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املقدمة
3

حوايل ثلثي األشخاص الذين فروا إىل أملانيا منذ ما يسمى „صيف الهجرة الطويل“ يف عام  2015هم من
الرجال .وبالتايل فإن „قضية الالجئني“ هي أيض اً „قضية تخص الرجال“.
تتسبب األحداث الفردية مثل ليلة رأس السنة الجديدة عام  2015/2016يف مدينة كولونيا يف جعل
التصور العام لالجئني الشباب مقترص عىل وضع املشلكة ضمن منظور واحد .ومنذ ذلك الحني تتحدث
وسائل اإلعالم والجمهور بشكل رئييس عن „الرجال“ الالجئني ،ولكن الحديث معهم شخصي اً قليل للغاية
وليس هناك حديث تقريب اً حول ما الذي يحفزهم أو ماذا يعملون .يف ظل هذه الخلفية كلف املنتدى
االتحادي للرجال يف إطار مرشوعه „ – movemenاللجوء ،الهجرة ،االندماج – العمل املرتبط بنوع الجنس
مع الالجئني الرجال“ منظمة قرية الشباب املسيحي بشامل أملانيا ( )CJD Nordبإج راء دراسة بحثية
إلعطاء الفرصة لالجئني الشباب ،وإلب راز تجارب أولئك الذين يعملون بشكل رسمي أو تطوعي مع الرجال
الالجئني.
كيف تسري األمور مع الرجال الشباب يف بيئتهم الجديدة ،وما هي دوافعهم واحتياجاتهم ،ورمبا أيض اً
أحالمهم وآمالهم؟ كيف تبدو التجارب يف م راكز اإليواء األولية أو يف املخيامت أو مع السلطات أو حتى
مع السكان األملان يف الحياة اليومية من وجهة نظر الشباب الالجئني من الرجال؟ وإىل جانب ذلك :ما
هي التحديات والفرص التي يصفها أولئك الذين يعملون مع الالجئني الرجال  -القرص والشباب؟ وينصب
الرتكيز أيض اً لدى العاملني والعامالت يف املجال عىل مدى وجود اختصاص مهني خاص بنوع الجنس،
وخصوص اً حساسية وانعكاسية مسألة الذكورة .ينبغي أن تساعد هذه الدراسة يف تحفيز منظور مرتبط
بنوع الجنس يف العمل مع الالجئني الشباب وتوضيح أهمية السياسات الخاصة بالرجال ونوع الجنس يف
هذا املجال.
يدين املنتدى االتحادي للرجال بالفضل ملنظمة قرية الشباب املسيحي بشامل أملانيا ،وباألخص إيريس
دينىك ،د /إيرينا لينك ،د /إيكارت مولر-باخامن وبريت شربيكيلسن لتنفيذ وإعداد الدراسة ،باإلضافة إىل
جميع املشاركني يف الدراسة .وقد أمكن تحقيق هذه الدراسة بدعم من الوزارة االتحادية لألرس وكبار السن
والنساء والشباب.

الدراسة
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يف الفرتة من شهر يناير حتى يونيو 2017تم إج راء مقابالت مع  85من الفتيان والشبان الالجئني،
معظمهم من سوريا وأفغانستان وإريرتيا ،وذلك يف مقابالت نوعية وطرح أسئلة عليهم بوصفهم
املجموعة املستهدفة من الدراسة .تم إج راء املقابالت باللغة العربية والفارسية واألملانية واإلنجليزية
ومبساعدة املرتجمني/املرتجامت .كان متوسط أعامر من شملهم االستبيان  21.8عام اً – أصغرهم كان
 13عام اً ،وأكربهم  34عام اً .وكان الفتيان والرجال يعيشون يف وقت االستبيان يف ستة مواقع مختلفة
يف شامل وجنوب ورشق أملانيا ،وكان متوسط فرتة وجودهم يف أملانيا  19.5شه را ً .وباإلضافة إىل الالجئني،
أجريت مقابالت مع  31شخص اً يعملون بدوام كامل أوعىل أساس طوعي مع الالجئني الشباب.
تحميل الدراسة الكاملة عرب موقع www.movemen.org

األمن واملستقبل

«نحن أشخاص عاديون ،وقد أتينا إىل هنا هرب اً من ويالت الحرب .وكل ما ننشده هنا بكل بساطة هو
الشعور باألمن واألمان».
(روح الله 23 ،عام اً ،أفغانستان)
لقد فر األشخاص املشاركون يف هذه الدراسة من ويالت الحرب واإلرهاب أوالقمع السيايس واالضطهاد
أو بسبب عدم توفر فرص الحياة الجيدة يف بالدهم .وهم ممتنون للحصول عىل الفرصة املناسبة يف
أملانيا لبدء حياة جديدة يسودها األمان والسالم .وقد اعترب الشباب أن الشعور باألمان وتوفري الحامية
من استبداد السلطة واالعتقال والتهديد بالتعذيب الجسدي ،مبثابة ركن ورشط أسايس لبناء مستقبل
مرشق .وهم يرون أنه حتى أقل مقومات الحياة داخل أملانيا تتيح من الناحية النظرية إمكانية
تحقيق أحالمهم املستقبلية املتمثلة يف :الحصول عىل فرصة عمل أو الدراسة أو التدريب ،ومامرسة
عمل جيد وتكوين أرسة ميكن للمرء أن يعيش بسالم وأمان يف رحابها.

ويرى الشباب أنه لتحقيق أحالمهم املستقبلية هناك الكثري من الصعاب والعوائق التي تتطلب
الكثري من الجهد والوقت للتغلب عليها .ويعتقد بعض الشباب املشاركني يف الدراسة أن الكثري من
الالجئني قد قدموا إىل أملانيا يف عام  2015حاملني أحالم وأمنيات غري واقعية نتيجة لوعود «املهربني»
وبسبب التصورات ال رائجة يف بلدانهم عن قارة أوروبا ،والتي مفادها أن كل فرد سيحصل من الدولة
عىل مسكن وقد يتحول إىل شخص ثري عىل نحو رسيع .ولكن فور وصولهم إىل أملانيا رسعان ما
شعروا بخيبة األمل بشأن تلك التصورات والتخيالت .وعىل أرض الواقع يتجىل األمر متام اً ،حيث يتعني
عىل الشباب أن يتحلوا بالصرب وأن يقوموا باملبادرة الشخصية ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم املهنية
واألرسية أو اإلق رتاب من تحقيق هذه الغايات .وقد انطلق الشباب املشاركني يف الدراسة من واقع
أهدافهم الشخصية قائلني :أنهم سعوا نحو هدف شخيص قابل للتحقيق وثابروا عىل ذلك ،وقد م ثّل
ذلك دافع اً مه امً بالنسبة لهم.
ويزداد األمر صعوبة بالنسبة لألشخاص الذين ال ميلكون تصورات عن مستقبلهم .فعندما تتسم
األمور بالضبابية ،إىل متى ستستمر الحرب وهل سيعودون إىل وطنهم بعد انتهاء الحرب برغبتهم أم
س يُ جربون عىل ذلك ،أو أنهم ينظرون إىل البقاء يف أملانيا عىل أنه أمرعارض لفرتة قصرية ،كل ذلك يُ ثبط
عزمية األشخاص يف بناء مستقبل مستق ر.

العالقات االجتامعية

«عندما اسمع دامئ اً أخبار سيئة عن الالجئني يف االعالم ،كيف من املمكن يل أن أصادقهم؟ كيف؟»
(هاين 20 ،عاما ،إريرتيا)
تبني الدراسة أن الشبان يرغبون يف لقاء وتكوين صداقات مع األملان ،ولكنهم يجدون صعوبة بالغة
يف االتصال بهم ،حيث تنقصهم طرق الوصول الطبيعية ألق رانهم من السكان املحليني ،مثل املدرسة،
مكان العمل ،مركز الشباب ،النادي أو الجمعيات .هذه العقبة الهيكلية تأيت مع كون رغبتهم يف
„الوصول“ إىل املجتمع األملاين غالب اً ما تقابل بالرفض ،سوا ًء يف التصور العام „لالجئني“ أو يف املواقف
اليومية أيض اً .فغالب اً ما تقترص اللقاءات مع السكان املحليني وفرص التحدث باللغة األملانية عىل
عملية الحساب يف السوبر ماركت أو عىل املوظفني الرئيسيني واملتطوعني املشاركني يف مساعدة
الالجئني .وبالتايل تتعزز هذه املشكلة ،فمن الصعب تعلم اللغة األملانية بشكل مستدام دون أن
تكون عىل اتصال مع الناطقني/الناطقات بها كلغة أم (من نفس العمر) ،ويف الوقت نفسه فإنه من
الصعب التواصل إذا كنت ال تتقن اللغة.
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ويشعر من شملهم االستطالع بالقلق ألن التغطيات اإلعالمية عن الج رائم التي يشارك فيها الرجال
الالجئني تؤدي إىل تعميامت شاملة .غالب اً ما يكون لديهم انطباع بعدم اعتبارهم أف راد ،بل يتم الحكم
عليهم مسبق اً كأعضاء يف جامعة „الجئني عنيفني“ .أوضح الشبان عدة م رات أنهم يتعرضون لإلهانة
يف األماكن العامة ،ويسمعون التعليقات السلبية ،أو عىل سبيل املثال ،ال يستطيعون املرور أمام
عتبة ح راس أمن املالهي .هذه التجارب العنرصية (الغري) املبارشة تنترش بني الالجئني الشبان وتنرش
بينهم مناخ من الخوف .غالب اً ما يتحول الفضول الكبري يف البداية حول السكان األصليني من نفس
العمر إىل الخفوت تدريجي اً مع مرور الوقت بسبب القلق من رفضهم ،وهذا التخوف يكتسب بعدا ً
آخر يف التعامل مع امل رأة .كان أكرث من  80يف املائة من الشبان الذين شملهم االستطالع عازبني وليس
لديهم أطفال ،وكثري منهم يرغبون أيض اً يف التواصل مع نساء من نفس العم ر ،ولكن الصورة السلبية
املنطبعة لديهم يف التعامل مع امل رأة ،والتي يجري استغاللها عرقي اً يف بعض الحاالت ،معروفة لالجئني
وتزيد من صعوبة تعاملهم مع بعضهم البعض بطريقة غري متحيزة .ويف كثري من األحيان يقف
الشبان متحريين أمام الشابات ويشعرون أيض اً بعدم األمان

السكن واإلقامة

«أنا أعيش يف مركز إيواء لالجئني .بعد املدرسة أود أن أعود إىل البيت وأنام ،ولكن كل البناء يضج
باملوسيقا العالية ورائحة الحشيش تعم املكان».
(عزوز 22 ،عام اً ،الصومال)
تختلف أماكن إيواء الالجئني الرجال اختالف اً كب ريا ً من منطقة إىل أخرى .يف بعض املناطق الريفية،
ميكن لالجئني الشباب االنتقال مبك را ً إىل مساكن ال مركزية أصغ ر .يعيش العديد من الرجال الالجئني
ال راشدين وغري املتزوجني يف السنوات األوىل يف „مساكن جامعية“ كبرية كانت مخططة يف األصل
كمركز استقبال مؤقت فقط .ومبا أن النساء واألرس  -عىل عكس الرجال الشباب  -يف حاجة إىل
حامية خاصة ،يتم تفضيلهم عاد ًة يف عملية االنتقال إىل أماكن إقامة توفر املزيد من ال راحة واألمن
والخصوصية.
وبسبب عمليات االنتقال املتكررة وغري الطوعية ،ما يسمى بـ „التحويالت“ ،وظروف املعيشة
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املتأزمة ،يجد الالجئون الرجال صعوبة يف االنخ راط يف محيطهم الجديد والعيش يف مكان واحد.
كام يشعر الكثريون بصعوبة االنتقال عندما تفصلهم هذه „التحويالت“ عن األصدقاء واألقارب،
مام يفقدهم الدعم االجتامعي الهش أص الً .يشعر الشباب الرجال بالقيود بشكل كبري نسبي اً عىل
استقالليتهم وقدرتهم عىل الترصف بسبب التنظيم والتدخل الخارجي يف „أماكن اإلقامة الجامعية“
الذي يصل إىل أكرث مجاالت الحياة خصوصية .ويتفاقم الوضع بسبب عدم وجود أشياء اعتيادية
يومية ،مثل مستلزمات الطهي أو مساحة لألنشطة املجتمعية .وتؤكد النتائج الحالية للمقابالت
أن وضع السكن يجعل من الصعب الترصف بشكل مستقل ،حتى أن هذا يبدو غري مرغوب فيه.
وهذا يؤدي غالب اً إىل الشعور بالرقابة الخارجية وميكن أن يكون له تأثري صادم أو متطرف ،كام يصف
املشاركون/املشاركات يف املقابالت .يعاين معظم املقيمني/املقيامت يف „السكن الجامعي“ بشدة من
السلوك الغريب لألف راد ،حيث يشكو جميع الشبان تقريب اً الذين أجريت معهم مقابالت من اإلزعاج
وتعاطي املخدرات والجرمية ،ويرتتب عىل ذلك قلة النوم وعدم وجود فرص لإلبتعاد عن هذا الجو
وايجاد ال راحة ،مام يشكل عبء نفيس أك رب .جميع الشبان الذين متت مقابلتهم يريدون الخروج
برسعة من هذه السيطرة الخارجية الدامئة والتدخل الخارجي ،فهم يرغبون يف أن يكونوا قادرين عىل
االنتقال إىل مسكن خاص من أجل استعادة الخصوصية والنظافة واألمن ،ومساحة للرتكيز وال راحة،
أي باختصار أسس الحياة املستقلة .كث ريا ً ما يجتهد الالجئون الشباب بأنفسهم يف البحث عن سكن
ويتكلمون يف املقابالت عن تجارب التمييز املخفية والعلنية متام اً التي تعرضوا لها .من الواضح جدا ً
أن للرجال فرصة ضئيلة يف الحصول عىل سكن عادي يف حال عدم تقديم املساعدة لهم.

التعليم والتدريب والعمل

«لقد كان السوريون يعملون  12ساعة يف سوريا ،ولكن هنا يف أملانيا يجلسون يف البيت واليفعلون
أي يشء .هذا أمر غري مقبول .هم يريدون حق اً العمل يف أملانيا».
(جاسم 21 ،عام اً ،سوريا)
معظم الرجال متحمسون جدا ً للعمل أو الدراسة يف أملانيا .فهم يريدون البناء عىل سريتهم التعليمية
السابقة ومواجهة حياتهم بشكلٍ مستقل ،غري أن الحاجة إىل اإلملام بالق راءة والكتابة ،أو االلتحاق
باملدرسة ،أو التعليم ،أو العمل متابينة للغاية .وبالتايل فإن الدراسة تبني أيض اً التحديات التي تواجه
نظام التعليم ،حتى يتم االستجابة بشكل مناسب ملجموعة كبرية ومتنوعة من املستويات التعليمية
املختلفة .وتنخفض قوة دوافع البداية العالية للشبان بسبب أوقات االنتظار الطويلة للغاية،

11

سوا ًء كانت بسبب دورة لغة أو ترصيح عمل .ويعاين الشباب من خيبات األمل بسبب الصعوبات
والنكسات يف اكتساب اللغة أو البحث عن عمل .ويعيشون مبفردهم تجربة الشعور بعدم وجود
„الكفاءة الذاتية“ .تعد اإلحباطات تحي زا ً غري واقعي ،ألنها غالب اً ما تفتقر إىل تقييم واقعي لفرصهم،
وتفتقر أيض اً إىل املعرفة الهيكلية األساسية ،من أجل العثور عىل ما يناسبهم يف نظام التعليم والنظام
املهني األملاين واالنخ راط بنجاح يف سوق العمل .يصف الشبان املشورة الوظيفية يف م راكز العمل بأنها
مخيبة لآلمال ،فمقدار املشورة الفردية غري ٍ
كاف واملؤهالت التي تم اكتسابها يف املوطن األصيل أو
الطموحات للتعليم العايل ال تؤخذ بعني االعتبار وال يتم دعمها بالقدر الكايف.
وفيام يتعلق بالرفاه والشعور باالنتامء للشبان الالجئني ،فإن نشاط مهني أو عىل األقل فرصة واقعية
للحصول عليه يعد أم را ً حاس امً .كام إن اكتساب اللغة والتوظيف هي خطوات رئيسية بالنسبة لهم،
من أجل التواصل مع املجتمع املضيف ،وتطوير شبكات العالقات الشخصية وإقامة حياة مستقلة يف
أملانيا .بالنسبة للشبان ،من املهم أن يلتقوا عند العمل بـ „أعضاء املجتمع املضيف“ كزمالء/زميالت
يف العمل ،وبالتايل يكون هناك تكافؤ .يبني استقصاء املرشدين/املرشدات من وكالة التوظيف وخدمات
الشباب املهاجر الحاجة املاسة إىل دعم طويل األجل لتدريب الشبان .ويف الوقت نفسه فإن األمر
يتطلب الت زام اً من املسؤول/املسؤولة تجاه األشخاص الالجئني وأرباب عملهم من أجل التغلب عىل
صعوبات البداية.

العائلة

«منذ سنتني ليس لدي عمل .أنا أفكر يف حيايت بكوين رجل! يجب أن أتزوج وأن يكون لدي أطفال.
ولكن ضمن ظروف الحياة هذه لن أمتكن من فعل ذلك».

(بيرت 30 ،عام اً ،نيجرييا)
األرسة هي املوضوع الرئييس لكثري من الشبان الالجئني .يعيش معظم من شملهم االستطالع يف أملانيا
بدون عائلتهم من بلدهم األصيل ،ويفتقدونها ويعيشون مبفردهم .إن ف رتات االنتظار الطويلة وعدم
اليقني فيام يتعلق بفرص نجاح جمع شمل األرسة والخوف عىل رفاهية الوالدين أو األخوة أو الزوجة
واألطفال يرض بحياتهم اليومية كث ريا ً ويجعل من الصعب „الوصول“ والشعور باالستق رار يف أملانيا،
وبالتايل تزداد أهمية االتصال املنتظم مع العائلة عرب الهاتف أو الواتساب أو الدردشة ،حيث يعترب
الكثريون هذا ترصف اً مه امً ومصدرا ً كب ريا ً للقوة والصمود .ويف الوقت نفسه غالب اً ما يتحدث الشبان

يف املقابالت عن ضغط أرسهم عليهم يف وطنهم للعمل برسعة ،من أجل سداد تكاليف اللجوء ودعم
األرسة مالي اً يف وطنهم األم عىل سبيل املثال .غالب اً ما تكون مسألة الزواج واألبوة مهمة للكثريين،
حيث يرغب الكثري منهم يف الزواج هنا يف أملانيا أيض اً وتأسيس أرسة عىل سبيل املثال .ومع ذلك فإن
الالجئني الشباب يرون بوضوح الفرق الشاسع بني املتطلبات والواقع يف أملانيا.
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وهنا يتضح التحدي يف حالتهم االنتقالية املزدوجة ،فاالنتقال من مرحلة امل راهقة إىل مرحلة البلوغ
يجب أن يتم بإتقان يف ٍ
وقت واحد مع مواجهة مجتمع جديد قائم عىل الفردية .وتشري الدراسة
بوضوح إىل أهمية الهياكل الداعمة من أجل إدارة هذا الن زاع بوعي  -سوا ًء من خالل العروض املناسبة
أو من خالل البالغني اآلخرين ،مثل مقدمي/مقدمات الرعاية واملرشدين/املرشدات.
أما يف حالة الرجال الذين فروا مع أرسهم ،كث ريا ً ما تنشأ رصاعات داخل األرسة بعد وصولهم إىل أملانيا.
فغالب اً ما يفقد الرجل دوره كداعم ومعيل لألرسة .ويف الوقت نفسه قد يتغري موقف زوجته ،حيث
تتحرك بصورة مت زايدة للقيام بأنشطة خارج األرسة عىل سبيل املثال .ويصف العاملني والعامالت يف
املجال كيف أصبحت أدوار الجنسني التي كانت محددة يف السابق مسألة مطروحة للتفاوض ،ومع
فقدان القدرة عىل تقرير املصري والنشاط املهني ،فغالب اً ما يصعب عىل الرجال يف البيئة الجديدة
تحقيق متطلبات الذكورة املكتسبة يف السابق .ولذلك عند العمل مع الالجئني (والالجئات) خصوص اً،
سينشأ هناك تحدي ميكن تجوازه بوعي من خالل إرشاك كال الجنسني بالتساوي يف العمليات دون أن
يكون ذو طابع ثقايف أو معمم أو يسمح بوجود أحكام مسبقة.

الصحة

«يف مركز إيواء الالجئني ال ميكنني القول ألحد أين بحاجة لطبيب نفيس ،فاألخرون سيعتقدون أين
مجنون».
(محسن 26 ،عام اً ،سوريا)
النزوح وحالة الرجل كالجئ هنا يف أملانيا يجعل العديد من الشبان معرضني بشدة لإلصابة ،حيث
يعاين العديد منهم من صدمة نفسية بسبب التجارب ويصلوا إىل أملانيا بالفعل مع معاناة من
اضط رابات بالنوم ،والكوابيس أو االكتئاب .وبعد وصولهم ،غالب اً ما يشعرون باملعاناة من الضغط
والعبء النفيس بسبب السكن وأوقات االنتظار الطويلة وعدم القيام بأنشطة واإلحباط والشعور

بالوحدة أو العزلة .ويجد جميع من شملهم االستبيان تقريب اً صعوبة يف التعامل مع حالة عدم
اليقني املحيطة بإج راءات االع رتاف بطلب اللجوء ،وسكنهم ووضعهم الوظيفي ،وجمع شمل األرسة
املحتمل .يتحدث الشباب عن الشعور بالعجز ويعايشون فقدان الكفاءة الذاتية وتقرير املص ري ،ما
يكون له تأثري سلبي كبري عىل حالتهم النفسية.
ومن العقبات الرئيسية التي تحول دون تقديم املعونة العالجية لكثري من الرجال ،اعتبار املشاكل
النفسية وصمة عار يف بلدانهم األصلية .وبغض النظر عن ذلك ،ال يوجد أيض اً ما يكفي من املعالجني/
املعالجات واملرتجمني/املرتجامت املتاحني لالجئني .ولكن ليس هناك حاجة دامئ اً إىل املساعدة العالجية
للتعامل مع التجارب التي متثل عبئ اً نفسي اً ،فالدراسة تشري إىل أهمية العروض املقدمة للرجال يف
تسهيل عملية التواصل االجتامعي وخوض التجارب اإليجابية التي تدعم بالتايل معالجة اإلجهاد
النفيس.

العروض الداعمة للقدرات واألماكن
الجيدة

«اآلن نشعر بالسعادة برفقة األطفال األملان ونقوم بالتدرب أيض اً لساعتني وثالث الساعات عىل
نحو مستم ر .وأنا أعترب ذلك أم را ً جيدا ً».

(رضا 13 ،عام اً ،أفغانستان)
لقد اتسمت األوضاع الحياتية واملعيشية ملعظم الشباب الالجئني املشاركني يف الدراسة خالل أول
عامني داخل أملانيا بكثري من الضغوطات وقد أوضحت الظروف املذكورة أن األماكن الخالية من
الضغوط متثل أهمية كبرية بالنسبة للشباب ،وذلك لتعزيز كفاءاتهم الخاصة ودعم قدرتهم عىل
«التعايف الذايت» .ولدعم مهاراتهم الشخصية ،من املهم أن يشعروا بفعاليتهم الذاتية ومتكنهم من
إقامة عالقات اجتامعية مهمة.
وقد عرث املشاركون يف الدراسة عىل أماكن ومجموعات متنوعة ،حيث استطاعوا اإلقامة يف تلك األماكن
وأقاموا عالقات وطيدة مع اآلخرين ،وشعروا بال راحة والسالم وتلقوا الدعم املطلوب .ومن بني األماكن
الجيدة التي ينطبق عليها ذلك:
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• املكتبات العامة
• الجمعيات التابعة للكنائس واملساجد
• عروض خدمات مركز هجرة الشباب
• عروض عمل الشباب املفتوح
• الفعاليات الرتفيهية للشباب واملجموعات املرسحية
وقد عايش الشباب املشاركني يف الدراسة الشعور بفعالية الذات وم زاولة األنشطة املفيدة من خالل
األعامل التطوعية التي مارسوها .كام توىل بعض املشاركني مهمة الرتجمة أو االنخ راط يف العمل
كوسيط لغوي لدى األطباء وأمام السلطات ،وقد تشاركوا معرفتهم أثناء االستفسارات املتعلقة بلم
شمل العائالت أو أية شؤون رسمية أخرى.
وبالنسبة للكثري من املشاركني يف الدراسة ،ساهمت األنشطة الرياضية بشكل مبارش يف شعورهم
بال راحة .وعندما ينجحون يف االش رتاك يف مجموعة رياضية ،فإنهم يعتربون ذلك مبثابة وسيلة لتخفيف
الضغوط وجلب السعادة وتحدي جسدي ومخرج من الروتني اليومي .الجدير بالذكر أن األنشطة
الرياضية املشرتكة تساعد عىل التواصل مع اآلخرين وتطرح ما يُ سمى ب «هوية الالجئ» جانب اً.
عالوة عىل ذلك ،تساعد الخ ربات اإليجابية خالل مامرسة الرياضة وخالل التواصل مع اآلخرين
والتجارب الناجحة يف الشعور بفعالية الذات.
وت ُعد املشاركة يف املنظامت والعروض الرياضية والثقافية مع أشخاص من املجتمع املستضيف من
العوامل الحاسمة واملهمة لتحقيق االندماج االجتامعي والثقايف .كام تلعب املؤسسات والهياكل
املحلية املوفرة للفرص دورا ً مه امً يف الوصول إىل العروض املعززة للقدرات .وبينام يتعاون مشاركون
من خلفيات متباينة من أجل توفري احتياجات الالجئني وإتاحة سبل الوصول إىل العروض وإزاحة
العوائق ،فإن ذلك يحتاج أيض اً إىل تواصل هيكيل ومؤسسايت بني املشاركني عىل أرض الواقع .ويف هذا
الشأن تلعب خدمات هجرة الشباب يف الغالب دورا ًمه امً ،والتي تؤدي ،عىل سبيل املثال ال الح رص ،إىل
تسليط الضوء عىل موضوعات وقضايا الالجئني ،األمر الذي جعل التواصل مع مشاركني آخرين أم را ً
رضوري اً ،مثل م راكز االستشارات القانونية أو االستشارات االجتامعية .الجدير بالذكر أن جعل عملية
الوصول إىل العروض سه الً وبدون الكثري من الرشوط يحتل مرك زا ً محوري اً يف مرحلة البداية.

تحديات العاملني والعامالت

«ال تسري األمور عىل ما ي رام يف حالة إجبار الناس عىل االندماج من جانب واحد )...( .ولكن يجب أن
يكون الجانب اآلخر أيض اً مستعد لالندماج».
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(مستشارة يف خدمة هجرة الشباب)
لقد عرب غالبية املشاركني يف هذه الدراسة من العاملني والعامالت يف مجال مساعدة الالجئني عن أن
انخ راطهم يف هذا العمل كان إث راء كبري لتجاربهم الشخصية .ففي الغالب شعروا باإلعجاب واالنبهار
تجاه الروح العالية والقدرات الفردية للشباب .ولكن يف املقابل ترى الغالبية العظمى منهم أن هذا
العمل م ثّل تحدي اً كب ريا ً لهم ،وذلك بسبب ضغوطات العمل الكبرية والتعامل مع معاناة إنسانية
بالغة ،باإلضافة إىل نقص القدرات املؤسساتية والهيكلية للجهات املستضيفة ،األمر الذي قادا
الكثريين منهم ملرحلة تجاوزت حدود التحمل القصوى.
الجدير بالذكر أن هناك تحديات خاصة يف بيئة العمل مع الشباب الالجئني تربز بسبب تنوع
املجموعة املستهدفة ،إضافة إىل العوائق اللغوية وانتشار الصدمات النفسية بني الالجئني .كام
أن القدرات الثقافية املطلوبة ألداء هذا الدورالوظيفي بشكل حريف تشكل تحدي إضايف للعاملني
والعامالت يف هذا املجال.
ويواجه العمل االجتامعي تحدي اً ،يتمثل يف كيفية دعم الشباب يف إطار عملية «الوصول» وتوفري
مساحات للتنمية والتطور الشخيص وتبادل اآلراء وتشجيع ودعم الشعور بفعالية الذات .ويف هذا
الشأن يتعني ،عىل سبيل املثال ال الح رص ،م راعاة متطلبات الشباب وتقدير أفعالهم وتطبيق ذلك
أثناء العمل .كام يلزم تجنب األحكام املسبقة واإلحاالت العنرصية املكررة عند التعامل مع الشباب.
وميكن أن مت ثّل عملية تبادل وجهات النظر وتبادل الخ ربات متعددة الجوانب املكتسبة يف مجال
عمل الشباب ومن خالل العمل مع الشباب املهاجرين هياكل وقواعد مفيدة ميكن البناء عليها.

الخامتة

إن حالة الشبان الالجئني هي حالة انتقال متعددة امل راحل .ويتوقف بشدة مدى وكيفية نجاحها عىل
فرص الوصول إىل املشاركة االجتامعية واملوارد االجتامعية االقتصادية ،وأخ ريا ً وليس آخ را ً عىل قدرة
الفرد ذاته .حيث يساعد املنظور املرتبط بنوع الجنس والذكورة يف إدراك رضورة خلق الفرص وتوفري
املوارد املطلوبة والعمل عىل تطويرها .ولكن يبقى التحدي الرئييس يف كيفية التفكري يف سياسات
الهجرة وشؤون الجنسني والسياسات االجتامعية وإعادة صياغتها يف الوقت نفسه ،وهذا يتطلب موارد
للعاملة الرئيسية والتطوعية يف هذا املجال ،إضافة إىل وجود رؤية متفهمة يف السياسة واملجتمع.

من نحن

املنتدى االتحادي للرجال – رابطة مسجلة ذات اهتاممات مشرتكة للشباب والرجال واآلباء  -وهي
اتحاد منظامت يضم حالي اً  32منظمة تعمل عىل صعيد أملانيا وهي تعمل عىل تلبية احتياجات
الفتيان والرجال واآلباء .واملبدأ األسايس للعمل املشرتك هو املساواة بني الجنسني.
مرشوع  - movemenمتكني الالجئني من الذكور  -هو مرشوع للمنتدى االتحادي للرجال ويعمل عىل
إظهار املطالب املتنوعة للشباب والرجال الالجئني يف أملانيا .يدعم مرشوع  movemenعروض لالجئني
الشباب الذكور ملعالجة قصص الحياة والقيم األساسية والقضايا الخاصة بنوع الجنس.
www.bundesforum-maenner.de
www.movemen.org
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