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عندما تتحدث النقود :ما وراء عادات االستهالك لدى طالبي اللجوء
جوناثان غوه وصويف كورشرن وتينا إساميل وجوناثان فان أرنيامن

ُت ِّ
وضح السلع والخدمات التي يشرتيها طالبو اللجوء الحاصلون عىل تحويالت مالية غري مرشوطة سلوكهم
االستهاليك الذي يتجاوز حدود تلبية حاجاتهم األساسية ليصل إىل تحقيق رغبات أكرب بتعزيز انتامئهم
املجتمعي.
شــهدت أملانيــا ارتفاعـاً حــاداً يف أعــداد طلبــات اللجــوء لدرجــة
فرضــت ضغوطــات هائلــة عــى قــدرات املنظــات املســاعدة
جعلتهــا عاجــزة عــن توفــر املســاعدات الفرديــة األدق
اســتهدافاً .ولهــذا الســبب ،أقمنــا مرشوعـاً باســتخدام الحــواالت
النقديــة لــرى مــا إذا كان ذلــك ســيوضح فهمنــا حــول عــادات
الالجئــن يف رصف املــال وسيســاعد منظــات املســاعدة يف بنــاء
برامــج مســاعدة أكــر فعاليــة.
ومــن هنــا ،أقمنــا عالقــات الرشاكــة مــع مدرســتني لتعليــم اللغــة
يف ميونــخ ووزعنــا مــن خــال هــذه الرشاكــة  60يــورو عــى
كل واحــد مــن املشــاركني يف املــروع الذيــن بلــغ عددهــم 30
مشــاركاً مــن مختلــف الخلفيــات الدميوغرافيــة وســمحنا لهــم
رصف املــال دون أي قيــد أو رشط عــى مــدار عــرة أيــام .وتبــن
َّأن املشــاركني رصفــوا يف املعــدل قرابــة  %40مــن التحويــات
النقديــة عــى رشاء املالبــس واألحذيــة ،وكانــت تلــك الفئــة
األعــى مــن املشــريات تلتهــا يف الفئــة الثانيــة رشاء الطعــام
مبعــدل رصف وصــل إىل  .%22أمــا الفئــة الثالثــة فكانــت لـراء
الهدايــا مبعــدل .%9
ولــي نقــف عــى فهــم أدق للبيانــات التــي حصلنــا عليهــا،
قســمنا عينــة البحــث وفقــاً لثــاث مــن مســتويات الدخــل
َّ
الشــهري حســب مســتوى الرفــاه االجتامعــي للمشــاركني كــا
يــي 275 :يــورو ومــا بــن  275يــورو و 400يــورو وأكــر مــن
 400يــورو .وحددنــا مســتوى الرفــاه االجتامعــي وفــق بلــد

املشــارك األصــي وحجــم أرستــه املبــارشة يف البــاد ووضعــه
الوظيفــي .وهكــذا ،جــاء يف املرتبــة األوىل يف الــرف طالبــو
اللجــوء الذيــن تلقــوا أقــل مــن  400يــورو يف الشــهر يف الفئــة
األكــر وهــي فئــة رشاء املالبــس واألحذيــة .يقابلهــم مــن يتلقــى
أكــر مــن  400يــورو ممــن مل يرصفــوا أي مبلــغ مــن الحوالــة
املاليــة املقدمــة لهــم عــى رشاء املالبــس أو األحذيــة .وكان رشاء
الطعــام متســاوياً نســبياً عــر جميــع مســتويات الدخــل ،كــا
لوحــظ أن جميــع الفئــات رصفــت جــزءاً مــن املــال عــى رشاء
الهدايــا.
وكان جميــع املشــاركني ممــن أقامــوا يف املخيــات فــور وصولهم
أملانيــا لكــنَّ ســبعة منهــم عاشــوا يف املنــازل و 14عاشــوا يف
شــقق مؤقتــة قدمتهــا الحكومــة لهــم أمــا تســعة منهــم فــا
زالــوا يف املخيــات .إضافــة إىل ذلــك ،مــع َّأن معظــم املخيــات
تقــدم الطعــام املطهــي مل يؤثــر ذلــك كث ـراً عــى رصف املــال
عــى الطعــام بــن فئــات املــروع.

ملاذا يرصفون املال عىل املالبس والغذاء والهدايا؟

املالبــس :قــال املشــاركون َّإن املالبــس وإن مل تكــن حاجــة
أساســية فهــي متثــل وســيلة مهمــة للتعبــر عــن الــذات
والتمكــن .وكان كثــر مــن املشــاركون قــد تلقــوا تربعــات ملــرة
واحــدة فقــط لرصفهــا عــى املالبــس فــور وصولهــم إىل أملانيــا.
ورأى بعــض املشــاركني َّأن هــذا الدعــم كان مهـ ًا أل َّنــه َّ
مكنهــم
مــن التخفيــف عــن أحــال مقتنياتهــم يف أثنــاء رحلتهــم .لكــنَّ
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طــول مــدة مكوثهــم يف أملانيــا أشــعرتهم بالحاجــة لـراء أنــواع وال ُيسـ َمح ملعظــم املقيمــن يف املخيــات الطهــو بأنفســهم بــل
ـر بعــض املشــاركني عــن عــدم موافقــة الطعــام املقــدم لهــم
مختلفــة أخــرى مــن املالبــس .وبســبب ضعــف املــوارد املاليــة عـ ّ
الالزمــة لتلبيــة رضورات الحيــاة كاملالبــس مل تكــن لديهــم ألذواقهــم أو لثقافتهــم.
خيــارات كثــرة الرتــداء املالبــس املناســبة لخــوض مقابــات
العمــل أو ملواجهــة الظــروف الجويــة عــى ســبيل املثــال .ومــن «مل يكــن لدينــا املــال لذلــك كنــا نضطــر إىل تنــاول الطعــام الــذي
جهــة أخــرى ،شــعر املشــاركون بالخجــل إزاء ارتدائهــم للمالبــس يقــدم لنــا يف املخيــات وهــم يف الوضــع الطبيعــي يطهــون
املســتعملة كل يــوم وقالــوا إ َّنهــا منعتهــم مــن االنفصــال عــن الطعــام للجميــع دون مراعــاة الفــروق الفرديــة...وال أحــب
تصنيفهــم ’كالجئــن‘ يحتاجــون إىل املســاعدات الخرييــة.
كث ـراً مــن الطعــام املقــدم يف املخيــات ،ويف بعــض األحيــان ال
نــأكل ذلــك الطعــام ..لدينــا شــكوك حــول اللحــم .فــا نوعــه؟
وشــعر معظــم املشــاركني أيضــاً مبحدوديــة قدرتهــم عــى وهــل روعيــت طريقتنــا يف طهــوه؟ لــو كان لدينــا املــال يف
الســيطرة عــى حياتهــم يف أملانيــا إذ
ذلــك الوقــت ،لكنــا طبخنــا طعامنــا
مل يكــن لهــم اختيــار مــكان عيشــهم «مل أكن فقريا ً ومل أكن جائعاً .بأنفســنا».
عملهــم وال طعامهــم أو مالبســهم أو
بل مل أهرب إال بسبب
مجــال تعليمهــم .لكــنَّ اختيــار املالبـ
وكانــت املشــكالت املتعلقــة بالشــكوك
ـس الحرب....نحن لسنا هنا
بهــدف التعبــر عــن الــذات ظهــر يف
حــول اللحــم الحــال ســبباً يف إثــارة
هــذا الســياق مبالغـاً بــه بعــض الــيء .لنبحث عن الطعام .نحن
التوتــر بــن كادر خدمــة الطعــام
واملقيمــن يف املخيــات .ومــن جهــة
نريد أن نعيش حياتنا»
«أتلقــى مالبــس مســتعملة وينتابنــي
أخــرى ،يُقــدَّ م الطعــام يف كافترييــا
(هشام ،الجئ من سوريا 25 -عاماً)
شــعور غريــب إزاء ذلــك .ولذلــك أول
املخيــم يف أوقــات محــددة وثابتــة
يشء فعلتــه كان الذهــاب إىل [املتجــر
يف اليــوم ويعنــي ذلــك عــدم إعطــاء
الفــاين] ورشاء بعــض املالبــس حســب انتقــايئ لــي أرتديهــا املقيمــن يف املخيــم الحريــة يف اختيــار مــن يجالســون يف أثنــاء
وأشــعر بالراحــة والســعادة بهــا».
تناولهــم للطعــام وال كيفيــة ترتيــب جــدول وجباتهــم اليوميــة.
وعندمــا يســتفيض املشــاركون يف الحديــث عــن املعــاين املرتبطــة
وجــاء قـرار هــذا املشــارك بتحديــد املتجــر الــذي ســوف يشــري بالطعــام ،يتضــح أ َّنهــم يربطــون بــن مامرســات الطعــام مــع
منــه املالبــس ليســمح لــه مبواكبــة املوضــة الدارجــة لــدى الصحــة العقليــة .واســتجابة لذلــك ،بــدالً مــن تنــاول الطعــام
املجموعــات االجتامعيــة مــا أتــاح لــه الفرصــة يف حريــة التنقــل الــذي يقدمــه املخيــم ،يلجــأ كثــر مــن املشــاركني إىل اســتخدام
االجتامعــي وزاد مــن حســه باالنتــاء.
بعــض املــال املتــاح لهــم يف رشاء طعامهــم بأنفســهم.
وذكــر املشــاركون أيضــاً َّأن رشاءهــم للمالبــس أتــاح لهــم
الفرصــة يف اختيــار انطبــاع النــاس يف املجتمــع حولهــم وحــول
وضعهــم َّ
وأن املتاجــر التــي ميكنهــم رشاء املالبــس منهــا ميكــن
َّ
أن تؤثــر عــى هــذا االنطبــاع .ومثــال ذلــك أن بعــض املشــاركني
يرصفــون املــال غــر املــروط الــذي تلقونــه يف رشاء املالبــس
مــن املتاجــر األغــى« .برأيــي الشــخيص ،يجــب أن تظهــر يف
أحســن مظهــر».
الطعــام :ينظــر املشــاركون ملســألة اختيــار الطعــام وجليــس
الطعــام عــى أنهــا واحــدة مــن أهــم الســبل املطلــوب انتهاجهــا
لتعزيــز االنتــاء يف املجتمــع املحــي والحصــول عىل االســتقاللية.
أمــا طالبــو اللجــوء الذيــن يعيشــون يف املخيــات فلــم تكــن
لديهــم ســيطرة كبــرة عــى الطعــام الــذي يتلقونــه إذ ليــس
لهــم ســوى تنــاول الطعــام الــذي تعــدُّ ه مرافــق طهــي الطعــام.

ونظــراً للمكانــة الحيويــة للطعــام يف بلــورة ال ُه ِو َّيــة الثقافيــة،
يــرى طالبــو اللجــوء يف الذهــاب إىل متجــر الخضــار ســبباً يف
االندمــاج ومصــدراً للشــعور باالســتقالل .ويصبــح اإلعــداد الــذايت
للطعــام ومــا يصاحبــه مــن شــعور باالســتقالل مــن األمــور
املمكــن تحقيقهــا ملــن يعيــش يف الشــقق الســكنية واملنــازل
ويفــر غيــاب ذلــك الخيــار ســبب رغبــة النــاس بالخــروج مــن
جســد بعــض مظاهــر
املخيــات .فالقــدرة عــى اختيــار الطعــام ُت ِّ
اللدونــة أي التحــرر مــن بعــض أنــواع االعتــاد عــى الدولــة.
وتنــاول الطعــام ِفعـ ٌـل اجتامعــي ووســيلة يســتخدمها كثــر مــن
املشــاركني يف بنــاء العالقــات املجتمعيــة إذ اســتخدم املشــاركون
يف عينتنــا جــزءاً ال بــأس بــه مــن املــال يف طهــو الطعــام مبشــاركة
أشــخاص آخريــن .وحتــى املشــاركون الذيــن يعيشــون يف
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«اشــ يت هــذه الخــ وات لــ أطهوهــا وآكلهــا بصحبــة
أصدقــايئ .نحــن نتشــارك...أنت تشـ ي ثــم أطبــخ معــك الطعــام
ونــأكل جميعــاً معــاً .ويف شــهر رمضــان كنــا نطهــو الطعــام
مع ـاً».

ر

املخيـ ت ويتلقــون الطعــام املخــدوم عمــدوا إىل إحضــار املــؤن
الالزمــة إلعــداد الطعــام املجتمعــي.

الــذي يقــل عــن  400يــورو ،حبــذا لــو كان هنــاك ترتيــب
لعــرض مالبــس متــ ع بهــا يف بيئــة شــبيهة باملتاجــر وبيعهــا
بأســعار تفضيليــة َّ
ألن ذلــك ســوف يتيــح لطالبــي اللجــوء حريــة
االختيــار .ويف هــذه الحالــة ،يــوىص بــأن يكــون مديــرو هــذا
املتجــر مــن طالبــي اللجــوء .ويف حــال عــدم إتاحــة ذلــك ،ميكــن
التفكــ بتقديــم قســائم خاصــة بــ اء املالبــس.
ا

ربــط طالبــي اللجــوء بالعائ ـ ت املحليــة :التقينــا بعــدد مــن
طالبــي اللجــوء يف ميونــخ ممــن بنــوا عالقــات التواصــل مــع
العائ ـ ت األملانيــة .ومــن خ ـ ل هــذه العالقــات ،يجــد طالبــو
اللجــوء اســتقراراً وإرشــاداً ُ كنهــم مــن قضــاء الوقــت مــع
العائ ـ ت يف موقــع مــا خــارج املخيــم ،وهــذا مــا يحســن أيض ـاً
مــن مهــارات اســتخدام اللغــة األملانيــة .وباملقابــل ،مبقــدور
العائــ ت املحليــة أن تتــوىل دور املرشــد لهــم نحــو تعلــم
الثقافــة الجديــدة واملشــاركة يف الحــوار .وميكــن إقامــة مثــل
هــذه العالقــات مــن خـ ل برنامــج رســمي ’للعائـ ت املضيفــة‘.
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التكيــف مــع واقــع اإلقامــة بعيدة األمــد يف املخيـ ت :صممت
كثـ مــن املخيـ ت التــي يعيــش فيهــا الالجئــون أساسـاً لتكــون
مراكــز اســتقبال قصـ ة األمــد لكــنَّ الواقــع يشـ إىل َّأن املخيــم
أصبــح مــأوى بعيــد األمــد وهــذا مــا يعنــي رضورة تعديــل البنى
التحتيــة املاديــة وإجـراء الرتتيبــات الالزمــة مثــل خدمــة الطعــام
مبــا ينســجم مــع هــذا الواقــع الجديــد إذا مــا أريــد لطالبــي
اللجــوء املحافظــة عـ صحتهــم البدنيــة والعقليــة .فعــل ســبيل
املثــال ،ينبغــي ملقدمــي الخدمــات االعـ اف بثنائيــة األدوار التي
تصاحــب طهــي الطعــام ورشاء الطعــام وتناولــه أل َّنهــا جميع ـاً
تســاهم يف الحفــاظ ع ـ املامرســات الثقافيــة الســابقة وتتيــح
يف الوقــت نفســه املجــال أمــام تعلــم طالــب اللجــوء لكيفيــة
التعامــل مــع مــكان إقامتــه الجديــد وتعــزز مــن انتامئــه إليــه.
ر

ى

الهدايــا :متثــل الهدايــا ملــن يقدمهــا وســيلة للتعبـ عــن القيــم
الثقافيــة والشــخصية ومتتـ العالقــات بـ الفــرد والغـ  .وقــد
رصف بعــض املشــاركني جــزءاً مــن املــال عــ الهدايــا بغــض
النظــر عــن مســتوى دخلهــم .ومثــال ذلــك هــارون الــذي قــال
إ َّنــه لــو كان يف باكســتان ألهــدى ابنــة أختــه هديــة يف عيــد
ميالدهــا لكــن ذلــك شــبه مســتحيل هــذه الســنة َّ
ألن القانــون
مينــع طالــب اللجــوء مــن اســتخدام املــال الــذي يحصــل عليــه
مــن منظومــة الرفــاه االجتامعــي يف إرســال الحــواالت أو الهدايــا
العينيــة ألرستــه يف باكســتان .ولاللتفــاف عــ هــذه القيــود،
اســتخدم هــارون الحوالــة املاليــة لــ اء حــذاء ثــم أعطــاه
لزميلــه يف الســكن الــذي اتصــل بــدوره بأخيــه يف باكســتان
وطلــب إليــه رشاء دميــة مــن هنــاك وإعطاءهــا البنــة أخــت
هــارون نيابــة عنــه.

ا

ويجــد املشــاركون راحــة عندمــا يطهــون الطعــام املجتمعــي
بأنفســهم خاصــة أنــه يتوافــق مــع معايريهــم الثقافيــة .وقــد
حــدد بالفعــل عــدة مشــاركني متاجــر متخصصــة يف املدينــة
حيــث ميكنهــم رشاء مكونــات الطعــام التــي ال ميكنهــم العثــور
عليهــا يف متاجــر الخــ وات األملانيــة .ويعــزز الــ دد عــ
املتاجــر املتخصصــة مــن اإلحســاس باالنتــ ء للمدينــة أمــا
املشــاركة يف طهــو الطعــام املألــوف فيتولــد عنــه شــعور بالراحــة
النفســية والبدنيــة.

جوناثان غوه jonathanpgoh@gmail.com

فالهديــة ســوا ًء أكانــت متـراً يــوزع يف شــهر رمضــان أم أداة لصنع
صويف كورشرن sophie.kurschner@gmail.com
القهــوة للصديقــة متثــل طريقة لتعزيــز املجتمعــات الداعمة.

التوصيات

تينا إساميل tina.esmail@maastricht.nl

ر

اســتخدم جميــع املشــاركني الحوالــة املاليــة غــ املرشوطــة
يف تعزيــز الســيطرة الفرديــة عــ محيطهــم املبــارش وميكــن جوناثان فان أرنيامن
االســتفادة مــن هــذه النتيجــة عنــد اق ـ اح التوصيــات الخاصــة jonathan.e.vanarneman@gmail.com
بإنجــاح اندمــاج طالبــي اللجــوء.
جميع املؤلفني طالب جامعيون يف كلية ماكاليسرت ،سانت بول،
مينيسوتا www.macalester.edu
بنــاء قنــوات ُ ِّكــن مــن االســتقاللية يف رشاء املالبــس :فيــ
يخــص جميــع طالبــي اللجــوء مــن ذوي الدخــل الشــهري
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