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استقصاء معامري يف توفري السكن لالجئني
بالسيدو ليزانكوس وإيفاريستو زاس

عندما استجاب طالب العامرة لتحدي ُم َد ِّرسي ِهم باستقصاء الخيارات املتاحة لالجئني يف مدينتهم ،تبني
لهم َّأن هناك أجوبة معامرية بسيطة ومعقولة لحاجة دمج الالجئني يف املدن األوروبية متوسطة الحجم
مثل مدينة أكورونيا.

 .2اســـتخدام الوحـــدات الســـكنية غـــر املأهولـــة :وفقـــاً
للبيانـــات الرســـمية الصـــادرة يف عـــام  ،2011كان هنـــاك
 19228وحـــدة ســـكنية فارغـــة يف املدينـــة ،مفرقـــة عـــى
األحيـــاء .ومـــا دام األمـــر كذلـــك ،ســـيكون مـــن الصعـــب
لدوائـــر خدمـــات الدعـــم االجتامعـــي توفـــر الرعايـــة
للوافديـــن الجـــدد كـــا أ َّنـــه ســـيمنع تشـــكيل الكتلـــة
الحرجـــة للوافديـــن الجـــدد ويعنـــي ذلـــك عـــدم إنشـــاء
شـــبكات املســـاعدة الذاتيـــة الخاصـــة بهـــم.

بصفتنـــا مدرســـون يف كليـــة للعـــارة ،تحدينـــا طالبنـــا
ووجهنـــا لهـــم هـــذا الســـؤال :كيـــف ميكـــن ملدينـــة مثـــل
مدينتـــا أكورونيـــا ،يف شـــال غـــرب إســـبانيا أن تتعامـــل
م ــع الوض ــع إذا كان عليه ــا اس ــتيعاب أع ــداد كب ــرة م ــن
الالجئـــن؟ وشـــعرنا جميعـــاً َّ
أن مـــا عـــى كليـــة الهندســـة
أن تس ــاهم ب ــه مل يك ــن حت ــى تصمي ــم ن ــوع جدي ــد آخ ــر
م ــن م ــآوي الط ــوارئ .وحت ــى م ــآوي الط ــوارئ ،ع ــى أي
حـــال ،كانـــت باألصـــل مرافـــق معـــ َّد ة ألغـــراض أخـــرى
غـــر إيـــواء الالجئـــن .ويف مـــآوي مخيـــات الالجئـــن،
يشـــر واقـــع الحـــال إىل َّ
صمـــم إال  .3اس ــتخدام مبن ــى ع ــام قائ ــم :بحثن ــا ع ــن مبن ــى تبل ــغ
أن تلـــك املـــآوي مل ُت َّ
باســـتخدام عـــدد محـــدود مـــن املهاجـــع أو األكـــواخ مس ــاحته ح ــوايل خمس ــة آالف م ــر مرب ــع يف أي منطق ــة
التـــي ارتجلهـــا ســـاكنوها.
ويف أي حالـــة مـــن اإلصـــاح أو الرتميـــم ويف أي حالـــة
مـــن االســـتخدام .واســـتبعدنا املبـــاين األهليـــة (مـــع َّ
أن
ودفعنـــا تحليـــل قـــدرة أكورونيـــا عـــى اســـتضافة أزم ــة الس ــكان املحلي ــة ترك ــت كث ــراً م ــن املب ــاين ش ــاغرة)
مجموعـــات مـــن األشـــخاص املحتاجـــن للـــأوى إىل بســـبب مشـــكالت قانونيـــة .كـــا اســـتبعدنا أيضـــاً املبـــاين
تحديـــد مجموعـــة متنوعـــة مـــن االحتـــاالت االفرتاضيـــة التـــي يصعـــب تكييفهـــا لالســـتخدام الســـكني الدائـــم،
التـــي يجـــب مقاربـــة كل واحـــدة منهـــا مـــن منظـــور مثـــل املراكـــز الرياضيـــة والثقافيـــة والدينيـــة واملـــدارس
توافرهـــا ،وإمكانيـــات اللدونـــة التـــي تتيحهـــا ،وقدراتهـــا واملبـــاين الصناعيـــة .وحددنـــا أربعـــة مبـــانٍ محتملـــة.
ومالءمتهـــا لتســـهيل عمليـــة الدمـــج .وبينـــا كنـــا ننظـــر أح ــد ه ــذه املب ــاين ه ــو س ــجن املقاطع ــة ،وه ــو مهج ــور
يف جميـــع املواقـــع املمكنـــة يف جميـــع أنحـــاء املدينـــة ،اآلن وغ ــر مس ــتخدم .واملبن ــى الث ــاين عب ــارة ع ــن مصن ــع
كان هدفنـــا تصميـــم منهجيـــة ميكـــن تكـــرار تطبيقهـــا يف تبـــغ قديـــم يخضـــع يف الوقـــت الحـــايل إىل تعديـــات
أي مدين ــة أخ ــرى تش ــبه مدينت ــا .وحددن ــا ثالث ــة حل ــول مســـتمرة لتحويلـــه إىل مبنـــى محكمـــة .أمـــا املبنـــى
ممكنـــة:
الثالـــث فهـــو مدرســـة داخليـــة ســـابقة تخضـــع اآلن
لإلنشـــاء لتحويلهـــا إىل قاعـــة ســـكنية لطـــاب الجامعـــات.
 .1إقامـــة مخيـــم يف قطعـــة أرض خاليـــة :وهـــذا الحـــل واملبنـــى الرابـــع عبـــارة عـــن جـــزء شـــاغر مـــن الثكنـــات
ال ميك ــن تنفي ــذه إ َّال إذا ابتعدن ــا ع ــن وس ــط املدين ــة إىل العســـكرية يقـــع يف وســـط املدينـــة التاريخـــي.
األط ــراف الت ــي تتواف ــر ع ــى األماك ــن الش ــاغرة الفس ــيحة.
ولـــن يكـــون هـــذا الحـــل مناســـباً أل َّنـــه ســـيعيق اندمـــاج ومـــن بـــن هـــذه املبـــاين األربعـــة ،اســـتبعدنا مبنـــى
املقيم ــن املح ــي ،خاص ــة النس ــاء منه ــم أل َّن ــه س ــيبعدهنَّ الســـجن أل َّنـــه يحمـــل معـــانٍ رمزيـــة غـــر مالمئـــة
عـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا املدينـــة .ومـــن املحتمـــل وإن كان شـــاغراً والغـــرض األصـــي مـــن هـــذا املبنـــى
أن تتحـــول املســـتوطنة الجديـــدة إىل غيتـــو وعندهـــا معـــروف جيـــد اً بـــن الســـكان املحليـــن ،ورأينـــا أ َّنـــه
ســـتكون االســـتجابة بطيئـــة إذ َّ
إن ذلـــك الحـــل يتطلـــب لـــن يكـــون مناســـباً الســـتخدام الالجئـــن .أ ّمـــا الحالتـــن
اإلعـــداد ا ُمل َســـ َّبق لـــأرض ،وربطهـــا باملرافـــق العامـــة ،الثانيـــة والثالثـــة فيخضعـــان اآلن للتعديـــل مبـــا
وبنـــاء املخيـــم ذاتـــه.
يناســـب االســـتخدام العـــام ،ولذلـــك ،أصبحـــت الثكنـــات

املآوي يف التَّهجري

نرشة الهجرة القرسية 55

11

طابش/ريابر 2017

www.fmreview.org/ar/shelter

ن

ن

العســـكرية الخيـــار األفضـــل إلعـــادة تخصيـــص أعراضهـــا تحديـــد أماكنهـــم كمصممـــ ومهندســـ يف املســـتقبل
إلســـكان الالجئـــ .
(وكمواطنـــ ).
ن

ن

ا

ر

ا

ى

ا

ن

ن

ن

بالسيدو ليزانكوس placido.lizancos@udc.gal
بروفيسور أقدم يف التحليل املعامري ،كلية العامرة ،جامعة
أكورونيا.

ر

إيفاريستو زاس ezg@udc.es
بروفيسور ،كلية العامرة ،جامعة أكورونيا

ى

www.udc.es/?language=en

ي

ر

يستند هذا البحث إىل خربة تعديالت جزء من املقررات
الدراسية لكلية العامرة يف جامعة أكورونيا استجاب ًة ’ألزمة
املهاجرين‘ يف أوروبا يف عام .2015

ا

ن

 .1انظر أوكوونغا م (’ )2016هاش تاغ عرب الحدود والوجهات :كيف ميكننا مساعدة
الالجئني عىل أفضل وجه عند وصولهم؟‘ ،ديفيكس
http://bit.ly/Okwonga--AcrossBorders
#AcrossBorders and destinations: How can we best help refugees on
?arrival
(

ا لخالصة

)

مت

ي

هل ميكن لنرشة الهجرة القرسية أن تدعم طلباً لك للحصول
عىل التمويل؟

ا

ن

مت

ا

ُأد ِر َجت نرشة الهجرة القرسية يف عدة مناسبات يف طلبات ويل
الربامج واألبحاث الناجحة مبا يحقق الفائدة لكل األطراف .فإذا
كنت متقدماً بطلب للحصول عىل ويل خارجي ،فلها تك َّرمت
بإدراج نرشة الهجرة القرسية يف مقرتحك (ويف موازنتك) لتعزيز نرش
املعلومات والنتائج وآثارها؟ يرجى مراسلة أرسة املحررين عىل الربيد
اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk
مت

قي ــل لن ــا َّ
إن هن ــاك دامئــاً الجئــ وإ َّنه ــم دامئــاً يعان ــون.
لكـــنَّ القانـــون الـــدويل وأبســـط املبـــادئ األخالقيـــة
ـــ علينـــا نحـــن أن نســـتقبل هـــؤالء األشـــخاص وأن
نســـتضيفهم .ومبـــا أنَّنـــا أكادمييـــون وجـــزء ال يتجـــزأ مـــن
الجمهـــور العـــام ،اســـتخدمنا قدراتنـــا الخاصـــة لتحديـــد
املنظـــ ت ،والجهـــات املانحـــة ،واألفـــراد ذوي الصلـــة
بهـــذا املوضـــوع الذيـــن يتعاملـــون مـــع وضـــع الالجئـــ
مـــن خـــ ل تطويـــر مجموعـــة متنوعـــة مـــن منـــاذج
املبـــاين املعامريـــة الهندســـية 1.وكان مـــن نتائـــج تطويـــر
ه ــذا البح ــث أن فه ــم طالبن ــا املش ــهد القائ ــم ألصح ــاب
املصلحـــة املعنيـــ والحلـــول املقدمـــة واســـتطاعوا

ن

ويوصـــف هيـــكل الثكنـــات بأ َّنـــه شـــبكة منتظمـــة مـــن
املســـاحات الواســـعة األساســـية باإلضافـــة إىل تراســـ
كبرييـــن .ويحيـــط باملجمـــع ســـور ســـليم ليـــس بـــه أي
عطـــب بـــه نوافـــذ املســـافات بينهـــا متســـاوية .وكلهـــا
مميـــزات تتيـــح توفـــ اســـتجابة معامريـــة دون التعـــرض
ألي تعقيـــدات فنيـــة .وبرتافـــق هـــذه املميـــزات امـــع
الخصائـــص لحرضيـــة اإليجابيـــة املحيطـــة باملبنـــى،
سيســـتويف املبنـــى متطلباتنـــا املعامريـــة لقدرتـــه عـــ
تش ــكيل مجتم ــع دام ــج .وس ــيكون ألف ــراد ه ــذا املجتم ــع
مطلـــق الحريـــة يف تقريـــر تنظيمـــه وإدارتـــه ،ويف كيفيـــة
تفاعـــل أفـــراده بعضهـــم مـــع بعـــض ومـــع املجتمـــع
املحـــ الـــذي يســـتضيفهم .وأخـــ اً ،يســـمح املبنـــى
بإجـــراء تعديـــ ت رمبـــا ُيحتَـــاج إليهـــا مبـــرور الزمـــن.

ر

وهكـــذا ،توجهنـــا إىل املبنـــى لنتحقـــق مـــ إذا كان
تفكرين ــا بش ــأن مالءمت ــه للس ــكن صحيحــاً أم ال .ووجدن ــا
ج ــزء اً م ــن مراف ــق املبن ــى عب ــارة ع ــن مهاج ــع ،وتح ــت
الس ــقف نفس ــه وجدن ــا مطاب ــخ وأماك ــن لتن ــاول الطع ــام
وغرفـــاً مختلفـــة األحجـــام .باختصـــار وجدنـــا ُم َج َّمعـــاً
ســـكنياً صالحـــاً وجاهـــزاً لالســـتخدام يف أي وقـــت( .بقيـــة
املبنـــى مـــا زالـــت القـــوات العســـكرية تســـتخدمه).
ويف تقييمنـــا ،وجدنـــا َّ
أن هـــذه املرافـــق ميكـــن تهيئتهـــا
َّ
عـــ الفـــور لالســـتخدام الســـكني ،كـــ أن بقيـــة املبـــاين
الشـــاغرة بالفعـــل مثـــل القاعـــات ،واملســـتودعات،
واملبـــاين اإلداريـــة ،ميكـــن بســـهولة إعـــادة تخصيـــص
أغراضهـــا مقابـــل تكلفـــة إضافيـــة بســـيطة.

وأدى بنـــا هـــدف تحديـــد العمليـــة وتحديـــد األســـاليب
والطرائـــق الواجـــب اتباعهـــا يف اســـتضافة واســـتيعاب
أع ــداد كبــ ة م ــن الالجئــ إىل نتيج ــة مفاده ــا َّ
أن أفض ــل
خيـــار ممكـــن ،نظـــراً إىل مـــدى اســـتعجال الوضـــع ،هـــو
اســـتخدام املبـــاين العامـــة القامئـــة املوجـــودة يف املنطقـــة
املركزي ــة وذل ــك حت ــى يس ــهل إدم ــاج الجــ ان الج ــدد يف
املدينـــة القامئـــة ،وهـــذا مـــن شـــأنه منـــح درجـــة كافيـــة
مـــن املرونـــة للســـ ح بتفاعـــل املســـتخدمني أنفســـهم
م ــع املبن ــى .ومث ــة اس ــتجابات وحل ــول معامري ــة بس ــيطة
ومعقول ــة لدم ــج الالجئــ يف امل ــدن األوروبي ــة متوس ــطة
َـــم هـــؤالء
الحجـــم مثـــل أكورونيـــا ،رشيطـــ ًة أن ُيد ع َ
الالجئـــ با ّتبـــاع مقاربـــات وظيفيـــة ،وفنيـــة ،وحرضيـــة
مالمئـــة.
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