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رغم كل شيئ فهناك فرق بين ألبورغ أوست 
وألبورغ أوست )...( الهدوء أكبر في الجهة 
المقابلة في هومل باككين. هناك يحافظ على 

األشياء. من األمثلة الصغيرة ما نشاهده في فصل 
الشتاء حيث يجرف الثلج عن الممرات إلى حد 

 المثلث، ثم يتوقف عند ذلك.
 يوتته 
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 هدؾ البحث
أهم هدؾ للبحث هو تطوٌر علم جدٌد عن الحٌاة الٌومٌة لسكان حً فً 

 منطقة. كانت من أهم األسئلة التً طرحت ما ٌلً:

 كٌؾ تنمً أو تعٌق المعاٌشة االرتباط فً منطقة ألبورغ أوست؟ 

  كٌؾ تنشأ الفوارق االجتماعٌة فً الحٌاة الٌومٌة؟ ما هً عننناصنرهنا؟ منا

 أهمٌتها؟

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسالٌب
 للوصول إلى عمق منطقة ألبورغ أوست استخدمنا عدة طرق بحث:

  ٌنا مقابالت مع    المقابلة الشخصٌة نن و    6من السكان و    27حٌث أجر ٌن ن اجتنمناعٌن عامٌل

ن لهم ارتباط بالمنطنقنة. النننقنول النواردة فًن هنوا النمنننشنور منأخنوو  منن تنلن    محترٌف

زة.   ٌٌر األسماء واأللقاب المٌم  المقابالت بعد تؽ

   :حح   ححمححا حح حٌح  Foreningen for Kvindernes Vækst ogبحح حح  محًح نححمحح حٌح

Borgerforum  .ٌة منتدى المواطن ٌة ألجل النمو النساًئ وجمع  جمع

   ل ً    385قمنا ب  ٌل ٌة منن    عن مقال ص ف ً الصحؾ الدانمرك .  1ألبورغ أوست ورد ف

ر    .2009. أبرٌل  1حتى   2007ٌنٌا

   ٌات نة أخنرى عنن ألنبنورغ  اال صائ الواردة من جامعة ألبورغ  مرفق معها نتائج رقنمٌن

ٌة ألبورغ   ً االحصاء السنوي لبلد  Statistisk årbog for Aalborgأوست وردت ف

Kommune ً وتننقننرٌننر مننعنند  Statistik om folketal , ، إحصنناء الننعنندد السننكنناننن

  .Naboskabsundersøgelsen for Aalborg Øst ,’naboskabet.dk’من 

   ٌة ٌات ومنالت م ل ومواد منكنتنوبنة أخنرى، كةن ورشنة النحًن ومشنرو   وثائق، مطو

9220. 

 فٌما ٌلً سوؾ نتحدث عن النتائج السبع األساسٌة لمشرو  البحث.

"فً األخٌر صرت سعٌدا بالسكنى هنا. هً أحسن مما كننت 
توقعت سابقا )...( فً البداٌة كانت مجرد شقنة لنلنننوم. ا ن 
أشعر نفس ٌكأنً بٌن أهلً وأرتاح لإلقامة هنننا. لنقند تنؽنٌنر 
مفهومً عن السكنى هنا كثنٌنرا. قنبنل النننقنل إلنى هنننا كنان 
عندي كثٌر من األحكام المسبقة عن المنطقة بسبب المشاكنل 
التً هنا، أنهم ٌسرقون... ٌوجد تمركز كبٌر لالجئنٌنن وهنوا 
كان ٌجعلنً أحكم على المنطنقنة بشنكنل تنلنقنائنً. لنكنن هنو  

 بٌ راالحكام اختفت ا ن."  
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 حول البحث
بدأنا العمل على هوا البحث قبل خمس سنوات. وكنا بخلفٌتنا النمنتنخنصنصنة فنً 

مادة علم االجتما  مهتمٌن بأن نركز الضوء على قسم من النمنجنتنمنع ٌسناعندننا 

للكشؾ عن بعض التحدٌات الكبرى فً الوقت المعاصر، ولكن أٌضنا أن ننفنهنم 

القضاٌا الصؽٌرة التً تحمل قٌمة معٌنة للناس فً حٌاتهم الٌومٌة. كنا بالنتنحندٌند 

مهتمٌن بالعالقة بٌن العرقٌة والجنس والطبقة االجتماعٌة. استنتجنا أن األحنٌناء 

فً المدٌنة هً التً تجمع بٌن هو  النتنصنننٌنفنات وتشنكنل إطنارا لنحنٌناة الننناس 

االجتماعٌة. فً األحٌاء ٌنشأ الترابط والمعاٌشة وٌتشنكنل النمنعنننى االجنتنمناعنً 

لألفراد، ولكن هنا  تكون أٌضا الفوارق االجتماعٌة والثقافٌة التً تقسم السكنان 

 وتربط المجموعات.

 لماوا ألبورغ أوست؟
كوننا اخترنا ألبورغ أوست فول  بسبب كنوننهنا أسناسنا النمنننطنقنة النتنً تنحنوي 

 19الخلٌط الثقافً األكبر فً منطقة ٌوالند الشمالٌة، ومنع أننهنا األكنبنر إال أن 

بالمائة من السكان هم من األقلٌات من أصل عرق ثقافنً منخنتنلنؾ وهنً نسنبنة 

أقل مما هً علٌه فً مناطق أخرى من مدن الدانمر  الكبٌرة. هوا ال ٌعنننً أن 

العرقٌة والخلٌط الثقافً لٌس وات أهمٌة فً منطنقنة ألنبنورغ أوسنت، بنل عنلنى 

العكس فإن من إحدى نتائج بحثنا األساسٌة اإلشنارة إلنى االعنتنقناد السنائند بنٌنن 

مجموعة كبٌرة بأن ألبورغ أوست ٌهمٌن علٌها أصحاب األقلٌات العرقنٌنة. هنوا 

الصٌت له أثر  على سمعة المنطقة والطرٌقة التنً ٌنرى السنكنان أننهنا تنعنكنس 

 صورتهم ألنفسهم.
سبب آخر وجٌه الختٌار ألبورغ أوست هو أن النمنننطنقنة شنهندت فنً السنننوات 

 األخٌرة حركة نشاط اجتماعً نشط من خالل الجمعٌات والعمل السكانً.

 

 المدخل
النعنرقنٌنة، النجنننس   –أصوات من حً فً مدٌننة هوا المنشور مأخوو من كتاب 

 Stemmer fra enوالطبقة فً مننطنقنة ألنبنورغ أوسنت،)النعنننوان األصنلنً 

bydel – etnicitet, køn og klasse i Aalborg Øst)  والنوي نشنرتنه دار

. 2012عنام   Aalborg Universitetsforlagالنشر التابعة لجامعة ألنبنورغ 

إننتنر   INTERLOC Køn, klasse og etnicitetمبنى الكتاب على مشرو  

لو  الجنس والطبقة والعرقٌة، المدعوم من هٌئة البحوث للمجتمع والنمنهنن منن 

2007-2011. 

فً المنشور سنعرض ألهم النتائج التً توصل إلٌها الكتاب بنأسنلنوب ننتنمنننى أن    

ٌكون مفهوما لكل القراء. فً حال الرؼبة فً تحصٌل معلومات إضافٌة أو شروح  

 أعمق ٌرجى الرجو  إلى الكتاب. 

خالل األعوام الخمسة التً عملنا فٌها على المشرو  كنا على اتصال منع عندد 

من السكان والمحترفٌن العاملٌن فً المنطقة. خالل المرحلة كلها القٌنننا النعنون 

واالهتمام من الجمٌنع. ننرٌند لنولن  أن نشنكنر األشنخنام النوٌنن تنمنت إجنراء 

مقابالت معهم وجمٌع من كان مرتبطا بالمشرو  لثقتهم بنا والنفتاحنهنم عنلنٌنننا. 

لقد تم تؽٌٌر أسمناء األشنخنام النمنوكنورٌنن فنً النبنحنث بنتنؽنٌنٌنر النمنسنمنٌنات 

 والصفات التً ٌمكن أن تعرؾ بهم فً هوا البحث.

الرسن فً المشرو  بتحالٌل منن -شار  كل من ستٌنه تٌدٌمان وٌاكوب شكٌوت

والبٌانات الرقمٌة. كما حصلننا عنلنى مسناعندة منن ’  جمعٌة ,ألجل النمو النسائً

عدة طالب كالباحثة المساعدة ماري فالنتٌن بٌ  التً قنامنت بنمنراجنعنة النننم 

الوارد فً المنشور. نشنٌنر أخنٌنرا إلنى أن ٌنان بنرودسنلنٌنؾ أولسنن قند تنولنى 

 اإلخراج للصور والؽالؾ. الشكر لهم جمٌعا على التعاون الجٌد.

نأمل بأن ٌكون المنشور والكنتناب عنوننا لنلنمنعنرفنة والنحنوار حنول النتنحندٌنات 

 واإلمكانات التً تحوٌها منطقة ألبورغ أوست.

 دورته كرٌستنسن و سونه كفوتروب ٌنسن-أن 

 . 2012جامعة ألبورغ، 
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"أنا فً الحقٌقة مرتاح للعٌش هنا. أسمع الكثٌنر عنن ألنبنورغ 
أوست ولكن ال أحس بما ٌقال فنً النواقنع. أحنس بناالرتنٌناح 
للسكن هنا. هنا سالم. أحنب أن أقنابنل أوالد ٌنلنعنبنون خنالل 
فصل الصٌؾ مثال. أحب جدا مشناهندة األوالد ٌنلنعنبنون فنً 
أماكن اللعب. ٌمكننً أن أقؾ أنظنؾ أو أجنلنً وأشناهند منن 

 ". شنًء جنمنٌنل  –فعل ماوا ومن نتش ا خر. كٌؾ ٌنلنعنبنون 

 مادومة
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نبنرزون   ً. إننهنمٌ  ً ألبورغ أوست مرتاحون لنلنسنكنننى فًن النحن من حٌث المبدأ فإن السكان ف

  ً نة تشنعنر بناالطنمنئنان بنالنتنجنول فن ٌدة والمناطق الخضراء. األؼلبٌن ٌدا وجود المساكن الج تحد

نة   نة، النطنبنقنة االجنتنمناعٌن ٌات النعنرقٌن ع األعمار، الخلف ن جٌم ً نجد  ٌب المنطقة. هوا الرضا بالح

نات تنظنهنر كنولن    ٌاحهم للمنطقة. اإلحصائٌن ٌنا معهم مقابالت أبدوا ارت ع من أجر والجنس. جٌم

نة منثنال بنأن   ً، فتقول اإلحصنائٌن ً الح ً ألبورغ أوست مرتاح للسكنى ف سكن ف أن معظم منٌ 

نرؼنبنون  65 ننٌ  ٌفضلون المنطقة كإحدى أفضل مكاٌن ً ألبورغ أوست  ع السكان ف % من جٌم

نبنلنػ   نثٌ  نننة منثنال حٌن ً وسنط النمنٌد ٌه. هوا الرقم أعلى من نسبة المرتاحون للسكن ف بالسكنى ف

ضنا أن    62,2عددهم   ٌة الجٌرة تنظنهنر ٌأ ’ سنعنداء جندا ’ أو  ’  سنعنداء ’ % إمنا  73%. إحصائ

 .ً ً الح  بالسكنى ف

 اإلرتباط بالحً
نن هنم منن أصنل   ً بننفنس درجنة النٌو شعرون باإلرتباط بالح ٌةٌ  ٌات عرق السكان من أصل أقل

ٌة نفسها تشعر نفسها ؼٌر منرحنب بنهنا فًن النداننمنر    ٌات العرق ً. ؼٌر أن األقل عرق دانمرك

شنعنر   ندٌ  ٌة والعنٌد شة الوطن ٌة تشعر أنها مقصٌة من المعٌا ٌات العرق ٌد من األقل كوطن للكل. العد

ن.  ٌٌز بسبب الحوار السلًب الجاري حول المسلٌم عرض للتم  بأنهٌ 

 اللطؾ فً المحادثة
ً ألبورغ أوست   ٌة ف وم ٌاة اٌل ً فإن الح ٌد المحل نن النكنبنار    –على الصع تنتنسنم    –على األقنل بٌن

ٌفة و   نن السنكنان    نأنأن بالمحادثة اللط ً من الصرا . حتى ولو كان النتنواصنل بٌن التخاطب الخال

ٌنهم.  ٌٌز أو صرا  ب وجد هنا  تم ل إال أنه الٌ   قٌل

  ً ً المؤسسات كالمدارس والنحنضناننات. فن ً ف ٌتم بشكل أساس ٌات  ن مختلؾ العرق التواصل ٌب

نكنون الننناس   نعًن أنٌ  ٌنا معهنم منقنابنالت أننه منن النطنبٌن رى أؼلب من أجر هو  المؤسساتٌ 

ن ًف الشكل والثقافة.    مختلٌف

 ار باط م لً ورضا بالسكنى مً منطقة ألبورغ أوست .1

5



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبنرزون   ً. إننهنمٌ  ً ألبورغ أوست مرتاحون لنلنسنكنننى فًن النحن من حٌث المبدأ فإن السكان ف

  ً نة تشنعنر بناالطنمنئنان بنالنتنجنول فن ٌدة والمناطق الخضراء. األؼلبٌن ٌدا وجود المساكن الج تحد

نة   نة، النطنبنقنة االجنتنمناعٌن ٌات النعنرقٌن ع األعمار، الخلف ن جٌم ً نجد  ٌب المنطقة. هوا الرضا بالح

نات تنظنهنر كنولن    ٌاحهم للمنطقة. اإلحصائٌن ٌنا معهم مقابالت أبدوا ارت ع من أجر والجنس. جٌم

نة منثنال بنأن   ً، فتقول اإلحصنائٌن ً الح ً ألبورغ أوست مرتاح للسكنى ف سكن ف أن معظم منٌ 

نرؼنبنون  65 ننٌ  ٌفضلون المنطقة كإحدى أفضل مكاٌن ً ألبورغ أوست  ع السكان ف % من جٌم

نبنلنػ   نثٌ  نننة منثنال حٌن ً وسنط النمنٌد ٌه. هوا الرقم أعلى من نسبة المرتاحون للسكن ف بالسكنى ف

ضنا أن    62,2عددهم   ٌة الجٌرة تنظنهنر ٌأ ’ سنعنداء جندا ’ أو  ’  سنعنداء ’ % إمنا  73%. إحصائ

 .ً ً الح  بالسكنى ف

 اإلرتباط بالحً
نن هنم منن أصنل   ً بننفنس درجنة النٌو شعرون باإلرتباط بالح ٌةٌ  ٌات عرق السكان من أصل أقل

ٌة نفسها تشعر نفسها ؼٌر منرحنب بنهنا فًن النداننمنر    ٌات العرق ً. ؼٌر أن األقل عرق دانمرك

شنعنر   ندٌ  ٌة والعنٌد شة الوطن ٌة تشعر أنها مقصٌة من المعٌا ٌات العرق ٌد من األقل كوطن للكل. العد

ن.  ٌٌز بسبب الحوار السلًب الجاري حول المسلٌم عرض للتم  بأنهٌ 

 اللطؾ فً المحادثة
ً ألبورغ أوست   ٌة ف وم ٌاة اٌل ً فإن الح ٌد المحل نن النكنبنار    –على الصع تنتنسنم    –على األقنل بٌن

ٌفة و   نن السنكنان    نأنأن بالمحادثة اللط ً من الصرا . حتى ولو كان النتنواصنل بٌن التخاطب الخال

ٌنهم.  ٌٌز أو صرا  ب وجد هنا  تم ل إال أنه الٌ   قٌل

  ً ً المؤسسات كالمدارس والنحنضناننات. فن ً ف ٌتم بشكل أساس ٌات  ن مختلؾ العرق التواصل ٌب

نكنون الننناس   نعًن أنٌ  ٌنا معهنم منقنابنالت أننه منن النطنبٌن رى أؼلب من أجر هو  المؤسساتٌ 

ن ًف الشكل والثقافة.    مختلٌف

 ار باط م لً ورضا بالسكنى مً منطقة ألبورغ أوست .1

4



8  

"أرى أن اإلعالم ٌعامل المنطقة بصورة سٌئة. هكوا كانوا دوما ٌفعلون. ربما 
الوضع لٌس بالسوء الوي كان فً السابق. لكن الدارج لعدة سنوات هو أنه لو 

 ألبورغ أوست!" -حصل شٌئ عنٌؾ فً منطقة أو ؼاوة أو فاٌؽور فإنه ٌقال 

  انه

"إننً فعال جدا حزٌن لول . هوا شًء ٌزعجنً جدا. ٌنجنعنلنننً أزعنل 
حٌنما ٌقوم زمالئً من ؼوغ بإبر معالجة أللبنورغ أوسنت. هنه، ولن  

 ٌحصل بسبب كوا وكوا. هوا شًء ٌجعل دمً ٌؽلً."

Hvem 

" ال ٌفهمون أننً وطفلً قررنا السنكنننى فنً ألنبنورغ أوسنت. هنننا  
جرائم كثٌرة فً ألبورغ أوست. عندها قلت: أتعرفون أنً أعنٌنش هنننا 

عاما ولم ٌحصل أن شاهدت جنرٌنمنة أو تنعنرضنت لنهنا قنط.  16منو 
حدث مرة أن سرق البنرابنول منن النحندٌنقنة. ؼنٌنر ولن  لنم ننتنعنرض 

 لشًء."

Hvem 

 صور بقٌة الصف ة

 

 

 

 ا

ارتٌاح السكان لمنطقة ألبورغ أوست مضاد للصٌت السًء المنتشر عن 

 المنطقة.  التحلٌالت اإلحصائٌة تظهر التناقضات التالٌة:

  من ناحٌة تبرز منطقة ألبورغ أوست كإحدى األحٌاء التً ال ٌرؼب معنظنم

 . %( 38)األلبورؼٌون بالسكن 

  من ناحٌة أخرى هنا  ارتٌاح واسع للسكنى فً المنطقة من قبل السناكنننٌنن

 %(.68)فٌها 

هوا الفرق بٌن التصور الوي ٌحمله األلبورؼٌون وبٌن ما ٌحنمنلنه سنكنان النحنً 

 ناتج بال ش  عن الصٌت السًء المنتشر عن الحً 

 ردود األفعال على الصٌت السٌئ
 –لقد حللنا الصٌت السٌئ عن المنطقة من خنالل عنبنارة اإلقصناء النمننناطنقنً 

وهً عبارة عن اإلقصاء القائم لمننطنقنة بنعنٌنننهنا. بنٌنننا بنهنوا الصندد النتنقنارٌنر 

اإلعالمٌة وات الطابع السٌئ التً توا  والتً تعكس الصورة السلبٌة النمنننتنشنرة 

 عن ألبورغ أوست.

عبر المقابالت الشخصٌة التً أجرٌناها مع السكان تنأكند لندٌنننا أن النؽنالنبنٌنة ال 

توافق اإلعالم على هوا التصور، وٌنتقدون اإلعالم لندور  فنً إعنطناء صنورة 

سلبٌة، وكثٌر منهم ٌحمل استٌاء عاما من الوكر السلبً لنمنننطنقنتنهنم لنكنوننهنا ال 

 تتوافق مع معاٌشتهم الٌومٌة للمنطقة. 

أكدنا أخٌرا أن الوكر السًء للمنطقة ٌمكنه أن ٌقوي وٌعٌق العنمنل النجنمنعنٌناتنً 

والمعاٌشة فً الحً فً الوقت واته. البعض ٌنننأى بنننفنسنه عنن كنل منا ٌنتنعنلنق 

بمنطقة ألبورغ أوست ألنها تحمل هوا الطابع السلبً، والبعض ا خنر ٌنؽنضنب 

 وٌحاول العمل على تؽٌٌر هوا الصٌت السًء.
 

 صٌت سٌئ  –إقصاء مناطقً  .2
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نحن سعداء بالعيش هنا. فيزعجني أن أسمع من يقول: آه، 
تعيشون في ألبورغ أوست، أوف أوف أوف. فيزعجني أن 
يكبر أوالدي وتكون السمعة المنتشرة عنهم، بأنهم من أوالد 

 منطقة ألبورغ أوست، هم أوالد شغب.
 كارين 



10  

 األوالد
ٌنتشر بٌن معظم ا باء فكرة االنتفاح على ا خنرٌنن وأن األوالد منن منخنتنلنؾ 

الخلفٌات الثفاقٌة ٌمكنهم أن ٌتعارفوا وٌلعبوا سوٌا، إنما نجد فروقنا فنً طنبنٌنعنة 

نشاط األهل الفعلً فً دمج األوالد على اختالؾ خلفٌاتهم العرقٌة. من الواضح 

أن تواصل األوالد معا ٌكون فً الحضانات والمدارس، ومجموعة ال بأس بنهنا 

من ا باء ترى ضرورة توسع هوا االحتكا  بٌن األوالد من منخنتنلنؾ األعنراق 

 لٌشمل العالقات فً المنازل كول . 

"نحن ال نفكر هل هوا صومالً؟ هنل هنو تنركنً؟ 
نرا  مجرد صدٌق لألوالد )...(. إنننً منتنأكند أننه 
مدعم قوي ألوالدي، وإنً فرح بأن ٌكنون أوالدي 
مدعمٌن بفكرة عدم التفرقة عنلنى أسناس منن أٌنن 
أتى الشنخنم. أري حنقنٌنقنة أن هنوا منن النننقناط 

  ومً اإلٌجابٌة للسكنى هنا."

 

 

 

 

 

 الحدائق
كثٌر من سكان الفٌالت ٌؤكدون على ضرورة رعاٌة الحدائق بصورة تتفق مع 

الجودة العالٌة، وول  لكً تبدو بمظهر حسن ولكً تبقى أسعار البٌوت مرتفعة. 

كجزء من رفع مستوى مكانة المنطقة فقد اشترطت عدة شركات سكن فً 

 على السكان ضرورة الترتٌب والرعاٌة للحدائق. السنوات األخٌرة

السكان فً الشقق لدٌهم تصورات متباٌة عم هوا الموضو . البعض ٌرى  

الفكرة مهمة وٌثمن فكرة المراقبة والتشدٌد على ضرورة الرعاٌة للحدائق، 

 بٌنما ٌرى فرٌق آخر بأنه تدخل على مرؼوب به من قبل شركات السكن.
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 "لٌس نحن ولكن ا خرون"
التقسٌمات المكانٌة ٌصٌر لها فً أؼلب األحٌان معانً اجتماعٌة، فنجد منثنال أن 

سكان الفٌالت ٌحاولون وضع مسافة اجتماعنٌنة بنٌنننهنم وبنٌنن أصنحناب سنكنان 

الشقق. ثم نجد أن هنا  إبعاد للمشاكل عن النفس بأن ٌشٌر من ٌسكن فً منكنان 

ما إلى وجود مشاكل ولكن أنها فنً مننناطنق أخنرى منن ألنبنورغ أوسنت ؼنٌنر 

 المكان الوي ٌسكن فٌه الشخم نفسه.

ٌعنً، إنها هنا ، فً المنطقة النخنطنأ منن هنومنل بناكنكنٌنن " 
فنحن نسكن هنا. هنا دوما هدوء، ولكن هنا  فنً أؼنرسنونند 
فاي وفٌؽرسوند فاي حٌنث تنوجند النمنشناكنل. ثنم الحنقنا إلنى 
فوركٌلد  فاي )...( هنا  ٌحملون التصور ننفنسنه عنننا بنأننننا 

 ٌو  هأفضل حاال هنا" 

هنا  فوارق أخرى تهٌمن على الحٌاة الٌومٌة للحً، فتظهر البحوث أن أمنرٌنن 

مختلفٌن تماما كالحضانات والحدائق من أبنرز النفنوارق فنً النحنٌناة النٌنومنٌنة. 

 األمر ٌتعلق باختالؾ التصور عن المناسب والمرتب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورؼم االرتٌاح النعنام لنلنسنكنن فنً ألنبنورغ أوسنت إال أن هنننا  عندة فنوارق 

 اجتماعٌة مشاهدة فً الحٌاة الٌومٌة. 

 فوراق مكانٌة
 هنا  فوارق تتعلق بالمنطقة المكانٌة:

  من منطقة ’ الخطأ’أو الجهة ’ الصحٌحة’هل الشخم ٌسكن فً الجهة

 هومله باككٌن.

 .فوراق بٌن مناطق الفٌلالت وبٌن سكن الشقق 

  فوارق بٌن الشوار 

 .فوارق بٌن مداخل شقق وؼٌرها 

 

 

 

 

 

 

 

 الفوارق الٌومٌة .3
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"أسافر إلى تركٌا شهرٌن كل صٌؾ، لكنً لن أتمكن من البقاء هنا  أبندا. 
ٌنومنا  45كانت عندي مخططات للعودة، ولنكنن حنٌنن أقنٌنم هنننا  لنمندة 

فأشعر بالرؼبة بالعودة. ال استطٌع تحمل النوضنع إطنالقنا. وحنٌنن ننكنون 
أمضٌنا أسبوعا هنا  فنٌنبندأ ابنننً ٌنقنول: "منتنى سنننعنود؟ منتنى سنننعنود 
لمنزلنا؟" فرؼم أننه فنرح ومسنرور هنننا  إال أن جنوور  سنتنكنون أبندا 
هنا." )...( ال أعتقد أنً سأعود أبدا. ال ٌعجبنً النظام فً تركنٌنا، ولنٌنس 

 ألماسلدي ارتباط بشًء هنا . ارتباطً األكبر هو بالدانمر ." 
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ومفارقتهم لألهل والوطن، ولكن حملت القصم معانً إٌجابٌه كثنٌنرة تنظنهنر  

 أن لدٌهم طاقة وإرادة لالستقرار واالنتماء لمكان جدٌد. 

 حدٌث ٌاسمٌنه عن الهرب من الصومال

"كان مروعا. لم ٌعجبنً ول . كان مخٌنفنا ألننً كنننت عنلنى 
وش  مفارقة عائلتً. فً الدانمر  برد، وال أفهم اللؽنة )...( 
وكان ؼرٌبا علً رؤٌة أصحاب البشرة الشقنراء، فنأول منرة 
أرى أصحاب البنشنرة الشنقنراء والنبنٌنض عنمنومنا، لنوا كنان 
ؼرٌبا )...( ولكن سرعان ما صار األمر شٌنقنا، ثنم حصنلنت 
على دراجة، ثم بدأت فً الحضانة وحصنلنت عنلنى صندٌنقنة 
دانمركٌة. ثم تعلمت اللؽة الدانمركٌة فً أقل من ثالثة شهنور 

".)...( 

عبر الرواٌات الحظنا أن اللقاء مع الدانمر  كان صعبا، ولكن كثٌر منهنم وجند 

استقرار  فً البلد بعد حٌن وصار جزءا من الحٌاة الٌومٌة فً ألنبنورغ أوسنت، 

فالكبار تعلقوا بالمنطقة واألوالد بشكل أكبر حٌث ال ٌرؼب أحد مننهنم بنالنعنٌنش 

 فً أي مكان آخر. 

 العودة
فً المقابل هنا  صعوبات للكبار واألوالد على حد سنواء فنً رحنالت النعنودة 

القصٌرة أو الطوٌلة إلى الوطن األم. هنننا  ٌصنطندم النزوار بنطنرق منعنامنلنة 

وتصرفات لم ٌعودوا ٌرؼبوا بها. ثم ٌتوقع األهل واألصدقاء من القادمٌن أشٌناء 

ٌصعب تمثلها فً الواقع )كالدعم المادي والمكانة االجتماعٌة(. عملٌا ٌنبندو أننه 

أسهل على أبناء األقلٌات العرقٌة الحفاظ على تصور إٌجنابنً عنن النوطنن األم 

 حٌن اإلقامة فً الدانمر  بدون زٌارته بدال من العودة إلٌه.

كما وكر من قبل فإن األقلٌات العرقٌة ترتاح لنلنسنكنن فنً ألنبنورغ أوسنت كنمنا 

ٌرتاح لها أبناء العرق الدانمركً، ولم ٌجد أحد تنناقنض فنً اإلننتنمناء لنمنننطنقنة 

 ألبورغ أوست وبٌن انتماء  لوطنه األم.

 مقابالت متعددة الثقافات فً الحٌاة الٌومٌة
فً بعض المجاالت ٌبدو أنه من المستطا  االستفادة من الخبرات الننناتنجنة عنن 

البٌئة المتعددة الثقافات كمصدر قوة. ٌظهر ول  على سبٌل المثال فً الملتنقنٌنات 

القائمة بٌن ناس من ثقافات مختنلنفنة، كنمنا ٌنرى بنعنض النوٌنن أجنرٌنت منعنهنم 

مقابالت بأن اللقاء بٌن مجموعات من الناس من خلنفنٌنات ثنقنافنٌنة منتنعنددة أمنر 

إٌجابً، خصوصا لألوالد. لكن بالمقابل تالقٌنا مع أناس لم ٌحددوا موقفنهنم منن 

فكرة التعدد الثقافً فً المنطقة، وكأن التعدد الثقافً فً ألبورغ أوسنت أمنر ال 

 ٌعنٌهم.

 فوارق بٌن أبناء األقلٌات العرقٌة
ٌوجد نسٌبا مجموعة كبٌرة من أبناء األقلٌات العرقٌة ناشطة فً ألبنورغ أوسنت 

ووجدنا أمثلة عدٌدة على كٌفٌة توظٌؾ الخلفٌة المؽاٌرة لنألخنرٌنن بشنكنل نشنط 

)فً الجمعٌات ومقاهً دعم الطالب ومجموعات ا بناء وؼنٌنرهنا(. ٌنوجند فنً 

الوقت نفسه أمثلة على أقلٌات عرقٌة معزولة ومهمشة. لم ٌتاح لنا النحندٌنث منع 

كثٌر من هو  النوعٌة كونه من النادر أن ٌرؼبوا بالمشاركة فً مقابالت تنتنعنلنق 

 بمثل هوا المشرو ، ولكننا على علم بوجود هو  الفئة. 

 طرق وجوور
 –’  من األبعاد المهمة المتعلقة باألقلٌات العرقٌة هً ما نسمٌه ,الطرق والجنوور

بمعنى قصم حٌاتهم ورواٌاتهم حول حركتهم فً الدنٌا وتنقلهم ثم اسنتنقنرارهنم 

 فً أماكن جدٌدة. هو  الحكاٌات تحمل فً طٌاتها األلم الوي ٌعانونه من انتقالهم

 خبرات ومصادر قوة م  ددة الثقامات .4
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 Foreningen for Kvindernesنححمحح ححٌححة ونححل الححنححمححو الححنححسححائححً 
Vækst    نم ة نسائٌة. النم ٌة مبنٌة على أساس م  دد اوعحراق لحكح ً 

مً الواقع ال ملً مالمشاركة أغلبهحا مح  قحبحل الحنحسحاء الصحومحالحٌحات. الح حمحل 
 الٌومً  رعاه  ٌئة عمومٌة  ن خب مً االن ماع السنوي. 

عندما بادر مجموعة من النسناء الصنومنالنٌنات  2008تأسست الجمعٌة فً عام 

بتأسٌس الجمعٌة لكً ٌتعاونوا على مساعدة أوالدهم. فً ول  الوقت كان هنننا  

فً مشور  االرتقاء بالمناطق قد توفر مبلؽا لدعم تأسٌنس جنمنعنٌنة تنهندؾ إلنى 

 دمج النساء من أصل أقلٌات عرقٌة.

نجحت الجمعٌة بسرعة وقامت بمزاولة أنشطة عدٌدة عنلنى شنكنل 

محاضرات، رحالت، لقاءات متعددة الثقنافنات وؼنٌنرهنا. النننسناء 

الناشطنات تنرٌنن أن النقنواننٌنن واألسنالنٌنب النتنً تضنبنط عنمنل 

الجمعٌات تعٌقهن عن القٌام بأنشطة ٌرؼبن بها، وٌثرن سؤال بهنوا 

الصدد عما إوا كانت الجمعٌات هً أفضل طرٌقة للقنٌنام بنأنشنطنة 

 تهدؾ لالندماج أم أن هنا  نو  آخر من اللقاء حول األنشطة.
 

تظهر الدراسة أن للجمعٌات دور مهم كإطار للنشاطات والتفاعالت االجتماعٌة 

ألبورغ أوست. لقد ركزنا النظر على جمعٌتٌن فً المنطقة للسكان فً منطقة 

 هما: 

  Borgerforum .جمعٌة منتدى المواطن 

  ًجمعٌة ألجل النمو النسائForeningen for Kvindernes 

Vækst   

كال التحلٌلٌن ٌشٌران إلى صعوبة ربط العمل الجمعٌات بأنشطة اجتماعٌة 

 أوسع فً المنطقة.

نم ٌة من دى المواط  نم ٌة  طوعٌة ٌمك  لم  ٌرغب االن ماء إلٌها بشرط 
 ألبورغ أوست. 9229و ٌد  و أ  ٌكو  م  سكا  منطقة 

ال مل الٌومً مً نم ٌة من دى المواط  ٌرعاه منموعة م  اوعضاء 
 المن خبو  مً االن ماع السنوي.

Borgerforum   جمعٌة منتدى المواطن لها دور الصوت الممثل عن المنطقنة

للمحٌط الخارجً. ٌحاولون تحدٌدا التأثٌر على بنلندٌنة ألنبنورغ والنتنأثنٌنر عنلنى 

طرٌقة اإلعالم فً عرض صورة المنطقة. إضافة لول  ٌشاركون فنً منجناالت 

 تعاونٌة عدة تتعلق بالحً.

Borgerforum   جمعٌة مننتندى النمنواطنن ننظنمنت فنً السنابنق عندة أنشنطنة

اجتماعٌة، ولكن ول  تطلب جهدا كبٌرا، لوا قرروا تركٌز جهودهم للتأثٌر عنلنى 

جنمنعنٌنة منننتندى   Borgerforumبلدٌة ألبورغ. الزمن سنٌنظنهنر مندى قندرة 

 المواطن لتصٌر الصوت الموحد للمنطقة ككل فً التخاطب مع المحٌط.

جمعٌة منتدى النمنواطنن كنمنا أننهنا  Borgerforumتدفع البلدٌة دعما خفٌفا لة 

فً أنشطتها الٌومٌة تدعم من قبل ورشة المنطقة. هوا الدعم ٌضنع أٌضنا أطنرا 

 للعمل ولكن من الصعب تسٌٌر أمور الجمعٌة من ؼٌر هوا الدعم.

 

 النم ٌات  .5
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يعني، كل هذا النقاش حول المسلمين، شيئ مؤلم. دوما 
صور مزعجة )...( حين نشاهدها في التلفاز فإنهم يتكلمون 

بعمومية عن جميع المسلمين، وليس فقط المجموعة 
الصغيرة المعنية. كل المسلمين أغبياء، كل المسلمين 

 يعملون أشياء سيئة. هكذا يقال هذا ما يرمى في وجوهنا.
 نطيفة 
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األطفال هم األكثر حيادا )...( . هم المخلوقات األكثر طبيعية في 
الوجود . إنهم ال يرون الوانا . ال يعيرون انتباها للغة أو إن كانوا 

 يتكلمون لغة دانماركية سيئة للغاية أو لغة دانماركية بطالقة .
بالنسبة لهم فإن اللعب لعب . ليسو بالضرورة مضطرين ألن يفهموا 

 ليال . .بعضهم البعض للعب سويا . إنه شيء رائع
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على اختالؾ القضاٌا التً ٌعالجها البحث فإن األوالد والشنبناب لنهنم االهنتنمنام 

األكبر فً منطقة ألبورغ أوست. ٌظهر ول  فً التنؽنطنٌنة اإلعنالمنٌنة حنٌنث أن 

أؼلبٌة المواضٌع اإلخبارٌة تدور حول رجال شباب منن أصنل خنلنفنٌنة أقنلنٌنات 

عرقٌة. ٌظهر ول  فً مقابالتنا حٌث تحدث السكان كنثنٌنرا عنن أوالدهنم وعنن 

المشاكل المحٌطة بالمجموعات الشبابٌة فً المننطنقنة. ثنم بنرز النمنوضنو  فنً 

جنمنعنٌنة ألجنل النننمنو النننسنائنً الجمعٌتٌن اللتٌن ركزنا الضوء عنلنٌنهنمنا. فنً 
Foreningen for Kvindernes Vækst    تبٌن أن الننسناء النمنشناركنات

أردن أسنناسننا االجننتننمننا  ألجننل تننقنندٌننم شننٌننئننا ألوالدهننم وشننبننابننهننم. ثننم فننً 

Borgerforum  جمعٌة منتدى المواطن حنٌنث النحندٌنث عنن رعناٌنة األوالد

ؼالبا خارج جدول األعمال. ثنم   –والشباب والهم الناتج عنهم كان ٌتكرر كثٌرا 

إن الننتننركننٌننز عننلننى األوالد والشننبنناب كننان واضننحننا فننً أواسننط الننننناشننطننون 

المتطوعون والناشطون المحترفون على السنواء. نشناهند نناشنطنون كنالنننوادي 

، صنلنة النوصنل 9220الشبابٌة، ووحدة المتعنقنبنون االجنتنمناعنٌنون، مشنور  

الشبابٌة، وؼربان اللٌل ٌحاولون جمٌعا تقدٌم دعم ومساعدة ألوالد وشبناب حنً 

 ألبورغ أوست.
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دائما أشبه نفسي بولد متبنى، فرغم وجود أم تلد الطفل ذاك إال أن 
األسرة التي ترعاه تكون هي الرابط معه إذا تبنوه ويكون هو مرتبطا 

 بهم. لقد ولدت في تركيا ولكني متبنى من قبل الدانمرك.

 ألماس
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"هنا  أوالد ٌعملون مشاكل وال أرؼب أن ٌلعب ابنً منعنهنم 
)...( ٌجب أن ٌعلب مع أوالد من مثل سنننه حنتنى ال ٌنتنعنلنم 
شٌئا خطأ )...( أعرؾ أن هنا  أسر ال تنتنبنه عنلنى أوالدهنم 
بشكل جٌد. نراهم فً الشار  طوال النننهنار وحنتنى السناعنة 

لٌنال رؼنم أننهنم صنؽنار. ال ارؼنب بنهنوا )...( أرؼنب  22
ألوالدي أن ٌلعبوا مع األوالد النوٌنن ورائنهنم آبناء جنٌندون." 

 سمٌرة

 العرقٌة والجنس
ثم تبرز الدراسة ونتائج البحث أن هنا  فوارق كنبنٌنرة فنٌنمنا ٌنتنعنلنق بنالنفنروق 

الجنسٌة بٌن األقلٌات العرقٌة. فالصورة النمطٌة عن المرأة الضعٌفة والمقنهنورة 

 التً تبرز فً الصورة اإلعالمٌة ال تتفق مع نتائج هو  الدراسة.

ٌبدو على الضد من ول  أن كثٌرا من النساء اللواتً من أقلنٌنة عنرقنٌنة قنوٌنات  

وووات إرادة كبٌرة. لكن ٌبدو فً وات الحٌنن أن النعندٌند منن رجنال األقنلنٌنات 

 العرقٌة ٌعانون من مشاكل اجتماعٌة مختلفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة فً هوا البحث هو أن للعرقنٌنة دور منهنم 

فً حً ألبورغ أوست. فً العدٌند منن األوسناط ٌشنار لنلنحنً عنلنى أننه ,حنً 

% من السكان منن أصنل أقنلنٌنة عنرقنٌنة.  19رؼم عدم وجود إال ’  المهاجرون

ننرى هنوا الننتنصننور عنن النحننً مننننو السنبننعنٌنننننٌنات حننٌنث كنان ٌننطنلننق عنلننٌننه 

إشارة إلى التمركز الكبٌر للمهاجرٌن. أثبتت دراستنننا كنٌنؾ أن ’  لقب ,بنؽالدش

للتؽطٌة اإلعالمٌة دورا محددا فً بقاء صفة الحً على أنه حنً لنلنمنهناجنرٌنن، 

ولكن ثبت أٌضا نجاح التعاون بٌن الناس على اختالؾ ثقافاتهم وعرقٌناتنهنم فنً 

الحٌاة الٌومٌة والمعاٌشة القائمة بٌن السكان فً ألبورغ أوست. بقً أن للعنرقنٌنة 

 دور مهم فً تفاعلها مع الطبقة والجنس.

 العرقٌة والطبقة االجتماعٌة
االجتماعٌة دورا مهما من خالل الخلفٌة العرقٌة حٌث تنبنرز الطبقةتلعب مفاهٌم 

فً الحٌاة الٌومٌة مفاهٌم محددة عائدة للنطنبنقنة االجنتنمناعنٌنة لنكنل عنرقنٌنة عنن 

السلو  المناسب فٌما ٌتعلق بتحدٌد العالقة مع األخرٌن. هوا ٌنطبق عنلنى أبننناء 

 األقلٌات العرقٌة كما ٌنطبق على أبناء العرقٌة الدانمركٌة. 

من إحدى المجاالت التً تبرز بقوة هو فً مفهوم دور ا باء ألنفسهم من خالل 

تحدٌد كٌفٌة رعاٌة األطفال بالشكل األنسب ومع من ٌسمح للطفنل بنالنمنعناشنرة، 

وهو  المفاهٌم قد تصٌر حاجزا بٌن الفئات. ظهر لنننا بنالنمنقنابنل أن كنثنٌنرا منن 

ا باء من أصل أقلٌات عرقٌة مهتمون بتحصٌل أوالدهم الدراسنً وٌنرون ولن  

طرٌقا لهم للوصول لدرجات اجتماعٌة أرقى. ٌرى كثٌر منهم التحصٌل العلنمنً 

 كوسٌلة اندماج فً المجتمع كول . 
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 INTERLOC Køn, klasse og etnicitetمبنى هذه الدراسة عيليى م يروع 

إنتر لوك الجنس والطبقة وال رقٌة، المدعوم مي  قيبي  وقيف سيبي ر نيورد وكيليٌية عيليم 

 االجتم ع وال م  االجتم عً، ج م ة ألبورغ.

بيروفسيورة فيً كيليٌية عيليم  Ann-Dorthe Christensenدورته كرٌستنس   -أ 

االجتم ع وال م  االجتم عً،  جي مي ية أليبيورغ. تيبيحيف خ يو ي  فيً ميجي    ي و  

 الجنس، المواطنة والحٌ ة الٌومٌة.

هو أست ذ مح ضر فً فً كليٌية Sune Qvotrup Jensenسونه كفوتروب ٌنس     

علم االجتم ع وال م  االجتم عً،  ج م ة ألبورغ. تبحف خ و ي  فيً ميجي    ي و  

 الجنس، ثق ف ت الحواضر والدراس ت المدنٌة.

العرقية، الجنس والطبقةقة فقي   –أصوات من حي في مدينة يمكنك التوصية على كتاب 
 ,Stemmer fra en bydel – etnicitet،)ال نوا  ا  لً منطةة ألبورغ أوست

køn og klasse i Aalborg Øst )   والذي ن يرتيه دار اليني ير اليتي بي ية ليجي مي ية

 Aalborg Universitetsforlagألبورغ 

 الدك   االكترونً: –ا تر الكت ب م  دار ن ر ج م ة ألبورغ 
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 أو عبر ب ئع الكتب. 
  -,251س ر النسخة التقرٌبً هو ب لكرو : 

الٌومٌ ت والم  ٌ ة )ال نوا  ا  ي     Aalborg Østمن ور منطقة ألبورغ أوست  
Hverdag og Fællesskab i Aalborg Øst ييدر بيي لييلييغيية الييدانييمييركييٌيية  )

 وال ربٌة وال وم لٌة والتركٌة. 

 


