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 إن اهتمام الكثیر من الالجئین الذین حصلوا على مسكن في هولندا منذ سنة ونصف أو أقل،
 ما زال منصبا بشدة تجاه بلدهم األصلي. فهم قلقون جدا على أفراد عائالتهم الذین تركوهم

 خلفهم.
 فتراهم یتابعون أخبار بالدهم أوال بأول، ویصل ذلك أحیانا إلى حد الهوس. وهذا العامل له

 الدور األكبر في تحدید مزاجهم وشعورهم. إن الحیاة التي تركوها خلفهم مازالت إلى حد اآلن
 متشبثًة بهم.

 



 هذا األمر ینطبق على ما یزید على مئتي قادم جدید شاركوا في مبادرة: "جدید في هولندا".
 فهم ملؤوا الئحة األسئلة للمرة الثانیة على التوالي. وكان موضوع الالئحة هذه المرة یتعلق

  باألواصر مع البلد األصلي وبموضوع لم الشمل.
  هم قاموا بملء الالئحة مع أحد أعضاء "المراسل".

  ال تمثل النتائج كل القادمین الجدد، ولكنها تشكل نواًة لبحث صحفي.
 

 1. األحداث التي تقع في البلد األصلي تقوم بالدور األكبر في تحدید مزاجهم.
 

 كم مرة تنظر إلى الهاتف أو الحاسوب أو التلفاز لكي تعرف ما یجري في بلدك األصلي؟ هذا
 كان أحد األسئلة التي طرحت. ثلثا المجموعة أجابوا: یومیًا.

 بینما أعرب ثالثة أرباع المجموعة عن أن ما یرونه أو ما یسمعونه عما یجري في بلدهم
  األصلي یؤدي دورًا كبیرًا أو كبیرًا جدا في تحدید مزاجهم.

  
 بینما أعرب ثالثة أرباع المجموعة عن أن ما یرونه أو ما یسمعونه عما یجري في بلدهم

  األصلي یؤدي دورًا كبیرًا أو كبیرًا جدا في تحدید مزاجهم.
 
 

 وللمقارنة، فإن اثنین من خمسة من المشاركین یستعلم یومیا عن مجریات األحداث في
  هولندا، ونصف هؤالء یقولون إن لتلك األخبار تأثیرًا كبیرًا أو كبیرًا جدًا في مزاجهم.

 
 أي أن األحداث في البلد األصلي تؤثر في الالجئین المشاركین أشد مما تؤثر فیهم مجریات

  األحداث في هولندا.
 

 ویعتقد ثلثهم أن الهولندیین مطلعون اطالعا جیدا أو جیدا إلى حد ما على مجریات األحداث
 في بلدهم األصلي، بینما یرى الربع بأن اطالع الهولندیین سیئ إلى سیئ جدًا.
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 إن أحوال العائلة التي خلفها الالجئ في السراء والضراء یشغل باله بشدة. فالنصف یتصل

 یومیًا بهؤالء األقارب في الخارج. ویجري ذلك عادة عن طریق الواتس والفیس بوك. ویرى
 معظمهم أن هذا التواصل مهم، حتى إن كل تسعة من عشرة منهم یرون أن التواصل مهم

 جدًا.
 

 وللتواصل مع األصدقاء في الخارج أهمیة كذلك، ولكنها أقل من أهمیة التواصل مع العائلة،
 فُسْبُع المشاركین على اتصال یومي بأصدقائهم. كما أن ربع القادمین الجدد المشتركین یرى

 أن هذه المسألة مهمة.

 



 
 إن أربعة أخماس المشاركین قلقون قلقًا شدیدا أو شدیدا جدًا على أفراد عائلتهم. فاألجوبة عن

  السؤال المفتوح: " ما األشیاء التي تقلقك؟"، احتوت على ردود مثیرة للشفقة إلى أبعد الحدود.
 

 یخشى الجمیع تقریبا على أفراد عائالتهم أن ال ینجوا بحیاتهم من الظروف السائدة في البلد
 األصلي وبخاصة الحرب في سوریة. بعضهم فقد أفرادًا من عائلته، كهذا الرجل الذي یخبر
 وعیناه مغرورقتان بالدموع: " ُقِتَل أبي نهایة األسبوع الحالي في مدینة حلب، وأنا اآلن قلق

 جدا على أمي." هناك عدد قلیل من المشاركین ال یدرون إذا كان أفراد عائالتهم على قید
  الحیاة أم ال. فعندما ال یرّد أفراد العائلة في سوریة على الهاتف یؤدي هذا إلى قلق جسیم.

 
  المشاركون قلقون أیضا بشأن ُشّح النقود والغذاء والعنایة الصحیة في سوریة. كما أن هذا

 البلد یعاني مشكلة أخرى تكرر ذكرها خمس مرات خالل األجوبة أال وهي: االختطاف.
 فالحكومة وداعش وأمراء الحرب والعصابات یختطفون رجاال من قارعة الطریق

 ویجبرونهم على القتال معهم أو یخفونهم في غیاهب السجون.  المشاركون یخشون أن
 یتعرض إخوتهم أو أعمامهم أو أخوالهم أو أوالد هؤالء األقارب لمثل تلك األهوال.

 
 ذكر أحد األشخاص على سبیل المثال: "أنا أخشى أن یقوم نظام بشار األسد أو جنود مزیفون

 باعتقال أبي وإخوتي. أخشى علیهم أن یأخذوهم هم وسیارتهم وأن یختفي بعد ذلك أثرهم.
  یحدث هذا باستمرار، هناك أناس یغادرون بیوتهم وتختفي آثارهم بعد ذلك."

 
 عندما یغادر أفراد العائلة سوریة تتولد هموم جدیدة: هل لدیهم ما یكفي من النقود للبقاء على
 قید الحیاة؟ كتب أحد المشاركین: "أنا قلق على األقارب واألصدقاء خارج سوریة وهولندا؛
 ألنهم یعیشون مع الوحدة، وال أدري إذا كان باستطاعتهم تدبیر أمورهم، وإذا كانوا قادرین

 على العنایة بأنفسهم.
 

 إن أكثر ما یقلق المشاركین هو وضع أفراد عائالتهم، ولكن الوضع األمني لألصدقاء هو
 مصدر آخر للقلق. " كلما أعطت الحكومة أوامر للجیش (بأن یقتحموا بیوتا لتفتیشها أو بشن
 حرب على إثیوبیا مثال) أخاف أن تكون لذلك عواقب وخیمة على أفراد عائلتي وأصدقائي."

 كتب أحدهم عن الوضع في إریتریا.
 

 3. اثنان من كل خمسة الجئین قدما طلبًا للم الشمل.

 
 لم الشمل كان الموضوع الثاني للبحث. إذ تبین أن اثنین من كل خمسة من المشتركین قدما

 طلبًا للم الشمل. ویمكن أن یكون الطلب للم شمل الزوج أو الزوجة أو األطفال. ویحق

 



 للقاصرین تقدیم طلب لم الشمل ألبیهم وأمهم. وكان تقدیم ربع الطلبات للم شمل شخص واحد،
 بینما ُقّدم نصف الطلبات لشخصین أو ثالثة، أما الربع األخیر فُقدم ألربعة أشخاص أو أكثر.

 إن نحو نصف الطلبات التي قدمها القادمون الجدد أدت إلى وصول الطرف المدعو إلى
 هولندا، بینما جرى رفض واحد من كل عشرة طلبات مرة أو أكثر. والربع ما زال قید

  الدراسة، وتمت الموافقة على ُسْبع الطلبات وهو قید التنفیذ.
 
  

 خمسا المشتركین قدما طلبًا للم الشمل
 

 حصل ثالثة من القادمین الجدد على موافقة للم الشمل، ولكنهم ال یستطیعون تحقیقه. هذه
  حاالت مأساویة سنتحدث عنها في أحد التقاریر القادمة.

 إن آراء المشتركین تتفاوت بشدة في موضوع كیفیة التعامل مع طلبات لم الشمل في هولندا،
 فالنصف راض أو راض جدًا، بینما الثلث غیر راض أو غیر راض البتة.

 وكان لدى نصف المشتركین أفراد عائلة في هولندا أو أصبح لدیهم اآلن، وأكثر من تسعة من
 عشرة، أي الجمیع تقریبًا عندهم أصدقاء في هولندا. وعلى الرغم من ذلك یشعر خمسا

 المشتركین بالوحدة یومیًا أو عدة مرات باألسبوع. ویعرب الثلث عن أنه قلق على نفسه أو
 قلق على نفسه جدًا. فاألغلبیة إذن قلقة على أفراد عائلتها وأصدقائها في الخارج أكثر من

  قلقها على نفسها في هولندا.
 إذا أخذنا كل شيء بعین االعتبار فبإمكاننا أن نجزم بأن الكثیر من المشتركین یعیشون بقلق

 كبیر سواًء على أفراد عائلتهم في البلد األصلي أم بسبب مسألة لم الشمل.
 

 4. أجوبة وتجارب أخرى
 طرحنا أیضًا سؤالین مفتوحین: ما أكثر شيء تفتقد إلیه من بلدك األصلي؟ وما الشيء الذي

 یعجبك في هولندا؟ وطلبنا أن یعمل القادم الجدید صورة لشيء ما في بیته یذكره ببلده
  األصلي. سنقوم بنشر مقتطفات من هذه األجوبة والصور هذا األسبوع.

 
 استقبلنا هذه المرة 223 الئحة أسئلة مملوءة. وهذا أقل بخمسین الئحة من المرة الماضیة.
 وعادة ما كانت األسباب المذكورة لتخلف أعضاء "المراسل" أو القادم الجدید عن القدوم

 بسیطة وواهیة أحیانا. أحدهم ذكر: "لألسف... مریض".  بینما قال عضو آخر: "لم أستطع
 أن أمأل الئحة األسئلة هذه المرة". ثناء أخبرت أنها بعد الجولة الماضیة بدأت تفكر كثیرا

  وانشغل بالها بالوضع في سوریة.
 كان بعض القادمین الجدد مشغولین بالبحث عن شاغر التباع مرحلة تطبیقیة أو بطالء
 المنزل ألنهم ینتظرون قدوم أسرتهم بناًء على طلب لم الشمل. ثالثة أشخاص كان بالهم

 مشغوال بأشیاء أخرى ألنهم "سمعوا أخبارًا سیئة جدًا عن أفراد عائلتهم في سوریة" كما ذكر

 



 أحد أعضاء "المراسل". بینما كان أحدهم مشغوال بتحضیر محاضرة یتكلم فیها عن
 "المراسل".

 في إحدى الحاالت حدث تصادم بین أحد أعضاء "المراسل" وبین القادم الجدید: "أنا
 سأتوقف"، كتب أحد أعضاء "المراسل". "فالمرأة التي تواعدت معها مرتین حتى اآلن

 أنزلت صورة على الفیس بوك لحریق في إسرائیل وزودته بتعلیق فیه تهلیل وابتهاج: "لم أر
 في حیاتي صورا جمیلة كهذه. فلیحرقهم اهللا جمیعا". أنا سألتها بحذر: هل أسأت فهمك؟ أم هل

 حدث اضطراب في برنامج الترجمة للجوجل؟ ولكن ال، هي كانت فعال فرحة للغایة، بلغتها
 بأن هذا التصرف جرحني وصدمني. [...]. إذن أعتذر للمشروع الممیز والقّیم "جدید في

 هولندا" ولكن سأتوقف.
 

 ولحسن الحظ فإن التجارب الُمسّرة هي األغلب من خالل مئات من حاالت التواصل بین
 القادمین الجدد وأعضاء "المراسل". فعشرات المشتركین أعربوا عن تطلعهم إلى لقاء جدید

 بمساعدة الئحة األسئلة. في ذلك اللقاء القادم سیكون موضوع االندماج هو الموضوع
  المحوري.

 
 هذه المقالة هي جزء من المبادرة: جدید في هولندا. لم نكن لنتمكن من تلك المبادرة بدون
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 نشكر جمیع أعضاء المراسل والقادمین الجدد المشاركین في هذا البحث.

 أشرفت المراسلة سانة بالو على تأویل صحیح لألرقام.
 

 
   هنا تقرأ عن أسبب عدم كون األرقام تمثیلیة (وما جعلنا نستعملها رغم ذلك)

 هنا یمكن قراءة المزید عن الحرائق في إسرائیل
.Dioraphte هنا تجد موقع المؤسسة 

 
 
  

 

 


