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الحد الفاصل بني اإلنساين واملعامري

توم سكوت-سميث

قد يخفق اإلنسانيون واملعامريون يف إيجاد لغة مشرتكة قادرة عىل وصف كل منهام لآلخر من ناحية
التخطيط ،وحان الوقت اآلن لتجسري الفجوة وتشجيع املهنيني يف الجانبني عىل بذل مزيد من التعاون
هجرين الباحثني
بل إذا دأب كل منهام عىل التَّعلم من اآلخر فسيقود ذلك إىل تعزيز موضعهام إزاء ا ُمل َّ
عن املأوى.
متيـــل التغطيـــة اإلعالميـــة للهجـــرة القرسيـــة إىل تكـــرار
التصوي ــرات القدمي ــة للخي ــم واملخي ــات وتتجاه ــل تح ــول
هجريـــن يف كثـــر مـــن الحـــاالت إىل العيـــش يف مـــآ ٍو
ا ُمل َّ
ُ
هجري ــن
يتج ــاوز نطاقه ــا الخيم ــة واملخي ــم فكث ــر م ــن امل َّ
يعيشـــون يف شـــقق ســـكنية مســـتأجرة أو ميكثـــون لـــدى
األصدق ــاء واألق ــارب في ــا يج ــد غريه ــم م ــاذاً م ــن خ ــال
شـــبكاتهم الشـــخصية أو يســـعون للحصـــول عـــى املـــأوى
يف الكنيســـة أو املســـجد .وهنـــاك آخـــرون ينتقلـــون إىل
مســـتوطنات غـــر رســـمية كـــا الحـــال يف ’غابـــة ،كاليـــه
ويبنـــون مآويهـــم مـــن األخشـــاب واملشـــمعات .وميكـــث
غريهـــم يف البيئـــة الطبيعيـــة إذ يلـــوذون بالكهـــوف
أو ينامـــون تحـــت األشـــجار أو الشـــجريات .ويف املـــدن
الكبـــرة ،يعـــر كثـــر مـــن املهاجريـــن عـــى املـــأوى يف
البيئ ــة الحرضي ــة ،فيعيش ــون تح ــت الجس ــور ويف األنف ــاق
يف باريــس أو يف الخيــم يف محطــة القطــارات املركزيــة كــا
الح ــال يف كيليت ــي يف بودابيس ــت .ومنه ــم م ــن يس ــكن يف
مراف ــق حكومي ــة كمراك ــز االحتج ــاز ومس ــتودعات الفح ــم
الحجـــري تحـــت األرض يف ســـويرسا أو يف املطـــارات كـــا
الحـــال يف تيمبلهـــوف يف برلـــن .ويشـــغل بعـــض الالجئـــن
املبـــاين املهجـــورة كـــا يف ضاحيـــة إكزارشـــيا يف أثينـــا.

والـــدرس الـــذي ميكـــن تعلمـــه مـــن تنـــوع املـــآوي ذاك
واضـــح للعيـــان وهـــو َّ
هجريـــن ســـيتمكنون عـــى
أن ا ُمل َّ
األرجـــح مـــن العثـــور عـــى ســـكن لهـــم دون مســـاعدة
عـــال املســـاعدات املتخصصـــن وال مـــن الخـــراء
املعامريـــن .وبالفعـــل ،كانـــت أهميـــة االســـتنباط
واالخ ــراع واملب ــادرة الفردي ــة م ــن أه ــم م ــا ُي ّي ــز ’األزم ــة‘
الحديثـــة يف أوروبـــا .وإزاء ذلـــك الواقـــع ،كان عمـــل
اإلنســـانيني واملعامريـــن أكـــر ارتباطـــاً وعالقـــة مبشـــكلة
املـــأوى والتَّهجـــر مـــا كان أيٌّ منهـــا مســـتعد لالعـــراف
بذلـــك .فمـــن ناحيـــة ،اعـــرى البـــطء اســـتجابة هيئـــات
املســـاعدات وانتهـــى األمـــر بهـــا إىل أن طغـــى عليهـــا
اإلنس ــانيون غ ــر املحرتف ــن ومجموع ــات املن ــارصة وكس ــب
هجـــرون
التأييـــد .ومـــن ناحيـــة أخـــرى ،نـــادراً مـــا كان ا ُمل َّ

يعيشـــون يف الفضـــاءات التـــي خصصهـــا لهـــم املعامريـــون
رغ ــم كل االهت ــام ال ــذي بذلت ــه جه ــات تصمي ــم امل ــآوي
ودوائـــر املؤمتـــرات املعامريـــة إزاء ’اإلبـــداع‘ يف إنشـــاء
مســـ َّبقة الصنـــع .واإلنســـانيون واملعامريـــون هـــم
املـــآوي َ
األكـــر قـــدرة عـــى املســـاهمة يف حـــل مشـــكلة املـــآوي،
لك ــنَّ الطرف ــن دأب ــا ع ــى إس ــاءة فه ــم أنفس ــهام وع ــدم
االتف ــاق في ــا بينه ــا م ــا زاد الط ــن بل ــة وجعله ــا أك ــر
ُبع ــداً ع ــن امل ــآوي وأق ــل صل ــة ب ــه ،وتل ــك عقب ــة كب ــرة
متن ــع الطرف ــن م ــن التع ــاون في ــا بينه ــا والتفك ــر م ــن
جديـــد حـــول أهميـــة هـــذا املوضـــوع املعـــارص .وال بـــد
كأول خطـــوة أن نفهـــم الصـــور النمطيـــة لهـــذا الحـــد
الفاصـــل بـــن اإلنســـانيني واملعامريـــن.

وجهة نظر اإلنســانيني الرباغامتيــة العملية

ينظـــر اإلنســـانيون إىل املعامريـــن عـــى أ َّنهـــم حاملـــون
طوباويـــون منســـلخون متامـــاً عـــن واقـــع الحـــال يف
امليـــدان وأ َّنهـــم ال يتلمســـون حاجـــات املســـتفيدين .ثـــم
َّ
إن اإلنســـانيني يقـــرؤون التقاريـــر الحامســـية يف وســـائل
اإلعـــام حـــول آخـــر مســـتجدات تصميـــات مـــآوي
الطـــوارئ ليصطدمـــوا بواقـــع أكيـــد يتجـــى يف عـــدم
العث ــور ع ــى الح ــل الش ــامل .ورمب ــا اصط ــدم اإلنس ــانيون
أيضـــاً مبـــا وصلهـــم عـــر الربيـــد اإللكـــروين يف مـــكان
علهـــم امليـــداين اقرتاحـــات ال ميكـــن تطبيقهـــا عـــى أرض
الواق ــع ول ــو كان ــت حس ــنة الني ــة ،أو رمب ــا س ــمعوا ع ــن
مع ــرض بين ــايل البندقي ــة للع ــارة  2016وم ــا صاحب ــه م ــن
اســـتخدام لعبـــارات غـــر مفهومـــة وتعبـــر عـــن أهـــداف
تتج ــاوز الح ــد املعق ــول م ــن الطموح ــات .ونتيج ــة لذل ــك،
وص ــل كث ــر م ــن العامل ــن يف املس ــاعدات َّ
أن هن ــاك س ــوء
َّ
فه ــم ت ــام يف أوس ــاط املعامري ــن لطبيع ــة املش ــكلة وأنه ــم
يفتقـــرون إىل أدىن معايـــر الواقعيـــة للتعامـــل معهـــا .وال
يـــرى اإلنســـانيون غضاضـــة يف توظيـــف املعامريـــن يف
حال ــة تواف ــر الكث ــر والكث ــر م ــن امل ــال والرغب ــة بتش ــييد
املبـــاين الجميلـــة الفارهـــة ،لكـــنَّ تفكـــر املعامريـــن يف
معظم ــه ينفص ــم يف نهاي ــة املط ــاف ع ــن واق ــع الط ــوارئ
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ى

التـــي تفـــرض الحاجـــة ملـــآوي بســـيطة خاصـــة مـــع شـــح
املـــوارد وضيـــق الوقـــت.

منشـــغلني زيـــادة عـــن اللـــزوم بإمكانيـــة العثـــور عـــ
الحلـــول الشـــاملة الرضوريـــة .ويفهـــم املعامريـــون َّ
أن
أي محاولـــة للعثـــور عـــ املـــأوى يجـــب أن تحســـب
حس ــاب كل يشء ب ــدءاً بتش ــكيلة املجتم ــع املحــ وانته ــا ًء
باس ــتخدام أح ــدث امل ــواد وكذل ــك ال ب ــد م ــن االنتب ــاه إىل
اعتبـــارات البيئـــة خاصـــة مبـــا يتعلـــق بأشـــكال اإلنشـــاء
ب ــدءاً بالجوان ــب الجاملي ــة للبن ــاء وانته ــا ًء بجع ــل امل ــأوى
مواتيـــاً للحيـــاة العمليـــة اليوميـــة .وكل ذلـــك نـــادراً مـــا
يفكـــر بـــه اإلنســـانيون لهـــذه الدرجـــة مـــن التفصيـــل.
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عـــ الجانـــب اآلخـــر ،غالبـــاً مـــا يبـــدي املعامريـــون
املهنيـــون اســـتغرابهم مـــن عـــدم تواصـــل هيئـــات
املســـاعدات معهـــم .وهـــم يقـــرؤون التقاريـــر يف وســـائل
اإلعـــ م أيضـــاً ويرثـــون رداءة تصميـــ ت مخيـــ ت
الالجئـــ والقيـــود التـــي تفرضهـــا تلـــك التصميـــ ت.
فهـــم معنيـــون تدربـــوا لســـنوات كثـــ ة عـــ التفكـــ
بكيفيـــة بنـــاء املـــآوي يف األوضـــاع املعقـــدة ،ويتســـاءلون
عـــن ســـبب عـــدم اكـــ اث اإلنســـانيني للحصـــول عـــ
خـــ ات املعامريـــ املتخصصـــة .وعندمـــا يراقـــب
املعامري ــون تصميــ ت املخيــ ت األق ــرب م ــا يك ــون إىل
شـــبكات تربيعيـــة ويالحظـــون توحيـــد شـــكل اإلســـكانات
فيهـــا ،يدركـــون محدوديـــة التصميـــم وضعفـــه يف عـــامل
املســـاعدات .ورمبـــا يقودهـــم ذلـــك إىل خالصـــة مفادهـــا
َّ
أن القطـــاع قـــد يدعـــي اإلنســـانية لكنَّـــه يف واقـــع األمـــر
ً
َّ
بعيـــد كل البعـــد عنهـــا .ويالحظـــون أيضـــا أن اإلنســـانيني
أكـــ انشـــغاالً بجـــداول البيانـــات والقياســـات واملعايـــ
الدني ــا وأ َّنه ــم أكــ اهتاممــاً بالتأشــ عــ املربع ــات يف
النـــ ذج وحســـاب التكلفـــة بـــدالً مـــن انتهـــاج التفكـــ
اإلبداعـــي حـــول كيفيـــة عيـــش النـــاس.
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يبـــدو َّ
أن الفجـــوة بـــ اإلنســـانيني واملعامريـــ ثابتـــة
َّ
لكـــنَّ ســـبب وجودهـــا ُيعلـــل بإســـاءة الفهـــم ال بوجـــود
عـــداء حقيقـــي بـــ الجانبـــ  .وعليـــه ،ينبغـــي لنـــا
الدفـــع نحـــو الوســـاطة بـــ هذيـــن العاملـــ الثقافيـــ .
فالعم ــل اإلنس ــاين ن ــوع م ــن التفكــ املبن ــي عــ الدق ــة
يف حســـاب التكاليـــف والوقـــت واألرواح املصانـــة .أ َّمـــا
الهندســـة املعامريـــة فيقـــوم تفكريهـــا عـــ إحـــداث
الت ــوازن بــ الجــ ل يف البن ــاء واملنفع ــة م ــن اس ــتخدامه
ومتانتـــه ومالءمتـــه .ولذلـــك ،ميكـــن لـــكل مـــن الطرفـــ
للمهجري ــن
أن يق ــدم املس ــاعدة يف تلبي ــة حاج ــات امل ــآوي
َّ
يف مختلـــف الظـــروف ومـــا االختـــ ف الـــذي بينهـــ إال
اختـــ ف بالطريقـــة ال غـــ  .ومهمتنـــا اليـــوم أن نجمـــع
بــ الطرفــ  .وم ــن هن ــا ثل ــت إح ــدى غاي ــات مــ وع
بح ــث الجوان ــب املعامري ــة للتَّهجــ ال ــذي أطلق ــه مرك ــز
دراســـات الالجئـــ يف توســـيع الفهـــم العـــام ملـــأوى
الالجئـــ وإرشـــاد تصميـــم السياســـات الناجحـــة حـــول
امل ــأوى والتَّهجري1 .ونح ــن ن ــدرس اآلن تدخــ ت املعامريــ
واإلنســـانيني بالتفصيـــل الستكشـــاف مزاياهـــا وقيودهـــا.
ونحـــن بصـــدد الـــ وع بتيســـ الحـــوار والجمـــع بـــ
الفاعلـــ الرئيســـيني للبحـــث عـــن املعوقـــات التـــي
تواجههـــم .ونعتقـــد َّ
أن اســـتيعاب كل طـــرف لطريقـــة
تفكـــ الطـــرف اآلخـــر ســـوف تجعـــل منهـــ أكـــ صلـــة
هجري ــن الباحثــ ع ــن امل ــأوى .تواص ــل معن ــا وانض ــم
با ُمل َّ
للحـــوار.
ن
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ن

وهنـــاك بعـــض اإلنســـانيني بالفعـــل خاصـــة يف قطـــاع
امل ــآوي مم ــن تلق ــوا تدريب ــات معامري ــة أو مم ــن لديه ــم
بعـــض املعرفـــة واإلملـــام بتلـــك املهنـــة ورمبـــا يســـتطيعون
أن التدخـــل املعـــ ري املـــدروس ممكـــن َّ
أن يتفهمـــوا َّ
وأن
هنـــاك حـــوارات مثمـــرة تجـــري بذلـــك الصـــدد ،لكنَّهـــم
مـــع ذلـــك يـــرون َّ
أن عامـــل الوقـــت املحـــدود ال ميكـــن
إغفالـــه .فبعـــد تكـــرار التصميـــ ت وبعـــد االنتهـــاء مـــن
اجتامع ــات ال حــ له ــا م ــع أصح ــاب املصلح ــة املعنيــ
وجلـــب املـــوارد والـــرد عـــ العطـــاءات ،أخـــى مـــا
يخشـــاه اإلنســـانيون أن يبقـــى املعامريـــون ضمـــن إطـــار
التأمـــل والتفكـــ ويفوتهـــم الوقـــت برسعـــة.
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أم ــا املعامري ــون الذي ــن لديه ــم معرف ــة بع ــامل املس ــاعدات
فس ــوف يفهم ــون َّ
أن هيئ ــات املس ــاعدات تواج ــه بالفع ــل
قيـــوداً كبـــ ة يف املـــال والزمـــان ويدركـــون اســـتحالة بروفيسور مشارك ،مركز دراسات الالجئني
تحقيـــق نتائـــج أفضـــل لكنَّهـــم مـــا زالـــوا يرثـــون تحـــول www.rsc.ox.ac.uk
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