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الالجئون يف املدن :تجارب االندماج

كارين جاكوبسني

عدد املدن التي تستوعب الالجئني يف بلدان اللجوء األوىل وبلدان العبور والوجهات النهائية يف ازدياد
مستمر .وعلينا أن ننظر إىل ما يحدث عىل املستوى املحيل من أجل فهم أفضل للدمج يف املناطق
الحرضية ،كعملية مشرتكة بني الالجئني واملجتمعات املضيفة عىل حد سواء.
املــدن ،وعــى األخــص منهــا املــدن الحدوديــة يف بلــدان اللجــوء
األول ،هــي الحــدود األماميــة لتهجــر الالجئــن ،وغالبـاً مــا يســتقر
فيهــا الالجئــون أو يقضــون فيهــا فــرات طويلــة مــن الزمــن.
وعندمــا ينتقــل الالجئــون إىل بلــدة معينــة ،يغــرون نســيج
العالقــات االجتامعيــة والسياســية والثقافيــة واالقتصاديــة ،األمــر
الــذي يؤثــر بــدوره عــى تجــارب الالجئــن الخاصــة .إزاء ذلــك
الواقــع ،جــاء مــروع الالجئــن يف املــدن يف مركــز فاينشــتاين
الــدويل ،يف جامعــة تافتــس ،كمبــادرة جديــدة تســعى إىل تعميــق
فهــم دمــج الالجئــن يف املناطــق الحرضيــة مــن خــال تســليط
الضــوء عــى التجربــة املزدوجــة لالجئــن واملــدن التــي اســتقروا
فيهــا .ومتيــل البحــوث األكادمييــة والسياســية إىل الرتكيــز عــى
املســتوى الوطنــي أو العاملــي ،ونــادراً مــا تجلــب عدســة محليــة
إىل القصــة ويستكشــف هــذا املــروع االندمــاج كــا يحــدث يف
املــدن ،وهــو بعــد مهــم مفقــود مــن فهمنــا لــكل مــن اندمــاج
الالجئــن والتنميــة الحرضيــة.

يدعــم املــروع السياســة الحرضيــة عــى املســتوى املحــي،
مــن خــال توفــر التوجيــه واملعلومــات لقــادة املجتمعــات
واملنظــات غــر الحكوميــة ومســؤويل املــدن ،وهدفنــا هــو
املســاعدة يف تشــكيل املــدن كمناطــق حرضيــة صديقــة لالجئــن
واملهاجريــن ،التــي تســتفيد اســتفادة كاملــة مــن الفوائــد التــي
يجلبهــا الالجئــون ،وتحديــد املامرســات الناجحــة يف التصــدي
لتحديــات االندمــاج.

ملاذا هذا املرشوع اآلن؟

يف يناير/كانــون الثــاين مــن عــام  ،2017بــدأت إدارة ترامــب
الجديــدة يف محاولــة لتحويــل سياســة الواليــات املتحــدة
األمريكيــة لالجئــن ،مــن خــال فــرض حظــر عــى الســفر وتعليق
أجـزاء مــن برنامــج الالجئــن .واســتجابت املــدن يف جميــع أنحــاء
الواليــات املتحــدة بطــرق مختلفــة؛ فالبعــض أعلنــت نفســها
عــى أنهــا ’مــدن املــاذ‘ ،تقــدم مــن خاللهــا أشــكاال أخــرى مــن
اللدونــة ،بينــا أيــد آخــرون جهــود ترامــب .ومــن شــأن هــذه
التطــورات السياســية عــى املســتويني االتحــادي واملحــي أن
تؤثــر عــى تجربــة اندمــاج الالجئــن وطالبــي اللجــوء الذيــن
وصلــوا حديث ـاً أو طــال أمدهــم .وعــى الصعيــد العاملــي ،نجــد
الديناميــات السياســية نفســها .ويف بلــدان اللجــوء األول مثــل
األردن وليبيــا ،ويف بلــدان العبــور مثــل اليونــان واملكســيك ،ويف
بلــدان الوجهــة النهائيــة مثــل أملانيــا والســويد ،نجــد َّأن البلــدان
الصغــرة واملــدن هــي التــي تســتوعب الالجئــن واملهاجريــن.
ومــن املهــم أن نفهــم هــذه التجربــة وأن نجــد الســبل لدعــم
البلــدات التــي ســيمكث فيهــا الالجئــون يف حــاالت كثــرة
لفــرات طويلــة .وبهــذا الســياق ،ســتعكف دراســات الحالــة
عــى مــا يــي:

كــا يســتند هــذا املــروع إىل مجموعــة مــن الطــرق لتطويــر
دراســة الحــاالت يف املــدن التــي اســتقبلت الالجئني1.ويركــز
املــروع عــى تجربــة ’البــدء مــن الصفــر‘ يف البلــدات املضيفــة
وأحيــاء الالجئــن داخــل املــدن الكبــرة ،مســتخدماً نهــج
البحــث النوعــي .وقــد أجــرى البحــوث النــاس الذيــن يعيشــون
أو يعملــون هنــاك ،وكل دراســة حالــة تقــدم زاويــة مختلفــة
اعتــاداً عــى وجهــة نظــر الباحــث واهتامماتــه .وتوثــق دراســات
الحــاالت تجــارب كل مــن الالجئــن واملضيفــن ،وتأثــر ســكان
الالجئــن الحرضيــن عــى الخدمــات املحليــة ،وعــى إدارة املــدن،
وعــى التامســك االجتامعــي .أمــا مــن ناحيــة نطــاق املــروع
فهــو عاملــي ،وعمليــة دراســة الحــاالت جاريــة بالفعــل يف مــدن
أمريــكا الشــالية ،حيــث ُأعيــد توطــن الالجئــن كــا أنهــا قيــد
التنفيــذ يف بلــدان العبــور (املكســيك واليونــان) ،ودول اللجــوء إنشــاء خريطــة لتعــداد الالجئــن :مــن خــال القيــاس الكمــي
األول (مبــا يف ذلــك جنــوب أفريقيــا ولبنــان وتركيــا).
لتوزيــع وحجــم فئــات الالجئــن املختلفــة حســب الجنســية يف
البلــدة الواحــدة ،ستنشــئ كل دراســة حالــة خريطــة تبــن مــا إذا
ومــن الناحيــة األكادمييــة ،ســتعزز النتائــج املســتمدة مــن دراســة كان الالجئــون يتجمعــون يف مناطــق معينــة أم ال ،وكيــف يتغــر
الحــاالت بنــاء النظريــة بشــأن دمــج الالجئــن ،مــن خــال هــذا التوزيــع مــع مــرور الوقــت .كــا أنهــا ســتظهر ،عــى ســبيل
توثيــق وتحليــل الطــرق التــي تتطــور بهــا املجتمعــات الحرضيــة املثــال ،أيــن انتقــل الالجئــون مــن أجــزاء أخــرى مــن البــاد
واملجتمعــات املضيفــة جنب ـاً إىل جنــب .ومــن الناحيــة العمليــة ،لالنضــام إىل ’مجتمــع االندمــاج‘ ،كــا الحــال مــع الصوماليــن
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’ميلكهــا‘ يف بدايــة األمــر الباحــث األصــي ،الــذي ميكنــه دعــوة
اآلخريــن إلضافــة مــواد دراســة الحالــة ،ونحــن نســعى إىل
اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب البحثيــة ،مبــا يف ذلــك
وســائل اإلعــام املــريئ مثــل األفــام الوثائقيــة واملــرح والرقــص،
كــا نشــجع األســاليب اإلبداعيــة مــن الفنانــن عــى اختــاف
أنواعهــم.

توثيــق تجــارب الالجئــن :ســتوثق دراســة الحــاالت الجوانــب
االقتصاديــة واملاليــة لكيفيــة حصــول الالجئــن عــى ســبل كســب
الــرزق ،ومصــادر دخلهــم ودعمهــم (املحــي وعــر الوطنــي)،
والتزاماتهــم املاليــة (مثــل الديــون املرتتبــة إزاء املهربــن وتســديد
قــروض الســفر التــي تقدمهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة) .وعــاوة كارين جاكوبسني Karen.jacobsen@tufts.edu
عــى ذلــك ،ســتبحث الدراســات مــا إذا كان الالجئــون قــد أصبحوا بروفيسورة كريس هرني جي لري للهجرة العاملية ،كلية فليترش
ناشــطني سياســياً ،ومــا إذا كانــوا يستكشــفون أشــكال الحشــد للقانون والدبلوماسية ،جامعة تافتس.
والتعبئــة االجتامعيــة ،وأنــواع الشــبكات االجتامعيــة والسياســية http://fic.tufts.edu/research-item/refugees-in-
املحليــة وعــر الوطنيــة التــي قــد ظهــرت .وستستكشــف مــدى towns
فهــم الالجئــن الــذايت للدمــج ومواقــف الالجئــن تجــاه املســتقبل.
ملزيد من املعلومات ،اتصل باملؤلف ،أو بقائد مرشوع الالجئني يف
استكشــاف األثــر الحــري :ستستكشــف كل دراســة حالــة اآلثــار املدن أو مديره Charles.simpson@tufts.edu
االقتصاديــة لالجئــن عــى البلــدة ،مبــا يف ذلــك العاملــة ،وإيجــاد
 .1ملزيد من الرشوحات املفصلة حول منهجيات بحثنا ،زر الرابط التايل:
األعــال التجاريــة ،والروابــط التجاريــة  ،وســوق اإلســكانhttp://fic.tufts.edu/research-item/refugees-in-towns/ /
اإليجــارات ،باإلضافــة إىل تأثريهــا عــى الخدمــات مثــل الصحــة
والتعليــم ،والبنيــة التحتيــة ،مبــا يف ذلــك النقــل وامليــاه .وســتدرس
مــدى اهتــام املقيمــن والســلطات الحرضيــة بتجربــة هــذه
التأث ـرات وتفســرها ،وكيفيــة اســتجابة الالجئــن لهــا اجتامعي ـاً
وسياســياً .وســيحدد املــروع أيض ـاً اســتجابة الســلطات البلديــة
ورؤســاء البلديــات لالجئــن الوافديــن ،وســعيها إىل إدارة العالقات
مــع الحكومــة الوطنيــة أو حكومــة الواليــة.
وبالرغــم مــن أن مجــاالت التحقيــق الثالثــة الواســعة هــذه
تهــدف إىل أن تكــون مبنزلــة توجيــه لدراســة الحــاالت ،نشــجع
موضوعــات أو طــرق أخــرى للتحقيــق.

وســرُ َاجع دراســة الحــاالت وســتُضاف إىل قاعــدة بيانــات
املــروع ،وســتكون متاحــة للجمهــور مــن خــال املوقــع
اإللكــروين للمــروع .وســتكون لــكل بلــدة صفحــة خاصــة بهــا

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /غوردون ويلتريز

املســاهمة يف دراســة الحــاالت :إذا كنــت الجئـاً ،أو عامــل إغاثـ ٍة،
أو مقيــ ًا يف مدينــة تســتضيف الجئــن ،نشــجعك عــى كتابــة
دراســة حالــة .وحيثــا كان ذلــك مناســباً ،ميكننــا جمعــك مــع
طالــب دراســات عليــا مــن جامعــة تافتــس ،أو مــن أي جامعــة
أخــرى ،لــي يســاعدك يف مختلــف الجوانــب .ونرحــب أيضــاً
بتقديــم الدراســات التــي أجريــت بصــورة مســتقلة .هدفنــا
ســاع آراء مختلفــة ووجهــات نظــر محليــة حــول كيفيــة حــدوث
االندمــاج الحــري ،كــا نشــجع دراســة الحــاالت التــي تعكــس
وجهــات النظــر واآلراء السياســية املختلفــة.

نادي فريق إس يف بابلسبارغ  03لكرة القدم يف بوتسدام ،أملانيا ،ش َّكل فريق ويلكام يونايتد (الرتحيب
يونايتد) لالعبي كرة القدم من الالجئني ممن أصبحوا اآلن مدمجني بالكامل يف النادي ويتمتعون
بالحقوق والواجبات ذاتها.
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