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ة الّتخطيط الحضّي إلسكان الالجئني: استجابًة للحاجات امُللحَّ
ِجِسكا َسْيِدي ُولف

أعداٍد عظيمة من طالبي  ملَقَدِم  استجابًة  الذي نشَأ وتطّوَر  الحضّي يف َهمرُبغ،  التخطيِط  ُيقّدم منوَذُج 
اللجوء عاَم 2015، بني يدينا عدداً من الّدروِس يف رَْسِم سياسات إسكان الالجئني.

وشــهر   2015 عــام  مــن  الثــاين  يناير/كانــون  شــهر  بــني 
ديســمرب/كانون األول مــن عــام 2019، َقــِدَم َهمــرُبَغ يف شــاميلِّ 
أملانيــا 82 ألــَف الجــٍئ، وَهمــرُبغ مدينــٌة َعِديــُد ناِســها مليــوٌن 
وســبعة أعشــار املليــون وســبعة أعشــار الُعــرْش )1.77(. 
ــاِم  ــَق نَظ ــة، َوْف ــا إىل 16 والي ــني يف أملاني ــُر الالجئ ــوَكُل أم وُي
توزيــٍع قائــٍم عــىل عــدد الســّكان واإليــرادات الرضيبّيــة، فــريد 
ــكان مــن الالجئــنَي عــدٌد كثــري، عــىل  عــىل امُلــُدِن امُلكتّظــة بالسُّ
ــاء والتنميــة. وقــد ُوِكَل  حســب مســاحة األرايض القابلــة للبن
ــِة  ــُر إقام ــع، أم ــام التوزي ــه نظ ــا يوجب ــاًل مب غ، عم ــربُ إىل َهم
ــة  ــادة الرسيع ــأّدت الزي ــا. ف ــٍئ فيه ــَف الج ــن 46 أل ــٍو م نح
يف عــدد ســكان َهمــرُبغ إىل أن تســتفحل ِقّلــة قــدرة اإلســكان 
ــمرب/ ــهر ديس ــي ش ــاًل )فف ــًة أص ــي كان قليل ــيّ الت االجتامع
كانــون األول عــام 2014 مل يتجــاوز عــدد َمرَافــق اإلســكان 79 
َمرْفقــاً، فيهــا 11 ألــَف مســكٍن عــىل التقريــب1(، وأيضــاً كان 
يف املدينــة مواضــع قــارصة عــن التنميــة الجديــدة الســتيعاب 

ــِدَم مــن الالجئــني. ــن َق َم

وإلخــالء الســبيل لتنميــة اإلســكان امُلــرَسِع فيهــا، اقــرتح رئيــس 
بلدّيــة َهمــرُبغ تعديــاًل لقاُنــوِن البَنــاِء االّتحــادّي ليســمح 
ببنــاء مســاكن لالجئــني مؤّقتــة يف مناطــق غــري ســكنّية، 
ــع  ــيارات، واملواض ــف الس ــة، ومواق ــق الصناعّي ــا املناط ومنه
التجارّيــة، وذلــك ملــدة تقــع بــني ثــالث ســنني وخمــس ســنني. 
ــة وإىل  ــاكَن مؤّقت ــاِء مس ــني بن ــة إىل تك ــذه الخّط ــَد به وُقِص
ــت  ــد وافق ــي. وق ــع يف اإلســكان االجتامع ــص الواق ــرْبِ النق َج
ــرّت أن  ــام 2014 فأق ــة يف ع ــة عــىل الخّط ــة االّتحادي الحكوم
ــَعت يف عــام  ــمَّ ُوسِّ تعمــل بهــا حكومــات املــدن يف البــالد، ُث
ــدِة  ــِة الجدي ــن الخّط ــرُبغ م ــة َهم ــتفادت حكوم 2015. فاس
تــام االســتفادة؛ إذ فتحــت أكــَر مــن 50 موضعــاً جديــداً منــُذ 

ــام 2014.  ــى ع انق

هــذا، وُتِتيــُح مقاربــات التخطيــط الحــرضّي يف َهمــرُبغ بديــاًل 
مــن التيــار الرئيــِس لخطــط إســكان الالجئــني وسياســاته، 
وذلــك مــن خــالل مــا يــي: 1( إنشــاء مســاكن مؤقتــة أمدهــا 
ــَمِة -منــذ  قصــري، 2( وتيســري انتقــاٍل بــني املراِحــِل امُلقسَّ
ابتدائهــا- لإلســكان الطــارئ والتنميــة الطويلــة األمــد، وذلــك 
بزيــادة قــدرة اإلســكان االجتامعــي، فينتفــع كلٌّ مــن الالجئــني 

ومواطنــي البلــد امُلضّيــف. وعــىل الرغــم مــن مقاربــة املدينــة 
ــات.2   ــو األمــر مــن التحّدي ــرة باالهتــامم، ال يخل الجدي

املوضع واالندماج
ــرْسِ الــذي  ــة إىل بنــاٍء إضــايّف، وإىل الُي نظــراً إىل الحاَجــِة امُللحَّ
ُتِتيُحــُه الِفقــرة الجديــدة يف قانــون البنــاء الوطنــّي، التــي 
ــكنّية،  ــري الس ــق غ ــني يف املناط ــاكن لالجئ ــاَء مس ــازت بن أج
ــرُبغ  ــة يف َهم ــة املدين ــاء حكوم ــَد بن ــك، تزاي نظــراً إىل كلِّ ذل
ملواضــع إســكاٍن يف أمكنــة بعيــدة حــوايل املدينــة، كلُّ مــكان 
أبعــد مــن اآلخــر. فعــىل ســبيل املثــال، ُبِنــَي موضــع إســكاٍن، 
ــاس 712، واســمه  ــن الن ــح، ليســتوعب م مســاكنه مــن صفي
ِكرِخْنَبَورَْشرْتَاّســا )Kirchenpauerstrasse(، يف حــيٍّ اســمه 
ــة  ــن دقيق ــِد عرشي ــىل ُبْع ــع ع ــِتي )HafenCity(، يق َهاِفنِس
مــن محّطــٍة لوســائل النقــل، يف وســط موضــع بنــاٍء حــرضّي، 
ــم موضــٌع آخــر،  ــن الجــريان الســاكنني أحــد. ث ــه م ــس في لي
 Am( الّثــاين  إِشــنَلند  آم  اســمه  إنســان،   700 يســتوعب 
مــن  مفصولــٍة  زراعّيــة،  أرٍض  يف  ُأِقيــَم   ،)Ashenland II
األحيــاء الســكنّية املجــاورة، وفاِصُلهــا ِســَكُك حديــٍد غــري 

ــا.  ــٍن اجتيازه ُمْمك

ث إىل الالجئــني، كان مــن الواضــح أنهــم يفّضلــون  ومــن التحــدُّ
ــا  ــم، ألّن فيه ــن مناطقه ــرب م ــة أك ــق حرضّي ــَة يف مناط اإلقام
ــن رضوب  ــاً م ــَم، وقرب ــف أعظ ــاكن والوظائ ــن املس ــدراً م ق
ــارف  ــة إىل املع ــال االجتامعّي ــّداً لألحب ــاً، وم ــر تنّوع ــاٍس أك ن
املقيمــني هنــاك مــن أصدقــاء وأفــراد أرسة. ففــرص اإلندمــاج 
ــدة  ــِد إنشــاء مواضــع اإلســكان الجدي ــلُّ عــىل حســب ُبْع تق
عــن األحيــاء الســكنّية األخــرى، والّتصميــم الــذي عليــِه 
املوضــع. فكثــرٌي مــن املواضــع غــري موصولــٍة بشــوارَع، وُقِصــَد 
بتصميمهــا إىل أن تكــون مؤّقتــة.  ومجــاَورُة مواضــع اإلســكان 
وبــني  الالجئــنَي  بــني  التفاعــَل،  ُييــرّسُ  الســكنّيَة  األحيــاَء 
الالجئــنَي والســكان املحلّيــني، وُكلَّــام َبُعــَدْت مواضــع اإلســكان 
مــن املناطــق الســكنّية وأســباب الراحــة التــي فيهــا، كان 
االندمــاج عــىل الالجئــني أصعــب. أضــف إىل ذلــك، أّن تحديــَد 
ــُتَعاُد يف  ــا س ــي أنه ــّي يعن ــدٍّ زمن ــذه بح ــكان ه ــع اإلس مواض
ــرُّ  ــتعامل، فُيضط ــه يف االس ــت علي ــا كان ــاف إىل م ــر املط آخ

ــا.  ــاكن غريَه ــهم مس ــدوا ألنفس ــاكنوها إىل أن يج س
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َضَجٌر ُمِقيم

ــكان  ــع اإلس ــاِء مواض ويف إنَش
بَهمــرُبغ اليــوَم ارتــداٌد عريــٌض 
عــن وجهــه لســبَبني: األّول، أّن 
ــدون  ــني ال يري الســكان املحلّي
ُبْنيانــاً كبــرياً ُيَقــاُم يف أحيائهــم 
لالجئــني )وتعريــف ‘الكبــري’ 
الســّكانّية  الجمعيــات  عنــد 
هــو أن َيَســَع موضــٌع أكــَر 
مــن 300 إنســان(، والثــاين، 
املواضــع  تلــك  اختيــار  أّن 
املشــاركة  يتضّمــن  مل 
ــادة  ــا الع ــي عليه ــة الت العاّم
)واملشــاركة العاّمــة هــي أْن 
وغــري  امُلختّصــنَي  آراُء  ُتَعــاَر 
ُأُذنــاً  املســائل  املختّصــني يف 
صاغيــة(. إذ أنشــأت أحيــاء 

كثــرية جمعيــاٍت ســّكانّية جديــدة أو حشــدت حلقــاٍت 
مــن النــاس ُمؤّلفــًة مــن قبــُل، أنشــأتها لرفــع دعــاوى عــىل 
املدينــة. وُقنِّــَع يف كثــرٍي مــن الحــاالت ُبْغــُض الســّكاِن املحلّيني 
ــَم  ــاّم ُأبِه ــع ع ــة تداف ــاوى قانوني ــاِع دع ــاء بقن ــط البن لخط
َد باإلنقــراض  مــن سياســات املحمّيــات الطبيعيــة وعــاّم ُهــدِّ
ــن كلِّ  ــٍب م ــة بقري ــازت املدين ــد ف ــجر. وق ــواع الش ــن أن م
الدعــاوى الـــ40 املرفوعــة عليهــا، إاّل أّن اإلجــراءات القانونّيــة 
أّخــرت البنــاَء يف كثــرٍي مــن املواضــع إىل مــا بــنَي ســتة شــهور 
ــوم، كان ال  ــوَن كلَّ ي ــون َيْقدم ــا كان الالجئ ــهراً. وملّ و18 ش
ــاء يف  ــم ج ــري. ث ــن التأخ ــٌد م ــة مزي ــَة املحلّي ــُع الحكوم َيَس
ــن  ــة أّن م ــط املدين ــديس تخطي ــع مهن ــْت م ــالٍت أُجري مقاب
نتيجــة مــا ســبق ِذْكــرُه، بــدؤوا يقصــدوَن إىل تحديــد كثــرٍي 
مــن مواضــع إســكان الالجئــني يف األحيــاء األكــر فقــراً، وهــم 
ــا ال يقــدرون عــىل  ــون إّم راجــوَن أن يكــون الســكان املحليُّ
ــري  ــد غ ــا عن ــك. وأّم ــون يف ذل ــاً أو ال يرغب ــرتاض قانوني االع
ــة، فــكان مــن نتيجــة  هــؤالء مــن مهنــديس تخطيــط املدين
ــني يف  ــكان الالجئ ــع إس ــد مواض ــرُه، أّن تحدي ــبق ِذْك ــا س م
األحيــاء األكــر فقــراً هــو أمــٌر ليــس مــن التناُســِب يف يشء. 

وملــا كان يف شــهر أكتوبر/ترشيــن األول مــن عــام 2015، 
أعلنــت  زاد،  قــد  الالجئــني  إســكان  عــىل  الّضغــُط  وكان 
الحكومــة املحلّيــة عزمهــا عــىل إنشــاِء وحــدٍة ســكنّية دامئــة 
ــِكُن  ــا ُتس ــدٍة منه ــرُبغ، كّل وح ــاء َهم ــن أحي ــيٍّ م يف كلِّ ح
ــدات  ــذه الوح ــاء ه ــَد لبن ــان. وُأِري ــن 3 آالِف إنس ــواً م نح
ــدرايّل وأن  ــّي الف ــري اإلســكان االجتامع ــَق معاي أن يكــون َوْف

ُتْحَجــَز الوحــدات لالجئــنَي حــراً 15 ســنًة، فبعــد ذلــك 
ــي  ــة اإلســكان اإلجتامع ــن كتل ــت ســيصبحون جــزءاً م الوق
ــا  ــَع م ــئها أن يبي ــم بعــد 30 ســنة يجــوز مُلْنِش ــة، ث يف املدين
ــَقق.  ورّداً عــىل ذلــك، َحَشــَدْت مجموعــٌة مــن  فيهــا مــن الشُّ
13 منّظمــًة مــن ُمنّظــامت األحيــاء الســكنّية لُينِشــئوا فريقــاً 
 Hamburg für( ’ــل ــاج أفض ــل االندم ــرُبغ لجع ــمه ‘َهم اس
gute Integration(، فالتمــَس مــن الحكومــة أْن تحــدَّ عــدد 
الالجئــني املقيمــني يف كلِّ موضــع مــن مواضــع اإلســكان. 
ــكان  ــة اإلس ــم خط ــن إّن َدْفَعُه ــق مؤّكدي ــاَدُة الفري ــال ق وق
مل تكــن اعرتاضــاً عــىل اســتقبال الالجئــني، بــل كانــت مبــادرًة 
أهلّيــة مُلَســاندة االندمــاج.  ثــم جــاَء شــهر يوليو/تــوز مــن 
عــام 2016، فأَبرمــت الحكومــة املحلّيــة اتفاقــات بينهــا وبــني 
13 جامعــًة ســكانّية، أْن ال ُيســَكَن أكــر مــن 300 الجــٍئ يف 

ــني.  كلِّ موضــع مــن مواضــع إســكان الالجئ

دروٌس ُمْستقاٌة من سياسة اإلسكان الحضّي
لتهيئــِة  الحــرضّي  التخطيــط  أنظمــَة  َهمــرُبغ  اســتعاَمُل 
مســاكَن مؤّقتــٍة وبعيــدة األمــد أمــٌر يســتحقُّ االهتــامم، إن 
هــو ِقْيــَس إىل غــريه مــن برامــِج إســكان الالجئــنَي الحرضّيــِة 
ــٍة  ــة التنمي ــز يف بغي ــار والحواف ــات اإليج ــُح إعان ــي ُتِتي الت
ُ الــدروس امُلْســتقاُة مــن مقاربــٍة يف  التزاُيدّيــة.  إذ ُتبــنيِّ
ــني يف  ــكان الالجئ ــاِج إس ــل، إلدم ــا مثي ــبق له ــة مل يس املدين
التخطيــط الوطنــّي والخــاّص باألحيــاء، أســاليَب جديــدًة 
قابلــًة للتحويــل يف رَْدِم الُهــّوِة بــني مراحــل الَغــْوِث والتعمــري 
امُلنفِصــِل بعضهــا مــن بعــٍض مــذ كانــت. ولِطبيَعــِة سياَســاِت 
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مّيــِة، ولاِلبتــكار الــذي  غ التقدُّ الالجئــنَي األخــريِة، يف َهمــربُ
ــَع  َب ــرة أن ُتتَّ ــَنِن الحســنة الجدي ــني للسُّ ــا مثالَ فيهــا، أْن يكون
ــة  ــات املحلّي ــة ويف الحكوم ــانّية اإليوائّي ــامت اإلنس يف املنظ
التــي تســعى إىل توســيع ُرَقــِع اإلســكان لَتْشــمَل املجتمعــات 

ــة. ش ــة املهمَّ املحلّي

مــن  أقــّل  يف  الجــٍئ  ألــَف   38 مــن  نحــٍو  إســكاَن  وإّن 
ســنتني إَلنجــاٌز عظيــم، وُيَضــاُف إىل ذلــك أّن األحاديــث 
ــنَي ومهنــديس  التــي أجريــت مــع الالجئــني والســكان املحلّي
ــَواء إىل أّن إحــداَث الّتحســيات  تخطيــط املدينــة، ُتِشــرُي بالسَّ
أمــٌر ممكــن. هــذا، ويحتــاج تطبيــق هــذه الخطــط الجديــدة 
الّطبقَتــني  يف  والتَّواُفــقِ   ، ِوّيــةِ الرَّ إىل  األرايض  الســتعامل 
ــْن  ــوال. ولك ــد األح ــتمرَاِر يف رص ــة، واالس ــة واالّتحادّي املحلّي
 ُ ــرسِّ ــي ُتَي ــاَدِة الت ــة امُلعت ــؤّدي إهــامل املشــاركة العاّم ــد ي ق
ــُل مســاكن  ــا َفْص ــك. وأّم ــَد ذل ــة إىل تأخــرٍي َبْع رسعــة التنمي
الالجئــني مــن املناطــق الســكنّية وأســباب الراحــة يف األحيــاء 
ــاعنَي إىل  ــني الّس ــىل الالجئ ــع ع ــة، تق ــات إضافّي ــرْيُ تحّدي فُيث

ــدة.  ــة جدي ــهم يف مدين ــاِء َعْيِش إرَس

لــني  فقــي الّنظــام الــذي يكــون فيــه أكــُر الالجئــنَي ُمعوِّ
يف إســكانهم عــىل الحكومــة، كالّنظــام الــذي يف َهمــرُبغ، 
ــٌر حســٌن  ــط الحــرضّي أث ــديس التخطي ميكــن أن يكــون ملهن
ــة االندمــاج، وذلــك مــن خــالل تأثريهــم يف توزيــع  يف تجرب
ــذايّت  ــاء ال ــاج واالكتف ــكان يف االندم ــكايّن. فللم ــاكن امل املس

الَوْصــِل  أحبــاُل  إذ  شــأٌن. 
الَفــرِْد  مــكان  بــني  وثيقــٌة 
لثقافــٍة  وتعرُّضــه  وتجربِتــه 
عــىل  وقدرتــِه  جديــدة، 
الوصــول إىل أنظمــة الدعــم 
القامئــة وإىل الفــرص التعليمّية 
واالقتصادّيــة. ولــذا َيَقــُع مركز 
التخطيــط  مهنــديس  تأثــري 
الحــرضّي يف مرحلــة اختيــار 
فعظيــٌم  اإلســكان.  موضــع 
بأِدّلــة  يــؤىت  أن  شــأن  هــو 
موصولــٍة  إضافّيــة،  مكانّيــة 
ــرْب  ــاج –كالُق ــة االندم بتجرب
الســكنّية  املناطــق  مــن 
ئيــة  إلحصا ا ســات  لدرا وا
الســّكانّية يف األحيــاء– التــي 
اختيــاِر  تحســنَي  َتِزيــُد  قــد 
موضــع اإلســكان، ومشــاركِة 
املجتمــع املحــّي، وُتهيِّــُئ ملهنــديس تخطيــط املدينــة أن 
ــنَي  ــاَم الالجئ ــي أم ــي ُتْخ ــَع الت ــة املواض ــوا يف األولوّي م ُيقدِّ

ســبيَل االندمــاج الــذي هــو أســهل.

ومــن املهــم ِذْكــُر أّن َهمــرُبغ خصوصــاً مدينــٌة غنّيــة، َقــدرَْت 
عــىل تويــل مشــاريَع تنميــٍة جيــدة بفاِئــِض ميزانّيتهــا، 
ــون  ــد ال يك ــم، ق ــة. نع ــة االّتحادّي ــن الحكوم ــٍم م ــع َدْع م
ــرُبغ  ــا لَهم ــنَي م ــي تســتقبل الالجئ ــات الت ــن البلدّي ــرٍي م لكث
ــّدُم  ــرُبغ، ُتق ــة َهم ــَج سياس ــّن نتائ ــة، ولك ــوارد مالّي ــن م م
دروســاً بــنَي يــدي البــالد التــي تطلــب ُطُرقــاً ُمْبَدعــًة، لبــدء 
ــكان  ــة، إلس ــورِة الكلف ــدة ميس ــكنّية جدي ــداٍت س ــاِء وح بَن
ــا األرايض  ــلُّ فيه ــي تق ــة الت ــق الحرضّي ــنَي يف املناط ش امُلهمَّ

ــة. ــاء والتنمي ــة للبن القابل

 jswolff@stanford.edu ِجِسكا َسْيِدي ُولف 
مديرَُة برامج، يف مخترب سياسة الهجرة، بجامعة ستانُفرد 

/https://immigrationlab.org وباحَثٌة، يف مرشوع الالجئني 
يف املدن )Refugees in Towns(، بجامعة تفتس

1. َمن شاء الوقوف عىل معطيات الواصلنَي إىل َهمرُبغ كلَّ شهٍر، ومعطياِت بناِء املساكن 
www.hamburg.de/sfa-lagebild :الجديدة فيها، َفلَيْنُظرها يف

2. هذه املقالة مبنّيٌة عىل بحٍث ملؤلِّفِتها عنوانه: التخطيط لالستفادة من األرايض يف َغْمرَِة 
‘أزمة الهجرة’: إنشاء تعريٍف مكاينٍّ الندماج الالجئني.

 Wolff J S )2018( Land Use Planning Innovations in the Midst of a
 ‘Migration Crisis’: Developing a Spatial Definition of Refugee Integration

 https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/118228

مساكن مؤّقتة من صفيح لطالبي اللجوء، تقع يف َمْوضِع َتْعمرٍي حرضّي )انظر َمنَظرَُه من الجّو يف الصفحة املقابلة( يف حّي َهاِفنِسِتي بَهمرُبغ، ليَس يجاوره يشٌء 

من أسباب الراحة والخدمات، وليَس فيه من الجريان الساكنني أحد.
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