تتوافر نظريات عديدة في دراسة تجارب مجتمعات المھاجرين من الشرق األوسط في اوروبا للتعرف على لقاء الثقافات ودراسة
تأثيرھا على تحديد وتبلور الھوية .
يشكل المحيط االوروبي مرتكزا اساسيا لفھم نقط التشابه واإلختالف لھذه التجارب التي تخوضھا تلك الجاليات  .كما يضيف المحيط
األوروبي إلى المفھوم الحالي لتصنيف المھاجرين وتأثير ھذا التصنيف على عملية اإلندماج في مجتمعات المھاجرين الجديدة وتأثيرھا
على بناء الھوية داخل ھذه المجتمعات .
تمنح دراسة وضع االقباط االرثوذوكسي )ذوي ھوية دينية ثانوية في إطار الھوية القومية والعالمية (  ,واألشوريين )ذوى ھوية عالمية
تتخطى الھوية القومية ( و العراقييين المسيحيين )ذوي ھوية قومية( العديد من اإلستراتيجيات في بناء ھوية تتضمن الشتات وھوية
خاصة وھوية قومية  .مضمون ھذه الھويات يرجع إلى إستراجيات اإلندماج القائمة والعالقة المتبادلة بين الكنيسة بالدولة .
تسمح الدراسة بإجراء مقارنة تقابل الثقافات عابرة الحدود و تسمح في الوقت نفسه باستكشاف الطبيعة )المشتركة( العابرة للقوميات
عند المھاجرين في الدول قيد الدراسة )المملكة المتحدة و الدنمارك والسويد(  .تسعى الدراسة أيضا من خالل مناقشة النظريات العلمية
أوال عن الھوية ثم األقليات والشتات والعالمية واالندماج إلى اإلرتقاء بالمعلومات المتوفرة في الوقت الحاضر الخاصة بالموضوعات
التالية  .اوال :عرض العوامل التي تحدد استراتيجيات الھوية  .ثانيا  :يتم فحص المناقشات الخاصة بلقاء الثقافات داخل مجموعة
المھاجرين مع األخذ باإلعتبار وجود عوامل مشتركة داخل مجموعات الفحص تتنافس على التأثير والتغيير  .كما تتواجد عوامل ذات
طابع مؤثر مثل عامل الجنس )رجل أو إمرأة( وعامل األجيال المختلفة ثم عامل إسلوب اإلندماج  .ثالثا :التعرف على مفھوم تقابل
الثقافات في البالد المضيفة على المستوى القومي واالجتماعي  .واخيرا  :يتم فحص العالقة بين المجتمعات الخاضعة للبحث
ومھاجرين اخرين من نفس بلد األم والخبرات السابقة المكتسبة من البلد األم .
تعتبر مدينة لندن وكيركالدي في المملكة المتحدة و مدينة كوبنھاجن وأرھوس في الدانمارك ومدينة أستوكھولم و سودارتالجا في السويد
مقر العمل الميداني  .يبحث المشروع خبرات المھاجرين المسيحيين من الشرق األوسط من المنظور اإلجتماعي والثقافي عن طريق
عمل مقابالت ميدانية و بحث ارشيفي كما يتم تحليل عواقب عامل تقابل الثقافات الذي يساھم في مفھوم عقائدي إجتماعي قائم على
تأثيرات في الدول والمجتمعات األوروبية .
واحدة من المھام األولى ھو عمل بحث مسح إلكتروني من شھر نوفمبر  2013إلى فبراير  . 2014ھدف ھذا المسح البحثي ھو إعطاء
إشارات عامة عن المجموعات الخاضعة للبحث بسبب نقص اإلحصاءات عن تلك المجموعات  .سوف يشمل ھذا المسح اإللكتروني
لغة المجموعات الخاضعة للبحث وموضوعات أخرى مثل الھوية واإلندماج والتحديات المتاحة في إطار ھذه المجموعات  .وسوف
تتاح جميع المعلومات على موقع المشروع اإللكتروني .
كيف يتم اإلشتراك في بحث المسح اإللكتروني ؟
توجد التفاصيل في الجزء المخصص لھذه الدراسة على الموقع اإللكتروني للمشروع .

