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مأوى مؤقت دائم يف تريستي 
روبريتا ألتني

هناك مبنى قديم استضاف املهجرين عىل مر الزمن عرب سنوات عدة وهو ُيسَتخَدم اآلن إليواء مجموعة 
وصلت مؤخراً من املهجرين، لكنَّهم هذه املرة جاؤوا من أوروبا.

منـذ عـام 2014، عندمـا بـدأ الالجئـون يف الوصـول إىل تريسـتي 
الواقعـة يف شـامل رشق إيطاليـا عـىل طريـق البلقـان، يسـتخدم 
كل يـوم مـا بني 30 إىل 100 شـخص الخيـام والصناديق الكرتونية 
ذات األرِسَّة املؤقتـة داخـل مبنـى ُيطِلـقُ عليـه اإليطاليـون اسـم 
’سـيلوس، )الكلمـة تعنـي باألصل ’صومعـة‘(، واملبنـى عبارة عن 
بنـاء ضخـم مـن املمتلـكات األهليـة الخاصـة ومعظمـه مهجـور 
ومحطـة  سـيارات  موقـف  يشـغلها  صغـرية  منطقـة  باسـتثناء 
حافـالت. ويقـع املبنـى يف منطقـة مركزيـة يف املدينـة. واملبـاين 
قريبـة مـن املينـاء، وعـىل بعـد خطـوات قليلـة مـن مسـارات 
القطـارات عاليـة الرسعـة، وارتبـط هـذا املـكان منـذ أمـد بعيـد 

ريـن.  بنقـل البضائـع وعبـور امُلهجَّ

إليـواء  مكانـاً  أصبـح سـيلوس  الثانيـة،  العامليـة  الحـرب  وإبَّـاَن 
َع اليهود  رين عىل حد سـواء. ويف عـام 1943، ُجمِّ الالجئـني وامُلهجَّ
هنا يف هذا املكان قبل شـحنهم يف القطار إىل معسـكر أوشـفيتز. 
ويف أعقـاب الحـرب العامليـة الثانية، بعد معاهـدة باريس يف عام 
ريـن يف  1947، أُِعيـَد إيـواء كثـري مـن الالجئـني اإليطاليـني امُلهجَّ
سـيلوس حيـث كانـوا ينتظـرون بنـاء مخيـامت الالجئـني وبعـض 

أماكـن اإلقامـة الدامئة.

ويف السـنوات القليلـة املاضيـة، ُأبـرَِم اتفـاق بـني البلديـة ورشكـة 
لكـنَّ  للتجـارة واملؤتـرات،  إىل مركـز  لتحويـل سـيلوس  خاصـة 
األزمـة االقتصاديـة حالـت دون ذلـك االسـتثامر لتعـود سـيلوس 
مجـدداً مـأوى لالجئـني وطالبـي اللجوء الجـدد. هـؤالء الالجئون 
وطالبـو اللجـوء هـم شـباب، متوسـط أعامرهـم يف العرشينيات، 
للجـوء  طلبـاً  البلقـان  طريـق  خـالل  مـن  إيطاليـا  إىل  يصلـون 
السـيايس أو الحاميـة اإلنسـانية. ومـع أنَّ إيطاليـا ليسـت الوجهة 
النهائيـة لطالبـي اللجـوء وال خيارهـم األول، يقول كثـري منهم إنَّ 
سـبب رغبتهم يف املجيء إىل تريسـتي »حسـن معاملة اإليطاليني 

لالجئـني باإلضافـة إىل سـهولة دخـول أوروبـا منهـا«. 

التخلص من الضغط
ُتَعـدُّ تريسـتي مثـاالً للمامرسـة الجيـدة يف إدارة الالجئـني مـن 
يضمـن  الـذي  والالجئـني  اللجـوء  طالبـي  حاميـة  نظـام  خـالل 
أنشـطة ’اسـتقبال متكامـل‘ لطالبـي اللجـوء واملمنوحـني لحـق 
الحاميـة الدولية. واسـتطاع نظام حامية طالبـي اللجوء والالجئني 

اسـتيعاب أكـرث مـن ألـف شـخص، وفـرت لهـم املنظـامت غـري 
الحكوميـة مسـاكن يف مرافـق صغـرية مثـل الشـقق، والفنـادق 
الرشطـة،  بـني  الرشاكـة  وأمثـرت  الخاصـة.  واملنـازل  املهجـورة، 
واملقاطعـة، والبلدية، واملنظامت املحلية غري الحكومية الرئيسـية 
عـن تجنـب تكـدس الالجئـني يف املخيـامت الكبـرية. ويف الوقـت 
إجـراء  اسـتكامل  والالجئـون  اللجـوء  فيـه طالبـو  ينتظـر  الـذي 
االعـرتاف بهـم، يحـرضون دورات مهنيـة، ويتعلمـون اإليطاليـة 
والعمـل  االجتامعيـة  األنشـطة  يف  ويشـاركون  اإلنجليزيـة،  أو 
باسـتقاللية،  أطعمتهـم  ويطهـون  يعيشـون  فهـم  التطوعـي، 
ويتفاعلـون مـع السـكان اإليطاليـني، ويتعلمـون كيفيـة العيـش 

يف البيئـة اإليطاليـة. 

إال أنَّ نقطـة الضعـف الوحيـدة يف هـذا النمـوذج مع أنَّه حسـن 
التنظيـم يف التعامـل مع طالبي اللجـوء تتمثل يف عدم قدرته عىل 
االسـتجابة الرسيعـة يف حـاالت الطـوارئ عندمـا يصـل الوافـدون 
بأعـداد كبـرية. ومـن هنـا، تتمثـل أهميـة سـيلوس يف اسـتخدامه 
كـأموى يف حـاالت الطـوارئ يف حالـة وصـول أعـداد كبـرية مـن 
طالبـي اللجـوء، إذ يعـد مرفقاً يتيـح فرص البقاء عـىل قيد الحياة 
للمهاجريـن غـري الرشعيـني، واملرفوضني، وغـري النظاميني وكمكان 
غـري رسـمي للحصـول عـىل املعلومـات واالختـالط باملجتمع. كام 
يقـدم سـيلوس لهـم مكانـاً يتخلصـون فيـه مـن الضغـط، ومكاناً 
تتسـامح فيـه السـلطات وتتهـاون معهـم عندمـا يـزداد تدفـق 

الالجئـني زيـادة كبـرية جداً. 

سـقف  ذي  مـأوى  يف  تتمثـل  سـيلوس  يوفرهـا  التـي  وامليـزة 
وجـدران، وإن كان مهجـوراً ومنسـياً إىل حـد مـا، فهـو يقدم لهم 
الحاميـة الجزئيـة مـن طقـس الشـتاء البـارد. وداخـل سـيلوس، 
بنـى املهاجـرون أكواخـاً حقيقيـة من الخشـب الرقائقـي، وعزلوا 
الـورق املقـوى، وأقامـوا  النـوم باسـتخدام جـدران مـن  أماكـن 
للصـالة.  ومكانـاً  ميـاه  دون  ومراحيـض  مواقـد،  ذات  مطابـخ 
ويسـتخدمون خزانـات املياه يف الغسـيل، وأحيانـاً يف الطهي. ويف 
األيـام املشمسـة يسـتخدمون ميدانـاً كبـرياً مفتوحـاً للعـب كـرة 
َن مجتمع غري مسـتقر يف سـيلوس  القـدم أو الكريكيـت. وقد َتَكوَّ
فيـه مثـة تسلسـل خفـي لـألرِسَّة، إذ يحصـل عـىل أفضـل األرَِسِّة 
وأكرثهـا حاميـة ’رؤسـاء‘ قاطنـي املخيـم أي أولئـك الذيـن جاءوا 

إىل املخيـم أوالً. 
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ويف العاميـني املاضيـني، أصبـح سـيلوس أيضـاً مركـزاً لإلعـالم غـري 
اجتامعيـاً  ومركـزاً  حديثـاً،  الواصلـني  اللجـوء  لطالبـي  الرسـمي 
مؤقتـاً يف النهـار لالجئـني الذيـن اسـتضافهم نظـام حاميـة طالبي 
اللجـوء والالجئـني الذيـن مـا زالـوا يعانون مـن الشـعور بالوحدة 
التـي تثـل سـمة خاصة بهـم وباملهاجريـن. وُيعدُّ سـيلوس مركزاً 
أساسـياً ومكانـاً للعبـور يف الوقت نفسـه، إذ يقع عـىل مقربة من 
وسـائل املواصـالت العامـة، ومـن املينـاء، ويبعـد مسـافة قصـرية 
سـرياً عـىل األقـدام عـن مطعـم الفقـراء، وعـن املستشـفى، وعن 
الخدمـات االجتامعيـة ملختلـف املنظـامت غـري الحكوميـة. كـام 
أنَّـه مركـز غـري رسـمي يف قلـب املدينة لكنَّـه بعيدة عـن األنظار. 

املجتمـع  مـع  وتواصلهـم  املسـتمر  الالجئـني  تفاعـل  وبفضـل 
املحـيل، ال يشـعر اإليطاليـون أنفسـهم بالغضاضـة إزاءهـم كـام 
أنَّ ذلـك التفاعـل يقـي مـن احتاملية حـدوث االحتجاجات كتلك 
التـي كانـت تعرفهـا شـامل إيطاليـا عقـب كل عمليـة اسـتيطان 
رسـمية جديـدة لالجئـني. ففـي الحـاالت التي ُيـوَدُع فيهـا طالبو 
سـابقة  ثكنـات  أو يف  املخيـامت  مراكـز معزولـة يف  اللجـوء يف 
عـن  املحليـون  السـكان  أعـرب  العسـكري،  لـإلرشاف  خاضعـة 
خوفهـم الشـديد إذ إنَّ املسـتوطنات املنظمـة أكرث تنظيـاًم وأكرث 
ظهـوراً للعيـان. لَِكـنَّ الحـال يختلـف بالنسـبة لسـيلوس الذي ال 
يبـدو أنَّـه يؤثـر عـىل حيـاة املدينـة اليوميـة، بـل تشـري تقاريـر 
الرشطـة إىل عـدم ارتفـاع معدالت الجرمية كـام أنَّ الالجئني قليلو 

الظهـور أصـاًل رغـم وجـود املخيـم املؤقت عـىل بعد أمتـار قليلة 
فقـط مـن أماكن تنقل السـكان للذهاب إىل عملهـم. لكنَّ املأوى 
يف سـيلوس يثـري مـن وقـت آلخـر بعـض التجاذبـات السياسـية، 
التـي تخضـع للمنـاخ السـيايس والضغـط اإلعالمـي،  والرشطـة، 
فتطـرد املهاجريـن القاطنـني يف املخيـم وتحطـم األكـواخ بصـورة 
دوريـة. ومـع ذلـك، رسعان مـا يعيد املهاجـرون ترتيـب أماكنهم 

ويعيـدون مقتنياتهـم. 

 ويبـدو أنَّ دميومـة وضـع الالجئـني املؤقـت هـذا محـط تسـامح  
السـكان املحليـني ورمبـا تعـود بعـض أسـباب ذلـك إىل ارتفـاع 
للسـكان  ظاهريـن  غـري  الالجئـني  يجعـل  مـا  املبنـى  جـدران 
بـل  املـأوى  هـذا  الرسـمية  السـلطات  تؤسـس  ومل  املحليـني. 
املهاجـرون أنفسـهم اختـاروه وأقامـوا فيه كـام لو كانـوا يعرفون 
اسـتخدام سـيلوس عرب التاريخ. واليوم، كام كان الحال يف املاض، 
ُيسـَتخَدم سـيلوس كمـكان وقايئ وجامعي، وأيضـاً كمنطقة عازلة 
تفصـل بـني النظـام واالضطـراب، وبـني الظهـور واالختفـاء، وبـني 

كـرم الضيافـة والطـرد.
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السيلوس يف تريستي، إيطاليا. 
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