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مخيم يعاد تعريفه كجزء من املدينة

سرييل هاناب

ُني يف ال لينيري يف جراند-سينت يف جنوب فرنسا مخيم تقليدي لالجئني أم نوع جديد من املناطق
هل ما ب َ
الحرضية؟
كانت مستوطنة ال لينيري املوصوفة هنا مكتظة ومصنوعة من
الكبائن الخشبية .و ُد ِّمرت هذه املستوطنة بحريق َش َّب بها يف أبريل/
نيسان  2017ولكنَّها ظلت سبباً للجدال والخالف بني رئيس البلدية
الداعمة وبني السلطات السياسية املركزية.

وافق أصحاب املصلحة املعنيون من الشعب الفرنيس يف مايو/أيار
 2016عىل وجود املهاجرين يف مخيم ال لينيري يف مدينة جراند-
سينت عىل الساحل الشاميل لفرنسا .وجاء هذا القبول عقب توفري
الخدمات الرئيسية يف املوقع وعقب إنشاء  300كابينة خشبية
من خالل منظمة أطباء بال حدود ومجلس املدينة عىل غري رغبة
الحكومة الوطنية .وبعد عدة أشهر من الحرية والرتددُ ،ا ُّت ِفقَ عىل
أن تدير البلدية والحكومة املركزية ومنظمة أخرى غري حكومية
تسمى أفيجي (( )AFEJIوهي جمعية فالندرز للتعليم والتدريب
والشباب واالندماج االجتامعي واملهني) مخيم الالجئني معاً.
وبذلك مل يعد املوقع معزوالً عن املدينة وال عن التطورات املحلية
األخرى ،وكان قريباً من أكرب مركز للتسوق يف املدينة وأعلنت
البلدية عن رغبتها يف إعادة توجيه خطوط الحافالت بالقرب
من املوقع وإضافة محطات جديدة للحافالت .وكثرياً ما كان
يعرب رئيس البلدية عن رغبته يف وصول جميع سكان البلدة إىل
الخدمات العامة املتعددة واستخدامها ،فهو منوذج مرتوك للمدن

ال للدولة ليجدوا أنفسهم األطراف الرئيسية التي عليها الرتحيب
بالالجئني .وجاء يف بيان مشرتك لرؤساء برشلونة ،وباريس ،ولشبونة
يف مدونة لها يف  13سبتمرب/أيلول َّ 2015
«إن الدول متنح اللجوء
1
ولكنَّ املدن هي التي توفر املأوى».
ومن إنجازات املنظامت الربيطانية والفرنسية يف املخيم أن ر َّكبت
املطابخ الجامعية وغرف تناول الطعام باإلضافة إىل مدرسة ،ومركز
للمعلومات ،ومركز لتعلم اللغات ،ومنطقة للعب .وباإلضافة
إىل تويل شؤون توفري الوجبات الغذائية واملالبس ،قدمت هذه
املنظامت أيضاً مجموعة كبرية من الخدمات بدءاً بدروس التنس
إىل دروس الطهي ،ورفع مستوى الوعي بشأن الزراعة الدامئة.
وباإلضافة إىل مستوصف منظمة أطباء بال حدود ومحطة الصليب
األحمر يف املخيم ،متكن املنفيون من الوصول إىل خدمات الصحة
العامة التي يقدمها املجلس املحيل.
ووفقاً للباحث ميشيل أجري ،يتسم ’املخيم‘ بثالث خصائص
رئيسية .فهو خارج الحدود اإلقليمية :فاملخيم ليس جزءاً من
املنطقة املحيطة ،وهو استثنايئ :فاملخيم ال يخضع للقوانني نفسها
التي تخضع لها الدولة التي يقع فيها املخيم ،واالستبعاد :فاملخيم
هو مؤرش االختالف والتفرقة بني سكانه وبني السكان أو الزائرين
من الخارج 2.توافرت هذه الرشوط إىل حد ما يف جراند-سينت
فقط .وال يقع املخيم خارج نطاق املدينة بل يقع يف قلب الحارضة
مخيم ال لينيري يف غراند-سينثي قرب دونكريك ،أبريل/نيسان .2016
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بالقرب من متنزه خ َّ ب وبحرية خ ّ بة أيضاً كام تخدمه وسائل
املواصالت العامة .أما عن الطبيعة االستثنائية للمخيم فهي حقيقة
واقعية ألسباب عدة ليس أقلها الطريقة التي ظهر بها .وقد
أشار البيان ،الذي و َّقعه رئيس البلدية ومنظمة أطباء بال حدود
والذي ُت ِ َ يف املخيم ،إىل حقوق ساكني املخيم يف الوصول إىل
املأوى ،والحامية ،والنظافة الشخصية ،والغذاء ،والرعاية ،والتَّعليم،
والثقافة ،واملعلومات القانونية املحايدة وذلك لفرتة غري محددة.
وأخرياً ،مل يزل رئيس البلدية يؤكد عىل حقيقة عدم استبعاد قاطني
املخيم من الوصول إىل ٍأي من الخدمات العامة للبلدية بل متاح
لهم الوصول إليها جميعاً حتى لو كان ذلك ال مينحهم الحق يف
الحصول عىل الحقوق التي يتمتع بها املواطنون األوروبيون.
ل

وإذا ما تحدثنا بطريقة رسمية أكرث ،ميكننا القول إ َّنه مل يكن من
املفرتض مجيء أشخاص جدد إىل املخيم مبجرد افتتاحه؛ ففي
الواقع العميل ،مل ُيستَبعد أي شخص عىل األقل حتى أواخر يونيو/
حزيران  .2016وعىل أي حال ،انخفض عدد قاطني املخيم انخفاضاً
ملحوظاً من ثالثة آالف عند افتتاحه يف أواخر عام  2015إىل 700
يف منتصف عام  .2016ومع ذلك ،فقد كان من نتائج تدمري مخيم
’الغابة‘ عكس ما كان متوق ًعا إذ ارتفع عدد قاطني املخيم إىل
 1700ما يفوق قدرة املخيم االستيعابية التي ُت َق َّد ُر ب  700شخص.

وينبغي أن يكون مثل هذا املكان قــادراً عىل أن يصبح مكا ًنا
لإلنتاج االقتصادي .ولذلك ،قد نحتاج إىل ترشيع حق يسمح بظهور
املبادرات االقتصادية الصغرية أو عىل األقل ظهور أماكن تصنيع
ما يسمح بتوفري فرصة عمل لألشخاص .ويف مقال بعنوان ’مخيم
الالجئني املثايل‘ أثارت الصحفية األمريكية ماك ماكليالند الحديث
حول التوتر املستمر بني الخيارين ،وكالهام مر ،املعروضني عىل
الالجئني وهام :إما العيش يف املخيم ،أو الحياة غري املستقرة يف
املدينة كحل ال يقل بشاعة عن حل العيش يف املخيم 3 .وعىل
الرغم من َّأن املدينة قد تبدو أنها تسمح باندماج أفضل لالجئني
فهي ُتع ِّرض املنفيني للعنف والتوتر .ويف وقت من األوقات ،كان
لدى املنفيني يف فرنسا خيار ثالث وهو غابة كاليه الذي يعد ح ًال
وسطاً بني املخيم وبني حالة االستضعاف التي يعيشها الالجئون،
واستمر هذا الوضع حتى إلغاء املخيم يف أكتوبر/ترشين األول
2016.4

مت

ومع ذلك ،فام ُب ِن َي يف ال لينري ُب ِن َي مثله مع الفاعلني املحليني الذين
شاركوا مشاركة منظمة ومتسقة .لكنَّ ال لينري أكرث وأكرب من مجرد
مخيم لالجئني فهي مكان للرتحيب واالندماج ،وكام كتب رئيس
البلدية داميان كاريم ،يف كتابه الذي ُن َ
رش قبل التدمري بأيام قليلة:
«املخيم حي جديد يف مدينتي وسوف أعتني به بهذه الطريقة.
( )....ولن ُيغ َلق املخيم إال عندما يتحسن الوضع الكردي .أو عندما
مستقبل املخيم
ال رر طرق الهجرة أي أحد من الالجئني بعد ذلك .الالجئون هم
5
ً
يتضمن التفكري يف السيناريوهات املستقبلية عددا من مبادئ أصحاب األجندة وهم املسؤولون منها».
املخيم .املبدأ األول يتمثل يف كون املخيم مكاناً ُا ْف ُت ِت َح للوافدين
كام يوفر سهولة املغادرة ملن يرغبون بها .وال ميكن إغالق املخيم سرييل هاناب Ch@air-architecture.com
بل ميكن توسعته أكرث وإال زاد عدد قاطنيه زيادة كبرية .ويف كلتا مهندس معامري ،منظمة األعامل واملدن Actes & Cités
الحالتني ،يجري هذا جنبا إىل جنب مع قوانني األرا األكرث مرونة  www.actesetcites.orgوبروفيسور مساعد ،املدرسة الوطنية
ً
للهندسة املعامرية  ،بيلفيل ،باريس.
واألقل تعنتاً حيث تحل قوانني االستخدام العملية محل الحقوق
املكانية الجامدة.
www.paris-belleville.archi.fr
يض

’

’

ويحتاج أسلوب البناء املتبع الذي يتناسب مع هذا النوع من
االنفتاح إىل التكيف مع حجم الوحدات البرشية (األرس أو
املجموعات املؤقتة من األشخاص) الذي يعيشون يف املخيم
ما يعني رضورة توافر أسلوب بناء يوفر الخدمة الفنية مثل
توفري مأوى يقي سكانه من تقلبات الطقس وآثاره عىل املطابخ
واملراحيض بل وتوفر أنظمة التدفئة والتهوية .ولكن بغض النظر
عن القدرات الفنية التي قد يتوقعها الجميع ،وبغض النظر
عن التصميم العام ،وتصميم املرافق ،واألماكن ،واألثاث العام،
ينبغي أن تعرب العامرة الفنية الفردية أو أسلوب البناء الفردي
عن عادات األشخاص الذين يعيشون يف املخيم وثقافتهم ما
يعني تصميم مكان مريح ،وذيك ،ومفيد ،واجتامعي من الناجية
املعامرية.
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