
التقرير # 1

 تجارب استقرار الالجئين 
الوافدين حديًثا من سوريا 

 والعراق وأفغانستان في كوينزلند 
في 2018: ملّخص شامل

UTS CRICOS 00099F – Arabic

نرّحب 

بالالجئين

 البروفسور جوك كولينز 
كلية الأعمال في جامعة 

التكنولوجيا سيدني

 البروفسورة كارول ريد 
مركز البحوث التعليمية 
في جامعة غرب سيدني

البروفسورة المساعدة 
 ديميترا غروتسيس 

كلية الأعمال في جامعة 
سيدني

 الدكتورة كاثرين واتسون 
كلية الأعمال في جامعة 

التكنولوجيا سيدني

 الدكتورة أنيكا كاعبل 
كلية الأعمال في جامعة 

سيدني

 ستيوارت هيوز 
مركز البحوث التعليمية 
في جامعة غرب سيدني



Corresponding Author: 
Katherine Watson 
UTS Business School
katherine.watson@uts.edu.au 
  
© 2019 University of Technology Sydney
 
ISBN Print: 978-1-86365-992-5
ISBN E-Book: 978-1-86365-993-2
 

 
شارة إلى هذا التقرير  كيفية الإ

Collins, J., Reid, C., Groutsis, D., Watson, K., Kaabel, A., Hughes, S. 2019, 
 تجارب استقرار الالجئين الوافدين حديًثا من سوريا والعراق وأفغانستان 

في كوينزلند في 2018: ملّخص شامل 
Centre for Business and Social innovation, UTS Business School: Sydney.  

 )Dimitria Groutsis, 2017 :رسم الغالف: ‘نرّحب بالالجئين’ )الصورة



1 ARC Linkage Grant )2017-20( LP 160101735 “Settlement Outcomes of Syrian-conflict 
Refugee Families in Australia”. Prof Jock H Collins )UTS(, Professor Carol Reid )WSU( and 
Dr Dimitria Groutsis )USyd(

فريق البحث  
ــا ســيدني(، والبروفســورة  ــز )جامعــة التكنولوجي ــق البحــث مــن البروفســور جــوك كولين ــف فري يتأّل
كارول ريــد )جامعــة غــرب ســيدني(، والبروفســورة المســاعدة ديميتــرا غروتســيس )جامعــة ســيدني(، 
ومســاعدي البحــث الدكتــورة كاثريــن واتســون )جامعــة التكنولوجيــا ســيدني(، والدكتــورة أنيــكا كاعبــل 
ــس البحــوث الأســترالي  ــوم مجل ــرب ســيدني(. يق ــوز )جامعــة غ )جامعــة ســيدني(، وســتيوارت هي

بتمويــل المشــروع كجــزء مــن برنامــج مشــروع الترابــط للفتــرة مــن 2017 – 2020.

 
شكر وتنويه   

ــّم  ــر. يت ــذا التقري ــة له ــال الميداني ــي الأعم ــن ســاعدونا ف ــع الذي ــن جمي ــّدم بالشــكر م ــوّد أن نتق ن
تنفيــذ المشــروع بالتعــاون مــع جهــات تحقيــق مشــاركة منهــا المنظمــات المجتمعيــة التاليــة: 
ــات  ــددة الثقاف ــة متع ــة التنمي ــتراليا، مؤسس ــدودة، AMES أس ــي المح ــول المجتمع ــات الوص خدم
أســتراليا المحــدودة، خدمــات الســتقرار الدوليــة المحــدودة. ونــوّد أن نشــكر المؤسســات الشــريكة 
للدعــم الــذي قّدمتــه وكذلــك للجهــات الدوليــة التــي تعاونــت معنــا فــي ألمانيــا والســويد وفنلنــدا 
 ARC والمملكــة المتحــدة ونيوزيلنــدا والحكومــة الكنديــة لالأفــكار التــي قدمتهــا لنــا. كمــا أننا ممتنــون لـ
لدعمهــا لنــا1. ويمكننــا القــول بتجــرّد إنــه لــم يكــن بالمســتطاع إنجــاز هــذا البحــث لــول المســاعدة 
والمعرفــة والتعاطــف مــن جانــب مســاعدي البحــث ثنائيــي اللغــة، إذ أنهــم ســاعدونا ورافقونــا فــي 
ــالت فيمــا  ــة فــي هــذه المقاب ــة ولغوي ــا ترجمــات ثقافي ــي أجريناهــا وقّدمــوا لن ــالت الت ــة المقاب كاف
يتعلــق بــكٍل مــن مجموعــات الجاليــات. وأخيــًرا نشــكر المخبريــن، المخبريــن الالجئيــن فــي كوينزلنــد 
الذيــن شــّكلت قصصهــم وتجاربهــم الجــزء الأكبــر مــن هــذا التقريــر، والمــدارس، وTAFE، وأصحــاب 
ــا ل  ــات البحــوث البشــرية فإنن ــة بأخالقي ــط والإجــراءات المتعلق ــن. نظــًرا للضواب المصلحــة الآخري
نشــير إلــى أســمائهم فــي هــذا التقريــر، لكننــا ممتنــون لهــم بــدون حــدود لمــا أظهــروه لنــا مــن وّد 

وصداقــة وحــب ضيافــة وللثقــة التــي أبدوهــا فــي عــرض قصصهــم علينــا.    
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خلفّية 
ل يوجــد فــي برنامــج الهجــرة الأســترالي الحالــي قضيــة أكثــر جــدلً مــن قضيــة الالجئيــن، أي الأشــخاص 
ضافــة  نســاني مــن البرنامــج الســنوي للدخــول الدائــم بالإ الذيــن يفــدون إلــى أســتراليا بموجــب القســم الإ
إلــى الوافديــن بــدون تصريــح الذيــن تقــّرر أســتراليا أنهــم يتمتعــون بوضــع لجئيــن. كان هنــاك لجئــون 
يصلــون إلــى الشــواطئ الأســترالية لطلــب اللجــوء قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة. وفــي أعقــاب ســقوط 
ــن  ــى مت ــار عل ــة بالأخط ــة ومحفوف ــالت صعب ــد رح ــن بع ــل آلف الفيتناميي ــام 1975، وص ــايغون ع س
قــوارب صغيــرة. واعتبــاًرا مــن تســعينيات القــرن الماضــي، بــدأت القــوارب الصغيــرة التــي تحمــل طالبــي 
اللجــوء بالوصــول مــرة أخــرى إلــى شــواطئ شــمال غــرب أســتراليا، لكنهــم هــذه المــرة كانــوا بمعظمهــم 
هاربيــن مــن الصــراع والضطهــاد فــي الشــرق الأوســط. منــذ ذلــك الوقــت، وفــي ظــل حكومــات الئتــالف 
والعمــال، بــدأ نعــت الواصليــن بالقــوارب بأنهــم يتخّطــون دورهــم وأنهــم غيــر مناســبين للعيــش فــي 

أســتراليا، وهكــذا أصبحــت مســألة الواصليــن بالقــوارب كــرة يتقاذفهــا السياســيون.

يرتكــز الكثيــر مــن النقــاش المتعلــق بالالجئيــن فــي أســتراليا علــى صــور نمطيــة وتعميمــات وإيديولوجيــا 
ــث  ــدأ البح ــاش بمب ــذا النق ــي ه ــل ف ــادة العم ــى إع ــة إل ــة ملّح ــا بحاج ــذا فإنن ــلًفا. ل ــّررة س ــية مق سياس

ــى أســتراليا. ــا إل ــن حديًث ــن الوافدي ــة بشــأن تجــارب ومحصــالت اســتقرار الالجئي ــى الأدّل المرتكــز عل

التقريــر الحالــي هــو الأول مــن ثالثــة تقاريــر علــى أســاس المــكان عــن المحصــالت المجّمعــة مــن الســنة 
الأولــى لمشــروع بحثــي يمتــد علــى مــدى ثــالث ســنوات – يمّولــه مجلــس البحــوث الأســترالي – يفحــص  
ــم  ــا وتوظيفه ــن حديًث ــان الوافدي ــن والأفغ ــوريين والعراقيي ــن الس ــتقرار الالجئي ــالت اس ــارب ومحص تج
وتعليمهــم. وهــو عبــارة عــن دراســة طولنيــة قمنــا فيهــا بإجــراء مقابــالت مــع 233 عائلــة لجئــة – 200 
عائلــة ســورية وعراقيــة و33 عائلــة أفغانيــة – واســتطلعنا آراء 632 فــرًدا اســتقروا فــي نيــو ســاوث ويلــز 

ــا. وكوينزلنــد وفيكتوري

فــي عــام 2015، أعلنــت الحكومــة الأســترالية برنامــج إعــادة اســتقرار لمــرة واحــدة لمــا مجموعــه 12000 
نســاني. تــّم  ضافــة إلــى العــدد الســنوي المقــّرر لالجئيــن بموجــب البرنامــج الإ لجــئ ســوري وعراقــي بالإ
تحديــد هاتيــن الفئتيــن واســتهدافهما علــى أســاس أنهمــا بحاجــة إلــى مســاعدة لأن الصــراع فــي ســوريا 
ســالمية فــي العــراق أدى إلــى تهجيــر مالييــن الالجئيــن وتدفــق الالجئيــن بصــورة غيــر  واضطهــاد الدولــة الإ
مســبوقة إلــى أوروبــا. وكمــا فعلــت الحكومــة الكنديــة، فــإن الحكومــة الأســترالية فتحــت أبوابهــا لالجئــي 
الصــراع الســوري. وصــل معظــم هــؤلء الالجئيــن إلــى أســتراليا فــي 2017 وذلــك عنــد زيــادة البرنامــج 
نســاني مــن 13750 لجًئــا فــي 2016 – 2017 إلــى 16250 لجًئــا فــي 2017 – 2018. هــذا العــدد الســنوي  الإ

.)DSS 2019( 2019 – 2018 ســيرتفع مــرة أخــرى إلــى 18750 لجًئــا فــي

لأغــراض هــذه الدراســة قمنــا بإجــراء مقابــالت واســتطالعات مــع عائــالت لجئــة ســورية وعراقيــة لتقييــم 
محصــالت اســتقرار الوافديــن مــن الصــراع الســوري. منــذ نشــوب الصــراع الســوري فــي 2011 هــرب مــا 
ــا لالأمــان فــي بلــدان مجــاورة منهــا الأردن  يقــرب مــن ســبعة مالييــن ســوري وعراقــي مــن المنطقــة طلًب
ولبنــان وتركيــا علــى ســبيل المثــال، وفــي بلــدان أبعــد مــن ذلــك منهــا بلــدان أوروبيــة وأســتراليا وكنــدا. 
حــدّدت الحكومــة الأســترالية أولويــة لـــ ’الأقليــات المضطهــدة التــي طلبــت اللجوء مــن الصراع فــي الأردن  
ــر الالجئــون لالســتقرار فــي أســتراليا إمــا مــن معســكرات المفوضيــة  ــا’ )DFAT, 2015(. اختي ــان وتركي ولبن
ــان  ــات المقيمــة فــي المــدن فــي لبن ــن أو مباشــرة مــن الجالي الســامية لالأمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي
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ــدد  ــع ع ــمبر 2017 ارتف ــون الأول/ديس ــو 2015 و31 كان ــن 1 تموز/يولي ــا )DFAT, 2017(. بي والأردن وتركي
ــى  ــة إل ضاف ــو الـــ 12000 بالإ ــى 24926 – ه ــيحيون، إل ــم مس ــن، وأغلبه ــوريين والعراقيي ــن الس الالجئي
نســاني الســنوي – واســتقر  ــن ضمــن البرنامــج الإ ــوا بموجــب المقبولي ــن وصل ــن الذي الســوريين والعراقي
معظمهــم فــي مناطــق المــدن والضواحــي فــي نيــو ســاوث ويلــز وفيكتوريــا وبعــد ذلــك فــي كوينزلنــد 

 .)Collins et al. 2018, 5(

جلسة معلومات للجالية في بريزبن مع المحققين الرئيسيين للمشروع جوك كولينز وكارول ريد وديميترا غروتسيس 
في شباط/فبراير 2018.

كذلــك أجرينــا مقابــالت واســتطالعات مــع عائــالت لجئــة مــن أفغانســتان، وهــي عائــالت مســلمة بنســبة 
كبيــرة، علــى ســبيل أنهــا مجموعــة ضبــط للتوّصــل إلــى تقييــم لدرجــة التوافــق والختــالف بيــن الخدمــات 
المقدمــة ومحصــالت وتجــارب اســتقرار مجموعــة الالجئيــن الســوريين والعراقييــن المســتهدفة والمختــارة 
ــا  نســاني الرئيســي مــن جهــة أخــرى. طبًق مــن جهــة والذيــن يدخلــون إلــى أســتراليا بموجــب البرنامــج الإ
للمفوضيــة الســامية لالأمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن هنــاك مــا يقــرب مــن 2,5 مليــون لجــئ مســّجل 
مــن أفغانســتان )https://www.unhcr.org/en-au/afghanistan.html(. تحدثنــا مــع عائــالت لجئــة 

وصلــت مــن حوالــي منتصــف 2015 إلــى نهايــة 2017، علًمــا بــأن معظمهــم وصلــوا فــي 2017. 

محــور هــذا التقريــر – ســيكون هنــاك تقريــران عــن نيــو ســاوث ويلــز وفيكتوريــا فــي أواخــر 2019 – هــو 
استكشــاف تحديــات وفــرص الســتقرار فــي أســتراليا مــن تجــارب الالجئيــن الســوريين والعراقييــن والأفغان 
ــة  ــس مجــرّد عــرض أدّل ــة لي ــر الثالث ــإن هــدف التقاري ــة المطــاف، ف ــي نهاي ــد. وف ــي كوينزلن أنفســهم ف
بــل أيًضــا لبــدء الحديــث والمشــاركة فــي التوصــل إلــى فهــم حــول إســهامات الالجئيــن فــي المجتمــع 
ــرص  ــادي والف ــن القتص ــف والأم ــرص التوظي ــة وف ــة الجتماعي ــين العافي ــن تحس ــف يمك ــترالي وكي الأس
التعليميــة لالجئيــن الوافديــن حديًثــا إلــى أســتراليا. كمــا أن الأســلوب المرتكــز علــى الأدّلــة والــذي يعتمــد 
ــا يمكــن أن يرشــد السياســة والخدمــات لتحســين تجــارب  علــى التجــارب التــي يعيشــها الوافــدون حديًث

اســتقرار هــذه المجموعــة.
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البحث
ــن  ــواد م ــالً لم ــتطالًعا وتحلي ــة واس ــالت وجاهّي ــمل مقاب ــة يش ــرق مختلط ــج ط ــث منه ــتخدم البح يس
بــداء الــرأي، يشــمل بنــاء الأدّلــة  ضافــة إلــى إعطــاء العائــالت الالجئــة منبــًرا لإ مصــادر أوليــة وثانويــة. بالإ
أيًضــا التوصــل إلــى أفــكار مــن المحادثــات المجــراة مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي الميــدان مثــل 
ضافــة إلــى  ــن بالإ صانعــي القــرارات وممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة )NGO( وأربــاب العمــل والمربّي
شــركائنا الوطنييــن والدولييــن. وأخيــًرا، فــإن الخطــاب الســائد المرغــوب فيــه يتــّم تقييمــه أيًضــا بفحــص 

عــالم.  مــواد مــن مصــادر ثانويــة تظهــر فــي وســائل الإ

يتــّم تنفيــذ المشــروع بتمويــل مــن منحــة ترابــط مقّدمــة مــن مجلــس البحــوث الأســترالي )ARC( وجهــات 
شــريكة فــي القطــاع بأســتراليا منهــا خدمــات الوصــول المجتمعــي، و AMES أســتراليا، ومؤسســة التنميــة 
ــة  ــالت قّيم ــّدم مدخ ــي تق ــة )SSI( الت ــتقرار الدولي ــات الس ــتراليا )MDA(، وخدم ــات أس ــددة الثقاف متع
ــات الشــريكة  ــع هــذه الجه ــاك مناقشــات م ــالت ومخرجــات البحــث. هن ــي المقاب ــي اســتقدام مجري ف
ــدا والســويد والمملكــة  ــا ونيوزيلن ــدا وألماني ــدا وفنلن ــن فــي كن ــك مــع باحثي فــي القطــاع بأســتراليا وكذل

ــا تجــاه السياســة. المتحــدة لتحــّدي و/أو تأكيــد منهجيتن

مــن نقــاط الختــالف الرئيســية عــن وثائــق الأدبيــات والسياســة الحاليــة أن العائلــة هــي الوحــدة الجتماعية 
التــي يتــم مــن خاللهــا معايشــة الســتقرار والتكّيــف معــه وبالتالــي التــي يتــم فيهــا التحقيــق فــي نتائــج 
الســتقرار. فــي 2018، أجرينــا مقابــالت مــع 233 عائلــة: أي مــا مجموعــه 632 شــخًصا فــي نيــو ســاوث 
ويلــز وكوينزلنــد وفيكتوريــا، منهــا 118 عائلــة ســورية و82 عائلــة عراقيــة و33 عائلــة أفغانيــة )العائــالت 
الأخيــرة هــي مجموعــة الضبــط التــي اخترناهــا(. كمــا شــارك فــي البحــث أطفــال بيــن 5ســنوات و18 ســنة 

مــن العمــر يرغبــون فــي المشــاركة بموافقــة والديهــم.

لوحة جدارية في بينلي إحدى ضواحي لوغن )الصورة: كارول ريد(
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مــن نقــاط الختــالف الرئيســية الأخــرى أنــه علــى الرغــم مــن أن معظــم الالجئيــن اســتقروا فــي ســيدني 
قليميــة أصبحــت متزايــدة الأهمية كمقصــد لالجئيــن الوافدين.  وبريزبــن وملبــورن، فــإن مناطــق أســتراليا الإ
قليميــة أجرينــا مقابــالت مــع عائــالت  لتقييــم تجربــة العائــالت الالجئــة الوافــدة حديًثــا فــي المناطــق الإ
لجئــة فــي لوغــن وتوومبــا بكوينزلنــد، وفــي ولنغونــغ وكوفــس هاربــر بنيــو ســاوث ويلــز، وفــي شــبارتون 

بفيكتوريــا.

الغــرض مــن هــذا التقريــر هــو عــرض النتائــج المنبثقــة مــن مقابــالت واســتطالعات كوينزلنــد التــي شــملت 
75 عائلــة كمجمــوع، منهــا 44 عائلــة مــن ســوريا و21 مــن العــراق و10 مــن أفغانســتان. تــّم جمــع بيانــات 
المقابــالت والســتطالعات مــن الأماكــن الثالثــة بمــا فيهــا لوغــن )17 مــن ســوريا و8 مــن العــراق(، وتوومبــا 
)10 مــن ســوريا و7 مــن العــراق و10 مــن أفغانســتان( وبريزبــن )17 مــن ســوريا و6 مــن العــراق(. وتــم 

اســتقدام المخبريــن بواســطة شــبكاتنا الشــريكة فــي القطــاع.

مــن نقــاط الختــالف الرئيســية الأخــرى أن مشــروع البحــث مصّمــم علــى أســاس طولنــي. نقــوم بزيــارة 
العائــالت مــرة فــي الســنة علــى مــدى ثــالث ســنوات لكــي نقــف بصــورة أفضــل علــى تجــارب ومحصــالت 
اســتقرارها المتغّيــرة. وتــم اســتقاء أســئلة اســتطالعنا – تكــون الإجابــة عليهــا باســتخدام حاســوب لوحــي 
ــن  ــن الوافدي ــي لالجئي متصــل بـــ Qualtrics – مــن بعــض الأســئلة التــي نجــم عنهــا الســتطالع الطولن
ــرة  ــه دائ ــوم بإجرائ ــذي تق ــتراليا’ )BNLA(، ال ــي أس ــدة ف ــاة جدي ــاء حي ــوان ‘بن ــتراليا بعن ــى أس ــا إل حديًث
الخدمــات الجتماعيــة منــذ 2013. اســتمرت الموجــة الأولــى لجمــع البيانــات مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 
2013 إلــى آذار/ مــارس 2014 مــع إجــراء موجــات لحقــة مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر إلــى آذار/ مــارس مــن 
كل عــام بعــد ذلــك. يتيــح لنــا هــذا الأمــر مقارنــة ومضاهــاة محصــالت الالجئيــن الســوريين والعراقييــن 
والأفغــان فــي 2018 مــع نتائــج BNLA. كمــا أنــه يتيــح لنــا قيــاس التغييــر فــي المحصــالت الفرديــة – فــي 
ــك  ــم، وكذل ــف أو التعلي ــة أو التوظي نجليزي ــة الإ ــي اللغ ــخص ف ــدرة الش ــالً، أو مق ــاء مث ــدد الأصدق ع

بطبيعــة الحــال التحديــات والفــرص خــالل عمليــة الســتقرار – علــى مــدى ســنوات الدراســة الثــالث.

فــي القســم التالــي سنســّلط الضــوء علــى بعــض النتائــج الرئيســية التــي تــّم التوّصــل إليهــا فــي البحــث 
المتعلــق بعمليــة اســتقرار العائــالت الالجئــة فــي كوينزلنــد. 
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النتائج الرئيسية 
المتنان لأستراليا

ــا مقابــالت معهــم ممتنيــن جــًدا للفرصــة التــي أعطتهــا  ــن أجرين ــن الذي ــع الالجئي كان جمي
ســهام فــي  لهــم أســتراليا كمــالذ لهــم ولعائالتهــم. وهــم جميًعــا يريــدون رّد الجميــل بالإ
ســهام  أســتراليا عــن طريــق خبراتهــم الوظيفيــة و، بالنســبة للشــباب الصغــار، عــن طريــق الإ

فــي الجاليــة والقتصــاد وســوق العمــل – والمجتمــع.

برامج وخدمات الالجئين عند الوصول

النتيجــة الإجماليــة هــي أن السياســات والإجــراءات الموضوعــة لمســاعدة اســتقرار المهاجرين 
ــي  ــات الت ــم – والمنظم ــد وصوله ــى بع ــنوات الأول ــي الس ــن ف ــانية والالجئي ــارات إنس لعتب
نجحــت فــي الحصــول علــى عطــاءات لتوفيــر هــذه  الخدمــات – ناجحــة جــًدا. يُقــال غالًبــا 
ــة هــذا  ــد الأدّل ــا. تؤيّ ــذ أفضــل الطــرق لســتقبال الالجئيــن الوافديــن حديًث إن أســتراليا تنّف
العتقــاد بشــكل قــوي بطريقتيــن. أولً، كالــت جميــع العائــالت الـــ 233 الوافــدة لعتبــارات 
إنســانية التــي أجرينــا مقابــالت معهــا كل أنــواع المديــح للمســاعدة التــي تلّقتهــا عنــد 
ــح  ــة مــن مســتقبلها. كان مدي ــر متيّقن وصولهــا، حيــن كانــت فــي ضغــط نفســي شــديد وغي
هــذه العائــالت للدعــم الــذي تلّقتــه فــي أول ثالثــة أشــهر يفــوق الوصــف. ثانًيــا، فــي 2017، 
تضاعــف عــدد الالجئيــن الوافديــن إلــى أســتراليا عــن العقــود الســابقة، مّمــا وضــع ضغوًطــا 
ضافيــة  غيــر مســبوقة علــى كاهــل وكالت تقديــم الخدمــات. فــي ضــوء هــذه الضغــوط الإ

علــى وكالت تقديــم الخدمــات تكتســب هــذه النتائــج مزيــًدا مــن الأهميــة. 

بريزبن )الصورة: كارول ريد(
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توظيف الالجئين كتحٍد رئيسي

ــل  ــانية يمّث ــارات إنس ــن لعتب ــن والمهاجري ــبة لالجئي ــه بالنس ــى أن ــوة عل ــة بق ــهد الأدّل تش
ــن  ــه. وم ــتقرار يواجهون ــد لالس ــوى تح ــا أق ــترالي ربم ــل الأس ــوق العم ــى س ــوج إل الول
ــالت  ــح محص ــد أنج ــت كوينزلن ــا، حقق ــات منه ــتطالع عّين ــّم اس ــي ت ــالث الت ــات الث الولي
نــاث البالغــات ذكــروا  التوظيــف لالجئيــن لكــن %28,6 مــن الذكــور البالغيــن و%6,8 مــن الإ
أنهــم عاطليــن عــن العمــل. ومــن جملــة الأماكــن التــي أُخــذت عّينــات منهــا فــي كوينزلنــد 
كانــت بريزبــن الأعلــى مــن حيــث نســبة البطالــة )%24,1(؛ وهــي نســبة تزيــد علــى مــا تبّيــن 

.BNLA ــي ف

ــن مســيحيين بصــورة رئيســية  ــارت لجئي ــة قبــول أشــخاص مــن الصــراع الســوري اخت عملي
مــن ســوريا والعــراق يتمتعــون بخلفيــات ومنجــزات تعليميــة وتوظيفيــة باهــرة. الكثيــر مــن 
الســوريين كانــوا مهنييــن. والعثــور علــى عمــل فــي أســتراليا – خاصــة الأعمــال التــي يمكنهــم 
ــم.  ــر له ــي الأكب ــدي البديه ــو التح ــه – ه ــم في ــم ومهاراته ــم وخبراته ــتخدام علومه اس
ــة أولً  نجليزي ــة فــي اكتســاب الطالقــة فــي اســتعمال اللغــة الإ وأعــرب معظمهــم عــن رغب
– التــي هــي عنصــر أساســي فــي الولــوج إلــى ســوق العمــل وللمشــاركة الجتماعيــة عموًمــا. 
نجليزيــة: إن هــذا  وكمــا قــال أحــد الذيــن أجريــت معهــم مقابــالت عــن القــدرة باللغــة الإ

هــو التحــّدي للدمــج القتصــادي لالجئيــن فــي كوينزلنــد وأجــزاء أخــرى مــن أســتراليا.

ــالت معهــم عــن كرههــم لعــدم العمــل وكرههــم  ــا مقاب ــن أجرين ــون الذي أعــرب الالجئ
عانــات الجتماعيــة فــي أســتراليا. فهــم وإن كانــوا ممتنيــن للدفعــات التــي  العتمــاد علــى الإ
يحصلــون عليهــا مــن ســنترلينك، فإنهــم ل يريــدون ”مــالً بــدون عمــل“: وهــم مســتعدون 
عــادة الجميــل للمجتمــع الأســترالي لقــاء توفيــر مــالذ آمــن لهــم  للعمــل بأســرع مــا يمكــن لإ

ولعائالتهــم. 

نجليزية التدريب على اللغة الإ

نجليزيــة كأكبــر عائــق يواجهونــه فــي الحصــول علــى  اعتبــر الالجئــون الجــدارة باللغــة الإ
ــي  ــم ف ــنون قدرته ــا يحّس ــل ريثم ــى ســوق العم ــر الدخــول إل ــم يؤّخ ــل: وكان معظمه عم

ــة. نجليزي اللغــة الإ

ــر  ــدر كبي ــا ق ــاك أيًض ــة هن نجليزي ــة الإ ــوف اللغ ــح لصف ــن المدي ــر م ــاك الكثي ــع أن هن م
مــن الأمــور المقلقــة أثارهــا أشــخاص بالغــون أجريــت معهــم مقابــالت بخصــوص ازدحــام 
الصفــوف، وعــدم المرونــة فــي إعطــاء الــدروس بمــا فــي ذلــك مرونــة الأماكــن والأوقــات، 
ــن أوقــات  ــة. كمــا لوحــظ وجــود تضــارب بي ومســتوى التعليــم مــن حيــث المقــدرة اللغوي
ــرة  ــات كثي ــى إحباط ــا أدى إل ــل مّم ــن عم ــث ع ــات البح ــة وأوق نجليزي ــة الإ ــوف اللغ صف
ــى  ــن إل ــدد الوافدي ــة ع ــا، أّدت مضاعف ــا أيًض ــى هــذه الأســئلة. هن ــن رّدوا عل ــن الذي لالجئي

ــى المــوارد. ــرة عل ضغــوط كبي
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الجيران ودودون

أبلــغ أكثــر مــن 90 بالمائــة مــن الالجئيــن البالغيــن الذيــن تــّم اســتطالعهم فــي كوينزلنــد 
أن النــاس فــي مناطقهــم يتميــزون بحــب الصداقــة بالمقارنــة مــع %87,3 مــن الالجئيــن 
فــي اســتطالع BNLA الوطنــي. بذلــك كان لجئــو كوينزلنــد خلــف لجئــي نيــو ســاوث ويلــز 
)%92,3( بقليــل فــي هــذا المجــال. وحققــت توومبــا أقــوى النتائــج، وتبعتهــا بريزبــن ولوغــن، 
ــزون بحــب  ــاس فــي مناطقهــم يتمّي ــن فــي لوغــن أبلغــوا أن الن مــع أن %82,8 مــن الالجئي

الصداقــة.

مكان جيد لتنشئة الأطفال

كان الدافــع العــام لقــدوم معظــم الالجئيــن المخبريــن الذيــن تحدثنــا معهــم إلــى أســتراليا 
ــم  ــى أنه ــن عل ــن البالغي ــر م ــق الكثي ــم. واتف ــل لأطفاله ــتقبل أفض ــن مس ــة لتأمي الحاج
شــخصًيا قــد يواجهــون صعوبــات فــي مجــال اللغــة أو العمــل فإنهــم كانــوا علــى ثقــة بأنــه 
ــاة أفضــل فــي أســتراليا: إذ ذكــر %84,2 مــن لجئــي كوينزلنــد أن  ســتكون لأطفالهــم حي
منطقتهــم مــكان جيــد لتنشــئة أطفالهــم. هــذه النتيجــة مشــابهة لنتيجــة نيــو ســاوث ويلــز 

وخلــف النتيجــة الوطنيــة المبينــة فــي BNLA بنســبة ضئيلــة.

مدارس جيدة لأطفال الالجئين

فــي كوينزلنــد كان حوالــي ثمانيــة مــن كل عشــرة أمهــات وآبــاء لجئيــن يعيشــون فــي بريزبــن 
وتوومبــا ســعداء جــًدا بمدارســهم المحليــة، وهــي نتيجــة قويــة جــًدا. لكــن الآبــاء والأمهات 
الالجئيــن الذيــن تــّم اســتطالعهم فــي لوغــن لــم يكونــوا علــى هــذا القــدر مــن الثقــة بفــرص 
التعّلــم فــي المــدارس المحليــة لأطفالهــم حيــث أعــرب حوالــي نصفهــم فقــط )%48,3( عــن 

ســعادتهم بمدارســهم المحلية.

عجاب الالجئون الصغار مثيرون لالإ

ــة  ــم باللغ ــث مقدرته ــن حي ــة م ــورة هائل ــاب بص عج ــن لالإ ــار مثيري ــون الصغ كان الالجئ
نجليزيــة إذا مــا اعتبرنــا قَصــر المــدة التــي قضوهــا فــي اســتراليا. كانــوا متفائليــن  الإ
بالمســتقبل وكانــت لديهــم عموًمــا شــبكات واســعة مــن الأصدقــاء مــن مختلــف الخلفيــات 
ــن مــن  ــن المخبري ــة القصــوى مــن الالجئي ــت الغالبي ويســتمتعون فعــالً بمدارســهم. وأعرب
الشــباب الصغــار فــي كوينزلنــد – %76,3 – عــن أن المدرســة ‘ممتــازة’ أو ‘جيــدة جــًدا’ بينمــا 
قــال %20,3 إنهــا كانــت مقبولــة. ومــن الطبيعــي أن أول ســتة أشــهر كانــت صعبــة بالنســبة 
ــاة، لكنهــم تأقلمــوا بمســاعدة  ــاء والجــدود وأســلوب الحي لهــم نظــًرا لشــتياقهم لالأصدق

ــدارس. ــي الم ــة ومعّلم ــات الجتماعي المنظم
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كوينزلند مكان آمن

كوينزلنــد مــكان آمــن لســتقرار الالجئيــن. مــن الالفــت فــي كوينزلنــد أن جميــع الالجئيــن 
الذيــن يعيشــون فــي توومبــا شــعروا بالأمــان وأن جميــع الذيــن يعيشــون منهــم فــي بريزبــن 
تقريًبــا )%96,3( شــعروا بالأمــان أيًضــا. أمــا لوغــن فلــم تُعتبــر علــى مســتوى الأمــان نفســه 
ــة مجيبيــن )65,5%(  ــان مــن كل ثالث كالمنطقتيــن الأخرييــن، لكــن حتــى فــي لوغــن ذكــر اثن

أنهــم شــعروا بالأمــان فــي المنطقــة.

التحّدث مع الجيران

هنــاك جانــب آخــر للشــمولية الجتماعيــة والســتقرار الناجــح يتعلــق بمــا إذا كان 
لالجئيــن الوافديــن حديًثــا عالقــات اجتماعيــة – يتكلمــون مــع – جيرانهــم. علــى العمــوم، 
ذكــر %43 مــن الالجئيــن المخبريــن فــي كوينزلنــد أن مــن الســهل التحــّدث مــع جيرانهــم، 
وهــي نتيجــة مشــابهة لدراســة BNLA الوطنيــة )%48,5(. والجديــر بالمالحظــة أن المجيبيــن 
ــد قــد عاشــوا مــع جيرانهــم لمــا يقــل عــن ســنة بينمــا عــاش أغلــب  ــن فــي كوينزلن الالجئي
ــّم اســتطالعهم فــي BNLA عــدة ســنوات مــع جيرانهــم. لكــن علــى النقيــض مــن  الذيــن ت
ذلــك، أبلــغ المجيبــون فــي لوغــن عــن أكثــر الصعوبــات فــي التحــّدث مــع جيرانهــم الجــدد، 
حيــث أن واحــًدا مــن كل أربعــة مبلغيــن لجئيــن فقــط )%25,9( ذكــر أن مــن الســهل التحّدث 

مــع جيرانــه.    

أحد أزّقة توومبا )الصورة: كارول ريد(
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فهم الثقافة الأسترالية

كمــا هــو الحــال فــي أي بلــد، لأســتراليا مميزاتهــا الثقافيــة التــي يجدهــا الوافــدون الجــدد 
ــي  ــظ ف ــا ياُلَح ــر م ــر أكث ــو أم ــا، وه ــم معه ــا والتأقل ــا فهمه ــب أحيانً ــل ويصع ــة ب مختلف
ــتطالع  ــي اس ــرى. ف ــة الأخ ــادات الثقافي ــض الع ــي بع ــك ف ــة وكذل ــر العامي ــة والتعابي اللغ
BNLA الوطنــي، وجــد ســتة لجئيــن مــن كل عشــرة )%59,4( أن مــن الســهل فهــم العــادات 
ــا فــي كوينزلنــد أفضــل مــن  والثقافــة الأســترالية. كانــت نتيجــة الالجئيــن الوافديــن حديًث
ذلــك – إذ وجــد %68,5 أن مــن الســهل فهــم الطــرق والثقافــة الأســترالية – خــالل فتــرة 
اســتقرار أقصــر. وكانــت توومبــا المنطقــة التــي حقــق فيهــا المجيبــون أكبــر نســبة نجــاح فــي 
فهــم العــادات والثقافــة الأســترالية حيــث وجــد %83 منهــم أن مــن الســهل فهــم العــادات 

والثقافــة الأســترالية.  

أكثر الالجئين سعداء في كوينزلند

ــعادته.  ــتوى س ــة بمس ــورة ناجح ــئ بص ــتقرار الالج ــخصية لس ــب الش ــد الجوان ــق أح يتعل
اثنــان مــن كل ثالثــة لجئيــن فــي كوينزلنــد ســعيدان فــي العيــش هنــاك: إذ أبلــغ 38,2% 
مــن الالجئيــن المبلغيــن فــي كوينزلنــد أنهــم ســعداء جــًدا، كمــا أبلــغ %22,4 أنهــم ســعداء 
معظــم الوقــت. وهــذه نتيجــة لفتــة إذا مــا اعتبرنــا الصدمــات التــي عانــت منهــا كل هــذه 

العائــالت وبالطبــع قَصــر فتــرة عيشــها فــي أســتراليا.

ل توجد عنصرية ضد الالجئين الوافدين حديًثا في كوينزلند

ســألنا مبلغينــا الالجئيــن عــن تجاربهــم مــن حيــث تعرّضهــم للعنصريــة فــي أســتراليا. جــاءت 
ــن  ــا السياســة المناهضــة لالجئي ــا باعتبارن ــر الدهشــة، إذا مــا أخذن النتيجــة، وربمــا بمــا يثي
والتــي ســادت الخطــاب السياســي والجتماعــي لعقديــن مــن الزمــن علــى الأقــل – أن 
معظمهــم قالــوا إنهــم لــم يواجهــوا أيــة عنصريــة فــي كوينزلنــد. ذكــر عــدد قليــل مــن 

ــة. المجيبيــن فقــط حادثــة وقعــت فــي مــكان عــام شــعروا أنهــا عنصري

جميع الالجئين ينتظرون الجنسية الأسترالية

ــأن  ــن بش ــوا إيجابيي ــتراليا وكان ــي أس ــم ف ــعداء بحياته ــم س ــن أنه ــم الالجئي ــعر معظ ش
ــى  ــدون الحصــول عل ــالت معهــم أنهــم يري ــت مقاب ــن أُجري ــع الذي ــر جمي المســتقبل. وذك

ــن. ــا يمك ــرع م ــترالية بأس ــية الأس الجنس

ــا زال لمعظــم  ــة. م ــمل العائل ــو جمــع ش ــد ه ــي كوينزلن ــن ف ــه الالجئي ــق يواج ــر قل أكب
ــا  ــون بهــم بصــورة منتظمــة – غالًب ــن أفــراد مــن عائالتهــم فــي بالدهــم الأم يتصل الالجئي
عــالم الجتماعــي والتطبيقــات. وأولويتهــم  يومًيــا باســتخدام مجموعــة مــن وســائل الإ
الرئيســية هــي جلــب أفــراد العائلــة أولئــك إلــى أســتراليا، لكــن معظمهــم وجــد أن ذلــك لــم 

ــا.  يكــن ممكًن
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