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االستيالء عىل املباين إلسكان الالجئني :متبلهوف يف برلني

تويب بارسلو

مع استمرار املدن األوروبية يف تعديل املباين القامئة واستخدامها كآم ٍو لالجئني ،متثل الخصائص املكانية
املالزمة لهذه املباين تحديات ال يُس َته ُ
َان بها أمام السلطات التي تتوىل مسؤولية اختيار املواقع وأمام
األشخاص املزمع إقامتهم يف هذه املآوي.

األماك ــن العام ــة واإلس ــكان .وال ش ــك َّأن وض ــع الالجئ ــن يف
قلــب هــذه املناقشــات يزيــد مــن صعوبــة مقبوليــة املجتمــع
ـــم ،فاملواقـــع
املســـتضيف ويجعلهـــا أكـــر تعقيـــداً .ومـــن َث َّ
بالغـــة التســـييس واملثـــرة للجـــدل ليســـت هـــي الخيـــار
األفض ــل ك ــأوى لالجئ ــن .أم ــا يف متلبه ــوف ،فاملش ــكالت ذات
جـــذور أعمـــق.

يعـــد مطـــار متبلهـــوف الـــذي بنـــاه النَّازيـــون يف ثالثينيـــات
ً
معلـــا وأثـــراً باقيـــاً حتـــى اآلن يف وســـط
القـــرن املـــايض
العاصمـــة األملانيـــة برلـــن ،لكـــنَّ تاريـــخ هـــذا املطـــار
ومس ــاحته وس ــياقه كان ــت عوام ــل جعل ــت من ــه مكان ـاً مث ــراً
للجـــدل وذا شـــأن لالجئـــن .فمـــن جانـــب املقيمـــن فيـــه،
هن ــاك مث ــن معن ــوي يرتت ــب ع ــى إقامته ــم يف ه ــذا املعل ــم
الرمـــزي التاريخـــي والســـيايس فقـــد تشـــابكت التســـاؤالت
ـــم متبلهـــوف يف األصـــل ليكـــون حجـــر الزاويـــة
املثـــارة حـــول الســـكن يف تلـــك املبـــاين مـــع حـــوارات فقـــد ُص ِّم َ
الجمه ــور الع ــام الحامس ــية ح ــول الفض ــاء الع ــام والتطوي ــر ’لـــرأس املـــال العاملـــي‘ لهتلـــر ،الـــذي ســـعى إىل بلـــورة
الحـــري واإلرث التاريخـــي.
ادع ــاءات التف ــوق العرق ــي والس ــيادة العاملي ــة م ــن خ ــال
الهندس ــة املعامري ــة .وم ــع ذل ــك ،فتاري ــخ املط ــار الالح ــق،
وكان إيـــواء الالجئـــن يف متبلهـــوف مقـــر حظائـــر الطائـــرات مب ــا يف ذل ــك ال ــدور املح ــوري ال ــذي اضطل ــع ب ــه يف ج ــر
الس ــابق قــراراً جريئــاً فمن ــذ إغ ــاق املط ــار يف ع ــام  ،2008اإلنقـــاذ الجـــوي يف برلـــن عـــام  ،1948جعلتـــه يكتنـــف
ُتســتَخ َدم مب ــاين املس ــافرين يف إقام ــة كث ــر م ــن الفعالي ــات ،ارتباط ــات متنوع ــة الجوان ــب يف أذه ــان الن ــاس .وزاد قــرار
ك ــا تح ــول م ــدرج املط ــار إىل أك ــر متن ــزه ع ــام يف برل ــن .اســـتخدام املطـــار كمخيـــم مـــن تعقيـــد هـــذه االرتباطـــات
ـا يف الذهنيـــة .فاليـــومُ ،ي َ
ومن ــذ ذل ــك الح ــن ،أصب ــح ه ــذا امل ــكان محببــاً ومتأص ـ ً
نظـــر إىل مطـــار متبلهـــوف عـــى أ َّنـــه
حيـــاة املدينـــة اليوميـــة .أمـــا عـــن خطـــط البنـــاء يف موقـــع رمـــز دويل للعظمـــة الديكتاتوريـــة ،والصدمـــات النفســـية،
متبله ــوف فق ــد ُح ِظــ َر ْت حظــراً باتــاً يف اس ــتفتاء ع ــام  ،2014والتدخـــل اإلنســـاين ،والدعايـــة للحـــرب البـــاردة ،وكرمـــز
وترس ــخ ذل ــك الحظ ــر يف الترشيع ــات الوقائي ــة الت ــي ُســنَّت س ــيناميئ ،كل ذل ــك يف آن واح ــد .ويف ح ــن َّأن اإلع ــام ال ــدويل
ـر ْت النتيج ــة نتيج ــة غالبـــاً مـــا يقـــارن املـــكان الحـــايل لالجئـــن باالرتباطـــات
الحقــاً ض ــد البن ــاء يف املس ــتقبل .و ُاعت ـ ِ َ
يرس ــخ اس ــتمرار
رمزيـــة لربلـــن ،إذ انتـــر الحـــق يف الحفـــاظ عـــى األماكـــن الذهني ــة ملط ــار تنبله ــوف بالنَّازي ــة ،أو ق ــد ِّ
العام ــة ع ــى التنمي ــة الت ــي ال ُتر ِّك ــز إال ع ــى الرب ــح.
العالقـــة بـــن املطـــار واللدونـــة املرتبطـــة بجـــر برلـــن
الج ــوي ،هن ــاك تجاه ــل ت ــام أله ــم التس ــاؤالت ومضمون ــات
ً
ومـــع ذلـــك ،يبـــدو َّأن إنشـــاء مـــا يعـــد يف جوهـــره
مخيـــا الضيافـــة.
يف متبلهـــوف يف عـــام  2015يهـــدد كل ذلـــكُ .وأل ِغ َيـــتْ
ـــع إعـــادة التاريخ ،والسياســة ،ومساحة العيش
الفعاليـــات الدوليـــة الخاصـــة والعامـــة ،كـــا ُم ِن َ
دم ــج ج ــزء س ــابق م ــن البني ــة التحتي ــة يف نس ــيج املدين ــة يفـــرض تـــراث متبلهـــوف قيـــوداً ماديـــة .فمبنـــى املطـــار
الحـــري األوســـع نطاقـــاً .واألمـــر األكـــر مدعـــاة للقلـــق عبـــارة عـــن أثـــر تاريخـــي يحميـــه القانـــون ،مـــا يعنـــي
إبط ــال ترشيع ــات الحامي ــة فأث ــار ذل ــك تش ــكيك املواطن ــن َّأن اللوائـــح التنظيميـــة الصارمـــة متـــي األشـــكال املاديـــة
بـ َّ
ـأن املخيــم كان يســتخدم كأداة سياســية لفتــح املوقــع أمــام ملســـاحات املخيـــم الداخليـــة .ومتنـــع هـــذه اللوائـــح إجـــراء
املســـتثمرين لبنـــاء شـــقق فاخـــرة .ويف مدينـــة تعـــاين مـــن أي تعدي ــات م ــن ش ــأنها أن تؤث ــر ع ــى املبن ــى تأث ــراً دامئــاً،
أزمـــة يف اإلســـكان ،مـــا زالـــت الحاجـــة إىل توفـــر مســـاكن وبذلـــك يصبـــح املخيـــم بأكملـــه يف وضـــع يســـمح بإزالتـــه
بأســـعار معقولـــة قضيـــة مثـــرة لكثـــر مـــن الجـــدل .وال برسعـــة كبـــرة .وال ُيســـ َمح بلصـــق أي يشء عـــى الجـــدران.
محالـــة َّأن بنـــاء املخيـــم يف ظـــل هـــذه الظـــروف ســـيقتيض ويف املخي ــات يف أماك ــن أخ ــرى ،توج ــد م ــآ ٍو مبتك ــرة ُر ِّق َع ـ ْ
ـت
ً
حتـــا أن يظـــل الالجئـــون يف رصاعـــات معـــارصة حـــول و ُر ِّم َم ْ
ـــت مـــن مـــواد متاحـــة ،أو ممـــرات أشـــبه بالشـــوارع
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تصطـــف عـــ جانبيهـــا األكـــواخ املؤقتـــة حيـــث تطـــورت
اقتصـــادات محليـــة غـــ رســـمية .أمـــا يف بلهـــوف ،فـــ
يوج ــد يشء كثــ خالفــاً للمهاج ــع املرتب ــة بطريق ــة عفوي ــة
بجدرانهـــا البيضـــاء الخاليـــة مـــن أي ملصقـــات.

نوفمرب/ترشيـــن الثـــاين  ،2015نشـــأ شـــجار ليـــس ذا قيمـــة
لك ّن ــه هُ ـ ّو َل دولي ـاً م ــن خ ـ ل الصحاف ــة ،وحرص ــت س ــلطات
املخيـــم كل الحـــرض عـــ تجنـــب التقاريـــر املبالـــغ فيهـــا.
ويف موق ــع ترتص ــده العي ــون بش ــدة ومثــ للج ــدل والخــ ف
مث ــل بله ــوف ،م ــن املفه ــوم رغب ــة الس ــلطات يف تجن ــب أي
تفاق ــم ألي وض ــع غــ مس ــتقر بالفع ــل .لك ــنَّ ه ــذا الوض ــع
يف نهايـــة املطـــاف َحـــ َر َم املقيمـــ يف املخيـــم مـــن مامرســـة
إح ــدى الط ــرق القليل ــة الت ــي ميكنه ــم م ــن خالله ــا تش ــكيل
مســـاحاتهم بدرجـــة كبـــ ة .وعندهـــا ،توقـــف منظمـــو
املخي ــم ع ــن مامرس ــة الكتاب ــة عــ الج ــدران وانتقل ــوا إىل
اســـتخدام املطبوعـــات املرســـومة عـــن أشـــهر معـــامل برلـــ .
ومـــع َّأن هـــذه املطبوعـــات توفـــر أيضـــاً األلـــوان للجـــدران
البيضـــاء ا ُملن ََّظفـــة ،فهـــي ال توفـــر األلفـــة الثقافيـــة نفســـها.
ويف ه ــذا اإلط ــار ،أدَّى ب ــروز بله ــوف كمعل ــم تاريخ ــي إىل
زيـــادة تفاقـــم القيـــود امللموســـة املفروضـــة عـــ الطـــرق
التـــي يعيـــش بهـــا الالجئـــون داخـــل املخيـــم.
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وملـــدة وجيـــزة ،ظهـــرت مامرســـة أثبتـــت تأثـــ املقيمـــ
األكـــ عـــ مســـاحات املخيـــم تجـــ ّ يف شـــكل جداريـــات
متناثـــرة عـــ لوحـــات جـــدران املقصـــورة تضـــم العالمـــات
امللون ــة ب ــدءاً برس ــومات األطف ــال وانته ــا ًء بالرم ــوز الديني ــة،
واألعـــ م الوطنيـــة ،وأســـ ء بلداتهـــم األصليـــة بلغاتهـــم
األصلي ــة املختلف ــة .وظه ــرت كذل ــك ش ــخبطات أخ ــرى تؤك ــد
االمتن ــان ألملاني ــا لتقدميه ــا الســ مة وامل ــأوى آلالف الالجئــ .
أمـــا الرســـومات الجداريـــة األكـــ جـــ الً ولفتـــاً لالنتبـــاه
فه ــي الت ــي تن ــم ع ــن مس ــتويات عالي ــة م ــن امله ــارة الفني ــة
والتفاصيـــل املعقـــدة .وأصبحـــت الجـــدران يف حـــد ذاتهـــا
لوح ــات ميك ــن أن يعــ الالجئ ــون عليه ــا ع ــن إحباطاته ــم،
وآمالهـــم ،وهوياتهـــم الثقافيـــة الدامئـــة.

ن

ن

هن ــاك إمكاني ــة لالس ــتفادة م ــن الف ــرص الت ــي توفره ــا بع ــض
املواقـــع ،إمـــا لتحقيـــق إدمـــاج أفضـــل لالجئـــ يف املـــدن
املضيفـــة أو لتشـــجيع التفاعـــ ت اإليجابيـــة بـــ الالجئـــ
واملدينـــة املضيفـــة .ويف مثـــل هـــذه املواقـــع ،ميكـــن أن
تصب ــح العــ رة أداة أخ ــرى لعــ ج ال ِّنزاع ــات الت ــي يس ــببها
وض ــع الالجئــ الح ــايل .وم ــع ذل ــك ،م ــن الوض ــح َّأن اآلث ــار
التاريخيـــة الشـــهرية تضـــع عوائـــق ال ُيســـ َتهَان بهـــا تحـــول
بينه ــا وبــ تحويله ــا إىل أماك ــن صالح ــة لعي ــش الالجئــ .
وقـــد يبـــدو بلهـــوف حالـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا ،لكنَّـــه
ينبغ ــي النظ ــر إلي ــه عــ أ َّن ــه ج ــزء م ــن أن ــواع املخيــ ت
نش ـئ َْت يف املب ــاين ا ُملع ــاد تخصيصه ــا يف وس ــط
الناش ــئة الت ــي ُأ ِ
ُ
يـــم املركـــز اإلنســـاين يف
املـــدن األوروبيـــة .ففـــي باريـــس أ ِق َ
يـــم
مســـتودع قطـــارات ســـابق يف الدائـــرة  ،1بينـــ ٌأ ِق َ
مخي ــم إلي ــون يف أثين ــا يف منطق ــة صناعي ــة س ــابقة .وم ــع َّأن
ه ــذه األمثل ــة تتجن ــب إث ــارة مش ــكالت تراثي ــة كــ ح ــدث
يف بله ــوف ،يق ــدم كل مبن ــى خصائ ــص اجتامعية-سياس ــية
وماديـــة محـــددة ملنـــع املقيمـــ القـــدرة عـــ العيـــش يف
املخيـــم ،ويؤثـــر املبنـــى أيضـــاً عـــ شـــكل العالقـــات بـــ
قاطنـــي املخيـــم وبـــ ســـكان املدينـــة املضيفـــة.
ن

ومـــع ذلـــك ،حـــاول بعـــض املقيمـــ إعـــادة تشـــكيل
املســـاحات لجعـــل منازلهـــم املؤقتـــة أكـــ قابليـــة للعيـــش
رسة واملقاع ــد
قليــ ً  .فعــ س ــبيل املث ــال ،أع ــادوا ترتي ــب األ َّ
داخـــل مقصوراتهـــم ،واســـتخدموا البطانيـــات واملـــ ءات
لتقســـيم تلـــك املقصـــورات حســـبام يالمئهـــم .وآخـــرون
رسة ،مـــا منحهـــم شـــعوراً عابـــراً
ل ّفـــوا املـــ ءات حـــول األ َّ
بالخصوصيـــة .ولتغيـــ ألـــوان ممـــرات املخيـــم وطرقاتـــه
الت ــي تقت ـ ع ـ اللون ـ األس ــود واألبي ــض ،غط ــى البع ــض
’األب ــواب‘ املصنوع ــة م ــن القــ ش األس ــود مبــ ءات زاهي ــة
الل ــون مك ِّون ــة بيئ ــة تذكرن ــا بالش ــوارع الحقيقي ــة .ويه ــدف
كل عم ــل أو فع ــل إىل إيج ــاد ش ــعور بالحي ــاة املنزلي ــة ضم ــن
حظــ ة طائــرات كبــ ة كان الغ ــرض منه ــا أصــ ً اس ــتضافة
اآلالت ال البــ  .وم ــع ذل ــك ،يج ــد املقيم ــون أنفس ــهم أم ــام
مفارقـــة غريبـــة يف بلهـــوف :رضورة اإلبقـــاء عـــ املبنـــى
مطـــاراً كواحـــد مـــن املعـــامل التاريخيـــة ،يقابلهـــا يف الوقـــت
نفس ــه حاج ــة ه ــؤالء الالجئ ـ إىل أن يك ــون املبن ــى مس ــاحة
صالحـــة للســـكن.
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