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أفضــل مــردود لإلنفــاق ،حتــى لــو مل يحقــق هــذا النــوع مــن حــد ممكــن مــن تغطيــة األرس األكــر اســتضعافاً واســراتيجيات
املــآوي مســألة املتانــة تحقيق ـاً كام ـ ًا حتــى اآلن.
التنفيــذ املشــابهة ،كل ذلــك مــا زلنــا نســتعني بــه يف برامــج
التعــايف الخاصــة باملــأوى يف عــام .2017
كــا أدخلــت اســراتيجية املــأوى ذي الغرفــة الواحــدة منــوذج
البنــاء منخفــض التكلفــة يف املجتمــع املحــي يف إقليــم الســند أمارا مبارك amubarak@iom.int
الريفــي حيــث مل يكــن لــدى األشــخاص هنــاك أي درايــة مديرة العمليات اإلنسانية ،بعثة منظمة األمم املتحدة للهجرة
بتدابــر الحاميــة مــن الفيضانــات ،لكــنَّ اســتخدام النقــد (املنظمة الدولية للهجرة) يف باكستان
م َّكنهــم مــن ’التع ّلــم عــن طريــق املامرســة‘ .ومــا ِقيـ َ
ـل عنــد
تقييــم الربنامــجَّ « ،
إن الربنامــج حقــق أهدافــه بصفــة عامــة سعد حفيظ shafeez@iom.int
ً
[وإ َّنــه] محــل تقديــر عاملــي لــدى املســتفيدين [ ]...خاصــة مسؤول الربامج ،بعثة منظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة
النِّســاء اللــوايت هــنَّ البنــاة التقليديــون يف جنــوب إقليــم الدولية للهجرة) يف باكستان
الســند» 2.ومــن املثــر لالهتــام ،باإلضافــة إىل إنجــازات
الربنامــجَّ ،أن بعــض النِّســاء مت َّكــن مــن رفــد مصــادر دخلهــنَّ منظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية للهجرة)
مــن خــال مهــارات البنــاء الــايت اكتســبنْها وتعلمنْهــا يف أثنــاء www.iom.int
بنــاء منازلهــن .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تحــدث املســتفيدون مــن
 .1برييريا م م (’ )2016باكستان :إرشاك النساء يف إعادة التعمري‘ ساليد شري
الربنامــج عــن كثــر مــن املزايــا الخاصــة بالحــد مــن مخاطــر http://bit.ly/IOM-PakistanWomen-in-ORS
الكــوارث التــي تعلموهــا وطبقوهــا يف أثنــاء عمليــة البنــاء)Pakistan: involving women in reconstruction( .
ومــع ذلــك ،مــا زالــت األدلــة عــى تقليــد األشــخاص الذيــن ال  .2مركز املآوي يف بعثة منظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية للهجرة) يف
باكستان ( )2014تقييم برنامج مأوى الغرفة الواحدة يف االستجابة لفيضانات عام 2011
يتلقــون أي مســاعدات ألســاليب وتقنيــات املــأوى ذي الغرفــة جنوب السند ،باكستان ،الوثائق ال ُقطريَّة للمنظمة الدولية للهجرة
الواحــدة محــدودة .ومــع ذلــكَّ ،
فــإن عمليــة إعــادة البنــاء http://bit.ly/IOM-ORS-Evaluation2011
الواضحــة النجــاح ’التــي يقودهــا القاطنــون‘ ،وتحقيــق أقــى (Evaluation of One Room Shelter Programme for the 2011 flood response
)in South Sindh, Pakistan

مآوي مس َّبقة الصنع أم ح َّرة الصنع؟
إريت كاتز

متثل األشكال املعامرية ملآوي الطوارئ وطرق بنائها دوراً جوهرياً يف متكني س ّكانها من التعامل مع
تهجريهم ،ورمبا متنحهم الشعور كام لو أنهم يف بيتهم ولو مؤقتاً.

هجريــن القرسيــن مهــا بلــغ تأثــر االختالفــات
تنطــوي الحاجــة اإلنســانية لإلقامــة مهــا قــرت مدتهــا حيــاة ا ُمل َّ
َّ
عــى شــكل مــن أشــكال الشــعور
’بــأن املــرء يف بيتــه‘ ،املعامريــة لتلــك املــآوي وفضاءاتهــا املتميــزة عــى ســاكنيها.
ذلــك املــكان الــذي نشــعر أنــه يبادلنــا االنتــاء .لكــنّ هــذا
حطمــه التهجــر القــري .ففــي البدايــةّ ،
الشــعور ُي ِّ
تحطمــه وميكــن تقســيم األنــواع املتعــددة ملــآوي الطــوارئ عــى
امللحــة لــرك البيــت والديــار ومــا يرافــق ذلــك مــن العمــوم ضمــن فئتــن رئيســيتني ترتبطــان مبختلــف الفاعلــن
الحاجــة ّ
خــوف بـ َّ
هجــر وراءة ســوف يتغــر إىل األبــد .وتنشــآن منــاذج متباينــة مــن ناحيــة املــكان .النــوع األول
ـأن مــا خ ّلفــه ا ُمل َّ
ثــم ُي َّ
حطــم الشــعور ذاتــه ثانيــة بفعــل الغمــوض الــذي ُيع ـ َرف باملــأوى ’ ُمس ـ َّبق الصنــع‘ وهــو مصنــوع مــن املــواد
ّ
ّ
َيلـ ُّ
ـف مســتقبل املــآوي املؤقتــة املمتــدة عــى طــول طريــق املصنّعــة وميكــن نقلــه وتجميعــه يف املوقــع املخصــص برسعــة
هجــرون بأنفســهم
الهجــرة .ويف موقــف مضطــرب كهــذا ،غالبــاً مــا ُيختَــزَل وســهولة .أمــا النــوع الثــاين فيبنيــه ا ُمل َّ
معنــى املــأوى إىل وظيفتــه األساســية يف توفــر الحاميــة باســتخدام مــواد وأســاليب البنــاء املتاحــة وهــذا مــا ميكــن
املاديــة التــي تطغــى عــى أدواره األكــر تعقيــداً املتمثلــة أن يعــرف باملــأوى ُ’حــ ّر الصنــع‘ ،وليــس لهــذا النــوع مــن
يف تحقيــق األمــن واالنتــاء .وتعجــز مــآوي الطــوارئ عــن املــآوي تصميــم ومواصفــات محــددة وإمنــا ُيبنــى باالعتــاد
تعويــض هــذا التمــزق والشــكوك املتعــددة الطاغيــة عــى عــى مهــارات املهاجريــن االرتجاليــة واملــوارد املتاحــة.
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وعــادة مــا تهتــم النقاشــات املعامريــة بالعالقــة بــن شــكل
املــأوى ووظيفتــه .ومــع ذلــك ،ال تقتــر أهميــة تحديــد
هذيــن النوعــن مــن املــآوي عــى فهــم الخصائــص املعامريــة
الواضحــة التــي يتميــز بهــا كال النوعــن فقــط ،بــل تضــم
أيض ـاً تحديــد العالقــة بــن أســلوب الســكن بهــا وطريقــة
إنتاجهــا ملــا لذلــك مــن تأثــرات مهمــة عــى حيــاة النــاس.

هائـ ًا مــن حيــث التصميــم ،متيــل كلهــا لالســتجابة إىل أبســط
املتطلبــات املعامريــة .ومــن هــذه املتطلبــات إيــواء أجســاد
عــدد محــدد مــن األشــخاص يف مختلــف الظــروف الجويــة
ملــدة زمنيــة مؤقتــة ،ويجــب أن تكــون رخيصــة إىل حــد مــا،
ويســهل نقلهــا إىل أجــزاء العــامل املختلفــة .ومــن أجــل هــذه
األســباب ُص ِّممــت هــذه املــآوي كمعــدّ ات مســ َّبقة الصنــع
ميكــن للعاملــة غــر املاهــرة أن تنصبهــا برسعــة.

يعــود تاريــخ املــأوى ُم َسـ َّبق الصنــع إىل فــرة الحداثــة املبكــرة
حينــا كانــت الخيــام واألكــواخ ا ُملصنّعــة ُتســتَخ َدم بســبب
التوســع االســتعامري واالنتشــار العســكري الرسيع .ويف اآلونة
ّ
األخــرةُ ،ن ِق َلــت األكــواخ الخشــبية والقامشــية والفوالذيــة
ّ
الســكان
حــول العــامل إليــواء الجنــود أو إلعــادة توطــن
املدنيــن ،ثــم اعتمــدت الهيئــات اإلنســانية هــذه الطريقــة
املهجريــن .ومــا زالــت هــذه
الحقــاً إلنشــاء أول مخيــات َّ
الطريقــة مســتمرة حتــى اليــوم مــع وجــود أنــواع أخــرى
مــن املــآوي ُمس ـ َّبقة الصنــع مثــل حاويــات الشــحن املعــاد
ترتيبهــا أو املــآوي ضمــن حزمــة شــقق وحــدات إســكان
الالجئــن 1وبينــا تتنــوع هــذه املــآوي اإلنســانية تنوعــاً

تــأيت املــآوي مس ـ َّبقة الصنــع يف بعــض األحيــان عــى أحــدث
توصلــت إليــه تكنولوجيــا البنــاء ،لكــنَّ املأخــذ عليهــا أ َّنهــا
مــا ّ
صمــم لتلبيــة الحاجــات العامــة يف أماكــن غــر محــددة
ُت َّ
وألنــاس غــر محدديــن .ومــا يؤخــذ عــى هــذا النــوع
مــن املــآوي أيض ـاً أن املــواد املصنوعــة منــه تناســب ظروف ـاً
مناخيــة معينــة أكــر مــن غريهــا كــا َّأن طريقــة بنائهــا متنــع
مــن تعديلهــا الحقــاً لتســهيل اســتخدام قاطنيهــا أو لتلبيــة
حاجــات أو عــادات معينــة .وإضافــة لذلــك ،تنتــر املــآوي
بأعــداد ضخمــة يف املوقــع وغالبــاً مــا تكــون ضمــن شــبكة
يســهل إنشــاؤها والرقابــة عليهــا وإدارتهــا وعــادة مــا ُتن ِتــج
فضــاءات مكــررة ضعيفــة الجــودة لتلبيــة غــرض محــدد

املأوى مس َّبق الصنع

إريت كاتز

مخيم الحاويات وجزء من غابة كاليه ،أبريل/نيسان .2016
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ومثــال ذلــك مــا املــآوي يف مخيــم ’الغابــة‘ يف كاليــه ،إذ
مجمعــات مشــابهة للمســاكن
ب َنــت املجتمعــات الدارفور ّيــة ّ
التقليديــة التــي اعتــادوا عليهــا يف دارفــور ،بينــ أصبحــت
املــآوي التــي بناهــا األفغانيــون يف الشــارع الرئيــ ملخيــم
الغابــة محـ ت بقالــة ومطاعــم وصالونــات حالقــة يف النهــار،
مــا أتــاح لالجئــ ســبي ًال لكســب الــرزق .ولهــذا الســبب،
شــاع يف مخيــم الغابــة شــعور قــوي ’باالنتــ ء للمــكان‘
حيــث كانــت املــآوي تختلــف بأشــكالها وأحجامهــا .وابتكــر
ســكان مخيــم الغابــة بيئــة معامريــة تراعــي خصوصيــة
املهجريــن القرسيــ
املوقــع واملجتمــع منحــت كثــ اً مــن َّ
شــعوراً أقــل ال شــخصانية تجــاه املــكان والهُو َّيــة واالنت ـ ء.

ى

مثــل هــذه املــآوي يصنعهــا ســكانها مبســاعدة اآلخريــن ،وال
تقتــ مزاياهــا عــ مجــرد أ َّنهــا توفــر بيئــات مختلفــة،
هجريــن
لكــنَّ منــط ابتكارهــا يــ ك أثــراً مختلفــاً عــ ا ُمل َّ
ق ـ اً الذيــن يعيشــون فيهــا .و ُتصنــع هــذه املــآوي مــن أي
مــواد أو مــوارد ميكــن العثــور عليهــا قــرب املوقــع باســتخدام
طــرق بنــاء مبتكــرة يف اإلنشــاء .ويختلــف بعضهــا عــن بعــض
باخت ـ ف صانعيهــا الذيــن يبنونهــا وفق ـاً لحاجاتهــم اليوميــة
وعاداتهــم وتقاليدهــم.

ن

ا

مــن املمكــن أن تتطــور املــآوي مســ ّبقة الصنــع مبــرور
الوقــت إىل مــآ ٍو حــ ّرة الصنــع وذلــك مــن خــ ل عمليــات
تهــدف إىل إزالــة الطابــع الرســمي عنهــا وإدخــال العــ رة
التشــاركية عندمــا يغريهــا القاطنــون ويضعــون يدهــم
عليهــا .وتعتمــد هــذه االحتامليــة عــ عاملــ رئيســيني:
أوالً ،املــآوي ُمسـ ّبقة الصنــع مبــا يشــتمل عـ شــكلها واملــواد
التــي صنعــت منهــا ،وثاني ـاً ،أســلوب الحكــم يف املخيــم ومــا
إذ كان يشــجع تخصيــص املــآوي أم ال .وعــادة مــا تجمــع
الطريقــة التــي تضفــي ع ـ املــأوى طابع ـاً غ ـ رســمي ب ـ
محاســن املــآوي حــرة الصنــع ومســ ّبقة الصنــع إذ تســاعد
هــذه الحقيقــة املهندسـ املعامريـ واملصممـ عـ إعادة
التفك ـ باملــآوي ال كحلــول جامــدة فحســب وإمنــا كحلــول
أك ـ مرونــة وقابليــة للتكيــف .ك ـ ميكــن لل ـ وي املنتجــة
صمــم كهيــاكل تســمح
مبــا يســمح لهــا االنتشــار الرسيــع أن ُت َّ
لســاكنيها تغيريهــا ونقلهــا وإعــادة تخصيصهــا بســهولة مبــا
يتوافــق مــع احتياجاتهــم وتفضيالتهــم املحــددة .وميكــن
ملــآوي الطــوارئ هــذه أن تشــكل وحــدات ميكنهــا أن
تصبــح جــزءاً مــن البيئــات الحرضيــة دامئــة التطــور أو نــواة
ملســتوطنات دامئــة يف حــاالت التهجــ ا ُملطــ َّول .وبذلــك،
ميكنهــا أن تعمــل كنــواة لوحــدات إســكان مدروســة تتطــور
مبــرور الوقــت لتشــكل حتــى لــو مؤقتــاً مســاحات شــبيهة
بالبيــت نــح ســاكنيها الهُو َّيــة والشــعور باالنتــ ء.
ن

املأوى حُ ّر الصنع
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ا

وإضافــة لذلــك ،مــع َّأن هــذه املــآوي تفيــد يف حاميــة
هجريــن مــن أشــعة الشــمس واملطــر وتوفــر الحــد األدىن
ا ُمل َّ
ّ
مــن الخصوصيــة لســكانها ،فهــي يف الوقــت نفســه ثــل
مســاحات مف َّرغــة مــن الطابــع الشــخيص وذلــك يعنــي
إمكانيــة إنشــائها وإدارتهــا ومــن ثــم محوهــا لكنَّهــا ال تتيــح
املجــال أمــام ســاكنيها لتعديلهــا مبــا يلــزم لجعلهــم يشــعرون
باملــأوى وكأنــه بيــت لهــم ينتمــون إليــه .وهــذه الطبيعــة
الالشــخصية للــ وى ليســت ناتجــة بالــ ورة عــن ضعــف
التصميــم أو الجهــل املع ـ ري ،لكنّهــا تتناســب مــع أهــداف
الذيــن يش ـ ونها وينرشونهــا دون أن يكــون عليهــم العيــش
بهــا.

مت

لكنَّهــا بذلــك تصبــح من ِّفــرة لســاكنيها .أمــا الفكــرة التــي
تقــول َّ
إن املــآوي مس ـ ّبقة الصنــع ميكــن ط ّيهــا وحزمهــا ك ـ
َ
ـم إعــادة اســتخدامها كحــل مســتدام
كانــت باألصــل ومــن ثـ َّ
مثــايل ملشــكلة التّهجــ فهــي فكــرة مغلوطــة ّ
ألن هــذه
املــآوي رسيعــة التـ ر مبجــرد العيــش بهــا وال ميكــن إعــادة
اســتخدامها الحقـاً .كل تلــك املصاعــب ليســت محــض صدفــة
ولكنّهــا أعــراض مرافقــة لطريقــة تصميــم تلــك املــآوي.

هجريــن القرسيــ عــ بنــاء فضاءاتهــم
تتحــدى قــدرة ا ُمل َّ
ً
الخاصــة القواعــد التــي تحكمهــم وأحيانــا تغريهــا ،وذلــك
ألنهــا ّكنهــم وتســمح لهــم البــدء بإعــادة تأســيس أنفســهم
كأشــخاص مســتقلني بذواتهــم ضمــن مــا اســتجدّ عليهــم مــن
ظــروف .وهــذه األماكــن الجديــدة التــي يبنونهــا ال تحميهــم
مــن العوامــل الجويــة فحســب بــل تدعهــم يف اســتعادة
الشــعور بالقــوة يف أماكــن لجوئهــم الجديــدة و ّكنهــم يف
بعــض الحــاالت مــن بنــاء عالقــات التضامــن مــع املجتمعــات
املضيفــة التــي تســاعدهم يف بنــاء هــذه املســاحات والتأث ـ
ع ـ بيئاتهــم الجديــدة يف أثنــاء ســعيهم للتغي ـ .

ا

ن

ا

إيريت كارتز ik300@cam.ac.uk
معامري وباحث ،مركز دراسات النزاعات الحرضية ،قسم العامرة،
جامعة كامربدج www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk
ومدير الدراسات يف العامرة وزميل أكادميي يف كلية غريتون.

ر

ن

 .1انظر مقالة يف هذا العدد ملارتا تريين ويوهان كارلسون وكريستيان غوستافسون.
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