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   عربيملخص 

 

  ةالقْسري الهجرةبعد  المشاعر المتصلة بالبيت

 والذكورة في هولندا.  واالنتماء هجرة الفي سياق اليومية  اتهمجغرافيالالشباب السوري و

 

 ”thuis“المشاعر المتصلة بالبيت هذه على التجارب اليومية للشباب السوري في هولندا وما يقومون به لتجربة رسالة الدكتوراه تركز 

على نحو  بحثال ىالجئين غير مكتشف نسبيا. وال يجرال عند. إن الفهم العلمي للواقع اليومي ”verbondenheid“ نتماءوالشعور باال

روحهم في تنظيم هم ومرونتهم وحزم ظل، بل كثيرا ما تتهم للتعرض للخطروقابليهم مصادر إزعاجكاف في مشاعر الالجئين الذكور، و

بعيدا عن األنظار. غير أن عددا قليال من الدراسات الدولية تبين أن الرجال، في سياق الهجرة القسرية وإعادة التوطين أيضا،  المشاريع

يصورون الرجال السوريين كمجموعة في هولندا  ورغم هذا فإن. كما أنهم يقومون به لعنف االجتماعيلو القوةعالقات يتعرضون ل

الرجال السوريين باعتبارهم  تصويرمرغوب فيه. وبالغير  الشخص اآلخر بعبارة أخرىلهوية الهولندية، أو باعتبارهم تهديدا ل بانتظام

، أو حتى خطرين، فإن هوياتهم تقتصر على جوانب قليلة، مثل الجنس، ندماج في المجتمع، أو غير قادرين على االمستعدين للتعاونغير 

غير  ينالجئالعلى الرجال السوريين وصف " فيه اجتماعيا يطلق خطابايغذي  قدمر إشكالي للغاية ألنه األ إن هذا. يانةوالعرق، والد

 للخطر. لجوئهم اتطلبعرض تقد بالتالي "، وينحقيقيالغير " أو "ينجيدال

تعامل الالجئون الذكور الشباب من سوريا مع هجرتهم القسرية وإعادة ية كيف الرسالةالسؤال الرئيسي في هذه  يستكشفو 

هم مع األماكن اليومية المحلية.   تجارب. ولم يجر إال القليل من البحث العلمي في البعد الشخصي والعاطفي لةيوميفي الحياة التوطينهم 

التوصل إلى فهم عميق في تجربة الهجرة.   مكن ، ينتماءواال بيتأنه من خالل النظر إلى المشاعر الحميمة فيما يتصل بالي أزعم نإنف

أصوات الرجال السوريين  لتركيز فيومن أجل خلق مجتمع شامل ومستدام للجميع، فإن هذه البحوث مهمة وملحة للغاية. في أول محاولة ل

 الالجئون السوريون الشباب يعيشكيف حثي التالي: في هولندا ولسد الفجوة القائمة في معارفنا العلمية، يستند هذا البحث إلى السؤال الب

وكيف  حياتهم الشخصية والتغير االجتماعي نتيجة لهجرتهم القسرية وإعادة توطينهم في هولندا ياتمجر انقطاعتجربة  من الذكور

 ؟ يردون على ذلك االنقطاع

اليومية في سياق الهجرة القسرية وإعادة التوطين،  اتالجغرافيأسأل ما هي أشكال ، رسالة، مقدمة هذه الاألول في الفصل 

وإعادة التوطين في مجتمع جديد وغير معروف  صلالتخلي القسري عن بلد األفإن . الموضوع ولماذا من المهم معرفة المزيد عن ذلك

المعايير والقيم  معنى فقدان ، مما يتسبب فيالحياةتعطل مسار  الهجرة القسريةويزعزع العديد من جوانب الحياة اليومية لالجئين. 

مما باألمن الشخصي والثقة في البيئة االجتماعية والمكانية،  الشعوروالتقاليد والسلوك التي تم استيعابها. وبالتالي فإن الالجئ قد يفقد 

في مجتمع  وإشكاليةاحتماالت مستقبل آمن وناجح. وباإلضافة إلى ذلك، كثيرا ما يواجه الالجئون هياكل اجتماعية وثقافية مجهولة  يقلل

العرقي والديني، يتعرض الالجئون لخطر أن ينظر إليهم على أنهم تهديد وجودي للدولة القومية اإلثني وجديد. وبسبب تزايد أشكال التوتر 

الوجودي تتشكل جزئيا من خالل المالحظات،  الرفاهالحفاظ عليها. وألن التغيرات التي تؤثر على  تحاول الدولةمية التي والهوية الوه

 فيها.   يقيموناألماكن التي ويوميا  الشباب السوري عبر بهايالتي المهم تحليل المساحات االجتماعي، والصراع، فمن  تواصلوال

لبحوث العلمية لالبحث إلى جمع رؤى تكميلية  اسعى هذياليومية لالجئين الذكور الشباب،  اتومن خالل استكشاف الجغرافي 

 وتطلعاتهناك انتقاد كبير للبحوث القائمة في حياة الالجئين بسبب ترابط هذه الدراسات مع أهداف الحكومة إن التقليدية في الالجئين. 

 ندماج في المجتمعينصب التركيز على مصالح الدولة القومية، والجوانب الهيكلية لالالسياسات. وكثيرا ما المعنية بتقرير الهيئات االخرى 

 األنواع من ، تركز هذهمعنى ذات حياة الذي يشكل مناقشة مسألة ماوالمفاهيم العلمية التي تم تطويرها في المجتمعات الغربية. وبدال من 

ذلك، ال يوجد عالوة على سوق العمل. إلى دخول الإتقان اللغة، أو التعليم، أو ، مثل كمياالقابلة للقياس االندماج الدراسات على نتائج 

 ؟  كتساب المعارفالباحث: من يطرح األسئلة؟ كيف يتم جمع اإلجابات؟ وكيف يتم ا موقفاهتمام كبير ب

 انتناسب هذي. واالنتماءو البيت مفهوميى من خالل استخدام عنالبحث إلى حياة آمنة وذات م فيأنقل التركيز  الرسالةفي هذه  

مفهومان هما  نتماءواال يتبالباحث من استكشاف الواقع العاطفي للهجرة. فال انمكنيا مألنه بحثاألبعاد مع تصميم ال االمتعدد مفهومانال

والذكريات واألفعال والعواطف والمعاني. وقد يؤدي هذا إلى ربط  تجاربها اليالحياة اليومية وتغذ فيعاطفية تنشأ  اتعالقيعبران عن 

الوقت، مثل ذكريات الماضي هذه المشاعر بإلى ربط عبر الحدود أو في بيئة وهمية، ولكن أيضا أماكن هذه المشاعر بأماكن أخرى، مثل 

ذلك  الحفاظ على أو نتماءباالأو الشعور بالبيت  مشاعر المتصلةال يساعد في تنمية قدلمستقبل. إن التفاعل االجتماعي لطموحات الأو 

 بالكلماتالوصف ولكن من الممكن أيضا التخفيف منه أو حتى إبعاده إذا شعر الناس بأنهم مستبعدون. وفي حين يصعب  الشعور،

ن وغرباء وغير مشاركفي كثير من األحيان إال عندما يشعر الناس وكأنهم الوصف به ، وال يحدث االنتماءولمشاعر المتصلة بالبيت ل

 حاجة إنسانية أساسية.   يشكل ذلك الشعور ، فإنفي المجتمع

بطرق كثيرة  ، أزعم أن الالجئين الذكور السوريين الشباب في هولندا يتعاملونالرسالةواستنادا إلى النتائج الواردة في هذه  

نتيجة للهجرة القسرية وإعادة التوطين في هولندا. وتظهر هذه  ناللذاحياتهم الشخصية والتغير االجتماعي مسار مع تعطيل  ومتنوعة

المناقشات االجتماعية التي يقصرون فيها  على عكسالرؤى أن الشباب السوريين يمثلون مجموعة سكانية متنوعة ومعقدة وديناميكية، 

المجتمع الجديد بحثا في  ملئهابو المساحات العامةاستكشاف ببنشاط فإنهم يقومون على ذلك،  عالوةبانتظام إلى بعض جوانب هويتهم. و

األماكن التي ، واألشخاص الذين يتعاملون معهم بخصوص االنتقائية قراراتهم. فمن خالل النتماءباوالشعور  المتصلة بالبيت شعورالعن 
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عاطفية بصرف النظر عن اإلقصاء  روابط، فإنهم يبنون فيها يكونوا مرئيين ، والمجاالت االجتماعية التي يريدون أنإليها يذهبون

وفي ال يتماشى مع الواقع البيروقراطي.  أنفسهم فيه الرجال السوريون يجدالواقع اليومي الذي فاالجتماعي والمؤسسي الذي يجربونه. 

االهتمام  فيها فإنه ال توجد سياسة مالئمةدة ال يمكن التنبؤ بها، إلى ظاهرة اجتماعية معق انتتطور الهجرة القسرية وإعادة التوطين حين أن

 إعادة توطين الالجئين.  بشأن  بالدقة والتفاصيل

في القضايا والمخاطر األخالقية  جريت إثناء المشيأالتي ، أستكشف الدور الذي يمكن أن تلعبه المقابالت الثانيوفي الفصل  

، التجول معا في بيئة الحياة اليوميةمن خالل  الهجرة القسرية وإعادة التوطين. دراسات الباحثون في والمعرفية التي كثيرا ما يواجهها

أن  إني أستنتجرؤى مفصلة.  الحصول على تؤدي إلى قدالذكريات، كما تحدث األحداث، ويمكن إجراء المحادثات التي  إثارةيمكن 

 نوالالجئ يحافظالتي  عالقاتلرؤى مبتكرة وبالتالي تسهم في التمثيل المتعدد األبعاد ليمكن أن توفر  التي أجريت إثناء المشيالمقابالت 

، حتى لو كان التعبير عن المشاعر صعبا أو كان التواصل صعبا بسبب حواجز اللغة. وهناك أيضا بعض يوميةهم الة حياتمع بيئعليها 

السيناريوهات  مناقشةوتوقعاته و المجيبدور  مناقشةمن المهم إنه ف المجيبين، عند ال داعي له ضغطزعاج أو أي انتجنب ولالمخاطر. 

 .  في سياقها األخالقية مسائلنهج مرن لفهم ال نبغي أن يستخدم الباحثيكما المحتملة 

 الالجئون السوريون الشباب من الذكور الوقت الذي يحاول فيه في اوإمكانياته ةالعام األماكن، أبين أهمية الثالثفي الفصل و 

 وصففي بيئة جديدة وغير معروفة. ومن خالل  االنتماءالشعور بومشاعر المتصلة بالبيت ال الحصول على الذين وصلوا مؤخرا

وأين يواجه الشباب ، أبرز كيف التي يسكنون فيها وراء اللقاءات االجتماعية والتفاعل على مستوى األحياء على وجه التحديدالديناميكيات 

.   ة حياتهم اليوميةعلى العالقات العاطفية مع بيئ ات االجتماعيةواإلقصاء في حياتهم اليومية، وكيف تؤثر هذه العملي دماجالسوري اإل

ى ينتمون إل يعطيهم الشعور بأنهم بإيماءة أو التلويح حتى ولو كان مجردالتفاعل االجتماعي حول المنزل، في الشارع أو في الحديقة، إن 

 ات فيختالفاال.   ومن ناحية أخرى، أالحظ كيف أن تبعيةوال مرحلة من االرتباكفي مشاعر المتصلة بالبيت وبالتالي يعزز ال المجتمع

شعور ال، والقيود الرسمية وغير الرسمية، وتجارب التمييز والعنصرية تؤدي إلى في المنطقة المجيبين وجيرانهماليومي بين  الروتين

 مثلمفقود، ال بلدهمذكرهم بتإلى أماكن  لجؤونيفإنهم باالستبعاد. ولكي يشعر العديد من الشباب السوري باألمان والراحة والترابط، 

هو في األماكن العامة اليومية  نتماءالشعور باالو المشاعر المتصلة بالبيت بهتطور يالذي  مدىالفإن بالتالي . والتركيسوبر ماركت ال

 يخضع للتغيير وترتيبات القوة المتغيرة.  إنه ، ودقيقمدى 

الشباب السوري في هولندا بالنظر إلى الطرق  عندواالنتماء  المشاعر المتصلة بالبيتبتعمق أكبر  الرابعويتناول الفصل  

أوضح فإنني الوصول،  منطقةو صلاأل منطقة كل من في رجال. وبالنظر إلى المثل العليا للرجولةالبها المختلفة التي يجربون ويشكلون 

يجدون . وأنا أزعم أن الرجال السوريين في هولندا رجولةمن حيث المر به المجيبون يالتحول غير المتوقع في كثير من األحيان الذي 

 احهمعدم ارتيعلى الوصول إلى سوق العمل. ويعود ذلك بصفة خاصة إلى  تهمقدر عدمبسبب  رجولةبال استعادة شعورهم الصعوبة في

عربي. ونتيجة ال همالمهنية واألكاديمية، وأشكال التمييز والعنصرية المؤسسية القائمة على مظهرإنجازاتهم قيمة  تقليلفي المجتمع، و

حياة العديد من الشباب السوري في هولندا  تصلوالمشاركة، وبالتالي  أنفسهم ريلهذا فإنهم غير قادرين على تحقيق طموحاتهم في تطو

واألصدقاء، األمر الذي يجعل األقارب واآلباء و الحياة شركاء الكبيرة التي يعبر عنها توقعاتال. وهذا يتعارض مع مسدود إلى طريق

يتمتعون الفصل يبين أيضا أن الشباب السوري هذا . ومع ذلك، فإن شكموضع  تهم أصبحرجالتمن الشباب السوري يشعرون بأن  كثيرال

، وأنهم بذلك يتخذون قرارات استراتيجية في الظروف كرجال ايكونويريدون أن  من يصبحواديدة ل، وأنهم يجدون طرقا جبالمرونة

 المحلية لتحديد هويتهم الذكورية.  

 الجنسانيةلشباب السوريين في هولندا من خالل دراسة كيفية تشكيل األدوار الذكورية لهويات ال، أستكشف الخامسفي الفصل و 

الرجال السوريين بشكل منتظم على أنهم جامدون وغير  وصفاالجتماعي والسياسي في هولندا، يتم  الخطاب. في الحياة شركاءأدوار و

 البيئة المنزليةتقليدية. وتظهر التجارب في الجنسانية القيم المعايير ويعتبر البالتالي خطر محتمل على ما على أنهم ، وللتعاونن ومستعد

 ءهمفي المنزل، فإن شركا وفي حين أنهم كثيرا ما يبقونقد ضعفت.  اتهم العاطفيةعالقفي أن الهيمنة النسبية للعديد من الشباب السوري 

بعد الهجرة. فمن ناحية، يؤدي ذلك إلى صعوبات، ولكن من ناحية أخرى توجد فرص للعمل والدراسة مزيد من الفرص النسبيا يجربون 

فرصا  كذلكتتيح  فإنهاجتماعية، االعزلة نوع من التؤدي إلى قد الجديدة في هولندا  ظروفال ومع أنقتهم الرومانسية. إلعادة تشكيل عال

بشكل  ردفي حياتهم لل والمراحل الحاسمة. يعود الشباب السوريون بطرق مختلفة إلى األحداث في الحياة اليومية نمط حياة مشترك تبنيل

، يوضح بحثاالجتماعية للمشاركين في ال وساطواأل السير الذاتية النظر إلى للخبرات والتحديات واألولويات الحالية. ومن خالل مناسب

 دورهم كشريك حميم.  نشاط الرجال السوريون ب يشكلالفصل كيف 

 والمعرفة، الوضعيةبمزيد من التفصيل المناقشات العلمية بشأن  ن، يتناوالالرسالةفي هذه  انوالفصالن األخيران التجريبي 

، أتعمق في عالقات القوة التي تنشأ في السادس ، والتحيز في البحوث المتعلقة بالهجرة القسرية وإعادة التوطين. في الفصلالسياقية

. وهنا مضيفالهولندا باحثون ولدوا في المجتمع  البحث. وفي كثير من االحيان، يضطلع بالبحوث المتعلقة بحياة الالجئين في مقابالت

الذين حصلوا على خبرتهم من خالل خبراء الرؤى تستعمل ، وال لتصرفاتوا تجاربكثيرا ما تستخدم المفاهيم الغربية العامة لفهم ال

على التجارب واإلجراءات المختلفة أو غير مفرط  تركيز ونتيجة لذلك قد يكون هناكالباحثين غير الغربيين. رؤى أو تجارب شخصية 

هويات المتعددة بين ال تمييزاليبين الفصل أنه يمكن و. كذلك مهمةللهوية يمكن أن توفر رؤى  المماثلةالمعروفة، في حين أن الجوانب 

ة أحيانا. ولذلك، فإن اتخاذ ليست متعددة فحسب، بل أيضا متغيرة ومتناقض مجيب، مما يجعل العالقة بين الباحث والبحثأثناء عملية ال

 .  ندى الالجئيلحياة اليومية المعقدة للأمر حاسم للحصول على صورة أكثر اكتماال هو واالعتراف،  االتصال ينشأوسيطة، حيث المواقف ال
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وأولئك الذين عالقة القوة بين الباحثين في  ويركزا شاكر، يزلورا كابنغا ور، آخرين باحثينمع  كتبتهفصل  السابعالفصل  

يؤثر موقفنا الشخصي تجاه  كيفالتحليلية للدين كمفهوم، و اإلمكانيات" نستكشف اجتماعات وضعيةمعهم. ومن خالل "البحث  ىيجر

أمل قد ال تنشأ أثناء التالتي  االعتبارات واألفكار المعمقة يتبادلونهم ، فإنللباحثين مختلفةالخلفيات بفضل الالعملية البحثية. و علىالدين 

ويمكن بالتالي أن المواجهة تتسم برؤى  تبرزذلك، ونظرا للجو السري المريح الذي تجري فيه االجتماعات، ف وعالوة على. النفراديا

األقليات المسيسة، وخاصة عندما  في مجالفي البحث  بالغةأهمية  لها على وجه التحديدنزعم أن هذه الرؤى  وإنناغير مريحة.  تكون

 .  اكبير اختالفاتختلف المواقف االجتماعية بين الباحثين والمجيبين 

من  الالجئون السوريون الشباب يعيشكيف الرسالة: ، أعود إلى السؤال الرئيسي في هذه الثامن في الفصل الختامي، الفصلو 

وكيف يردون  حياتهم الشخصية والتغير االجتماعي نتيجة لهجرتهم القسرية وإعادة توطينهم في هولندا انقطاع مجرياتتجربة  الذكور

جرب يالطريقة التي ، أشير إلى أن هناك ثالث عمليات تؤثر على الرسالةواستنادا إلى النتائج التي توصلت إليها هذه  ؟على ذلك االنقطاع

في حياتهم اليومية. وألن  ويطورونهابها  يحتفظونكيف ، ولمتصلة بالبيت ومشاعر االنتماءامشاعر ال ن في هولندايوالرجال السور بها

ير تراكمي في حياة الالجئين السوريين الشباب يهناك تغإن العمليات الثالث تؤثر على بعضها البعض وبالتالي تعزز بعضها البعض، ف

 بما في ذلكولكنها متصلة،  مختلفةفي مجاالت اجتماعية  وموقعهفي هولندا. ومن ثم فإن واقعهم اليومي معقد للغاية، وله أوجه مختلفة، 

 العام، وسوق العمل، والبيئة المنزلية.   المجال

يختفي ن في هوياتهم وقصص حياتهم الشخصية في مجتمع الوصول، حيث يوريالشباب الس إعادة نظر تشمل ةفأوال أميز عملي 

بفعل أوجه الضعف  واالنتماء المتصلة بالبيتمشاعر ال. وفي هذه العملية، تتشكل فجأة اليومية الروتينية واألعمال حقائقالالعديد من  معنى

 نييالسور شبابال تجربة، والسير الذاتية الشخصية. أما العملية الثانية التي تحدد المتعددة الجوانب، والهويات بالمسائل الجنسانية متعلقةال

 واإلشكاليةفتتمثل في التعرف على العالقات والهياكل االجتماعية الجديدة  خلقها،كيفية ، وللمشاعر المتصلة بالبيت ومشاعر االنتماء

يمكن أن  وضعفهو  بعدوال االتصالمختلفة من  نواعأ تجربة هؤالء الرجال يعيشوالتعامل معها في بيئتهم الجديدة. وفي الحياة اليومية، 

من جانب الشباب السوري في  وروح المبادرةاإلبداع روح خلق فرصا وعقبات أمام المشاركة. وأخيرا، تنطوي العملية الثالثة على ي

التي يواجهونها في بيئاتهم اليومية.    نتماءالبيت واال سلوك مسارهم الخاص، حتى ولو كان هذا يتعارض مع األفكار "التقليدية" حول

بسبب كل أنواع العوامل هوامش تصرفاتهم محدودة هم يتخذون الخيارات استنادا إلى تفضيالت وطموحات شخصية للمستقبل، ولكن إنو

 االجتماعية والسياسية المقيدة.  

في التجارب اليومية للرجال السوريين تساهم في فهم الحياة المعقدة التي يعيشها الالجئون،  تقدمها هذه الرسالةإن الرؤى التي  

من الواضح أن . وأو المطالبة بمكانهم فيه ونها يوميا أثناء محاولتهم العثور على مكانهم في مجتمع جديدبوالفرص والعقبات التي يجر

ى. وهذا أمر هام ألن هذه األنواع عنحياة ذات م في تشكيل اكبير يؤثر تأثيرا ولكنه ،كبيرا اال يلفت انتباه في حياتهم اعاطفي ابعدهناك 

. ونتيجة لهذا فإنهم يومياالخبرات وما يضطلع به الالجئون  تسهل فهممن الرؤى تسهم في إضفاء الطابع اإلنساني على الالجئين الذكور و

آثارا بطرق  ونتركي همحقيقة أنال. وآثارا داخل التقسيمات الفرعية في المجتمعوكذلك  ها غالبية السكانيتركون آثارا في المجتمع تالحظ

 من المجتمع.   ءاجزيشكلون  م أيضاحتما روابط عاطفية باألماكن اليومية تعني أنه ونبني ممختلفة، وبالتالي فإنه

في صقل  هذه الرؤى مجموعة، تسهمالنظر على وجه التحديد إلى الالجئين الذكور الشباب كمن خالل وباإلضافة إلى ذلك،  

تفاعل مستمر بين األولويات في الحاضر،  ايصوغه نتماءواال بيتبال مشاعر المتصلة. وتبين النتائج أن النتماءواال بيتال يمومفه

الشباب السوري الماضي، فضال عن التوقعات والتطلعات إلى المستقبل. وعلى الرغم من اختالف األنماط، فإن الحنين إلى والذكريات و

األخرى. ونتيجة لهذا فإن المدى الذي يشعر به الشباب السوري  الجالياتة تختلف عن عينكمجموعة لديهم تطلعات واحتياجات ورغبات م

 إلى حنينالذكريات وال وليس علىالحاضر والمستقبل،  في التوقعاتعلى  األساسيعتمد في  وينتمون إلى المجتمع البيتفي  موكأنه

الحياة،  مجرى. ومع ذلك، فإن تجارب وأفعال الشباب السوريين متنوعة، اعتمادا على بحوث العلميةكما يفترض غالبا في الالماضي 

 فيه.   يجدون أنفسهموالسياق المحلي الذي  المتعددة الجوانبوالهويات 

على الصعيد  أكان لالجئين الذكور، سواءمزيد من البحوث في التجارب اليومية والمعمقة المن الضروري إجراء فإنه ولذلك  

مزيد ال، الذي وعد ب2022الجديد في كانون الثاني/يناير  تجنيسقانون ال نفيذت. وعلى الرغم من على مستوى صنع السياسات أمالعلمي 

إدماج الخبرات اليومية لالجئين تحسين فإن . ال يتمتع إال باهتمام قليل جدامن التخصيص، فإنني أشير إلى أن تعقد الحياة اليومية لالجئين 

اهتماما االماكن  ستحقتفإلى ذلك،  وباإلضافةيكمل التركيز الحالي على أوجه ضعف الالجئات.  قدالذكور في عمليات صنع السياسات 

فيه. وأخيرا،  يقيمونمن أجل إقامة روابط أفضل بين الالجئين والسياق المحلي المحدد الذي  الالجئين إسكان وتوزيعفي سياسات  أكثر

 إلعادةفي الدراسات المتعلقة بالالجئين من أجل التوصل إلى فهم أفضل للبعد العاطفي  واالنتماءأدعو إلى إدماج مفاهيم مثل البيت 

 الحياة اليومية.   نسجت فيوالتي  الالجئون هاواجهيللفرص والعقبات التي فهم أفضل التوطين و


