
جاووبب حواالي 300 قاددمم جديید على أأكثر من ثالثيین سؤااال ططرحهھا عليیهھم أأعضاء من 
"االمرااسل" خاللل ااألسابيیع االمنصرمة. ووتعد هھھھذهه أأكبر مقابلة جماعيیة أأجريیت مع االالجئيین في 

هھھھولندةة. االيیومم نعرضض أأجوبة على سؤاالل ووااحد.  

سبعة أأشيیاء على االهھولنديیيین أأنن يیعرفوهھھھا لكي يیتفهھمواا شعورر االالجئ هھھھنا.  

دديیك فيیتنبرغغ 

خِرتا رريیمرسما 

 !

االسؤاالل االرئيیسي االذيي تم ططرحهھ: ماذذاا على االهھولنديیيین أأنن يیعرفواا لكي يیتفهھمواا ما شعورركك 
ووأأنت ااآلنن في بلدهھھھم؟ 

" بأني لم آآتت من بلد متخلف". "بأني لم آآتت إإلى هھھھنا للتسليیة". "بأني مشتاقق إإلى عائلتي شوقا 
جما". أأعطيیت هھھھذهه ااألجوبة بصيیغ متعدددةة. فأحيیانا مع شرحح ووأأحيیانا مع ووصف ووأأحيیانا تمت 

صيیاغتهھا بجملة ووااحدةة جزلة.  
فخاللل ااألسابيیع االماضيیة ووضمن إإططارر االمباددررةة: "جديید في هھھھولندةة" تحدثث نحو 300 قاددمم 
جديید مع أأعضاء من "االمرااسل". جراا هھھھذاا من خاللل الئحة أأسئلة تتألف بجزئهھا ااألكبر من 

أأسئلة ااختيیارريیة.  
في آآخر الئحة ااألسئلة آآنفة االذكر ططرحنا عددداا من ااألسئلة االمفتوحة٬، مثال: ماذذاا على 

االهھولنديیيین أأنن يیعرفواا لكي يیتفهھمواا ما شعورركك ووأأنت ااآلنن في بلدهھھھم؟ 



فيیما يیأتي نقدمم باقة من مقتطفاتت االرددوودد االتي قدمهھا االالجئونن. بعض تلك االرددوودد كانن خجوال 
حذرراا ووبعضهھا كانن صريیحا جريیئا وواالكثيیر منهھا أأتى عفويیا مباشرةة من االقلب. لقد قسمنا تلك 

االرددوودد إإلى سبعة مقوالتت  يیرىى االقاددمونن االجددد أأنهھ يینبغي للهھولنديیيین أأنن يیعرفوهھھھا. سوفف نقومم 
بتقديیم كل مجموعة من تلك ااألجوبة باختصارر.       

1 إإني لم آآتت إإلى هھھھنا للتسليیة 

معظم االالجئيین االذيین يیشتركونن في مباددررةة "جديید في هھھھولندةة" أأتواا من سورريیة. ووهھھھم من ذذوويي 
االتعليیم االمتوسط أأوو االعالي وويینتمونن إإلى االطبقة االوسطى ووما فوقق.  

ترااهھھھم ووكأنهھم يیريیدوونن أأنن يیصرخواا بأعلى صوتهھم بأنهھم لم يیأتواا إإلى هھھھنا للتسليیة وويیشعروونن 
بأنهھم ططرددوواا من االجنة٬، فقد كانت حيیاتهھم جيیدةة في سورريیة االمرفهھة ما قبل االحربب. فهھم ااآلنن قد 

فقدوواا حيیاتهھم تلك ووهھھھذاا شعورر يیؤلمهھم كل يیومم. 

كانت حيیاتنا في سورريیة جيیدةة. بيینما أأنا هھھھنا ال أأستطيیع إإال شرااء االمالبس االمستعملة ألططفالي. 

"كانن عنديي في سورريیة بيیت ووسيیاررةة ووووظظيیفة ووخطيیبة. ووكانن عنديي خطط لتكويین أأسرةة 
ووإإنجابب أأططفالل. وولكن خطيیبتي لقت حتفهھا جرااء االحربب ووأأنا فقدتت بيیتي ووعملي. لقد فقدتت كل 

شيء. هھھھل بإمكانك أأنن تشعر بذلك االشعورر ووتتفهھمهھ إإنن لم تكن قد مرررتت بهھ؟" 

"أأنا لست هھھھنا بطوعع إإررااددتي فالحربب في بلديي أأكرهھھھتني علي االقدوومم إإلى أأووررووبا. أأنا مشتاقق 
إإلى أأهھھھلي٬، إإلى بيیتي٬، إإلى أأصدقائي إإلى كل حيیاتي في سورريیة. لقد ااضطرررتت أأنن أأتركك خلفي 
كل ما عملت ووددررست من أأجل تحقيیقهھ سنوااتت ططويیلة. نحن ااآلنن يیجب أأنن نبدأأ من االصفر في 

بلد غريیب ذذيي ثقافة مختلفة تماما وولغة مختلفة كليیا. أأشعر بأنن االغربة ططاغيیة."  

" نحن هھھھنا ألنن حيیاتنا في بلدنا أأصبحت مستحيیلة. فحيیاتنا ووحيیاةة أأططفالنا أأصبحت في خطر. لقد 
فقدنا عددداا من أأفراادد عائلتنا. ووتعتريیني حتى ااآلنن نوباتت من االحزنن جّرااَء ذذلك. في سورريیة لم 

يیكن يینقصنا شيء. كانت حيیاتنا جيیدةة. بيینما أأنا هھھھنا ال أأستطيیع إإال شرااء االمالبس االمستعملة 
ألططفالي. أأحيیانا أأشعر ووكأني متسولل." 

2 إإني لم آآتت من بلد متخلف 



 �
ررسم: مارريیانة لوكك (للمرااسل). 

االسورريیونن٬، كما تبيین من ااألجوبة٬، هھھھم أأناسس أأعزااء. يیعتزوونن ببلدهھھھم ووبثقافتهھم. ووهھھھم يیشعروونن 
باإلهھھھانة عندما يیجريي االتعامل معهھم ووكأنهھم سكانن أأددغالل متخلفونن. ووترىى لسانن حالهھم يیقولل: 



أأال يیعلم االهھولنديیونن أأنن سورريیة هھھھي بلد متقدمم ذذاا حضاررةة عريیقة؟ ووأأنهھ ال يیجوزز أأنن تصهھر كل 
االبلداانن االعربيیة ووااإلسالميیة في بوتقة ووااحدةة؟ 

"سألني أأحدهھھھم إإذذاا كنت أأعرفف كيیف أأشغل االغسالة؟ يیبدوواا أأنهھم يیعتقدوونن هھھھنا بأنني أأغسل 
االغسيیل باليید!"  

"رربما يیعتقدوونن أأننا نسكن االخيیامم وونركب االجمالل". 
"أأحيیانا يیتم االتعامل معنا كأططفالل يیحتاجونن إإلى االرعايیة. أأمثلة على ذذلك: االتدخل في ططريیقة 

تربيیة أأططفالنا ووإإددااررةة شؤننا االماليیة. رربما من االمنطقي أأنهھم يیريیدوونن أأووال أأنن يیتأكدوواا وويیثقواا بأننا 
لن نوقع أأنفسنا بالمشكالتت. وولكن ااآلنن حانن االوقت لكي يیعرفواا أأننا أأناسس ررااشدوونن ووقاددرروونن 

على حمل االمسؤووليیة". 

"االهھولنديیونن ال يیعلمونن أأنن ااألبجديیة اابتُكرتت قبل 3500 سنة في سورريیة ووأأنن االيیهھودد 
وواالمسيیحيیيین وواالمسلميین كانواا يیعيیشونن في سورريیة جنبا إإلى جنب في االحي نفسهھ ووكانواا 

يیحتفلونن باألعيیادد معا." 
  

"االمسلمونن في سورريیة يیختلفونن عن االمسلميین في االسعودديیة. فأنا أأشربب االمشرووباتت االرووحيیة 
ووال أأصلي أأبداا بيینما ااآلخروونن يیصلونن خمس مرااتت في االيیومم. في االسعودديیة ال يیجوزز للمرأأةة 

أأنن تخرجج إإلى االشاررعع بدوونن نقابب ووال يیسمح لهھا أأنن تقودد االسيیاررةة أأوو تدخن. وولكن كل هھھھذهه 
ااألمورر مسموحح بهھا للمرأأةة في سورريیة."  

3 إإني أأتيیت من ثقافة تختلف عن االثقافة االهھولنديیة٬، االشيء االذيي قد يیؤدديي إإلى سوء تفاهھھھم 

االالجئونن يیجسدوونن ثقافاتت مختلفة سوااء أأتواا من سورريیة أأمم أأرريیتريیا أأمم االعرااقق. ووعوااقب 
االلجوء جسيیمة. فتصورر مثال أأنك فجأةة حللت في بلد ال تعرفف عاددااتهھ ووتقاليیدهه٬، حيیث عاددااتك 
ووتقاليیدكك ووأأسلوبك في االتعامل وواالتصرفف ال تُفهھم بل ااألنكى من ذذلك أأنهھ يینظر لهھا باررتيیابب 

لمجردد أأنهھا تخالف االثقافة االغالبة في االبلد ااآلخر.  

"ليیس هھھھناكك ضرووررةة أأنن يیبذلل االهھولنديي جهھدهه لفهھمنا. نحن من أأتى إإلى هھھھنا وونحن من يیجب أأنن 
يیبذلل جهھدهه. يیكفي أأنن يیتفهھم االهھولنديیونن أأنن عاددااتنا ووتقاليیدنا ووثقافتنا مختلفة عن عاددااتت االمجتمع 

االهھولنديي ووتقاليیدهه ووثقافتهھ. ووهھھھذاا ما يیؤدديي أأحيیانا إإلى سوء االفهھم. االفتيیاتت يیروونن أأنن تصرفي 
مثيیر للضحك عندما أأفتح االبابب لهھن ووأأنتظر أأنن مرووررهھھھن أأووال أأوو عندما أأخذ عنهھن االمعطف 
متصرفا تصرفف ررجل لبق. هھھھن يیعتقدنن أأني أأهھھھيینهھن بتصرفي هھھھذاا. وواالهھولنديیونن ال يیتفهھمونن 
بأنهھم عندما يیدعوني إإلى شيء ما بأني ال أأرريید أأنن أأقولل "ال" بل أأقولل بدلل ذذلك "نعم٬، رربما" 

ووبعدهھھھا ال أأحضر. هھھھم يیروونن أأنن تصرفي تصرفف صلف بيینما أأنا أأررىى أأنن ررفض االدعوةة 
تصرفف غيیر لبق." 



"ليیس هھھھناكك ضرووررةة أأنن يیبذلل االهھولنديي جهھدهه لفهھمنا. نحن من أأتى إإلى هھھھنا وونحن من يیجب أأنن 
يیبذلل جهھدهه. 

"االجيیراانن وواالعائلة في سورريیة مهھمونن جداا. فالناسس يیزوورروونن بعضهھم بعضا عفويیا ووبدوونن 
موعد مسبّق. بيینما في هھھھولندةة يیتوجب عليیك دداائما أأنن تأخذ موعداا قبل االزيیاررةة. من االمؤسف 

أأنن االتوااصل مع االهھولنديیيین يیفتقر إإلى االعفويیة."  

"االحيیاةة هھھھنا هھھھاددئة هھھھدووء موحشا. كل االمحالتت تُغلق في االساددسة ووال ترىى أأحداا في االخاررجج. 
االحيیاةة هھھھنا فيیهھا االوحدةة وواالملل. ااألططفالل يیمضونن ووقتهھم بمشاهھھھدةة االتلفازز ووااللعب بالكومبيیوتر." 

"يیتوجب عليیك كالجئ أأنن تتعلم االكثيیر عن ثقافة االمجتمع االهھولنديي. حبذاا لو أأنن االهھولنديیيین 
أأيیضا سألواا عن ثقافة االمجتمع االسورريي الستطعت أأنا أأيیضا أأنن أأخبرهھھھم شيیئا ما."  

4 ااستوحش عائلتي 



 �
ررسم: مارريیانة لوكك (للمرااسل). 

كثيیر من حوقالتت االالجئيین ووأأنيینهھم هھھھي أأشبهھ بصرااخخ ااالستغاثة. االقاددمونن االجددد يیشعروونن 
بالشلل. وويیتربع أألم فرااقق ااألهھھھل على ررأأسس جملة ااآلالمم االتي تعصف بهھم. فهھم كانواا في بلدهھھھم 

ااألصلي محاططيین باألقارربب وواالجيیراانن وواالمعاررفف. أأما هھھھنا فالكثيیروونن منهھم يیعانونن االوحدةة 
االقاتلة ووعندهھھھم قلق كبيیر على أأحبتهھم في أأماكن أأخرىى. 

"أأنا مشتاقق إإلى ززووجتي ووأأططفالي. ووأأنا قلق جداا عليیهھم." 
"ززووجتي ماززاالت في إإثيیوبيیة ووهھھھذاا أأمر يیسلب مني االنعاسس أأحيیانا ألني قلق عليیهھا كثيیراا. أأنا 

أأنتظر بفاررغغ االصبر أأنن يیُسمح لهھا أأنن تأتي إإلى هھھھولندةة. سأشعر كأني ملك ززماني عندما تصل 
إإلى هھھھولندةة." 



"لو ااستطاعت وواالدتي أأنن تأتي إإلى هھھھنا لتحسنت حالتي أأكثر. فالقلق يیساووررني على حالهھا 
وولهھذاا ال أأستطيیع االتركيیز جيیداا."  

   
"أأمر عصيیب أأنن أأكونن ووحيیداا ووأأبدأأ حيیاةةً جديیدةة لست أأددرريي كيیف سيیكونن مساررهھھھا ووال أأددرريي 

ما االعمل االذيي سأقومم بهھ٬، بل ال أأددرريي حتى فيیما إإذذاا كانن سيیسمح لي بالبقاء في هھھھذاا االبلد. بيینما 
أأهھھھلي ما ززاالواا في حلب ووإإخوتي في االجزاائر ووأألمانيیا. فالحيیاةة تصعب جداا عندما يیكونن 

االمستقبل غامضا ووال شيء أأكيید." 

"أأنا أأددرركك أأنني هھھھنا في مأمن وولكن االخوفف ما ززاالل يیعّشش في ررأأسي. أأنا قلق جداا على أأهھھھلي 
االذيین ماززاالواا في سورريیة." 

5 ال أأرريید أأنن أأعيیش بمساعدةة ااجتماعيیة 
عمل. ليیت لديي عمل. هھھھذاا االموضوعع يیتكررر في كل محاددثة. لماذذاا ططريیق االالجئيین إإلى االعمل 
في هھھھولنداا ططويیل بهھذاا االشكل؟ لماذذاا عليیك أأنن تحصل على عددد كبيیر من االترااخيیص لكي تبدأأ 

عمال حراا أأوو تفتح شركة لك؟ أألم يیكن عندهھھھم عمل؟ أأووليیس بحوززتهھم خبرةة ووتجربة؟ أأهھھھكذاا 
فجأةة لم يیعد لهھذهه ااألمورر قيیمة االبتة؟ 

"على االهھولنديیيین أأنن يیعلمواا أأني ال أأرريید أأنن أأعيیش هھھھنا من االمساعدااتت ااالجتماعيیة ووأأني أأررغب 
بالعمل. ووأأني ااآلنن ال أأعمل ألني ال أأتقن االلغة االهھولنديیة إإتقانا جيیداا."  

"أأنا لم آآتت إإلى هھھھنا لكي أأنتفع وولم آآتت إإلى هھھھنا سائحا. أأنا أأرريید أأنن أأساهھھھم في االنفع االعامم لهھذاا االبلد 
ووأأنن أأكسب نقودديي بكد يیميیني ووعرقق جبيیني." 

"يیجب أأنن يیعلمواا أأني لم أأفقد كل شيء كنت أأملكهھ في سورريیة. فأنا ما ززلت أأملك ددماغي 
وومعرفتي ووتجربتي ووأأحالمي." 

"صارر لي سنة ووشهھر هھھھنا. أأنا أأقومم بعمل ططوعي لدىى إإحدىى ددوورر االرعايیة للمسنيین وولدىى االبنك 
االغذاائي. ووفورر تمكني من االلغة فسوفف أأتوجهھ للعمل." 

" لم آآتت إإلى هھھھنا لكي أأمد يیديي ووأأتسولل. أأنا أأتيیت إإلى هھھھنا ططلبا لألمانن وولكي أأعيید بناء حيیاتي 
من جديید." 

6 أأحتاجج إإلى االوقت لالعتيیادد على االحيیاةة في هھھھذاا االمجتمع 

ال شك أأنن االالجئيین يیريیدوونن أأنن يیعتاددوواا االحيیاةة وويیألفوهھھھا وولكن هھھھذاا ال يیتحقق بيین عشيیة 
ووضحاهھھھا. هھھھذاا ااألمر يیحتاجج لكثيیر من االسنوااتت. 

"االفرقق بعد ااالنتقالل بيین ثقافة االمجتمع االعربي ووثقافة االمجتمع االهھولنديي هھھھو فرقق شاسع. 
ططريیقة االتفكيیر وواالحيیاةة هھھھنا مختلفة تماما. نحن بحاجة إإلى ووقت لكي نألف االحيیاةة وونعتاددهھھھا." 



"االدوواائر االحكوميیة تطلب منا أأنن نتحولل بكبسة ززرر من سورريي لهھولنديي. بيینما نحن بحاجة إإلى 
مزيید من االوقت حتى نعتادد كثيیراا من ااألمورر وونشق ططريیقنا في هھھھذاا االمجتمع." 

"نحن لديینا االكثيیر من االتجربة في االحيیاةة ووفي االعمل وونريید أأنن نردد االجميیل لهھولنداا. وولكن هھھھذاا 
يیحتاجج إإلى ووقت وويیتوجب أأنن نُمنح االفرصة لذلك." 

االالجئونن هھھھم ليیسواا نوعا آآخر من االبشر. صحيیح أأنهھم يیتكلمونن لغة مختلفة وويیأكلونن ططعاما 
مختلفا وولديیهھم عاددااتت ووتقاليید مختلفة. وولكن هھھھذاا ال يیجعلهھم أأناسا أأقل شأنا٬، أأليیس كذلك؟ فوررااء 

كل حجابب ووخلف كل ذذقن يیكمن فردد مميیز. 

7 إإني بشر ووأأرريید االمزيید من ااالتصاالتت مع االهھولنديیيین. 



 �
ررسم: مارريیانة لوكك (للمرااسل). 

"أأنا أأرريید أأنن يینظر إإلي االناسس بصفتي إإنسانا. فمثلما أأنا أأحترمم كل ااألدديیانن ووكل االجنسيیاتت ووكل 
ااألعرااقق أأرريید أأنن أأُحترمم لذااتي وومقدررااتي."  



"نحن بشر وولسنا ووحوشا. فما إإنن تعرفف فتاةة أأنن االشابب أأصلهھ من سورريیة حتى تتوقف عن 
االتوااصل االفعلي معهھ ألنهھا تخافف. ال نريید أأنن يیخافف االناسس منا." 

"أأنا ال أأرريید أأنن يیضعني االناسس في خانة االالجئيین. فما إإنن أأذذكر أأني من سورريیة حتى يیعتقد 
االناسس بأنني أأحتاجج إإلى االمساعدةة. هھھھذاا ليیس صحيیحا. إإنن ااحتجت إإلى االمساعدةة فسأططلب ذذلك." 

"أأرريید أأنن يیتكلم معي االناسس كإنسانن ووليیس كالجئ فأنا لست مسكيینا." 

"نحن لسنا إإررهھھھابيیيین. نحن أأناسس عادديیونن لنا ااحتيیاجاتنا االبشريیة كالتوااصل ااالجتماعي ووخلق 
توقعاتت مستقبليیة" 

"حبذاا لو كانن هھھھناكك مزيید من االتوااصل. االهھولنديیونن في االقريیة ووددووددوونن فهھم يیحيیوني. وولكن 
االتوااصل يیقتصر على االتحيیة فقط." 

"إإذذاا تجنب االهھولنديیونن االتوااصل معنا فلن يیعرفواا ررأأيینا باألمورر وولن يیعرفواا من نحن."  

"نحن لسنا متطرفيین. ال ددااعع أأنن يیخافف االهھولنديیونن منا. نحن نريید االتوااصل مع االهھولنديیيین. 
عندهھھھا بإمكاننا أأنن نخبرهھھھم من نحن." 

هھھھذهه االمقالة هھھھي جزء من االمباددررةة: جديید في هھھھولندةة. لم نكن لنتمكن من تلك االمباددررةة بدوونن 
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