
   ماذا تفعل وماذا تترك عند مقابلة الهولندیین
 

 خالل هذه المبادرة , سوف تقابل أناس من خلفیات مختلفة و ربما تواجه بعض االختالفات الثقافیة . من
 غیر الممكن أخباركم ماذا سیحدث مسبقًا . حسنًا , األهم أن تدرك أن هناك اختالفات , یمكنك التحدث

  عنها إذا أردت و من ثم امضي . ال تدع االختالفات الثقافیة عائقًا في طریق التواصل مع بعضكم .
 

 أدناه , نود أن نشیر إلى عدد من القضایا . نأمل اإلجابة على بعض األسئلة لدیكم حول مبادرتنا . تأتي
) و ( Vluchtelingenwerk) هذه المعلومات من منظمات مثل المنظمة الهولندیة لشؤون الالجئین

) منظمة اجتماعیة للمساعدة و الدعم , لدیهم خبرة واسعة في التواصل ما بین الالجئین و Humanitas 
 الهولندیین . و نحن أیضًا تحدثنا إلى عدد من الالجئین كانوا في هولندا لبعض الوقت عن األشیاء التي

 أحبها و لم یحبها خالل سنواتهم األولى هنا .
 

) ترید أن تحكي قصص الالجئین في هولندا . نرید● De Correspondent) المراسل    
 إعطاء الالجئین صوتًا . و هذا فعًال ما نفعله : نحن ال نكذب , وال ُنحرف الحقیقة . من الممكن

 جدًا أن یكون الناس في المكان الذي جئت منه ال یثقون بالصحفیین . الصحفیون هناك من
 الممكن أن یكونوا امتداد للحكومة . في هولندا , األمور مختلفة . الصحفیون الهولندیون ال

 یعملون لدى الحكومة . یمكنهم أخبار القصص التي یریدون . و لن یوضُع  في السجن جراء
 عملهم . الصحفیون الهولندیون مستقلین .

 
) یبقوا مجهولین . نحن نأمل جمع● De Correspondent) المشاركون في مشروع  المراسل 

 المعلومات من مئات الالجئین , و سنكتب قصص عن ماذا تعلمنا و نشاركها على االنترنت .
 في الغالب سننظر إلى ما هي الخبرات المشتركة بین القادمین الجدد . هل الناس أمثالك نجحوا
 في بناء حیاة جدیدة في هولندا ؟ أي مساعدة تجعل ذلك ممكنًا ؟ ما هي العثرات التي تقف في

 طریقك ؟
 إذا كنا نرید أن نعرف أكثر عنك , سوف نطلب من عضو المراسل الذي قابلته أن یسألك إذا

 كان من المناسب لك أن نتواصل معك . في موقعنا االلكتروني یمكنك أن ترى بالضبط ما نفعله
 بالمعلومات التي شاركتها أنت و زمالئك القادمین الجدد ,  مثل معظم المقاالت سوف ننشرها

 على االنترنت باللغة الهولندیة و االنكلیزیة و العربیة .
 

) لن تمرر معلوماتك إلى السلطات -وال إلى● De Correspondent) رجاءًا انتبه : المراسل 
 وزارة الهجرة , وال إلى منظمات الخدمة االجتماعیة , وال إلى البلدیة , وال إلى حكومة بلدك

 األصلي . معلوماتك تعامل بسریة تامة و تحفظ بشكل آمن . إذا كنت ترید الوصول لمعلوماتك
 رجاءًا تواصل معنا عندما ترید .

 



 من الجید أن تكون متحدثًا باللغة الھولندیة أو االنكلیزیة , لكنھ لیس شرطًا . إذا كنت ال تتكلم كال●
 اللغتین , ربما تعرف أحدھم من بلدك و یعیش في ھولندا و ھو على استعداد للمساعدة في

 الترجمة عندما تقابل عضو المراسل (De Correspondent ) . یمكنك البحث عن مترجم
 في وسائل التواصل االجتماعي أیضًا . االستبیانات متوفرة  باللغة الھولندیة و االنكلیزیة و

 العربیة .
 

 المشاركة في ھذا المشروع تأخذ ساعة واحدة شھریًا . كل ما علیك فعلھ ھو ملء االستبیان .●
 بالتأكید , إذا أردت أنت و عضو المراسل البقاء لفترة أطول أو التقابل أكثر فھذا جید , لكنھ غیر

  مطلوب .
 

 من الممكن خالل المحادثات أن یسأل عضو المراسل (De Correspondent ) عن أشیاء ال●
 ترید التكلم عنھا . على سبیل المثال من الممكن أن یسأل كیف انتھى المطاف بك في ھولندا . و
 ھل تحْن إلى موطنك . رجاءًا أدرك أن الھولندیین ال یملكون أي فكرة عن شعورك . معظمھم
 لم یعیشوا في أجواء الحروب . أنھم یعیشون في بلد ال ُیعتقل الناس فیھ لمجرد إبداء رأیھم , أو

 عند اختالف وجھات نظرھم . و معظمھم لم یضطُر إلى الھروب من منازلھم . إذا سأل
 الھولندیون عن ھكذا تجارب فإنھا عادًة ما تكون من منطلق الرحمة و االھتمام , إذا كنت ال

 ترید اإلجابة فقط عبر عن ذلك .
 

 عند طرح األسئلة , الھولندیون یكونون أكثر مباشرة , أقل رسمیة , أو أكثر انفتاحًا مما اعتدت●
 علیھ . ربما تظن أنھم غیر مؤدبین أو غیر محترمین , یعود ذلك الختالف الثقافات . معظم

 الھولندیین ال یعلمون كیف یتعامل الناس من بلدك , ربما أنت أیضًا ال تعلم كیف یتعامل
  الھولندیون بالضبط .

 
 عالوة على االستبیان , ربما ترید من عضو المراسل (De Correspondent ) مساعدتك●

 في شيء ما . ربما  یكونون غیر قادرین أو غیر راغبین بالمساعدة في ھذه األمور . في ھذه
 الحالة ببساطة اسألھم عن إمكانیة تحویلك إلى المؤسسات التي یمكنھا  المساعدة . كل متطلبات

 المشروع ھي ملء االستبیان الشھري , أي شيء آخر اخترتم القیام بھ معًا متروك لك و
. ( De Correspondent) لشریكك عضو المراسل  

 


