايل الذي تعيشه املرأة هنا واألشكال
املستجيبون ،رجاالً ونسا ًء ،رابطًا مبا ً
رجال ونسا ًء ،يبحثون عن مجموعات ال
املختلفة للتحرر بني حاميل اإلقامة اإلناث (يف كال املجموعتني) .ويف الوقت نفسه نرى أن املستجيبني ً
يُفقد فيها الطابع الجامعي لثقافة املجموعة األصلية متا ًما (االندماج املعتدل).
نرى فيام يتعلق بالشبكات االجتامعية أن املستجيبني الذين يشريون رصاح ًة إىل أنهم يواجهون صعوبة يف السلوك املبارش وامليسء أحيانًا
يبدو أنهم يتجنبون هذا النوع من االتصال .املستجيبون الذين يحاولون بشكل متكرر ولكن دون جدوى االتصال بالهولنديني سيفعلون
مثلهم يف نهاية األمر.
هناك أمثلة قليلة عىل إجابات حاميل اإلقامة التي توضح أن االختالفات الثقافية امللحوظة سيكون لها تأثري عىل التطابق مع هولندا أو النية
للبقاء يف هولندا .تلعب العوامل األخرى (األكرث هيكلية) (مثل العمل) ودرجة القبول دو ًرا أكرث أهمية يف هذا األمر وفقًا لحاميل اإلقامة.
يبدو أن أحد أهم العوامل يف نوايا اإلقامة هو األطفال .وفقًا للعديد من املستجيبني ،ال ينبغي إبعاد األطفال الذين ال يعرفون بلدهم األصيل
جيّدا ً والذين استقروا يف هولندا من بيئتهم االجتامعية.

العالقة بني املجاالت االجتامعية والثقافية املختلفة (االجتامعية والثقافية والعاطفية)  /اسرتاتيجيات التثاقف

هناك امكانيات مختلفة للجمع بني املواقف التي ت ُتخذ يف املجاالت املختلفة (االجتامعية والثقافية والعاطفية) .عىل سبيل املثال قد يتامىش
بالنسبة ملستجيب ما تفضيل املزيد من االتصاالت مع الهولنديني جنبًا إىل جنب مع ارتباط (ثقايف) قوي باملجموعة األصلية والرغبة يف البقاء
يف هولندا .وبالنسبة ملستجيب آخر قد تتامىش الشبكة االجتامعية الكبرية والتوجه القوي تجاه الهولنديني وهولندا جن ًبا إىل جنب مع رغبة
قوية يف العودة يو ًما ما إىل بلد املنشأ .باإلضافة إىل ذلك قد يرى أحد املستجيبني مواقف ثقافية معينة (موقف ديني أرثوذكيس) كعقبة
أمام املشاركة يف املجتمع الهولندي والتضامن معه ،بينام يرى مستجيب آخر أنها رشط لالندماج الناجح يف املجتمع الهولندي.
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نرى جزئ ًيا الخيارات (اسرتاتيجيات التثاقف) التي وجدناها يف أبحاث أخرى من جديد .يركّز بعض حاميل اإلقامة بشدة عىل أعضاء
املجموعة األصلية الذين يشعرون بارتباط قوي معهم (العزل ملعتدل) .ولكن فإن التفسري الذي قدموه لذلك ال يتعلّق مبارشة باالختالفات
الثقافية امللحوظة .فإنهم يسعون للحصول عىل السند العاطفي والتفاهم للتعامل مع املايض املؤمل.
نرى أيضً ا حاميل إقامة يُظهرون تركي ًزا قويًا ج ًدا (اجتامع ًيا وثقاف ًيا) عىل املجتمع الهولندي (االنسجام املعتدل) .هنا يبان أكرب تأثري
لالختالفات امللحوظة بني هولندا وبلد املنشأ ،ال سيام االختالفات فيام يتعلّق باإلمكانيات لألفراد التخاذ خيارات شخصية .هذه االختالفات
اجتامعية -ثقافية جزئياً (عدم وجود ضغط اجتامعي من األرسة ،وجهات نظر ثقافية شائعة مختلفة فيام يتعلّق بحرية االختيار الفردي)
ولكنها أيضً ا ذات طبيعة اجتامعية واقتصادية جزئياً .يبدو أن هذا له تأثري واضح عىل شبكاتهم (فهم يركّزون أكرث عىل الشبكات االجتامعية
مع الهولنديني) وعىل ارتباطهم بهولندا (فهو أقوى ويشعرون أكرث باالرتياح يف هولندا) وعىل نيتهم أن يبقوا يف هولندا (فقد زادت).
من املهم أن نبقى مدركني فيام يتعلّق بالتطورات املذكورة أعاله أن عمليات التثاقف هي عمليات مشرتكة بني األجيال تستغرق عقو ًدا حتى
تكتمل .إن املشاركني يف هذا البحث متواجدون يف هولندا ملدة أقصاها خمس سنوات فقط .لذلك نركّز هنا عىل املرحلة األوىل من هذه
العملية.

يشك بعض حاميل اإلقامة بعد تفاؤل املهاجرين يف قبولهم حقًا كمواطنني هولنديني

فبعد بداية إيجابية يف هولندا يشعر حاملو اإلقامة السوريون واإلريرتيون خاللها بالرتحيب والقبول والتي يُشار إليها يف بعض الدراسات
يتبي عىل مر الزمان أن عدد العقبات أكرب
أيضً ا كتفاؤل املهاجرين ) Van der Linden and Dagevos 2019؛ ّ ،(Dagevos 2020
من املتوقع .بجانب الحصول عىل العمل وإتقان اللغة ،يجد حاملو اإلقامة كذلك صعوبة يف تجاوز االتصال السطحي مع الهولنديني
وإقامة عالقات حقيقية .باإلضافة إىل ذلك ،فتظهر يف بعض النقاط (دور املرأة والدين وقبول املثلية ،أنظر الفصل  )4اختالفات بني الثقافة
الهولندية وتلك املوجودة يف البلد األصيل .يبدو أن االرتباط بهولندا والشعور باالرتياح وكأنك يف بلدك عملية تستغرق وقتًا أطول بكثري مام
كانوا يتص ّورونه يف البداية .يشعر البعض باإلحباط بسبب عدم وجود اتصاالت اجتامعية قوية (أو عميقة) وبأقل من الرتحيب والقبول ،مام
يؤ ّدي إىل أن تتضاءل عالقتهم مع هولندا والهولنديني .هذا يجعل بعض حاميل اإلقامة أقل ثقة بأنهم وأيضً ا أطفالهم سيتم قبولهم حقًا يف
هولندا .عىل املدى الطويل ميكن أن يعيق هذا الشعور بعدم الثقة الرتابط القوي بهولندا وتكون نتيجته أن الناس يصبحون أكرث انغالقًا عن
املجتمع الهولندي وأن الناس  -بوعي ودون وعي  -يركّزون أكرث عىل املجموعة األصلية (مع خطر ظهور مجتمعات منعزلة بفجوة كبرية
نسبيًا بينها وبني املجتمع الهولندي).
تلعب الجوانب االجتامعية والثقافية إىل حد ما دو ًرا هنا كذلك .يفرس املستجيبون ويقيمون الثقافة الهولندية فيام يتعلق باألخالقيات
االجتامعية ولكن أيضً ا عىل سبيل املثال فيام يتعلق باآلراء الثقافية حول دور املرأة يف املجتمع عىل أنها مختلفة وهم ينطلقون من وجهة
نظر الثقافة واملجتمع الذي يعرفونه والذي ينتمون إليه هم أنفسهم .يظهر التناقض بني الثقافة يف سوريا وإريرتيا التي تنطلق من الجامعة
وثقافة الغرب التي تنطلق من الفرد يف هولندا يف أشكال مختلفة .يؤدي التع ّرف عىل ما يسمى بثقافة األنا إىل ردود فعل إيجابية عندما
يتعلق األمر بالحرية الشخصية التي يتمتع بها الناس هنا يف هولندا ومدى إتاحة الفرصة لهم لتطوير أنفسهم بشكل فردي .ولكن يف نفس
الوقت ميكن أن مينحك أيضً ا الشعور بالعزل وأنك تعامل بأسلوب غري مهذب .يرفض بعض املستجيبني أيضً ا العيش من منطلق فردي.
مهم وشيئًا يجب االعتزاز به.
فيعتربون االنتامء إىل مجتمع (ديني) متامسك أم ًرا ً
يش ّدد حاملو اإلقامة يف هذه الدراسة عىل الجوانب الثنائية الندماجهم االجتامعي والثقايف ،األمر الذي له آثار مهمة عىل املناقشات حول
القلق املتعلق بظهور املجتمعات املنعزلة والخطر املحتمل من خاللها .ويؤكّد أن مفتاح إزالة هذا القلق ال يعتمد فقط عىل التكيف
(االجتامعي والثقايف والعاطفي) من ِق َبل حاميل اإلقامة .فمسألة االندماج هي عملية عالئقية ميكن مقارنتها بكيفية الدخول بالطريق
الرسيع .مينح كل واحد مساحة لآلخر حتى يتمكنوا من مواصلة الطريق م ًعا .كام أنه مرتبط مبا إذا كان املجتمع الهولندي يق ّدم لهم
وفرصا للمشاركة وللحصول عىل منصب مستقل هنا وللوصل لدرجة معينة من التضامن مع املجتمع الهولندي ،لحاميل اإلقامة
إمكانيات ً
أنفسهم ولكن بنفس القدر ألطفالهم.
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