
1717 وجهة الوصول: أوروبا نرشة الهجرة القرسية 51

www.fmreview.org/ar/destination-europeيناير/كانون الثاين 2016 

شبكة من املخيامت يف الطريق إىل أوروبا 
إريت كاتس 

يف حني قد تبدو املخيامت املؤقتة كتلك التي انترشت يف جميع أرجاء أوروبا أماكن ذات موارد وقوة ال 
توفرها معسكرات االحتجاز التي تديرها الدولة ال مُيثل أيٌّ من هذه األماكن حاًل نهائياً. 

رصخ  التي  الكلامت  هي  هذه  كانت  للمخيم.«  ال  للمخيم.  »ال 
بها الالجئون وهم يف طريقهم إىل النمسا حني رفضوا الرتجل من 
القطار بعد أن أوقفته الرشطة املجرية يف بلدة بيجكة حيث يقع 

أحد مخيامت الالجئني الرئيسية يف الدولة.

اللجوء  الالجئني وطالبي  العقد األخري، تزايدت أعداد  وعىل مدار 
املحتجزين يف مخيامت مغلقة لالجئني ومراكز االحتجاز األوروبية 
وقد افتتحت »مراكز معالجة الطلبات« أيضاً للمهجرين يف بلدان 
أكانت  سواء  املرافق  تلك  تكون  ما  وغالباً  أوروبا.  خارج  العبور 
بها  املحتجزين  لصحة  ومدمرة  مروعة  خارجها  أم  أوروبا  داخل 
بدنياً وعقلياً. ومبا أنَّ معظم املخيامت تديرها رشكات خاصة، فغالباً 
ما تكون مغلقة يف وجه وسائل اإلعالم والناشطني االجتامعيني ما 

يعزل املحتجزين بها بعيداً عن متناول الرقابة املتحرضة.

وعىل غرار مخيامت الالجئني يف مواطنهم األصلية، تقع معسكرات 
االحتجاز األوروبية يف مناطق نائية وبعيدة عن املناطق السكنية 
األخرى واملراكز الحرضية ما يبقي املحتجزين بعيدين عن األنظار 
ويفصلهم عن بقية السكان. وبالتايل، رصاخ الالجئني »ال للمخيم« 
عميل  رفض  املغلقة  األماكن  هذه  مثل  إىل  لنقلهم  ومقاومتهم 

لعزلهم عن العامل وإيقافهم ألجل غري مسمى يف موقع تعسفي. 

املخيامت املؤقتة
استمرار  عىل  ويرصون  التنقل  بحرية  قرساً  رون  امُلهجَّ يطالب 
رحالتهم إىل الوجهة املفضلة لديهم ويرفضون البقاء يف مخيامت 
لكنَّ  عليهم.  الرقابة  ولتحكم  لتساعدهم  السلطات  أقامتها 
بأنفسهم  املؤقتة  مخيامتهم  نفسه  الوقت  يف  ينشؤون  رين  املهجَّ
ضمن مساعيهم الرامية إىل شق طريقهم يف أوروبا. وشاعت تلك 
وكاليه  وباريس  برلني  مثل  األوروبية  املدن  يف  املؤقتة  املساحات 
رين  املهجَّ تحركات  من  كجزء  املايض  العقد  مدى  عىل  وباتراس 
الذين أنشؤوها وأقاموا فيها. وغالباً ما ُتخىَل هذه املخيامت وُتهَدم 
بعد فرتة قصرية وأحياناً يجري ذلك ملجرد الرغبة يف إعادة بنائها 

بشكل مختلف أو يف مكان جديد. 

وكجزء من التنقالت املتزايدة لالجئني عرب املجر، أنشئ مخيم مؤقت 
انتظر  حيث  كيليتي  قطار  محطة  يف  بودابست  مدينة  قلب  يف 
النمساوية.  الحدود  إىل  لنقلهم  للقطارات  مهاجر  ألفي  من  أكرث 

اليونانية حيث  ليسبوس  جزيرة  املؤقتة عىل  املخيامت  وانترشت 
ينتظر آالف الالجئني صدور الوثائق التي متكنهم من امليض قدماً. 
وأقيمت مؤخراً املخيامت املؤقتة يف باريس كتلك املوجودة تحت 
جرس شارل ديغول وتحت جرس الشابيل للسكك الحديدية الذي 

هدمته الرشطة بعد بضعة أسابيع قليلة من بنائه. 

رت يف أماكن أخرى يف جميع أرجاء  وأقيمت مخيامت مامثلة وُدمِّ
اليوناين  باتراس  ميناء  مخيم  وهناك  األخري.  العقد  خالل  أوروبا 
قامئاً  وظل  أفغانستان  من  الجئ  ألف  من  أكرث  يؤوي  كان  الذي 
لعدة سنوات حتى ُهِدم يف يوليو/متوز 2009. ولعل مخيم »الغابة 
خمسة  من  أكرث  يوجد  حيث  الفرنيس  كاليه  ميناء  يف  الجديدة« 
آالف مهاجر من الرشق األوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا ينتظرون 
الحصول عىل وثائق أو فرصة لعبور الحدود إىل اململكة املتحدة 
أشهر مخيم مؤقت يف أوروبا. وبالرغم من هدم مخيم »الغابة« 
مخيم  إقامة  يربهن  سنوات،  لبضعة  ظل  الذي   2009 يف  السابق 
للمهجرين  امللحة  االحتياجات  أنَّ  عىل  نفسها  املنطقة  يف  جديد 

أقوى من سياسات الدولة. 

موقعها  ويف  بقائها  مدة  يف  املؤقتة  املخيامت  هذه  اختالف  ومع 
ومن أقاموها وطريقة بنائها ووظيفتها، فقد أنشأها جميعاً أفراد 
أثناء  يف  مؤقتاً  ملجأً  واألطفال  والنساء  الرجال  ليجد  مهاجرون 
رحالتهم عرب أوروبا. ويحظى املقيمون يف مثل هذه املخيامت غالباً 
بدعم نشطاء املنظامت غري الحكومية واملتطوعني من املجتمعات 
خالل  من  الالجئني  يساعدون  الذين  واملواطنني  املجاورة  املحلية 

أعامل مختلفة من التضامن والدعم.

العزلة واالنتقال
تسـاعد املخيـامت املؤقتـة عـىل إظهـار املهاجريـن املاكثـني فيهـا 
هـذه  إنَّ  إذ  العـام،  الجمهـور   أنظـار  عـن  حجبهـم  مـن  بـدالً 
املخيـامت غالبـًا مـا تقـام يف مناطـق ليسـت بعيـدة عـن البيئـات 
املبنيـة املوجـودة ورمبـا تقـام يف املراكـز الحرضيـة أو يف ضواحـي 
املـدن. وتوصـف هـذه املخيـامت بأنَّها مسـاحات قـذرة تفتقر إىل 
أدىن متطلبـات الظـروف الصحيـة ومـا هـي إال مواقـع بائسـة ال 
ميكـن اإلشـادة بهـا. ومع ذلـك، عىل عكـس مرافق »االحتجـاز« أو 
»االسـتقبال« املغلقـة التـي تقيمهـا الدولـة وتفـرض عـىل قاطنيها 
العزلـة وتحرمهـم الحريـة، أنشـئت هـذه املخيـامت املؤقتـة عـىل 
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يـد قاطنيهـا بأسـلوب واسـع الحيلـة إلبقائهـم عـىل قيـد الحيـاة 
رون قواهـم من خالل  ولتصبـح أحيانـاً مواقع يسـرتد فيهـا املهجَّ
بنـاء مسـاحاتهم الخاصـة. وتصبـح هـذه املخيـامت أيضـاً جزءاً 
مـن البيئـات الحرضية وتسـبب صدامات مع السـكان املحليني. 
يف  بعيـداً  باحتجازهـم  »املشـكلة«  إخفـاء  عـن  بـدالً  ولذلـك، 
املناطـق النائيـة، تجعل هـذه املخيامت الوضع منظـوراً وتحوله 

إىل قضيـة سياسـية. 

ويف حـني أنَّ املخيـامت التـي تقيمهـا الدولـة غالبـاً مـا تسـتمر 
لفـرتات طويلـة مـن الوقـت، ال تبقـى املخيـامت املؤقتـة قامئـة 
إال ملـدد قصـرية جـداً. وقـد يبـدو بنـاء هـذه املخيـامت املؤقتة 
عشـوائياً متامـاً إذ ُتقـاُم يف أوقـات وأماكـن غري متوقعة بالنسـبة 
ملختلـف الظـروف االجتامعيـة واالقتصاديـة والسياسـية. لكـنَّ 
التقييـد القـرسي للحركـة سـيؤدي حتـاًم إىل تشـكل املخيـامت. 
فيهـا  التـي ميكـث  املخيـامت  تنمـو برسعـة هـذه  مـا  وغالبـاً 
تصبـح  ثـم  التاليـة  إىل وجهتهـم  مغادرتهـم  منتظريـن  النـاس 
ظاهـرة للعيـان بعـد أن تشـّكل اختناقاً مع تشـديد السياسـات 
الحدوديـة التـي قـد تعيق بعض مسـارات الهجـرة إعاقة مؤقتة 

أو دامئـة. 

مثل  يف  ولغوياً  وثقافياً  اجتامعياً  قرساً  رون  امُلهجَّ ُيعزَل  ما  وغالباً 
الالجئني  للمخيم« مطالب  املخيامت. وتعكس رصخات »ال  هذه 
الشخصية والسياسية بعدم إيقافهم واحتجازهم يف ظروف مروعة 
لفرتات زمنية غري معلومة يف أماكن ال يرغبون يف البقاء بها. ومع 
أنَّ هذه املخيامت املؤقتة تدل عىل سعة حيلة هؤالء الناس فهي 

ليست أماكن مالمئة للعيش.

ملخيامت  حاجة  مثة  كان  فــإذا  منظورها.  تغيري  ــا  أوروب وعىل 
تستضيف املهاجرين مؤقتاً، فال يجب إقامتها يف مناطق نائية بل 
ضمن البيئة املدينية املتحرضة. واألهم من ذلك أنَّه ال بد من متكني 
هؤالء املستضعفني للتنقل إىل األمام بدالً من أن يعلقوا مكرهني يف 
مساحات مؤقتة. هذه املساحات املؤقتة موجودة جغرافياً ضمن 

أوروبا لكنَّها يف الواقع العميل مل تتخطَّ أعتابها. 
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الحرضية، قسم الهندسة املعامرية، جامعة كامربيدج، ومدير 
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