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َّ
الل ُ
ُ
وأماكن قضا ِء وقت الفراغ واملدين ُة
جئات

سارة ِلن

يُظ ِه ُر ٌ
الجئات يف ّ
شأن الوصول إىل أماكنَ ي َ
ُقض فيها وقت الفراغ
بحث ُأ ْجريَ عىل
ٍ
عمن وبريوت ِع َظ َم ِ
حس ِن الحال واالندماج.
آمن ٍة ُل ْ
الخ ِ َ
ميكـن أن تكـون األما ِكـنُ َ
ض ُة ،اليسيرة املأىت ،عنـد الالجئني املـال ،وذكـرن أث َر ذلـك يف تن ُّقلهـنَّ  .فأما ِكنُ قضـا ِء وقت الفراغ
ُ
ا ُمل ّ
توطنينَ مـن تلقـاء أنفسـهم ،املفتقرون إىل املـوارد ،وأكرثهم كالك ْرنيـش يف بيروت أو مدينـة الحسين الرياض ّيـة للشـباب يف
ً
عمان ،كانـت بعيـدة جـ ّداً عنهـنَّ  ،مسـاف ًة و ُكلفـةً.
ـن حالهمّ .
َ
يعـاين آثـار الضرر النفسـاين ،أن تكون واسـطة ُ
لح ْس ِ
فاسـتعامل هـذه األماكـن لالسترخا ِء والتفكير ،أو لرياضـة
االجتامعـي االقتصـاديّ منخفض،
أساسـهنّ
الجسـم ومعـارشة النـاس واللعـب ،ممكـنٌ أن يعين الالجئينَ وأ ّمـا النسـاء اللوايت ُ
ّ
على مـ ّد حبـال أمتنَ بينهم وبين املجتمع املض ّيـف ،وأن يفيض فيكثر أن تكـون معرفتهـنّ قليلـة باملدينـة التي ُتض ّيفهـنّ  ،بكلِّ
ـم املـدن التـي يعيشـون فيهـا ً
ٌ
فهما مكان ّيـاً.
إشـارة إىل الخـوف
مـا َب ْعـ َد األحيـا ِء التـي هـنّ فيهـا ،ويف ذلـك
بهـم إىل َف ْه ِ
َ
والتشـويش .وال سـ ّيام اللـوايت ال يعرفـن القـراءة والكتابة ،فقد
ولكـنْ تعـاين األحيـاء التـي تتم ّيـز باسـتقبالها الالجئينَ وتقع يف شـع ْر َن ْأن ال قـدرة لهـنّ على الخـروج مـن حـدود أحيائهـنّ ،
ُمـدُ نِ البلاد التي يسـكنها ُ
اللوافـت وأسماء
ناس األرض ،تعـاين هذه األحياء وكأ ّنهـنّ ‘ع َْميـاوات’ ،فلا يسـتطعنَ قـراء َة
ِ
أكثر ِ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
خْ
َ
التنميـ َة
والتخطيـط غير الرسـم َّيني ،و ِقلـة املسـاكن الشـاغرة ،الطـرق ،و ُيكثر أن َي ش ْين سـؤال اآلخريـن أن يسـاعدوهنّ .
ّ
وكثافـ ًة سـكان ّية شـديدة .ولذلـك ،تكـون األماكـن العا ّمـة فيها،
ّ
رأت الالجئـات أن أماكـن قضـاء وقـت الفـراغ يف األحياء
اليسيرة املـأىت ،التـي يقضي املـرء فيهـا وقـت الفـراغ ،قليلـ ًة ولقـد ِ
ٌ
خصُّـص بعـض
الجامعـات واألفـراد التـي َي ِع ْشـنَ فيهـا مهملـة غري آمنـة .فعىل سـبيل املثال ،ذكرت
ٍ
و ُمهملـ ًة يف األكثر .ولقـد ُت َّ
ّ
ُ
بهـذه األماكـن ،فيعـزل ذلك
قريـب
الذهـاب إىل منتـز ٍه
رشقـي عمان اجتنا َب ّهـن
َ
َ
النـاس اآلخريـن أو ُي ِخيفهم ،أو قد الجئـات يف ّ
ٍ
ـب الـدول هـذه األماكـن مـن َك َثب.
واصفـات إ ّيـاه أ ّنه ‘بشـع’ ،وله سـمعة سـيئة مـن حيث
منهـنّ
ترا ِق ُ
ٍ
السلامة الشـخص ّية ،ويكثر أن يتردد إليـ ِه ُ�ث َل ٌـل مـن الرجـال
ّ
‘املتسـكعني’ُ .
وأ ّمـا بحثـي الـذي أجريتـ ُه بين سـنة  2016وسـنة  ،2017فقـد
ومثـل ذلـكْ ،أن ذكـرت نسـا ٌء يف بيروت أ ّنهـن
همـه يف تجربـة ّ
ملعـب لألطفال ومنتزه،
الج ْن َدر ّيـة يف َي َر ْيـنَ يف بعـض األماكـن املحل ّية ،ومنها
ٌ
اللجئـات السـور ّيات َّ
َر َكـز ُْت ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ُّ
التن ُّقـل ،واألمـن ،واألماكـن العا ّمـة يف أحيـا ٍء مـن مدينـة عمان أنهـا َمنا ِبـت نـز ٍاع وتوت ٍر بين الالجئين واملجتمع املحلي .فكثري
ومدينـة بيروت 1.وقـد اختـا َر الالجئـون هـذه األحيا َء ،بسـبب مـن التو ُّتـر الـذي َذ َك ْر َنـ ُه وقع يف مالعـب األطفال فاشـت ّد فصار
قدرتهـم على دفـع كلفـة العيـش فيهـا ،و ُقربهـا مـن فـرص ُمشـادّة كالم ّيـة وتهديـداً بين أهـايل األطفال.
النظامـي) ،وأوارص القرابـة ،وهـذا األخير كثير.
العامـل (غير
ّ
ٌ
سـبيل مفتوح وقالـت نسـا ٌء ّ
ولكـنْ مل يكـن للنسـاء املقيمات يف هذه املناطق
إن حياتهـنّ االجتامع ّيـة يف سـورية كانـت
َ
الخ ِ َ
َي ِص ْلـنَ بـه إىل األماكـن َ
هنـاك يتمتعـنَ باملؤانسـة يف الشـوارع يف
ضرة العا ّمـة .ومل يقترص سـبب ذلك متن ّوعـ ًة ،إذ كـنّ
ً
على افتقـار هـذه املـدن إىل أماكـن كهـذه ،بـل شـمل أيضـا أوقـات مختلفـة مـن اليـوم ،وذكـرت أكرثهـنّ أنهـنّ يف املـدن
َ
مسـائل بنيوي ٍة وذات ّيـ ٍة متشـابكة ،فاجتمع السـببان املض ّيفـة مضطـ ّر ٌ
عـدداً مـن
ات إىل البقـاء يف البيـت بعـد غروب الشـمس،
ً
فأ ْن َشـأا مع ّوقـات كثيرة أمـا َم النسـاء يف سـبيلهنّ إىل األماكـن
كثير منهـنّ عـن إحباطهـنّ بسـبب منعهنّ من املؤانسـة
َّ
وعبر ٌ
العا ّمـة وإىل ُّ
ّ
قلـقَ
التفك ِـه بفـرص َت ْفـ َر ُغ فيهـا أوقاتهـنّ .
أرسهـنّ عليهـنّ أفضى بهـم إىل
أحيائهـن مسـا ًء ،ألن
يف
ّ
تقييـد حركتهـنّ  .وأعربـت الالجئـات املقيمات يف بيروت عـن
قلـق مـن الخـروج مـن البيـت ً
ُمع ّوقـات الوصـول إىل ما تقدّ م ِذ ْك ُره من أماكن
ليلا أعظـم مـن الـذي أعربـت
ٍ
ً
عمان .وهـذا كان موصـوالً
ألقـت النسـاء الضـو َء على معايير مجتمع ّيـة وثقاف ّيـة تحكـم عنـه الالجئـات يف ّ
وصلا مبـارشاً
حضورهـنّ وتنقلهـنّ يف األماكـن العا ّمـةّ .
ومما كـ ّون تجاربهـنّ بافتقارهـنّ إىل إطلاقِ صفـة الالجـئ عليهـنّ وإىل رشع ّيـة
ّ
األمنـي املعقـد املعمـول بـ ِه يف
سـهول ُة تعرضهـنّ للمضايقـة اللفظ ّيـة واإلسـاءة الجسـد ّية كونهـنّ يف لبنـان ،وباإلطـار
ّ
َ
َ
الجنسي ،بسـبب ِجنْسـهنَّ وحالـة لجوئهـنّ .
والتحـ ّرش
وأبـرزن بيروت .فقـد خافـت هـذه النسـاء مـن أن ُينظـ َر إىل أوراقهـنّ
ّ
أيضـاً أن ال اسـتقرار يف أحوالهـنّ العمل ّيـة وأنهـنّ مفتقـرات إىل الرسـم ّية (فأكرثهـنّ ُكـنّ ُي ِق ْمنَ يف بيروت وترصيحهـنّ القانوينّ
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َْ
وطلبن البقاء
منتهـي الصالح ّيـة أو أ ّنهـنّ َق ِد ْمـنَ لبنـان تهريباً)
ملحوظـات .و ُيقا ِب ُ
ـل ذلكّ ،أن النسـاء السـور ّيات املقيامت
غير
ٍ
انزعـاج
يف ّعمان أع َر ْب َـن عـن بعـض
وخـوف ُي ِصي ُبهـنّ وهـنّ
ٍ
ٍ
يف األماكـن العا ّمـة ،ومـع ذلـك ،فشـعورهنّ برشع ّيـة وجودهنّ
يف األردن وبالحاميـة فيهـا ،الـذي هـو أكثر ّ
مما تشـعر بـه
ً
ّ
الالجئـات يف لبنـان ،أفضى بهـنّ إىل أن َي ِجـدْ َن قيـودا أقـل عىل
حركتهـنّ الشـخص ّية يف املدينـة التـي ُتض ّيفهـم.

التأثري يف حُ ْس ِـن أحوال النساء

ملعب أطفال يف بريوت ،سنة .2016

سارة لِن

ومما نتـج عـن هـذه التح ّديـاتّ ،أن كثيراً مـن النسـاء َ
قض ْ َ
ين
أوقـات فراغهـنّ يف عزلـة .وإن
كان للنسـاء أقـارب يف األحيـاء
التـي ُي ِق ْمـنَ فيهـا ،أو أ ّنهـن
َ
أحبـال ا ّتصـالٍ بينهـنّ وبني
َمـ َدد َْن
ْ
الجيرانِ ،ملـنَ إىل قضـاء أوقـات
فراغهـنّ بالزيـارات االجتامع ّيـة.
فكانـت هـذه العالقـات رضور ّيـة
يف ُح ْس ِـن أحوالهـنّ  .وأ ّمـا النسـاء
اللايت مل يكـن عندهـن عالقـات
اجتامع ّيـة ،فذكـ ْر َن أ ّنهـن ي ِع ْشـنَ
كثيراً مـن انعـدام التن ُّقـلِ ومـن
االنقطـاع عـن النـاس ،والعزلـة،
وعبرن أيضـاً عـن أ ّنهـنّ يجـدن
ّ
‘غريبـات’ يف املدينـة
أنفسـهنّ
ٍ
َ
جعـل
التـي ُتض ّيفهـم ،وهـذا
خو َفهُـنَّ حين يكـنّ يف األماكـن
العامـة مسـتفح ًال.

مـد ًة طويلـة مـن
كثير مـن املقيمين يف املدينتَين ّ
وميتعـض ٌ
ِق ّلـة األماكـن العا ّمـة اآلمنـة ،التـي ميكـن أن يجـدوا فيهـا
ّ
للمخططينَ أن
ترحابـا ،ليقضـوا فيهـا أوقـات فراغهـم .فينبغـي
ُيق ّدمـوا يف األولو ّيـة هـذه املناطـقَ مـن املدينـة ،التـي يكـون
االجتامعـي فيهـا شـديد ،ومواردهـا يف خطـر شـديد،
التغير
ُّ
ّ
البيئـي .إذ يحتـاج النـاس إىل أماكـنَ َخ ِ َ
ضر ٍة،
وتعـاين التلـ ُّو َث
ّ
سـهل ِة املَ ْـأىت ،قريبـ ٍة مـن أحيائهم ،ج ّيـد ِة اإلضـاءة ،ومراقب ٍة إن
اقتضى الحـال ذلـك ،لضمانِ تثبيـط أعمال التخريـب الصغرية
ـدات إ ّنهـنّ ال مانـع
والتحـ ُّرش
الجنسي .وقالـت النسـاء مؤ ّك ٍ
ّ
نـاس مـن األمـن أو مـن السـلطات إنْ
عندهـنّ مـن حضـور ٍ
الحـي
عنـى ذلـك ّأن الخالفـات يف
ّ
تحـت السـيطرة ّ
وأن النظـا َم العا ّم
ٌ
محافـظ عليـه.
وميكـن أن ُي ِعينَ َر ْس ُـم الخرائـط
املكان ّيـة –إليجـاد طريقـ ٍة يصـل
الالجئـون بهـا إىل مختلف األماكن
يف املدينـة– ّ
املخططينَ واملنظامت
غير الحكوميـة على النظـر يف
الطـرق والوسـائل التـي بهـا تنتفع
النسـاء مـن األماكـن ،فكيـف
يشـعرن عنـد التن ُّقـل يف األماكـن
ـم يتجن ْ َ
ّبن أماكـن
العامـة؟ ولِ َ
مع ّينـة؟ على ّأن تخطيـط األماكن
تقـع عليـه تح ّديـات اجتامع ّيـة
وثقاف ّيـة أيضـاً ،وإ ّنـه مث ٌري ملسـائل
أخالق ّيـة أوسـع ،يف مـا لـه صلـة
بتشـارك املعلومـات الدائـرة َ
حول
ولكـن بعـض
تن ُّق ِـل الالجئين.
ّ
املنظمات غير الحكومية يف لبنـان اسـتعملت تخطيط األماكن
ٌ
َ
ببيروت
منظمـة غير حكوميـة
اسـتعامالً ناجعـ ًا .فقـد نجحـت
َ
يف تخطيـط الطـرق التـي سـلكتها النسـاء حين ِز ْرن مراكـز
سر ذلـك مناقشـ ًة مفتوحـ ًة يف مـا ُيتجن َُّب
التماس املشـورة ،ف َي ّ َ
تفتيـش وغير ذلـك .وقـد أجـري
مـن أماكـنَ
ونـاس ونقـطِ
ٍ
ٍ
التخطيـط لكي ُتت ََش َ
ـارك املعلومـات تشـاركاً َن ِشـطاً ،ولضامنِ أن
تشـعر النِّسـاء باألمـان وأن ال ينقطعـن عن االنتفـاع من مراكز
أسـاليب
ـع أكثر مـن مثـلِ
التماس املشـورة .وميكـن أن ُينْت َف َ
ِ
ـم األحيـاء السـكن ّية ،واالسـتفادة
التخطيـط هـذه لتحسين َف ْه ِ
َ
مـن املرافـق واألماكـن التـي ُتقضى فيهـا أوقـات الفـراغ.

ٌ
صفـوف
هـذا ،وقـد أتاحـت
مؤسسـات دينيـة ومنظمات غير حكوميـة
دراسـ ّي ٌة ه ّيأتهـا ّ
واكتسـاب
للنسـا ِء فرصـاً لالجتماع بغريهـنّ  ،ولالسترخاء،
ِ
مهـارات جديـدة ،واألخـ ِذ بأعمالٍ كالخياطـة والطهـي ،فكانت
ٍ
لهـنّ مخرجـاً مـن حـدود البيـت .ومـع ذلـك ،مـن املمكـن أن
جامعـات مـن النسـاء مع ّي ٌ
ٌ
بصفـوف بنـاء املهـارة
نـة
تتح ّكـم
ِ
سـيام َمن أساسـهنّ
التـي ُت ِدي ُرهـا املنظمات غري الحكومية ،وال ّ
وفسر ذلـك ممثلـون مـن املنظمات
مـن الطبقـة
ّ
املتوسـطةّ .
ً
غير الحكوميـةّ ،
أصلا
بـأن كثيراً مـن النسـاء املتع ِّلمات
اللـوايت أصابهـنّ امللـل ،يغلبن على غريهـنّ يف صفـوف الطهـي
والخياطـة ،وبأ ّنهـن يسـتطعن ْأن يدخلـن ثاني ًة ،مـر ًة بعد مر ٍة،
يف الصفـوف أل ّنهـن َف ِه ْمـنَ نظـا َم قبـول الدخـول كيـف يعمل.
ّ
ّ
وهكـذا ،كانـت ُشـ َع ُب املنظمات غير الحكومية أماكـنَ تقيض ولتحقيـق كل ذلـك ،ينبغـي أن يعمـل املخططـون واملنظمات
فيهـا بعـض الالجئـات أوقـات فراغهـنّ  ،ال ُك ُّلهُـنَّ .
غير الحكوميـة واملجتمعـات املحل ّيـة ،معـاً ،على تقديـم
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الخ ِ َ
تنميـة األماكـن العا ّمـة َ
ـح
فس ُ
ضرة يف األولو ّيـة ،فهـذا ُي ِ
ٌ
ُ
َ
ّ
السـبيل لتوسـيع التفاعـل املجتمعـي .فيمكـن تصـ ُّور األماكـن مرشحة ُي ِّولها مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية ل َن ْيلِ درجة
وتنميتهـا مبشـاركة مختلـف أصحـاب املصلحة املعن ّيين ،ومنهم الدكتوراه ،يف قسم الدراسات الحرض ّية والتخطيط ،بجامعة ِش ِفلد
َ
والالجئـون ،لتعزيـز الشـعور www.sheffield.ac.uk/usp
املجتمعـات املحل ّيـة ا ُملض ّيفـة
ُ
نُ
بالتشـارك يف العمـل واملسـؤول ّية ،ف ُيض َم بذلـك ِحفظ األماكن
َ
ّعم مرك ُز وايت روز للتدريب عىل الدكتوراه
َ .1دع ََم هذا
العمل امليدا َّين بعض الد ِ
على الرغـم مـن ِق ّلـة املـوارد.
(White Rose Doctoral Training Centre).
سارة ِلن slinn1@sheffield.ac.uk

أقل مقاومة؟ مدن االتحاد األورو ّيب وإعادة التوطني ّ
أهو َط ِريق إىل ِّ
املنظمة
محل ّياً
ِت ُيو ِمر َس ْب ِشف ومُو ِرتز باوم ِغر ِتل

يكون َتوْسيعُ ُط ُر ِق إعادة التوطني ّ
املنظم ِة محل ّياً التي تقودها املدن جزءاً من ِّ
ميكن أن َ
حل أوسع لألزمة
السياس ّية الراهنة يف أوروبا وللأمزق الذي انتهت إليه حال الهجرة.
يف الســنني األخــرة ،اكتســبت الحكومــات املحل ّيــة شــيئاً فشــيئاً
مكانــ ًة رفيعــ ًة يف نظــام إدارة الهجــرة يف أوروبــا .وميكــن أن
ــب هــذا التأثــر املتزايــد إىل أعــال الالمركز ّيــة التــي
نس َ
ُي َ
امتــدّ ت عقــوداً ،وإىل انتقــال االختصاصــات بــن البــاد
األوروب ّيــة 1.فمــن إتاحــة الســكن إىل الوصــول إىل التعليــم
واالندمــاج يف ســوق العمــل ،يعتمــد اليــو َم كثـ ٌر مــن جوانــب
عيشــة املهاجريــن اليوم ّيــة مبــارش ًة عــى قــدرة الســلطات إعــادة التوطني ّ
املنظمة محل ّياً
خط ُ
ـاص لتقــي لهــم كانــت َ
ــط إعــادة التوطــن ،الض ّيقــة النطــاق ،القامئــة
البلد ّيــة ورشكائهــا مــن القطاعــن العــا ّم والخـ ّ
الخاصــة لالجئــن يف كنــدا ،جــزءاً
عــى برنامــج الرعايــة
هــذه الحاجــات قضــا ًء ناجعــاً.
ّ
لزمــن ليــس بقليــل.
مــن نظــام إدارة الهجــرة الدول ّيــة
ٍ
ومنــذ صيــف ســنة  2015خصوصـاً ،حــن اضطــرت الحكومــات وعــى حــن ا ّتبــع كثــ ٌر مــن دول االتحــاد األورو ّيب أكــر
مقاربــات تقييد ّيــة ا ّتبعتهــا ّ
قــط يف الحاميــة الدول ّيــة،
املحل ّيــة إىل ســدّ كثــ ٍر مــن مواطــن الخلــل يف خدمــات
ٍ
ـي ،تحــاول الحكومــة أظهــرت دول أخــرى (وال س ـ ّيام إيرلنــدا واململكــة املتحــدة
اســتقبال الالجئــن عــى املســتوى الوطنـ ّ
ـوف يف هــذا الــرب مــن إعــادة
ـوح التأثـ َر يف صناعــة سياســات الهجــرة متجــاوز ًة وأملانيــا) تقارب ـاً غ ـ َر مألـ ٍ
املحل ّيــة ب ُو ُضـ ٍ
ّ
حــدود تفويضهــا املح ـي .ولهــذا ،يــزداد تعــاون الحكومــات التوطــن التّصاعُ د ّيــة .ولكــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك هــي
ـح مــروعٌ هنـ َ
ـاك منــذ أربــع ســنني،
املحل ّيــة مــع رشكائهــا الذيــن لهــم امل ـزاج نفســه يف ُم َشــارك ٍة يف إيطاليــا ،حيــث ُي ِتيـ ُ
عابــرة للحــدود الوطن ّيــة ،ومــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك تقــوده منظمــة كنســ ّية اســمها جامعــة ســانت إيجيــدو
ِشـ َب ُ
اك املــدن العابــرة للحــدود الوطن ّيــة ،كشــبكة مــدن اليــورو ( ،)Community of Sant’Egidioممــراً آمنــاً
للمهجريــن
َّ
ــات يف الــرق األوســط وأفريقيــا ،مــن خــال
( )Eurocitiesومبــادرة مــدن التضامــن ( .)Solidarity Citiesمــن مخ ّي ٍ
الشــ َب ُ
يــح هــذه ّ
اك فرصــاً جديــد ًة لتبــادل السياســات مبــادرة املمــرات اإلنســان ّية (.)Humanitarian Corridors
وال ُت ِت ُ
ً
َ
ُ
ـيايس عىل إرســا ِء وقــد بــدأ املــروع رســميا يف نهايــة ســنة  2015مــع التوقيــع
فحســب ،بــل هــي إىل ذلــك ت ِتيـ ُ
ـح العمــل السـ ّ
تفاهــم بــن جامعــة ســانت إيجيــدو وعــد ٍد
أهــداف الحكومــة املحل ّيــة ،التــي تعــارض يف بعــض األحيــان عــى ُمذ ّكــر ِة
ٍ
تعا ُرض ـاً تا ّم ـاً أولو ّيــات الحكومــات املركز ّيــة املعن ّيــة .ومثــال مــن املنظــات الدين ّيــة األخــرى وثــاث وزارات إيطال ّيــة:
ذلــك برشــلونة وأثينــا ،فقــد اقرتحتــا إعــاد َة توطــن الالجئــن وزارة الداخل ّيــة ووزارة الشــؤون الخارج ّيــة ووزارة التعــاون
مبــارشة بــن املدينتَــن يف مــارس/آذار  ،2016وهــي خطــة الــدويل.
َن َق َضتْهــا الحكومــة اإلســبانية 2.ويف أملانيــا ،تشــتمل حركــة
زيربو َكــه ( )Seebrückeعــى أكــر مــن  100مدينــة وبلــدة،
ومل تنفـ ّ
ـك هــذه الحركــة تضغــط عــى الحكومــة االتحاد ّيــة
لتســمح للســلطات املحل ّيــة بنقــل الجئــن إليهــا مبــارشةً
مــن املوانــئ اإليطال ّيــة.

