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 المتوسطية  الهجرة بين المدن
 الهجرة العابرة في البحر األبيض المتوسطمنفذة في إطار الحوار حول 

  
يةالمتوسط مدنالالهجرة بين   

 الحوار، والمعرفة والعمل

 ورقة مواضيعية -لتعلّم األقران ورشة

إلدماج المهاجرين في السياق الحضري موّجه: السياسات الثقافية  

2019ديسمبر  11-12  

البيضاء، المغربالدار  : المكان  

 
 ستشكل هذه ، حيث (MC2CM)يةالمتوسط مدنالمشروع الهجرة بين ل ثيقة المعلومات األساسية الحاليةتولّى فيل وود صياغة و

السياسات "م األقران حول لّ اإلقليمية لتع ورشةال ات ضمنمناقشلالوثيقة التي تم إنتاجها في المرحلة األولى من المشروع األساس ل

 .2019ديسمبر  12و  11، المزمع عقدها في الدار البيضاء يوَمي "يإلدماج المهاجرين في السياق الحضر موجه: الثقافية
  

ً من األدلة ورفع التوصيات حول موقع الثقافة من إدماج المهاجرين على المستوى  تهدف هذه الوثيقة إلى تحليل السياسات إنطالقا

كما ترمي بالتحديد إلى استكشاف الطرق التي يمكن للحكومات المحلية من خاللها دعم النهج  ،المتوسط األبيض المحلي في البحر

اآلليات الممارسات من الميدان، والنماذج، و أيًضا تقدّم . ليالثقافي للهجرة كقاطرة لإلدماج واستحداث الفرص على المستوى المح

 .ورشةمن القضايا األساسية الواجب معالجتها أثناء ال مجموعة هذه الوثيقةوأخيًرا، تطرح . هاواألدوات التي أثبتت نجاح
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 ص التنفيذيالملخّ  1

، وللبلديات وشركائها أدوار حيوية في المتوسطاألبيض دماج المحلي والثقافة في منطقة البحر بين الهجرة، واإل وثيقةتسود عالقة 

 . واتخاذ اإلجراءات اتصياغة السياس
 

تم . جدمالتفكير في الهجرة واإللخبرة القطاع الثقافي ب اإلستعانةالمتوسط األبيض بلديات البحر من  تستدعيالتي  األسباب تكثر وتتعدّد

السائدة  يةحاجة إلى تغيير السرد، وعليه تدعو الةالشعبي مخيّلةبعبارات سلبية في الالمتوسط  األبيض الحراك البشري في البحرتصوير 

ً  إلى سردية  : لألسباب المواليةهنا جدواها الثقافة  وتثبت . إيجابيةو أكثر تعاطفا
  

 عطي الناس شعورا باالنتماءت انهإ. 
  مهاراتهم نميةهم من تمن ثقتهم بأنفسهم وتمكنّ  تزيدإنها. 
 ر بدائل للرعاية العالجية لمن يعانون من الصدماتوفّ ت اإنه. 
 الجدد إمكانية المساهمة في المدينة المضيفة وافدينتيح للت اإنه. 
 قضايا الهجرة في المجتمع المضيفبرفع الوعي والفهم ت اإنه. 
 الصعبة حول التغيير قضاياق غير مثيرة للجدل يمكن من خاللها مناقشة الوطر للتواصلر قنوات مختلفة فّ تو اإنه. 
  رارتهم المصيريةق تخاذالإنها ليست مجرد مسألة رفاه اجتماعي ولكنها تمنح الناس الفرصة . 
 األفكار إلى ابتكارات في جميع جوانب المجتمع واالقتصاد تالقحخلق مناًخا يمكن أن يؤدي فيه ت اإنه. 
 لزمالة والتجارةغراض األالدولية  الباب أمام المدن إلقامة الروابط ها تشّرعإن . 

  
 .البناء عليها لتحقيق ذلكالمتوسط  األبيض التي يمكن للبلديات في منطقة البحر المداميك األساسيةهذا التقرير  تضمني
  

في بعض الحاالت، تكون البلدية هي . المتوسطاألبيض  على مجموعة واسعة من الممارسات الجيدة من منطقة البحرهذا التقرير  يعتمد

 . يشّكل الحاضنة البتكار اآلخريناالستراتيجي الذي فضاء لل البانية في حاالت أخرى تكونبينما  ،القوة الدافعة
  

المحلية ضعيفة أو  اتتكون الحكومحيث ، منطقة البحر األبيض المتوسط نحاءفي بعض أ . في المحاذير في المقابل، يجب النظر

تكون المؤسسات الثقافية جامدة وذات تسلسل هرمي،  ،في بعض الحاالت . صلتحقيق هذه الفر مالئمتستخدم سلطاتها بشكل غير 

 وبالتالي، تدعو الحاجة إلى . للتنوع السكانيلين ممثّ  اتموظفو البلدي يكونوال  اً،الحوار مع مجموعات المهاجرين ضعيفيكون و
 .ألن التحسن لن يحدث من تلقاء نفسه ة،ومدروس ةعاجل اتإجراء

 

 مجموعات إشراك بحيث يتم، "هو لنابدوننا و اال شيء عنّ "و في أي خطوة مقبلة بالمبدأ التالي أال وه اإلسترشادوأخيراً، ينبغي 

 . البلديات والمؤسسات الثقافية القيام به نويت مسعىفي أي  جئين واألفراد من الممارسين الفنيينالمهاجرين والال
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 إستراتيجية ثقاقية إلدماج المهاجرين على المستوى المحلي .2

 واإلدماج والهجرة العالقة المفاهيمية بين الثقافة 2.1

 
ً الجنس البشري  . الهجرة ليست مشكلة ً  -الهجرة ظاهرة طبيعية طبعت دوما  في بعض األحيان من تنشأ المشكلة . وستظل كذلك دوما

بالتالي و ،"نحن"، والتي تشكل تهديدًا ألمن "هم" على شاكلةالمهاجرين ككتلة غير متمايزة  لنظرة إلىامن ، ومحدودية زاوية مقاربتها

 .للدولة القوميةمنية القانونية واأل ةقوال خاللمشكلة إال من الهذه  ال يمكن السيطرة على
  

دون تحضير بحدث بسرعة كبيرة توعندما قسرية أو غير نظامية الهجرة ما تكون عندتذليلها ن يتعيّ  صعوبات وجودعلى أحد ال يخفى 

ين، مثل االزدحام المروري والسياحة الجماعية، أو جميع جوانب التنقل واالستهالك البشريَ  أن ينطبق ذلك علىولكن يمكن  . ف  كا

لقد  . النظر إليها من زاوية أوسع، لذلك نحن بحاجة إلى مشحونة بمشاعر أكبرظاهرة الهجرة تبقى استنزاف الموائل والبحار، ولكن 

، وهذا ما سيؤّكده المسح ةليس نوًعا من األشخاص أو هوية ثابتة، ولكنه عنصر من عناصر الحالة اإلنساني" المهاجر"التاريخ أن  أثبت

فيه أو ستكون طيف الذي كانت فيه الهجرة الفي مكان ما على طول  تواجدنحن، أسالفنا وذريتنا، ن. المعاصر لإلقتصاد والديموغرافيا

نا بالعديد من هذه ربشكل خاص، لكننا مر متنافرةتبدو األسئلة والتناقضات  حيثر بشري بمرحلة تطوّ  أننا نمرّ  في ال شك . ةتجربة حيا

 .الفترات في الماضي
  
 دماجلثقافة واإلا

عبر ألغاز معقدة ومشحونة عاطفياً لن تساهم الحلول البسيطة باألبيض  والعبوررنا نحن البشر طريقة للتواصل لحسن الحظ، لقد طوّ 

إنها . سم الثقافة أو الفنونإعليها بالمتعارف ، فهي مجموعة من الحساسيات، والرؤى، والمهارات والمؤسسات تفكيكهاواألسود في 

 بصفتهم غريب،أولئك المهددين مع الغريب ومن قبل مع أولئك الذين يشعرون بأنهم مهددون  نتعاطف من خاللهاتعطينا المشاعر التي 
 . يتواصل من خاللها الجميعدماج لإل لغات جديدةأمامنا  تتيح كما

  
في حوض البحر  وبخاصةهوميروس، كانت البشرية تنقل قصص السفر واللقاء،  أيام منذ . مفاجأةشّكل وال ينبغي أن ي اً هذا ليس جديد

حول عموًما محور ت أحيانًا، لكنه الذي شابه الحرب رنا التراث الثقافي في المنطقة بآالف السنين من التفاعل،يذكّ و. األبيض المتوسط

لثاني خالل القرن افي خالل إعادة اكتشاف قصة الثقافة المتسامحة التي سادت المغرب واألندلس ومن  .األفكارتداول السلع وتجارة 

في الثقافة المسيحية الحديثة،  بدورهما اساهم اللذينبن رشد ونظيره اليهودي ميمونيدس، إالمسلم العظيم  احتضنت المفّكرالتي و عشر

 من" أزمة الالجئين"حول  اليومية والخطاب إلعالملغة ا جّردنات، عندما أما في أيامنا هذه. "صراع الحضارات"ضد مغالطة نتسلّح 

بالمادة الدسمة رفدنا لت Ai Weiweiأي وي وي   للمخرج "Human Flow" بشري تدفق مثل فيلم ةفنيتبرز أعمال ، سلطةأي ثقة أو 

ً ، يجب أن نكون بأعيننا تمنحنا الفنون طرقًا جديدة لنرى وفيما ،لذا . لفللتفكير والتصرف بشكل مخت أكثر واضحين بشأن أيضا

إجابات قليلة  ال تقدّم إال هاوالحدود وجوازات السفر المعالم في تنظيم التدفق، لكن ،الحكوماتد قد تحدّ  . للعمل والتحركفاعلية  جاالتالم

ً كيف يمكننا العيش معالمتمثل ب سؤالالعلى   . ا
 

 العمل محليا  
وسلطاتها المدن  وال تملك. الواقع الفوضوي لشوارع المدن، ورياض األطفال، والمدارس، والمكاتب والمصانع منهذه األسئلة تنبت 

الجهة تعامل يوميًا مع نيجب أن  وبالتالي، . المسّوغاتنخراط في نزاع أيديولوجي بشأن من قد يدخل أو ال يدخل والبلدية رفاهية اإل

لتحديات الجديدة، لكن ل ةلطالما كانت المدن بؤرة تناقضات الحياة وحاضن. معالجة الموضوع كيفيةونفّكر في  على األرضالموجودة 

 .فمصيرها الجمود واإلندثاروإال  -د مستقبلها المشكالت التي تسببها تحدّ  على حلّ قدرتها 
 

ذروته بحيث دخلنا فترة  اإلدماج البراغماتي ميل الدول السيدة إلىبين ميل الدولة القومية إلى االستبعاد و اليومالسائد التوتر لقد بلغ 

" اإلنسان مدن حقوق"أو " مدن مالذ"اآلن األماكن في جميع أنحاء العالم تصف نفسها على أنها  وقد باتت. ةالمرونة المؤسسي منالفتة 
أصبحت المدن اآلن مختبرات إلجراء التجارب  لقد. ميثاقًا دوليًا للتنقل البشري، عمدة باليرموأورالندو، ، وقد أعلن "مدن ملجأ"أو 

ل الوصول إلى الحقوق تسهّ بالتالي على أساس اإلقامة وحدها، و وضع المهاجرين تحدّد" المواطنة الحضرية"أشكال جديدة من  حول

ً الثغرات في الحقوق من خالل العمل المحلي حيثما كان ذلك ممكن ردمت، و(حقوق اإلنسان)الممنوحة على المستوى الوطني أو الدولي  . ا

 .هذه التطورات وفي طليعةاالبتكار  اطرة للكثير من أوجهقالمدن حول حوض البحر األبيض المتوسط تكون ليس من المستغرب أن و
  

وقد بدأت  .نتماء والهويةاإل إشكالياتأيًضا  طرحفهي ت -أكثر بكثير من الوضع القانوني هي أن المواطنة  راً تدرك أكثر المدن ابتكا

فضالً نة من هويات متعددة ومتحركة، تجمعها ديناميكية متعددة الثقافات لة اإلنسانية باعتبارها مكوّ الحا تدركالعديد من البلديات اآلن 

على هذا  برشلونة مثاالً  مجلس بلدية الثقافات الجارية فيمتعدد  التنظيم المدنيعملية وتُعتبر  . نةبهوية المدي يتجّسدنتماء شعور باإلعن 
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 هل هناكو . Barcelona en Comú في برشلونة مواطنالمنصة لالديمقراطية التشاركية مع قترن تالتوجه الناشئ، وخاصة عندما 

ً معقدة وتفعيل مثل هذه الظواهر التفسير ل من وسيط الفن والثقافة أفضل  ؟المواطنة الحضرية والهويات متعددة الثقافاتك ظاهريا
 

 إلعتبارات الرئيسية في عملية صنع السياسات الثقافيةا 2.2

، يجب على جميع المدن أن تضع سياساتها الثقافية الخاصة التي تساهم في اتالتعقيد هخضم هذستدامة في من باب الحفاظ على اإل

، يجب على المدن أن تأخذ في وفي هذا السياق . تعظيم االدماج االجتماعي واالقتصادي لمختلف سكانها من خالل الفنون والثقافة

 مروحة عبر استخدامأنه يمكن تحقيقها من قبل مختلف الجهات الفاعلة بأن تدرك و ،المحتملة اتيةاالعتبار العديد من األهداف السياس

العوامل التاريخية  ، ناهيك عنالسياسات السائد نهجبطبيعة  سوف تتأثر نتائجهاأن بواسعة من الموارد واألدوات والمنهجيات، و

 .راسخةوالثقافية ال

  خرىالبلديات والجهات الفاعلة األ 2.2.1
من الجهات متنامية التعقيد يجب أن ندرك أنها جزء من مجموعة  دماج،الفنون واإل مجال استراتيجية لدور البلديات فيأوالً، عند كتابة 

، والمؤسسات الثقافية المستقلة ،والحكومات الوطنية ،الفاعلة بما في ذلك الهيئات فوق الوطنية مثل مجلس أوروبا واليونسكو

الممارسين الفنيين  اً وأخير ،والمنظمات المجتمعية ،والمنظمات غير الحكومية الدولية ،فيةوالثقا التجارية المؤسسات اإلعالميةو

ً على سبيل المثال الممارسات الجيدة، المذكورة  تنفيذ تتولى الجهات الفاعلة األخرى وعليه، . والثقافيين  ولكن، الحاليالتقرير  في الحقا

 . في التيسير حاسما   الحكومات المحلية دور يبقى
 
على أنه الوسيلة  حقل الثقافة والفنونعلى سبيل المثال، في فرنسا، يُنظر إلى  . رختلف ميزان القوى والموارد أيًضا من بلد إلى آخي

عتبر الفنون وظيفة حيوية ومحورية إلدارة تُ  ،الوة على ذلكع .الثقافات متعددة اتالسياس وضعل( فقط مشروعةال وربما)األساسية 

بلديات  لم تفّوض ،في تناقض صارخ (. ٪ من إجمالي ميزانية مدينة ليون20ل تمثّ حيث )فهي ممولة تموياًل جيدًا  ،وبالتالي ؛المدينة

ض اغرأقل ألبدرجة مسؤولية عن زيادة اإليرادات أو إنفاقها ، وحتى قدر ضئيل من الاليونان أو األردن على سبيل المثال سوى 

 .الفنون والثقافة
  

من  .لعمل البلدييضيّق نطاق ادوًرا رئيسيًا وحصريًا تقريبًا في مسائل الهجرة واالندماج، مما  السلطات الرسميةتلعب بعض  إلى ذلك،

عندما  معترك السياساتغائبة عن أن تتصرف بشكل غير متوقع وأن تكون  في إيطالياالمركزية  إلدارة الدولةناحية أخرى، يمكن 

في أغلب إلقليمية والمحلية الحكومات امن اً مما يتطلب دورا قياديا ومبتكر اءات الخاصة باإلدماج،تستدعي الضرورة إعتماد اإلجر

 .األحيان
 

 دماجأنظمة سياسات اإل 2.2.2

يجب أن يؤخذ في االعتبار نموذج السياسات السائد الذي يتم تطبيقه بواسطة والية 

وتختلف هذه السياسات  . أو األجانب/ نة لجهة دمج األقليات وقضائية وطنية معيّ 

اختالفًا كبيًرا، حتى بين الدول المجاورة، والتي قد يبدو ظاهريًا أنها تتشابه جداً من 

 .حيث تاريخها

 العامل الزائر هجفي نGUEST WORKER  ، يتم تشجيع الوافدين الجدد كعمال

بالقوانين واألعراف المحلية، لكن  وكذلكفترات إقامة محددة تعاقديًا، سيلتزمون ب

مع ( بما يتجاوز متطلبات الوظيفة)ي الثقافة المحلية أو التفاعل ال يُتوقع منهم تبنّ 

 .يتم دعوتهم لتضمين بقايا ثقافتهم كما ال السكان المحليين،

  تيعاب ساإلبموجب نهجASSIMILATIONIST ، يستطيع الوافدون الجدد

يتم للغة والعادات والقيم وواحد نموذج  يسود لكن الحصول على الجنسية الكاملة،

سالمة الدولة ويتم تصوير من إنتقاص يُنظر إلى التنوع على أنه  كما . النموذج ف مع هذاع جميع األقليات واألجانب على التكيّ يشجت

 .كضامن للمساواة في المعاملة نميطالت

 الثقافية التعدديةطار نهج في إ MULTICULTURALISM،  حريتهم  عزيزالجدد في المواطنة الكاملة، ويتم ت الترحيب بالوافدينيتم

بدون القيام  ايزهلحقوق المجموعة وتم تغليبهتم انتقاد هذا النموذج بسبب . ونالقان وصونها في نميتهاالثقافي وت يزهمافي االحتفاظ بتم

 .يالثقاف والتالقح لتشجيع االختالط بما يكفي

 التفاعل بين الثقافات INTERCULTURALISM على  هو إعتماد التعددية الثقافية ولكن الفرق يكمن في عدم تغليب حقوق مجموعة

ً  ومن المتوقع. حاألقليات والعكس صحي بالتأقلم معأن تقوم الغالبية  هنا، من المتوقعو .المجموعات األخرىحقوق   ظهور أيضا

بواسطة آليات  اولكن يجب إدارته ،اً وارد اً أمر اتالخالفتكون حيث  ،فوقابل للتكيّ  إنسيابيإنه نظام . التالقحوحماية هويات متعددة 

 .وثقافة المواطنة النشطة متطورة 
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 .بين الثقافات نهج التفاعلهذا التقرير يحبّذ 

 ونالجمهور المستهدف والمشارك 2.2.3

 هموتوقعات هماحتياجات تختلفالقطاعات المختلفة ضمن مجموعة متنوعة من السكان المتنقلين الذين  اتيجب أن تراعي السياس

 :الفئات األربع التالية تبرزومن باب التبسيط،  .هموإمكانيات

 المشارك / المستهدف جمهورال

 نظاميالمهاجر غير ال
للتنقل خارج القواعد التنظيمية لبلدان  معرضالشخص هو ال

ويشمل طالب اللجوء الذي  . المقصد والعبور واإلستقبال

يبحث عن األمان من االضطهاد في بلد غير بلده وينتظر 

كما يشمل . قراًرا بشأن طلب الحصول على وضع الالجئ

بات بسبب الخوف من االضطهاد وترك بالده  الالجئ الذي

وقد يكون أيًضا . االستفادة من حماية ذلك البلدغير قادر على 

وشخًصا ق، شخًصا عديم الجنسية، وقاصًرا غير موثّ 

ً لالتجار أو غيره من أشكال معرّ  غير  المهاجرينضا

 .ينالنظامي

 األقلية المستوطنة  
 أشخاص من أصول عرقية أقاموا في منطقةمؤلفة من  تكونقد 

الجيل الثاني مكّونة من كون أيًضا تالتاريخ أو قد على مّر 

قد تحتفظ هذه . الجدد وافدينمن ال حدرينتمن الم والثالث

اآلن بنية  لكتفيما تمثقافات المنشأ  روابط معالمجموعات ب

 تم استيعابهمقد يكون اآلخرون قد  . هاتحتية متطورة للتعبير عن

 على أساسوربما يكونون قابلين للتعريف فقط  ،إلى حد كبير

تجاه لعرقية ا كثرية، وقد يتبنون نفس مواقف األمثالً  لون البشرة

 .الجدد وافدينال

 جديدالمهاجر ال
قانوني في اإلقامة في البلد الحق الالذي لديه  الشخص

أو في بعض الحاالت،  ةدائم ت اإلقامةالمضيف، وإن كان

في معظم  .لفرد أو الدولةا وفقاً لقرارفي حاالت أخرى  مؤقتة

وتشمل . الحاالت، يكون لديه شعور محدد بالهدف والهوية

المغترب، الذي يتم تمييزه في كثير من األحيان  هذه الفئة

 محضقد سافر ب هألن ،"المهاجر"بشكل مثير للجدل عن 

، أو السياحة للتجارةسواء للعمل أو  ،"متقدم"من بلد  هاختيار

 .، أو السكن أو الزواجطولةالم

 األكثرية المستوطنة  
الستراتيجيات، العرقية في ا كثريةيتم التغاضي بسهولة عن األ

دماج شيء ال يهم سوى األقليات أو حيث يُفترض أن اال

ولكن إذا تم تبني نهج متعدد الثقافات، فمن  . ددالج وافدينال

مستعدة أيًضا لقبول التغيير  كثريةالضروري أن تكون األ

متنوعة للغاية أيًضا  كثريةمجموعات األوتكون . ف معهوالتكيّ 

حيث تقيم عالقات مختلفة تماًما مع الفنون والثقافة تتراوح بين 

والثقافة الجماهيرية العالمية والفولكلور  راقيالفن العالمي ال

عالقاتهم مع وتكون . ةالتقليدي والثقافات الفرعية المختلط

 .متنوعة على حد سواء دماجعملية اإل
 

 ينالثقافي ينممارسأنواع ال 2.2.4

ثالثًا، من المهم فهم األنواع المختلفة للعالقات التي قد يقيمها الناس مع الفنون والثقافة، ضمن مجموعات األقليات والمهاجرين على 

 :وجه الخصوص، على سبيل المثال
  

 الجماعات المحلية 
المهاجرين الجديدة نسبيًا ولكن  صفوف مجموعاتإلى التجمع والعمل الجماعي، ال سيما في  على وجه الخصوصحاجة تدعو ال

ً  أيًضا في المجتمعات قد يؤدي هذا إلى أنواع من التعبير الجماعي اإلبداعي . التي إستوطنت منذ فترة طويلة وأصبحت أكثر تشتتا

الموجودة اآلن في منطقة البحر الكاريبي  طرازاألشكال الثقافية في البلد المضيف، على سبيل المثال الكرنفاالت على  غرسو

 .هولندا والمملكة المتحدة
  
 والساسة شيوخال 

ن عاآلن  نقطعونالمو( غالبًا ما يكون في شكل شفهي)بالتعبير الخالص عن الكيان الثقافي الذين يتمسكون " راس الشعلةح" هم

أهل  تصرفون على أنهمويلتأثيرات من البلد المضيف والثقافة العالمية فيقاومون اقد يحاولون الدفاع عن نقاء النموذج،  . همصدر

 . الخبرة والساسة
 

  الصاعدونوالفنانون الشباب 
ألدوار امن بالنسبة إلى العديد من الشباب من الجيل الثاني، ال سيما إذا كان التمييز شائعًا في البلد المضيف، قد تكون الفنون 

ً  عتبر الرياضة أحد البدائل األخرىتُ ) ةاالقتصادي أوضاعهم تحسينوهوية قوية  كتسابالقليلة القابلة للتطبيق ال في . (المجازة قانونا

 ألنها عن ذلك الشبكات العائليةالطبيعية في مجال الفنون، ولكن تمنعهم  ةموهبالأو  الطبيعي ميللديهم الشباب  المقابل، هناك

 .مثل الطب أو المال أو القانون تقليدياختيار مهنة في مجال ب وم هؤالء الشبابأن يق لفضّ ت
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 مرموقونالفنانون ال 

على دراية بقواعد أن نفترض بأنهم إلى مكان آخر، ويمكننا إلى حد ما  هجرةاإلقامة أو ال رموقينيختار العديد من الفنانين الم

أثبتوا األشخاص الذين  قد يتم دفعومع ذلك، مع نمو الهجرة القسرية وغير النظامية،  . مين بمشاربهاوملّ السوق الثقافية العالمية 

 عرافال يفهمون األحيث بقدراتهم، و اإلعتراففي مجال الفنون إلى حياة جديدة غير مستقرة في بلد مضيف حيث ال يتم  أنفسهم

 . ه التحديدعلى وج اجة لالعتراف والدعمبحمجموعة متنامية  ويشّكل هؤالء. يةالمحل

 تحدي المفاهيم المسبقة 2.2.5
" دور الفنون"اختالفات ثقافية على المستوى الدولي في الطريقة التي يتم بها تفسير قضايا مثل  بوجودعتراف يسود اإليجب أن  ،أخيًرا

 .، وهذا قد يهيئ بعض المدن لبعض مسارات العمل"الحوار بين الثقافات"و
  

قد  . هاالحاجة إلى االتصال بين أحيائ وتتجاهل في المقابلتقاليد تتطلع إلى الخارج للتبادل الدولي، بمدينة ما  تتميّز، قد على سبيل المثال

لحصول على شبابها لاحتياجات  تهمل في المقابلستيراد أعمال فنية رفيعة المستوى من الخارج ولكنها على امدينة أخرى  قبلتُ 

ز المدن دة للتفكير على جميع المدن، إال أنها يجب أن تحفّ هذه السياسة الثقافية يجب أال تسعى إلى فرض طريقة موحّ  نأ صحيح . ةفرص

 .على مجموعة اإلجراءات المحتملة المتاحة لهم وتأثيرها المحتملعلى طرح أسئلة حول األفكار المسبقة الثقافية التي يحملونها 
 

  تحويل السياسة إلى عمل2.3

في ، الموضحة ناتها الرئيسيةبعض مكوّ  على أساسدماج عمليات الهجرة واالتصنيف الثقافية، من الضروري  اتصنع السياس لغرض

 .الجدول أدناه
  

حصريًا تقريبًا داخل منطقة البحر األبيض )حها بأمثلة عن النشاط الفني والثقافي نات األساسية، وتوضّ تصف األقسام التالية هذه المكوّ 

 .هاأو بتشجيع من من السلطات المحلية مباشرة إتاحتهاوالتي يتم ( المتوسط

 نات الرئيسية لعملية اإلندماجالمكوّ 

استقبال الوافدين 

 الجدد
     العالج التوجيه الترحيب

التطوير الشخصي 

 واإلدماج
التعليم وتطوير 

 اللغة

الخدمات الصحية 

واالجتماعية 

 المراعية للثقافة
 االتصال واللقاء

وحل الوساطة 

 النزاعات
 التعبير عن الذات

 يالمجتمع التطوير

 األماكن العامةو
 المجموعةتعبير  تنمية الجمهور األماكن العامة التعبير الجماعي الهوية المحلية

 الذاكرة والتراث
االحتفاظ 

بالروابط مع 

 الوطن األم

تأقلم األغلبية 

مع  توطنةالمس

 المختلطةاألحياء 

فهم التنوع في 

 التاريخ
   األجيالالحوار بين 

العمالة والصناعات 

 الثقافية
 ريادة األعمال توظيفال التدريب المهني

التجارة وتطوير 

 األعمال
الوظيفي التطوير 

 اإلبداعي
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سردية جديدة 

ومتوازنة عن 

 التنوع

مناقشة عامة 

 للقضايا الحساسة

الكفاءة الثقافية 

العموميين للموظفين 

 ووسائل اإلعالم
 التمييزمكافحة  مكافحة الشائعات

المواطنة 

والمشاركة 

 الديمقراطية

 

 ستقبال الوافدين الجددإ 2.3.1
إذا شعروا بأنهم غير مرحب بهم، أو . قد تكون األشهر القليلة األولى من وصول الوافدين الجدد إلى مدينة غريبة أمًرا بالغ األهمية

فلن يتمكنوا أبدًا من التأقلم تماًما مع محيطهم الجديد وقد ال يشعرون أبدًا  هذه األثناء، مهمة فيفشلوا في إقامة روابط إدارية واجتماعية 

 .باإلنتماء الحقيقي

 
 :ثالثة عناصرتتكّون هذه العملية من  
  

هو عملية بيروقراطية إلى حد كبير لربط األفراد واألسر بالمؤسسات الرئيسية والعمليات مثل التسجيل في نظام الضمان  التوجيه

في الحي  الماديومع ذلك، يمكن أن يشمل أيًضا توجيه الشخص . االجتماعي، وإيجاد مدرسة، وفتح حساب مصرفي وما إلى ذلك

وفي البلد . العادات والقيم الضمنية في البلد المضيف الجديد إرشاده إلىن، وكذلك ووسط المدينة من خالل المشي بصحبة مرشدي

 . سرد القصص المحليةتلعبه، على سبيل المثال من خالل  االمضيف الجديد، قد يكون للثقافة والفنون دورً 
 

أن مجتمعه  إلىحيث يتم إعطاء الوافد الجديد إشارة واضحة  -وربما حتى طقس من طقوس العبور  -هو عمل أكثر رمزية  الترحيب

قد تكون دعوة إلحياء فعالية رسمية يشارك فيها عمدة المدينة أو المواطن أو المؤسسة البارزة األخرى، أو . الجديد يعترف بوجوده

 .من مراكز األحياء حتفال غير رسمي في مركزإتنظيم ل
  

بالمثل، ربما . من أعراض الصدمة يعانونوعملية الهجرة مسوا الخطورة في الالعديد من الوافدين الجدد قد قد يكون . العالج بالفن

حكم قدرتهم على التصالح مع وطنهم الجديد، وقد يُ  المعاناة هذهق يعوت. البلد األمتحملوا سنوات عديدة من االضطهاد قبل مغادرتهم 

 . مةبالعديد من األفكار والمهارات القيّ أن يساهم  Art Therapyلفن للعالج باويمكن . مةؤزمعليهم بعيش حياة 
 

 العالج بالفن في عمان
في عمان، " المهد للتدريب والتنمية االجتماعية" مركز في IDRAW# في مشروع

تتراوح أعمارهم و ،طفالً سوريًا الجئًا في ورش عمل أسبوعية 20يشارك حوالى 

تساعدهم و . مباشرون ويتامى األبو أبرياء ضحاياهم و سنة 12سنوات و  7بين 

 اإلندماجفي ب على الجروح النفسية والتغلّ  فيجلسات العالج عن طريق الفن 

ً في الحياة اليومية لل تحديد  في الرسم والتلوينساعد وي . بلد المضيفتدريجيا

 قنونةنهم من التعبير عن مشاعرهم ومكّ يالمشكالت النفسية لألطفال بشكل أفضل، و

ً طباء فهمكما يتيح العالج بالفن لأل .آالمهم أفضل لما يحدث لألطفال الذين ربما ال  ا

ً عنيجرؤون على  من خالل العالقة الوثيقة بين أخصائي و . تجاربهم التعبير شفهيا

ا مهارات وقدرات يكتشف األطفال أيضً  . لل التواصالتعاطف والثقة، مما يسهّ بناء الحساسية، و إيقاظالعالج والمريض، يتم إعادة 

لقياس تقدمهم بشكل دوري، يُطلب منهم أن يرسموا فكرة جديدة، باستخدام ألوان و. ئهل مستقبل أفضل وبناعلى تخيّ  تساعدهمجديدة 

 تعاون مع إحدى المنظمات غير الحكومية اإلسبانيةفي إطار الذا العمل ويندرج ه .وموارد جديدة لتحفيز خيالهم وروحهم اإلبداعية
Global Humanitaria والسلطات المحلية /https://www.facebook.com/globalhumanitariajo.  

 

 سماتالطابع العالمي للخبز، و –ن الثقافات المضيفة والمهاجرة دى كل ملفائدته الفولكلور وفن الطهو  بواسطةالعالج  أثبت 

في منزل العائلة القديم في مدينة غابروفو في بلغاريا، ثم انتشر هذا  العالج بالخبزبدأت ناديزدا سافوفا  . العالجيةصناعته 

 1. لةدو 20العالج في جميع أنحاء العالم من خالل حركة بيوت الخبز ليعّم في 

  ل طبقات ألنه يمثّ  الترحيب بالمواطنين الجدد هو دور طبيعي للمتاحفستقبل المتاحف حجة مقنعة مفادها أن ميقدّم مركز

 2. همختلفة من المعنىى عن فخر المجتمع المحلي في حد ذات

  من القديم إلى الحديث للغاية، نيوهيرNewHere هي خريطة رقمية لالجئين الوافدين إلى فيينا .NewHere  هي عبارة

لغات متعددة، ببشكل أكبر من خالل الصور التوضيحية و تيحها لهمعن منصة رقمية تفاعلية تجمع العروض لالجئين وت

 3. لن الالجئين من التنقل في بيئتهم الجديدة بشكل مستقر أداة تمكّ وبالتالي توفّ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.facebook.com/globalhumanitariajo/
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  في مالطا ، يعد إكسبلوررزExplorers  مشروًعا أطلقته جمعية النساء المهاجرات في مالطا لتمكين النساء الوافدات حديثًا

من سرد قصص هجرتهن من خالل وسائط فنية مختلفة، في الوقت الذي يتم فيه تعريفهن إلى النساء المقيمات اللواتي 

 4. ةوصولهن إلى الجزير سيرافقنهن في خالل األسابيع األولى من

 ع ستوريتايمي كرواتيا وسلوفينيا، يهدف مشرووفي الوقت نفسه، ف Storytime  ّل في تعزيز إلى تحقيق هدف مزدوج يتمث

مساعدة األطفال الالجئين على  وفي ؛الوصول إلى ثقافة الالجئين في المجتمع المضيف من خالل قصص من بلدان المنشأ

ان المضيفة من خالل قصص األطفال األوروبيين التحدث بلغة البلد بغياب القدرة علىالوصول إلى الثقافة األوروبية 

 5. ةالمنشورة باللغة العربي

  دماجالتطوير الشخصي واإل 2.3.2
الوصول إلى التعليم والتدريب  ويلعب . ةعتبار الحقوق الفردية إلى جانب هويات المجموعمتعدد الثقافات بعين اإل دماجاإل يأخذ نهج

ً حيوي دوراً اللغوي  ستخدام مختلف وسائل من خالل امعلومات عن الصحة مة بهذا الخصوص، أسوة بالإسهامات قيّ لفنون تقدم ا، وا

في تشكيل اللقاءات  اً دور وطنينكل من الوافدين الجدد واألفراد المستويلعب . ةالنصية، مثل الرسوم الكاريكاتوري/ اإلعالم غير اللفظية

ر مهارة لذلك يلزم توفّ  ،قد يؤدي إلى االستياءال بل فعاالً لناس على االختالط إجبار اونادراً ما يكون . وبناء العالقات بين الغرباء

سوء التفاهم أو  الوساطة في حاالت دورالفنون  كما تلعب . بمحض اإلرادة حقيقية لبناء الثقة والفضول اللذين يشكالن أساًسا للقاء

ً الفنانين فهمالعديد من  ويملك. فةالنزاعات المحتملة بين المجموعات المختل  .زة وأصيلةمحفّ  سياقاتلهذا والقدرة على إنشاء  اً ضمني ا
 

  في ليون ، يعمل مركزMaison des Passages  ّعين الستكشاف هوياتهم المشترك بين الثقافات مع المدارس ومع تالميذ متنو

بشكل  ارفبعضهم البعض والتعكتشاف ال ويتداعونيختلط الجميع وتتالصق أكتافهم " حيثالعروض  من خاللالتعددية 

 6". لأفض

  ُريد توماتو / أوتا حمرا . متلقية منطقةفريقيا ليس فقط كمصدر لالجئين بل كأشمال إلى  نظريجب أن ي Outa Hamra / Red 
Tomato 7. نهو مسرح في القاهرة يدعم الكتابة الجديدة عن الالجئين والمهاجري 

  ين مشروعَ  المتحف المصريأطلق . الجدد وافديندوًرا أكبر في دمج المضيفين واليوضح تورينو أن المتاحف يمكنها أن تلعب

الدخول مجانا للجماهير الناطقة باللغة إتاحة  مع (محظوظ من يتحدث العربية) "فورتوناتو تشي بارال عرب"مشروع :  مؤخراً 

مجموعة من النساء من  وم بهتقهو مشروع باللغة العربية، و الناطقة والثاني هو شكل من أشكال الوساطة للمجموعات. العربية

  8. فبالقوامة على المتاح تم تدريبهن على المهارات ذات الصلةأصل مهاجر 

  ال فاميليا دي آل الدو" مشروع بدأ. التقريب بين الناس في دونوستيافي فن الطهو يساهم ليس من المستغرب أن" "NextDoor 
Family / La Familia de al lado " ز يركّ . وجبات الطعام تقديم ، وجمع أسر المهاجرين والباسك حول2012في عام

 9. كاآلن في جميع أنحاء إقليم الباس لكنه انتشر ،المشروع على بناء العالقات بين العائالت داخل نفس الحي

  يها الالجئون إلهرب التي بلدان اللفنانين الذين يعيشون في من ابمثابة دعوة تضامن دولية  المونولوجات السوريةكانت

الجئًا سوريًا  120، عمل مسرح عشتار الفلسطيني مع 2015في سبتمبر . السوريون ألداء مسرحية في وقت واحد حول العالم

 10. نمن البلداالعرض في العديد  تم تنظيموبعد مرور عام، . في عمان، وكانت المونولوجات نتيجة لورشة عمل للكتابة
 

 
 صناعة األفالم في روما

غير  القاصرين ما يتعلق بالالجئين الثقافي في ندماجمقاربة جديدة لإل Re-future ري فيوتشرم تقد

استخدام من خالل ف من التدريب على محو األمية بالفيديو، خالل عام مكثّ في . المصحوبين بذويهم

مقاربة أكثر مراعاة الستخدام الفيديو  المشاركون مكاميرات الهواتف الذكية الخاصة بهم، يتعلّ 

المهارات التقنية في مجال إصالح األجهزة  مونكما يتعلّ . ومراقبة أعمق للواقع من حولهم

 حويليتم بعد ذلك ت. من خالل لغة الصور العالمية، يروون قصتهم من وجهة نظرهم. واإللكترونيات

المعهود،  توزيعها ومشاهدتها من قبل جمهور السينماإلى  ليُصار وثائقية أفالم إلىمقاطع الفيديو 

 . ندماجحياتهم والمعنى الذي يعطونه لكلمة اإل بدوره الذي سوف يكتشف
مواد  ومراقبةلبحث األكاديمي، سيساهم ا .تم عرض بعض األفالم بالفعل في مهرجان دولي لألفالم

بعد . ندماجمراقبة الواقع واستخدام الصور مسار اإلكل من ز حفّ ييف يمكن أن كفي تقييم الفيديو التي تم إنتاجها أثناء ورشة العمل، 

 .ندماج الثقافي للشباب من خالل عملية الوصاية القانونيةمسار اإل عالتدريب، سيتم تتبّ 
 /future.eu-https://www.re 

 العامةواألماكن  طوير المجتمعيالت  2.3.3

. المباشر حيّهمحساس باألمان، في اإلهويتهم، و إيجادالجدد إلى  وافدينيحتاج معظم ال ا،مع مدينة بأكمله ماهيالت القدرة علىقبل 

تخلق . والموسيقى ووسائل اإلعالم المريحة والمعززة ةالطعام والموض بواسطةالثقافي  العرقي ويمكن توفير ذلك من خالل التعبير

العديد من هذه المناطق اآلن وتزدهر . تراجعتمة جديدة للممتلكات والمناطق التي ربما تكون قد أنماط الحياة الجديدة استخدامات قيّ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.re-future.eu/
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ً مهم اً لفنون دوروتلعب ا. للمدينة ككل( اإليجابية)لتصبح جزًءا كبيًرا من الهوية  وتنمو بين المجموعات  سردياتفي إنشاء وتبادل ال ا

 ً ً  الفنانونن وون الحضريون والمصممون المعماريولمهندسا كما يلعب. التي قد تكون مفصولة مكانيا  . األماكن العامةفي  دوراً مهما
 

 بيت حاجفن Beit Hagefen في  إحياء األعياد هذا المركز يتولى. في حيفا هو أقدم مركز للفن متعدد األعراق في إسرائيل

يتم  وبحسب التراث،. سناس ذات األغلبية العربيةالنفي منطقة وادي  األضحى عيدوعيد الميالد و ألنواراعيد لمناسبة  بيت حاجفن

مزيًجا رائعًا  النسناسكل عام تكليف مجموعة من الفنانين بإنتاج أعمال فنية عامة يتم عرضها على شاشة دائمة، مما يجعل وادي 

 11. لقالهواء الط اً فية ومعرضجدًا من المناظر الطبيعية الحيّ 

  ف مع يجب أن تتكيّ  مالئمة،ولكن لكي تظل  ؛، وهي أيًضا نافذة على المواطنة النشطةاألحياءتقع المكتبة العامة في قلب

يقول إن . هذا التحديالمكتبات العامة في مدريد رئيس  -كارلوس غارسيا روميرال بيريز  ويرفع .رينالسكان المحليين المتغيّ 

مساحات ومحتوى  من حيثل، المكتبة العامة يجب أال تكون غريبة على المساحة الجغرافية التي تخدمها، لذلك يجب أن تتحوّ 

حيث يتم تطوير برامج ذات  إنها ليست مساحة محايدة ولكنها استباقية. الموظفين، إلى ديناميكية اجتماعية وثقافية مهامالمجموعات و

من خالل  تداركهاعلى معرفة المشكالت االجتماعية وة قادر جهة فاعلة إجتماعيةيجب أن يكون أمين المكتبة . عمق اجتماعي

 12. يجتماعالتفاعل اإل

  ال كاريرا ديل جانشوق تم إطال. في سرقسطةوانخالطاً فقراً  أكثر األحياء "الجانشو"كانLa Carrera del Gancho  في

التعليمية والوقائية  برامجالتماسك االجتماعي، وتنفيذ الواجتماعي وثقافي، لتعزيز التعايش بين الثقافات  حسينكبرنامج ت 2004عام 

من مشاكل وصراعات، مدفوعة بالحاجة الملحة لتخفيف  لدت هذه المبادرةووُ  . للتحدياتوتعزيز قدرات المجتمع على االستجابة 

 13. سنوي كمهرجان نفسها مبادرةوقد أثبتت هذه ال. جتماعي الشديدالحرمان اإل

  رهمدينة واحدة، العالم بأس "ي، تدير ليماسول في قبرص المهرجان السنو2014منذ عام""One city, the whole 

world"،  الضوء على األحداث  هذا المهرجان طويسلّ  . للمساعدة في االندماج السلس لالجئين والمهاجرين في المجتمع المحلي

المعلومات والدعم االجتماعي بشأن إتاحة و، التعليم برامج إلشراك العمال المهاجرين وأسرهم في جاذبلثقافات كمتعددة االفنية 

  14. زمكافحة التميي مشاكل، بما في ذلك إجراءاتكل الاألمور المتعلقة بحياتهم اليومية، ومعالجة 

 
 الفن الحضري في كاسكايس 

كانت كاسكايس معّرضة لخطر االنقسام بين مجتمعات الطبقة العاملة البرتغالية التقليدية، 

وخير مثال . من المستعمرات األفريقية السابقة والمهاجرين العالميين الجددالقادمين واألشخاص 

في  رأس الحربةوقد أصبح اآلن . الشاهق في بايرو دا توريبرج المساكن اإلجتماعية  على ذلك

المواهب ) Take.It centreوقد تم تحويل مدرسة قديمة إلى مركز .مل البلدية مع الشبابع

 علىأيًضا  شبابإلضافة إلى المهن اإلبداعية، يتم تعليم البا(. وريادة األعمالاإلبداع  والفنون مع
العمالقة من الجداريات، والكثير  المجموعةتوريس هو  وما يلفت اإلنتباه في. أنفسهم للعمل ترشيح

العديد من الجداريات األخرى من قبل  رسمتم . الخمسة ذات الطوابق األبراجمنها تمأل جوانب 

لكثير جاذبة لومن المرجح أن تكون نقطة  ؛وبمستوى عال  ثالثة أيام فقط غضون تم االنتهاء من معظمها في و. الشباب المحليين أنفسهم

الشباب الذين  ويتحدث. على البرج الرسوماتعشوائية أو الكتابات تالشت المنذ أن ارتفعت الجداريات، . توريسمن الزوار إلى 

باتوا اليوم و بإسهاماتهم رئيس البلدية اعترفوقد . خالل المشروعمن وجدوا أنفسهم يعملون ، بعد أن العمل بثقة عن عملهم أنجزوا

 . خطاهمالسير على على  اآلخرين الشبابالمحلية لتشجيع فاعليات يتحدثون في ال
 /669321384342829-Torre-da-Urbana-Arte-de-https://www.facebook.com/Galeria 

 الذاكرة والتراث 2.3.4
واالختالط على  واالغترابويتمتع كل مكان بتراث من الهجرة، . يوفّر التاريخ عادةً سياقًا أكثر مطواعية لمقاربة موضوع الهجرة

 ً مهن المتاحف والتراث، وغالبًا بالتالزم مع  وتتميّز. المجتمع المستوطن فيالرغم من أنه قد ال ينعكس في السردية المعتمدة حاليا

ر التغيير باعتباره ظاهرة طبيعية المهارات الالزمة إلعادة صياغة السرديات المجتمعية بطرق خفية يمكن أن تفسّ بوسائل اإلعالم، 

الثقافية ظ على القطع األثرية والتقاليد كما تُعتبر القدرة على الحفا. تُعدّ إدارة الذاكرة مهمة أيًضا لدمج مجتمعات األقليات .وليس تهديدًا

لكن صحيح أن األقليات ستفعل ذلك دائًما لنفسها، . ث الطمأنينة في النفوسعأمراً يب لوطن األم، والقدرة على نقلها إلى األجيال الالحقةل

 .االستيعاب وراء نهجبدالً من السعي  الموضوع هذاعلى عية وشرمالمؤسسات التقليدية ال ضفيمن األفضل أن ت

 

 يةجماعالحياة ال -الجماعية  اكرةالذ "وعمشر ن خاللم"Collective Memories-Collective Lives  يعمل المعهد ،

النقدي في مالطا على إشراك كبار السن في مراكز الرعاية النهارية مع مختلف األقليات العرقية إلنتاج تحليل مجتمعي لالنتماء 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.facebook.com/Galeria-de-Arte-Urbana-da-Torre-282966932138434/
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صناديق ذاكرة وصور إلنشاء حوار مستمر بين الثقافات عرض توفير شهادات شفهية عبر اإلنترنت، ويتم . الثقافات المتعدد

  15. عوتنمية المجتم

  حواجز التفتيشمشروع في Checkpoints Project  ،المعرفة حول القوالب النمطية التي  األطفال تشاركيفي فاماغوستا

 . عضعمل الذاكرة ورواية القصص المشاركين في التماهي مع بعضهم البساعد وي. بسبب أصولهم( أو يحملونها)يواجهونها 

تم تشريدهم ، الذين من الالجئين باإلضافة إلى الجيل الثالث ،تضم المجموعة المستهدفة شبابًا من االتحاد األوروبي وتركيا

 16. ةمهجورة اآلن في المنطقة العازلة لألمم المتحد اهموالذين أصبحت قر 1974عام  وتهجيرهم

 مستقبل، من المفترض ال وانعدامتاريخ وبغياب ال . طاففي نهاية الم على أن يُصار إلى هدمهاالجئين مؤقتة ل يتم إنشاء مخيمات

هندسة  "كيف إذن نفهم الحياة والثقافة التي يبنيها الناس في المخيمات؟ . موجود منذ عقود ا، لكن الكثير منهاأن يتم نسيانه

هذا إلى التفكير الملي في جميعًا  لدفعنا r-flux شركة آر فلوكس تصميمههو معرض متنقل قامت ب "ينتراث الالجئ: المنفى

  17. راألم

 

 صةذكريات الهجرة في بور دار
في  أسرع المدن نمواً  في عدادفي شمال غرب األناضول الواقعة بورصة تُعتبر  

 سكانها٪ من 80أكثر من  ، فيما تعود أصولحوض البحر األبيض المتوسط

إلى  النائية جاء الكثير منهم من المناطق الريفيةوقد . في القرن الماضي مهاجرينلل

الحركات القسرية أو التبادل السكاني مع  نتيجةهذه المدينة الصاخبة، ولكن أيًضا 

 يتوق أن فاجئليس من المو . ةالعديد من األجزاء السابقة من اإلمبراطورية العثماني

كبير ألنماط الحياة والمصنوعات اليدوية التي  بشكلصة اآلن العديد من سكان بور

 Theدار تبادل السكان تأسيس تم .وراءهم، وغالبًا في ظل ظروف مؤلمة خلّفوها
House of the Exchange of Populations  في مقاطعة نيلوفر بالتعاون مع

المادي لكل من  تراث الثقافيال مجموعات من وتضم .الجمعيات المحلية والبلدية

 .اليونانيين في قرية قديمةوالسكان األتراك 
إلى تعزيز البحث والمعرفة حول الهجرة القسرية والتاريخ المحلي والثقافة الشعبية، والتي يمكن مشاركتها بين  هذه الدار كما تهدف

، واكتسبوا هوية ثقافية مرتبطة هذه الداراستفاد عامة السكان في نيلوفر من تأسيس  لقد. المواطنين المحليين والطالب والباحثين

 ،ويةوالهُ  ،على التفكير في قضايا مثل الذاكرةوقيمة التنوع بشكل أفضل  وبالتالي، باتوا اليوم قادرين على تقدير. باالختالط الثقافي

 .منطقتهم نميةتبالنسبة إلى أهميتها وفي  ،قوق الثقافيةوالح ،وحقوق اإلنسان ،والحدود الوطنية ،والثقافة المحلية
 /saygiyla-anilarina-de-gelenlerin-de-http://www.dergibursa.com.tr/gidenlerin 

 

 العمالة والصناعات الثقافية 2.3.5
أملهم في االندماج من خالل فرصة مواصلة حياتهم يكمن ، وحترفينأو م اهرينمممارسين سيكون العديد من المهاجرين بالفعل 

ر الصناعات اإلبداعية مساحة للشباب ذوي الخلفية المهاجرة للتعبير عن ثانياً، توفّ  .مجتمعهم الجديدالمهنية، واالعتراف بقدراتهم في 

الشخصي  طويرالتومن شأن  .أمامهم تُقفل المسارات األخرىعندما  يةوظيف اتمسارأمامهم  تتيحقد كما المشاعر المعقدة بطرق بناءة، 

أيًضا األفراد والجماعات لالندماج اقتصاديًا، لكن يجب أن نعترف بالحاالت المحددة  عدّ يُ أن الناتج من الصناعات اإلبداعية  والمجتمعي

ومثمرة بشكل خاص مستجيبة مثل هذه الحقول وتُعتبر . ألغراض كسب العيش فقطالصناعات اإلبداعية  اإلنخراط فيالتي يتم فيها 

 . لثقافات األقليات في المدن
 

 إسترا-تور -كول -إنتيل  يسعى مشروع Inter-Kul-Tur- Istra  ّبينا ذه جمعية الثقافة والتعليم، الذي تنف PiNA  إلى تقييم التراث ،

تهدف تنمية  . ةالسلوفيني من خالل تدريب المرشدين السياحيين من المجتمعات المهاجر إيستراالثقافي متعدد األعراق في إقليم 

الترويج المهارات في مجال السياحة الثقافية والحفاظ على التراث وإدارته إلى تعزيز قابلية المهاجرين للتوظيف لتمكينهم من 

 18. رالزوا لدىمجتمعاتهم ل

  ّنير يو م مشروع يقدNear you ( Blizu vas) والجئًامهاجًرا  60 ـالوسائط مخصًصا لـمتعدد تعلم لل يبرنامًجا غير رسم .

لإلدماج  د السبيليمهّ المهارات الالزمة في عملية تطوير المنتجات الثقافية، مما على ر تجربة التعلم خطوة بخطوة وفّ وي

 في DZMP جمعية . فاتالثقا متعددةتعزيز فرص العمل في وسائل اإلعالم واإلدارة الثقافية والسفارات لاالجتماعي، ولكن أيًضا 

  19. وعق الرئيسي للمشرليوبليانا، سلوفينيا هي المنسّ 

 عضو نشط في شبكة وتوسكانا ه إقليم ICORN (شبكة المدن الدولية لالجئين) ب لبرلمان الدولي للكتاواIPW قدم مالذاً للكتاب يو

للكتاب وأسرهم، من أجل  المالي دعمر السكن والر اإلقليم الدعم المالي للبلديات المحلية، التي توفّ يوفّ  . همالمضطهدين بسبب عمل

ّن هذه الخدمة الُكتاب من إعادة تأسيس أنفسهم كمحترفين بعد و. في المجتمع المضيفاالندماج في الحياة االجتماعية والمدنية  تُمك 

  20. ةالمدن المضيفاقتصاد المساهمة في و إعالة عائالتهم صدمة المنفى، وبالتالي المساهمة في

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://www.dergibursa.com.tr/gidenlerin-de-gelenlerin-de-anilarina-saygiyla/
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 في صقليةالمطبخ الهجين  -بيزنسفيوجن فوود 

، في كاتانيا، صقلية إلى إنشاء عالمة  Sapori Cultكالت سابورييهدف 

باستخدام األعشاب الصقلية  دماجترّوج لإل التي تجارية للمواد الغذائية

يشمل المشروع  . ةالتقليدية والتوابل اإلفريقية والمنتجات المحلية المتميز

أهل اإلختصاص من ذوي الشباب المهاجرين واإليطاليين، وكذلك 

واالندماج االجتماعي من خالل  دمجز العزّ وي. قطاع األغذية في المهارات

بناء القدرات على نطاق واسع في تكنولوجيا إنتاج األغذية، واألعمال 

فرص عمل، باستخدام  ستحدثكما ي؛ تصاالتالتجارية، والتسويق، واإل

  .متعدد الثقافاتلإلبداع والنمو  ةرمزي رافعةالغذاء ك
 

تطوير هدف إلى في قطاع األغذية وي يبيهو مشروع تجر سابوري كالت

من التراث  منتجات عالية الجودة باستخدام األعشاب والتوابل التقليدية

مروراً م والتجريب التي تبدأ بزراعة األعشاب وتجفيف الفواكه والخضروات هدف المشروع إلى تطوير سلسلة من التعلّ وي .األفريقي

عام الفي أواخر كالت  سابوري تم إطالق . ةاألسواق المحلية والدولي في تسويق المنتجاتصوالً إلى استكشاف تركيبات النكهات وب

 على يدا تم تأسيسه التيغير الربحية،  Cesviشيسفي  ومنظمة The Arcolaio ذي أركواليو ، بالشراكة مع الجمعية التعاونية2015

 . Barbara Sidoti باربارا سيدوتي
 https://tinyurl.com/y9v3frpl 

 حول الهجرةبناء سردية جديدة ومتوازنة  2.3.6
ً ومضطرة إلى االستجابة لمجموعة ال متناهية من كما لو أن المدينة مهدّ المرء  شعريفي البيئة الحالية،  " سرديات األزمات"دة دوما

، لكن ال يُعتبر هذا والبراهين يمكن للمدن مواجهة كل هجوم بدرع دفاعي من األدلة . التي تعّزز الصور السلبية للتنوع في الوعي العام

ً في بعض األحيان تحاكي  اإلنتخابية التيوخير شاهد على ذلك البريكست وانتخاب دونالد ترامب، حيث هزمت الحمالت . كافيا

حركة  استخالص العبرة منكما فشلت كل من كلينتون وبريمين في . الحمالت التي تستند إلى األدلة والتحليل والحجةبقوة المشاعر 

 .2009قمة كوبنهاجن للمناخ في عام البيئة بعد فشلها المفاجئ في 
  

 لذا تدعو الحاجة – من زاويتهمالناس والسياسيين برؤية األشياء  أن تُقنع ابمفرده راءسياسات الخب تألدلة والبيانات وتحليالال يمكن ل

أتينا، إلى أين نحن ذاهبون من أين  تخبرنا األساطيرف. لدى الخصومقوية، لمواجهة األساطير المضادة  حكاياتأيًضا إلى قصص أو 

 . في الفنون وإلى البحث عنهاإلى أساطير أفضل  مدنتحتاج حركة التنوع المؤيدة لل. ومن نحن
 

TANDEM SHAML    خدمة التوفيق
هي خدمة التوفيق التي تمّكن الناشطين المبدعين من شمال وجنوب البحر األبيض المتوسط 

ويستغل الكثيرون . إقامة تعاون احترافي على مدار عاَمينمن ( الذين قد ال يجتمعون أبدًا)

على سبيل المثال، . الفرصة لطرح أسئلة جادة حول معنى المشاركة السياسية والمواطنة

 ، وهما(في الصورة)إنيس طوير من بني خالد، تونس وكاترين صبري من مارسيليا بادرت 

إلى إعداد منهج لتدريب  ،لى الهجرةصحافيتان مواطنتان مهتمتان بتغيّر المناخ وآثاره ع

استخدام الفنون والمهارات اإلعالمية على الصحفيين عبر المتوسط  الجيل الجديد من

وفي الوقت نفسه، بادرت كريستل خوري من بيروت وماريو كوربي من نابولي . الجديدة

وآفاق  السياسيةالنظم  لدراسةإلى استكشاف المجتمعات المدنية والفنية ذات النطاق الصغير 

إلى  برلين أسامة حلمي من اإلسكندرية وليديا زيمكي من بادرفي المقابل، . التغيير قصص

. أصحاب القرار في حياتهمقصص الشباب في ألمانيا ومصر كنقطة انطالق إللهام جماهير الشباب ليكونوا  إستخدام  
 /shaml-http://www.tandemforculture.org/programmes/tandem 
  

 ستراتيجية مكافحة الشائعاتإ
تم وضعها ألول مرة من قبل مجلس بلدية برشلونة وانتشرت اآلن في العديد من البلدان 

والتي تعيق وتندرج األحكام المسبقة والشائعات المتعلقة بالتنوع . في جميع أنحاء العالم

هذه  تتيحو .التفاعل اإليجابي والتماسك االجتماعي في قلب المواقف التمييزية والعنصرية

أمام األشخاص العاديين والمجتمعات المحلية األدوات العملية لمواجهتها،  االستراتيجية

وقد كشف التقييم ". وكالء مكافحة الشائعات"على سبيل المثال من خالل تمكين شبكة من 

عدد األشخاص الذين يربطون المهاجرين بالجريمة انخفاض  عنمدينة مشاركة  11في 

الذين عبّروا عن ارتياحهم للمشاركة في الفضاءات العامة  عدد زيادةعن و ،٪10بنسبة 

على  . ةالعمليغالبًا ما يتم استخدام الفنون لتحقيق قدر أكبر من اإللهام واإلبداع في هذه . ٪10بنسبة مع أشخاص من ثقافة أخرى 

ً  شائعاتلل كنتال "مدينة أمادورا البرتغالية حملة  طلقتسبيل المثال، أ  عبر استخدام الرسم،بمشاركة تالميذ المدارس، " قوتا

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://tinyurl.com/y9v3frpl
http://www.tandemforculture.org/programmes/tandem-shaml/
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  .للشائعاتة مناهضال األغانيوصنع الطائرات الورقية وكتابة  ،والتصوير
 rumours-https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/anti 

 
MIGRANTAS ميغرانتاس 

ميغرانتاس هي مجموعة من النساء المهاجرات الناشطات في ألمانيا وإسبانيا اللواتي يتناولن 

استيعابها من القضايا التي تنشأ في الحياة اليومية للنساء المهاجرات ويعرضنها بطرق يمكن 

بواسطة الصور المستمدة مباشرة من تجربة  األماكن العامة يهيئنإنهن  . قبل المواطنين

في  االتعبير عنه من خالليبدأ األمر بمشاركة النساء المهاجرات تجاربهن  . المهاجرين

ثم تقوم ميغرانتاس باختيار . رسومات بسيطة، وبالتالي تجاوز أوجه القصور في اللغة

من أن ينظر إليها أشخاص  المهاجرة مرأةاإلمشتركة، على سبيل المثال قلق موضوعات 

ثم تترجمها إلى صور توضيحية، وهي لغة  ،آخرون في الشارع على أنها إرهابية محتملة

ً . مرئية متاحة للجميع ويتمثّل أحد  .المشاعر وهكذا تحّرك صورهم البسيطة والمفهومة عالميا

. ةالحضرية العام فضاءاتالصور التوضيحية مرئية في الفي جعل  إنجازات ميغرانتاس

على  المعروضةالرسوم المتحركة الرقمية  على شاكلة ،ةتجاريال اتعالنعلى اللوحات المخصصة عادةً لإلهر كملصقات وتظ

لمهاجرة والحقائق وهكذا يتم إخراج وجهات نظر المرأة ا. النشرات أو البطاقات البريدية أو أكياس التسوق أوالشاشات العامة، 

على  يؤثّرالمارة و لدىالتأمل الذاتي حث يلقاء يثير ردود الفعل و ؤدي إلى، مما ياألماكن العامة إلىالمعيشية من الفضاء الخاص 

  .المدينة يةسرد
/http://www.migrantas.org 

 معوقاتتحديات والال2.4

على أهل  إال أنه ينبغيوشامل،  ندمجإنشاء مجتمع ممن أجل تحمل في جعبتها الكثير المحلية  اتأن الفنون والثقافة والحكوم صحيح

 :ومعالجة بعض المشاكل إلى الداخلإلقاء نظرة صادقة  المجال

 الوعي والتوقع 2.4.1
 ما  . في سياق اإلعداد لهذا التقرير، تمت مراجعة مجموعة واسعة من الدراسات والمذكرات اإلرشادية حول مسألة اإلندماج

 ويتم إلقاء . خال بعض االستثناءات، ال تكاد تشير تلك التي ترّكز على الثقافة واإلندماج إلى الدور المحتمل للحكومات المحلية

للمنظمات غير الحكومية وممارسي الفنون،  الظهورإعطاء  ، ويتمالحكومات والمؤسسات الثقافية الوطنية عاتق لتوقعات علىا

المتوسط  األبيض كثيرة من حوض البحر نحاءهذه الظاهرة أكثر وضوًحا في أقد باتت و –قع من البلديات متو القليللكن يبدو أن 

 .شمال أوروبا على سبيل المثالمما هي واضحة في أكثر 

 

  ّعام  بشكل تركيزيتم الالمحلية في دمج المهاجرين،  اتط الضوء على دور الحكوموفي الوقت نفسه، في الدراسات التي تسل

خبرة  وانطالقاً من . لالفنون والثقافة كمجال للتدخ على التركيز فيما يقلّ على قضايا مثل التعليم أو الرعاية االجتماعية أو اإلسكان، 

على مستوى المدينة، غالبًا ما تكون  دماجفرق متعددة التخصصات لتطوير استراتيجيات لإل تشكيلالمؤلف الواسعة في 

ً  تابعة للبلدياتالمؤسسات الثقافية ال خبرة في التعاون متعدد وقد يُعزى األمر إلى غياب ال . ةفي المشارك أكثر الجهات تقاعسا

 . كقضية تطرح تهديداً الهجرة والتنوع  إلى النظر إلىخارج نطاق الثقافة، أو واقعة األطراف بشأن أي قضية 

 

 إمكانية الوصول 2.4.2
  من التعليم الحكومي، وبالتالي فهو متاح فقط ً في العديد من البلدان، ال يُعتبر تعليم الفنون والثقافة مدعوًما أو جزءاً أساسيا

وبالتالي، يتم اختيار أهل اإلختصاص الثقافي فقط من شريحة ضيقة من المجتمع وغير ممثلة . العائالت الميسورةألطفال 

ً  -وفي هذه الفترة من التقشف -يكون التفاوت شديدًا  ،في بعض البلدان. للسكان ككل  .يزداد سوءاً وتفاقما

 

 على األقليات الحصول على ( من الناحية القانونية يستحيلأو حتى ) يصعبالحكومة المحلية حيث  علىنفسه  ينطبق األمر

لفهم احتياجات وإمكانات مجتمعات األقليات قد يعني هذا أن الحكومة المحلية تفتقر إلى الخبرة الالزمة  . عمل في القطاع العام

 .فيها

  الفعالية والتقييم2.4.3
  األثر المرجو عند تطبيقها على القضايا االجتماعية أو الحضرية، قد تستغرق البرامج الثقافية والفنية سنوات عديدة لتحقيق

نسبيًا، وغالبًا ما ينتهي قبل تحديد النتائج  وقصير األمد اريعالمش قائماً على برامجالتمويل لهذا النوع من ال يكون ،مع ذلك . منها

 .المستدامة

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/anti-rumours
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  الثقافية على برامج الدمج، من الضروري للحكومة المحلية أن تقدم التزامات طويلة األجل وأن  المناهجوبالتالي، عند تطبيق

 .تكون متطورة في قياسها

 المتوسط  األبيض منطقة البحر مدركات 2.4.4 
  ليس كمنطقة متكاملة،  ى منطقة البحر األبيض المتوسطنظر إلأصبح يُ  -ما يتعلق بتدفقات الهجرة  وفي –من الناحية الجيوسياسية

مكان "في أذهان كل من المجتمعات المتنقلة والمجتمعات المستقرة، تكون الوجهة النهائية هي  . رولكن كحدود أو منطقة عبو

 .أمريكا الشماليةمال أوروبا أو ش   ، مثل"آخر

 

 المحلي على المستوى ندماجاإلفي طويلة األجل و تسوياتالستثمار في عن اشخص  يُثني أيذا ه .  

 

 "ياالقتصاد الرمز"الحضري والتغيّر 2.4.5
  ّإعادة  سياق في مشحونة بالعواطف، فإنها غالبًا ما تكون وملفتة لإلهتمام إيجابيةوملهمة و ،رةنظًرا ألن الفنون يمكن أن تكون معب

أي وفود طبقات )ْست ْطبَاق اإل  ومع ذلك، هناك خطر من أن يؤخذ هذا كنقطة انطالق لعمليات  . مةأو الموصو فلةإحياء األحياء اآل

السكان المقيمين أو إجبارهم  صنيفؤدي في النهاية إلى ت، ما ي(اجتماعيّة وسطى وعليا إلى أحياء هامشيّة وتبديل طابع المكان

 .السياحة واالستثمارات العقارية وتحويل هذه األحياء المتنوعة والمتالحمة في الماضي إلى أحياء تطغى عليها على الخروج،

 
  المثال األكثر تطرفًا هو وسط لندن، المدينة التي بنت صورتها اإليجابية على إبداع مجتمعها الفني، لكنها أصبحت اآلن مكلفة

وفي  ،تجاهات مماثلة ملحوظة في برشلونةإ برزت في المقابل،. معظم الفنانين الذين ال يستطيعون العيش فيهاإلى للغاية بالنسبة 

ً  اآلونة األخيرة، في لشبونة  . أيضا

 
 ية مضادة لظاهرة ومجموعات المهاجرين والقطاع الثقافي إليجاد سرد ،تحالفات أوثق بين البلدياتقيام حاجة إلى تدعو ال

 . طباقاإلست  

 وصياتالت. 3

 مبادئ شاملة

 وينبغي أن تتحمل البلديات المتوسطاألبيض دماج المحلي والثقافة في منطقة البحر الهجرة، واال تسود عالقة حميمة بين ،

 . وشركاؤها مسؤولية إضفاء الطابع الرسمي على ذلك من خالل صياغة السياسات وبدء العمل واإلجراءات

 في ما يتعلق " هو لنا بدونناو شيء عنا ال ": اإلجراءات الثقافية على أساسإعتماد عتراف بوجوب صوغ السياسات ويجب اإل

 .المهاجرين والالجئين واألفراد من ممارسي الفنونبمجموعات 

 
 توصيات لوضع السياسات

  دماج، يمكن اإلشارة تحديداً إلى األدوار التي يمكن أن يلعبها قطاع الفنون والثقافةالبلدية بالفعل استراتيجية لإل تملكعندما. 

  دماجي بصياغة إستراتيجيته الخاصة لإلوالثقافة المحل دماج، يمكن أن يقوم قطاع الفنوندية استراتيجية لإلالبل ال تملكعندما. 

  في هذا التقرير، وتحديداً البلديات والجهات الواردة الخمسة الرئيسية  االعتباراتدماج تراعي االستراتيجية الثقافية لإليجب أن

تحدي األفكار وارسين الثقافيين، ن، وأنواع المميالمستهدف والمشارك هوردماج، والجماإل نهج سياسات/ الفاعلة األخرى، وأنظمة

 . المسبقة

 وافدينستقبال الإفي هذا التقرير، وتحديداً نقاط التدخل الست الواردة عتبار عالوة على ذلك، يجب أن تأخذ اإلستراتيجية في اإل 

 ،والعمالة والصناعات الثقافية ،والذاكرة والتراث ،األماكن العامةو يالمجتمع التطويرو دمج،الشخصي وال طويروالت ،الجدد

 .التنوع حول ةوالمتوازن ةالجديد يةوالسرد

  
 البلديات لعملتوصيات 

 :لدعم دمج المهاجرين بشكل أفضلوضعها موضع التطبيق مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي يمكن للبلديات  في ما يلي
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 األفقية والتعاونية المزيد من أساليب العملواعتماد مج الثقافية من األسفل إلى األعلى ام البريصمت. 

  برامج مع جماهير األقليات وممارسي الفنونال وضعتعزيز المشاركة في. 

  بتعاد عن إمكانية الصراع ولكن استخدامه كفرصة للوساطة مناقشة األسئلة الصعبة وعدم اإلطرح برنامج عمل من شأنه صوغ

 .الثقافية

 الجغرافيع المؤسسات الثقافية على الوصول إلى أبعد من موقعها يشجت . 

 تعيين موظفين ذوي خبرة محددة في ثقافة األقليات وتجربة الهجرة. 

 الثقافية البلدية جهزةجميع العاملين في األدى رفع المستوى العام للمعرفة والكفاءة الثقافية ل. 

  المضيفة نالستئناف وتطوير حياتهم المهنية في المد المهاجرينفي صفوف ارسي الفنون لممإعطاء الفرص. 

 في  مهاجرة من خلفيةحوار أكثر جدوى بين المؤسسات والجمعيات الثقافية للمهاجرين، وجمع القصص الشخصية للمواطنين  بلورة

 . بناء مجموعات المكتبات والمتاحف إطار

 العابر ورابطات المهاجرين واألفراد من بدء التعاون  ،برامج منح وأدوات مالية أخرى لتمكين المنظمات غير الحكومية وضع

 . ر الحاليالدولي مثل األمثلة الواردة في التقريالتعاون لثقافات ول

 والتنمية االقتصادية والتعليم للنظر في طرق جديدة للتعاون حول  مدني،ال نظيممع اإلدارات البلدية األخرى مثل الت إطالق النقاشات

  . جدمااإلمسألة 
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