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البالســتيكية ومــن مــواد متاحــة ومتوافــرة يف البيئــة املحليــة
يف بقيــة املخيــم ،مــع محاولــة تكييــف كل مــأوى مــع عــدد
األرسة الفعــي ،مــا مينــح تنوعــاً أكــر يف الخيــام .ونتيجــة
الســتخدام املــواد املحليــة ،كانــت تكلفــة املــآوي العائليــة
أقــل بكثــر مــن تكلفــة الخيــام .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يســتطيع
املســتفيدون إعــادة اســتخدام هــذه املــواد مــن أجــل بنــاء
مــآ ٍو أكــر دميومــة.

التكلفــة ،ورسعــة التنصيــب ،والعمــر املتوقــع واملرونــة
والقابليــة للتكيــف مــع األعــداد املختلفــة لــأرس واملجموعــات
كل هــذه األمــور يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد اتخــاذ ق ـرار
بشــأن األنــواع املختلفــة للــآوي التــي ميكــن اســتخدامها
يف ســياقات مختلفــة .أمــا مــا يجــب تجنبــه فهــو اســتخدام
املــآوي الجامعيــة التــي كانــت تســتخدم يف بدايــة األمــر
مراكــز انتقــال مبــدة إقامــة قصــرة ال تتجــاوز بضعــة أيــام
ولكنَّهــا تحولــت بعــد ذلــك إىل أماكــن إقامــة متوســطة األجــل.

يف نهايــة األمــر ،أدَّى العمــل املنســق إىل نقــل معظــم ســكان
املــآوي الجامعيــة ،مبــن فيهــم الذيــن ال يتمتعــون بوضــع
الجــئ قانــوين ســليم ،إىل أماكــن إقامــة أكــر مالءمــة .وتقــدم
كل مــن الخيــم العائليــة واملــآوي العائليــة املصنوعــة مــن
األغطيــة البالســتيكية واملــواد املحليــة حلــوالً بديلــة للــآوي
الجامعيــة يف تنزانيــا .فمــن ناحيــة ،كانــت الخيــم العائليــة
ح ـ ًا مقبــوالً يف مخيــم ندوتــا ،إذ كانــت رسعــة إقامتهــا هــي
الهــدف الرئيــي .ومــن ناحيــة أخــرى ،كانــت املــآوي العائليــة
األقــل كلفــة ،واألكــر مرونــة والتــي ميكــن إعــادة اســتخدامها
هــي خيــار املــأوى األنســب واألكــر مالءمــة للوضــع املزمــن يف
مخيــم نياروغوســو.
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ُب ِن َيت هذه املقالة عىل نتائج تقييم أجرته منظمة أطباء بال
حدود عمل عليه املؤلفان .اآلراء الواردة يف هذه املقلة تعكس
عب بالرضورة عن آراء منظمة أطباء بال حدود
آراء الكاتبني وال ُت ِّ

تصميم أكرث وإبداع أقل

ميتشيل سيبوس

للمهجرين أن يتعلموا كثرياً من
مبقدور العاملني يف الهيئات الدولية خاص ًة يف مجال استنباط حلول املآوي
َّ
مامرسات التصميم املرتكزة لإلنسان التي ينتهجها املعامريون واملخططون املهنيون.

ع ــر العق ــود املاضي ــة ،انت ــرت كلم ــة ’اإلب ــداع‘ انتش ــاراً كب ـراً
ع ــر مختل ــف القطاع ــات الصناعي ــة وأصب ــح اإلب ــداع أساســاً
ُيع َت َم ــد علي ــه يف التص ــدي للمش ــكالت ع ــى اخت ــاف أنواعه ــا.
أ َّم ــا في ــا يتعل ــق بالتخطي ــط لل ــآوي واملس ــتوطنات الخاص ــة
فيالح ــظ َّأن س ــعي مجتم ــع املس ــاعدات
املهجري ــنَ ،
بالس ــكان َّ
اإلنســـانية وراء اإلبـــداع مل يحقـــق الفائـــدة املرجـــوة فقـــد
ظه ــرت وح ــدات اإلب ــداع يف ع ــدد كب ــر م ــن هيئ ــات األم ــم
وحســـنُ التصميـــم ليـــس عمليـــة عميقـــة أو ســـحرية ،بـــل
املتحـــدة واملنظـــات غـــر الحكوميـــة لكـــنَّ جميـــع تلـــك ُ
اإلبداع ــات م ــا زال ــت تع ــاين م ــن مش ــكالت بعي ــدة األم ــد .يتطلـــب األمـــر مـــن متخصـــص التصميـــم االقـــراب مـــن
ثـــم
مجتمـــع املســـتخدمني إلجـــراء األبحـــاث العرقيـــة ومـــن َّ
فصحيــح َّأن وحــدات اإلبــداع يف الهيئــات قــد تحقــق فاعليتهــا اإلرساع يف بنـــاء منـــاذج أوليـــة منخفضـــة التكلفـــة والجـــودة
يف تجربـــة طـــرق جديـــدة ،لكـــنَّ منـــوذج اإلبـــداع ليـــس الختبارهـــا مـــع أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــن املبارشيـــن .ثـــم
بال ــرورة الخي ــار األفض ــل لتوف ــر مس ــتوى أفض ــل م ــن حل ــول عــى املصمــم الجيــد أن يكــرر هــذه العمليــة عــدة م ـرات إىل
امل ــآوي .وكذل ــك األم ــر بالنس ــبة لل ُفــ َرص واألف ــكار املتب ــرة أن يظه ــر الح ــل ال ــذي يس ــتجيب لحاج ــات أصح ــاب املصلح ــة

فم ــن املمك ــن إيجاده ــا لك ــنَّ تقدي ــم حل ــول أفض ــل لل ــآوي
والتخطيـــط باســـتخدام فـــرق اإلبـــداع املرتكـــزة إىل الحلـــول
التكنولوجيـــة قـــد تتعـــرض لإلخفـــاق والفشـــل إذا مـــا ُق ِصـــ َد
بالجهـــود املبذولـــة تعميـــم تلـــك الحلـــول عـــى القطـــاع
الصناعـــي عـــر املوازنـــات واملناطـــق الجغرافيـــة .واإلبـــداع
ســـن التصميـــم.
وحـــده ليـــس الحـــل مـــا مل يصاحبـــه ُح ِ
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املعنيــ  .كــ َّأن املصم ــم املحــ ف يفه ــم َّأن ح ــل مش ــكلة الفعالـــة عـــ أســـس فنيـــة تراعـــي التفاعـــل بـــ النـــاس
معقـــدة يتطلـــب أمـــوراً تتجـــاوز البحـــوث والتخطيـــط إذ ال والتكنولوجيـــا.
ب ــد أوالً م ــن تجرب ــة الحل ــول املقرتح ــة يف من ــاذج أولي ــة ث ــم
َّ
َّ
تجربته ــا عــ نط ــاق أكــ وفحصه ــا وبع ــد ذل ــك تعديله ــا وال شـــك أن واقـــع الحـــال يشـــ إىل أن سياســـات البلـــدان
عنـــد الـــ ورة.
باملهجريــن ُتص ِّعــب تنفيــذ عمليــة التصميــم
املضيفــة الخاصــة
َّ
املتين ــة أو إنج ــاز الحل ــول املثالي ــة .وعندم ــا ُيفــ َر ُض الطل ــب
وليـــس التصميـــم الجيـــد نتـــاج نقاشـــات االســـ اتيجيات يف عـــ منظومـــات املخيـــ ت بـــدالً عـــن اإلدمـــاج الحـــ ي،
اجتامعــات مجلــس اإلدارة وال اجتـ ع املجموعــات العنقوديــة ،غالبـــاً مـــا يجـــد املعامريـــون واملخططـــون معيقـــات تحـــول
بـــل يظهـــر عندمـــا يشـــارك املصمـــم يف العمـــل امليـــداين بينهـــم وبـــ جهودهـــم الراميـــة إىل تحقيـــق أعـــ املعايـــ
ويب ــدي امللحوظ ــات ويختــ الحل ــول برسع ــة .وم ــع إمكاني ــة املهني ــة .وحت ــى يف الح ــاالت االس ــتثنائية ك ـ ح ــدث يف إنش ــاء
تكـــرار تطبيـــق طـــرق التصميـــم عـــ املناطـــق الجغرافيـــة ،مخي ــم الزعــ ي يف األردن ،نج ــد َّأن تل ــك االس ــتثناءات ليس ــت
يجـــب االنتبـــاه إىل َّأن املنتـــج حســـن التصميـــم مخصـــص ش ــائعة كــ َّأن مخي ــم الزعــ ي م ــا زال محافظــاً عــ كثــ
لحاجـــات مجموعـــة محـــددة ضمـــن موقـــع مبـــارش .فلـــن م ــن خصائ ــص مخي ــم الالجئــ  .وه ــذه التحدي ــات محتوم ــة
يأخ ــذ املصم ــم الجي ــد حــ ً مس ــتورداً م ــن مجموع ــة معين ــة الظه ــور َّ
ألن متخصــ التصمي ــم يفتق ــرون للتثقي ــف الــ زم
ألصحـــاب املصلحـــة املعنيـــ ثـــم يزرعـــه يف بيئـــة أخـــرى ،ح ــول قان ــون الهج ــرة والسياس ــة الوطني ــة ولذل ــك نجده ــم
حت ــى ل ــو ب ــدت املش ــكالت متطابق ــة بــ البيئتــ يف بداي ــة يعان ــون يف س ــبيل التواص ــل ونــ عمله ــم يف الس ــياق ال ــذي
األم ــر .وم ــع ذل ــك ،غالبــاً م ــا ُي َ
نظ ــر إىل التصمي ــم عــ أ َّن ــه يتوق ــع في ــه الن ــاس حصوله ــم عــ ح ــل فن ــي مب ــارش ب ــدالً
ً
َّ
َّ
نتيج ــة ب ــدالً م ــن النظ ــر إلي ــه عــ أن ــه عملي ــة .وغالبــا م ــا مـــن النظـــر إىل ذلـــك العمـــل عـــ أنـــه عمليـــة اجتامعيـــة
ُيلتَمـــس التصميـــم بالتعاقـــد مـــع الجهـــات املعنيـــة ضمـــن تكراري ــة.
رشاكات بـــارزة أو مـــن خـــ ل طـــرح منافســـات التصميـــ ت
العامليـــة التـــي مـــا زالـــت تنحـــرف عـــن مســـارها املطلـــوب والعمـــل ضمـــن ه ــذه املعيقـــات التنظيميـــة والثقافيـــة م ــع
إذ تلج ــأ إىل الحل ــول املس ــتوردة .وم ــع َّأن ه ــؤالء املصممــ إنت ــاج حل ــول م ــأوى أكــ اس ــتجابة لس ــياقاتها يأخ ــذ وقتــاً
مقت ــدرون عــ العم ــل يف التصمي ــم ،فم ــن غــ املرج ــح أن ومـــا زالـــت االســـ اتيجيات الراميـــة لتحقيـــق النجـــاح قيـــد
يق ــدروا عــ االقــ اب م ــن املش ــكلة بالق ــدر ال ــذي يفعل ــه التطوي ــر والظه ــور .ومث ــال ذل ــك اس ــتخدام منهجي ــة ’البداي ــة
موظفـــو األمـــم املتحـــدة أو املنظـــ ت غـــ الحكوميـــة يف الهزيل ــة‘ 1الت ــي س ــاعدت كثــ اً م ــن املنظــ ت عــ تبن ــي
مبـــدأ شـــائع للتصميـــم لغايـــات رفـــع حجـــم املرشوعـــات
املوقـــع امليـــداين.
وتعديلهـــا مـــن خـــ ل تكرارهـــا .وإىل أن تتبنـــى كـــ ى
وأصب ــح م ــن املامرس ــات املنتــ ة يف يومن ــا ه ــذا أن ُي َّ
خط ــط املنظـــ ت مبـــادئ التصميـــم عـــ النحـــو الـــذي يفهمـــه
للـــ وي واملســـتوطنات باســـتخدام صـــور األقـــ ر الصناعيـــة معظ ــم العاملــ املهنيــ يف امل ــآوي ال ــذي يتضم ــن عملي ــة
واالعتـــ د عـــ املســـوحات االجتامعيـــة املنظمـــة التـــي إجـــراء البحـــوث امليدانيـــة عـــ املســـتخدمني يف املوقـــع
ُتن َّف ــذ م ــن خــ ل التعاق ــد بش ــأنها م ــع منظم ــة محلي ــة غــ وإنج ــاز الن ـ ذج األولي ــة الرسيع ــة ،س ــوف تس ــتمر املخي ـ ت
حكوميـــة .لكـــنّ الزيـــارات الخاطفـــة للميـــدان واملســـوحات يف التوجـــه نحـــو اإلبداعـــات الكبـــ ة بـــدالً مـــن التصميـــم
الرسيع ــة ال ميك ــن األخ ــذ به ــا بديــ ً ع ــن التصمي ــم املبن ــي الرتاكمـــي .ولـــو أتيـــح للمنظـــ ت اإلنســـانية واإلمنائيـــة أن
عــ الدراس ــات العرقي ــة واإلثني ــة الت ــي تتطل ــب اس ــتخدام تتعل ــم كيفي ــة تعزي ــز التصمي ــم كعملي ــة ال كمنت ــج فس ــوف
املفصل ــة س ــعياً وراء الوق ــوف عــ فه ــم صحي ــح يكـــون للنتائـــج أصـــداء عـــ مســـتوى العـــامل أجمـــع.
املالحظ ــة َّ
لكيفي ــة قض ــاء الن ــاس حياته ــم إزاء املب ــاين والبن ــى التحتي ــة
والعن ــارص املادي ــة .وم ــن فوائ ــد التصمي ــم العرق ــي أ َّن ــه ُيولِّ ــد ميتشيل سيبوس mitchell.sipus@gmail.com
أف ــكاراً مس ــتنرية ال ب ــد منه ــا لتوجي ــه تصمي ــم امل ــآوي نح ــو
متخصص يف التصميم واإلبداع www.sipusdesign.com
املس ــار الصحي ــح يف الظ ــروف املع َّق ــدة .ومبق ــدور املعامريــ
واملخططـــ ا ُملد َّربـــ عـــ عمليـــات البحـــوث االجتامعيـــة
 .1طريقة تنظيمية تُن َتهَج للوقوف خالل أسابيع وليس خالل أشهر عىل الحلول الفنية
التجريبيـــة والتصميـــم املرتكـــز إىل اإلنســـان تقديـــم أمنـــوذج الناجعة وتحديد الحلول غري املنتجة وذلك باستخدام دورات تجربة املنتجات بدالً من
تحت ــذي ب ــه الهيئ ــات الت ــي تجاه ــد يف إنج ــاز حل ــول امل ــأوى اللجوء إىل االسرتاتيجيات متعددة املراحل وبعيدة األمد.
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