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ْ
ا ّتباع مقارب ٍة مجتمع ّي ٍة أو َمنَاطق ّي ٍةُ ،متعدّدة القطاعات ،يف وضع
يوح َد دَع َم ُه ملجالس قيادة املدن ،من غري نظ ٍر إىل موقع
وأن ّ
الربامج ،مع إقامة ُم َشارك ٍة جد ّية مفيدة بينها وبني منظامت أخرى ،املدينة.
منها الرشكاء غري التقليد ّيني يف ميدان العمل اإلنساين والقطاع
الخاص ،وذلك لحامية الحقوق املحدّدة لالجئني والنَّازحني داخل ّياً .سامر صليبا
Samer.Saliba@rescue.org @samermsaliba
و ُي َّ ُ
عي يف السبيل إىل ذلك ما ييل:
تقني َح َضيٌّ  ،يف لجنة اإلنقاذ الدولية
مستشار ٌّ
ال أم www.rescue.org
ٌ
النّظ ُر يف املدينة أو البلدة أفيها ٌ
رئيسة موضوعة َق ْب ً
خطة
أهداف إمنا ٍء مو ّثقة؟ ثم ُيع َمل عىل التوفيق بني
ال؟ وهل من
ِ
إ ِنسنت ِسلفر isilver@kcca.go.ug @InnocentSilver7
ِّ
ة.
ي
الربنامج
النتائج
وبني
كل هذا
ّ
َ
مرشوع ،يف سلط ِة العاصمة كامپاال www.kcca.go.ug
مدي ُر
ٍ
واستعامل الخربة التقن ّية ملساعدة حكومات املدن عىل تحسني  .1ذلك ّ
الح َضيّة ،التي عُ ِقدَت يف شهر سبتمرب/أيلول
مم ُص َّح ب ِه يف ورشة ُمزَاويل املسائل َ
فهمها لحاجات املقيمني ّ
املهجرين وأولو ّياتهم ،وفقاً إلجاميل من عام  ،2017وشاركت يف اإلعداد لها لجنة اإلنقاذ الدولية.
عدد سكان املدينة ،وال س ّيام من خالل تحليل السياقات AGORA (2018) Understanding the needs of refugees and host .2
communities residing in vulnerable neighborhoods of Kampala
الح َض ّية ،وال َع ْون
َ
ّ
التقني ،وتشا ُر ِك املعطيات ،ثم ا ّتخاذ هذا ( َفهْم حاجات الالجئني وأهل املجتمعات ا ُملض ّيفة املقيمني يف األحياء التي أحوالها ُمه ٌ
َلهة
املهجرون وامله ّم َ
الفهم سبباً لضامن ْأن ُيد َر َج الس ّكان َّ
شون يف بكامپاال) bit.ly/AGORA-Kampala-2018
UNHCR (2017) ‘Greek Mayors Seek Future Refugee Accommodation .3
الخدمات املجتمع ّية.
مقاربات متويل ّية قامئة عىل أساس املناطقُ ،منص ّب ٍة عىل
وا ّتباع
ٍ
الح َضيّ والتّهميش الجغرا ّيف
َّهجري
ت
ال
بني
التداخل
معالجة
َ
الح َضيّ .
والتوسع َ
ُّ
الح َضيّ  ،ال ب ّد للمجتمع الدو ّيل من
وبالجملة ،ف ِلمعالجة التَّهجري َ
َ
السبيل للتعاون،
ْأن ُيعد َّل ُسنن ُه –وطريقة تفكريه– بحيث ُيخْ يل

’Programme Beyond 2018
(رؤساء بلديّات يونان ّيون يسعون إىل برنامج إلسكان الالجئني بعد عام )2018
bit.ly/UNHCR-Greek-housing-Dec2017
 .4هذه املقالة َم ْق ٌ
بدعم
بوسة من تقرير لجنة اإلنقاذ الدولية الذي َن َشت ُه يف عام ٍ 2018
مؤسسة ِستي ( ،)Citi Foundationتحت عنوان امللجأ الحرضيّ  :كيف يجري
من َّ
لكل رضوب الناس؟ مالحظة :يف التقرير أيضاً
مجتمعات جامع ٍة ِّ
يف املدن اليو َم َ
إنشا ُء
ٍ
ٌ
توصيات لحكومات املدن وملَن يف القطاع الخاص من أصحاب املصلحة املعن ّيني.
bit.ly/IRC-UrbanRefuge-2018
 .5الصفقة الكربى ()The Grand Bargain
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain

ال َه َمل ّي ُة و ُق ّو ُة اال ْن ِتشا ِر يف االستجا َب ِة اإليوائ ّية الحرض ّية
ِج ِنفر وُرد جورج ودافيد هَ ج ِكن

ينبغي الستجابات اإليواء اإلنسان ّية أن ُتق ِّد َم ال ّل َ
لتستوعب الحاجات املختلفة والقدرات
ني يف األولو ّية
َ
الح َض ّية.
املتباينة ،وال س ّيام يف البيئة َ
ال يخفى عىل كث ٍري من الناس -ال ك ِّلهم -يف قطاع اإليواء ّأن من
يكون أحسن ِخ َيا ٍر ألكرث ُ
َ
األ َس ح ًال واحداً يناسب
املستبعد أن
ُ
اض حديث أج ِريَ عىل
جميع املحتاجني إىل اإليواء .ففي استعر ٍ
 144دراس َة حال ٍة من حاالت اإليواء ،عُ ِّين َْت إحدى أكرث مواطن
القوة تكراراً فكانت ُقدْر َة الحلول واالستجابات عىل التك ُّيف 1.عىل
أ ّننا نقرتح أن ُيخ َر َج مفهوم القدرة عىل التك ُّيف من نطاق مصطلح
‘التك ُّيف ّية’ و ُي َ
مفهوم ميكن تطبيقه
دخل يف نطاق ‘ال ِّلني’ .فالتك ُّيف ّي ُة
ٌ
ً
تطبيقاً رجع ّياً عىل إعداد الربامج التي تكون جامدة ابتدا ًء ،وأ ّما
مرشوع إيوا ٍء منذ ُيبدَأ ب ِه.
ال ِّل ُني فيجب أن يوج َد يف
ِ

ألن لفرادى ُ
تاج إىل ال ِّلني أساساً ّ
س خصائص سكان ّية مختلفة
و ُي ْح ُ
األ َ ِ
ُ
وحاجات مختلفة .فاألحوال املحل ّية التي أتت منها متن ّوعة،
ات التي خربتها وج ّربتها متباينة ،وآل ّي ُ
والتأثري ُ
تصديها لصعوبة
ات ّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
وقدُ
َع ْيشها ،ومها َرتها راتها وم َوا ِردُها متعدّدة .و ُيكث أن يكون هذا
التن ّوع أعرض يف البيئات الحرض ّية منه يف البيئة الريف ّية ،ففي
الحرض يزيد نطاق طبقات الدّخل ،ورضوب املساكن ،ووجوه
األسايس يف الحاجة والقدرة الضو َء عىل
املعاش .ويلقي هذا التن ّوعُ
ُّ
ما تقتضيه هيئات العمل اإلنسا ّين إليجاد حلول إيوائ ّية أش ّد ليناً
بكثري عند العمل عىل استجابة حرض ّية .ومع ذلك ،فلقياس لني
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عمل التصميم واالستجابةُ ،ن ُّ
أساسني ولكنّهام إىل
عي وجهَني َ
ني برامج اإلعانة اإليوائ ّية
اآلن ُمهم َلني ،فأ ّما الوجه الذي يف ل ِ
ً
فهو :ال َه َمل ّية ( ،)invisibilityوال َه َمل ّية هي كون اليشء مهمال ال
ُي َ
ني االستجابة فهو :ق ّوة االنتشار
نظ ُر فيه ،وأ ّما الوجه الذي يف ل ِ
َ
( ،)viralityوق ّوة االنتشار هنا تعني قدْ َر رسعة انتشار األخبار
واملعلومات بني الناس.

ال َه َمل ّية

فلننظر أ ّوالً يف تنمي ٍة بالضاحية ناجح ٍة يف سياقٍ غري طارئ.
تندمج هذه التنم ّية السكن ّية الناجحة يف املجتمع املح ّ
فتالئم
يل،
ُ
حاجات مجموعة املساكن التي يف الشوارع املحيطة مبنطقت ِه،
مثل حاجات امليزانية ُ
واأل َس واللوائح وا ُملنَاخ .واملجت َم ُع املح ُّ
يل
ً
ٌ
واسع
الذي ينشأ ويتط ّور طبيع ّيا عىل العموم مشتمل عىل نطاقٍ
ٍ
َ
العيش مع أرسته
من خيارات السكن .فمن الناس َمن يختار
ّ
املمتدّ ة أو مع أصدقائه؛ ومنهم َمن يكرتي غرف ٍة أو شقة .وقد
يختار غريهم رشا َء مسكن أو بنا َءه أو مت ُّل َك ُه باإليجار ،أو قد
باملجان مبوافقة صاحبة أو بغري موافقته.
يختار أن يسكنَ مكاناً ّ
ومن الناس من يعمل من البيت فيحتاجون إىل مساحة أوسع،
ومنهم من يحتاج إىل مزيد من التهوية أو اإلضاءة أو املساحة
الخارج ّية ،ليستوعب مسكنه الحيوانات األليفة أو األطفال أو
نشئُ هذا التن ُّوع مجتمعاً محل ّياً ُك ّل ّياً ،ال
ملراعاة الحساس ّية .و ُي ِ
يسيطر فيه وجود عامل يف التنمية أو التصميم عىل املشهد
العا ّم ،بل يصبح املشهد الحرضيّ تحت سلطان املعايري الثقاف ّية
املشرتكة والحلول املتن ّوعة عند فرادى األرس .فينشأ املجتمع
املح ّ
يل وينمو عىل م ّر الزمان ،ويف آخر املطاف ،قد ُت ْت َُك هذه
َ
املشاريع السكن ّية ‘هَ َوا ِمل’ يف املشهد الحرضيّ  ،فال يظهر عيل
ِّ
مرشوع منها أ ّنه كان يوماً مرشوعاً ُب ِن َي منفص ًال من غريه من
كل
ٍ
ّ
مساكن املجتمع املحيل .ومع ذلك ،ويف الوقت نفسه ،أصبحت
هو ّي ُة فرادى األرس وحاجا ُتهم أكرث ُو ُضوحاً .فبإعاملِ ال ّلنيُ ،تح ِّققُ
برامج اإليوا ٍء الحسنة التن ُّوع نفسه الذي يف بيئة الحارضة ،ومع
مرور الزمن ،ينبغي أ ّال ُيرى ّأن برامج اإليوا ِء قد أجريت أص ًال.
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بنجاح برنامج من عدمه من خالل َقدْ ِر كونه بارزاً للعيان ،نحن
قاس
نقرتح ّأن العكس رمبا يكون هو املقياس الصحيح الذي ُي ُ
به النجاح .فإذا كان برنامج اإليواء واضحاً للعيان ،كانت الحالُ
أ ّنه بدالً من تهيئة برنامج اإليواء لقضاء حاجات املجتمع املح ّ
يل،
ّ
املترضرة مقسور ًة عىل أن تتك ّيف هي
ترى املجتمعات املحل ّية
َ
الحقيقي
ُناس َب برنامج اإليواء .إذن ،ينبغي أن يكون الوضوح
لت ِ
ّ
مجتمعات محل ّي ٍة
للعيان يف برنامج اإليواء مركوزاً يف إنشا ِء
ٍ
َ
تكون املآوي
صح ًة وأماناً ،وأرسع انتعاشاً ،ال ْأن
متن ّوع ٍة ،أكرث ّ
عىل غرا ٍر واح ٍد وعىل ٍّ
صف واحد ،ولسان حالها يقول ‘تعالوا
باك التواصل
انظروا ما أحالين ،ص ّوروين وضعوا صوريت يف َش ِ
االجتامعي’.

ُق ّو ُة االنتشار

ملرشوع اإليــوا ِء الذي تديره منظمة غري حكومية ،يف سياق
الكوارث الواسعة النطاق ،تأث ٌري صغ ٌري جدّ اً بالقياس إىل سعة
نطاق الكارثة .ثم ّ
إن تزايد سعة نطاق الكوارث ومعدّلها،
وانخفاض ميل الجهات املانحة إىل متويل اإليواء ،يعنيان أنّ
املنظامت غري الحكومية ليست قادر ًة إال عىل استيعاب نسبة
ّ
املترضرة يف املعونة اإليوائ ّية.
متناقصة من املجتمعات املحل ّية
ثم ،كان أكرث التز ّود اإليوا ّيئ بعد الكوارث ،وال س ّيام يف
ومن َّ
ّ
املترضرة نفسها مع
املدن والبلدات ،تقوم به املجتمعات املحل ّية
املجتمعات املحل ّية التي تجاورها .وهكذا ،ميكن عَدُّ الكوارث
مشكل ًة اجتامع ّية ،ال مشكل ًة طبيع ّية .هذا ،وال تصري األحداث
الخطرة ،طبيع ّي َة املَنْشأ كانت أو برش ّية املَنْشأ ،كارث ًة ّإل إذا مل
يكن املجتمع املح ّ
يل مستعداً استعداداً كافياً لتخفيف خطرها
َ
أو التغ ُّلب عليها أو االستجابة آلثارها .ويقتيض ن َج ُاح معالجة
األسباب األصل ّية ملا يلحق املساكن من رض ٍر بعد الكارثة ،كعدم
كفاية التصدّ ي للكارثة ،مقارب ًة اجتامع ّية ،بدالً من املقاربة
ال ِّت ْقن ّية التي اعتي َد استعاملها .فاملقاربة االجتامعية تعالج
املسائل األساس ّية ،كسبب بناء املساكن أص ًال يف منطقة مع ّرضة
للكوارث ،أو سبب عدم الكفاية يف جودة البنا ِء لصدّ األخطار
ٌ
محتمل .وينبغي أن تكون الحلول مناسب ًة
التي وقوعها عليها
ً
ثقاف ّياً ،ورخيصة الكلفة ،ومستدامة بيئ ّيا ،وينبغي أن تضمن
التزاماً مستم ّراً بتقليل األخطار .ولقد يكون إيجاد مثل هذه
الحلول مقتضياً مزيداً من االستثامر يف التحليل االجتامعي،
يع خربها بنفسها ،عىل حني
ولكنّ
الربامج املناسب َة ستنترش و ُت ِذ ُ
َ
ً
ّأن الحلول التي هي غري مالمئة ثقاف ّيا ،وال تطاق كلفتها ،وغري
مستدامة ،وال واقع ّية ،لن يؤىت بها إال إذا استم ّر التمويل.

هذا ،ومتيل مشاريع اإليــواء الشديدة الوضوح للعيان إىل
َو ْس ِم املجتمع املح ّ
بنسق واح ٍد ُمتك ِّرر .ومهام َع َل ْت جودة
يل
ٍ
ُ
ً
ً
َ
الواس ُمون رأيا وتص ُّورا ملص ِّم ٍم واح ٍد أو تصميم
التصميمُ ،يل ِز ُم ُه ِ
ُ
قُ
عاملي ،تخ ِف مثل
واحد .ومن خالل العمل عىل إرسا ِء منوذج
ّ
هذه الربامج عامل ّياً يف معالجة الحاجات املتن ّوعة لفرادى األرس،
حتّى أصبح ا ُملتعا َر ُف عامل ّياً أ ّنها غري مناسبة .وكثرياً ما اختارت
س والرسع ُة،
الهيئات ِشدّ َة الوضوح للعيان هذه ل ُيد ِر َك البنا َء ال ُي ْ ُ
ً
َ
ّ
أو ألنها َف ِه َمت ّأن املساواة تعني التطابق ،والحقُّ أن املساواة وليك تكون الهيئات أكرث ف ّعال ّية يف هذا املشهد املتناقص املعونة،
همها يف التأثري يف نتائج اإليواء وتحسينها ِّ
لكل
بالسواء .وعىل حني ّأن كثرياً ينبغي لها َر ْك ُز ّ
تعني معالجة الحاجات املختلفة ّ
ً
ّ
ُ
يح مآ ٍو ج ّيد ٍة لقلة من الناس .فبدال من
من مديري الربامج والجهات املانحة قد يحكمون يف العادة املحتاجني ،ال ْأن ت ِت َ
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دافيد َسندِرسُ ن

منظ ٌر من مدينة تاكلوبان يف الفلي ّبني ،بعد إعصار هايان العايت سن َة .2013

الرتكيز عىل هندسة ُّ
تدخالت إسكان ّية ج ّيدة عالية املستوى
ّ
ُّ
لعد ٍد قليلٍ من األرس ،ينبغي للهيئات أن ترك َز عىل التدخالت
التي هي أضيق نطاقاً ُّ
وأقل ُّ
تدخ ًال ،فهي أفضل من غريها يف
معالجة املشكالت االجتامع ّية األساس ّية التي نجمت عنها
ٌ
عريض وميكن
الكارثة .إذ ميكن للحلول البسيطة التي لها تأث ٌري
س ْأن ُتق ّوي املجتمعات املحل ّية عىل إعانة أنفسها،
تكرارها ب ُي ْ ٍ
وهذا َي ْض َمنُ حاص ًال يف العمل اإلنسا ّين شام ًال أفضل لعدد أكرث
من ّ
ّ
املترضرين ،و ُي ْف ِض إىل زيادة انخفاض األخطار يف
السكان
مستقبل الزمان .ولذلك ،فأحد مقاييس النجاح يف هذا املشهد
تاحة؛ أي ميلها
املتناقص املعونة هو ‘ ُق ّوة انتشار’ املساعدة ا ُمل َ
إىل التّنا ُت ِج م ّرة بعد مرة .فقد َت ُك ُ
دراس ُة املدى الذي يقطعه
ون َ
ً
نجاح أفضلَ
وسعة،
َ
انتشار أفكار الربنامج األساس ّيةُ ،ق ّو ًة ُ ْ
مقياس ٍ
ً
برنامج ما أرسة ما .وميكن املر َء،
من دراسة مدى جودة إسكانِ
ٍ
َ
مسكن
حصل تج ِهي ُز
عىل سبيل املثال ،أن َين ُْظ َر ل ُيق ِّد َر هل
ٍ
تجهيزاً تحسين ّياً بحيث يكون مالمئاً ثقاف ّياً وبيئ ّياً ،رخيص الثمن،
مقنعاً يف تحسني سالمته لدرجة أخذ الجريان فيها هذا التحسني
ثم زاد تأثري الربنامج؟
وأعادوا تطبيقه يف مساكنهم ،ومن ّ

إسرتاتيج ّي ُ
ات إيوا ٍء ل ّي ٌنة يف بالو وتاكلوبان

ومنها تاكلوبان يف الفل ّبني وبالو يف جزيرة سوالويس األندونيس ّية.
يح للهيئات
ففي وثائق معايري اإليوا ِء يف ها َتني االستجابتَنيُ ،أ ِت َ
خيارات متن ّوعة ملعالجة حاجات اإليــواء .فأ ّما اإلرشــادات
التوجيه ّية يف االنتعاش اإليوا ّيئ باالستجابة الفلي ّبين ّية إلعصار
هايان ،فقد عملت عىل إرسا ِء مقارب ٍة قامئ ٍة عىل الحقوق ،فتُحدّ د
حقوق ُ
َ
س يف “أن يكون بني أيديهم من خيارات السكن ما
األ َ ِ
2
يناسب حاجاتهم ورغباتهم أحسن مناسبة” .ويف وثائق الحالتَني
إرشـ ٌ
ـادات يف الحدّ األدىن من معايري األداء ،وإمكان تطبيق
لرضوب من الخطر
الخيارات املختلفة عىل املناطق املع ّرضة
ٍ
تشجيع الهيئات عىل
مختلف ٍة .وكان أحد أهداف هذه املقاربة
َ
إيجاد مجموعة متن ّوعة من الحلول ملعالجة الحاجات املختلفة.
ومن هذه الحلول :املآوي املؤ ّقتة ،وتقاسم أماكن اإلقامة ،و َدع ُْم
اإليجار ،ومباين نوم ّ
التحسيني،
العمل ،واإلصالح والتجهيز
ّ
َ
ُ
(املصممة ليك تستعمل مساكنَ دامئة يف
واملساكن األساس ّية
ّ
املستقبل) ،واإلرشادات التوجيه ّية يف اإلسكان الدائم .وتشتمل
اإلرشادات التوجيه ّية أيضاً عىل طرق إلعانة صناعة القرارات
ني
التي لها صلة بالحلول اإليوائ ّية ،التي ُأ ِّك َد فيها الحاجة إىل ال ّل ِ
من أ ّول األمر.

ّ
الحظ ،مالت الهيئات يف الواقع إىل العودة إىل العمل
يف السنني األخرية ،جا َء ال ّلني يف اإلرشادات التوجيه ّية يف االنتعاش ولسوء
َ
ْ
ُ
رشقي آسيا ،الذي اعتا َدته يف هاتني االستجابتَني ،فاختارت أكرث الخيارات
اإليوا ّيئ يف عدّ ة مشاريع باملناطق الحرض ّية يف جنو ّيب ّ

45

46

46

ا ُملدُ ُن وال َب ْلدَات

نرشة الهجرة القرسية 63
فرباير/شباط 2020

www.fmreview.org/ar/cities

صم ٌم َق ْب ًالُ ،يط َلق عليه اسم
راح ًة لها ،وهو يف األكرث خيا ٌر ُم َّ
املآوي املؤ ّقتة (أو املآوي االنتقال ّية كام يقال) .ولكنْ يربز من
هذه الحالة استثنا ٌء ،هو منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية
( .)Catholic Relief Servicesففي تاكلوبان ،نجحت منظمة
حاجات’ للنامذج
خدمات اإلغاثة الكاثوليكية يف إنشا ِء ‘قامئ ِة
ٍ
اإليوائ ّية التي وافقت املعايري املنصوص عليهاَ ،
وض ِمن َِت املنظمة
يف استجابة بالو ،التي هي أحدث من استجابة تاكلوبان ،ال ّل َ
ني
باملِن َِح النقد ّية واملعونة ال ِّت ْقن ّية ملعالجة الحاجات اإليوائ ّية،
ني
وذلك بنطاقٍ من الخيارات املتن ّوعة .ولكنّ ِق ّلة استيعاب ال ِّل ِ
يف أماكن أخرى يشري إىل ّأن ورا َء إنشا ِء اإلرشادات التوجيه ّية
املحسنة حاج ًة إىل تح ّولٍ أعظم يف طريقة تفكري َمن يف القطاع.
ّ

التغ ُّلب عىل القيود

كثرياً ما ُيق َّيدُ ال ّل ُ
ني يف برامج املعونة اإليوائ ّية بالطموح إىل
إدراك اإلنصاف ،ومن ج ّراء
هندسة حلولٍ إيوائ ّية مثال ّية وبسو ِء
ِ
األمرين ميكن ّأن ّ
وذج
يقل عدد األرس ا ُملعا َنة .ففي التح ّول إىل َ ُن ِ
ْصب عىل ح ٍّد أدىن من مدخالت الناس األقلّ
ُّ
ختصُ ،من ٍّ
تدخلٍ ُم َ ٍ
ً
ً
ناس أكرث
هَ َمال واملقاربات األرسع انتشارا ،القدرة عىل إعانة ٍ
التدخالت البسيطة أثراً
و َت ْر ِك أث ٍر أطول أمداً .إذ ميكن أن ُتح ِد َث ُّ
عظي ً
ام ،كإرسال ِف َرق لتقدير ما وقع ،وملاذا وقع ،وتصوير الفرق
ً
ً
ثم باستعامل هذه
بينهام وتوثيقه ،تصويرا وتوثيقا
َ
واضحنيّ ،
معلومات ،تنصح املجتمعات املدن ّية يف
تحص ُل من
ٍ
ال ِف َرق ما ُي َ
ما ميكن أن تفعله هي نفسها .فبعد إعصار ِسدر يف بنغالديش،
ٌ
فريق صغري من املهندسني واملهندسني املعامر ّيني قري ًة
زار
ً
فنظر لريى أيّ املباين ما تزال واقفة وأ ّيها سقط؟ فلم يستطع
الفريق إعان َة املجتمع املح ّ
أعلم
يل مبارش ًة ولكنْ يف خالل الزيارة َ
ّ
املجتمع املحيل النتائج التي أتت بها تقديرات
مرتجم الفريق
َ
ُ
املباين .وبعد ستة شهورُ ،و ِج َد بزيار ٍة أخرى إىل القرية نفسها
ّأن املجتمع املح ّ
أتم إعادة بنا ِء القرية ،و َو َج َد حلوالً ّ
لكل
يل ّ
ُ
َ
ّ
َ
املشكالت التي ُنو ِقشت من ق ْبل .وقد حققت القرية ذلك من
غري معونة من الهيئة ،فجمعت األموال واملوارد وا ّتبعت نصيحة
الفريق الذي زارها .وكانت يف جهة أخرى بال ُقرب من القرية ،يف
الوقت نفسه ،برامج مل تكد تبدأ.

صم ُم أ ّو َل تصميمها يف
إعداد النظام اليو َم ّأن مشاريع اإليواء ُت ّ
َ
داخل حدود مع ّينة يحددها فريق إدارة الكوارث يف كلِّ
األغلب
ّ
هيئ ٍة من الهيئات .ويف هذا املجال التشغييل مدي ُر إيوا ٍء وفريق
من املهندسني املعامر ّيني واملهندسني ،يحدّ دون بعدُ مجموع ًة
أخرى من الحدود بنا ًء عىل مفاهيمهم املسبقة للمشكلة
طلب إىل املجتمع املد ّين
املاد ّية التي يواجهونها .وبالجملة ،فال ُي ُ
املشارك َة إال بع َد أن ُتحدّ َد كل هذه الحدود .و َن ْقرت ُِح بدالً من
َ
ذلك أ ّنه يجب إزالة هذه املجاالت التشغيل ّية املحصورة ،وينبغي
ً
أنرثوبولوجي أكرث تفصيال عىل املشكالت
اجتامعي
إجرا ُء تحليلٍ
ّ
ّ
األساس ّية التي أدّت إىل َخ ْي َب ِة مسعى اإلسكان .وينبغي أن تكون
فع من قدرات
املعون ُة ،حيث ُي ُ
جاب بها ،مبارش ًة شديد َة ال ّلنيَ ،لت َ
األرس و ُتعالِ َج حاجاتهم الفرد ّية .هذا ،وينبغي مناقشة ميزان ّيات
ٌ
ّ
مجال لتحديد
فس َح لهم
اإلعانة مع األرس
املترضرة مبارش ًة ،ف ُي َ
ّ
ما يرغبون في ِه أو يحتاجون إلي ِه يف السياق اإليوايئ .وهذا يف
املناطق الحرض ّية أكرث أهم ّي ًة ،وال س ّيام يف األماكن التي قد يكون
ممكن فيها بنا ُء مآ ٍو جديدة .وينبغي أن ُتق ِّر َر ُ
س ما تريد،
غري
األ َ ُ
ٍ
مسكن ،أو
مسكن ،أو اكرتا َء
إصالح
ال غريها ،سواء كان القرار
َ
ٍ
ٍ
خلفي.
العيش مع أرس ٍة أخرى ،أو إقام َة مأوىً مؤ ّقت يف فنا ٍء
ّ
اقرتاحنا هذا إعــا َد ُة التفكري يف الوصف
وبعدُ  ،ففي َق ْل ِب
ِ
ً
مهندس
الوظيفي ملدير مرشوع اإليواء .فبدال من أن يكون
ٌ
ّ
ميم مأوىً مثا ّيل ،ينبغي
معامريّ أو
ٌ
مهندس هو الق ُّيم عىل َت ْص ِ
أن ّ
يحل مح ّله ٌ
فريق من أفرا ٍد متن ّوعي الخربة والتجربة ،يركزون
ً
ّ
همهم يف ضامن أن يعيش أكرث عد ٍد من املترضرين عيشة آمنة
ّ
مريحة كرمية ،قادرين عىل االعتامد عىل أنفسهم يف االنتعاش
دائم آمن.
الذا ّيت وإيجاد َس َك ٍن ٍ
ِج ِنفر وُرد جورج jwg39@cam.ac.uk
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منظمة مقياس العمل
ُمخت ٌَّص ِت ْق ٌّ
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