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لحة
التّخطيط الحرضيّ إلسكان الالجئني :استجاب ًة للحاجات ا ُمل َّ
ِج ِسكا َس ْي ِدي وُلف

مبغ ،الذي َ
نشأ وتط ّو َر استجاب ًة ملَقد َِم أعدا ٍد عظيمة من طالبي
يُقدّم منو َذ ُج التخطيطِ الحرضيّ يف هَ ُ
ّروس يف َر ْس ِم سياسات إسكان الالجئني.
اللجوء عا َم  ،2015بني يدينا عدداً من الد ِ

بــن شــهر يناير/كانــون الثــاين مــن عــام  2015وشــهر ومواطنــي البلــد ا ُملض ّيــف .وعــى الرغــم مــن مقاربــة املدينــة
2
ـر َغ يف شــا ِّيل الجديــرة باالهتــام ،ال يخلــو األمــر مــن التحدّ يــات.
ديســمرب/كانون األول مــن عــام َ ،2019قـ ِد َم هَ مـ ُ
أملانيــا  82ألـ َ
ناســها مليــونٌ
ـرغ مدينـ ٌـة َع ِديــدُ ِ
ـئ ،وهَ مـ ُ
ـف الجـ ٍ
الع ْ
ــر ( .)1.77املوضع واالندماج
وســبعة أعشــار املليــون وســبعة أعشــار ُ
و ُيــو َك ُل أمــ ُر الالجئــن يف أملانيــا إىل  16واليــةَ ،و ْفــقَ َ
ـر الــذي
ــام نظ ـراً إىل
َ
الحاج ـ ِة ا ُمل َّ
لحــة إىل بنــا ٍء إضــا ّيف ،وإىل ال ُيـ ْ ِ
نظ ِ
ـم عــى عــدد السـ ّ
الوطنــي ،التــي
يحــهُ ال ِفقــرة الجديــدة يف قانــون البنــاء
ـكان واإليـرادات الرضيب ّيــة ،فــرد ُت ِت ُ
ّ
توزيـ ٍ
ـع قائـ ٍ
عــى ا ُملــدُ نِ ا ُمل ّ
َ
بالســكان مــن الالجئـن عــددٌ كثــر ،عــى أجــازت بنــا َء مســاكن لالجئــن يف املناطــق غــر الســكن ّية،
كتظــة ُّ
حســب مســاحة األرايض القابلــة للبنــاء والتنميــة .وقــد ُو ِك َل نظ ـراً إىل ِّ
ـرغ
كل ذلــك ،تزاي ـ َد بنــاء حكومــة املدينــة يف هَ مـ ُ
ُّ
مــرغ ،عمــ ًا مبــا يوجبــه نظــام التوزيــع ،أمــ ُر إقامــ ِة ملواضــع إســكانٍ يف أمكنــة بعيــدة حــوايل املدينــة ،كل مــكان
إىل هَ ُ
نحــ ٍو مــن َ 46
ـي موضــع إســكانٍ ،
ألــف
ٍ
الجــئ فيهــا .فــأدّت الزيــادة الرسيعــة أبعــد مــن اآلخــر .فعــى ســبيل املثــالُ ،ب ِنـ َ
ـرغ إىل أن تســتفحل ِق ّلــة قــدرة اإلســكان مســاكنه مــن صفيــح ،ليســتوعب مــن النــاس  ،712واســمه
يف عــدد ســكان هَ مـ ُ
حــي اســمه
رخ ْن َب َو ْر َش ْت َّاســا ( ،)Kirchenpauerstrasseيف
االجتامعــي التــي كان قليلــ ًة أصــ ًا (ففــي شــهر ديســمربِ /ك ِ
ٍّ
ّ
نســ ِتي ( ،)HafenCityيقــع عــى ُب ْعــ ِد عرشيــن دقيقــة
كانــون األول عــام  2014مل يتجــاوز عــدد َم َرافــق اإلســكان  79هَ ا ِف ِ
ـكن عــى التقريــب ،)1وأيض ـاً كان مــن ّ
َم ْرفق ـاً ،فيهــا  11ألـ َ
محط ـ ٍة لوســائل النقــل ،يف وســط موضــع بنــا ٍء حــريّ ،
ـف مسـ ٍ
يف املدينــة مواضــع قــارصة عــن التنميــة الجديــدة الســتيعاب ليــس فيــه مــن الجــران الســاكنني أحــد .ثــم موضـ ٌـع آخــر،
َمــن َق ـ ِد َم مــن الالجئــن.
إشــن َلند ال ّثــاين (Am
يســتوعب  700إنســان ،اســمه آم ِ
ُ
أرض زراع ّيــة ،مفصولــ ٍة مــن
 ،)Ashenland IIأ ِق َ
يــم يف ٍ
وفاص ُلهــا ِســ َك ُك حديــ ٍد غــر
ـر ِع فيهــا ،اقــرح رئيــس األحيــاء الســكن ّية املجــاورةِ ،
وإلخــاء الســبيل لتنميــة اإلســكان ا ُملـ َ
ّ
كــن اجتيازهــا.
بلد ّيــة هَ ُ
مــرغ تعديــ ًا لقا ُنــونِ البنَــا ِء االتحــاديّ ليســمح ُم ْم ٍ
ببنــاء مســاكن لالجئــن مؤ ّقتــة يف مناطــق غــر ســكن ّية،
ومنهــا املناطــق الصناع ّيــة ،ومواقــف الســيارات ،واملواضــع ومــن التحــدُّ ث إىل الالجئــن ،كان مــن الواضــح أنهــم ّ
يفضلــون
التجار ّيــة ،وذلــك ملــدة تقــع بــن ثــاث ســنني وخمــس ســنني .اإلقامــ َة يف مناطــق حرض ّيــة أكــر مــن مناطقهــمّ ،
ألن فيهــا
و ُق ِصــ َد بهــذه ّ
أعظــم ،وقربــاً مــن رضوب
الخطــة إىل متكــن بنــا ِء مســاكنَ مؤ ّقتــة وإىل قــدراً مــن املســاكن والوظائــف
َ
ً
ً
ـر النقــص الواقــع يف اإلســكان االجتامعــي .وقــد وافقــت
نــاس أكــر تن ّوعــا ،ومــدّ ا لألحبــال االجتامع ّيــة إىل املعــارف
ٍ
َجـ ِ ْ
الحكومــة اال ّتحاديــة عــى ّ
الخطــة يف عــام  2014فأق ـ ّرت أن املقيمــن هنــاك مــن أصدقــاء وأفـراد أرسة .ففــرص اإلندمــاج
ـم ُو ِّس ـ َعت يف عــام تقـ ُّ
ـل عــى حســب ُب ْع ـ ِد إنشــاء مواضــع اإلســكان الجديــدة
تعمــل بهــا حكومــات املــدن يف البــادُ ،ثـ َّ
ّ
مــرغ مــن الخطــ ِة الجديــد ِة عــن األحيــاء الســكن ّية األخــرى ،والتّصميــم الــذي عليــ ِه
 .2015فاســتفادت حكومــة هَ ُ
متــام االســتفادة؛ إذ فتحــت أكـ َر مــن  50موضعـاً جديــداً منـ ُـذ املوضــع .فكثـ ٌر مــن املواضــع غــر موصولـ ٍة بشــوارعَ  ،و ُق ِصـ َد
انقــى عــام .2014
بتصميمهــا إىل أن تكــون مؤ ّقتــة .ومجــا َور ُة مواضــع اإلســكان
َ
التفاعــل ،بــن الالجئــ َ
ن وبــن
يــر
األحيــا َء الســكن ّي َة ُي ّ ُ
ـرغ بديـ ًا الالجئـ َـن والســكان املحل ّيــن ،و ُك َّلــا َب ُعـد ْ
َت مواضــع اإلســكان
هــذا ،و ُت ِتيـ ُ
ـح مقاربــات التخطيــط الحــريّ يف هَ مـ ُ
مــن التيــار
الرئيــس لخطــط إســكان الالجئــن وسياســاته ،مــن املناطــق الســكن ّية وأســباب الراحــة التــي فيهــا ،كان
ِ
وذلــك مــن خــال مــا يــي )1 :إنشــاء مســاكن مؤقتــة أمدهــا االندمــاج عــى الالجئــن أصعــب .أضــف إىل ذلــكّ ،أن تحديـ َد
زمنــي يعنــي أنهــا ســ ُت َعا ُد يف
قســ َم ِة -منــذ مواضــع اإلســكان هــذه بحــ ٍّد
قصــر )2 ،وتيســر انتقــالٍ بــن املر ِ
احــلِ ا ُمل َّ
ّ
ابتدائهــا -لإلســكان الطــارئ والتنميــة الطويلــة األمــد ،وذلــك آخــر املطــاف إىل مــا كانــت عليــه يف االســتعامل ،ف ُيضطــ ُّر
بزيــادة قــدرة اإلســكان االجتامعــي ،فينتفــع ٌّ
كل مــن الالجئــن ســاكنوها إىل أن يجــدوا ألنفســهم مســاكن غ َريهــا.
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ويف َ
إنشــا ِء مواضــع اإلســكان
ـرغ اليــو َم ارتــدادٌ عريــضٌ
بهَمـ ُ
عــن وجهــه لســب َبني :األ ّولّ ،
أن
الســكان املحل ّيــن ال يريــدون
ـام يف أحيائهــم
ُبنْيانـاً كبــراً ُي َقـ ُ
لالجئــن (وتعريــف ‘الكبــر’
ّ
الســكان ّية
عنــد الجمعيــات
موضــع أكــرَ
ــع
هــو أن َي َس َ
ٌ
مــن  300إنســان) ،والثــاين،
ّ
أن اختيــار تلــك املواضــع
يتضمــن املشــاركة
مل
ّ
العا ّمــة التــي عليهــا العــادة
(واملشــاركة العا ّمــة هــي ْأن
ختصــ َ
ن وغــر
ُت َعــا َر آرا ُء ا ُمل ّ
املختصــن يف املســائل ُأ ُذنــاً
ّ
صاغيــة) .إذ أنشــأت أحيــاء
جمعيــات ّ
حلقــات
ســكان ّية جديــدة أو حشــدت
كثــرة
ٍ
ٍ
ُ
مــن النــاس ُمؤ ّلف ـ ًة مــن قبــل ،أنشــأتها لرفــع دعــاوى عــى
ـض السـ ّ
ـع يف كثـ ٍر مــن الحــاالت ُب ْغـ ُ
ـكانِ املحل ّيني
املدينــة .و ُق ِّنـ َ
ُ
ّ
ــم
لخطــط البنــاء
بقنــاع دعــاوى قانونيــة تدافــع عــا أب ِه َ
ِ
مــن سياســات املحم ّيــات الطبيعيــة وعـ ّ
ـا هُ ـ ِّد َد باإلنق ـراض
بقريــب مــن ِّ
كل
مــن أنــواع الشــجر .وقــد فــازت املدينــة
ٍ
الدعــاوى الـــ 40املرفوعــة عليهــا ،إ ّال ّ
أن اإلجـراءات القانون ّيــة
ّ
َ
أخــرت البنــا َء يف كثـ ٍر مــن املواضــع إىل مــا بـن ســتة شــهور
ّ
ً
َّ
ْ
َ
و 18شــهرا .وملــا كان الالجئــون َيقدمــون كل يــوم ،كان ال
ــع الحكومــ َة املحل ّيــة مزيــدٌ مــن التأخــر .ثــم جــاء يف
َي َس ُ
جريــت مــع مهنــديس تخطيــط املدينــة ّ
ْ
أن مــن
مقابــات ُأ
ٍ
نتيجــة مــا ســبق ِذ ْك ـ ُره ،بــدؤوا يقصـ َ
ـدون إىل تحديــد كث ـ ٍر
ً
مــن مواضــع إســكان الالجئــن يف األحيــاء األكــر فقـرا ،وهــم
راجـ َ
ـون أن يكــون الســكان املحل ُّيــون إ ّمــا ال يقــدرون عــى
ً
االعــراض قانونيــا أو ال يرغبــون يف ذلــك .وأ ّمــا عنــد غــر
هــؤالء مــن مهنــديس تخطيــط املدينــة ،فــكان مــن نتيجــة
مــا ســبق ِذ ْكــ ُرهّ ،
أن تحديــد مواضــع إســكان الالجئــن يف
ـب يف يشء.
األحيــاء األكــر فق ـراً هــو أمـ ٌـر ليــس مــن
ُ
التناسـ ِ
وملــا كان يف شــهر أكتوبر/ترشيــن األول مــن عــام ،2015
الض ُ
وكان ّ
غــط عــى إســكان الالجئــن قــد زاد ،أعلنــت
الحكومــة املحل ّيــة عزمهــا عــى إنشــا ِء وحــد ٍة ســكن ّية دامئــة
مــرغّ ،
يف ِّ
كل وحــد ٍة منهــا ُتســ ِكنُ
حــي مــن أحيــاء هَ ُ
كل ٍّ
ُ
ً
آالف إنســان .وأ ِريــ َد لبنــاء هــذه الوحــدات
نحــوا مــن ِ 3
ـي الفــدرا ّيل وأن
أن يكــون َو ْفــقَ معايــر اإلســكان االجتامعـ ّ

ُت ْح َجــ َز الوحــدات لالجئــ َ
ن حــراً  15ســن ًة ،فبعــد ذلــك
الوقــت ســيصبحون جــزءاً مــن كتلــة اإلســكان اإلجتامعــي
ـع مــا
يف املدينــة ،ثــم بعــد  30ســنة يجــوز ُملن ِْشــئها أن يبيـ َ
فيهــا مــن ُّ
الشـ َقق .ور ّداً عــى ذلــكَ ،ح َشـد ْ
َت مجموعـ ٌـة مــن
ّ
ّ 13
نشــئوا فريقـاً
منظمـ ًة مــن ُمنظــات األحيــاء الســكن ّية ل ُي ِ
مــرغ لجعــل االندمــاج أفضــل’ (Hamburg für
اســمه ‘هَ ُ
ـس مــن الحكومــة ْأن تحــدَّ عــدد
 ،)gute Integrationفالتمـ َ
الالجئــن املقيمــن يف ِّ
كل موضــع مــن مواضــع اإلســكان.
ّ
ْ
ّ
وقــال قــا َد ُة الفريــق مؤكديــن إن َدف َعهُــم خطــة اإلســكان
مل تكــن اعرتاضـاً عــى اســتقبال الالجئــن ،بــل كانــت مبــادر ًة
أهل ّيــة ُمل َســاندة االندمــاج .ثــم جــا َء شــهر يوليو/متــوز مــن
عــام  ،2016فأَبرمــت الحكومــة املحل ّيــة اتفاقــات بينهــا وبــن
ـئ يف
 13جامع ـ ًة ســكان ّيةْ ،أن ال ُيس ـ َكنَ أكــر مــن  300الجـ ٍ
ِّ
كل موضــع مــن مواضــع إســكان الالجئــن.

دروس ُم ْس ٌ
تقاة من سياسة اإلسكان الحرضيّ
ٌ

َ
مــرغ أنظمــ َة التخطيــط الحــريّ لتهيئــ ِة
اســتعم ُل هَ ُ
ّ
ـتحقُّ
االهتــام ،إن
مســاكنَ مؤقت ـ ٍة وبعيــدة األمــد أمـ ٌـر يسـ
ـج إســكان الالجئـ َ
ن الحرض ّيـ ِة
هــو ِق ْيـ َ
ـس إىل غــره مــن برامـ ِ
يــح إعانــات اإليجــار والحوافــز يف بغيــة التنميــ ٍة
التــي ُت ِت ُ
التزا ُيد ّيــة .إذ ُت ِّ ُ
بــن الــدروس ا ُمل ْســتقا ُة مــن مقاربــ ٍة يف
إلدمــاج إســكان الالجئــن يف
املدينــة مل يســبق لهــا مثيــل،
ِ
أســاليب جديــد ًة
والخــاص باألحيــاء،
الوطنــي
التخطيــط
َ
ّ
ّ
قابلـ ًة للتحويــل يف َرد ِْم ال ُهـ ّو ِة بــن مراحــل ال َغـ ْو ِث والتعمــر
ـات
سياسـ ِ
ا ُمل ِ
نفصــلِ بعضهــا مــن بعـ ٍ
ـض مــذ كانــت .ولِطبي َعـ ِة َ
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ِجسِ كا وُلف

ُ
ٌ
شــأن .إذ
أحبــال ال َو ْصــلِ
ٌ
َ
وثيقــة بــن مــكان الفــ ْر ِد
وتجرب ِتــه وتع ُّرضــه لثقافــ ٍة
جديــدة ،وقدرتــ ِه عــى
الوصــول إىل أنظمــة الدعــم
القامئــة وإىل الفــرص التعليم ّية
ـع مركز
واالقتصاد ّيــة .ولــذا َي َقـ ُ
تأثــر مهنــديس التخطيــط
الحــريّ يف مرحلــة اختيــار
فعظيــم
موضــع اإلســكان.
ٌ
هــو شــأن أن يــؤىت بأ ِد ّلــة
مكان ّيــة إضاف ّيــة ،موصولــ ٍة
بتجربــة االندمــاج –كال ُقــ ْرب
مــن املناطــق الســكن ّية
والدراســات اإلحصائيــة
ّ
الســكان ّية يف األحيــاء– التــي
ضع َت ْعم ٍري حرضيّ (انظر م َ
َ
حي هَ افِنسِ تِي به ُ
َمبغَ ،
َنظ َرهُ من الج ّو يف الصفحة املقابلة) يف ّ
َ
ليس يجاوره يش ٌء قــد ت ِزيــدُ تحســن اختيــا ِر
مساكن مؤ ّقتة من صفيح لطالبي اللجوء ،تقع يف َم ْو ِ
وليس فيه من الجريان الساكنني أحد.
من أسباب الراحة والخدماتَ ،
موضــع اإلســكان ،ومشــارك ِة
مــرغ التقدُّ م ّيــ ِة ،ولِالبتــكار الــذي املجتمــع املحــ ّ
َ
ي ،و ُته ِّيــئُ ملهنــديس تخطيــط املدينــة أن
الالجئــن األخــر ِة ،يف هَ ُ
َ
ْ
ُ
ُخْ
املواضــع التــي ت ــي أمــا َم الالجئــ َ
ن
ـع ُيق ِّدمــوا يف األولو ّيــة
للس ـن َِن الحســنة الجديــرة أن ت َّت َبـ َ
َ
فيهــا ،أن يكونــا مثالــن ُّ
َ
يف املنظــات اإلنســان ّية اإليوائ ّيــة ويف الحكومــات املحل ّيــة
ســبيل االندمــاج الــذي هــو أســهل.
ـع اإلســكان لت َْشـ َ
ـمل املجتمعــات
التــي تســعى إىل توســيع ُر َقـ ِ
ْ
ّ
ـرغ خصوصـاً مدينـ ٌـة غن ّيــةَ ،قــد َرتْ
املهمشــة.
ومــن املهــم ِذكـ ُر أن هَ مـ ُ
املحل ّيــة َّ
ــض ميزان ّيتهــا،
عــى متويــل
َ
مشــاريع تنميــ ٍة جيــدة بفا ِئ ِ
ّ
َ
َ
ّ
الجــئ يف
ألــف
إســكان نحــ ٍو مــن 38
وإن
ْــم مــن الحكومــة اال ّتحاد ّيــة .نعــم ،قــد ال يكــون
ٍ
أقــل مــن مــع َدع ٍ
َ
ُ
ّ
َ
ٌ
ســنتني لنجــاز عظيــم ،و ُيضــاف إىل ذلــك أن األحاديــث لكث ـ ٍر مــن البلد ّيــات التــي تســتقبل الالجئ ـ َ
ـرغ
ن مــا لهَمـ ُ
التــي أجريــت مــع الالجئــن والســكان املحل ّي ـ َ
مــرغُ ،تقــدّ ُم
ن ومهنــديس مــن مــوارد مال ّيــة ،ولكــنّ
َ
نتائــج سياســة هَ ُ
ُ
ً
أن إحـ َ
ً
ً
بالسـ َواء إىل ّ
ـداث التّحســيات دروس ـا ب ـ َ
ن يــدي البــاد التــي تطلــب ط ُرق ـا ُم ْبدَع ـة ،لبــدء
تخطيــط املدينــةُ ،ت ِشـ ُر َّ
وحــدات ســكن ّية جديــدة ميســور ِة الكلفــة ،إلســكان
أمـ ٌـر ممكــن .هــذا ،ويحتــاج تطبيــق هــذه الخطــط الجديــدة بنَــا ِء
ٍ
الســتعامل األرايض إىل ال َّر ِو ّي ِــة ،والتَّوا ُف ِــق يف ّ
شــن يف املناطــق الحرض ّيــة التــي ُّ
هم َ
تقــل فيهــا األرايض
الطبقتَــن ا ُمل َّ
املحل ّيــة واال ّتحاد ّيــة ،واالســتم َرا ِر يف رصــد األحــوال .ولكــنْ القابلــة للبنــاء والتنميــة.
ـر
قــد يــؤدّي إهــال املشــاركة العا ّمــة ا ُملعتــا َد ِة التــي ُت َيـ ِّ ُ
رسعــة التنميــة إىل تأخ ـ ٍر َب ْع ـ َد ذلــك .وأ ّمــا َف ْصـ ُ
ـل مســاكن ِج ِسكا َس ْي ِدي وُلف jswolff@stanford.edu
ُ
ُ
الالجئــن مــن املناطــق الســكن ّية وأســباب الراحــة يف األحيــاء مدي َرة برامج ،يف مخترب سياسة الهجرة ،بجامعة ستانفرد
الســاع َ
ني إىل  https://immigrationlab.org/وباح َث ٌة ،يف مرشوع الالجئني
ف ُيثـ ُ ْ
ـر تحدّ يــات إضاف ّيــة ،تقــع عــى الالجئــن ّ
يف املدن ( ،)Refugees in Townsبجامعة تفتس
إرســا ِء َع ْي ِشــهم يف مدينــة جديــدة.
َ
فقــي النّظــام الــذي يكــون فيــه أكــ ُر الالجئــ َ
ن ُمع ِّولــن
مــرغ،
يف إســكانهم عــى الحكومــة ،كالنّظــام الــذي يف هَ ُ
ميكــن أن يكــون ملهنــديس التخطيــط الحــريّ أثـ ٌـر حســنٌ
يف تجربــة االندمــاج ،وذلــك مــن خــال تأثريهــم يف توزيــع
املســاكن املــكا ّين .فللمــكان يف االندمــاج واالكتفــاء الــذا ّيت

مبغ َّ
َ .1من شاء الوقوف عىل معطيات الواصل َ
ومعطيات بنا ِء املساكن
كل شه ٍر،
ِ
ني إىل هَ ُ
الجديدة فيهاَ ،فل َين ُْظرها يفwww.hamburg.de/sfa-lagebild :
بحث ملؤلِّف ِتها عنوانه :التخطيط لالستفادة من األرايض يف َغ ْم َر ِة
 .2هذه املقالة مبن ّي ٌة عىل ٍ
تعريف مكا ٍّين الندماج الالجئني.
‘أزمة الهجرة’ :إنشاء
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