التجربة السورية إلعاده االستقرار
وبناء الوطن في المملكة المتحدة

بحث من إعداد ڤيكي سكواير

هذا التقرير مبني على بحث أُعد لالكاديمية البريطانية تحت
عنوان “لوست اند فاوند (فُقد وعُثر عليه) خلق أرشيف للهجرة
واالستقرار”
قامت الدكتوره ضحى سمير بإجراء معظم المقابالت التي اعتمد
عليها هذا البحث عدا عن بحث واحد أجرته الدكتوره كالوندر
ساندهو .
أجريت عشره مقابالت مع احد عشر شخص خالل عام .٠٢٠٢
تمت أحدى هذه المقابالت وجها لوجه في شهر شباط ،اما المقابالت
العشر المتبقية فكانت عبر تقنية الكمبيوتر ما بين شهري تشرين
الثاتي و كانون األول من العام .تم تسجيل جميع المقابالت الكترونيا
و كتابه النص قبل البدء بالبحث .عشره مقابالت أجريت باللغه
العربيه واللهجه السوريه ومن ثم تمت ترجمتها للًّغه االنجليزية
وكتابه النص من قبل الشخص الذي اجرى تلك المقابالت .مقابله
واحده اجريت باللغه االنجليزيه .نود تقديم جزيل الشكر لكل من
“مؤسسه العمل لمساعده الالجئين في برمنجهام ،مركز المهاجرين
والالجئين في كوڤنتري وفريق العمل في مكتب بلديه كوڤنري لكل ما
قدموه من مساعده لتمكيننا من اجراء المقابالت مع األشخاص الذين
شاركوا في هذا البحث.

المشاركين في البحث

أجرينا اللقاء مع سته اشخاص من الجنسيه السوريه
ممن تمت اعاده توطينهم في مدن بمنطقه (الويست
ميدالند) في المملكة المتحدة ما بين عام ٥١٠٢و
 ٩١٠٢ضمن مشروع اعاده توطين الالجئين
السوريين في المملكه المتحده ( . )SRPVكانت
غالبيه األشخاص المشاركين من المتزوجين .امراة
واحده عزباء و أخرى ارمله .امضى اكثرهم وقتا
ليس بالقليل في لبنان ،األردن والعراق تخطى الست
سنوات للبعض منهم قبل اعاده توطينهم في المملكة
المتحده .سيدة واحدة أمضت ثالث سنوات في لبنان
ورجل امضى سنة واحدة و ثالثة اشهر قبل الحصول
على حق اللجوء  .الكثيرون منهم عانوا من فقدان
أفراد من عائالتهم في سوريا نتيجة العنف  .جميع
األشخاص اتوا بصحبه أطفال من أعمار مختلفة او
برفقة افراد من عائلتهم .أحدى النساء تقيم حاليا مع
أمها واختها و أبناء اخيها.

معظم من هاجر الى لبنان يتحدث عن صعوبة
العيش و قله المعونة من منظمه األمم المتحدة للعون
ومساعده الالجئين ( ، )AWRNUو عن شح
المعونات المالية وعدم القدرة على العمل أوالحصول
على أذن للعمل .اقوال عن “االضطهاد العرقي”
كثيره .اما فِي العراق فالحديث عن نقص الحريات
و الحترام للمشردين وصعوبة العيش .اما الحال في
األردن لالجئين السوريين ،فيوصف بانه االحسن من
حيث المساعدات والخدمات المؤمنه لهم وعن الشعور
باالحترام والتقدير لكون السوريون معروفون بالخبرة
والكفاءة العالية كحرفيين.

نتائج البحث
الخروج من سوريا
بحسب وصف األشخاص المعنيين بهذا البحث،
تغيرت الحياه في سوريا من حياه الخير والوفرة لحياه
عدم االستقرار والخوف الدائم “ .كانت سوريا جنه
هللا على األرض ،لكن االن ال نستطيع شراء الخبز
ليومنا” .حاله االرتباك والهجرة الداخلية ،صعوبة
العمل وتدني الخدمات الالزمة ،الفساد والخوف من
مالحقه النظام لهم ،أرغمت الكثيرين على الخروج
والهجرة الى بالد أخرى ساعين وراء تأمين العمل
لتوفير حياة أفضل.

اعاده التوطين بمساعده األمم المتحدة
يمكن وصف نجاح عمليه اعاده توطين الالجئين
بمساعده منظمه األمم المتحده بالتفاوت .البعض يرى
انها سريعه ولكن البعض االخر يصفها بانها بطيئة
 .احدهم يقول  ”:هنالك طريقتين للخروج من لبنان؛
األولى الفساد والمحسوبية والثانية الحظ» فبينما
يصف بعضهم كونهم «محظوظين « وحتى أولئك
الذين كانت عمليه اعاده توطينهم سهله وغير معقده،
فيقولون انها كانت عشوائية وغير واضحة».

العديد منهم ما زالوا يتوقون للعودة لسوريا ويتحدثون
عنها بشوق ومراره ولكن البعض يقول ان ذكرياتهم
االن مريره خاصه أولئك الذين فقدوا أقارب لهم
خالل الحرب .هؤالء يقولون “ليس عندنا ذكريات.
ذكرياتنا مريره».

التشرد (فقدان البيت)
يقر اغلب األشخاص الذين تمت اعاده توطينهم بإنهم
وعائالتهم من المحظوظين ولكن خسارة بيوتهم ما
زالت حيه في قلوبهم وذاكرتهم والتحدث عنها يعيد
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“كانت اللغة من أصعب التحديات التي واجهتنا هنا
حتى بعد مضي خمس سنوات ما زلت أتعلم واحس
دائما أن هنالك فجوة وأني ال اتعلم كفاية”.اللغة
ليست الصعوبة الوحيدة بل هنالك أيضا العادات
االجتماعية واالختالف الثقافي والتي تبدو كحاجز
اجتماعي “أحيانا ال أعرف عما يتكلمون ألني ال
اشاركهم الثقافة والعادات االجتماعية “.

الى اذهانهم المعاناة والحزن.يقول أحدهم “عندما
تسألني عن شعوري إلعادة التوطين يمر بذهني وأمام
عيناي شريط من الذكريات ،أحيانا افكر به و أحيانا
ابكي لما أتذكر ولكن أعلم اني محظوظة”.
تختلف المعاناة من شخص ألخر .بعضهم يصف
الحزن لفقدان األحباء واألخر يشعر باالسى لفقدان
المكانة االجتماعية التي كان يتمتع بها قبل اللجوء
وخسارة العالقات االجتماعية والروابط العائلية
والدينية التي كانت تربطهم باألهل واألصدقاء،
ودفء وجمال بيوتهم وحقولهم ومدنهم.

خمسه اشخاص من الذين تمت مقابلتهم لهذا البحث
استطاعوا الحصول على العمل ولكن تطلب األمر
تغيير نوع عملهم .فعلى سبيل المثال ،أحد األشخاص
كان يعمل كمدرب وبائع أدوات رياضية ولكنه لم
يستطيع العمل إال كمتطوع في هذا المجال.واضطر
إلى العمل في متجر لكسب المال ويتضمن عمله
تعبئة الخضروات ولكنه ما زال يحلم بتكوين مدرسه
لتدريب ابناء السوريين والعرب على مهاره لعب كره
القدم .رجل اخر اضطر الى العمل كسائق باص بعد

خساره العائلة ومن فقدوه من افرادها تأخذ حيز األسد
عند وصفهم لما يفتقدونه في الغربة.
يقول احدهم ”:تخليت عن اغلى ما املك .تركت
جثه ابني في سوريا” .البعض يمضي بالقول ان اهم
ما فقدوه هو الشعب السوري »:خسر السوريون
طبيعتهم السمحة ،هناك الكثير من الكراهية والضغينة
في قلوبهم االن»
الوصول الى المملكة المتحدة
يصفالعديد من األشخاص اللذين تم إجراء
المقابالت معهم عملية وصولهم إلى المملكة المتحدة
بأنها صعبة فعلى سبيل المثال ،الكثير منهم يصف
شعورهم بالخوف لتركهم منازلهم واآلخرون
يصفون معاناتهم عند وصولهم إلى المملكة المتحدة
وفي حالة واحدة يذكر احدهم ما قاله الشخص
المسؤول عن مساعدة الالجئين عند لقائهم“ :أنتم،
الالجئين السوريين طماعين وتطلبون الكثير”وآخر
يقول “ :أعتقد أن المترجمة كانت شخصا عنصريا
ألنها ترجمت ما قلته للطبيب بطريقه جعلته يغضب
مني»ولكن الغالبية منهم تصف التجربة بأنها كانت
جيدة و أن الدعم كان على درجة عالية من الجودة
خاصة إذا ما قورن بما هو الحال عليه في لبنان.
العمل واللغة
يشير العديد من األشخاص الذين شاركوا في هذا
البحث ان عامل اللغة هو من الصعوبات التي عانوا
منها اثر قدومهم الى المملكة المتحدة وانهم ما زالوا
يعانون منها الى االن.
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ان كان يعمل مدرسًا في سوريا .العديد من الرجال
لم يتمكنوا من العمل ألسباب صحي{ او لعدم تمكنهم
من اللغة االنجليزية ،ثالث سيدات ال يعملون خارج
المنزل.

جديده .وأشار العديد الى عدم وجود هذه الروابط في
مجتمعهم الجديد “ هنا كل شخص يعيش حياته منفردا
عن المجتمع وهذه ظاهره غير معتادة بالنسبة لنا”

غالبيه الذين استطاعوا الحصول على عمل يصفون
التجربة بانها جيده حتى في حال كان العمل دون او
خارج اطار خبراتهم العملية .أحدهم يقول” انا ممتن
للمملكة المتحدة  ،هذا البلد مد لي يد المساعدة ومنحني
وعائلتي الشعور باألمان  .ما زلت اعمل اليوم وأشعر
انني عنصر فاعل في المجتمع ولست عاله على احد
واني بهذا العمل اقدم الشكر لما قدموه لي ولعائلتي”.

اعاده بناء الوطن
تكلم العديد من األشخاص الذين تمت مقابلتهم عن
أهمية األطفال في المساهمة بعملية إعادة بناء الحياة
والوطن .تحدثوا عن الخروج إلى الحدائق العامة أو
ركوب الدرجات الهوائية أو قضاء الوقت والمشي
على ضفاف البحر ،ونشاطات اخرى تساعدهم
على الشعور باالستقرار والراحة فباإلضافة إلى
هذه النشاطات هنالك الدراسة أو االلتحاق بالكولدج
وتعلم اللغة ،السواقة ،او تعلم ركوب الدراجات .كلها
نشاطات تساعد على االستقرار وتقبل الحياة الجديدة
في المملكة المتحدة؛ وهي في الوقت نفسه تساعدهم
على احياء الذكريات الخاصة بحياتهم في سوريا.

الحقوق والحريات
العديد من األشخاص يشددون على أهميه الحقوق
والحريات التي يشعرون بوجودها في المملكة
المتحدة“ .الحرية والحقوق الشخصية متاحه هنا
أكثر ،احس بان الضغوط االجتماعية اقل ولكن
الوصول الى هذه الحقوق ليس باألمر السهل ...تفهم
الثقافة االجتماعية والتعرف على الحقوق صعبا حتى
لو تكلمت االنجليزية بطالقه”.
استطاع البعض االنخراط ولو قليال بالمجتمع المحلي
عن طريق العمل بأجر او العمل التطوعي ولكن
البعض االخر يعاني من الشعور بالوحدة والعزلة
االجتماعية ويرغب بمزيد من الدعم .وال شك
ان جائحه كوڤيد ( )DIVOCقد زادت من هذه
المشكلة .البعض استطاع االستفادة من الدروس
عبر االنترنت ولكن البعض االخر عبر عن استيائه
لالنقطاع عن النشاطات الرياضية واالجتماعية
وتعثر خططه لبناء صداقات وروابط اجتماعيه

نشاطات عده تذكرهم بسوريا والحياه التي تركوها
هناك منها قراءة الكتب و مشاهده المسلسالت
العربية و سماع الموسيقى وأشار بعضهم الى ان
مشاهده فيديوهات االحتفاالت االجتماعية بسوريا أو
االحتفاالت السورية بالمملكة المتحدة.
عند سؤالهم عن ماذا تعني لهم كلمه الوطن؟ ،أجاب
العديد بانها العائلة واالصحاب والجيران .وهذا
كان السبب وراء عقد البعض للنشاطات التي تقام
للترحيب بالمهاجرين الجدد والتي كانت بالعادة تقام
أيام السبت ،لتقديم الدعم وتمكين الوافدين الجدد من
تجنب األخطاء الشائعة أو الخبرات السلبية التي مر
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لدي الحق بطلب المساعدة المعنوية…علمت مؤخرا
ان لدي الحق بهذا وانهم ينظرون لألمور النفسية
والمعنوية بطريقه مختلفة .ال ينظرون الينا على اننا
فقدنا عقلنا ،االمور ابسط بكثير مما هي عليه في
البالد العربية”.

بها غيرهم من الوافدين السابقين.
انشاء عالقات الصداقة تعد من األمور المهمة
للشعور باالستقرار ولكن العديد من الالجئين يرون
انها عمليه صعبه للغاية وان الهجرة أدت الى جرح
ال يلتئم بما يتعلق باالستقرار والشعور بالمواطنة”:
البيت(الوطن) هو ذلك المكان الذي تربيت فيه حيث
العائلة واالصحاب ،لألسف ،اليوم هو بالنسبة لي،
المكان الذي أرى فيه مستقبل جيد البنائي”.

باإلضافة إلى هذه التحدياتوصعوبة التعلم
واالنخراط بالثقافة المحلية هنالك أمور أخرى صعبه
يتحدث عنها الالجئين مثل الحصول على الخدمات
وامور اخرى تمنعهم من االنخراط في مجتمع
المملكة المتحدة والعمل .العديد من األشخاص أكدوا
على عدم وجود خبرات مميزه لديهم تؤهلهم للعمل
ويقول أحدهم “بإمكانهم امتحاني لمعرفة قدرتي على
العمل بدال من أن نبدأ كل شيء من الصفر” آخر
يقول أن اللغة تمنعهم من التأهيل للعمل في المملكة
المتحدة.

كل من شارك بهذا البحث من الالجئين أعرب عن
قناعته برغبته في البقاء في المملكة المتحدة ألسباب
شخصية أو ألسباب خارجة عن سيطرتهم ،البعض
أعرب عن الخوف والقلق لما يخبئه المستقبل قائال»:
ال احب التفكير بالمستقبل .ال أحب التغيير والتنقل
مرة أخرى” ولكن البعض االخر يقول »:اعطانا هذا
البلد الخيار والمقدرة على العمل ،التعلّم ،انشاء شركة
خاصه ،انا اطمح لتحقيق أمالي في المستقبل هنا”.
التحديات
اشار عدد من األشخاص الذين شاركوا في هذا البحث
الى تحديات محددة واجهتم خالل عمليه اللجوء في
المملكة المتحدة تستحق الذكر .أحدهم طرح نقد
بخصوص الدعم الذي تلقوه في األيام االولى وايضا
اختالفه من منطقه ألخرى ومن منظمة ألخري.
وقال البعض ان اآللية المتبعة تولد عدم االستقاللية
واالعتماد على المساعدة .حيث لم يحصل البعض
علي دعم كاف عند مواجهة مشكلة كالرغبة في ابرام
عقد ايجار او مد يد المساعدة ألبنائهم في المدرسة او
التمكن من الوصول الى الخدمات الطبية النفسية .كلها
أمور صعبه تواجه الالجئين لعدم معرفتهم ودرايتهم
بأمور الحياه والقوانين في المملكة المتحدة.
وفيما يتعلق بالمساعدة الطبية النفسية فعلى سبيل
المثال ،يشير أحد األشخاص إلى ان الثقافة
االجتماعية لدى السوريين تمنعهم من طلب العون
في هذا المجال  »:كلنا عانى من الحرب وقسوتها.
الكثيرون تعرضوا لألذى مع أطفالهم .كانت حياتنا
صعبه في البالد الي عشنا بها .لم اكن اعرف ان
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ملخص
بينت الدراسة والتحليل أن تجارب السوريين الالجئين
وعمليه إعادة توطينهم في المملكة المتحدة تختلف
من شخص إلى أخر .القدرة على إعادة االستقرار
والتوطين هي أمر جيد أجمع عليه كل األشخاص
الذين اشتركوا في هذا البحث ولكن الخطوات المتبعة
إلعادة االستقرار كانت مختلفة من شخص إلى آخر.
قال البعض أن اللجوء كان سبب ضياع الذكريات
والثقافة ،وان الشرخ أصبح واضحا وموجودا في
البيت بين األجيال .كما أن هناك شعور بالضياع
يوصف من ناحية االجتماعية والثقافية .الكثير
يتحدثون عن عواطف وحزن شديد بسبب ضياع
سوريا وأهلها .وهنا يجب القول ان اعادة التوطين
ال يمكن أن تكون بمعزل عن الذكريات في سوريا.
أشياء كثيرة وبسيطة تعيد الثقة وتسرع من عمليه

الدمج بالمجتمع وتأهيل الكثيرين ،منها مثال ركوب
الدراجة ،زيارة الحدائق العامة والتزاور ،كلها أمور
يمكن أن تساعد بإعادة االستقرار في المملكة المتحدة
كما إنها في الوقت ذاته تعيد لهم ذكرياتهم في سوريا.
عامل اللغة وعدم التمكن منها وعدم معرفه أمور
عديده تتعلق بقوانين العمل واجراءاته واختالف
الثقافة االجتماعية والشعور بالوحدة هي عوامل
تؤثر على عمليه التأقلم والتوطين في المملكة المتحدة
هذا مع العلم أن االغلبية ترى وجودها في المملكة
المتحدة على انه طويل األمد وجيد .الدعم والمساعدة
امران يوكد الجميع على انهم عامالن مهمان جدا،
خاصه اثناء فتره الحظر المفروض بسبب وباء كوڤيد
المنتشر حاليا التي أفضت إلي تنامي مشاعر العزلة.
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