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من لوحة الرسم إىل األدغال

بيدرو سايز وكارمني غارسيا

عملت دائرة البحث والتطوير التابعة لنا عىل موضوع حلول املأوى وفقاً ملتطلبات تحسني الخدمات
اللوجستية ونصب املآوي ومرونتها واستخدام املوارد الطبيعية وقبل كل ذلك تحسني ظروف املعيشة ما
دفعنا يف النهاية إىل العودة لنظم معامرية أكرث تقليدية وجمعها مع مواد تكنولوجية متقدمة.
تعلمت رشكتنا أمرين رئيسيني بعد أول تجربتني لها يف التعامل مع
املآوي يف أوضاع التَّهجري .فأوالً ،ارتفع مستوى وعينا بالتعقيدات
املتعلقة بتسهيل الحصول عىل السكن املالئم ،فتلك التعقيدات
من شأنها أن ُتص ِّع َب وصول معظم السكان للسكن .وثانياً ،أدركنا
قصد منه
َّأن املعرفة الرتاكمية املتعلقة بالبناء املستدام الذي ُي َ
استخدام املواد املحلية واملحافظة عىل البيئة ،بدأت تفقد زخمها
إزاء مناذج البناء غري املستدامة .وهذا ما دفعنا إىل قبول تحدي
اسرتجاع كثري من هذه الجوانب املنسية والكيفية التي نشأت بها
نظم سوريكاتا كمرشوع متعدد املجاالت يوفر حلول السكن التي
ميكنها تحسني الظروف املعيشية لألشخاص املتأثرين بالتَّهجري.

وكانت التجربة األوىل عام  2011عندما رضب الزلزال مدينة لوركا
الواقعة جنوب إسبانيا إذ أرسلت رشكة أوربانا آي دي آر (Urbana
 )IDRاملتخصصة بأعامل ترميم املباين وإصالحها وصيانتها فريقاً
للكشف عىل البيوت واملباين املترضرة أو تقويتها أو إخالء الناس
منها إذ كانت تلك املباين جزءاً من الرتاث املعامري للمدينة .وأدى
ذلك العمل إىل إجراء اتصاالت مع منظمة رجال اإلطفاء يف العمل
( )Bomberos en Acciónالتي دعتنا بعد أشهر للمشاركة يف
مرشوع لبناء املآوي يف هاييتي .فكانت تلك هي تجربتنا الثانية
التي أتاحت لنا الفرصة للتث ُّبت يف املكان من الظروف التي وجد
املترضرون أنفسهم فيها ،فض ًال عن التعرف عىل ظروف العمل
الصعبة التي سوف تواجه هيئات املساعدات.
مركز تع ُّلم البالغني يف دونكريت

’التَّع ُّلم من أجل االتحاد والفهم‘ يف مركز تع ُّلم البالغني ،دونكريت.
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ولذلـك وضعنـا ألنفسـنا بعـض األهـداف التـي عليهـا طلـب
كب كتحس الخدمـات اللوجيسـتية ونصـب املـآوي واملرونـة
واسـتخدام املـوارد الطبيعيـة وقبـل كل يشء تحس ظـروف
املعيشـة .وخ ل السـنوات املاضيـة القليلـة ،عملنـا مـن أجـل
التوصـل إىل حـل وفقـاً لهذه املتطلبـات ،وانطوى ذلـك يف النهاية
ع العـودة إىل نظم معامرية أك تقليدية والجمـع بينها وبني
املـواد التكنولوجيـة املتقدمـة.

ويف أثناء تركيب أوىل الوحدات السكنية يف كاليه رصدنا العمل
عن كثب ،إذ كانت تلك املرة األوىل التي ُتستَخدم بها تلك
الوحدات يف بيئة إنسانية .وتحدثت منظمة ُبناة جرييس لالجئني
يف تقاريرها عن توظيف املستخدمني لها وأ َّنها بعد تس ُّلم املنتج
يف حالة جيدة اتصلت بنا مجدداً لتشييد مرك لتعليم اللغات
يف مخيم ال لينيري يف دونكريك .وبهذه املناسبةُ ،ر ِكب مأو َيان
متصالن بزاوية قامئة إليجاد مساحة تتسع إليواء مجموعتني
تتكون كل واحدة منهام من  15فرداً .ونظراً لتشابه الظروف
الجوية مع ظروف كاليه ،اشتملت الوحدات السكنية عىل
معدات شتوية ،ويف هذه الحالة ُطل َيت األجزاء الداخلية من
الجدران العمودية مبادة مناسبة الستخدامها كس ُّبورات التَّعليم.
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وركزنـا يف البدايـة ع تطويـر املسـاكن ملخي ت الالجئ عام
 ،2013ثـم املسـاكن للعسـاكر واألطبـاء واملوظف يف بعثـات
الس م عـام  ،2014ثـم توصلنـا أخ اً إىل حـل التعم املعيـاري
جـزأ عـام  .2015وخالل هذه الفرتة تلقينـا دع ًام من املنظامت
ا ُمل َّ
العامـة والخاصة .واشـتملت قامئـة املتعاون يف التطوير الفعيل
ع قسـم الهندسـة املعامريـة يف جامعـة أليكانتـي للعمل عىل
التصميـم والتحليـل الهيـكيل واالختبـار ،إضافـة إىل إميب س
(املعهـد التكنولوجـي للدائـن) الـذي وفـر املسـاعدة الفنيـة يف
مجـال املـواد والعمليـات وا ُملو ِّرديـن.
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التنفيذ والتكييف

ولرصد أداء الرتكيب ومالءمته للمستخدمني ،حافظنا عىل
التواصل مع املسؤولني عن إدارة املركز وزرنا املوقع للتحقق من
ظروفه وحصلنا عىل تقارير من فريق التعليم والطالب .ونحن
حالياً نطور مرشوعات مختلفة مع عدة منظامت غري حكومية
بعد أن أصبح املنتج إنجازاً منظوراً إثر تطبيقه يف املخيامت يف
شامل فرنسا وعىل ضوء الدروس التي تعلمناها يف تصميم هذه
الحلول وتنفيذها.
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ُتعـدُّ وحـدات املـآوي رسيعـة التنصيـب مـن املنتجـات غ
جـزأ إذ ُت َ
نشـأ مـع مراعـاة االسـتدامة مبـا
املكلفـة يف اإلسـكان ا ُمل َّ
يسـمح برسعـة تأسـيس املجتمعـات ويضمـن بقاءها ع املدى
البعيـد .وهـي مصممـة لض ن ظـروف املعيشـة الجيـدة منـذ
البدايـة ،فهـي قويـة هيكليـاً ومقاومـة لل ء وسـهلة الرتكيـب
ومهو ّيـة ومـزودة بإضـاءة طبيعية كام يسـهل تكييفها مـع البيئة
كحـل مؤقـت أو لتصبـح بيتـاً دامئـاً .وإضافـة إىل ذلـك ،تتميـز
هـذه الوحـدات السـكنية بخ َّفـة وزنها وسـهولة نقلهـا وتجميعها
وكفـاءة اسـتخدامها للطاقـة ك أنهـا متعـددة االسـتعامالت
وقابلـة لإلزالـة مبـا يسـمح بإعـادة اسـتخدامها مع مـرور الوقت.
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وال تل ّبـي الهيـاكل املؤقتـة املسـتخدمة يف العـادة الحاجـات
الربنامج ّيـة والثقافيـة والبيئيـة املتعـددة املوجـودة يف أوضـاع
التَّهج والنـزوح ،ومـن املؤسـف َّأن غالبيـة املسـتوطنات التـي
ُت َ
كمسـتوطنات مؤقتـة ينتهـي بهـا املطاف بأن تصبـح دامئة.
نشـأ
ٍ
ويف أحسـن األحوال ،يكون الحل لهذ املسـتوطنات األكرث دميومة
بتبديـل الخيـام إىل حاويـات معدنيـة يؤخـذ عليهـا أنهـا مكلفـة
ويصعـب نقلهـا وتركيبهـا وتتطلـب معـدات ومرافـق إضافيـة g
توفـر الحـد األدىن مـن ظـروف الحيـاة الجيـدة .ووجدنـا أنـه مـا
مـن حـل شـامل للتصـ ّدي للتحديـات املتعـددة التـي يواجههـا
املصممـون .ك صادفنـا كث مـن األفـكار واملرشوعـات الرائعة
والصـور الرقميـة لكـنَّ قلي ً منهـا كـن مـن تخطـي العقبـات
ليتحقـق ويصبـح واقعـاً.

ثم أخرجنا ذلك من نطاق نشاطنا الرئييس إىل قطاع املعونة
اإلنسانية وبعد أن تب ّ لنا أن معظم املنظامت غري مستعدة
الستقبال اإلسهامات الصغرية واملبتكرة ،ال سيام من خارج
القطاع ،تولينا أمر التنفيذ األويل لتصميمنا يف هذا القطاع يف
مخيم الغابة السابق يف كاليه ،الذي كانت تستخدمه منظمة
صغرية غري حكومية اسمها بناة جرييس لالجئني (Jersey
 )Builders for Refugeesكأم ٍو لألطفال الذين فقدوا والديهم.
وبسبب قسوة الظروف الجوية ،كان علينا تكييف األجزاء
الداخلية للآموي بإضافة معدات شتوية مقاومة للامء وعازلة
يحسن السلوك الحراري
وسهلة الرتكيب وصالحة للتنفس ،مبا ّ
للوحدات السكنية ويقلل من الفقدان الحراري واملشكالت
املتعلقة بالرطوبة والطني ،كام يزيد من راحة ّ
السكان.

بيدرو سايز psaez@suricattasystems.com
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كارمني غارسيا cgarcia@suricattasystems.com
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