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 القادم من تبادالت ُمجتمعات الغربة العربيّة العدد في وشاركونا راسلونا
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 الغربةُم جتمعاتُمنُناجحينُأفرادُ ُعلىُالّضوءُتسليط  الغربةُم جتمعاتُمنُجمعيّةُعلىُالّضوءُتسليط
 إعالنات   بارزُ ُمشروعُ ُعلىُالّضوءُتسليط
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فيُحزيران،ُيونيو،ُ«ُجسور»تأّسَستُ

ُهادفة2011ُ ُحكوميّة ُغير ُكمنظّمة ،

اكُمجتمعاتُالمغتربينُإلىُجمعُوإشر

ُُالّسوريّين ُأنحاء ُمختلف ُفي ُفيالعالم

ُإلىُم ساعدةُسورياُوشعبهاُُراميةُ ُجهودُ 

ُعنُ ُيزيد  ُما ُحاليًّا نظّمةُفيُشبكتها ُالم  فيُتحقيقُكاملُاإلمكانات.ُوتضمُّ

80ُُ ُمن ُأكثر ُمن ، ُفرد  ستقبل50ُُألف ُم  ُبتحسين ُملتزمون ُكلّهم بلًدا،

ُللمنحُ ُعالميٍّ ُبرنامج  ُعبر ُالتّعليم ُعلى ُبرامجها ُرّكزت ُوقد سوريا.

ُ ُفيُالدراسية ُالاّلجئين ُالّسوريّين ُلألطفال ُالمدارس ُوبناء ُالجامعات في

تابعةُ ُم  ُفي ُالطاّلب ُيدعم  ُالخارج ُفي ُللّدراسة ُإرشاديٍّ ُوبرنامج  لبنان

ُإيجادُ ُمن ُالّسوريّين ُالنّازحين ُلتمكين ُمهنيٍّ ُإرشاديٍّ ُوبرنامج  دراستهم

ُقدراتُرّواد ُيعّزز ُالّرياديّة ُللمشاريع ُبرنامج ُوأخيًرا، األعمالُُوظائف،

 .الشبابُوالمشاريعُالنّاشئة
ُوتؤمنُ ُتمييزيّة. ُغير ُبرامجها ُوكّل ُسياسيّة ُغير نظّمة ُم  ُهَي ُجسور إّن

ُمنُأجلُغايةُأّنُالّشبابُفيُسورياُيجبُأنُيكونُ منظّمةُجسورُوتعمل 

ُيليُ ُوما ُالقادمة. ُالّسنوات ُفي ُأفضل ُفرص  ُإلى ُللوصول ُمجاٌل لديهم

ُ:2014ةُجسورُفيُنهايةُالعامُبعٌضُمنُأبرزُماُحقّقتهُمنظّم
-ُُ %ُمنهمُموجودونُفيُالّداخلُالّسورّي،ُفي53ُألفُعضو،80ُُلديها

دمشقُوحلبُوحمصُوالاّلذقيّةُوحماةُوطرطوسُوالّسويداءُوإدلبُوديرُ

 الّزور؛
ُمنُقبلُجسور؛47ُتقديمُُ-  منحةُدراسيّةُممّولةُأوُبتمويلُم شترك 
أصبحتُممكنةُمنُقبلُشراكاتُمنظّمةُمنحُدراسيّةُجامعيّة110ُُتقديمُُ-

ُجسور؛

طفاًلُفيُبرنامجُتعليمُالاّلجئينُالخاّصُبمنظّمةُجسور1250ُُالتحاقُُ-

 بلبنان؛
 .فريقُسورّيُفيُم سابقةُالّشركاتُالنّاشئة100ُم شاركةُُ-

 

ُالّسوريّين،ُ ُالجامعات ُلطاّلب ُالمنح ُبرامج ُعّدة ُجسور نظّمة ُم  ت دير 

ُعلىُتوفيرُ المنحُالّدراسيّةُمعُأبرزُالجامعاتُفيُم ختلفُأنحاءُوتعمل 

قّدمةُتلكُبشراكةُمعُمؤسَّسةُالتّعليمُالّدولي،ُ العالم.ُومنُأبرزُالمنحُالم 

ُالعاليُفيُاألزمات؛ُ ُالتّعليم ُالتّحاد ُمؤّسًسا حيثُكانتُالمؤّسسةُشريًكا

ُالمنظّمة ُوكذلكُمنحُدراسيّةُمعُجامعتيُكامبريدجُوأكسفورد.ُوست طلق 

ُ ُالجديدة ُبرامجها ُقريب  ُ»عّما ُسوريّة، ُامرأة ُحياة10ُُمائة آالف

ُالطاّلبُالذينُيحتاجونُدعًماُماليًّاُ«سوريّة ،ُومنحةُالمشقّةُالتيُتخصُّ

 .أصغرُليتمّكنواُمنُااللتحاقُأوُمواصلةُااللتحاقُفيُالبرامجُاألكاديميّة
ُ ُالاّلجئينُفيُلبنان، ُلتعليم ُبرنامًجا ُجسور ُمنظّمة منُخاللُثالثةُت دير 

أحد هاُفيُبيروتُوالمركزانُاآلخرانُفيُُ–مراكزُتعليميّةُغيرُرسميّةُ

ُاألطفالُفيُهذهُالمراكزُمعرفةُومهاراتُ واديُالبقاعُاللّبنانّي.ُويكتسب 

ُاإلنكليزيّةُ ُاللّغة ُإلى ُباإلضافة ُالعربيّة، ُباللّفة ُاألساسيّة ُوالكتابة القراءة

ُوال ُوالفّن ُوالعلوم ُويسعىُوالّرياضيّات ُالّسالم. ُودراسات ّرياضة

البرنامجُمنُخاللُالمراكزُإلىُتجهيزُاألطفالُلاللتحاِقُالنّاجِحُبالنّظامُ

تاحة  .اللّبنانّيُللمدارسُالعاّمة،ُوذلكُعندماُتكونُأماكنهمُم 

 
 .لبنانُفيُتعليميّةُبرامجُفيُي شاركونُسوريّونُأطفالٌُ

 

ُحولُالتّوجيهُالم رشدونُفيقّدمُ ُاألكاديمّي،ُاإلرشادُبرنامجُخاللُمنُأّما

ُالتقديمُيجبُالتيُوالجامعاتُبهاُااللتحاقُيجبُالتيُالجامعيّةُالّدراسات

100ُُقرابةُقامُوقدُهذاُ.التّقديمُعمليّةُحولُالنّصائحُعنُفضاًلُُإليها،

ُعمليّةُفيُالّسوريّينُلمئاتُالعونُيدُبتقديمُالعالمُأنحاءُم ختلفُمنُم رشدُ 

ُالوظيفيُالتّطويرُبرامجُهناكُذلك،ُعلىُوعالوة.ُالجامعاتُإلىُالتّقديم

ُالذاتيّةُالّسيرةُكتابةُكيفيّةُبينهاُمنُمواضيعُحولُجلساتُيقّدمُ ُالذي

قابالتُوإجراء  .الوظيفيُالتحّسنُمساراتُوتحسينُالعملُم 

ُصلبُتعاونيُُّمجتمًعاُلخلقُُِالّرياديّةُالمشاريعُبرنامجُيهدفُوأخيًرا

ُالنّاجحةُاألعمالُمنُيتعلّمواُلكيُالشباب،ُالّسوريّينُاألعمالُلرّواد

ُبهاُي حتََذىُالتيُوالنّماذجُواألقران ُجلساتُعلىُالبرنامجُ ُويتضّمن.

ُالتّمويالتُت وفّرُالّرياديّةُللمشاريعُوم سابقةُاإلنترنتُشبكةُعلىُتدريبيّة

 .التّدريبُومعسكراتُاألساسيّة
 
 

 ســوريــا الــّسوريّــيــن فـــي الــطـــاّلب إعــطــاء – جــــســـور

 الــتّــعــلــيــم عــلــى الــحـــصــول فــرصــة والــخـــارج
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 مـُـنــظّـــمـــة – ســـوريـــا لـــنـــبـــنـــي بِــــيَــــد يــًدا 

 تــضـــّرًرا األشــــدّ  األمـــاكـــن يفــ تــعـــمـــل لــلــُمــغــتـــربــيــن
لةُفيُالمملكةُالمتّحدة،ُتّمُإنشاؤهاُ«ُيًداُبِيَدُلنبنيُسوريا» هيُمؤّسسةُخيريّةُم سجَّ

ُغيرُ ُالمنظّمة ُهذه ُقامت ُوقد ُسوريا. ُفي ُالّصراع ُبدء ُإبّان ُوجيزة ُفترة بعد

ُمنُقبلُمجموعةُمنُالسوريّين ُتأسيس ها ُالتيُتّم ُبالعملُ-الحكوميّة، البريطانيّين،

.2011ُيُالم ساعداتُاإلنسانيّةُفيُسوريا،ُفيُالعامُفيُطليعةُالجهودُالمبذولةُف

ُإلىُ ُفقط ُليس ُالمؤّسسة ُتسعى ُوالمتعّددة، ُالمتنّوعة ُبرامجها ُطيِف ُخالل ومن

ُفيُ ُبأْسِرها ُم جتمعات  ُوتمكين ُبناء ُفي ُالم ساعدة ُإلى ُولكن ُالجراح، تضميد

ُا.سوري

 
ُالق اُلوكاالتُالمعونةُالّدوليّة ُفيُونظًراُللتّواجدُالقليلُجّدً ادرةُعلىُالعملُميدانيًّا

سوريا،ُبسببُالمخاطرُاألمنيّةُالمرتبطةُبها،ُقادتُوكاالتُالم غتربينُالسوريّينُ

ُمؤّسسةُ يًداُ»الخاّصةُبالمعونةُاالستجابةُاإلنسانيّةُفيُسوريا.ُهذاُحيثُتستطيع 

ُالوصولُ«ُبِيَدُلنبنيُسوريا العملُفيُبعضُالمناطقُاألشّدُتضّرًراُوالتيُيصعب 

ُيعيشونُإ ُالذين ُالسوريّين ُالموظّفين ُمن ُواسعة  ُشبكة  ُبفضل ُوذلك ُميدانيًّا، ليها

 .ويعملونُفيُداخلُالبلدُعلىُحّدُسواء
ُفيُوقتهاُ ُعاجل  ُالفرقُالعاملةُتقييمُوقياسُمدىُاإلغاثةُالمطلوبةُبشكل  تستطيع 

ُ ُتقوم ُالتي ُالمشاريع ُوتشمل  ُلالحتياجات. ُدوريّة ُتقييم ُعمليّات ُإجراء بهاُعبر

علىُاإلغاثةُفيُحاالتُالطّوارئُ)بماُفيُذلكُمنُ«ُيًداُبِيَدُلنبنيُسوريا»مؤّسسةُ

ُوبرامجُ ُومستلزماتُالمأوى( ُوالشتويّة ُوالمعّداتُالّصيفيّة ُالِساللُالغذائيّة تقديم

باإلضافةُُالمياهُوالّصرفُالّصحّيُوالنّظافةُالعاّمةُومشاريعُتمكينُالمجتمعات،

 .إلىُالمشاريعُالطبيّة

ُ

ُالعالجُتقديمُ ُعلىُمهاّمهماُتترّكزُسوريا،ُفيُُمستشفَيْينُ ُالمؤّسسةُُُوُتديرُُ

ُإلىُللوصولُُمتنقّلةُ ُعيادةُ ُإلىُباإلضافةُواألطفال،ُللّنساءُوالّرعاية

 .الّصحّيةُالّرعايةُمرافقُإلىُالوصولُعلىُالقادرةُغيرُالمجتمعات

ُعبرَُُالمؤقّتةُوالعياداتُالُمستشفياتُبدعمُ ُهذهُالخيرّيةُالمؤّسسةُتقومُكما

ُمنُلتمكينهاُالطبّية،ُاالستهالكّيةُوالموادُُّالمعّداتُمنُتحتاجُبماُتزويدها

ُالعمل ُنصفُمنُأكثرُإغالقُإلىُسورياُفيُالّصراعُأّدىُلقد.

ُمئاتُتركُالذيُاألمرُسوريا،ُفيُالعاّمةُالطبّيةُوالمرافقُالمستشفيات

ُالّرعايةُمرافقُإلىُالوصولُعلىُقادرينُغيرُالّناسُمنُاآلالف

ُ.الصحّية

ُأّولُبإنشاءُ«سورياُلنبنيُب َيدُيًدا»ُمؤّسسةُقامتُ،2012ُالعامُفي

ُالخدماتُمنُطيًفاُالمشفىُهذاُُيقّدمُُ.ُالسورّيةُأطمةُقريةُفيُلهاُمستشفى

ُوحدةُألّولُأبوابهُالمستشفىُفتحُوقد.ُواألطفالُالّنساءُاحتياجاتُلتلبية

ُالّسوريُُّالّشمالُأنحاءُكلُُّفيُالوالدةُحديثيُلألطفال ُتوّسعُوقد.

ُمعُالّتعاملُعلىُأكبرُقدرةُذوُاآلنُليصبحُالسنواتُمرُُّعلىُالمستشفى

ُلمشاريعهاُوتوسيعهاُتوّسعهاُالمؤّسسةُوُتواصل.ُالمرضىُمنُأكبرُعدد

 .سورياُفيُتشغيلهماُيتمُُّمتخّصصينُُمستشفَيينُاآلنُولديهاُالطبّية،

ُتقومُعاملةُ ُفرقُ ُلديهاُالمؤّسسة،ُلدىُالّصحّيةُالمرافقُعنُوفضاًلُ

ُالّتغذيةُُمراقبةُبرامجُبإجراء ُأحدثُجمعُمنُُيمّكنهمُاألمرُُُهذا.

ُفيُداخلّيًاُالّنازحينُلألشخاصُالغذائّيةُاالحتياجاتُحولُالمعلومات

ُالبالد ُالمؤّسسةُتستطيعُللُمجتمعاتُالعاّمةُالّنظافةُبرامجُخاللُومن.

ُالذينُللّناسُالكافيةُوالموادُالمعلوماتُوتقديمُالوعيُُمستوىُرفع

ُمرافقُإلىُالوصولُإمكانّيةُلهمُوُتتيحُُُصعبة،ُأوضاعُفيُيعيشون

ُالعاّمةُالّنظافةُمستلزماتُحزمُعلىُوالحصولُالعاّمةُالّنظافة ُكما.

ُُيمّكنُُُالذيُاألمرُُُ–ُالمياهُتنقيةُبرامجُعلىُالبرنامجُويتضّمنُُ

ُ .أفضلُمعيشّيةُظروفُمنُاالستفادةُمنُككلُُّالُمجتمعات

 

 هـــــل تــــعـــلـــم؟

 سوريُُّمليون4.1ُُعنُيزيدُماُالاّلجئينُلشؤونُالمتّحدةُلألممُالّساميةُالمفوضيّةُلدىُسّجلُ،2011ُالعامُفيُالّصراعُبدايةُمنذ•ُ

 الّدوليّةُالحدودُعبرُأوُداخليًّاُسواءًُُنزوح ،ُحالةُيعيشُسورياُسّكانُعددُنصفُقرابةُإنُُّ•

 .اليونانُإلىُتركيّاُمنُالبحرُسوريُُّشخصُ ُألف277ُُعنُيزيدُ ُماَُعبَرُ،2015ُسبتمبر،ُأيلول،ُشهرُخاللُ•
 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/rss-feeds/lang/en
http://www.youtube.com/iommigration
http://www.flickr.com/photos/iom-migration/
https://www.facebook.com/IOM.MENA
https://twitter.com/IOM_MENA
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ُأنُي نظََرُإلّيُعلىُأنّنيُمجّردُالجئة،ُأوُمهاجرة.ُأناُأ ريدُأنُأكونُفقطُ أناُالُأ ريد 

ُتجلسُ ُأن ُي مكنك ُوصديقة ُعائلة، ُابنة ُالمعماريّة، ُوالمهندسة ُالطالبة حنين؛

ُلهُبشفقة  .وتتناولُكوبًاُمنُالّشايُمعها،ُبداًلُمنُأنُأكوَنُشخًصاُي نظر 
 سلكتيه؟ الذي النّجاح دربُ  هو ما

ُعلىُنفقتيُالخاّصة.ُومنذُأنُجئتُإلىُمصر،ُماُيشغلنيُهوُفقطُ أناُطالبةٌُأدرس 

تأّكدةُلوُكاَنُلليأسُدورُفيُأّيُنجاح ُ ُم  الّصراعُمنُأجلُالبقاء؛ُاالستمرار.ُلست 

ُ حقّقته،ُأّماُمنُحيثُالبقاءُواالستمرار،ُفأناُأقومُبماُيتوّجبُعلّيُفعله.ُفأناُأعمل 

فيُوظيفتينُاثنتينُذاتيُأجرينُالُيتجاوزانُالحّدُاألدنىُلألجور.ُفيُالبدايةُكنتُ

ُإنهاءُدراستيُبشّدة ،ُلدرجةُ ُالمسعىُكوسيلةُلتحقيقُغاية،ُحيثُأردت  أبّررُهذا

ُالنّظرُعنُظ  .روفُالعملُالّسيّئةأنّنيُغضضت 
 أو الّشراكات أو المشاريع عبر) مصر في اآلخرين الّسوريّين مع تختلطين كيف

 ؟(ذلك إلى وما الّزيارات
ُمنُالطاّلبُالّسوريّينُالذينُيكملونُدراسةُ ُنسبيًّا ُقليل  ُمنُعدد  إنّنيُاآلنُواحدةٌ

ُالتُّ ُمًعاُحولُكيفيّة ُننّسق  عاملُمعُبيروقراطيّةُدرجةُالماجستيرُفيُالقاهرة.ُوكنّا

ُبسببُالتّغيّراتُ ُعلىُشهاداتنا ُالحصول  َب َُصع  ُالحظّ، ُولسوء ُولكن الجامعات؛

غيرُالمنتهيةُفيُالقواعدُواألنظمةُوالّرسومُالتيُتفرضهاُالجامعاتُعلىُالطاّّلبُ

 .الّسوريّين
ُ ُالعام ُفي ُالقاهرة ُبجامعة ُبدأتُدراستي ُمّراتُعّدة2012ُمنذ  ُقامتُالجامعة ،

ُوعلىُالطاّلبُالّسوريّينُالثاّلثةُاآلخرينُدفعها.ُبتغيي رُالّرسومُالتيُيتوّجبَُعليَّ

ُالطاّلبُ ُيدفعها ُالتي ُذاتها ُالّرسوم ُدفع ُيتوّجبُعلينا ُكان ُدراساتنا ُبدأنا فعندما

ُ ُ)قرابة 500ُُالمصريّون ُأميركّي( ُمطالبونُُ–دوالر ُنحن ُتغييرات، ُعّدة وبعد

 .اّلُفإنّناُلنُنحصلُعلىُشهاداتناجنيهُاسترلينّي،ُوإ5000ُاآلنُبدفعُ
ا،ُولكّنُهذهُالم عضلةُاستمّرتُطوياًلُوهيُم رهقةُ قدُالُيبدوُهذاُالمبلغُكبيًراُجّدً

ُ ُعام ُيناير، ُففيُنهايةُشهرُكانونُالثّاني، ُلنا. ُبالنّسبة ُأحد2015ُوم حبطة ُقام ،

سابقًاُلدفعُزمالئيُمنُالطاّلبُالّسوريّينُباستخدامُالنّقود،ُالتيُكانُقدُخّصصهاُ

ُقواربُتهريبُالاّلجئينُ ُأحد ُثمنُالّذهابُعلىُمتِن ُبها ُليدفَع ُالّدراسيّة، الّرسوم

ُإلىُألمانيا.ُفقدُكانتُالم خاطرةُبحياتهُعلىُ تّجهًا توّسط،ُم  عبرُالبحرُاألبيضُالم 

ُأجلُ ُمن ُالكفاح ُوم واصلة ُمصر ُفي ُالبقاء ُمن ُجاذبيّة ُأكثر ُالقوارب ُهذه متن

 .العلمُأنّهُلمُيمتلكهاُحقوق ُكانُيعلمُكلُّ
ُدفَعُالّرسومُ فعمليُبوظيفتينُاثنتينُيعطينيُدخاًلُكافيًاُلدفعُإيجارُُ–أناُالُأستطيع 

ُفستضيع ُ ُالّرسوم، ُدفع ُمن ُأتمّكن ُلم ُإن ُأنّني ُإاّل ُلعائلتي. ُالقليل منزليُوإرسال

علّيُفرصةُالتخّرجُمنُدراسةُالماجستير،ُوسيكونُاألمرُوكأنّنيُلمُأدرسُفيُ

 .ذاُالماجستيرُأصاًلُه
 االستقرار تحقيق في تُسهمُ  الّسوريّين الُمغتربين ُمجتمعات بأنّ  ترينَ  كيفَ 

 سوريا؟ في األمد طويل والتّعافي

م صطلًحاُوهميًّاُفيُظّلُ«ُم جتمعُالم غتربينُالّسوريّين»بالنّسبةُلي،ُيبدوُم صطلحُ

بعدُالّصراعُيبدوُأمًراُالوضعُالحالّيُفيُمصر،ُكماُأّنُتناولُموضوعُمرحلةُماُ

ُإنُكانتُم جتمعاتُ ُأنّه ُبيَد ُما. ُيوًما ُصلة  ُأنُيكونُذا ُأأمل  ُبكثير. ُألوانه سابقًا

ُ ُالّسوريّين ُاألفراد–الم غتربين ُحتّى ُالخبراتُُ–أو ُمن ُاالعتبار ُعلى قادرة

ُومنظّماتُ ُالوطنيّة ُالمساعي ُلدعم ُالعالم ُأنحاء ُم ختلف ُفي ُالّسابقة والتّجارب

لمدنّيُبغيةُالقضاءُعلىُالعنفُالطّائفّيُوالعرقّي،ُعندماُينتهيُالّصراع،ُالم جتمعُا

ُ.فإّنُتغييًراُقدُيحصل
 
راسي ة رسومها دفع   في حنين ُمساعدة تود   كنت   إن ن   لكي الد   إنهاء من تتمك 

ج، دراستها ابط الت الي:  تقديم عبر بذلك القيام يمكنك   والت خر  عات على الر  التبر 

 انقر هنا

   

ُ

ُبجامعةُالمعمارّيةُالهندسةُفيُالماجستيرُدرجةُلنيلُمرشحةُطالبةُهيُالمحمد،ُحنين
 2012ُعامُفيُمصرُإلىُوجاءتُسورياُغادرت.ُالقاهرة

ُ

 على تحافظين كيف الّسوريّين؟/العرب المغتربين بمجتمعات يربطك الذي ما

 بسوريا؟ صلتِك

ُ،2012ُالعامُفيُأكتوبر،ُاألّول،ُتشرينُشهرُفيُالقاهرةُإلىُوصلتُ ُلقد

.ُالمعماريّةُالعلياُالّدراساتُفيُالقاهرة،ُجامعةُفيُالّدراسةُلتكملةُهادفة

،ُشبهُشيءُ ُكلُُّجعلُسورياُفيُفالّصراع ُولذلكُالتّعليم،ُذلكُفيُلماُمستحيل 

ُالطاّلبُتسجيلُرسومُبأنُُّينصُُّمرسومُ ُصدورُبعدُللقاهرةُانتقلتُفقد

 .ذاتهاُالمحليّةُالّرسومُهيُالّدراسيّةُالّسوريّين

ُفقط،ُالّدراسيّةُللّشؤونُااللتفاتُبرفاهيةُعادةُيتمتّعونُالُالّسوريّينُالطاّلبُإنُّ

ُوم ساعدةُواالستمرارُالبقاءُأجلُمنُللّدخلُمصدرُ ُتأمينُعليهمُيتوّجبُبل

ُاإلسالميّةُالّدولةُسيطرةُتحتُاآلنُهيُالّرقة،ُمدينتي،ُإنُّ.ُالوطنُفيُأسرهم

ُويجعلُ .ُوذويهمُعائلتيُترهيبُعلىُوتعملُبدومُ ُتهّددُ ُالتيُوالّشامُالعراقُفي

ُمنّيُويتطلّبُ ُللغاية،ُصعبًاُأمًراُالّرقةُفيُالحياةُقيدُعلىُاالستمرارُمنُهذا

 .ُأسرتيُإلىُأرسلهاُالتيُالماليّةُالم ساعداتُزيادة

ُغيرُأوُرسميُُّمجتمعُ ُمنُهنالكُليسُبأنّهُأعتقدُ ُالخاّصة،ُتجربتيُخاللُمن

ُهناُالّسوريُُّ«المجتمع»ُأنُُّحيثُهذا.ُمصرُفيُالّسوريّينُللم غتربينُرسميُّ

ُهناكُأنُُّإلىُباإلضافةُالّصراع،ُمنُالفاّرينُالّسوريّينُمنُالغالبُفيُهو

ُالذيُاألمرُثقة،ُموضعُهمُمنُتعرفُأنُي مكنكُالُبأنّهُ-بجديدُ ُليس–ُإحساسٌُ

ُللغايةُصعبًاُشيئًاُعالقاتُشبكةُبناءُمنُيجل ُاألصدقاءُبعضُلديُُّأنُُّبيدَُ.

 .هناُالّسوريّين

 عــــن والـــبـــحـــث ســــوريـــــا فــــي الــــحــــرب مــــن الـــفـــــرار

  مــــصــــر فــــي الــــفــــرص

https://www.youcaring.com/haneen-almohammad-453240
https://www.youcaring.com/haneen-almohammad-453240
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الخدماتُالصحيّةُوالمحاربينُُبقسمُمديرُوموّظفالّدكتورُمهّندُحمامي،ُ

ُالمتحدةُبالوالياتُميشيغان،ُوينُمقاطعةُفيُالقدامىُوالصّحةُالمجتمعيّة
ُفيُليفونياُبم قاطعةُميشيغانُمعُزوجتهُنبيلةُوابنيهُ األمريكية.ُيعيش 
االثنين؛ُشامُوجود.ُوإضافةُإلىُم مارستهُمهنةُالطّب،ُهوُم وسيقّيُ

ُوشاعرُغنائّيُورّساٌمُولهُأعماٌلُشعريّةُمنشورة.

 النّجاح دربُ  هو ما السوريّة؟/العربيّة المغتربين بمجتمعات يربطكَ  الذي ما

 ُاتّبعته؟ الذي

لدتُ ُلقد بّكرةُطفولتيُسنواتُعشتُ ُأنّنيُبيدَُُحلب،ُمدينةُفيُو  ُفيُالم 

ُالطبُُّمزاولةُهناكُيتمّرنُأبيُكانُحيثُالمتّحدة،ُالمملكة ُعودةُولدى.

ُسنوات ،7ُُعمريُكانُعندماُأيُ،1972ُالعامُفيُسوريا،ُإلىُأسرتي

ُالعامُفيُمنهاُتخّرجتُ ُالتيُالخاّصةُالمدرسةُاألميركيّة؛ُحلبُبكليّةُالتحقت

ُالثانويّةُشهاديُمنهاُوكسبتُ 1984ُ تّحدةُالوالياتُإلىُهاجرتُ . ُالم 

ُبجامعةُوالعلومُاآلدابُبكليّةُالتحقتُحيثُ،1987ُالعامُفيُاألميركيّة

ُكليّةُفيُدراستيُلمواصلةُسورياُإلىُعدتُ ُثمُُّمن.ُأوهايوُواليةُفيُتوليدو،

ُالعامُفيُالطّب،ُفيُشهادتيُعلىُحصلتُحيثُحلب،ُبجامعةُالطبُّ

ُلالنتهاءُاألميركيّةُالمتّحدةُالوالياتُإلىُذلكُبعدُأخرىُمّرةُوعدتُ .1992ُ

ُالوالدةُحديثيُاألطفالُبمركزُاألطفالُطبُُّفيُالّدكتوراهُبعدُماُأبحاثُمن

ُفيُالطبُُّبكليّةُتعيينيُبعَدهاُقبلتُ ُالتيُممفيس،ُمدينةُفيُتينيسي،ُبجامعة

ُ.1995ُعامُميشيغان،ُبواليةُديترويتُمدينةُفيُ،واينُواليةُجامعة

 أو الّشراكات أو المشاريع عبر) العربيّة المنطقة/سوريا مع تتفاعل كيف

 ؟(ذلك إلى وما الّزيارات

ُفيُكبيرُ ُبشكلُيترّكزونُالّسوريّينُوالم غتربينُاألميركيّينُالعربُأنُُّومذ

نظّماتُ ُعبرُالم جتمعاتُهذهُمعُدائمُ ُتواصلُ ُعلىُكنتُميشيغان،ُمدينة ُم 

ُباإلنكليزيّةُالوطنية،ُالعربيةُاألمريكيةُالطبيةُكالرابطة :National Arab 

American Medical Association،ُُاالقتصاديةُللخدماتُالعربيُوالمركز

ُالّرابطةُتسعىُالتيُوالخيريّةُاإلنسانيّةُاألهدافُألهمتنيُوقد.ُواالجتماعية

ُقدُالتيُوالّسبلُالفرصُفيُأبحثُلكيُلتحقيقا،ُالعربيّةُاألميركيّةُالطبيّة

 .ُكم غتربُ ُخاللهاُمنُبلديُأفيدَُُأنُأستطيع

ُ

ُإلىُوكذلكُالمجتمعيّةُوالمشاريعُالجهودُمنُالكثيرُإلىُذلكُأّدىُوقد

ُواألوضاعُالنموُُّلتقييمُإكلينيكيّـةُدراسةُبإجراءُقمتُ ُحيثُكبيرة،ُدراسة

ُفيُالاّلجئينُمخيّماتُفيُيعيشونُالذينُالفلسطينيّينُلألطفالُالمعيشيّة

ُلبنان ُالتّابعُوالصّحةُاألبحاثُمركزُمعُبالتّعاونُهذهُدراستيُتّمتُلقد.

ُديربورنُمدينةُفيُجتماعيّة،واالُاالقتصاديّةُللخدماتُالعربيُُّللمركز

:ُباإلنكليزيّةُواألمراض،ُاإلثنيّاتُفيُنشرهاُالحقًاُوتمُُّميشيغان،ُبوالية

Ethnicity and Disease،ُتاحةُالوحيدةُالبياناتُأنّهاُعلى ُتلكُحولُالم 

ُ.الّديموغرافية

ُأكثرُالوطنيةُالعربيةُاألمريكيةُالطبيةُالرابطةُفيُم شاركتيُأصبحتُلقد

ُالم جتمعاتُلم ساعدةُالوقتُمنُالمزيدُأكّرسَُُبأنُقّررتُ ُعندماُعمقًا

ُفيُشاركتُ ُفقد.ُعامُبشكلُ ُوبالخارجُتحديًدا،ُالمتّحدةُالوالياتُفيُالعربيّة

ُالمؤّسساتُبينُالجسورُبناءُفيُالطبيّةُالّرابطةُمشاريعُمنُالعديد

ُبمنصبُذلكُبعدُوعملتُ .ُالمنطقةُفيُالحكوميّةُغيرُوالكياناتُالتعليميّة

ُوتمُُّ،2009ُالعامُولغاية2006ُُالعامُمنُالطبيّةُللّرابطةُالتّنفيذيُُّالمدير

ُ.2011ُللعامُالقوميُُّالّرئيسُانتخابي

 في العرب/الّسوريّين المغتربين ُمجتمع في عضًوا كونكَ  ساهم كيف

 وإنجازاتك؟ أهدافك

قاطعةُالّصّحةُكمسؤولُتعيينيُتمُُّ،2009ُالعامُفي ُالعمليّاتُورئيسُبالم 

قاطعةُفيُاإلنسانيةُوالخدماتُالّصّحةُبوزارةُالّصحيّة ُخاللُومن.ُواينُم 

ُالّسكانُصّحةُوضمانُتعزيزُعنُمسؤواًلُُكنتُ ُالمنصب،ُذاكُشغل

قيمينُلكلُُّالحياةُوجودةُالمجتمعيّةُوالعافية ُفيُبماُوين،ُمقاطعةُفيُالم 

قيمُالكبيرُاألميركيُّ-العربيُُّالمجتمعُذلك  .ديربورنُفيُالم 

ثلًجاُفقطُليسُالمجتمعيُُّبالعملُانخراطيُإنُّ ُالم ستوىُعلىُللّصدرُم 

ُ،2006ُالعامُفي.ُالمهنيُُّالم ستوىُعلىُمكافأةُيمثّلُأيًضاُوإنّماُالعاطفّي،

ُالجمعيّةُقبلُمنُوالقياديّةُالطبُفيُللتّميّزُالمؤّسسةُجائزةُمنحيُتمُّ

ُكماُالعاّمة،ُللصّحةُودعوتيُالمجتمعيُُّلعمليُوذلكُاألمريكيّة،ُالطبيّة

ُالصحةُوزارةُقبلُمنُ«الّصحيّةُالّسياسةُبطل»ُجائزةُعلىُوحصلت

ُللعامُاألميركيُُّالعربيُُّ،2011ُالعامُفيُميشيغانُبواليةُالمجتمعيّة

ُقبلُمنُالصّحةُأبطالُلجائزةُترشيحيُوتمُُّكماُالطّب،ُمجالُفي2012ُ

ُهوُهوزُماركيز»ُفيُإدراجيُتمُُّوقدُكما.2013ُُالعامُفيُاألبيضُالبيت

ُستراثمور»ُوفيُ،2007-2006ُللعامُ«الصحيةُوالرعايةُالطبُفي

ُماديسون»ُوكذلكُ،2007-2006ُللعامُ«الصحيّةُالّرعايةُفيُهوُهوز

ُ.2009-2008ُللعامُ«العالمُفيُهوُهوز

 على التّعافي في يُساهمُ  المغترب في الّسوريّ  الُمجتمع بأنّ  ترى كيف

 سوريا؟ في االستقرار تحقيق وفي الطّويل المدى

ُالوطنيّة،ُالعربيّةُاألمريكيّةُالطبيّةُالرابطةُفيُبالعمالُم نخرطًاُالزلتُ ُأنا
ُالّسوريّين،ُالاّلجئينُم خيّماتُفيُاإلنسانيّةُللبعثاتُالتّخطيطُفيُوأشاركُ 

تعلّقةُالقضاياُفيُوكذلك ُأنّنيُكما.ُوالاّلجئينُالم هاجرينُتوطينُبإعادةُالم 

ُواالحتياجاتُالّراهنُالوضعُحولُللتّحّدثُالعالمُأنحاءُجميعُفيُأ سافر

ُالجهودُفيُالّسوريّينُالم غتربينُدورُعنُفضاًلُُلاّلجئين،ُالعاجلة

غتربينُبأنُُّالمؤمنينُأشدُُّمنُإنّني.ُاإلعمارُإلعادةُالمستقبليّة ُشأنهمُمنُالم 

ُوالبنىُالّصحيّةُالنّظمُوهيكلةُإعمارُإعادةُفيُحيويًّاُدوًراُيلعبواُأن

 .سواءُحدُُّعلىُوالّسلمُالحربُأوقاتُفيُاألمُُّلبلدانهمُالعاّمةُالتّحتيّة

 وسـوريــا الـمـتّـحـدة الـواليـات فــي الــّصــحــيّــة الــّرعــايــة وفـيــرــت

 

Dr. Mouhaned Hammami is the Director & County Health Officer 
Wayne County Department of Health, Veterans and Community 
Wellness. He lives in Livonia, Michigan with his wife Nabila and two 
sons, Shaam and Jude. In addition to practicing medicine, he is a 
musician, lyricist, painter and published poet. 
 
What is your link to the Arab/Syrian expatriate community? 
What was your trajectory for success?  
Born in Aleppo, Syria, I spent my early childhood the United 
Kingdom where my father was training as a physician.  Upon the 
family’s return to Syria in 1972 at the age of seven, I was 
enrolled at the American College of Aleppo; a private school 
from which I graduated in 1984 earning my high school diploma. 
I immigrated to the United States in 1987 where I attended the 
University of Toledo School of Arts  
With the large concentration of Arab Americans and Syrian 
expats in Michigan, I have been engaged in the community 
through organizations like the National Arab American Medical 
Association (NAAMA) and the Arab Community Center for 
Social and Economic Services (ACCESS). The humanitarian and 
charitable objectives that NAAMA provided enticed me to 
explore opportunities of benefiting my homeland as an expat.  
This resulted in many community projects and efforts and a 
major study in 2004 where I conducted the first clinical study 
ever to assess the growth and living conditions of Palestinian 
children living in refugee camps in Lebanon.  My study was done 
in collaboration with ACCESS Health and Research Center in 
Dearborn, Michigan, and was later published in Ethnicity and 
Disease as the only data available on that demographic. 
 
My involvement in NAAMA became more passionate when I 
decided to dedicate more time to help Arab communities in the 
US and abroad.  I participated in many of NAAMA’s projects in 
building bridges between educational institutes and non- 
governmental entities in the region.  I then served as Executive 
Director of NAAMA from 2006 to 2009, and was elected as the 
national president for 2011. 
     
How has being a member of the Arab/Syrian expatriate 
community contributed to your goals and achievements?  
 
In 2009, I was appointed as County Health Officer and the Chief 
of Health Operations for Wayne County Department of Health 
and Human Services.  In that role, I was responsible for 
promoting and assuring population health, community wellness 
and quality of life to all residents of Wayne County including the 
large Arab American community that resides in Dearborn.   
 
My community involvement and work not only is gratifying 
emotionally, but it is also rewarding professionally.  In 2006 I 
was granted the American Medical Association (AMA) 
foundation award for Excellence in Medicine and Leadership for 
my public health advocacy and community work, “Health Policy 
Champion Award” by the Michigan Department of Community 
Health in 2011, Arab American of the Year in Medicine in 2012 
and nominated by the White House for Heroes for Health in 
2013. I am listed in the Marquis 2006-2007 Who’s Who in 
Medicine and Healthcare, Strathmore’s 2006-2007 Who’s Who 
in Healthcare and Madison’s Who’s Who in the World 2008 - 
2009.    
 
How do you see the Syrian expatriate community participating in 

https://www.linkedin.com/title/director-%26-county-health-officer?trk=pprofile_title


 

 

 
 

 

 

 2015خريفُالــعــامُُُُُُُُُُُ   ُُُُُُُُُ  الـعـربـيـةُالــغــربــةُمـــجـــتــمــعــاتُبـــاد التــت

األكــــاديــــمـــيّــــة طــــريـــــق عــــن الــــحــــرب آثـــــار يــــاســــق   

ُ
ُرسالتهاُبكتابةُتقومُحيثُيورك،ُبجامعةُالماجستيرُدرجةُطالبةُهيُيوسفُوئام

 الّسوريّينُالاّلجئينُحول
 
 الّسوريّين؟ الُمغتربين بُمجتمع كِ بربط الذي ما
 
ُجامعةُفيُالجامعيّةُشهادتيُلدراسةُدمشقُإلىُذهبتُ وُدمشق،ُريفُمنُأصاًلُُأنا

ُدمشق ُالعامُمنذُرؤيتهمُمنُأتمّكنُلمُولألسف،ُدمشق،ُفيُحاليًّاُعائلتيُوتعيشُ .

2011ُ ُاإلنترنتُشبكةُعبرُهناكُالكثيرينُومعُمعهمُبتواصليُستمرُّأُأنّنيُبيدَُ.

اُالّصعبُمن.ُاالجتماعيُُّالتّواصلُمواقعُوتحديًدا ُوعدمُسورياُعنُبعيًداُالبقاءُجّدً

ُوطنيُهيُسورياُالعودة؛ُمنُالتمّكن لِدتُ ُفهناك. ُتكونُأنُوأتمنّىُوترعرعت،ُو 

ُأيًضاُاألخيرُمثوايُهيُسوريا ُالعامُفيُالقاهرةُالمصريّةُالعاصمةُإلىُانتقلت.

ُفيُأقيمُ ُاللّحظةُوحتّىُالحينُذلكُومنذُ،2014ُالعامُحتّىُهناكُوأقمتُ،2009

 .المتّحدةُالمملكة
  

ُبناءُإلىُقادَُُالدوليّةُالم نظّماتُقبلُمنُالم غتربينُالمهنيّينُعلىُالحاليُُّالطلبُإنُّ

تعّددُم جتمع ُ ُعلىُبالقدرةُيتحلّونُالذينُالعاليةُالمهاراتُذويُالنّاسُمنُالثّقافاتُم 

ُالمثال،ُسبيلُعلىُفأنا،.ُبهاُويعملونُيعيشونُالتيُالم جتمعاتُفيُبسهولةُاالندماج
ُوقد.ُالهجرةُلبرامجُةُ كمنّسقُالعربيّةُالّدولُجامعةُمعُالعمل2010ُُالعامُفيُبدأتُ 

تكّررُالّسفرُعمليُطبيعةُتطلّبت ُجامعةُتمثيلبُألقومُالعالم،ُأنحاءُم ختلفُإلىُالم 

مثّلةًُُألكونُوأحيانًاُواإلقليميّة،ُالّدوليّةُالمحافلُفيُالعربيّةُالّدول ُفيُوألشاركُم 

ُالّصلةُذاتُواالجتماعاتُالعملُورشات ُلالنخراطُالمجالُهذاُليُأتاحُوقد.

ُمنُتتألّفُالتيُالم غتربين،ُمجتمعاتُم ختلفُعلىُمستمرٍُُّبشكلُ ُوالتعّرف

ُحصًراُوليسُ–ُوالجنسيّاتُالخلفيّاتُمختلفُمنُواألصدقاءُوالّزمالءُالم مارسين

 .منهمُالّسوريّين
 

 المغتربين ُمجتمع في كونك أسهمَ  كيف سلكتيه؟ الذي النّجاح دربُ  هو ما

 وإنجازاتك؟ أهدافك في العرب/الّسوريّين
 
ُاآلنُحتىُحقّقتهاُالتيُباإلنجازاتُةٌُفخورُأنا اُةٌُسعيدُأناُالمثال،ُسبيلُفعلى. ُجّدً

ُالدوليّةُالحكوميّةُالم نظّماتُمعُعمليُخاللُمنُراكمتهاُالتيُالواسعةُالمهنيّةُبالخبرات

تّحدةُكاألمم ُاإلفريقّي،ُاالتّحادُمفّوضيّةُمعُوالتّعاونُالعربيّة،ُالّدولُوجامعةُالم 

نظّماتُإلىُباإلضافة ُكالتّنميةُاألهميّةُبالغةُالّشؤونُم ختلفُحولُالمدنّي،ُالم جتمعُم 

ُاإلنسانُوحقوقُوالهجرة مثّلةًُُم تحّدثةًُُوكنتُسبقُلقد. ُواجتماعاتُمؤتمراتُفيُوم 

ُالمتّحدةُلألممُالّسنويُواالجتماعُوالتّنميةُللهجرةُالعالميُُّكالمنتدىُالم ستوى،ُرفيعة

تّحدة،ُاألممُمقرُُّفيُالهجرةُلتنسيق ُالمواضيعيُُّالتّقريرُتحضيرُفيُساهمتُوقدُكماُالم 

ُاالعترافُوتمُُّوالهجرة،ُالّشبابُمسألةُتناولُالذيُبالهجرةُالمعنيُيُّالعالمُللفريق

ُلألممُالّسنويُُّالتّقريرُفيُالعربيُُّالّشبابُبم شاركةُالخاصُُّالقسمُتنسيقُفيُبدوري

 .2013ُللعامُالّشباب،ُبشأنُالمتّحدة
نِحتُ ُلقد ُوحقوقُوالاّلجئينُالهجرةُلدراسةُمرموقةُدراسيّةُومنحةُزماالتُ ُثالثُم 

ُاإلنسان ُاألصفريُمؤّسسةُوزمالةُ،2012ُالعامُفيُالهجرةُسياساتُمركزُزمالة:

ُ،2013ُالعامُفيُأوكسفوردُبجامعةُالقسريّةُالهجرةُحولُالّصيفيّةُالّدورةُلحضور

تابعةُالدراسيّةُتشيفينينغُومنحة ُبجامعةُالتّطبيقيّةُاإلنسانُحقوقُفيُالماجستيرُدرجةُلم 

 .2014ُالعامُفيُيورك
ُألبعدُيشغفنيُمجالُ ُفيُوالعملُالّدراسةُفيُنجاحيُبسببُالّسعادةُغايةُفيُإنّني

ُعنُللتّعبيرُمثلي،ُأناًساُوشعبيُبلديُفيهُيحتاجُالذيُالوقتُهذاُفيُوخاّصةُالحدود،

ناسباتُ ُفيُللتّحّدثُالعامُهذاُد عيتُلقد.ُقضيّتهمُحيالُالوعيُورفعُقضاياهم ُم ختلفةُ ُم 

ُلرسالةُالّرئيسيُُّالموضوعُيشّكلونُالّسوريّينُالاّلجئينُأنُُّكماُالاّلجئين،ُأزمةُحول

تاحةُالفرصةُكانتُلقد.ُخاّصتيُالماجستير ُالّسوريُُّالم جتمعُمعُوأتواصلُألقابلُليُم 

تّحدة،ُالمملكةُفيُالموجود ُدراستيُإلنهاءُالم مكنةُالم ساعداتُكلُُّليُقّدمُالذيُالم 

ُالّسوريّينُوالمهنيّينُالمجتمعيّينُوالقادةُالاّلجئينُمعُالتواصلُمنُتمكينيُعبرُالبحثيّة

  .الدوليّةُاإلنسانيّةُالم نظّماتُفي
 

 أو المشاريع عبر) العربيّة المنطقة/بسوريا ارتباطك/تواصلك هو كيف

 ؟(ذلك إلى وما الّزيارات أو الّشراكات
 

ُالخليجُمركزُفيُالحاليُُّعمليُوي عنىُالّسوريّين،ُالاّلجئينُعلىُالبحثيّةُمشاريعيُت رّكزُ 

دافعينُاإلنسانُلحقوق ُالّسوريُُّاإلنسانُحقوقُعنُبالم  ُيخلّفهاُالتيُلآلثارُونظًرا.

ُوالذينُللنّزوح،ُالّسكانُنصفُ ُاضطرُُّالبشريّة،ُالتنقّالتُعلىُسورياُفيُالّصراع

ُوالجرائمُالحربُجرائمُعلىُتضّمنتُالتيُالحربُفظائعُمنُالفرارُفيُمنهمُنجحوا

ُاآلنُهمُم سلّحة،ُومجموعاتُالّسوريّةُالحكومةُمنُكلُ ُارتكبتهاُالتيُاإلنسانيّةُضدُّ

ُحقوقهمُعلىُيحصلواُوأنُصوتهمُي وِصلواُألنُبحاجة ُُإنُّ. ُالّشراكةُعالقاتُمنُكاّلً

بادرات ُالقاعدةُمعُالتّواصلُمنُتأكيدُ ُبكلُُّتستفيدُوالم ستقبليّةُوالحاليّةُالّسابقةُوالم 

 .الّسوريُُّوالخارجُالداخلُفيُالّسوريّةُللمجتمعاتُالّشعبيّة
 
 

 االستقرار تحقيق في تُسهمُ  الّسوريّين الُمغتربين ُمجتمعات بأنّ  ترين كيفَ 

 سوريا؟ في األمد طويل والتّعافي
 
ُبكونهاُالّسوريّينُالم غتربينُمجتمعاتُضمنُالموجودةُوالمواهبُاإلمكاناتُبدأتُلقد

ُالبلدانُمنُوغيرهاُوتركيّا،ُومصرُوالّسويدُألمانياُفيُاإلعالمُوسائلُألضواءُمحطًّا

ُالاّلجئينُأغلبيّةُأنُُّالم الحظةبُالجديرُومن.ُُالّسوريّينُالاّلجئينُتستضيفُالتيُاألخرى

تّحدة،ُالمملكةُفيُهناُقابلت همُالذين ُعاليةُدرجةُعلىُكانواُالبحثيّة،ُدراستيُأجلُمنُالم 

ُوحامليُوم هندسينَُُأطبّاءُ ُمنُذلكُفيُبماُالعالية،ُالمهاراتُذويُومن/التّعليمُمن

تقّدمةُالعلياُالّدراساتُشهادات  .الم 
ُثباتإُعلىُقادرونُفه مُمكان،ُكلُُّفيُالّسوريّينُتواجهُالتيُالّصعوباتُمنُوبالّرغم

ُالم ضيفةُالبلدانُم جتمعاتُتنميةُفيُواإلسهامُوإمكاناتهم،ُقدراتهم ُةعضوُوباعتباري.

تّحدة،ُالمملكةُفيُالموجودُالّسوريُُّالم جتمعُفي ُالّزمالءُمنُواحدةُباعتباريُوكذلكُالم 

ُ«األصفري»ُمنُكلُُّمنُللّسوريّينُالّدراسيّةُالمنحُخّريجيُمجتمعاتُفيُواألعضاء

ُبلدناُتجاهُومسؤوليّةُعبئاُنتحّملُجميًعاُبأنّناُالقولُفبإمكانيُ،«تشيفينينغ»و ُم عظمُإنُّ.

ُتحقيقُإلىُوتهدفُقضيّتنا،ُم ساعدةُفيُهمُ ت سُوالوظائفُواألبحاثُالّدراسيّةُالّزماالت

 .قريبًاُوالّسوريّينُلسورياُالتّعافيُوتحقيقُواإلعمار،ُالتأهيلُوإعادةُالعدالة
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الّسعوديّة العربيّة المملكة فـي بـأمان والـبـقـاء األسـرة إلــى االنضمـام   

 
ُالعربيّةُبالمملكةُجّدةُفيُحاليًّاُويعملُي قيمُشاّب،ُأعمالُمحترفُهوُمنصورُسامر

  .2009ُالعامُفيُالمملكةُإلىُوصولهُبعدَُُالّرياضُمدينةُفيُسابًقاُعاشَُُالّسعوديّة.
 

 سوريا؟ غادرتَ  لماذا
 

ُفيُمأهولةُالتزالُ ُالتيُالمدنُأقدمُومنُاألجملُ)المكانُحلبُغادرتُ ُلقد

ُأداءُلتجنّبُوذلكُاألهليّة،ُالحربُبدءُقبلَُُوذلكُ،2009ُالعامُفيُالعالم(

ُالعملُفيُهذاُوقتيُأقضيُأنُليُاألفضلُمنُبأنّهُرأيتُ ُفقدُالعسكريّة.ُالخدمة

ُالعربّي،ُالخليجُبلدانُفيُأفضلُاألجورُأنُُّالمعروفُومنُالخاّص،ُبالقطاع

ُمنُعددٌُُي قيمُ ُحيثُ؛الّسعوديّةُالعربيّةُالمملكةُإلىُالقدومَُُقّررتُفقدُولذلك

ُالعودة ُُأصبحتُ،2011ُالعامُفيُسوريا،ُفيُالحربُ ُبدأتُوعندماُأقربائي.

ُفقدُوذلكُالّسنويّة،ُالعطالتُلقضاءُكانُولوُحتّىُم ستحياًل،ُأمًراُالوطنُإلى
  الّراهن.ُالوقتُفيُهناُاستقّريتُ 

 

 العرب؟/الّسوريّين الُمغتربين بمجتمع تجمعكَ  التي الّروابط ما
 

ُذلك،ُمنُواألهمُُّاألصدقاء،ُمنُشبكةٌُُهوُالّسوريُُّبالمجتمعُيربطنيُما

ُالقصصُم ختلفُونتبادلُ ُمطعمُ ُأوُمقهىُفيُنجتمعُ ُعندماُاألقارب.

ُالّسابقةُوالتّجاربُوالخبراتُالثّقافةُمًعاُنتناولُ ُ–ُالوطنُعنُوالذكريات

ُاللّحظاتُنعيشُ ُوكأنّناُيبدوُسوريا،ُفيُاألماكنُمختلفُعنُونتحّدثُوالطّعام

ُلحظاتُوكأنّهاُتبدوُيجعلهاُشعورٌُُيخيّمٌُُأخرى.ُمّرةُتفاصيلهاُبأدقُُّالفرحة

ُأنُشأنهاُمنُمحّددةُوتفاصيلُأشياءُيضيفونُأوُيقولونُالجميعُألنُُّحقيقيّة،

ُماُبشيءُ ُللقيامُنتّبعهُكنّاُالذيُاألسلوبُأوُسابقةُلتجربةُالكاملةُالّصورةُت كمل

ًدا!ُالوطنُفيُهناكُأنَّناوكَُُونحسُُّالوطن،ُفي ُبالحنينُشعورناُأنَُُّحدُُّإلىُمجدَّ

  ما.ُدرجةُإلىُالشعوريًّاُي شبَعُ ُالوطنُإلى
 

 ُمجتمع في عضًوا كونكَ  أسهمَ  كيف سلكته؟ الذي النّجاح دربُ  هو ما

 وإنجازاتك؟ أهدافك في العرب/الّسوريّين المغتربين
 

ُفأَنُالجنسيّات،ُم ختلفُمنُي حصىُالُعددُفيهُبلدُ ُفيُوتعملُ ُتعيشُ ُعندما

ُعلىُسي ساعدكَُُأمرٌُُهوُالم غتربينُوطنكَُُأبناءُم جتمعُمنُجزًءاُتكونَُ

ُمّمنُالم جتمعُهذاُمنُأفرادٌُُدائًماُهناكَُُألنُُّوذلكُأسرع؛ُبشكلُ ُاالندماج

ُالخبراتُمنُالمزيدُلديهمُفإنُُّوبالتّاليُأطولُلمّدةُالبلدُهذاُفيُعاشوا

ُالمثال،ُسبيلُعلىُعلًما،ُيحيطونكُفقدُمنها.ُاالستفادةُكانكبإمُالتيُالواسعة

ُالتيُلثقافتناُاألقربُواألماكنُالّسوريّين،ُتوظيفُتفّضلُالتيُالّشركاتُحيال

ُمتعةُأكثرُوقتًاُلتقضيُوذلكُالعمل،ُمنُاالنتهاءُبعدُإليهاُالّذهابُي مكنكَُ

 وألفة.
،ُعنُالبحثُفيُذاهُالمغتربينُم جتمعُمنُجزًءاُكونكَُُي ساعد كَُُكما ُعمل 

ُالنّاسُمنُالكثيرُويعرفونُم ختلفةُ ُشركاتُفيُيعملونُالجميعُألنُُّوذلك

ُأبحثُكنتُ ُفأناُم ضاعفة.ُبأضعافُ ُفرصكُمنُيزيدُ ُالذيُاألمرُ ُوالعالقات،

ُأنُإلىُوخبراتي،ُلمهاراتيُمالءمةًُُأكثرُلي،ُأفضلُعملُ ُعنُالوقتُلبعض
ُمنزلُفيُاجتماعيّةُجمعةُإلىُذهبتُاعندمُالّصدفةُطريقُعنُشخًصاُقابلتُ 

ُشاغرُلملءُمرّشحينُعنُيبحثُ ُفيهُيعملُالذيُالمكانُكانُاألقارب.ُأحد

ُاتّصلواُللوظيفة،ُتقّدمتُ ُوعندماُالوظيفة.ُهذهُإلىُالتّقديمُعليُُّفاقترحَُُلديهم،

قابلتينُلحضورُبي ُهذهُكانتُلقدُالوظيفة.ُعلىُحصلتُوأخيًراُاثنتين،ُم 

ُالّرجلُمعُجنبُ ُإلىُجنبًاُأعملُاآلنُوأناُعنه،ُأبحثُ ُكنتُ ُماُاتمامًُُالوظيفة

ديريُالحقيقةُفيُهوَُُالعمل؛ُعنُأخبرنيُالذي   العمل.ُفيُم 
 

 أو المشاريع عبر) العربيّة المنطقة/بسوريا ارتباطك/تواصلك هو كيف

 ؟(ذلك إلى وما الّزيارات أو الّشراكات
 

ُالّسابقةُوظيفتيُفيُكان ُأفضلُوأحد–ُالّسوريّينُزمالئيُأحدُ ُالّرياضُفيُ

ُأوقاتُخارجُمسرحيٍُُّعملُ ُإخراجُُِعلىُيعملُ ُكانُوأنُصدفَُُ–أصدقائي

ُولمُالتّمثيلُمنُرهابٌُُلديهُشخصٌُُ)وأناُاالختبارُإلىُللتّقديمُدعانيُالعمل.

ُمّماُالعكسُوعلىُاالختبار،ُلحضورُفذهبتُ ُقبل(،ُمنُمثّلتُأنُليُيسبق

، ُالّدورُهوُدوريُكانُبلُالُالّدور!ُعلىُلحصولاُفيُنجحتُ ُفقدُظننت 

ُنجتمعُ ُكنّاُالحدود.ُأبعدُإلىُالتّمثيلُبتجربةُواستمتعتُالعمل،ُفيُالّرئيسيُّ

ُأفضلُمنُواحدةًُُالتّجربةُتلكُوكانتُللتّمرين،ُاألسبوعُفيُمّراتُ ُثالث

ُنجحَُُلقدُالّسعوديّة.ُالعربيّةُالمملكةُفيُإقامتيُخاللُبهاُمررتُ ُالتيُالتّجارب

ُبعدَُُلعبتُ ُحيثُالّرياض،ُمدينةُفيُاألقلُُّ)علىُمشهوًراُوأصبحتُ ُالعرضُ 

 آخرين(.ُدورينُذلك
ُالماليُُّالّدعمُُِتقديمُ ُبسورياُارتباطُ ُعلىُت بقينيُالتيُاألخرىُاألمورُومن

ُاألهميّة.ُفيُبالغٌُُأمرٌُُهوُورعايتهاُالعائلةُم ساعدةُأنُُّحيثُحلب؛ُفيُلعائلتي

ا،ُصعبٌُُسورياُإلىُالمصرفيّةُلحّواالتاُإرسالُأنُُّبيدَُ ُم عظمناُفإنُُّولذلكُجّدً

ُعائالتناُإلىُالنّقودُمعهاُلتأخذُالّديارُإلىُبرحلةُ ُت خاطرُأناسُعلىُتعتمدُ ُهنا

 هناك.
 

 االستقرار تحقيق في تُسهمُ  الّسوريّين الُمغتربين ُمجتمعات بأنّ  ترى كيفَ 

  سوريا؟ في األمد طويل والتّعافي
 

ُأنُبعدُسورياُبناءُإعادةُهوُالّسوريّينُالم غتربينُم جتمعاتُدورَُُبأنُُّأعتقدُ 

ُفيُدورُلديهُشخصُ ُكلُُُّقريبًا.ُسيكونُاألمل(ُكلُُّ)آملُ ُالذيُالحرب،ُتتوقّف

ناُالحياة،ُهذه ُالبلد.ُبناءُإعادةُعلىُوالعملُالوطنُإلىُبالعودةُسيتمثّلُودور 

ُالذيُاألمرُالم ستمّر،ُالعملُخبرةُميزةبُيتمتّعُالّسوريّينُالم غتربينُم جتمعُإنُّ

ُعلىُوالعملُالوطن،ُإلىُالعودةُجميًعاُعليناُيجبُللحرب.ُنتيجةُيتأثّرُلم

 الحرب.ُبعدُاالحتياجاتُم ختلفُلتلبيةُوتخّصصاتناُوخبراتناُمهاراتناُتسخير
ُالمتّحدةُالوالياتُأوُأسترالياُأوُأوروبّاُإلىُالّذهابُيوّدونُاألصدقاءُبعضُ 

تاًحاُاألمرُ ُكانُلوُوأنا،ُهناك،ُحياةُلبدءُيركيّةاألم ُاستمرارُظلُُّفيُاآلنُليُم 

ُالمملكةُفيُالبقاءُأنُُّآخرُصديقٌُُاقترحَُُحينُفيُأيًضا.ُبذلكُلقمتُ ُالحرب،

ُبحياةُوالمضيُُّالم خاطرةُمنُأفضلُهوُالنّقود،ُواّدخارُالّسعوديّة،ُالعربيّة

ُلديُُّمكانٌُُهيُسورياُ–ُوطنيُإلىُابالّذهُأريدُ ُأنّنيُبيدَُُبالمجهول.ُمليئة
ُاليدُإلىُحاجتهاُتتوقّفُقدُالّسعوديّةُأنُُّمنُالخوفُدونُفيه،ُالعيشُحقُُّ

ُتقديمُيواصلُلنُأنّهُسيقّررُ ُإليهُأنتقلُ ُقدُماُبلًداُأنُُّأوُالعاملة،ُاألجنبيّة

،ُتنتهيُعندماُللّسوريّين.ُالحماية ُالعّمالُعلىُكبيرٌُُطلبٌُُهناكُسيكونُ ُالحرب 

   لالرتياح.ُمصدًراُذاتهُبحدُُّسيكونُهناكُأكونَُُوأنُالمهنيّين.
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نظّمةُلدىُالجديدُما  للهجرةُالدوليّةُالم 
 

 ُأقامتهُالذيُ«للم غتربينُالعالميُاألسبوع»ُفيُالم شاركةُخاللُمن

ُاألّول،ُتشرين17ُ-11ُبينُالغربة،ُم جتمعاتُلم شاركةُالّدوليُُّالتّحالف

ُالم غتربينُمنظّماتُمعُبالتّواصلُللهجرةُالدوليّةُالم نظّمةُقامتُأكتوبر،

ُاجتماع ُُفيُيشاركواُوأنُاستقصائيّةُدراسةُيأخذواُأنُممنهُطالبة

ُاآلثارُبتعظيمُللهجرةُالدوليّةُالم نظّمةُقيامُلكيفيّةُالجيّدُللتقييمُافتراضيُّ

  ..الم غتربينُم نظّماتُلعملُاإليجابيّة

 ُعقدتُاألّول،ُتشرين27ُو26ُُيوميُفي

ُالم ستوىُرفيعُمؤتمًراُللهجرةُالدوليّةُالم نظّمة

ُتقريرَُُوأطلقتُالمدن،ُفيُالم هاجرينُحول

ُبعنوان2015ُُللعامُالدوليّةُالهجرة

ُوالمدنُالم هاجرون ُلم عالجةُجديدةُشراكات:

 .الحضريُُّالتنقّل

 ُالم هاجرينُمؤتمرُعنُفرعيُُّحدثُ ُوفي

ُبعنوانُبيضاءُورقةُإصدارُتمُُّوالمدن،

ُالمحليّةُللتّنميةُالتّخطيطُفيُالهجرةُإدخال»

 «وخارجها

 ُاالتّجاهاتُلتتبّعُبياناتُبوابةُمؤّخًراُللهجرةُالدوليّةُالم نظّمةُأطلقتُلقد

ُأوروبّاُإلىُالوافدينُالم هاجرينُبأرقامُبياناتُقاعدةُعلىُوالحفاظ

  (أدناهُانظر)

 ُألزمةُللهجرةُالدوليّةُالم نظّمةُاستجابةُحولُالمزيدُقراءةُالممكنُمن

ُاالستجابةُحالةُتقاريرُعبرُالبلقانُمنطقةُأنحاءُجميعُفيُالهجرة

 ..أسبوعينُكلُُّتصدرُالتيُالمتوّسطيّة

 ُلألزمةُاالستجابةُحولُشهريًّاُالّصادرةُالحالةُتقاريرُهناكُأنُُّكما

 هناُالحصولُعليهاُويمكنُالّسوريّة،

 ُالعربيّةُالّدولُجامعةُمعُجنبُإلىُجنبًاُللهجرة،ُالدوليّةُالم نظّمةُقامت

ُ«حالةُتقرير»ُبإطالقُديسمبر،ُاألّول،ُكانونُمنُالثّالثُفيُواإلسكوا،

  إفريقياُوشمالُاألوسطُالّشرقُمنطقةُفيُالهجرةُوضعُحول

 ُوأعضاءُالم هاجرينُمنُقصصُبجمعُللهجرةُالدوليّةُالمنظّمةُقامت

ُأنا»ُاالجتماعيّةُاإلعالمُوسائلُحملةُمنُكجزءُ ُالمغتربينُمنظّمات

ُحاليًّاُالقائمةُ«م هاجر ُمنُسابقةُأعدادُتنولتهماُشخصان،ُقامُوقدُهذا.

ُالحملةُتلكُفيُبالم شاركةُالعربيّة،ُالغربةُم جتمعاتُتبادالت ُك نتَُُإن.

ُأنُالم مكنُمنُاالغتراب،ُفيُتجربتكُأوُهجرتكُقّصةُبإخبارُترغبُ 

ُموقعُإلىُم باشرةُتذهبُأنُأوُاإلخباريّة،ُالّرسالةُهذهُفيُعنكَُُتكتبَُ

  I am a migrant:ُباإلنكليزيّةُ«م هاجرُأنا»

 ُاألعلى)ُاليسارُفيُالّصور ُللهجرةُالدوليّةُالمنّظمةُمنُموّظفون(:
ُصغيراتُوفتياتُاليونانُإلىُالوصولُحديثيُالم هاجرينُمعُيعملون
ُوعائلةُألمانيا،ُإلىُالقطارُينتظرونُوعائلتهاُوأمُُّالمياهُتوزيعُتنتظرنَُ

ُرطوبةُمنُلتقيهمُالبالستيكيّةُاألغطيةُيضعونُالّسوريّةُالحسكةُمن
  الّشتاء

 

 النــــــاتــاإلع

 10ُُعبرُندوةُستقامُ ُنوفمبر،ُالثّاني،ُتشرين

ُوالمرونةُاالنتعاشُحولُاإلنترنت

ُاألزماتُحاالتُفيُاالقتصاديّة ُوتعمل.

  Network:باإلنكليزيّةُ،«سيب»ُشبكة

SEEP،ُُاالنتعاشُمعاييرُم راجعةُعلى

ُالّدنياُاالقتصاديُّ ُأدنىُالمعاييرُ ُهذهُوت بيّن.

ُتمكينُبغيةُوغيره،ُالتقنيُُّالّدعمُم ستويات

ُبعدُالتّعافيُمنُالعيشُوسبلُاالقتصادات

  .األزمة

 18ُُالّدوليُُّاليومُديسمبر،ُاألّول،ُكانون

 للم هاجرين

 ُالسوريةُالطبيةُالجمعيةُمنُالم ستجّداتُآخر

ُالتيُالم غتربينُم نظّماتُإحدى)ُاألمريكية

ُتبادالتُمنُاألولُالعددُفيُنشرهاُتمُّ

 ُ(.العربُالم غتربين

 ُاألطبّاء_حماية#لــُمكانُفيُالموتُتمثيل

ُأكتوبر،ُاألّول،ُتشرين29ُُفي:ُسورياُُفي

ُالطبيّةُالجمعيّةُقامتُنيويورك،ُمدينةُفي

ُمنُأطبّاءُمعُبالتّعاونُاألمريكيّةُالّسوريّة

ُبالُأطبّاءُومنظمةُاإلنسانُحقوقُأجل

ُ،«مكانُفيُالموت»ُبتمثيلُحدود،

ُباإلنكليزيّة :Die-in،ُُبالمسعفينُللتّذكير

ُالذينُمعُوللتَضامنُماتوا،ُالذينُالّسوريّين

ُبمجلسُوالّدفعُسورياُفيُيعملونُمازالوا

تّحدةُلألممُاألمن ُالقرارُوتنفيذُلفرضُالم 

ُتستهدفُالتيُالهجماتُوإنهاءُ،2139

  (أدناهُالحدثُصورُانظر)ُالم ستشفيات

 ُالثّانيُتشرينُلشهريُالطبيّةُالبعثات

ُالثّانيُوكانون ُالطبيّةُالجمعيّةُلدىُإنُّ:

ُمترقّبتينُطبيّتينُمهّمتينُاألميركيّةُالّسوريّة

عالجةُاألردنُُّإلىُست سافران ُفيُالاّلجئينُلم 

ُأخرىُمناطقُفيُوكذلكُالّزعترّي،ُمخيّم

ُمجموعاتُفيهاُتتواجدُاألردنُُّفيُمختلفة

ُالاّلجئين ُالمهامُُّمنُالمزيدُعلىُللتعّرف.

ُالجمعيّةُبهاُتقومُالتيُالطبيّةُوالبعثات

ُزيارةُي مكنكُاألميركيّة،ُالّسوريّةُالطبيّة

 .هناُالجمعيّة،ُموقع

 

http://www.diasporaalliance.org/global-diaspora-week/
http://www.iom.int/world-migration-report-2015
http://www.iom.int/world-migration-report-2015
http://www.migration4development.org/sites/default/files/final_mainstreaming_white_paper_www.pdf
http://www.migration4development.org/sites/default/files/final_mainstreaming_white_paper_www.pdf
http://migration.iom.int/europe/
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Med-Migration-Response_Sitrep-5-22-Oct-2015-FINAL.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Med-Migration-Response_Sitrep-5-22-Oct-2015-FINAL.pdf
http://iamamigrant.org/
http://us1.campaign-archive1.com/?u=0d2c5e833b82e880885e41728&id=31023a9667&e=8a2f6fe418
http://us1.campaign-archive1.com/?u=0d2c5e833b82e880885e41728&id=31023a9667&e=8a2f6fe418
http://www.iom.int/middle-east-and-north-africa
https://www.sams-usa.net/foundation/index.php/advocacy/die-in-to-defend-doctors
https://www.sams-usa.net/foundation/index.php/advocacy/die-in-to-defend-doctors
https://www.sams-usa.net/society/index.php/education/medical-missions
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ُاألسفلُفي ُربطُبهدف:

ُالبعضُببعضهاُالنّقاط

بتكرة،ُجديدةُبط رق ُوم 

ُ،البياناتُقاعدةُمنّصةُفإنُّ

ُمؤّخًراُأطلقتهاُالتي

ُللهجرة،ُالدوليّةُالم نظمة

ُتحديثهاُيتمُُّمنّصةُهي

،ُبشكل ُت سلّط ُُم تواصل 

ُاالتّجاهاتُعلىُالّضوء

ُرئيسيّةُألماكنُالعابرة

ُتفاعليّة،ُبخريطةُومرفقة

ُفيُي ساعدُالذيُاألمر

ُأفضلُتصوريُُّفهمُخلق

 .الجاريةُللحالة

ُاليسارُعلى ُلمحةُهذه:

ُاستجابةُعنُعاّمة

ُللهجرةُالدوليّةُالم نظّمة

ُالعامُفيُالّسوريّةُلألزمة

2015ُ ُالممكنُمن.

ُأكثرُنسخةُعلىُالحصول

ُاستجابةُحولُتفصياًلُ

ُللهجرةُالدوليّةُالمنظّمة

ُاألزمةُفترةُامتدادُعلى

ُعلىُالحصولُخاللُمن

ُوالقصصُالحاالتُتقارير

ُ،هناُالنّقرُعبرُالمنقولة

  .وهناُ،وهنا

http://www.egypt.iom.int/
mailto:iommenanews@iom.int
http://www.iom.int/news/iom-launches-online-platform-track-europes-migration-emergency
http://www.iom.int/countries/syria/features
http://www.jordan.iom.int/syria-emergency-response
http://www.jordan.iom.int/syria-emergency-response
http://www.iom.int/press-room/situation-reports

