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يُعـّد الـزوح واسـع النطاق من إحـدى أكرب التحديـات التي تواجـه اإلزدهار 
العالمـي يف الوقـت الراهـن وهـو تحـدي وجد ليبقـى. ويف ظل ما يشـهده 
العالـم اليـوم مـن تفـاوت هائـل يف الدخـل وتغـرّي المنـاخ وتدهـور بيئـي 
وانعـدام األمـن الغـذايئ ونزاعـات عنيفـة، علينـا أن نتعامـل مـع الـزوح 
كجـزء ال يتجـزأ مـن االتجاهـات الحديثـة يف الجغرافيـا السياسـية، وعـى 
أنـه أمـر لـه ارتبـاط وثيـق بالقضايـا العالميـة األخـرى التـي تسـبب الزوح 
الجماعـي. هـذا المنظـور الـذي يعتـرب أن الـزوح هـو “الوضـع الطبيعـي 
الجديـد” يرتتـب عليـه آثـار هائلـة ألنـه يشـكل أسـاس الطريقـة التـي من 

خاللهـا نسـتطيع تصـّور الحلـول لمسـألة الـزوح.

أحـد أهـداف هـذا المـروع الممـول بسـخاء مـن األكاديميـة الربيطانيـة 
هـو تقديـم نهـج جديـد لفهـم ومواجهة تحديـات الـزوح. كمـا أن الرتكزي 
ينصـب عـى كيفيـة تحقيـق اإلزدهـار يف المجتمعـات المتأثـرة بالـزوح. 
فـال يمكـن تأجيـل عملية تحسـني نوعيـة الحياة ضمـن هـذه المجتمعات 
ريثمـا تُعالـج مشـاكل الـزوح، ألن هـذه العمليـة يجـب أن تتكيـف مـع 

الزوح. وقائـع 

إن الهشاشـة يف المـدن المتأثـرة بالـزوح واسـع النطـاق يف لبنـان والبلدان 
األخـرى هـي ظـرف معقـد، ليـس فقـط بسـبب التـرّد والتكيـف مـع 
الظـروف الجديـدة، ولكـن أيًضـا بسـبب الضغـط الواقـع عـى الوظائـف 
واإلسـكان واالسـتقرار االجتماعـي والسـيايس، والكهرباء والميـاه وأنظمة 
معالجـة النفايـات التـي يؤثر بـدوره عى الالجئـني والمضيفـني. كما يمكن 
أن يـؤدي الزوح واسـع النطاق إىل تفاقـم التحديات القائمـة التي تواجهها 
المجتمعـات المضيفـة، ممـا قـد يدفـع المجتمعـات المضيفـة والالجئة 
عـى حد سـواء إىل مواجهة معوقات كبرية عى مسـتوى المـوارد والمواد.

ومـن جهـة أخـرى فـإن البنيـة التحتيـة هـي منافـع عامـة تعـزز إمكانيـة 
النـاس عـى العمل لتحقيـق تطلعاتهم وتعمل عى تحسـني نوعيـة الحياة 
الماديـة للسـكان. وبذلـك، تمّكنهـم أيًضا مـن اكتسـاب الوسـائل والقدرة 
عـى الوصـول إىل الفـرص التـي يحتاجونهـا لنيـل حيـاة مرضيـة أكـر. لـذا 
فـإن فهـم البنيـة التحتية يف سـياق الزوح الجماعـي هو مهم جـًدا، خاصة 
بسـبب الضغـط واإلجهـاد عـى خدمـات البنيـة التحتيـة اللذيـن يمكـن أن 
يحدثهمـا تدفـق موجـات مـن النـاس. كما أنـه من الـروري إيجـاد طرق 
لجعـل خدمـات الكهربـاء والميـاه والنقل والنفايـات والمسـاحات العامة 
الـذي يفرضـه  الطلـب  االرتفـاع يف  إىل  متكيفـة وقـادرة عـى اإلسـتجابة 
الـزوح عليهـا. وأيـاً كانت الحلـول الهندسـية أو التقنية، فمـن المهم حتًما 

أن تكـون شـاملة وأن تسـتجيب إىل احتياجـات النـاس وتجاربهـم. 

مـن خدمـات  فالحرمـان  التحتيـة،  البنـى  مـع  الهشاشـة  تتداخـل  وهنـا 
البنـى التحتيـة والخدمـات العامـة ال يلحـق الرر بنوعيـة الحيـاة اليومية 
فحسـب، بـل إنـه أيضـاً يعطـل قـدرة النـاس عـى اإلزدهـار. وبالتـايل، فإن 
الخطـورة ال تقتـرص عـى أنـواع البنـى التحتية الموجـودة يف مدينـة أو حٍيّ 
مـا، ولكنهـا تتحـّدد أيًضـا بالفئـات التـي تخدمهـا والفئـات التـي يمكنهـا 
الوصـول إليهـا، ومـدى شـموليتها ومـا الذي يحدث مـع تلك الفئـات التي 
ال تشـملها خدماتهـا. حيـث أن مجرد وجـود بنية تحتية ال يعنـي أن الناس 

سـتتمكن مـن الوصـول إليهـا واالسـتفادة منها.

إن جـزًءا مـن مهمتنـا، بصفتنـا أكاديميـني وباحثـني، هـو فهم الهشاشـات 
التـي تنجـم عـن العجـز يف البنـى التحتيـة والتوصـل إىل حلـول لمعالجتها. 
حيـث يجـب أن ترتكـز إجابتنا عى عمليـات بحث وجمـع معلومات دقيقة 
لفهـم الهشاشـات المحليـة وكيفيـة معالجتهـا. كمـا البـد أن مـن يقـوم 

بتحديـد المسـائل المهمـة واألمـور التـي يجـب أن تُنّفـذ هـم أفـراد مـن 
المجتمـع ذاتـه. لذلـك قام الفريـق بتفعيل هـذا المبدأ يف عملـه الميداين 
مـن خـالل منهجيـة علـم المواطنني والتدخـل المـكاين التشـاريك. ونقصد 
بعلـم المواطنـني العمليـة البحثيـة التـي يتم مـن خاللها توظيـف وتدريب 
أشـخاص مـن المجتمـع المحـي ليكونـوا أعضـاء يف فريـق بحثـي، حيـث 
يشـاركون يف صياغة أسـئلة البحث ويجمعـون البيانـات ويحللونها، وتعود 

ملكيـة نتائـج واسـتنتاجات البحـث لهم.

إن التدخــل المــكاين التشــاريك هــو مداخلــة عــن طريــق تصميــم عمــراين 
بقيــادة الســكان المحليــني. واســتلهمت هــذه المداخلــة مــن آراء النــاس 
ــالل  ــن خ ــت م ــم وُصّمم ــتهم وطموحاته ــم وهشاش ــأن احتياجاته بش
استشــارات أقيمــت مــع المجتمــع. ولهــذا الســبب كان مــن المهــم جــًدا 
ــن،  ــك أكش ــة كاتاليت ــل جمعي ــة مث ــري حكومي ــة غ ــع منظم ــاون م التع
بعــد أن قــد بنــت ثقــة وروابــط قويــة مــع المجتمــع المحــي عــى مــدى 
الســنوات الماضيــة. لقــد اســتخدم الفريــق يف براليــاس هــذه األســاليب 
ــة  ــاكل العمراني ــات والمش ــد الهشاش ــات تحدي ــاص يف عملي ــكل خ بش
ــذ اإلجــراءات المناســبة. غــري  ــم وتنفي ــة ويف تصمي ــة المحلي ضمــن البيئ
أن جمــع النــاس ببيئــة شــاملة يف ســياق منطقــة براليــاس كان أمــًرا بالــغ 
ــدد  ــف ع ــن نص ــر م ــوريون أك ــون الس ــّكل الالجئ ــث يُش ــة حي األهمي
ــرتض أن  ــن المف ــاركية م ــة التش ــي أن العملي ــذا ال يعن ــا. ه ــكان فيه الس
تكــون قــد دمجــت مــا بــني أشــخاص لديهــم آراء متنوعــة فحســب، بــل 
يعنــي أيًضــا أن المداخــالت التشــاركية التــي صممهــا الفريــق بالتشــارك 
ــت  ــكان المنطقــة وعمل ــع س مــن المفــرتض أن تكــون قــد فــادت جمي

ــا عــن تفريقهــم. عــى تقريبهــم مــن بعضهــم البعــض عوًض

أنـا فخـورة بـأن أقـول أن الفريـق قـد تمكـن من تنفيـذ عدد مـن تحوالت 
عمرانيـة صغـرية وكبرية مصممة بشـكل تشـاريك عـى مدار العـام المايض 
باالعتمـاد عـى علـوم المواطنـني واألسـاليب التشـاركية. لـم تقـم هـذه 
التصاميـم بتحسـني تجربـة الحيـاة يف المنطقـة فحسـب، بل خلقـت أيًضا 
فرًصـا للنـاس لـيك يتفاعلـوا بشـكل إيجـايب مـع المدينـة ومـع بعضهـم 
البعـض ومـع أنفسـهم كمصممني مشـاركني وقياديـني لهذه المبـادرات. 
التـي  واألسـاليب  العمليـة  عـن  مفصلـة  لمحـة  التقريـر  هـذا  يقـدم 

اسـتخدمت خـالل العمـل.

 

األستاذة الجامعية هنريتا ل. مور

مؤسسـة ومديـرة معهـد اإلزدهـار العالمـي فـي كليـة لنـدن الجامعيـة 
)UCL(

الباحثـة الرئيسـية لمشـروع “الخدمـات العامـة والهشاشـة في السـياق 
اللبنانـي فـي ظـل النـزوح واسـع النطاق”

تقديم

رجل يستريح مقابل المستوصف منتظراً دوره
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شـــكر وتقديـــر

يتقـّدم الفريـق بالشـكر إىل جميـع الذيـن شـاركوا يف العمـل بمـن فيهـم: 
الباحثـني المحليـني الذيـن لعبـوا دوًرا رئيسـيًا يف جميـع مراحـل المروع، 
إلجـراء  وقتهـم  وقدمـوا  العمـل  ورشـات  يف  شـاركوا  الذيـن  والسـكان 
مقابـالت معهـم وشـاركوا مالحظاتهم عـى مختلف المقرتحـات، والذين 
إىل  خـاص  بشـكر  يتوجـه  أن  الفريـق  ويـود  بالمداخـالت.  اآلن  يهتمـون 
بلديـة براليـاس عـى الدعـم الـذي قدمتـه طـوال فـرتة العمل. كما نشـكر 
منظمـة »ذا تشـاين افكـت« غـري الحكوميـة )The Chain Effect( عـى 
تعاونهـم يف اللوحـة الجداريـة المليئـة باأللـوان، والفنانتـني نـور وأمـاين 
قـواس اللتـني سـاهمتا بأعمال الفسيفسـاء، ورشكة »ياسـني سـرياميك« 
عـى التـربع بمخلفـات بالط الخـزف الملون، ونـادي البيئة بمدرسـة روضة 
الفيحـاء الثانويـة لمسـاعدتنا يف جمـع المـواد البالسـتيكية المسـتخدمة 
بمشـاركة طالبهـم، ومنظمـة »ريسـايكل ليبانـون« غري الحكوميـة لنرها 
 Flying( »خـرب بحثنـا عـى مـواد بالسـتيكية، ومـروع »فالينـغ سـيغال
Seagull( عـى االحتفـال االفتتاحـي المذهـل، واألطفـال الذيـن شـاركوا 
يف مختلـف األنشـطة والذيـن يسـتفيدون اآلن مـن المداخـالت، وجميـع 
المتجولـني  والباعـة  الطبـي  المجـال  يف  والعاملـني  المتاجـر  أصحـاب 
ومسـتخدمي الطـرق الذيـن سـاهموا يف المـروع. ونتوجـه بشـكر خاص 
إىل جميـع المقاولـني المحليـني الذيـن عملـوا جنبـاً إىل جنـب مع السـكان 
لتحويـل التصميـم إىل واقـع. كما نشـكر الربوفيسـور كاميلو بوانـو وجميع 
المشـاركني يف المختـرب الصيفـي الـذي نظمتـه وحـدة التخطيـط التنموي 
يف كليـة بارتليـت يف كليـة لنـدن الجامعيـة )DPU( للعـام ٢٠18 يف براليـاس 
تحـت عنـوان »الحـزّي العام ومسـاحات اللجوء«. وشـكراً للباحثة الرئيسـية 
هرنييتـا مور والباحثني المشـاركني اآلخريـن عى ثقتهم واالسـتقاللية التي 
منحونـا إياهـا. ونشـكر أيًضا الجهة التـي مولتنا، األكاديميـة الربيطانية، عى 

دعمهـا واسـتعدادها لتمويـل مـروع بحـث غـري تقليدي.
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اإلطار الزمني للتدخل المكاين التشاريكاإلطار الزمني للتدخل المكاين التشاريك

إن التدّخـل المـكاين التشـاريك )PSI( هـو نهـج ُوضـع بشـكل تشـاريك لبناء 
القـدرات وتوفـري المعرفـة مـن خـالل عمليـة تجريبيـة تهـدف إىل التأثـري 
عـى اإلزدهار المسـتدام ضمـن منطقة معينـة. كما أن المداخلـة المكانية 
التشـاريك  البحـث اإلجـرايئ  الملموسـة هـي مدمجـة يف عمليـة  الماديـة 
وتصبـح محـرًكا لطـرح األسـئلة وتفعيـل العمليـات االجتماعيـة المحلية. 
لقـد أقيـم التدّخل المـكاين التشـاريك الموثّق يف هذا التقرير كنشـاط ضمن 
مـروع »الخدمـات العامـة والهشاشـة يف السـياق اللبنـاين يف ظـل الزوح 
واسـع النطـاق« الممـول مـن برنامـج المـدن والبنـى التحتيـة لألكاديميـة 
الربيطانيـة. ونُفـذ هـذا العمـل يف منطقـة براليـاس وهي إحـدى المناطق 
األكـر هشاشـة يف لبنـان )المفوضيـة السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون 
الالجئـني، ٢٠1٥( حيـث تسـتضيف عـدًدا كبريًا مـن الالجئـني والمجتمعات 
المهمشـة، كمـا تواجه نقًصا يف الخدمات األساسـية والفرص المعيشـية. 
لقـد اعتمدنـا عـى النهـج االنعـكايس التأمـي يف جميـع مراحـل المـروع 
مـن خـالل توثيـق األمور التـي تعلمناها. يعرض هـذا التقريـر عملية تنفيذ 
التدّخـل المـكاين التشـاريك ومنهجياتـه وتفكرينـا االنعـكايس التأمـي التـي 
اتخذنـاه كطريقـة لمشـاركة خربتنـا يف البحث التشـاريك الذي أقيـم ما بني 

شـهري آب ٢٠18 وتمـوز ٢٠19.

األهـــداف الرئيســـية

إن التدّخـل المـكاين التشـاريك هـو تدّخـل ديناميـيك، تعـاوين وعربمناهجي 
يجمـع مـا بـني تخصصـات مختلفة مثـل علـوم اإلنسـان أو األنروبولوجيا، 
العمـل  التعليـم،  الهندسـة،  العمـارة،  االقتصـاد،  العمـراين،  االجتمـاع 
االجتماعـي والتنميـة المجتمعيـة. والهـدف األسـمى من هـذه المداخلة 
هـو تخفيـف الهشاشـات وتحسـني رفاهيـة جميـع السـكان. عـى مـدار 
المـروع، قـام أفـراد من المجتمعـات الالجئـة والمضيفة يف التشـارك يف 
إعـادة رسـم المدينـة مـن خـالل مسـاعدتنا يف فهـم بنيـة الرفـاه والحيـاة 
الجيـدة وكيفيـة تحقيقهمـا، وكيفية تكويـن الصمود وتخيله وممارسـته. 

وقد شملت أهداف المروع األساسية الجوانب التالية:

البحـث يف الهشاشـات وارتباطهـا بالبنـى التحتيـة وتـوزّع الخدمـات بـني   
فئـات السـكان المختلفـة يف منطقـة براليـاس.

اكتشـاف وتنفيـذ المنهجيـات التـي تتيـح ألفـراد مختلفني مـن برالياس   
المشـاركة يف التصميـم وإنتـاج بنيـة تحتية أكـر شـمواًل وذات قدرة أكرب 

الصمود. عـى 

توضيـح كيفيـة مسـاهمة البحث يف وضع حلـول مبتكـرة للتحديات التي   
تواجههـا المجتمعـات المحلية.

ومـن أجـل تحقيـق تلـك األهـداف، اسـتُخدمت طرائـق بحـث وتصميـم 
تشـاركية مـع الرتكـزي عـى إدراج منظار التنوع الكتشـاف أوجه الالمسـاواة 
مـا بـني أفراد المجتمـع المحي ضمـن األبعاد المتشـابكة لهويـات الناس .

تعيني باحثني   •
محليني من مختلف 
المجتمعات المحلية

اختيار المشاركني   •
يف الورشة من قبل 

الباحثني المحليني

ورشة التخطيط   •
 التشاريك:

- إعداد مسوّدة عن 
 ملخص التصميم

- معرض للملخص يف 
الشارع والتشاور مع 

المجتمع

التصميم األويل  •

استشارات حول   •
التصميم مع البلدية 
وأفراد من المجتمع 

الواسع

رسالة موافقة مسبقة   •
من البلدية

التصميم التفصيي  •

عملية رشاء المواد   •
وتوظيف المقاولني 

والعمال
تخطيط عملية البناء   •

مراقبة أوجه استخدام المداخالت وتأثريهاالتشاركية  •

ورشة عمل المخترب   •
الصيفي التي نظمته 

وحدة التخطيط 
التنموي يف كلية 

بارتليت يف كلية لندن 
 )DPU( الجامعية

بعنوان »الحزّي العام 
ومساحات اللجوء«

تحديد موقع المداخلة  •

تقييم المتاجر التصميم النهايئ•   •

استشارات حول   •
التصميم

الحصول عى التصاريح  •

عملية رشاء المواد   •
وتوظيف المقاولني 

والعمال

بناء المداخالت   •
التشاركية



1٠11

السيــاق3

 أفـراد مـن المجتمع يقدمـون مالحظاتهم واقتراحاتهـم خالل معرض 
للمخلـص في الشـارع، تصوير هانـا باومان

الفريــــق
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الفريـــق٢

تحمـل  وباحثـة،  مدينيـة  ومصممـة  معماريـة  مهندسـة  هـي  جوانـا 
 )AUB( شـهادة بكالوريـوس يف العمـارة من الجامعـة األمريكية يف بـريوت
وشـهادة ماجسـتري مـن كلية لنـدن الجامعيـة )UCL( يف وحـدة التخطيط 
التنمـوي يف كليـة بارتليـت. كمـا لديهـا خـربة قيمـة يف العمـارة المتعلقـة 
بالتنميـة والتصميـم المسـتدام والرتاث الثقـايف والهجرة وحقوق اإلنسـان 
يف منطقـة الـرق األوسـط. يتمحـور آخـر أعمالهـا حول العمـل عن كثب 
مـع المجتمعـات النازحـة والمضيفـة يف لبنـان من أجل إنشـاء مسـاحات 
وتنفيـذ  وتصميـم  تشـاريك  تخطيـط  يتضمـن  حيـث  شـاملة،  تعليميـة 

مسـاحات صديقـة لألطفـال ومالعـب ومسـاحات عامـة ومـدارس.

أكملــت هانــا رســالة الدكتــوراة الخاصــة بهــا حــول البنــى التحتيــة للتنقــل 
وعدمــه يف القــدس الرقيــة مــن قســم العمــارة يف جامعــة كامربيــدج يف 
العــام ٢٠17. لديهــا خلفيــة أكاديميــة يف دراســات منطقــة الرق األوســط 
ــة  ــة العمراني ــا حقــوق اإلنســان والبيئ ــا يف قضاي ــت أيًض والالجئــني وعمل
يف منطقتــي الــرق األوســط وجنــوب آســيا. يعالــج عملهــا الحــايل دور 
 البنــى التحتيــة يف عمليــات التهميــش والدمــج الحــري لغــري المواطنــني:

ــالل  ــن خ ــة م ــة المديني ــى السياس ــة ع ــات العام ــر الخدم ــف تؤث كي
ــات  ــاس أنفســهم يف مجموع ــم الن ــف ينظّ ــاعرنا؟ وكي أجســادنا ومش
ــا  ــي توزّعه ــرتكة الت ــلع المش ــول إىل الس ــم يف الوص ــن حقوقه ــاع ع للدف

ــة؟ ــة التحتي ــبكات البني ش

تحمـل رامونا شـهادة ماجسـتري يف العمارة مـن الجامعة اللبنانيـة، ولديها 
شـغف يف الدمـج ما بـني العمـارة والناشـطية والتصميـم المتمحور حول 
اإلنسـان. كمـا أنهـا عضوة مؤسسـة لمنظمـة معماريون من أجـل التغيري 
Architects for Change. قادهـا شـغفها يف قضايـا المسـاواة الجندرية 
وحقـوق المـرأة لتمثّـل منطقة البحر المتوسـط وشـمال إفريقيـا يف قمة 
G)irls 20 يف ألمانيـا يف عـام ٢٠17، حيـث تحّدثـت عـن الصـورة النمطيـة 
والهندسـة  والتكنولوجيـا  العلـوم  مجـاالت  يف  تجاههـا  والتميـزي  للمـرأة 
والرياضيـات وخصوًصـا يف مجـال العمـارة. كمـا اختـريت مـن بعـد ذلـك 

لتكـون قائـدة شـابة يف برنامـج Women Deliver لعـام ٢٠18.

يتمحـور عملـه البحثـي حـول كيفيـة تأثـري عالقـات القـوة عـى مشـاركة 
أفـراد وفئـات اجتماعيـة مختلفـة يف عمليـات صناعـة القـرار التـي تؤثـر 
بدورهـا عـى حياتهم. إنه معني بشـكل عـام بعمليات مشـاركة المواطنني 
عـى أصعـدة متعـددة ابتـداًء مـن المشـاركة عـى صعيـد الحـي حتـى 
المشـاركة عـى صعيـد العالـم، ولكنـه مهتـم بشـكل خـاص بكيفيـة إدارة 
مشـاركة السـكان ضمن المشـاريع التنموية المدينية خاصة يف المخيمات 
غـري الرسـمية، وتأثرياتها عـى المسـاواة أو عدمها والتهميـش االجتماعي. 
لقـد شـارك أندريـا يف المفاوضـات التـي أقيمـت بشـأن أهـداف التنميـة 
المسـتدامة، حيـث قـّدم أدلة مـن الميدان خـالل عملية وضع السياسـات 
العالمـي. كما يسـاهم أيًضـا يف الجهـود المبذولة لتحقيق جـدول األعمال 
هـذا عـى الصعيـد الوطنـي. باإلضافـة إىل أنـه مؤسـس مركـز سـرياليون 

للبحـث المدينـي يف العاصمـة فريتـاون.

البوليتكنيـك  جامعـة  مـن  العمـارة  يف  ماجسـتري  شـهادة  جوليـا  تحمـل 
المعيشـية  الظـروف  إىل تحسـني  يف ميالنـو. تسـعى مـن خـالل عملهـا 
يف المجتمعـات المهمشـة مـن خـالل الرتكـزي عـى التنميـة المسـتدامة 
والتصميـم المتمحـور حول اإلنسـان. ولقـد عملت بالتعاون مـع منظمات 
غـري ربحيـة ورشكات تصميـم عـى تطويـر عـدة مشـاريع من خـالل الخربة 
التـي بنتهـا حديثًـا يف عملهـا ضمـن بلـدان مختلفـة مثـل إيطاليـا وتشـيي 

والهنـد وكانـت لهـذه المشـاريع أثـر اجتماعـي قـوي.

الفريـــق

التخطيـط  وحـدة  مـع  بالراكـة  التشـاريك  المـكاين  التدّخـل  نُفـذ  لقـد 
)IGP( يف  العالمـي  اإلزدهـار  )DPU( ومعهـد  بارتليـت  التنمـوي يف كليـة 
 )CA( وجمعيـة كاتاليتـك أكشـن الخرييـة )UCL( كليـة لنـدن الجامعيـة

.)AUB( بـريوت  يف  األمريكيـة  والجامعـة 

وكان الفريـق بقيـادة أندريـا ريغـون من وحـدة التخطيط التنمـوي يف كلية 
بارتليـت )DPU( بالتعـاون مـع جوانـا دبـج، ريـكاردو لـوكا كونتـي، جوليـا 
جـايل ورامونـا عبـد هللا مـن جميعـة كاتاليتـك أكشـن، هانـا باومـان مـن 
معهـد اإلزدهـار العالمـي )IGP( وهويـدا الحـاريث مـن الجامعـة األمريكية 
يف بـريوت )AUB(. وعمـل الفريـق مع 7 باحثـني محليني، كما شـارك عدد 

كبـري مـن أفـراد المجتمع يف النشـاطات.

أندريا ريغون
وحـدة  فـي  مسـاعد  جامعـي  أسـتاذ 
التخطيـط التنمـوي فـي كليـة بارتليـت في 

الجامعيـة لنـدن  كليـة 

andrea.rigon@ucl.ac.uk

جوليا جالي
جمعيـــة  فـي  معماريــة  مهندســـة 

أكشـن كاتاليتــك 

giulia.galli@catalyticaction.org

جوانا دبج
الرئيسـية  والمنسـقة  مؤِسسـة  شـريكة 

أكشـن كاتاليتـك  لجمعيـة 

Joana.dabaj@catalyticaction.org

هانا باومان
ليفيرهولمـــي  برنامـــج  فـــي  زميلـــة 
ـــار  ـــد اإلزده ـــي معه ـــر ف ـــي المبك الوظيف
ــة ــدن الجامعيـ ــة لنـ ــي كليـ ــي فـ العالمـ

h.baumann@ucl.ac.uk

يسـعى بحثهـا الحـايل إىل تصـّور وفهـم العالقة ما بـني االنتعـاش المديني 
وعمليـات صياغـة التاريـخ والصدمـات الناتجـة عـن العيـش يف المناطـق 
الحريـة والـزوح طويـل األمـد. وأحـرز هـذا البحـث تقدًمـا مـن خـالل 
المدينـي  بـريوت  مختـرب  ضمـن  الحـري  االنتعـاش  لربنامـج  إدارتهـا 
لنـدن  كليـة  العالمـي يف  اإلزدهـار  ريليـف ومعهـد  وتعاونهـا مـع مركـز 
الجامعيـة. نـرت هويـدا أكـر مـن 4٠ مقالـة وفصـل وتقريـر يف مجاالت 
إعـادة  يف  »دروس  كتـاب  بتحريـر  قامـت  كمـا  محّكمـة.  وكتـب  رائـدة 
اإلعمـار بعـد الحرب:دراسـة حاالت من لبنـان ما بعد حـرب ٢٠٠6« )٢٠1٠(، 
وشـاركت يف كتابـة »انتعـاش مواقـع الرتاث الثقـايف ما بعد الحـرب: حلب 

.)٢٠19( تحـت القلعـة« 

ريـكاردو هـو مهنـدس معمـاري ومصمـم مدينـي لديـه خـربة يف عمليات 
وكينيـا  لبنـان  مثـل  مختلفـة  بلـدان  يف  والتخطيـط  والتصميـم  البحـث 
وكمبوديـا وإيطاليـا والمملكـة المتحـدة. كمـا يحمـل شـهادة ماجسـتري 
مـن كليـة لنـدن الجامعيـة )UCL( يف وحـدة التخطيـط التنمـوي يف كليـة 
بارتليـت. لقـد شـارك يف تأسـيس مـروع نهـر مـاذاري يف نـريويب، حيـث 
عمـل أيًضـا فيـه كباحـث ومديـر ميـداين للمـروع. ومـن خـالل مسـريته 
للتصميـم  متنوعـة  نُهـج  يف  واسـعة  خـربة  وطـّور  اكتشـف  المهنيـة، 

المتمحـور حـول النـاس.

ريكاردو لوكا كونتي
التنفيـذي  والمديـر  مؤسـس  شـريك 

أكشـن كاتاليتـك  لجمعيـة 

Riccardo.luca.conti@catalyticaction.org

هويدا الحارثي
والتصميـم  المعماريـة  الهندسـة  أسـتاذة 
فـي  األميركيـة  الجامعـة  فـي  العمرانـي 

بيـروت

hharithy@aub.edu.lb

رامونا عبدهللا
جمعيـــة  فـي  معماريــة  مهندســـة 

أكشـن  كاتاليتــك 

ramona.abdl@catalyticaction.org
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الباحثـون المحليـون

لبنـاين( يعيـش  )٢4 سـنة،  عمـرو الميـس 
محامـي  وهـو  والدتـه،  منـذ  براليـاس  يف 
حاصـل عـى شـهادة ماجسـتري يف القانـون 
مـن الجامعـة اللبنانيـة ويرغـب بـأن يفيـد 
المجتمـع يف براليـاس مـن خـالل معرفتـه 

واألنظمـة. بالقوانـني 

فلسـطيني(  سـنة،   ٢6( الرحيـل  علـي 
يعيـش يف براليـاس منذ أن كان عمره سـنة. 
وهـو حاصـل عـى شـهادة بكالوريـوس يف 
برنامـج  يف  حاليًـا  ومنتسـب  اإلنسـان  علـم 
الماجسـتري للعلـوم اإلجتماعيـة يف الجامعة 
مهاراتـه  بتطويـر  عـي  ويرغـب  اللبنانيـة. 
براليـاس  تنميـة  يف  يسـاهم  لـيك  ومعرفتـه 

التحتيـة. وبنيتهـا 

تعيـش  لبنانيـة(  سـنة،   ٢1( حمـادي  نـور 
األدب  وتـدرس  والدتهـا،  منـذ  براليـاس  يف 
وهـي  اللبنانيـة،  الجامعـة  يف  اإلنجلـزيي 
مهتمـة يف فهـم احتياجات الفئة الشـابة يف 

حلـول. إىل  والوصـول  أكـر  منطقتهـا 

سـوري(  سـنة،   ٢9( الحمصـي  مهـدي 
وهـو  سـنوات   6 منـذ  براليـاس  يف  يعيـش 
حاصـل عـى شـهادة بكالوريـوس يف العلوم 
يريـد  اللبنانيـة.  الجامعـة  مـن  االجتماعيـة 
االسـتفادة مـن خربتـه وممارسـته للعلـوم 
االجتماعيـة والعمـل عـى تطويرهمـا. كمـا 
يتمنـى أيًضـا فهـم المجتمعـات المختلفـة 

التـي تعيـش يف براليـاس.

ـــطيني(  ـــنة، فلس ـــه )44 س ـــد حمدلل مؤي
والدتـــه،  منـــذ  براليـــاس  يف  يعيـــش 
ويعمـــل كمحاســـب وتاجـــر. يـــود أن 
يعـــرف كيفيـــة بنـــاء مســـتقبل مزدهـــر 
ـــة  ـــع المجتمعـــات المحلي وشـــامل لجمي
التـــي تأثـــرت بالـــزوح الجماعـــي. كمـــا 
أن  يمكنـــه  كيـــف  يتعلـــم  أن  يريـــد 
ــزي  ــن خـــالل الرتكـ ــة مـ ــن المنطقـ يحسـ
ــاد. ــم واالقتصـ ــات والتعليـ ــى الخدمـ عـ

أسـماء الحاج خليل )19 سنة، فلسطينية( 
تعيـش يف براليـاس منـذ والدتهـا، وتـدرس 
اللبنانيـة.  الجامعـة  يف  اجتماعيـة  علـوم 
مهيـأة  ولتكـون  الخـربة  لكسـب  تسـعى 

التخـرج. بعـد  العمـل  سـوق  لدخـول 

ميســم صــالح )31 ســنة، ســورية( تعيــش 
ــت  ــالث ســنوات. كان ــذ 3 ث ــاس من يف برالي
تعمــل  اآلن  وهــي  ســوريا  يف  محاميــة 
ــب  ــاس. ترغ ــة يف برالي ــة يف مدرس كمدرّس
جديــدة  مهــارات  باكتســاب  ميســم 
والمشــاركة يف أنشــطة تدعــم براليــاس 

بأكملــه. المضيــف  والمجتمــع 

الفريـــق٢

 الفريق يف معرض للملخص يف الشارع

الفريق يستمتع بالمنشآت التي بنوها 
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ــات يف  ــددة التخصص ــدة ومتع ــة رائ ــي جامع ــة ه ــدن الجامعي ــة لن كلي
لنــدن تضــم أكــر مــن 13،٠٠٠ ألــف موظــف و4٢،٠٠٠ تلميــذ مــن 1٥٠ بلــد 
مختلــف. تأسســت يف قلــب العاصمــة لنــدن ســنة 18٢6 إلفســاح مجــال 
التعلــم ألولئــك الذيــن لــم تكــن لديهــم فرصــة للتعلــم مــن قبــل. كمــا أن 
ــة إىل  ــاث الهادف ــي واألبح ــوق األكاديم ــية يف التف ــة األساس ــادئ الكلي مب
معالجــة مشــكالت العالــم الحقيقــي مــا زالــت تعــزز أخالقيــات عملنــا إىل 
يومنــا هــذا. وتحتــل كليــة لنــدن الجامعيــة دائًمــا مرتبــة مــن بــني أفضــل 

1٠ جامعــات يف العالــم.

www.ucl.ac.uk 

تأسسـت الجامعـة األمريكيـة يف بـريوت عـام 1866 وتعتمد النظـام التعليمي 
األمـرييك الليـربايل للتعليـم العايل كنموذج لفلسـفتها التعليميـة ومعايريها 
وممارسـاتها. هـي جامعـة بحثيـة تدريسـية، تضـم هيئـة تعليميـة تتكون 
مـن حـوايل 8٠٠ عضـو وجسـًما طالبيًـا يضـم حـوايل 8،٠٠٠ طالـب وطالبـة. 
تشـجع الجامعـة حريـة الفكـر والتعبـري وتسـعى إىل تخريج رجال ونسـاء 
ويتصفـون  المتواصـل  والتعلـم  واإلبداعـي  النقـدي  بالفكـر  ملزتمـني 

باالسـتقامة الشـخصية والمسـؤولية المدنيـة والقيـادة.

www.aub.edu.lb 

األكاديميـة البريطانيـة هـي الهيئـة الوطنيـة الربيطانيـة للعلوم اإلنسـانية 
واالجتماعيـة - المعنيـة بدراسـة الشـعوب والثقافـات والمجتمعـات يف 
التحتيـة  والبنيـة  المـدن  برنامـج  يمـول  والمسـتقبل.  والحـارض  المـايض 
التـي تتصـدى  التابـع لألكاديميـة مشـاريع بحثيـة متعـددة التخصصـات 
للتحـدي المتمثل يف إنشـاء مدن مسـتدامة ومرنة والحفـاظ عليها بهدف 
تشـكيل سياسـات ومداخـالت مناسـبة للبلـدان النامية. يأيت هـذا الربنامج 

يف إطـار عمـل صنـدوق أبحـاث التحديـات العالميـة. 

www.thebritishacademy.ac.uk 

المؤسســات المشـاركــة

كتاليتـك أكشـن هـي جمعية خرييـة واسـتديو تصميم تعمل عـى تمكني 
المجتمعـات من خـالل مداخالت إسـرتاتيجية ومبتكرة يقودهـا المجتمع 
بنفسـه. بـدأت قصتنـا يف عـام ٢٠14، عندما دعمنـا أطفال الجئـني يف لبنان 
مـن خـالل توفـري مسـاحات تعليميـة أكـر أمانـاً وتحفـزياً. ومـا زلنـا حتـى 
اليـوم نعمـل مـع المجتمعـات األكـر تهميًشـا يف منطقة الرق األوسـط 
وأفريقيـا وأوروبـا لتحسـني وتشـكيل جـودة بيئاتهـا العمرانية سـويًا. كما 
نرّكـز عـى سـري العمليـة عوضاً عـن المنتـج النهايئ فقـط وذلك مـن أجل 
تعزيـز مرونـة المجتمـع، حيـث نتبنـى ثـالث مراحـل مرتابطـة طـوال فرتة 
تطويـر كل مـروع. يهـدف عملنـا إىل تخفيـف مـن حـدة الفقـر وأوجـه 
الالمسـاواة مـن خـالل تحفـزي التغيري اإليجـايب. رُّشـحت جمعيـة كتاليتك 
آكشـن لجائـزة اآلغـا خـان المرموقـة للعمـارة يف دورتهـا ٢٠17-٢٠19، كمـا 
فـازت بالجائـزة الربونزية يف مسـابقة جوائز الفارج هولسـيم الدولية للبناء 

المسـتدام يف دورتهـا لعـام ٢٠17 يف منطقـة الـرق األوسـط وأفريقيا. 

www.catalyticaction.org 

)IGP( يف المسـاعدة عـى بنـاء  معهـد اإلزدهـار العالمـي  تتمثـل رؤيـة 
مسـتقبل عالمـي مزدهر ومسـتدام ومدّعـم بمبـادئ العدالة والمسـاواة 
ومتصـل برؤيـة واقعيـة طويلـة األمد لمكانـة اإلنسـانية يف العالـم. معهد 
اإلزدهـار العالمـي هو إحـدى معاهد كلية بارتليت يف كليـة لندن الجامعية. 
يجـري المعهـد أبحاثًا ريادية تسـعى لتحقيق تحسـني كبـري يف نوعية حياة 
هـذا الجيـل واألجيـال القادمة. وتكمن قـوة هذا المعهـد يف الطريقة التي 

يدمـج فيهـا اإلبـداع الفكـري يف التعاون الفّعـال وتطوير السياسـات.

www.ucl.ac.uk/bartlett/igp

مركـز ريليـف هـو مركـز للبحـوث والدراسـات التـي تتمحـور حـول نمـو 
لبنـان الشـامل وازدهـاره عـى وجـه الخصـوص، ولكنـه أيًضـا جـزء مـن 
جـدول أعمـال أكرب يسـعى لتطوير طـرق مسـتدامة لتحسـني نوعية حياة 
النـاس يف جميـع أنحـاء العالـم. يجمـع مركـز ريليـف مـا بني المؤسسـات 
والخـربات الموجـودة يف لبنـان والمملكـة المتحدة لمواجهة هـذا التحدي 

باسـتخدام أحـدث األبحـاث واالبتـكارات.

www.relief-centre.org 

وحـدة التخطيـط التنمـوي فـي كليـة بارتليـت في كليـة لنـدن الجامعية 
العليـا  للدراسـات  برامـج  وتقـّدم  رائـدة  عالميـة  أبحاثًـا  تجـري   )DPU(
التـي تسـاعد عـى بنـاء قـدرات حكومـات البلـدان والسـلطات المحليـة 
والمنظمـات غـري الحكوميـة ووكاالت اإلغاثـة والـركات التـي تعمل من 
أجـل تنميـة عادلة اجتماعياً ومسـتدامة يف بلدان الجنـوب العالمي. ونحن 
جـزء من كليـة بارتليت التـي ُصنفت كأفضل مؤسسـة يف العالـم تعمل يف 
شـؤون البيئـة العمرانية بحسـب تصنيف الجامعات العالمي QS الشـهري. 
كمـا تتمتـع كليـة بارتليـت بأكـر مـن 6٥ عامـاً مـن الخـربة يف مجـاالت 
القـدرات يف  السياسـية وبنـاء  التدريـس األكاديمـي والبحـث والمشـورة 
مجـال التنميـة الدوليـة. وكجزء من مهمـة الكلية يف بناء قـدرات المهنيني 
والمؤسسـات، تتـوىل كليـة بارتليـت مجموعة مـن النشـاطات ذات وجهة 
عمليـة بالتعـاون مـع رشكاء يف أنحـاء مختلفـة مـن العالـم. يعتـرب العمل 
المسـتمر يف ممارسـات السياسـة والتخطيـط مـن خـالل بنـاء القـدرات 
والعمـل االستشـاري جـزءاً مهماً من تحـّدي وتطوير المناقشـات النظرية 

والمنهجيـة التـي نتبعهـا يف عمليـات التدريـس والبحث. 

www.ucl.ac.uk/bartlett/development 

الفريـــق٢
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السيـــاق

فناء أمامي لمنزل في برالياس، تصوير سارة موناكو



٢٠٢1

السيــاق3

)Google Earth( خريطة إقليمية للبنان، المصدر جوجل إيرث

لبنـــان

بيروت

دمشق

برالياس

سكان برالياس
من الصعب الحصول عى معلومات ديموغرافية موثوقة يف 
لبنان. يشري بيان حديث )أولريش، ٢٠18( إىل أن عدد السكان 

يف برالياس هو عى الشكل التايل: 6٠ إىل 7٠ ألف لبناين، 
وبني 31 و4٥ ألف الجئ سوري و7 آالف الجئ فلسطيني. 

ووفًقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئني 
)UNHCR(، لم يكن يف برالياس سوى 31،٥٠٥ الجئ سوري 
مسجل حتى شهر شباط ٢٠18 )المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئني، ٢٠18(، ولكن تجدر اإلشارة إىل أن 
نسبة كبرية من الالجئني السوريني هم غري مسجلني. ووفًقا 

لمنشور صادر عن منظمة سيفرورد والمركز اللبناين للدراسات 
السياسية )٢٠18(، استضافت برالياس بني 6٠ و7٠ ألف لبناين 
وبني 3٠ و4٥ ألف الجئ سوري و٥ آالف الجئ فلسطيني يف 
شهر نيسان ٢٠18. وبالرغم من االختالفات بني هذه األرقام 

إال أن جميعها تشري إىل تدفق هائل ورسيع يف أعداد الالجئني 
السوريني يف البلدة.

بين ٦٠ ألف
إىل ٧٠ ألف
لبنــــانـــي

بين ٣١ ألـف
و ٤٥ ألــــف
الجئ سوري

٧ آالف
الجــــــئ
فلسطيني

٣١،٥٠٥
الجئ سوري
مــسجــــل

)Google Earth( صورة لربالياس من األقمار الصناعية تُظهر حدود المدينة، المصدر جوجل إيرث

خريطة لبنان تُظهر برالياس وبريوت ودمشق

لبنــان

قبرص

تركيا

اليونان

مالطا

مصر

ليبيا

البانيا

سوريا

أرمينيا أزربيجان

الكويت

السعودية

العراق

األردن

فلسطين

تقـع بلـدة براليـاس يف قضـاء زحلـة، محافظـة البقـاع يف لبنـان وتشـتهر 
بموقعهـا االسـرتاتيجي يف منتصـف الطريق بـني العاصمـة اللبنانية بريوت 
والعاصمـة السـورية دمشـق حيـث تقـع عـى بعـد 1٥ كيلومـرت فقـط من 
الحـدود السـورية. كمـا يمـر الطريـق الـدويل بريوت-دمشـق عـرب برالياس، 
الـذي جعـل براليـاس مركـًزا  التجـاري النشـط  مشـكاًل العمـود الفقـري 
تجاريًـا مهًمـا. تمتـد البلـدة عـى مسـاحة 3٥ كيلومـرت مربـع، معظمهـا 

أرايض زراعيـة.

النازحـني السـوريني منـذ بدايـة الحـرب  لقـد اسـتقبلت بلديـة براليـاس 
األهليـة يف سـوريا يف عـام ٢٠11 نظـًرا لقـرب البلـدة مـن الحـدود السـورية 
والعالقـات االجتماعيـة والعائليـة القائمـة واالنتمـاء الديني السـني. وقد 
أدى ذلـك إىل ضغـط عى البنـى التحتيـة والخدمات. كما شـهدت برالياس 
تحـوالت رسيعـة وكافحت من أجـل االسـتجابة الحتياجـات المجتمعات 

المختلفـة التـي تعيـش هناك.

بسـبب سياسـة لبنـان يف عـدم إقامـة المخيمـات، لـم يِقـم الالجئـون يف 
مخيمـات رسـمية. ويعيـش خمسـون بالمائـة فقـط مـن أرس الالجئني يف 
منطقـة البقـاع يف بيـوت سـكنية، بينمـا يعيـش 38٪ يف مخيمـات غـري 
الرسـمية و1٢٪ يف مالجـئ غـري سـكنية. كمـا انتـرت هـذه المخيمـات 
غـري الرسـمية يف الحقـول الزراعيـة يف براليـاس التـي تسـتضيف 1٠9 مـن 

هـذه المخيمـات المتفاوتـة يف الحجم والتكوينـات المكانيـة، حيث يواجه 
السـوريون سـكنًا غـري الئـق ومسـاحة عيـش محـدودة )مفوضيـة األمـم 

المتحـدة لشـؤون الالجئـني، ٢٠16(.

بشـكل عـام، تبـدو حـدة التوتـرات بـني المضيفـني والالجئـني منخفضـة 
السـوريني  مـن  العاليـة  النسـبة  اىل  بالنظـر  خاصـة  براليـاس،  يف  نسـبيًا 
تاريـخ  لديهـا  براليـاس  فـإن  الحـايل،  البلديـة  لرئيـس  ووفًقـا  المقيمـني. 
طويـل مـن العالقـات القائمـة مع السـوريني وهذا مـا يقلل مـن الزاعات 
)مقابلـة رئيـس بلديـة براليـاس، ٢٠18(. وعـى سـبيل المثـال، لـم تفـرض 
البلديـة أي حظـر تجـول عـى السـوريني كمـا فعلـت البلديـات األخـرى 
)التـي  الناريـة  الدراجـات  اسـتخدام  فقـط  تقيـد  ولكنهـا  المنطقـة  يف 
يسـتخدمها السـوريون يف المقـام األول(، وتصادرهـا أحيانًـا لتقليل التلوث 
الضوضايئ. كما كشـف اسـتطالع أجري عـام ٢٠17 حول العالقـات اللبنانية 
السـورية يف براليـاس عـن اختـالف يف تصـور المواجهات بني الجـريان فيما 
بينهـم وبينهـم وبـني الغربـاء، وأشـارت أيًضـا إىل اختالفـات بحسـب أعمار 
المسـتجَوبني. وأبلـغ العديـد مـن السـوريني عـن اعتـداءات عنرصيـة بمـا 
يف ذلـك اإلسـاءة اللفظيـة والـرب يف األماكـن العامـة )أولريـش، ٢٠18(.

برالياس ضمن السياق اللبناني
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حقول زراعية ومصانع ومنازل متفرقة يف برالياسوسط مدينة برالياس القديم

التوسع المديني لربالياسمخيمات غري رسمية وحقول زراعية يف برالياس
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السيــاق3

بالرغـم مـن أن مصطلح الهشاشـة أصبح شـائعاً بشـكل مزتايـد يف المجال 
اإلنسـاين بشـكل عام )سـوزر، ٢٠19( ويف االسـتجابة الدولية ألزمة الالجئني 
السـوريني يف لبنـان عـى وجـه الخصـوص )جانمايـر ومـراد ٢٠18(، تعـرّف 
عـدة هيئـات الهشاشـة بطريقـة مختلفة بحسـب اختصاصهـا والبعض ال 
يعرّفهـا عـى اإلطـالق. ونحن نسـتخدم هنـا التعريـف العام »زيـادة قابلية 
التعـرّض للـرر يف المسـتقبل«. يمكـن للبنـى التحتيـة والخدمـات التـي 
تتيحهـا أن تعـزز القـدرات وتقلـل مـن قابليـة التعـرض لمثـل هـذا الرر، 
سـواء كان متعلًقـا بالعوامـل الصحيـة أو االجتماعيـة، أو يمكنهـا أن تزيـد 
مـن خطـر هـذا الـرر. وبمـا أنهـا تخلـق اعتمـاًدا متبـاداًل بـني مختلـف 
مسـتخدمي شـبكة الخدمـات العامـة، فهـي أيضـاً تسـلط الضـوء عـى 

الطبيعـة العالئقيـة للهشاشـة.

تتابـع الهيئـات اإلنسـانية يف لبنان مجموعة من الهشاشـات التـي يواجهها 
القانـوين المزتعـزع لالجئـني  الوضـع  الالجئـون السـوريون. ومـن أهمهـا 
والتهديـد  المـادي  للدخـل  منهـم  العديـد  افتقـار  عنـه(  ينتـج  و)الـذي 
بالعـودة القرسيـة. أمـا مـن حيـث هشاشـات البنيـة التحتيـة، فقـد تـم 
تأمـني المـأوى المناسـب )والذي قلّـل بدوره خطـر اإلخـالء( والوصول إىل 
ميـاه الـرب والمرافـق الصحيـة والتعليـم والرعايـة الصحيـة إىل حد كبري 
مـن قبـل االسـتجابة اإلنسـانية )اليونيسـف والمفوضيـة السـامية لألمـم 
المتحـدة لشـؤون الالجئـني وبرنامـج األغذيـة العالمـي لألمـم المتحـدة، 
٢٠18(. ويف حـني أن الهيئـات لديهـا مجموعـة مـن األدوات لتقييم أشـكال 

الهشاشـة المختلفـة، فقـد لوحـظ أن تلـك الفئـات غـري المدرجـة ضمـن 
معايـري الهشاشـة »العامـة«، مثـل الرجـال الذيـن يتمتعـون بصحـة جيدة 
والعازبـني، فهـم غالبًـا ال يحصلـون عـى حماية كافيـة وهم عرضـة للمزيد 

مـن الهشاشـات )لجنـة اإلنقـاذ الـدويل، ٢٠18(.

تعكـس كل مـن البيانـات الحكوميـة وآراء النـاس الشـعور بـأن الضغـط 
عـى خدمـات البنيـة التحتيـة هـو نتيجة لوجـود الالجئـني )فاخـوري٢٠17، 
التحتيـة  البنيـة  أن خدمـات  الرغـم مـن  آرك، ٢٠17(. وهـذا عـى  رشكـة 
كانـت غـري كافية منـذ نهاية الحـرب األهليـة اللبنانيـة )فـرداي، ٢٠18( وأن 
هنـاك مليـون ونصـف لبنـاين مهمش مدعـوم أيًضا مـن خالل االسـتجابة 
اإلنسـانية الدولية. كما هناك شـعور أن السـوريني العاملني يف القطاع غري 
الرسـمي يحجمـون فرص العمـل ذات األجور المنخفضة )كريستوفرسـن 
المـرصي،  واآلخريـن الذيـن شـاركوا يف كتابـة التقريـر ٢٠13، انظـر أيضـاً 
يشـهد  الـذي  محيطهـم  يف  بالغربـة  اللبنانيـني  لشـعور  باإلضافـة   )٢٠17

تحـول ثقـايف اجتماعـي )أولريـش، ٢٠18(.

يضـم سـهل البقاع أكرب عدد من األرس الالجئة الهشـة بحسـب مسـتويات 
مختلفـة مـن المعايـري. ويقيـم فيـه مـا يقـارب نصـف عـدد أرس الالجئني 
يف مالجـئ غـري دائمـة أو مخيمـات غـري رسـمية. كمـا يسـتضيف أعـى 
نسـبة مـن األرس التـي تعيـش يف ظـروف سـكنية غـري مالئمة )اليونيسـف 
والمفوضيـة السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئني وبرنامـج األغذية 

العالمـي ٢٠18(.

يبلـغ  لبنـان والتـي  المناطـق األكـر هشاشـة يف  بـني  براليـاس مـن  تُعـد 
عددهـا ٢٥1، كمـا تُعتـرب أيًضـا أنهـا واقعـة تحـت »ضغـط مرتفـع« نظـًرا 
)المفوضيـة  المضيفـني  أعـداد  مقابـل  الالجئـني  أعـداد  نسـبة  الرتفـاع 
السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـني، ٢٠1٥(. ويف مسـح أُجـري مـع 
أكـر مـن 1٠٠٠ مشـارك، تبـني أن مسـألة الوصـول إىل المياه هو الهشاشـة 
الرئيسـية بالنسـبة لـكل مـن اللبنانيـني والسـوريني يف براليـاس. كما سـلط 
السـكان اللبنانيـون الضـوء عى مسـائل أخرى وهـي البنى التحتيـة والطرق 
الليطـاين. ووفًقـا  نهـر  وتلـوث  الصحـي  الـرصف  واألسـفلت وفيضانـات 
لهـذه البيانـات، فـإن مكب نفايـات برالياس الـذي تُجمع فيـه النفايات من 
المـدن األخـرى يزيـد من مشـكلة التلـوث البيئـي )أولريـش ٢٠18(. كما أن 

النفايـات وخاصـة التلـوث الحاصـل يف نهـر الليطـاين هي مشـكلة رئيسـية 
وال تؤثـر فقـط عى قطاع الغـذاء وتزيد األمراض وفًقا لحسـابات السـكان 
فحسـب، بـل وتؤثـر أيًضـا عـى عمليـات إخـالء المخيمـات غـري الرسـمية 
التـي تُعتـرب بدورها مصدر للتلوث بحسـب السـلطات )األمـني، ٢٠19(. ويف 
حـني أن إمـدادات الكهرباء موثوقة بشـكل عـام يف منطقة براليـاس، إال أن 
المخيمـات غـري الرسـمية، والتي يزيـد عددها عن 1٠٠ مخيـم، ال تتمكن من 

الحصـول عـى كهربـاء عـى مـدار ٢4 سـاعة يف اليوم.

ــاس ــان وبرالي ــي لبن ــات ف الهشاش

أطفال مهمشون يجمعون مواد قابلة إلعادة التدوير من نفايات موجودة يف وسط مدينة برالياس، تصوير سارة موناكو

غرفة معيشة ونوم عائلة سورية داخل بناء غري مكتمل يف برالياس

مخيم غري رسمي للعائالت السورية يف وسط مدينة برالياس
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المنهجيـــة

مشاركة المجتمع هي عنصر أساسي في منهجية المشروع, تصوير هانا باومان
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الوصـول إىل المـوارد والسـلطة. ويف بعـض الظـروف يمكـن أن يكون لدى 
العمليـات التشـاركية إمكانـات تحرريـة قد »تمّكـن المسـتبعدين )...( من 
ممارسـة قوتهـم مـن خـالل المؤسسـات والمسـاحات واالسـرتاتيجيات 
التـي يصنعونها ويشـكلونها ألنفسـهم« )كورنوال، ٢٠٠٢(. ويف هذا السـياق 
أصبـح منظـار التنـوع اهتماًمـا جوهريًـا لهذا الفريـق يف محاولة له إلنشـاء 

منهجيـات تشـاركية قـادرة عـى التعامـل مـع موازيـن القـوى المحليـة.

البحــث اإلجرائــي التشاركــي

يســعى البحــث اإلجــرايئ التشــاريك إىل تحويــل عالقــات القــوة مــن خــالل 
ــتخدمها  ــة يس ــا عملي ــة. إنه ــة التقليدي ــاج المعرف ــات إنت ــدي عملي تح
ــل  ــي داخ ــكل جماع ــا بش ــة القضاي ــون معالج ــن يحاول ــخاص الذي األش
ــل  ــث والعم ــن البح ــتخدم دورات م ــاتهم. وتُس ــم ومؤسس مجتمعاته
ــا المهمــة  والتفكــري االنعــكايس التأمــي مــن أجــل التعامــل مــع القضاي
بالنســبة ألولئــك الذيــن يشــاركون يف العمليــة ويصبحــون باحثــني 
مشــاركني. يضــع هــذا النهــج حــًدا لإليجابيــة الزائفــة مــن خــالل 
االعــرتاف بأهميــة وجهــات نظــر الباحثــني المشــاركني يف فهــم واقعهــم 
وترصفاتهــم. كمــا أن نتائــج مثــل هــذا البحــث تُشــّكل بشــكل حــازم مــن 

ــة. ــاركني يف العملي ــة المش ــل مجموع قب

المشـــــــــــترك  التصميـــــــــم 
وعالقــــــات القــــــوة

يعتمــد التصميــم التشــاريك أو التصميــم المشــرتك عــى عنــارص رئيســية 
للبحــث اإلجــرايئ التشــاريك. مــن خــالل عمليــة البحث، يقــوم المشــاركون 
ــث. ويف  ــج البح ــّون نتائ ــذي يك ــائش ال ــم الن ــاء التصمي ــرر ببن ــكل متك بش
الوقــت نفســه تنتــج هــذه العمليــة المزيــد مــن االســتنتاجات عــن طريق 
ــم.  ــج والتصامي ــتخدامهم للنتائ ــاركني واس ــاركية للمش ــريات التش التفس
ــة مــن معرفــة المشــاركني الضمنيــة الكتشــاف  وتســتفيد هــذه العملي
ــاريك  ــم التش ــي التصمي ــي، يبن ــياق المدين ــا يف الس ــة. أم ــاكل الخفي المش
ــات  ــد العالق ــايل يحش ــكان، وبالت ــي للم ــاج االجتماع ــة اإلنت ــى فرضي ع
االجتماعيــة إلعــادة التفكــري يف إنتــاج المــكان. وهنــاك جانــب آخــر مهــم 
وهــو التصميــم التشــاريك »كمحــرك بنــاء المجتمــع« )فريديــاين، فرنــي، 
وفرييــرا ٢٠11( ، بنــاء عالقــات جديــدة وتفاهــم متبــادل ومعرفــة جماعية، 
ــل  ــكان يف العم ــدرات الس ــاريك ق ــم التش ــي التصمي ــة، يبن ــالل العملي وخ
مًعــا مــن أجــل تحليــل واقعهــم االجتماعــي وتصــور ســيناريو مختلــف 
ــة  ــزال تنتظــر إجاب ــاك عــدة أســئلة ال ت ــك، هن ــه. ومــع ذل ــط ل والتخطي
ال ســيما مــا هــي القــدرات التــي تســتطيع عمليــات التصميــم التشــاريك 
بناءهــا، وقــدرات مــن ســتكون وألي غــرض ســتكون. ومــن أجــل تجنّــب 
ــدرات  ــيع ق ــة وتوس ــز آراء معين ــاريك بتعزي ــم التش ــة التصمي ــام عملي قي
األفــراد والمجموعــات المحليــة األكــر هيمنــة ، تبنينــا منظــار التنــوع يف 
بنــاء العمليــة. ولذلــك كان علينــا ضمــان مشــاركة مجموعــات متنوعــة 

وأيًضــا العمــل مــع مجموعــة مــن الســكان حــول قضيــة التنــوع.

المنهجيــــة٤

منهجية عمل كتاليتك أكشن

الباحثون المحليون خالل تدريبهم يف آب ٢٠18 يف حـني أن المنهجيـة هـي محور رئيـي يف هـذا التقرير بأكملـه، فإن هذا 
القسـم يسـتعرض بإيجـاز بعـض النهـج التشـاركية التـي اعتمدنـا عليهـا. 
تتشـابه المنهجيـة والنهـج التشـاركية يف عدد مـن العنارص، لكننـا نعرضها 
بشـكل منفصـل بغـرض وضوح التحليـل بالرغم مـن أن عملنـا يعتمد عى 
توليـف هـذه العنـارص. وغالبًـا مـا يمكـن فهـم كل عنـرص منهـم بطريقـة 
مختلفـة قليـالً حسـب التخصصـات المختلفـة، كمـا أن هنـاك نقاشـات 
معرفيـة ومنهجيـة معقـدة تدعمهـا. ومـع ذلـك فإننـا نركـز فقـط عـى 
جوانـب هـذه المنهجيـات المتعلقـة بعملنا. وسـنبدأ بمقدمة عـن التنوع 
وتقاطـع أشـكال التميزي والتـي سـتعرّف المفاهيم التـي نحتاجها من أجل 

مشـاركة جوهريـة يف المناهج التشـاركية.

العمــل مـع بيئــة متنوعــة

الجنـس  الوقـت مثـل  لدينـا هويـات متعـددة يف ذات  جميعنـا تجتمـع 
والطبقـة االجتماعيـة والعـرق واإلثنيـة والجنسـية )أي الوضـع القانـوين( 
فـردي  الهويـات  هـذه  وبعـض  الجنسـية.  والهويـة  والكفـاءة  والعمـر 
وبعضهـا اآلخـر جماعـي، وهـي مرنـة ومتغـرية باسـتمرار )باومـان ٢٠٠٠، 
جنكيـز ٢٠٠8(، والطريقـة األساسـية لفهـم كيـف تشـكل هـذه الهويـات 
تجـارب واحتياجـات وتطلعات مختلفـة هي من خالل مفهـوم التقاطعية 
أي كيـف يخلـق مزيج األبعـاد المتعددة للهويـة تجارب فريـدة من القمع 
الفرديـة  االجتماعيـة  للهويـات  المختلفـة  الجوانـب  وتلعـب  التميـزي.   /
يف  الفـرص  وتشـكل  االجتماعيـة  العمليـات  يف  مهًمـا  دوًرا  والجماعيـة 
الحيـاة. وتتشـابك العالقـات بـني هـذه الهويـات المختلفـة مع السـلطة، 
حيـث أن هنالـك تسلسـل هرمي موحـد وعالقات قوة بني هـذه الهويات، 
ممـا يجعلهـا ذات عالقـة ببعضها مثل: العالقـات ما بني الرجال والنسـاء، 
بـني  المتكافئـة  غـري  العالقـات  هـذه  وتسـاهم  إلـخ.  والسـود،  والبيـض 
والعالقـات  الهويـات  هـذه  ولكـن  والتهميـش.  الالمسـاواة  يف  الهويـات 
بينهـا تتغـري يف سـياقات مختلفـة ومع مـرور الزمـن، مما يعني أنهـا مبنية 
اجتماعيًـا، وبالتـايل يمكن تفكيكهـا اجتماعيًا. لذلك تتطلـب معالجة أوجه 
الالمسـاواة هـذه نهًجـا مبنيًـا عـى العالئقيـة والسـياق والتقاطعيـة يركز 
عـى تحويـل عالقـات القوة التـي هي يف صميـم الهويـات االجتماعية، مما 

يجعـل االعـرتاف بالتنـوع عمليـة سياسـية.

مشــاركة المجتمــع فــي العمــل 
واإلنمائــي اإلنســاني 

يف ثمانينيـات القـرن المايض، كان فشـل النُهج واسـعة النطـاق والموجهة 
مـن الدولـة والنهـج التنازلية، التـي تجاهلت أولويـات واحتياجـات الفقراء، 
قـد ولّد نقاًشـا حول التنمية التشـاركية مع فكرة إدخالهـم أواًل يف تخطيط 
المداخـالت التنمويـة. وكانـت الفكـرة الرئيسـية هـي التعلـم مـن الفقراء، 
أجـل  مـن  المعقـد،  االجتماعـي  بواقعهـم  يتعلـق  فيمـا  الخـرباء  ألنهـم 
تصميـم برامـج أكـر مالئمـة. ولقـد أُدرجـت النهـج التشـاركية أيًضا ضمن 
المسـاعدة اإلنسـانية لتحويـل المسـتفيدين مـن المسـاعدة مـن عنـارص 
متلقيـة غـري فّعالة إىل عنارص ناشـطة ومسـؤولة عن تشـكيل مسـتقبلها.

وقـد أُثري عـدد من االنتقـادات حول كيفيـة اعتماد المنهجيات التشـاركية 
عـن غـري قصـد عـى هيـاكل القـوى الموجـودة مسـبًقا، و غالبًـا مـا تعـزز 
النخـب  هـذه  أن  حيـث  المتعلمـة«.  »النخـب  لصالـح  الهيـاكل  تلـك 
المتعلّمـة تتشـكل مـن سـكان محليـني كانـوا قـد تعلمـوا كيفيـة إدارة 
خطـاب المشـاركة ولديهـم القـدرة عى اسـتغالل هـذه المهارات لكسـب 

)أو الحفـاظ عـى( امتيـاز الوصـول إىل المـوارد التنمويـة.

التشـاركية  بالمناهـج  تتعلـق  أيًضـا  مهمـة  إشـكالية  قضيـة  هنـاك  كمـا 
وهـي نظرتهـا المثاليـة غالبًـا للمجتمعـات »الطبيعيـة« المتناغمـة وهـي 
القـوة. المشـاركة هـي  وجهـة نظـر تعـاين مـن نقـص يف فهـم هيـاكل 
نتيجـة عمليـة سياسـية متأثـرة بالالمسـاواة بـني المشـاركني مـن حيـث 
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الباحثون المحليون يشاركون يف التفكري التصميمي

الباحثون المحليون يتعرفون عى رسم الخرائط

علــم المواطنيـــن

علـم المواطنـني هـو نهـج بحثـي مرتبـط بشـكل وثيـق بمبـادئ البحـث 
بـأن  مفـاده  اعتقـاد  إىل  ويسـتند  منهـا.  ومسـتوحى  التشـاريك  اإلجـرايئ 
أو  لألكاديميـة  بالنسـبة  أكـر،  مفيـدة  نتائـج  يخلـق  التشـاريك  البحـث 
المجتمعـات المشـاركة عـى حـد سـواء. يتخّى هـذا النهج عـن التميزي ما 
بـني »المنتجني« و »المسـتهلكني« للمعرفـة العلمية، يف محاولـة للتوّصل 
)والتفحـص( يف البحـث  لـ»مجتمـع مسـتفرس« حيـث تكـون المشـاركة 
العلمـي متاحـني للجميـع. والنُهج المبنيـة عى علم المواطنـني االجتماعي 
يمكـن أن تسـاعد يف معالجـة المجـاالت التـي لـم يجـر بحث عنهـا أو تلك 
التـي لـم تجـر حولهـا أبحـاث وافيـة، كمـا قـد تسـاعد يف جمـع البيانـات 
التـي قـد ال تُسـّجل أو البيانـات »غـري الملحوظـة«. ويتضمـن هـذا تدريب 
مجموعـة مـن السـكان ليصبحـوا باحثـني مشـاركني. وكمـا هـو الحـال يف 
البحـث اإلجـرايئ التشـاريك، فـإن مشـاركتهم ال تقترص عـى جمـع البيانات 

ولكنهـم يسـاعدون أيًضـا يف صياغـة األسـئلة وتحليـل النتائـج.

وألن العمـل يف براليـاس كان يجـري باللغـة العربيـة، اسـتُخدم مصطلـح 
»باحثـون محليـون« بدالً مـن »علماء مواطنـون« لتجنب االلتبـاس، بما أن 
الجنسـية اللبنانية لـم تكن إحدى رشوط المشـاركة. ويف الواقع كان إرشاك 

آراء النازحـني وغـري المواطنـني أساسـيًا يف نهجنا.

العمليـــة

كانـت المرحلـة األوىل مـن التدخـل المـكاين التشـاريك )PSI( هـي توظيف 
الباحثـني المحليـني، والتـي نفذتهـا جمعيـة كتاليتـك آكشـن بعـد نـر 
دعـوة مفتوحة لـدى الجهات المعنيـة والمنظمات المحلية الرئيسـية بما 
يف ذلـك بلديـة براليـاس ونـادي نـارص. وجـرى اسـتعراض خمسـة وثالثـني 
طلبًـا مقّدًمـا، حيـث اختـري ثمانيـة عـر مرشـًحا للمقابـالت، ومـن ثـم 
اختـري منهـم سـبعة باحثـني محليني وهـم رجال ونسـاء مـن المجتمعات 
اللبنانيـة والنازحـني والالجئـني: 3 فلسـطينيون )1 أنثى، ٢ ذكور( وسـوريّان 

)1 أنثـى و1 ذكـر( ولبنانيـان )1 أنثـى، 1 ذكر(.

تــم تدريــب الباحثــني المحليــني يف مختلــف مراحــل المــروع مــن 
خــالل أنشــطة ودورات تدريبيــة معينــة. ويعــرض المربــع التــايل مجــاالت 

ــية. ــب الرئيس التدري

شملت الدورات التدريبية للباحثين المحليين 
المجاالت التالية:

البحث االجتماعي: التعريف والعملية ودور الباحث االجتماعي.   

البحث التشاريك: التعريف والعملية وتحدي عالقات القوة.   

علم المواطنني االجتماعي: التعريف والعملية ودور الباحث    
المحي.

طرق البحث: البحث النوعي والكمي وأنواع المقابالت ورسم    
الخرائط التشاريك والمسوحات االستقصائية للشوارع والمراقبة. 

أخالقيات البحث: الموافقة المسبقة والممارسات الجيدة    
وإدارة البيانات وتقييم المخاطر.

التعاريف الرئيسية: المساحات العامة والبنى التحتية    
والهشاشات.

التفكري التصميمي والنهج المتمحور حول اإلنسان: التعلم    
والممارسة.

العمل مع التنوع االجتماعي وعالقات القوة: تم فهم التقاطعية    
من خالل األنشطة.

التفكري المكاين: زيارات ميدانية وأمثلة عالمية ومناقشات.   

مشاركة المجتمع: الحصول عى مالحظات واقرتاحات من    
السكان والجهات المعنية ومعرض لملخص التصميم يف الشارع.

وطـوال فـرتة العمـل طُلب مـن الباحثـني المحليـني تحدي عالقـات القوة 
القائمـة مـن خـالل ضمان مراعـاة جميـع اآلراء والتفكري باسـتمرار يف هذه 

األسئلة:

العمليـة  لديهـا مصلحـة يف هـذه   / أي مجموعـة متأثـرة  هـل هنـاك   •
البحـث؟ عمليـة  مـن  جـزًءا  ليسـت  ولكنهـا 

لماذا ليسوا جزًءا من هذه العملية؟  •

مـا هـي االسـرتاتيجيات التي يمكـن أن نعتمدهـا لضمان مشـاركة آرائهم   •
العملية؟ يف 

العمليـة فـرص متسـاوية  المشـاركني يف هـذه  كيـف نضمـن لجميـع   •
العمليـة؟ تشـكيل  يف  والمشـاركة  أنفسـهم  عـن  للتعبـري 

تـم العمل مـع الباحثـني المحليني عـى ثالث مراحـل متواصلـة: التخطيط 
التشـاريك والتصميـم المسـتدام وعملية البناء التشـاركية. وهـذه المراحل 
هـي جـزء مـن نهـج اسـتخدمته جمعيـة كاتاليتـك آكشـن يف مشـاريع 
لــجمعية  السـتة  األساسـية  القيـم  تحقيـق  حـول  ويتمحـور  مختلفـة 

كاتاليتـك آكشـن:

كشـف وتعزيـز المعرفـة والثقافـة واالحتياجـات والـرؤى والتطلعـات   .1
والمهـارات لـدى المجتمـع.

2. نقل أدوات تشاركية لعمليات صنع القرار العادلة.

المبتكـــرة التصميـــم  وحلـــول  والمهـــارات  التكنولوجيـــا  نقـــل   .3 
المناسبة للسياق.

تحسني فرص سبل كسب العيش.  .4

دعـم التجـارة المحليـة مـن خـالل منـح األولويـة السـتخدام المـوارد   .5
المحليـة. العاملـة  واليـد 

ــات  ــع يف عملي ــراد المجتم ــع أف ــاوية لجمي ــاركة المتس ــل المش تفعي  .6
ــرار. ــع الق صن

هـذا النهـج يمّكـن المجتمـع المحي من تطوير الشـعور بالملكيـة تجاه ما 
تصـوره وصممـه وقـام ببنائـه بشـكل جماعـي. كما يضمـن أيًضـا الحفاظ 
عـى المداخلـة عى المـدى الطويل حيـث أن المجتمع لديـه معرفة كاملة 
بتفاصيـل المـروع )كيـف تـم بنـاؤه ومـكان رشاء المـواد ومـا إىل ذلك(، 
وبالتـايل فهو قـادر عـى المحافظة عليه بـدون تدخالت خارجيـة، وإضافة 
إىل ذلـك يمكـن تعزيـز تماسـك المجتمـع من خـالل نهج تشـاريك هادف.

المنهجيــــة٤



مدخل برالياس الذي ُحدد كموقع للمداخلة

المساحات 
العامـة في 

برالياس
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 المساحات العامــة٥
فــي براليــاس

مشاركون يف المخترب الصيفي يعرضون أبحاثهم ومقرتحاتهم، تصوير سارة موناكو

 مشاركون يف المخترب الصيفي خالل زيارتهم إىل حديقة برالياس العامة

ظروف الناس المعيشية تشّكل احتياجاتهم لمساحة عامة، رسم الورا نيكوال

المحليـني، كانـت  الباحثـني  األوليـة مـع  التدريبيـة  العمـل  خـالل ورشـة 
الحديقـة العامـة يف البلـدة هـي المـكان الوحيـد الـذي يعتـربه الباحثـون 
تعريـف  اسـتُخدم  المناقشـة،  ويف  براليـاس.  يف  عاًمـا  مكانًـا  المحليـون 
اليونسـكو التـايل: »إن المسـاحة العامـة هـي منطقـة أو مـكان مفتـوح 
ومتـاح لجميـع النـاس بغـض النظـر عـن الجنـس أو العـرق أو اإلثنيـة أو 
وُقدمـت مجموعـة مـن  االقتصـادي«.  االجتماعـي  المسـتوى  أو  العمـر 
األمثلـة المختلفـة عـن األماكـن العامـة مـن جميـع أنحـاء العالم ليسـتند 
عليهـا الباحثـون المحليـون يف التفكـري بأماكـن عامـة أخـرى يف براليـاس. 

كان فقـدان أو خسـارة األماكـن العامـة موضوًعـا رئيسـيًا يف المناقشـات 
مـع الباحثـني المحليـني الذيـن تحدثـوا عـن فقـدان المسـاحات العامـة 
المهمـة بعـد التحـوالت التـي حصلـت يف براليـاس عـى مـر السـنني. لقـد 
كانـت ضفـة نهـر الليطـاين مكانًـا عاًما للجميـع، فكمـا علمنا: كانـت المياه 
نظيفـة وكان األطفـال والبالغـون يسـبحون هنـاك ولكـن لألسـف أصبـح 
النهـر ملوثًـا بشـكل كبـري اآلن. وحينمـا كانت ميـاه الرب متوفـرة بوفرة، 
كانـت نقـاط الميـاه تجمـع النـاس ولكنهـا لـم تعـد تعمـل اآلن. ومنـذ أن 
ارتفعت الكثافة السـكانية يف البلدة، بعد تدفق السـوريني، تغري اسـتخدام 
المسـاحة العامـة. كمـا ذكـر أحـد أصحـاب المتاجر كيـف أنـه كان يجلس 
عـى الرصيـف أمـام متجره ويضع كـرايس إضافيـة لتنضم إليه النـاس، لكنه 
أزال تلـك الكـرايس اآلن ألن الرصيـف أصبـح مكتظًا كثريًا ولم يعد يسـتمتع 

بالجلـوس يف الخـارج ألن »كل يشء وكل النـاس أصبحـوا غـري مألوفـني«.

يتحدد استخدام المساحات العامة من خالل جوانب محددة من الهوية حيث 
يتم استخدام المساحات بشكل مختلف من قبل فئات مختلفة من الناس. 
األماكن  استخدام  االجتماعية هي عامل مهم جًدا يف تحديد  الطبقة  وإن 

العامة. كما أن األنشطة التي تحدث يف األماكن العامة تختلف خالل اليوم 
الواحد وتتأثر باألحوال الجوية أيًضا، فال يستطيع الناس استخدام مساحة ما 
يف يوم صيفي حار إذا لم تكن مظللة، ولكنها تُستخدم خالل المساء. وتؤثر 
العامة  للناس يف طرق استخدام األماكن  الفردية  المعيشية  الظروف  أيًضا 
التي تعيش يف مسكن  المثال، األرسة السورية  إليها. فعى سبيل  والحاجة 
مساحة  تملك  ال  مستأجرة  صغرية  شقة  أو  رسمي  غري  مخيم  يف  ضيق 
لالختالط االجتماعي حتى بني أفراد األرسة الواحدة، لذلك فإن الوصول إىل 
المساحات العامة هو أمر بالغ األهمية. ومن ناحية أخرى، األرسة اللبنانية 
التي لديها فناء يف مزلها تفّضل استخدام هذه المساحة الخاصة للمشاركة 

يف األنشطة االجتماعية بدالً من الذهاب إىل حديقة عامة مزدحمة.

ُخصـص أسـبوع واحـد الستكشـاف المسـاحات العامـة يف براليـاس مـن 
خـالل ورشـة عمـل ميدانيـة نظمتهـا وحـدة التخطيـط التنمـوي يف كليـة 
بارتليـت يف كليـة لندن الجامعيـة )DPU( تحت عنوان المختـرب الصيفي يف 
براليـاس »الحـزّي العام ومسـاحات اللجوء«، بـإرشاف جوانا دبـج )كاتاليتك 
المحليـني  الباحثـني  بمشـاركة   )DPU( بوانـو  كاميلـو  واألسـتاذ  آكشـن( 

باإلضافـة إىل مجموعـة مـن المشـاركني المحليـني والدوليـني.

المشاركون المحليون والدوليون في المختبر الصيفي 
لوحدة التخطيط التنموي في كلية بارتليت في كلية لندن 

 الجامعية )DPU( في برالياس هم:
ناتاشا رايس، ملك رحال، رامونا عبدلله، ستيفاين أيب شقرا، 

يوتشو لو، ماتيلدا ليونج، الورا نيكوال، سارة موناكو، رافائيل 
شاتيل ونيكوليت واتسون-بوشكاش.
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تحليــل أولــي للمساحــات العامـــة
الباحثـون المحليــون

المستخدمون االستخدام المساحة

شباب من جميع الجنسيات
يناسـب سـباقات السـيارات والدراجـات النارية 

الرتفيهيـة التـي تحدث كل يـوم أحد
العـريب الرسيـع وصلـة  الطريـق  1. قسـم مـن 

المكتمـل غـري  شـتورة-المصنع 

سائقو الشاحنات واألطفال
ركـن السـيارات غـري القانـوين ومنطقـة للعـب 

القدم كـرة 
2. األرايض العامة الفارغة »البيادر«

السكان والزوار
تاريخيـاً، وهـي اآلن  سـاحة احتفـاالت مهمـة 
تـزور  مختلفـة  مجتمعـات  اللتقـاء  مـكان 

القديمـة المقـربة 

مــن بالقــرب  القديمــة  البلــدة   3. ســاحة 
المقربة القديمة

عائالت سورية
تُسـتخدم لغايـات ترفيهيـة بشـكل رئيـي من 

قبـل السـوريني خـالل الليل
4. حديقة بر الياس العامة

شباب من جميع الجنسيات
واحتفـاالت  ومناسـبات  القـدم  كـرة  ألعـاب 

كبـرية
5. ملعب كرة القدم البلدي

نازحون سوريون
مسـاحات لعـب ذاتيـة الصنـع ونقـاط التقـاء 

واحتفـاالت
6. مناطـق غـري مسـتغلة فارغـة بـني مخيمات 

الالجئـني غـري الرسـمية وداخلها

مستخدمون مختلفون من جميع الجنسيات سوق، ألعاب الطاولة، نقاط التقاء، اسرتاحة 7. الشوارع واألرصفة

أطفال من جميع الجنسيات أنشطة كشفية وألعاب منظمة ٨. ملعب بجانب نهر الليطاين

سكان الحي
ُحـددت كمتـزه عـام ولكنهـا تُسـتخدم حاليًـا 

بشـكل سـيئ كمكـب للنفايـات
9. أرض فارغة يف حي سكني

أصحاب المحالت والمقيمون يف الجوار
نقطـة عبـور ومنطقـة غـري آمنـة للعـب كـرة 
القـدم. ُدمـرت جـراء أعمـال بنـاء مستشـفى 

والمسـتوصف بـال حـدود  أطبـاء 
10. الحديقة العامة المهملة

المساحــات العامــة التي تّمــت دراستهــا
ورشــة المختبــر الصيفــي

 المساحات العامــة٥
فــي براليــاس

ودرسـوها  العامـة  المسـاحات  براليـاس  يف  المحليـون  الباحثـون  حـدد 
ونظمـوا زيـارة لتبـادل النتائـج التـي توصلوا إليها مع المشـاركني يف ورشـة 
عمل المخترب الصيفي. بعد تقسـيم المشـاركني يف الورشة إىل مجموعات، 
قاموا بدراسـة المسـاحات العامة والهشاشـات يف المجتمعات المختلفة 
نسـبًة لـكل مسـاحة. كمـا تـم تحليـل أربعـة مسـاحات عامـة كانـت قـد 
اختـريت لتمثّـل أنواًعـا مختلفـًة مـن المسـاحات والمقاييـس والمواقـع. 

يلخـص الجـدول أدنـاه أنشـطة تحديـد النطـاق األوليـة هذه.

ساحة البلدة القديمة بالقرب من المقبرة القديمة

يعيش مسيحيون ومسلمون يف الحي.  •
هناك ذاكرة لهوية برالياس البرصية وهي موضع تقدير لسكان هذا الحي فقط.  •
طريقة  عى  المدينة  توسع  أثّر  فقد  سهالً،  ليس  المدينة  وسط  إىل  الوصول   •

استخدام مركز المدينة والوصول إليه.
المحليون  السكان  هم  المدينة  وسط  يف  يعيشون  الذين  الرئيسيون  السكان   •

باإلضافة إىل عدد قليل من الوافدين الجدد.
هل نريد تنشيط المساحة بأهلها؟ أم نريد استقدام أشخاص آخرين إىل هذه   •

المساحة؟
ما هو تصور من هم من خارج مركز المدينة لمركز المدينة؟  •

حديقة بر الياس العامة

تُستخدم هذه الحديقة العامة بشكل رئيي من قبل المجتمعات السورية يف   • 
الليل. ويستخدمها اللبنانيون والفلسطينيون ولكن نادًرا وال يستخدمون نفس 

األماكن التي يستخدمها السوريون.
هناك نقص يف المرافق يف الحديقة، فعى سبيل المثال، ليس هناك حمامات   •

أو أماكن مظللة، واأللعاب محدودة.
حارس الحديقة يلعب دوًرا مهًما فالعديد من األشخاص ال يذهبون إىل هناك   •

ألنه شخص غريب، ومعني من قبل البلدية.
تنظم البلدية فعاليات ونشاطات لكنها موجهة لمجموعات معينة، لذلك من   •
وليس  المختلفة  المجتمعات  أنشطة تستقطب  المساحة عرب  تنشيط  المهم 

مجتمع واحد فقط.
إمكانية الوصول إىل هذه الحديقة محدودة، حيث أن لديها بوابة دخول واحدة   •
وال يمكن رؤيتها بسهولة. كما أنها ليست متصلة جيًدا بالمراكز الرئيسية للمدينة.

 مناطــق غيــر مســتغلة فارغــة بيــن مخيمــات الالجئيــن غيــر
ع واألرصفة الرسمية وداخلها | الشوار

كراسيهم  ويجلبون  معهم،  يتالءم  بما  المساحات  هذه  يستخدمون  الناس   •
الخاصة وألعاب الطاولة وقهوتهم.

استخدامات المساحات العامة تعتمد عى الطبقة االجتماعية.  •
تصنيف الشارع يؤثر عى استخدام مساحته واألنشطة. األرصفة مهمة جًدا.  •

خالل النهار، يحتاج الناس إىل سبب للخروج خاصة عندما يكون الجو حاًرا خالل   •
الشوارع  تكون  الليل  ويف  الصيف.  خالل  جًدا  مهم  الظل  لذا  الصيف.  فصل 

نشطة أكر، فالناس يتجولون بعد انتهائهم من العمل واألطفال يلعبون.
يف المخيمــات غــري الرســمية، يســتخدم النــاس المســاحات بــني الخيــم بمــا   •

ــم. ــالءم معه يت
أو  المتاجر  يف  هي  المجاورين  المخيمني  بني  للتفاعل  الوحيدة  المساحات   •

بالنسبة للرجال فهي عندما يلعبون كرة القدم.

أرض فارغة في حي سكني

ــايل أن  ــم، وبالت ــاس حقوقه ــة الن ــوين ومعرف ــار القان ــم اإلط ــم فه ــن المه م  •
يكونــوا قادريــن عــى الدفــاع عــن حقهــم يف بيئــة نظيفــة والراحــة والوصــول 

ــة. ــق الرتفيهي إىل المراف
مهمة  المنظمة  الحوكمة  فإن  المساحة،  ملكية  عى  الحصول  أجل  من   •

لالستفادة من المساحة وإدارتها.
هل  عام،  مكان  إىل  المساحة  هذه  تحّولت  إذا  كانت  الرئيسية  القضايا  إحدى   •

ستُستخدم من قبل السكان فقط أم من قبل مجتمع بر الياس األوسع أيًضا؟
حيث  التشاركية،  الفعاليات  من  مجموعة  عرب  المساحة  تنشيط  المهم  من   •

تؤخذ بعني االعتبار اآلراء المختلفة يف تقرير مستقبل المساحة.
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سكتش لمقطع جزيئ لمدخل برالياس، رسم سارة موناكومدخل برالياس من جهة الطريق الرسيع بريوت-دمشق

)Google Earth( موقع المداخلة والمنطقة المحيطة به، المصدر جوجل إيرث

 المساحات العامــة٥
فــي براليــاس

تحديــد مكــان المداخلــة

يف ضــوء نتائــج المختــرب الصيفــي )DPU( حــدد فريــق التدّخــل المــكاين 
ــة  ــة القليل ــن العام ــدى األماك ــه إح ــاس بإن ــل برالي ــاريك )PSI( مدخ التش
التــي يســتخدمها معظــم الســكان اللبنانيــني والفلســطينيني والســوريني 
ــي  ــة الت ــاس والنقط ــي إىل برالي ــل الرئي ــه المدخ ــار أن ــزوار. وباعتب وال
تصــل الطريــق الرسيــع بريوت-دمشــق بوســط المدينــة، أصبحــت هــذه 
المنطقــة محــور األنشــطة التاليــة يف المــروع. كان مبنــى البلديــة 
يقــع ســابًقا يف هــذا الطريــق الــذي مــا زال يعتــرب مركــًزا اجتماعيًــا 
ــوم. ويف  ــن الي ــة م ــات مختلف ــطة يف أوق ــورة نش ــتخدم بص ــا يُس مهًم
 )MSF( ــال حــدود ــاء ب ــره منظمــة أطب ــح مستشــفى تدي عــام ٢٠18، افتُت
بجــوار مســتوصف معــاد تأهيلــه، وكالهمــا يخدمــان المجتمعــات 
المختلفــة التــي تعيــش يف براليــاس والمــدن المجــاورة. كمــا تقــع عــى 
جانبــي الطريــق متاجــر يديرهــا لبنانيــون وســوريون وفلســطينيون لبيــع 
ســلع مختلفــة مثــل المالبــس واألحذيــة والمــواد الغذائيــة ممــا يجعــل 
الطريــق ســوًقا مهًمــا. وهنــاك أيًضــا صيدليــة ومكتــب المختــار ومتجــر 
ــة.  ــالت التجاري ــوق المح ــكنية ف ــازل س ــاك من ــيارات، وهن ــح الس لتصلي
ــث  ــق حي ــذا الطري ــية له ــمة رئيس ــي س ــعة ه ــة الواس ــا أن األرصف كم

ــاس. ــني الن ــة ب ــالت االجتماعي ــم التفاع ــدث معظ تح

سكتش لمدخل برالياس، رسم سارة موناكو
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 المساحات العامــة٥
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محل لبيع المالبس عى جانب الطريقمستشفى منظمة أطباء بال حدود افتُتح يف برالياس يف سنة ٢٠18، تصوير سارة موناكو

سائق سيارة أجرة يجلس تحت ظل شجرةالرصيف العريض لمدخل برالياس الرئيي مزدحًما جًدا خالل الليل، تصوير سارة موناكو
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السيــاق3

التصميــم 
التشاركـي 
والتنــــوع

نقاش جماعي خالل ورشة عمل حول التخطيط التشاركي، تصوير هانا باومان
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 التصميــم التشاركــي٦
والتنـــوع

محطة انتظار الحافالت تضيف المرح لنشاط يومي يف بالتيمور، الواليات المتحدة األمريكية، ٢٠14. مصدر الصورة: استوديو مممم...

ملعب يعزز التماسك االجتماعي من خالل مساحات اللعب يف بلدة غزة، لبنان، ٢٠17 النشـاط الرئيـي لبنـاء المداخلـة كان عبـارة عـن ورشـة عمـل للتصميـم 
التشـاريك، أقيمـت عـى شـكل ورشـة مكثفـة لمـدة 6 أيـام قام بتيسـريها 
فريـق التدّخـل المكاين التشـاريك )PSI( األسـايس بمشـاركة سـبعة باحثني 
محليـني و1٢ مشـارك آخـر، كمـا شـارك أيًضا عدد من السـكان يف أنشـطة 
يف  المحليـون  الباحثـون  سـاعد  الفريـق،  مـع  النقـاش  وخـالل  محـددة. 
تحديـد األعضـاء الــ1٢ اآلخرين لضمان إنشـاء مجموعة تمثل تنوع سـكان 
براليـاس يف أبعـاد عـدة بمـا يف ذلـك الجنسـية والجنـس والعمـر والوضع 
االجتماعـي االقتصـادي. حيـث تراوحت أعمـار هؤالء المشـاركني الـ1٢ بني 
19 و6٥ سـنة، وكانت اثنتان منهم فلسـطينيتني )٢ إناث(، وأربعة سـوريني 

)٢ إنـاث و٢ ذكـور(، وسـتة لبنانيـني )3 إنـاث و3 ذكور(.

جـرت ورشـة العمـل يف مركز مجتمعـي يقع بجـوار موقـع المداخلة، كما 
أقيمـت العديـد مـن الجلسـات يف الموقـع، باإلضافـة إىل زيـارة ميدانيـة 

آخر. لمـروع 

أفكار أولية...
الحاجة إىل مكان للراحة يف الظل محمي من الشمس والمطر.   

عدم وجود منطقة لالنتظار مؤنسة ومظللة خارج المستوصف    
وعدم وجود مزلقات لألشخاص المقعدين وعربات األطفال.

الرغبة يف وجود نباتات وزهور وأعشاب قابلة لألكل.   

استخدام المواد المعاد تدويرها لخلق مساحة عامة وزيادة    
الوعي البيئي.

المــكان  فــي  الهشاشــات  فهــم 
والســكان

من  المكانية  والمداخالت  التشاريك  التصميم  عى  المشاركني  تعريف  تم 
خالل مناقشة مجموعة واسعة من األمثلة حول العالم. حيث أظهر كل 
أتاحت  وكيف  معينة  الحتياجات  إجابة  كانت  المداخلة  أن  كيف  مثال 
تأثريًا محدًدا يف سياقها وزمانها، وكيف  أنشطة متنوعة وخلقت  حدوث 
اختلفت وظيفتها بحسب اختالف األفراد والمجموعات. وأعاد المشاركون 
النظر بالمبادئ التي تقوم عليها بعض األمثلة وإمكانية االستفادة منها يف 
برالياس. ونظرت المجموعة بشكل خاص يف التأثري المحتمل للتغيريات عى 
األفراد والفئات المختلفة وعى العالقات فيما بينها وطرحوا بعض األفكار 
األولية. كما ناقش المشاركون كيف يمكن لكل مداخلة أن تؤثر سلبًا عى 

بعض األشخاص بينما يستفيد منها اآلخرون.

ُقســم المشــاركون إىل ثــالث فــرق حيــث ُكلّــف كل فريــق بالعمــل عــى 
ــط  ــم الخرائ ــكان، رس ــتخدام الم ــة اس ــة - مراقب ــث مختلف ــة بح طريق
التشــاركية والمقابــالت شــبه المنظمــة - مــن أجــل البــدء بدراســة موقــع 

ــة وهشاشــات الســكان عــى مســتويات مختلفــة. المداخل

قبل البدء بالتطبيق الميداين لطرق البحث، اختربت كل مجموعة طريقتها. 
أفضل  يف  للتفكري  فريق  كل  اجتمع  البيانات،  جمع  يف  فرتة  قضاء  وبعد 
فيما  سيما  ال  البحث،  يف  لتشارك  متنوعة  مجموعة  إىل  للوصول  السبل 
والعالقة  الوظيفة  أيًضا  ولكن  والقدرة  والجنسية  والعمر  بالجنس  يتعلق 
القضايا  أيًضا  ناقشوا  كما  المتاجر(.  وأصحاب  المارة  )مثل  الطريق  مع 
األخالقية الناتجة عن المشاركة، فضاًل عن تبادل المالحظات واالقرتاحات 

فيما بينهم، حيث ناقشوا مثاًل التقنيات المالئمة بإجراء المقابالت.

قامت المجموعة األوىل بمراقبة استخدام المكان لفهم طريقة استخدام 
الطريق بشكل أفضل، مع الرتكزي عى ثالث نقاط رئيسية عى طول الطريق 
»المثلث‹‹  جزيرة  بريوت-دمشق،  الرسيع  الطريق  مع  التقاطع  وهي: 
حول  مالحظات  ُسجلت  وقد  الساعة.  وبرج  األجرة  سيارات  تنتظر  حيث 
األشخاص الذين استخدموا المساحة )الجنس والعمر والقدرة( والغرض 
من استخدامهم لها )تسوق أو موعد صحي أو الذهاب إىل المدرسة( عى 

مدار نصف ساعة يف الصباح وأخرى يف فرتة ما بعد الظهر.

ألعاب مؤقتة عى األرضية تسّهل استخدام المساحة بطرق مبدعة يف إسطنبول، تركيا )٢٠14(. مصدر الصورة: بلدية إسينلري
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مقاييس البحث المختلفة، تصوير هانا باومان طرح أفكار حول طرق استخدام مدخل برالياس

مشاركون يف ورشة العمل يعرضون النتائج التي توصلوا إليها

مراقبة استخدام الطريق، تصوير هانا باومان

 التصميــم التشاركــي٦
والتنـــوع

لقـد سـمحت الخرائـط التشـاركية للمجموعـة الثانيـة بفهـم المسـاحات 
الرئيسـية لمدخـل برإليـاس الرئيـي بشـكل أفضـل وببـدء محادثـات مع 
األشـخاص  التحتيـة. وتحـّدث  البنـى  والمـارة حـول هشاشـات  السـكان 
الذيـن أجريـت معهـم المقابـالت حـول اسـتخدامهم للمسـاحة )نسـبة 
ترددهـم إليها وأسـباب اسـتخدامهم لها( ريثمـا كانوا ينظـرون إىل خريطة 
األقمـار الصناعيـة الكبـرية للطريـق، كمـا حـددوا عـى الخريطـة التغيريات 
التـي حصلـت يف المـكان، وعـرّبوا أيًضـا عـن األمـور التـي أعجبتهـم وتلـك 
التـي لـم تعجبهـم. وباإلضافـة إىل ذلـك، حـدد األشـخاص مـكان سـكنهم 
عـى خريطـة القمـر الصناعـي للبلـدة بأكملهـا، ممـا سـاعد المجموعـة 
وغـرض  النـاس  فيـه  يعيـش  الـذي  المـكان  بـني  بالعالقـة  التفكـري  عـى 

للطريـق. اسـتخدامهم 

الثالثـة مقابـالت شـبه منظمـة مـع أصحـاب  المجموعـة  أجـرت  بينمـا 
المتاجـر والمقيمـني والمـارة لفهـم هشاشـات النـاس يف براليـاس وتأثـري 
البنـى التحتيـة عـى حياتهـم، حيـث قابلـت المجموعـة األشـخاص داخل 
الطريـق  مـع  التقاطـع  السـاعة حتـى  بـرج  عنـد  الطريـق  متاجرهـم ويف 

بريوت-دمشـق. الرسيـع 

مـع  اسـتنتاجاته  وشـارك  إليهـا  توصـل  التـي  النتائـج  فريـق  كل  وحلـل 
المجموعـة األوسـع عـرب عمليـة تكراريـة مـن أجـل فهـم الموقـع بعمق.

المدخل الرئيسي إىل برالياس هو...
متاح للجميع بشكل مجاين، مكان مهم للجميع، نقطة اتصال،    

َمعلم بارز، نقطة تجمع سائقي سيارات األجرة والعمال، 
وأصحاب المتاجر والمتسوقني، مكان يمثّل تحول بلدة برالياس، 

المدخل الرئيي للمدينة ومكان إليجاد سيارة أجرة

نستخدم الطريق لـ ...
رشاء المالبس، الوصول إىل أماكن أخرى، زيارة المستوصف،    

زيارة المختار والذهاب إىل البنك

)تحليل وجهات نظر السكان التي ُجمعت عن طريق الخرائط 
التشاركية(

المراقبة 
خالل فترة الصباح:

تفاعالت وأنشطة تحدث بشكل قليل جًدا عى الطريق يف الصباح.   

عدد الرجال أكرب يف الصباح، ربما ألنهم عّمال متوجهون يف    
طريقهم إىل العمل، يف حني أن النساء يقمن بمهام رعاية األطفال 

يف فرتة ما بعد الظهر.

الكثري من األطفال يتسولون عى الطريق.   

المركبات تقود معاكسة لحركة المرور.   

هناك رشطي يقف عند تقاطع طريق بريوت دمشق الرسيع يف    
حني ليس هناك أي ازدحام مروري.

هناك عدد صغري من الباعة المتجولني وهم يتحركون بعرباتهم    
الحقني الظل.

فترة ما بعد الظهيرة:

الكثري من التفاعالت تحدث عى الطريق.   

يستخدم الناس الرصيف للرتفيه، مثاًل لرب الشاي مع    
األصدقاء.

يبدو الطريق فوضوي أكر: يعرب الناس الشارع بشكل عشوايئ    
 ويُستخدم الطريق بشكل غري منظم: حصان يميش يف الشارع

بني المركبات والسيارات تزلق عى الطريق وما إىل ذلك.

متسوالن عى األقل من ذوي اإلعاقات الجسدية الذين    
يستخدمون كرايس متحركة.

ازدحام مروري أكر يف الطريق خالل فرتة ما بعد الظهر دون    
وجود رشطي.

عدد أكرب من الباعة المتجولني يقفون عى طول األرصفة لبيع    
سلعهم: المكرسات والسلع المزلية والنباتات، إلخ.

يزعج بعض أصحاب المتاجر من السائقني الذين يضعون    
موسيقى صاخبة من سياراتهم ويدورون يف الشارع بتكرار.
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 التصميــم التشاركــي٦
والتنـــوع

مشاة يمشون يف منتصف الشارعسيارات مركونة عى الرصيف مقابل المستوصف

بائع متجول عى الرصيف يف الليل، تصوير سارة موناكومشاة يعربون الشارع ويعرضون أنفسهم للخطر
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تفاعالت اجتماعية يف الطريق، رسم مهدي الحميص

مناقشة نتائج البحث

 التصميــم التشاركــي٦
والتنـــوع

مراقبـة اسـتخدام المـكان: عـى طـول الطريـق ابتـداًءا مـن التقاطـع مـع 
كبـري  عـدد  هنـاك  السـاعة،  بـرج  بريوت-دمشـق حتـى  الرسيـع  الطريـق 
مـن العوائـق التـي تحـول دون حركـة المشـاة وقـد لوحظـت ونوقشـت 
قلـة وجـود تدابـري السـالمة ممـا يجعـل التنقـل وسـالمة المشـاة عنارص 
أساسـية لفهـم المـكان. كمـا يعرب المشـاة الشـوارع عنـد نقـاط مختلفة، 
ويتسـول  المـرور،  لحركـة  المعاكـس  االتجـاه  يف  المركبـات  وتتحـرك 
عـى  المشـاة  ويتجـول  الشـارع،  يف  اإلعاقـة  ذوو  واألشـخاص  األطفـال 
الطريـق وتُركن السـيارات عـى األرصفـة. وباإلضافة إىل ذلـك، يُعد توقيت 
النهـار والسـنة عامـالن رئيسـيان حيث يؤثـران عى األنشـطة التـي تحدث 
الصيـف  المتغـرية، ففـي  الجويـة  الظـروف  الطريـق بسـبب  عـى طـول 
تكـون الشـمس قويـة جـًدا خـالل النهـار، بينمـا الجو يكـون بارد والنسـيم 
لطيـف يف المسـاء، أما خالل الشـتاء، يكـون الطقس بارًدا جـًدا مع هطول 

لألمطـار والثلـوج.

مـن خـالل الخرائـط التشـاركية، أدركنـا أن معظـم النـاس يزورون الشـارع 
يوميًـا: البعـض يختـار المـيش، والبعـض اآلخر مضطـر للمـيش يف المكان. 
ويمثـل الطريـق نقطة اتصال لمغـادرة المدينـة أو دخولها. كما يُسـتخدم 
الطريـق أيًضـا كوجهـة للتسـوق من قبل الجميـع حيث يكون أكـر ازدحاًما 
خـالل األعيـاد. تحـّدث عـدد مـن اللبنانيـني والفلسـطينيني الذيـن تمـت 
مقابلتهـم عـن الفـوىض واالضطـراب نتيجـة التغـريات المدينيـة والزيـادة 
الرسيعـة يف عـدد السـكان، وسـلطوا الضـوء أيًضـا عـى القمامـة الملقـاة 
عـى الطريـق والمركبـات المركونـة بشـكل سـيئ، وبينمـا أقـروا ببعـض 
التحسـينات، كانـوا يتمنـون لـو يكـون الطريـق أكـر تنظيمـاً وأكـر خرة. 
كمـا عرّب معظم األشـخاص الذين تمـت مقابلتهم عن االحتياجات نفسـها 
تكـون  وأن  المظللـة  المسـاحات  وبعـض  للجلـوس  مـكان  وهـي وجـود 
المحـالت منظمـة. يف حـني أحـب السـوريون الطريـق ألنـه آمـن وجميل، 
شـعر جميـع اللبنانيـني وبعـض الفلسـطينيني الذيـن ولـدوا يف براليـاس 

بارتبـاط قـوي ببلدتهـم وهـذا الطريق.

الموضوعـات الرئيسـية الناتجـة عـن المقابـالت 
حـول الهشاشـات فـي برالياس

برزت ثالث نواحي وتكرر ذكرها أثناء مناقشة المشاكل يف    
برالياس: النواحي البيئية واالجتماعية والصحة الجسدية 

والنفسية.

ال تملك برالياس القدرة عى التعامل مع العدد الكبري من     
الناس الذين يعيشون هناك وعى حل جميع مشاكلهم.

يشعر السوريون باألمن واألمان يف برالياس مقارنة بالبلدات     
المجاورة التي تفرض حظر تجول والتي يكون سكانها 

عنرصيني.

شبكة الطرقات سيئة وتتم صيانتها وإدارتها بشكل سيئ    
فهناك حفر وازدحام مروري وتلوث ضوضايئ، ويف الشتاء 

تحدث فيضانات يف معظم الشوارع . ال يشعر المشاة باألمان 
عند عبور الشوارع وخاصة الشوارع الرئيسية.

ليس هناك منطقة مخصصة لركن السيارات أو سيارات األجرة    
أو الحافالت.

ليس هناك وسائل نقل عامة ولذلك يستخدم الناس    
الحافالت الصغرية )الفانات( الخاصة ولكنها ليست آمنة 

خصوًصا بالنسبة للنساء.

هناك كهرباء عى مدار أربع وعرين ساعة يومياً طوال    
األسبوع ولكن التكلفة مرتفعة.

ليس هناك خدمات تعليمية وصحية جيدة للجميع.   

من الصعب الوصول إىل نظام الرعاية الصحية العام وهنالك    
بعض الخدمات المجانية للسوريني ولكنها ليست كذلك 

للبنانيني أو الفلسطينيني.

هناك نقص يف األنشطة الرتفيهية يف برالياس ولم يعد    
الشباب يلتقون ببعضهم البعض للمشاركة يف أنشطة 
إيجابية وال يستطيع األطفال الوصول إىل مالعب آمنة 

ومجهزة بشكل جيد.

تؤثر العنرصية الموجودة بني الناس من جنسيات مختلفة    
عى حصول األفراد عى فرص العمل والرفاه والحياة الجيدة.

يؤثر الفساد عى الحصول عى وظائف يف القطاع العام.   

الوضع االقتصادي سيئ وليست هناك فرص عمل وخاصة    
اآلن بعد أن ازداد عدد سكان برالياس.

يُعامل الفلسطينيون والسوريون بشكل سيئ من قبل    
مدرائهم اللبنانيون: يتأخر الدفع مقابل الخدمات واألجور 
هي أقل من الحد األدىن لألجور وليس هناك عقود عمل 

وبالتايل األمان الوظيفي شبه معدوم.

ال يستطيع بعض الفلسطينيني والسوريني امتالك تجارات    
خاصة فيهم ولذلك فهم يعتمدون عى مواطنني لبنانيني 

ليكونوا أصحاب لتلك التجارات عى الورق فقط وال يمكنهم 
حتى رشاء سيارة لتسهيل عملهم.

هناك زيادة يف عدد األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين    
يتسولون يف الشوارع ولسوء الحظ فقد أصبح هذا األمر 

جزًءا من مشهد برالياس ألن الناس يائسون أو غري متعلمون.

 

إيجارات المنازل والمتاجر غالية جًدا.   

يشعر الناس باليأس ويمكنهم أن يفعلوا أي يشء لتأمني    
لقمة عيشهم وخاصة يف حاالت الطوارئ الصحية. وإن كان 

الشخص ال يملك المال ال يمكنه سوى اقرتاض المال أو حتى 
الرسقة أو النهب أو االنخراط يف نشاط اقتصادي ال يريده، 

وبهذه الطريقة تؤدي مشكلة واحدة إىل مشاكل أخرى.

تلوث النهر والماء والهواء يسبب األمراض وهناك زيادة يف    
عدد المصابني بمرض الرسطان يف برالياس.

الشوارع وقنوات المياه مليئة بالنفايات ألن الناس ال تدرك    
عواقب هذا األمر.

يؤثر انقطاع المياه ونقصها عى المجتمعات بشكل    
مختلف، فالذين يعيشون يف المالجئ وال سيما المخيمات 

غري الرسمية يتأثرون بشكل أكرب.

يمرض األطفال بسبب المياه التي يربونها وخاصة أولئك    
الذين يعيشون يف مخيمات غري رسمية.

أصبح الناس يتأثرون أكر فأكر بالروائح الكريهة الصادرة من    
نهر الليطاين الملوث وخاصة يف فصل الصيف.

هناك مستشفى جديد لكنه ال يخّدم السكان، وأصيب الناس    
بالصدمة بعد افتتاح مستشفى منظمة أطباء بال حدود 
ألنهم كانوا يتوقعون وجود مستشفى يمكنهم الذهاب 

إليه يف حاالت الطوارئ ولكن ال يمكنك االستفادة من هذا 
المستشفى إال إذا تمت إحالتك إىل جراحات محددة للغاية.
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أطفال يعملون يف الطريقتلوث نهر الليطاين يؤثر عى الجميع

حاالت انقطاع ونقص المياه تؤثر غالبًا عى سكان المخيمات غري الرسميةالطريق مستخدًما كوجهة للتسوق من قبل الجميع
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هشاشــة اقتصاديــة واجتماعيــة

قلة الخدمات 
االجتماعية

المتوفرة للجميع

غيـــاب
المشاريع التنموية

المستدامة
بطـالــة

انعزال المسنون وذوو 
االحتياجات الخاصة

هجرة األدمغــة

ازمــات نفسيــة
ومشاكــل عائليــة

ازديــاد الفروقــات
الطبقيــة

انحالل اجتمــاعي

تدهور البنى التحتية

فقر

بطالةالرسقــة

هشاشة العالقات
بني السكان من

مختلف الجنسيات

ترسّب مدرســي

عمالــة األطفــال

تســـول

ثر
األ

ية
س

سا
األ

ل 
اك

ش
لم

ا
ب

سبا
سياســاتاأل

الجمعيــات األهليــة
الوضع االقتصادي اليسء

المركزية اإلدارية

عدم توظيف الكوادر

غياب التخطيط

غياب الثقافة التنموية

غالء المعيشة

عدم وجود فرص عمل

المتخرجون يفوقون
سعة السوق

المحسوبية

قلة المراكز االجتماعية
والثقافية

العنرصية والتميزي

عدم وجود مزيانيــة
مخصصة لهذه القطاعـات

غيــاب التوعيــة

شجرة مشكالت المجموعة 1 من ورشة عمل التخطيط التشاريك

مناقشة شجرة المشكالتمشاركون يضعون »شجرة مشكالت« ليك يحللوا نوًعا واحًدا من الهشاشات، تصوير هانا باومان قصيدة تعرّب عن رؤية المشاركني المشرتكة لربالياس
ثر

األ
ية

س
سا

األ
ل 

اك
ش

لم
ا

ب
سبا

األ

قلـة األماكـن العامـة واآلمنـة للجميــع

انعدام المقاعد والظل 
والمساحات الخضراء 

ومالعب لألطفال

انعدام اماكن التسلية 
واألنشطة الثقافية 

واالجتماعية

انعدام الترتيب
واالهتمام

مساكن رديئة

عدم احترام قوانين
السير والمارة
والمقعدين

توقف السيارات
عىل الرصيف

هشاشة العالقات
بني السكان من

مختلف الجنسيات
عدم انخراط المقعدين يف 

الحياة العامة والعملية

كرثة الحوادث المرورية

تخريب البنى التحتية

ازمات نفسية لدى 
المقعدين وعائالتهم

منظر غري حضــاري

تشويه صورة البلـدة

انخفـاض نسبة الزائرين

تراجع الحركة االقتصادية

قلة الوعي حول أهمية
هذه المساحات

عدم وجود عمال نظافة
بشكل كاف

عدم تطبيق القوانني
وغياب المحاسبة

الحاجة لرشطة سري
يف كافة األوقات

عدم وجود مخفر للرشطة

عدم وجود اشارات مرور
أو الفتات

غياب مدارس
تعليم القيادة

انعدام الوعي حول
مختلف المستخدمني

غياب الرقابة والمحاسبة

عدم وجود مزيانية
مخصصة وكافية للتأهيل

طغيان العمرانالبناء العشوايئ
عىل المساحات الخرضاء

توسع سكاين يف
غياب التخطيط

األزمات المفاجئة

غياب التشـارك يف
المساحــات العامــة

مع الغربــاء

ضغط نفيس لدى مختلف
رشائح المجتمع

تفكك اجتماعي

زيادة الحوادث المرورية

لعب األطفال يف الشارع

ثر
األ

ية
س

سا
األ

ل 
اك

ش
لم

ا
ب

سبا
األ

تلــوث وهشاشــة صحيــة

خدمات صحية 
رديئة

تلوث هوائي
وتلوث سمعي 

والنفايات الصلبة
تلوث مياه الليطاني

انتشار البعوض والجرذان

ازمات نفسية لدى 
المقعدين وعائالتهم

روائح كريهة

توتر نفيس من
األصوات العالية

خالفات بني السكان

تشوه المنظــر الطبيعـــي

مزروعات ملوثة

غالء الخدمات مياه الرصف الصحي التي
تصب يف النهر

البناء المخالف

نقص الحاويات

استعمال الزمامري

زحمة سري وعدم
احرتام القوانني

نقص الحاويات

عدم فعالية
مصانع تدوير النفايات

استخدام محروقات
غري مناسبة للمركبات

حرق النفايات الصلبة

تأثري عامل الجنسية

غياب الضمان
االجتماعي للجميع

غياب الشفافية المالية

طريقة عمل
بعض الجمعيات
الخريية الدولية

ازدياد عدد الوفيات

ازدياد األمراض

نفايات المصانع 
والمستشفيات والمنازل 

المرمية يف النهر

شبكة رديئة

غياب مصانع التكرير

قلــة الوعــي

غياب الرقابة والمحاسبة

مستشفيات حكومية
غري مجهزة

شجرة مشكالت المجموعة 3 من ورشة عمل التخطيط التشاريك شجرة مشكالت المجموعة ٢ من ورشة عمل التخطيط التشاريك

 التصميــم التشاركــي٦
والتنـــوع

فّكـر المشـاركون خالل ورشـة العمل بكيفيـة مسـاهمة كل طريقة بحث 
يف تشـكيل نـوع البيانـات التـي ُجمعـت وكيف كانـت كل طريقة مناسـبة 
لفهـم جانب معني من المشـكلة. وشـمل ذلـك التفكري يف تكامـل البيانات 
الفجـوات يف  تثبيتهـا بطـرق مختلفـة وتحديـد  التـي ُجمعـت وإمكانيـة 

المعلومـات التـي ال تـزال موجودة.

ثالثـة  الهشاشـات ونُظمـت يف  ُصنفـت  المشـرتك،  التحليـل  مـن خـالل 
للهشاشـة: رئيسـية  محـاور 

أ. الهشاشات االجتماعية االقتصادية.

ب. نقص المساحات اآلمنة والعامة المتاحة للجميع.

ج. الهشاشات المتعلقة بالتلوث والصحة.

ُكلفـت كل مجموعـة باستكشـاف إحـدى هـذه المحاور من خـالل تطوير 
»شـجرة المشـكالت« والتـي حـددت أسـباب هـذه المشـكالت وتأثرياتها. 
وناقـش جميـع المشـاركني هـذه األسـباب والتأثـريات بغية تحديـد أوجه 
الرتابـط والتفكـري بكيفيـة تأثر النـاس بعجز البنيـة التحتية بشـكل مختلف 

وذلـك بنـاًء عى هوياتهـم والهشاشـات الموجـودة لديهم.

ثـم طُلب من المشـاركني بناء رؤية للمدينة من خـالل تخيل يومهم المثايل 
يف براليـاس مـع العائلـة واألصدقاء واسـتخدام وسـائل تعبـري مختلفة بما 
يف ذلـك الشـعر والرسـم. وطـورت كل مجموعـة رؤية مشـرتكة بنـاًءا عى 
الـرؤى الفرديـة وكانـت حريصـة عى احـرتام االختالفـات الفرديـة. وعملية 
تكويـن رؤيـة عـرب تخيـل المشـاركني لحالـة مثاليـة لواقعهـم هـي وظيفة 
مهمـة خـالل العمـل مع الفئـات المهمشـة ألن غالبًـا ما تكـون تطلعاتهم 
يتأثـر بتطلعـات  مقيـدة بوضعهـم وبالتـايل فـإن تفضيلهـم للمداخـالت 
بائسـة جـًدا. ولكـن يمكن مواجهـة هـذه العمليـة المسـماة »التفضيالت 
التكيفيـة« عن طريـق عملية فردية وجماعية تشـمل التخيـل والتصّور عرب 
إنشـاء مسـاحة آمنـة للخيـال يحفزها عـدد من الوسـائط المرئيـة. لم تكن 
هذه العملية سـهلة بالنسـبة للعديد من المشـاركني كما اسـتغرقت وقتًا 
ولكنهـم تحدثـوا الحًقـا عـن الشـعور الجيد الذي شـعروا به نتيجـة لذلك.
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حلـول اجتماعيــة اقتصاديــة

خدمات اجتماعية 
متاحة للجميع

وجود مشاريــع 
تنمية مستدامة فرص عمل

دمج المسنني واألشخاص 
ذوي اإلعاقة المتعلمون يعملون

رفاه العائالت

تفاوت أقل بني
الطبقات االجتماعية

تماسك اجتماعي

صيانة البنية التحتية

زيادة الدخل

فرص عملنزاهة وجرائم أقل

احرتام متبادل بني السكان 
من مختلف الجنسيات

أطفال يف المدارس

ال مزيد من عمالة أطفال

ال مزيد من التسّول

ثر
األ

ف
دا

أله
ا

ول
حل

ال

تنظيم عمل المنظمات
غري الحكومية

تحسني الوضع االقتصادي

الالمركزيــة

توظيف عىل أساس مهني

التخطيط

تعزيز ثقافة التنمية

مكافحة التغيريات يف 
األسعار وخفض الرضائب

مجموعة واسعة
من الفرص

توجيه الطالب إىل
مهن مطلوبة

تطبيق القانون وتوظيف 
موظفني متخصصني

تأسيس مراكز
اجتماعية وثقافية

التوعية ضد
العنرصية والتميزي

حمالت جمع تربعات

زيادة التوعية

مساحــات عامـة وآمنـة للجميــع

خلق مناطق جلوس 
مظللة ومساحات 

خضراء.
خلق مناطق للترفيه 
ومالعب الستضافة 
أنشطة اجتماعية 

ثقافية.

سيادة النظام 
والنظافة. منازل 
حديثة ومتحضرة 

وآمنة.

شوارع آمنة للمشاة 
والمقعدين.

مواقف للسيارات. 
احترام قوانين السير.

تعزيز عالقات بني
فئات متنوع

دمج األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة يف الحياة 

العامة والعملية

انخفاض عدد
حوادث المرور

الحفاظ عىل بنية تحتية جيدة

صحة نفسية جيدة ورفاه 
لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وعائالتهم

مشهد حضاري

صورة أفضل للمدينة

ازدياد عدد الزوار

ازدياد األنشطة االقتصادية

توعية حول أهمية
هذه المساحات

حمالت تنظيف تطوعية تطبيق القانون، تحديد غرامة، 
مراقبة حركة المرور  بشكل 

منتظم

حمالت مجتمعية لتنظيم 
حركة المرور

إنشاء مركز رشطة لربالياس

إضافة إشارات مرور

إنشاء مدارس لتعليم
قيادة المركبات

حمالت توعية حول 
المستخدمني المختلفني
يف المدينة وقوانني السري

عمليات تفتيش دورية
تحديد غرامة

جمع التربعات وإلزام الناس 
بدفع الرضائب

تخطيط مسبق لتنظيم
الحفاظ عىل األشجــارالبناء وتطبيق القانون

وقمع االنتهاكــات.
زرع األشجــار يف

المساحات الفارغــة.

تخطيط مسبق للتوّسع.
حظر أعمال البناء بدون 

ترخيص قانوين.

إدارة األزمات والكوارث

اندماج وتقبل يف
المساحات العامة

صحة نفسية جيدة
ورفاه للجميع

تماسك اجتماعي

الحد من حوادث المرور

األطفال يلعبون
يف المالعب بآمان

ثر
األ

ف
دا

أله
ا

ول
حل

ال

حلــول التلــوث والصحــة

خدمات صحية 
جيدة

هواء نظيف ونقي
سكينة

شوارع نظيفة
نهر نظيف

الحد من القوارض
والبعوض والحرشات

زراعة أفضل
وأشخاص أصحاء

هواء نقي

رفاه وسكينة

تفاهم بني السكان

بيئـــة صحيــة

نباتات سليمة وغذاء صحي

تخفيض وإلغاء تكاليف 
الخدمات الصحية

معالجة مياه الرصف الصحي 
يف محطات المعالجة أوًال

تنظيم عمليات البناء وإزالة 
المخالفات غري القانونية

بناء سياج حول النهر 
لحمايته. تنظيم عمليات 
جمع النفايات. معاقبة 

مرتكبي المخالفات.

زيادة عدد مستوعبات
النفايات حول النهر

وضع إشارات ممنوع الزتمري. 
حظر استخدام المفرقعات 

النارية العشوايئ.

إشارات مرور وأفراد رشطة.
توسيع الطرقات. تشجيع 

الناس عىل ركوب الدراجات 
الهوائية. إنشاء محطات 

للحافالت و جدول لرحالتها.

وضع المزيد من مستوعبات 
النفايات. تصميم مستوعبات 

عملية. تسليط الضوء عىل 
حلول بديلة.

تصليح وتفعيل محطات 
إعادة التدوير

خفض أسعار الوقود.
استخدام وقود مناسب ومراقبة 

مبيعات محطات الوقود. 

وضع قانون لمكافحة حرق 
النفايات. التوعية حول 

مخاطر الحرق. 

ضمان المساواة يف حصول 
الجميع عىل هذه الخدمات 

توفري ضمان اجتماعي للجميع 
من خالل البحث عىل 

الفجوات يف أنظمة الرعاية 
الصحية ومعالجتها

اإلرشاف عىل رصف التمويل 
لضمان شفافية مالية

منظمات غري حكومية دولية 
وتمويالت الخدمات الصحية 

متاحة لجميع الفئات 
المهمشة بغض النظر

عن الجنسية

خفض معدل الوفيات

الحد من األمراض

إنشاء منطقة صناعية بعيدة 
عن النهر والمناطق السكنية

مراقبة وتصليح شبكة
الرصف الصحي

إنشاء محطات
معالجة المياه

التوعيــة يف المدارس والمؤتمرات

تطبيــق القانـون واإلرشاف عىل تنفيــذه
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تطويــر الحلـــول

كانـت الخطـوة التالية صياغة حلول لمعالجة أسـباب الهشاشـات. وبدأت 
العمليـة بتطويـر »أشـجار الحلـول« لـكل محـور مـن محـاور الهشاشـة 
الثالثـة أي تحديـد حـل لـكل سـبب مـن المشـاكل التـي ُحـددت مسـبًقا 
يف  التفكـري  إىل  المشـاركون  ُدعـي  كمـا  الحلـول.  هـذه  آثـار  يف  والبحـث 
الفئـات التـي ستسـتفيد مـن الحلـول المقرتحـة وتلـك التـي لن تسـتفيد 
منهـا. ولقـد ُصممـت هـذه العمليـة لـيك يكـون الحل قـادًرا عـى معالجة 

المشـكلة مبـارشًة والمسـاهمة أيًضـا يف تحقيـق رؤيتهـم.

ومـن أجـل معرفـة كيـف يمكـن تحويل الحلـول إىل ممارسـة يف مسـاحة 
محـددة والتفكـري يف عمليـة التصميـم، قـام المشـاركون يف ورشـة العمل 
بزيـارة موقعـني: ملعـب ابتسـم الـذي أنشـأته جمعيـة كاتاليتـك آكشـن 
والحديقـة العامـة المهملـة التـي تقع خلف مستشـفى منظمـة أطباء بال 
حـدود. ومـن خـالل زيـارة ملعب ابتسـم، تعـرّف المشـاركون عـى عملية 
تصميـم تعتمـد عى مشـاركة األطفـال وأوليـاء أمورهـم والمنظمات غري 
الحكوميـة المحليـة والمدرسـني والمتطوعـني وفهمـوا كيـف سـاهمت 
جميـع خطـوات هـذه العمليـة يف التأثـري اإليجـايب للمداخلـة بمـا فيهـا: 
البحـث، التخطيـط، التصميم، التفاصيـل المعمارية، عملية البناء وتنشـيط 
المسـاحة. بينمـا كانـت الحديقـة الواقعـة خلـف المستشـفى مثـاالً عـن 
حديقـة عامـة كانـت ذات يـوم مكانًـا مهًمـا يخـدم مجتمعـات براليـاس 
ولكنهـا أصبحـت مهملة وفقدت وظيفتهـا كمكان يجمع النـاس ببعضها، 
إذ أن ال يمكـن رؤيتهـا مـن الطريـق الرئيي وتبدو أنها فنـاء خلفي غري آمن 
ينتـر فيـه الـركام يف كل مـكان. ناقـش المشـاركون كيفية إعادة تنشـيط 
هـذه المسـاحة مـن خـالل إرشاك سـكان آخريـن. واسـتُكملت الزيـارات 
بمناقشـات حـول دور التصميـم التشـاريك كمـا سـاعدت المشـاركني عـى 

التفكـري يف الروابـط بـني المـكان المـادي والعمليـات االجتماعية.

زيارة إىل الحديقة المهملة الواقعة خلف مستشفى أطباء بال حدودزيارة إىل ملعب »ابتسم« يف برالياس

شجرة حلول المجموعة 3 من ورشة عمل التخطيط التشاريكشجرة حلول المجموعة 1 من ورشة عمل التخطيط التشاريك شجرة حلول المجموعة ٢ من ورشة عمل التخطيط التشاريك
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مشاركون يطورون المداخالت التي اقرتحوها

مشاركون يناقشون مقرتحاتهم ضمن مجموعات، تصوير هانا باومان يف الخطـوة التاليـة، عملـت كل مجموعـة عـى تحديـد حلول للهشاشـات 
التـي يمكـن تحويلهـا إىل مداخالت عى مدخـل برالياس. حيـث أُعطي لكل 
مشـارك ومشـاركة خريطـة األقمـار الصناعية وصـور لجميع أجـزاء موقع 
المداخلـة وطُلـب منهـم رسـم مداخالتهـم المقرتحـة بشـكل فـردي أوالً 
ومـن ثـم يف مجموعات. وقامـت كل مجموعة بإعـداد وتقديم موجز عن 
التصميـم أي تحليـل ودليل مفصلـني حول المداخـالت المطلوبة ونُظمت 

التايل: النحـو  عى 

 1. السياق: معلومات مهمة تعلمناها عن برالياس.
 ٢. الرؤية.

 3. شجرة المشاكل.
 4. شجرة الحلول.

٥. حلول يف مواقع محددة عى الطريق.

معـرض  يف  بهـا  الخـاص  التصميـم  عـن  موجـًزا  مجموعـة  كل  قدمـت 
داخـي، حيـث طُلـب مـن المشـاركني دراسـة عمـل المجموعـات األخرى 
وطـرح األسـئلة وكتابـة مالحظاتهـم لمناقشـتها مًعـا بعـد ذلـك. وكان 
الهـدف مـن النقـاش المفتـوح هو إعـداد موجز تصميم مشـرتك يشـمل 
بعـض المداخـالت المقرتحـة التـي كان ال بـد أن توّضـح مـن هـم األفـراد 
والفئـات الذين قد يسـتفيدون أو ال يسـتفيدون منها. كمـا كان يتعني عى 
المداخـالت معالجـة بعـض المشـاكل الجذريـة التـي ُحـددت يف أشـجار 

المشـاكل وكذلـك المسـاهمة يف الوصـول إىل الرؤيـة المشـرتكة.

خواطر من الزيارات التعليمية
»لقـد تعلمنا من خالل مروع الملعب كيف يمكن لمروع 

صغري أن يسـتجيب لعدة احتياجات وأن يخلق مثل هذا 
التأثري الكبري«.

إحدى المشاركات يف ورشة العمل هي والدة لطفل يرتاد 
المدرسة التي أنىُش الملعب فيها: »لم يرغب أطفايل بالعودة 

إىل المخيم وأرادوا البقاء يف المدرسة طوال الوقت بسبب 
وجود الملعب الذي بنوه هناك«.

»لقد كانت الحديقة الواقعة خلف المستشفى تُستخدم 
من قبل الجميع ولكن بعد بناء المستشفى أصبحت مليئة 

بالركام والنفايات الناتجة عن عملية البناء ويستخدمها بعض 
األطفال فقط يف الليل«.

»قبل عرين عاًما كانت أرًضا فارغة وكان الناس يضعون 
الكرايس ويجلسون ويربون القهوة هنا، أما اليوم أصبحت 

الحديقة مدمرة ومليئة بالحطام ومهملة وليس فيها مقاعد 
أو مساحات مظللة«.

الباحثة المحلية أسماء تطّور مداخلة مقرتحة

 التصميــم التشاركــي٦
والتنـــوع
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 التصميــم التشاركــي٦
والتنـــوع

الباحث المحي عمرو يرسم المداخلة التي اقرتحهامشاركون يناقشون مقرتحاتهم، تصوير هانا باومان

مشاركون يتناقشون، تصوير هانا باومانمجموعة تعمل عى عرضها، تصوير هانا باومان
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 التصميــم التشاركــي٦
والتنـــوع

تطوير مقرتحات المداخلةنقاش حول المداخالت المقرتحة

عرض عمل المجموعة يف معرض ضمن المجموعةعرض عمل المجموعة يف معرض ضمن المجموعة
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المعرض الداخي خلق نقاًشا مفتوًحا بني المجموعات الثالث، تصوير هانا باومان

وجـود  عـرب  السـالمة  آليـات  لتحسـني  مقرتحـات  المداخـالت  تضمنـت 
إشـارات المـرور، معابـر المشـاة، مزلقـات تنفـذ عـى الرصيـف باإلضافة 
إىل مناطـق الراحـة مـن خـالل بنـاء أماكـن مظللـة يف الشـوارع، مقاعـد، 
محطـات انتظـار للحافـالت ولسـيارات األجـرة ونقـاط ميـاه الـرب. كما 
كانـت هنـاك أيًضـا اقرتاحـات للتجميل والتشـجري ووضـع الالفتـات والتي 
مـن شـأنها بنـاء شـعور بالهويـة والمسـؤولية المحليـة المشـرتكة. وتـم 
اقـرتاح جعـل الطريـق مالءًمـا أكـر لألطفال مـع وجـود األلـوان واأللعاب 
عـى األرصفـة. كمـا ُعرضـت مقرتحات واسـعة النطـاق، تضمنت تنشـيط 
الحديقـة المهجـورة مـن خـالل إنشـاء ملعـب وأنشـطة منظمـة للجميع 
والتـي بإمكانهـا أن تكـون بمثابـة مسـاحة تتـالىق فيهـا فئـات متنوعة من 
النـاس. أمـا األنشـطة المقرتحة األخرى شـملت حمالت التوعيـة والتوعية 
التعليميـة للمجتمعـات التـي تعيـش يف سـياقات مختلفـة مـن براليـاس 

والتـي تتنـاول القضايـا التـي تؤثـر عـى الجميـع مثـل التلوث.

مـن إحـدى األفـكار الهامـة التـي بـرزت أثنـاء النقـاش هـي أنـه وبالرغـم 
مـن أن كل مجموعـة تناولـت نـوع مختلـف من الهشاشـة، كانـت العديد 
مـن المداخـالت المقرتحـة متشـابهة، مما يشـري إىل أنـه يمكـن للمداخلة 
الواحـدة أن تعالـج عـدة هشاشـات. وهنـاك نقطـة أخـرى مهمـة كانـت 
تتعلـق بالتأثـريات المختلفـة للمداخلـة عـى األفـراد والفئـات المختلفـة.

تفاعـي  معـرض  خـالل  للجمهـور  المشـرتك  التصميـم  ملخـص  ُعـرض 
عـى الطريـق الرئيـي، حيـث أقيـم هـذا المعـرض بعـد صـالة الجمعـة 
وهـي واحـدة مـن أكـر األوقـات ازدحامـاً مما أتـاح لعـدد كبري مـن المارة 
وأصدقـاء المشـاركني وعائالتهـم تقديـم مالحظاتهم. وعمل المشـاركون 
يف الورشـة بشـكل جماعـي عـى تحليـل المالحظـات الشـفوية والمكتوبة 
البلديـة ودمجهـا  رئيـس  ذلـك  بمـا يف  المجيبـني  التـي قدمهـا عـرات 
جميـع  النهـايئ  الملخـص  هـذا  وشـمل  النهـايئ.  التصميـم  ملخـص  يف 
المعلومـات والمبـادئ التوجيهيـة الرئيسـية ممـا مكـن جمعيـة كاتاليتك 
آكشـن مـن البـدء يف العمـل عـى التصميـم الفنـي للمداخـالت المقرتحة.

كمـا تـدرب الباحثـون المحليـون أيًضـا عـى مسـألة التقاطعية عـن طريق 
نشـاط لعـب أدوار حيث تبنـى كل منهم شـخصية خيالية لديهـا اختالفات 
معينـة، ثـم طُلـب منهـم اتخـاذ خطـوة إىل األمـام إذا كان هنـاك مقولـة 
ال  تجـارة،  إنشـاء  يمكننـي  كانـت:  األمثلـة  تلـك  وبعـض  عليهـم  تنطبـق 
أخـاف من السـلطات، أشـعر باألمان عندمـا أميش إىل مزيل ليالً. وسـهلت 
المواقـف المختلفـة لهـذه الشـخصيات مناقشـة كيفيـة قيـام تقاطعات 
الهويـات المختلفـة بتكويـن فـرص حيـاة النـاس وتعزيـز الوكالـة الذاتيـة 
لألفـراد يف سـياق برالياس. وقد سـمح ذلـك للباحثني المحليـني بأن يدركوا 
ويرحـوا لآلخريـن تعقيـدات التنـوع طوال مراحـل المداخـالت ورصدها.

 التصميــم التشاركــي٦
والتنـــوع

أحد المشاركني الكبار يف السن يقرأ رؤية مجموعة أخرى، تصوير هانا باومان

رئيس بلدية برالياس وأعضاء آخرون من المجلس البلدي يزورون موقع ورشة عملنا ليتعرفوا عى المعرض المخطط للقيام به يف الشارع
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مارة وعائالت المشاركني وأصدقائهم يقدمون مالحظاتهم واقرتاحاتهم، تصوير هانا باومانمعرض للملخص يف الشارع

تدريب حول التقاطعية مع الباحثني المحلينيالمعرض التفاعي للملخص يف الشارع أتاح ألفراد المجتمع تقديم مالحظاتهم واقرتاحاتهم

 التصميــم التشاركــي٦
والتنـــوع
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السيــاق3

تحويـل األفكار 
إىل تصاميــم

استشارات حول التصميم مع المجتمع
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)Google Earth( مكتب المختار ومحل لبيع المالبسالمواقع الرئيسية للمداخالت المقرتحة، المصدر جوجل إيرث

سري المشاة ينقطع بسبب محطة الوقود محالت وأرصفة عريضة عند مدخل المدينة األقمـار  المقرتحـة عـى صـورة  للمداخـالت  الرئيسـية  المواقـع  ُحـددت 
يف: بالمداخـالت  القيـام  المشـاركون  واقـرتح  للطريـق.  الصناعيـة 

للـرب، مـكان مظلـل،  بـارز: ميـاه  َمعلـم  يُعتـرب  الـذي  السـاعة  بـرج   .1
األرضيـة. عـى  وألعـاب  فـاي،  واي  مقاعـد، 

2. المسـاحة أمـام المسـتوصف الطبـي: منطقـة لالنتظـار، نقطـة لنـر 
المعلومـات/ التوعيـة، وألعـاب عـى األرضيـة.

3. الحديقـة العامـة المهملـة والممـر بـني المسـتوصف والمستشـفى: 
إعـادة تأهيـل الحديقـة، إنشـاء مقاعـد، مـكان مظلـل وإضافـة بعـض 
األلـوان، لـيك يسـتخدمها جميـع السـكان باالضافة اىل األشـخاص الذين 

يـزورون المستشـفى والمسـتوصف.

4. األرصفة العريضة أمام المحالت: ألعاب عى األرضية ومكان مظلل.

5. موقف سيارة األجرة 1: مقاعد النتظار سيارة األجرة.

6. موقـف سـيارة األجـرة ٢: مقاعد النتظار سـيارة األجـرة ولوحة جدارية 
تعليمية عـى الحائط.

7. التقاطـع مـع الطريـق الرسيـع بـني بـريوت ودمشـق: تحسـني تدابـري 
السـالمة وجعـل المدخـل واضـح أكـر.

 اقرُتح القيام بالمداخالت التالية عى طول الطريق:

 - مزلقات تنفذ عى الرصيف 
 - حواجز لمنع ركن السيارات عى األرصفة

 - نقاط عبور آمنة
 - مقاعد عى طول الطريق

 - أشجار ونباتات
 - مكان مظلل ويحمي من المطر

 - مطبات لتخفيف الرسعة
- الفتات

ومـن إحـدى أهـم جوانـب التدخـل المـكاين التـي كانـت مهمـة للسـكان 
المحليـني هـي إقامة مداخـالت متينة ال يمكـن تخريبها بسـهولة وتهدف 

إىل تجميـل المـكان وإعـادة التدويـر واألنشـطة اإلجتماعية.

ــى  ــودة ع ــر الموج ــم المتاج تقيي
ــق ــول الطري ط

قبـل  مـن  الرصيـف  مـن  قسـم  كل  اسـتخدام  كيفيـة  فهـم  أجـل  مـن 
المجتمـع والمحـال التجاريـة، أجـرى الباحثـون المحليـون نشـاط تقييم لـ 
46 متجـر موجـود عـى طول الطريـق ومسـح للرصيف ومقابـالت قصرية 

شـبه منظمـة. وكانـت أهـداف النشـاط هـي:

وسـاعات  والملكيـة  النـوع  التجاريـة:  للمحـالت  بيانـات  ورقـة  صياغـة   -
والتاريـخ. العمـل 

- استخدامات المساحة / الرصيف أمام المتجر.

- تطلعات لمستقبل المتجر والطريق.

- ضمان مشاركة أصحاب المتاجر يف العملية وتعرفهم عى الفريق.

ــة ينظفــون  تبــني مــن خــالل هــذا النشــاط أن أصحــاب المحــال التجاري
ــم  ــرض بضائعه ــض لع ــتخدمها البع ــبوعيًا ويس ــا أو أس ــة يوميً األرصف
بينمــا يضــع البعــض اآلخــر كراســيهم البالســتيكية للجلــوس يف الخــارج 
عندمــا يكــون الطقــس جميــاًل. ويف بعــض المواقــع، تمــت إضافــة 
مزلقــات خــارج األرصفــة للســماح ألصحــاب المتاجــر بركــن ســياراتهم 
ــهل  ــك يس ــة فذل ــة البلدي ــى موافق ــوا ع ــد أن حصل ــف بع ــى الرصي ع
ــدم  ــًرا لع ــر. ونظ ــل المتج ــن مدخ ــرب م ــم بالق ــغ بضائعه ــم تفري عليه
وجــود أرصفــة أمــام محطــة الوقــود ومحــل تصليــح الســيارات، فســري 

ــني. ــن الموقع ــع يف هذي ــاة ينقط المش

 تحويــل األفكــار٧
إىل تصــاميم



7٢73

لوحتان من اللوحات التي استُخدمت لمناقشة التصميمات األولية مع المجتمعرئيس بلدية برالياس يشاهد وثائقي عن المروع خالل االستشارات حول التصميم

 تحويــل األفكــار٧
إىل تصــاميم

التصميـم  أسـاس  اإلضافيـة  المعلومـات  وهـذه  التصميـم  ملخـص  كان 
األويل الـذي صممتـه جميعـة كاتاليتـك آكشـن وُعـرض عـى المشـاركني 
والمجتمـع يف جولـة أخرى مـن األخذ برأي المجتمع يف ديسـمرب ٢٠18. كما 
تـم عرضـه أمام رئيـس بلديـة برالياس وقسـم األشـغال العامـة يف البلدية 
للحصـول عـى مالحظاتهـم وموافقتهم عليه. وخـالل استشـارة التصميم 
هـذه، ُعـرض فيلـم وثائقـي يسـلط الضوء عـى العمليـة التشـاركية لرح 

األنشـطة والبحـوث التـي أدت إىل هـذا التصميم.

مرسـومة  خريطـة  عـى  المقرتحـة  المكانيـة  المداخـالت  ُعرضـت  كمـا 
وصـور  المداخـالت  ومواقـع  المختلفـة  العنـارص  تحديـد  مـع  للمدخـل 
للمواقـع، ومشـاهد وصـور ثالثيـة األبعـاد ألمثلـة عـن العنـارص المبنيـة. 
واسـتُخدمت أيًضـا نسـخ مطبوعـة مـن أجـل ضمـان مناقشـة أوضح مع 

الحارضيـن. مختلـف 

خـالل جلسـة المالحظات حـول التصميـم، ُقسـمت المداخـالت المكانية 
إىل ثـالث فئات:

1. السالمة عىل الطرق

بينـت البحـوث واألنشـطة التي أجريـت أن السـالمة هي إحدى المشـاكل 
الرئيسـية الموجـودة يف مدخـل براليـاس. حيث لـم تكن األرصفة مناسـبة 
لجميـع المسـتخدمني وخاصـة كبار السـن واألشـخاص الذيـن يعانون من 
إعاقـات حركيـة. وتـم التخطيـط إلجـراء تعديـالت اسـرتاتيجية عـى البنية 

التحتيـة الموجـودة لجعـل الطريـق آمن أكـر لجميع المسـتخدمني.

2. المساحات الصديقة للطفل

عِمـل المـروع عـى نطاق واسـع لتوفـري مسـاحات صديقـة لألطفال من 
خـالل عـدة مداخـالت عى طـول الطريق لضمان سـالمة األطفـال وتوفري 

المرافـق الرتفيهيـة والتعليمية أيًضا.

3. البنى التحتية الترفيهية للجميع

يتجمـع النـاس عى طول مدخـل برالياس يف مواقع مختلفـة عى الرصيف 
للعـب ألعـاب الطاولة أو رشب القهوة أو الدردشـة ببسـاطة أثناء التسـوق 
والمـيش عـى طـول الطريـق. وتضّمن التصميـم »أثـاث للشـوارع« لتعزيز 
مقاعـد  وإضافـة  الظـل  لتوفـري  األشـجار  زراعـة  مثـل  األنشـطة،  هـذه 

شمسـية. ومظالت 

استشــارات حــول التصميــم مــع 
البلديــة والمجتمــع

أعربـت البلديـة عن تقديرهـا لعملية إرشاك السـكان ووافقـت عى جميع 
المداخـالت المخطـط لهـا. كمـا تفاوضت جمعية كاتاليتك آكشـن بشـأن 
رشوط التنفيـذ حيـث كانـت هنـاك حاجـة إىل تعـاون كامـل مـن البلديـة. 
وتمت مناقشـة إعادة تأهيل الحديقة العامة الواقعة خلف المستشـفى. 
وبالرغـم مـن الحصـول عـى موافقـة كتابية مـن البلدية إلنشـاء ملعب يف 
الحديقـة، كان رئيـس البلديـة يفكـر يف تحويلـه إىل موقـف للسـيارات. لذا 
شـاركت جمعيـة كاتاليتـك آكشـن نتائـج البحث التي كشـفت عـن أهمية 
هـذه الحديقـة لسـكان براليـاس مـع رئيـس البلدية. حيـث كان تنشـيطها 
محوريًا لرؤية المشـاركني التي تهدف إىل توفري وسـط مدينة آمن وشـامل 
مركونـة  السـيارات  فكانـت  المسـتوصف  أمـام  أمـا  بالجميـع.  ويرحـب 
عـى الرصيـف، وأخـذ رئيـس البلديـة بعـني االعتبـار رضورة إنشـاء منطقة 
مخصصـة لركـن سـيارات الموظفـني خلـف المسـتوصف يك ال يركن أحد 
سـيارته عـى الرصيـف حيـث كان مـن المخطط تنفيـذ المداخـالت. وبعد 
عـدة مفاوضـات وزيـارات ميدانيـة إضافيـة مـع قسـم األشـغال العامـة، 
اتُخـذ قـرار بتحويـل جـزء صغري مـن المنـزته إىل مسـاحة لركن السـيارات 
مـع الحفـاظ عـى معظـم المسـاحة الخـراء كمسـاحة عامـة خالية من 

السـيارات وصممـت جمعيـة كاتاليتك آكشـن هذا التسـوية.

المشـاورات  الذيـن شـاركوا يف  البلديـة والعديـد مـن األشـخاص  رئيـس 
المتعلقـة بالتصميم لم يكونوا عى يقني من أن معابر المشـاة ستُسـتخدم 
بشـكل صحيـح يف برالياس ألنهـم كانوا يعتقدون أن هنـاك حاجة إىل زيادة 
الوعـي بأهميـة سـالمة المشـاة واحـرتام القوانـني والقواعـد. وكان هناك 
أيًضـا قلق بشـأن المقاعد التي سـيتم إنشـاؤها أمام المتاجـر بحجة أن غري 
المقيمـني سـيبقون حـول المتاجر والبيـوت ويزعجون السـكان المحليني. 
يف حـني أعـرب البلدية والمشـاركون عن تقديرهـم لمدى متانـة المداخلة 
المخطـط لهـا سـواء مـن حيث األهميـة أو من حيـث عمليـة التنفيذ. كما 
سـاعدتنا المشـاورات المتعلقـة بالتصميـم يف المـي قدمـاً نحـو تصميم 

نهـايئ والذي يمكن أن يتناسـب مـع المزيانيـة المحدودة.
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 تحويــل األفكــار٧
إىل تصــاميم

تصيري لمنطقة الجلوس الدائرية والمظلةتطوير تصميم المظلة الرئيسية باستخدام فن الخط العريب

تصيري يُظهر المظالت األصغر والمقاعد واأللعاب عى األرضية واألشجاررسم ثاليث األبعاد لمنطقة الجلوس الدائرية
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 تحويــل األفكــار٧
إىل تصــاميم

الباحث المحي مؤيد ينظر إىل اللوحاتشابة تشارك مالحظاتها عى التصميم

شاب يشارك مالحظاتهالباحثة المحلية ميسم وابنتها تشاركان مالحظاتهما
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السيــاق3

التنفيذ بمشاركة 
المجتمــع

تركيب البالستيك المعاد تدويره عىل إحدى المظالت الصغيرة



8٠81

الخطة المقرتحة للمداخالت المكانية

إن اسـتخدام مقاولـني وعمـال محليـني يعـزز االقتصـاد المحـي ويطـور 
اإليجـايب  والتأثـري  بالملكيـة  المجتمـع  المحليـة ويزيـد شـعور  المهـارات 
الباحثـني  بمسـاعدة  محليـني  مقاولـني  تحديـد  تـم  لذلـك  للمداخلـة، 
التصميـم. وتألـف  لتنفيـذ  المطلـوب  التقنـي  بالعمـل  للقيـام  المحليـني 
فريـق البنـاء الرئيـي مـن: رئيـس أعمـال باطـون فلسـطيني يديـر العمل 
مـع عائلتـه وحـداد سـوري لديـه متجـر يف براليـاس ويعيـش يف بلـدة غزة 
المجـاورة ونجـار لبنـاين مواليـد برالياس ويسـكن فيها مع عائلته وبسـتاين 
سـوري يعيـش يف بلـدة غـزة المجـاورة. كمـا سـاعد يف أعمـال البنـاء 1٥ 
عامـل سـوري يعيشـون يف براليـاس باإلضافـة إىل 7 نسـاء مـن براليـاس 
)فلسـطينيتان و3 سـوريات ولبنانيتـان(. وشـارك أيًضـا أفـراد المجتمـع 
المحـي يف أنشـطة لتنشـيط الحديقـة وطـالء المقاعد ورسـم الجداريات.

إرشـادات لعمليـات الشـراء وتوظيـف المقاوليـن 
والعمـال:

توظيف سكان محليني لديهم المهارات المطلوبة من برالياس    
ومن جنسيات مختلفة.

التأكد من فهم المقاولني المحليني لطبيعة العمل والتي تختلف    
عن نهج العمل المعتاد حيث طُلب منهم العمل عن كثب مع 

المصممني والتعاون مع أفراد المجتمع خالل مراحل عدة.

التفاوض عى الرسوم وعروض األسعار للتقيد بالمزيانية.   

رشاء السلع والخدمات من برالياس حيثما أمكن ذلك أو من    
مواقع أخرى يف جميع أنحاء لبنان.

 

تـم رشاء مطبـات لتخفيـف الرسعـة والطـالء والفتـات الشـوارع واأللواح 
األلومنيـوم المقطوعـة باللـزير مـن رشكات متخصصة موجـودة يف بريوت 
ولكنهـا تعمـل يف جميـع أنحـاء لبنـان. كمـا تـم رشاء مـواد بناء أخـرى من 
متاجـر محليـة يف برالياس مثل الرباغـي والمواد الالصقـة الخزفية والبلوك 

االسـمنتي والرمـل والحـى، إلخ.

بعـد شـتاء طويـل وماطـر يف لبنـان لـم يسـمح بالقيـام بأعمـال البنـاء، تم 
التنفيـذ خالل شـهر أيـار ٢٠19 والـذي صادف أيًضا شـهر رمضـان المبارك، 
وكان يتـم تنظيـم الجـدول الزمنـي للمـروع يوميًـا ليشـمل مهـام البنـاء 

وأنشـطة المجتمـع، وتزامـن حـدوث التنفيـذ مـع أنشـطة بحثية.

تضمنت المداخلة النهائية ما يي:

1. أماكن عامة للتجّمع

تـم بنـاء منطقـة جلـوس دائريـة كبـرية مكونـة مـن مقعديـن مقوسـني 
ملتفـني عـى بعضهمـا عـى رصيـف عريـض بجـوار المسـتوصف، حيـث 
ينتظـر المـرىض موعدهـم يف أغلـب األوقـات ولكنـه كان يفتقـر سـابًقا إىل 
مـكان مظلـل أو مقاعـد. ومـن أجـل تحقيـق ذلـك، ُمنـع النـاس مـن ركن 
سـياراتهم عـى الرصيف من خـالل إزالة مزلقني للسـيارات كانـا موجودين 
عـى الطريـق. وبغيـة إنشـاء مظلـة كافيـة وبعـض الحمايـة مـن المطـر، 
ُوضعـت ألـواح معدنيـة مسـتطيلة لتغطـي منطقـة الجلـوس، وتـم قص 
ألـواح األلمنيـوم باللـزير بطريقة تظهر فيها الظـالل عبارات قالهـا الباحثون 
المحليـون وأفـراد مـن المجتمـع المحي الواسـع الذين شـاركوا يف ورشـة 
العمـل التـي أٌقيمـت يف شـهر تريـن الثـاين، وتسـتعرض هـذه العبـارات 
القيـم واآلمـال لبلـدة براليـاس، مثـل المثل الشـعبي »برإليـاس أم الغرباء« 
وكذلـك »النظافة« و »العمل الجماعي«. المقاعد مصنوعة من الخرسـانة 

 التنفيــذ٨
بمشــاركة المجتمــع

تجميع وفرز بالط السرياميك المرمي

أشخاص يستخدمون منطقة الجلوس الرئيسية
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المسـلحة وتتضمـن عنـارص لعب لألطفال. كمـا قام رئيس أعمـال الباطون 
بإنشـاء القوالب الخشـبية الالزمة بمسـاعدة نجار محي، وقـال عمر رئيس 
أعمـال الباطون »إنه شـكل فريـد يتطلب االنتبـاه إىل التفاصيل مع الحواف 
المشـطوفة عـى طـول القوالـب والنفـق الدائـري والطاوالت المنقوشـة، 

وحاولنـا اتبـاع تعليمـات المهندسـني بعنايـة فائقة«.

كمـا تمـت تغطيـة المقاعـد بالفسيفسـاء الملونـة المصنوعـة مـن قبـل 
والدتهمـا  تنحـدر  واللتـني  القـواس  وأمـاين  نـور  األختـني  همـا  فنانتـني 
مـن براليـاس. وهـذه الفسيفسـاء مصنوعـة مـن مخلفـات بـالط الخزف 
المهملـة التـي تـم جمعهـا مـن متاجر بـالط السـرياميك المحليـة، وانضم 

المـارة والباحثـون المحليـون وتعلمـوا تقنيـة صنـع الفسيفسـاء.

وباالضافـة اىل منطقـة الجلـوس الرئيسـية هـذه، تمت إضافـة العديد من 
المقاعـد للراحـة عـى طـول الرصيـف مـع مظـالت أصغـر: مظلـة واحدة 
مـع ثالثـة مقاعـد مكعبة أمـام المسـتوصف وثالثة مظالت عـى رصيفني 
أمـام المحـالت. وكمـا تـم تغطيـة المقاعـد المكعبـة بفسيفسـاء جميلة 
وملونـة. وُصممـت المظـالت األصغـر بطريقـة معينـة لـيك تشـمل لـوح 
البالسـتيك  مـن  مصنوعـة  وأخـرى  باللـزير  المقصـوص  األلومنيـوم  مـن 
المعـاد اسـتخدامه، واحتوت ألـواح األلمنيـوم المقصوصة باللـزير كلمات 
وعبـارات بالخط العريب بمـا يف ذلك »إعادة التدوير« و»إعادة االسـتخدام« 
و»حمايـة البيئـة« و»تقليـل االسـتهالك« مـع إعطـاء أفـكار حـول كيفيـة 

إعـادة اسـتخدام البالسـتيك بطريقـة إبداعيـة لتوليـد مـكان مظلل.

يف مواقـف سـيارات األجـرة، اعتـاد السـائقون الذين ينتظـرون الركاب عى 
الجلـوس عـى كرايس قابلـة للطي موجـودة يف صناديق سـياراتهم الخلفية 
أو عـى العشـب أو تحـت ظـل الشـجرة. ومـن أجـل خلـق نقـاط تجّمـع 
لهـم لـيك يدردشـوا، تمـت إضافـة أربعـة مقاعد عـى جانبي الطريـق لتتيح 
للسـائقني والـركاب معـاً اإلنتظـار بشـكل مريح أكـر، كما تـم تغطية هذه 

المقاعـد بالفسيفسـاء الملونة.

وزُرعـت أشـجار عـى طـول األرصفة ممـا وّفر أماكـن مظللـة رضورية جًدا 
المتاجر. للمشـاة وأصحاب 

 التنفيــذ٨
بمشــاركة المجتمــع

مظلة صغرية مصنوعة من صناديق الخضارإعالن عن جمع المواد البالستيكية

امرأة تجلس يف الظلرجال يستخدمون المقاعد الجديدة بجانب موقف سيارات األجرة

فتاة مستمتعة بالجلوس عى المقعد الرئيي الملون بينما تنتظر والدتها

منطقة الجلوس الرئيسية بما فيها شجرة دراق وألعاب عى األرضية تطل عى برج الساعة يف برالياس
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 التنفيــذ٨
بمشــاركة المجتمــع

حداد محي ينهي تركيب المظلة الصغرية المصنوعة من أغطية علب اللنب المعاد استخدامهارئيس أعمال باطون محي يجّهز قوالب منطقة الجلوس الرئيسية

حداد محي يفض الغالف عن المظلة الصغرية المصنوعة من أكواب المثلجات المعاد استخدامهاعامل باطون محي يستعد لصب مزلق ينفذ عى الرصيف
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أم تدفع عربة طفلها عى مزلق ينفذ عى الرصيف

أطفال يستمتعون باأللعاب عى األرضية يف الليلأحد أفراد رشطة برالياس وعامل وباحث محليان يركبون مطبات لتخفيف الرسعة

الفتة تشري إىل وسط مدينة برالياس

2. سهولة الوصول والسالمة

يبلـغ ارتفـاع الرصيف عـى طول مدخل برالياس 6٠ سـم يف بعـض األماكن، 
ممـا يجعـل تنقـل المشـاة صعبًـا. وبسـبب ذلـك وألن السـيارات تُركـن 
غالبًـا عـى الرصيـف، يمـيش العديـد مـن المشـاة عـى الطريـق ويعرضون 
أنفسـهم للخطـر من قبـل السـيارات المرسعـة. ومن أجل تسـهيل وصول 
واألهـل  المتحركـة  الكـرايس  ومسـتخدمي  السـن  كبـار  وخاصـة  النـاس 
الذيـن يدفعـون عربـات األطفـال، تم بنـاء مزلقـات عى األرصفـة. يف حني 
عـرّب ثالثـة مـن أصحـاب المحـالت والمقيمـني عـن بعـض المخـاوف مـن 
اسـتخدام المزلقـات هـذه من قبـل أصحاب الدراجـات الناريـة مما يمكن 
أن يدمـر األرضيـات الموجـودة عـى األرصفـة. وبالرغـم مـن المفاوضـات 
والجهـود المبذولـة لتوضيـح أهميـة المزلقات لألشـخاص اآلخريـن الذين 
يعيشـون يف براليـاس، إال أنهـم لـم يقتنعـوا بذلـك، ممـا أدى إىل تعديـل 
التصميـم األصـي عـن طريق نقـل مزلقـني إىل مواقـع أخرى وإلغـاء واحد 
منهـم. ولكـن تـم بنـاء 1٥ مزلـق يف نهاية المطاف ليسـّهل وصول المشـاة 
لألرصفـة. وعندمـا انتهى المروع بـدأ الناس يف اسـتخدام المزلقات وقام 
أحـد أصحـاب المتاجـر الذيـن كانـوا معارضـني للفكـرة بتغيـري رأيـه بشـأن 
المزلقـني وطلـب منـا تنفيذهمـا ولكـن لألسـف لـم يكـن ذلـك ممكنًا يف 

الوقت. ذلـك 

باإلضافـة إىل ذلـك، تـم تركيـب 3 مطبـات عى الطريـق للحد مـن الرسعة 
يف هـذه المنطقـة والتـي يسـتخدمها العديد من المشـاة عى مـدار اليوم. 
كمـا تـم االتفاق مـع البلدية عـى مواقع المطبـات، ومن أجـل تركيب هذه 
المطبـات سـاعدت رشطـة البلدية من خـالل تحويل حركة المـرور وإغالق 
أجـزاء مـن الطريق مؤقتًا بينمـا قام عامـل البلدية برتكيـب المطبات تحت 

إرشاف جمعية كاتاليتك آكشـن.

وبهـدف تشـجيع األطفـال عـى اسـتخدام األرصفـة بـدالً مـن الميش عى 
الطريـق، تـم رسـم ألعاب عـى األرض عى طـول األرصفة، مضيفـني األلوان 
والمـرح. وتم رسـمها مـن قبل فريق جمعيـة كاتاليتك آكشـن ومتطوعيها 
هـذه  رسـم  يف  المسـتخدم  والطـالء  وأكاديمييهـا.  المحليـني  وباحثيهـا 
األلعـاب هـو طـالء صناعـي عـايل الجـودة ويُدهـن بتقنيـة معينـة ولذلـك 
لـم يتـاح لنـا إرشاك األطفـال يف هـذه العمليـة عـى الرغـم مـن أنهـم كانوا 
جميًعـا متحمسـني لرؤيـة األلـوان النابضـة بالحيـاة. ومن أجل الرسـم عى 
األرض، كان يجـب غسـل األرصفة بالمـاء فقام أصحاب المتاجر بمسـاعدة 

الفريـق يف التنظيـف: قدمـوا المـاء والمكانـس وسـاعدوا يف التنظيف.

ــة  ــة الهام ــع المحلي ــد المواق ــوارع لتحدي ــات يف الش ــة الفت ــت إضاف تم
وجعــل المدينــة مرحبــة أكــر بالغربــاء: الفتــة تشــري إىل وســط المدينــة، 
ــة  ــاه الحديق ــري التج ــة تش ــرة، الفت ــيارات األج ــف س ــدد موق ــة تح الفت
العامــة التــي تــم إعــادة تأهيلهــا ممــا يجعلهــا مرئيــة أكــر مــن الطريــق 
الرئيــي، والفتــة تشــري إىل منطقــة المقاعــد الرئيســية واألماكــن المظللــة. 
كمــا تــم تثبيــت أضــواء كاشــفة تطــل عــى منطقــة الجلــوس والحديقــة 

العامــة لجعلهــا آمنــة أكــر يف الليــل.

3. الحديقة المرممة 

السابق  كانت يف  التي  الرئيي  الطريق  قبالة  العامة  الخراء  المساحة  إن 
مساحة عامة مهمة للمدينة قد أصبحت يف حالة سيئة بعد بناء مستشفى 
منظمة أطباء بال حدود ومستوصف برالياس الجديد. لذا نُظمت جلسات 
تنظيف جماعية إلزالة النفايات من المنطقة. كما ُكلف بستاين محي بإزالة 
المتبقية.  الجميلة  الضارة مما أظهر بعض األشجار والشجريات  األعشاب 
للحديقة  القديمة  الممرات  ظهرت  وبذلك  البناء  عن  الناتج  الركام  وأُزيل 

وقام عمال البلدية بغسل هذه الممرات وتنظيفها.

 التنفيــذ٨
بمشــاركة المجتمــع
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وكمـا تـم االتفـاق مـع البلديـة والفريـق اإلداري للمسـتوصف، فقـد تـم 
تحويـل جـزء مـن الحديقـة العامـة إىل موقـف للسـيارات. وكجـزء مـن 
المداخلـة تـم تسـوية أرضيـة موقـف السـيارات بالحـى وتثبيـت البوابـة 
للسـماح لموظفـي المسـتوصف بالركـن هنـاك. إن إنشـاء منطقة صغرية 
لركـن السـيارات هنـاك قلـل االزدحـام عـى طـول الطريـق الرئيـي ألن 

الوصـول إليهـا يتـم مـن طريـق ثانـوي.

السـكان  يقدرهـا  التـي  الزيتـون  شـجرة  ومنهـا  إضافيـة  أشـجار  زُرعـت 
المحليـون بشـكل كبـري اثنتـني مـن أشـجار الجكرنـدا، كمـا أَُضيفـت أيًضـا 
شـجريات ونباتـات صغـرية بمـا يف ذلـك: الـورود وإكليـل الجبـل ونباتـات 
دائمـة الخـرة، باإلضافة إىل ثالثة مقاعد خشـبية يف الحديقـة مصنّعة يف 

متجـر نجـار محـي وطالهـا الفريـق بالتعـاون مـع األطفـال المحليـني.

وبغيـة إظهـار مدخل الحديقـة التي تم تنشـيطها حديثًا، تـم تركيب قوس 
مـن الياسـمني وأحـواض مع زهـور عـى الطريق الرئيـي وتـم تمهيد ممر 
لجعـل الوصـول إىل الحديقـة سـهل أكـر. ووافقـت البلديـة عـى تحمـل 
مسـؤولية صيانتهـا وأظهـرت دعمهـا عـن طريـق إرسـال اآلالت والعمـال 
إلزالـة القمامـة وخزانـات الميـاه لـري النباتـات واألزهـار الجديـدة ومن ثم 
قامـوا الحًقـا ببنـاء بـر ميـاه لجعـل الـري أسـهل يف المسـتقبل، كمـا قام 
الفريـق اإلداري للمسـتوصف بتوسـيع المداخلـة أيًضـا لتشـمل المزيد من 
المقاعـد والنباتـات عى طول المدخـل الجديد بجوار المبنـى الخاص بهم.

4. ما بعد المداخالت المادية

قامـت باحثـة محليـة سـورية وُمدرسـة قبـل العـودة إىل مسـقط رأسـها 
يف سـوريا بتنفيـذ ورش عمـل مـع طـالب سـوريني يف مدرسـة محليـة يف 
براليـاس حيـث تعرفـوا عـى أهميـة إعـادة التدويـر واالسـتخدام والعنايـة 
بالبيئـة. وقد تعـرف الطالب عى المـروع وعلموا أن مسـاهمتهم مهمة. 
ومـن خـالل النقاشـات المختلفـة والعمـل عـى الحـرف الفنيـة، تعلمـوا 
كيفيـة صنـع شـجرة جميلـة مـن البالسـتيك والمخلفـات األخـرى. كمـا 
فكـروا أيًضـا بطـرق اسـتخدام الشـوارع وكيـف يـودون تغيريهـا. وخـالل 
التنفيـذ، تـم القيـام بأنشـطة مجتمعية مختلفـة بما يف ذلك جمـع وإعادة 
اسـتخدام البالسـتيك لتشـكيل المظـالت الصغـرية وطالء المقاعد ورسـم 
لوحـة جداريـة حولـت جـداًرا كان جاًفـا يف السـابق إىل حائـط ملـون عنـد 
مدخـل الطريـق وتـم تنفيـذ الجداريـة بالتعـاون مـع منظمـة ذا تشـاين 
  )https://www.thechaineffect.me The Chain Effect( افكـت 

لتشـجيع ركـوب الدراجـات يف المدينـة.

يف ليلـة مزدحمـة مـن شـهر رمضـان، تم افتتـاح التدّخـل المكاين التشـاريك 
 Flying( »خـالل عـرض تفاعـي مـن قبـل مـروع »فالينـغ سـيغال )PSI(
Seagull( بالقـرب مـن منطقـة الجلـوس الرئيسـية حيـث انضـم األطفال 

واألهـايل لقضـاء ليلـة ممتعـة ال تنىس.

 التنفيــذ٨
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الحديقة المرممة
قـوس مـن الياسـمني وأحـواض مـع زهـور موضوعـة عـى الطريـق الرئيـي وممـر مبلّط 

ينفـذ إىل الحديقـة

لوحة جدارية مليئة باأللوان تم تلوينها بمشاركة المجتمع

 )Flying Seagull( »افتتاح التدخل المكاين التشاريك بعرض تفاعي لمروع »فالينغ سيغال
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السيــاق3

ورشة التخطيط التشاركي كانت جزًءا أساسًيا من عملية التعلّم

التعلّـــم
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باحثون محليون يقيمون مقابلة مع امرأة كبرية يف السن قاطنة يف مخيم لالجئني، تصوير سارة موناكو

نساء من جنسيات مختلفة شاركن يف العملية

التعلّـــم9

يتنـاول هذا القسـم التأثريات والتعلـم واإلمكانيات التـي نتجت عن التدخل 
المـكاين كمنهج بحثي.

االجتماعيــة  العالقـــات  تحويـــل 
ــل ــالل العمـ خ

بتحويـل  المداخلـة  خاللهمـا  مـن  قامـت  متشـابكتان  طريقتـان  هنـاك 
العالقـات االجتماعيـة: خـالل سـري العمليـة وعرب تأثـري المداخلـة المادية. 
بالقـدرة عـى  الجميـع  بيئـة يشـعر فيهـا  بـذل جهـود كثـرية لخلـق  تـم 
المشـاركة. كان لـكل مشـارك يف ورشـة العمـل عالقـة واحدة عـى األقل 
مـع شـخص آخـر يف المجموعـة ممـا سـاعدهم عـى الشـعور باألمـان. 
وكانـت عالقـة الباحثـني المحليـني السـبعة مـع الميرسين الخمسـة قوية 
ممـا مّكـن التواصـل المفتـوح للتعبـري عـن أي قلـق ومناقشـة التوتـرات. 
الحريـة  مـن  مسـاحة  الشـاملة  والعمليـة  التصميـم  ورشـة  وخلقـت 
للمشـاركني باإلضافـة إىل تجربـة تحول شـخيص تمكـن فيها للمـرة األوىل 
العمريـة  الفئـات  مختلـف  مـن  والفلسـطينيون  والسـوريون  اللبنانيـون 
عـى  مًعـا  العمـل  مـن  والطبقـات  التعليميـة  والمسـتويات  واألجنـاس 
قـدم المسـاواة. وقـال كبـار السـن أنهـم شـعروا بأنهم شـباب مـرة أخرى 
ألن المشـاركني الشـباب كانـوا يقومـون بمخاطبتهـم بشـكل مبـارش دون 
شـكلية التسلسـل الهرمـي العمـري الموجـودة يف المجتمـع، ويف الوقـت 
نفسـه شـعر المسـنون األميـون بـأن صوتهـم مسـموع مـن قبل السـكان 

الذيـن كان مسـتواهم التعليمـي أعـى منهـم.

ولكنهن  األنشطة،  بالمشاركة يف مثل هذه  النساء  لبعض  عادًة  يُسمح  ال 
النشاط  هذا  أن  أزواجهن   / آلبائهن  رشحن  أن  بعد  المشاركة  من  تمكن 
هو تعليمي ومنظم من قبل جامعتني معروفتني جًدا. وسمح لهن ذلك 

بالمشاركة يف تفاعالت اجتماعية مع سكان المدينة بعد أن كن ال يتمكن 
البحثية  األنشطة  إجراء  ذلك  بما يف  والتحدث معهم،  االجتماع  عادًة من 
أخرى.  جنسيات  أو  آخر  جنس  من  أشخاص  أو  صغرية  مجموعات  مع 
بأنها  أنها شعرت ألول مرة  العمل  المشاركات يف ورشة  إحدى  وكشفت 
لم تكن مجرد أم وكان صوتها مساٍو لصوت المشاركني اآلخرين يف صياغة 
المرأة  أن  تعلمته هو  »ما  المدينية وقالت:  بالمداخلة  المتعلقة  القرارات 
ليس فقط  المرأة  ومكان  العملية.  دور نشط يف هذه  لها  يكون  أن  يمكن 
القضايا  يف  ناشط  دوري  يكون  أن  ويمكن  رأيي  إبداء  ويمكنني  المزل  يف 
ذلك  بفعل  كثريًا  واستمتعت  اآلخرين.  مع  التعاون  وتعلمت  المحلية. 
أصبحت  كما  أخرى«.  دول  من  الجدد  األشخاص  من  بالكثري  والتقيت 
المجموعة مدركة للعالقات غري المتكافئة بني الجنسني خالل محاوالتها 
لجمع البيانات، وعى سبيل المثال كان زوج امرأة يمنعها من إجراء مقابلة 
بينما هي كانت ترغب يف التحدث بشدة، لذا وجدت المجموعة طريقة ما 

لحل هذا األمر بغية االستماع إىل رأيها.

كمـا قـام المـروع بتوظيـف نسـاء يف عمليـة البنـاء ممـا أدى إىل خلخلـة 
أن  حيـث  أيًضـا  بالتمكـني  شـعور  ونشـأ  الرجـال،  عليـه  يهيمـن  قطـاع 
شـابتني  كانتـا  العمـل  معظـم  يرستـا  اللتـني  المعماريتـني  المهندسـتني 
لبنانيتـني، كمـا شـوهدتا وهمـا تتفاوضـان مـع الرجـال كرئيـس البلديـة 
والمـدراء اآلخريـن يف البلديـة باإلضافـة إىل إدارتهمـا للمقاولـني الذكـور 

ودفـع أجور لهـم يف الموقع. وخالل ورشـة التصميم، كانـت ثالثة ميرسات 
مـن أصـل خمسـة ميرسيـن هـم نسـاء وكـن الوحيـدات اللـوايت يتحدثـن 
باللغـة العربيـة التـي هـي اللغـة المسـتخدمة يف ورشـة العمـل. كمـا أن 
ارتباطهـن بجامعـة ومنظمـة دوليتـني أتـاح لهؤالء النسـاء قيـادة العملية 
يف حـني كان عليهـن كسـب ثقـة العديـد مـن الجهـات الفاعلـة مـن خالل 

إظهـار جـودة عملهـن.

من  جزًءا  يصبحوا  بأن  العملية  لهم  سمحت  السوريني،  لبعض  بالنسبة 
المدينة من خالل المساهمة يف تشكيلها وقد خلق هذا شعوًرا باالندماج 
الذين  والسكان  المدينة  لمساعدة  لهم  بالنسبة  وسيلة  أيًضا  كان  ولكنه 

استضافوهم مما سمح لهم برد الجميل عن الذي تلقوه.

كانـت إحـدى الطـرق للتعامل مـع الرصاع الداخـي أو األولويـات المختلفة 
بـني المجموعـات واألفـراد المختلفـة هـي الرتكزي بشـكل رصيـح عى أكر 
الفئـات هشاشـة، حيـث اتفـق الجميـع عـى أنه مـن المهـم إفـادة هؤالء 
األفـراد أوالً. ممـا دفع المجموعـة إىل تحديد األشـخاص المقعدين الذين 
كان معظمهـم يتسـولون أو يبيعـون سـلًعا صغـرية عـى طـول الطريـق. 
لكـن بمجـرد بـدء التنفيـذ، الحظـت المجموعـة أيًضـا أن هنـاك فئـات 
أخـرى ستسـتفيد مـن المزلقـات التـي كانـت مخصصـة يف المقـام األول 
لألشـخاص المقعديـن. ونظًرا ألن األرصفـة كانت عالية جًدا، اسـتفاد كبار 
السـن واألمهـات مع عربات األطفـال والباعـة المتجولون الذيـن يدفعون 
العربـات مـن المزلقـات، مما قلل مـن احتماليـة أن يتأذوا من السـيارات. 

هشاشـة  األكـر  األشـخاص  لصالـح  المداخـالت  أن  المشـاركون  وأدرك 
يمكـن أن تحسـن أيًضـا بشـكل كبـري رفـاه الفئات األخـرى األقل هشاشـة 

وبالتـايل تكـون حـل مفيـد للجميع.

ومــع ذلــك، أثــار الكثــريون مســألة مهمــة وهــي كيــف تســتطيع الفئــات 
ــه  ــى وج ــة. وع ــا الخاص ــة يف مصلحته ــب المداخل ــوذا أن تص ــر نف األك
ــن  ــة الذي ــات الناري ــائقي الدراج ــول س ــق ح ــاك قل ــوص، كان هن الخص
ــادة عــى األرصفــة بغيــة تجنــب االزدحــام  يســتخدمون المزلقــات للقي
المــروري أو التباهــي أو ركــن دراجاتهــم، ممــا يزيــد مــن المخاطــر التــي 
يتعــرض لهــا المشــاة عــى الرصيــف. وقــد أثــار ذلــك الــرورة والحاجــة 
إىل التعليــم وزيــادة الوعــي لضمــان أن يكــون لهــذه المداخــالت العامــة 

تأثــري إيجــايب.

ويف الختـام، كان للمـروع تأثـري تربـوي عـى البلديـة. وقـد رافـق عـرض 
التصميـم المقرتح رشيـط فيديو يوثـق العملية التشـاركية ويعكس تجربة 
مقنعـة لمشـاركة السـكان يف تخطيـط المداخـالت المدينيـة. وبعـد أن 
كانـوا مرتابـني يف البدايـة، وألن النتائـج أسـعدتهم وأدركـوا أن المداخلـة 
حصلـت أيًضـا عـى دعـم مـن السـكان المحليـني الذيـن بنوهـا، أظهـرت 
البلديـة انفتاًحـا عـى تجربة النهـج يف المسـتقبل، إنما بمسـاعدة خارجية.
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التعلّـــم9

موظفات المستوصف يأخذن اسرتاحة

بائع متجول يسرتيح عى المقعد الخشبي الجديد يف الحديقة المرممة

تمكنـت المداخلـة الماديـة مـن تحويل المـكان العـام إىل مـكان اجتماعي 
وكـرس الحواجـز بني الجنسـيات واألجنـاس واألعمار. وبما أن هـذا الطريق 
جميـع  مـن  النـاس  يسـتخدمها  التـي  الوحيـدة  العامـة  المسـاحة  كان 
الجنسـيات يف بلـدة ذات عـزل مـكاين حـاد، حاولـت المداخلة زيـادة طرق 
النـاس فيهـا حيـث زادت  اسـتخدام المسـاحة والوقـت الـذي يقضونـه 
األماكـن المظللـة المتعـددة سـاعات االسـتخدام المحتملـة خـالل األيام 
المشمسـة، كمـا تـم تقديـم عنـارص اللعـب لتحفـزي األهـايل عـى البقـاء 
لفـرتة أطـول وتسـلية األطفـال أثنـاء فـرتة تسـوقهم. وباإلضافـة إىل أن 
التفاعـل االجتماعـي بـني األطفـال مـن جنسـيات مختلفـة يحفـز األهـل 
عـى التحـدث مـع بعضهـم البعض وبنـاء عالقات جديـدة، كمـا أن اللعب 
مهـم للغايـة بالنسـبة لنمـو األطفـال المعـريف والبـدين ولكـن العديـد من 
األطفـال الالجئـني ال يحصلـون عـى التعليم ويعيشـون يف بيئـات مزدحمة 
حيـث تكـون مسـاحة اللعـب محـدودة. ودمج اللعـب يف األماكـن العامة 
المدينيـة بمـا يف ذلـك الشـوارع هـي طريقة لخلـق فرص اللعـب لألطفال 

األكـر حرمانًـا بطريقـة تتوافـق مـع جـدول أعمـال األهل.

عـن  العامـة  النظـرة  تغيـري  يف  المداخـالت  مـن  األنـواع  هـذه  تسـاهم 
الالجئـني عـى أنهـم يشـكلون عبئًـا اىل أن الالجئـني يسـاعدون يف تحويـل 
كان  أعـاله،  موضـح  هـو  وكمـا  مدينـة.  إىل  صغـرية  بلـدة  مـن  براليـاس 
لـدى براليـاس بالفعـل نظـرة إيجابيـة لالجئـني أكـر مـن تلـك السـائدة يف 
أماكـن أخـرى. وخلقـت الزيـادة الديموغرافيـة الحاجـة لـدى البلـدة لـيك 
تصبـح مدينـة، ولكـن نظـًرا لمـا اعتـربه السـكان المحليـون »إهمـااًل« لـم 

تكـن تبـدو مدينـة، بالرغـم أن زيادة عـدد السـكان أدت بالفعـل إىل عملية 
تغيـري تضمنـت افتتـاح المزيد مـن البنوك ومستشـفى جديـد. كان هناك 
حاجـة واضحـة للتنميـة المدينيـة المناسـبة وكما عـرب عنها أحـد الباحثني 
المحليـني: »نحـن بحاجـة إىل مدخـل يظهـر بـأن بلدتنـا هي مدينـة ونحن 
بحاجـة إىل هـذه التحسـينات ألننـا مثـل أي مدينة أخـرى«. وكان السـكان 
يأملـون أن تمنـح المداخلـة برإلياس مدخـالً يفتخرون به. وكانـوا يدركون 
أن المداخلـة أصبحـت ممكنـة من خالل المسـاعدة الدوليـة الموجهة إىل 
النازحـني قرسيًـا والمسـاهمة األساسـية للسـوريني يف تغيري البلدة بشـكل 
إيجـايب. كمـا أن جماليـة المداخـالت عـى طـول مدخـل البلـدة الرئيـي 
اعتُـربت مهمة جـًدا لتعزيز شـعور الفخـر بالمدينة وإلغاء نظـرة اإلهمال. 
وتـم ذلـك أيًضـا بهـذه الطريقـة من أجـل بنـاء هويـة تاريخيـة قائمة عى 
تاريـخ البلـدة الذي شـهد الهجرة والـزوح والتبـادالت والرتحيـب بالغرباء.

بشــكل غــري متوقــع، تمكنــت المداخلــة مــن تحفــزي مســاهمات تكميليــة 
ــة  ــم المداخل ــر وحج ــف األث ــا ضاع ــرى مم ــة األخ ــات الفاعل ــن الجه م
ــي.  ــث أكاديم ــروع بح ــن م ــذي كان ضم ــدود ال ــا المح ــبب تمويله بس
يف بدايــة األمــر، أرســلت البلديــة آالتهــا لكــرس األســفلت والعمــال إلزالــة 
ــدة  ــجار الجدي ــات واألش ــري النبات ــاه ل ــات المي ــع خزان ــات ووض النفاي
ــتوصف  ــي يف المس ــم الطب ــام الطاق ــم ق ــة. ث ــاء يف الحديق ــر م ــر ب وحف
بتوســيع المداخلــة بأنفســهم وأضافــوا المزيــد مــن المقاعــد والنباتــات. 
ــررت  ــروع، ق ــاح الم ــن افتت ــزية م ــرتة وج ــد ف ــك، بع ــى ذل ــالوة ع ع
ــى  ــة المدخــل. كمــا اســتُخدمت البن ــاء قــوس ضخــم يف بداي ــة بن البلدي

شبان يتجولون يف الشارع يف ليلة حافلة وسعداء بلقاء أندريا وجوانا

تحويــل العالقــات االجتماعيــة مــن 
خــالل المداخلــة الماديــة
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التحتيــة القائمــة عــى طــول الطريــق بشــكل كبــري كنقطــة لقــاء خــالل 
موجــة مــن االحتجاجــات الوطنيــة يف خريــف عــام ٢٠19 ممــا يــدل عــى 
ــي  ــكان اجتماع ــل إىل م ــل المدخ ــًة يف تحوي ــت ناجح ــة كان أن المداخل

ــة. ــة للمدين ــة المحوري ــل النقط ــط وكان بالفع نش

 أخـريًا، بنـت العمليـة والمداخلـة بنية تحتية برية مسـاعدة عـى التغيري 
تتكـون مـن سـكان مـن هويـات مختلفـة كانـوا قادريـن عـى المشـاركة 
والبـدء يف عمليـات إنشـاء المدينـة مـع مراعـاة وتحليـل تنـوع احتياجـات 
تعمـل  والقـدرات  النـاس  مـن  الشـبكة  وهـذه  وتطلعاتهـم.  السـكان 
لمصلحـة المدينـة بعيـًدا االنقسـامات الطائفيـة واألبعاد األخـرى للتميزي. 
قـال أحـد المشـاركني يف ورشـة العمـل: »يف السـابق كنـت متقوقـع عـى 
نفـي، وكنـت أعـرف فقـط أناًسـا مـن سـوريا ومـن الحـي الـذي أقطنه، 
ولكـن خـالل ورشـة العمـل تعرّفـت عـى الكثـري مـن النـاس: سـوريون 
ولبنانيـون وفلسـطينيون. وعندمـا أمـر يف الشـارع اآلن، نلقـي التحيـة عى 
بعضنـا البعـض، لـذا ذلـك قربنـا مـن بعضنـا«. كمـا علّـق مشـارك آخـر: 
»أنـا سـعيد ألن مـا زال هنـاك تواصـل ]بـني المشـاركني[ وأننـي جـزء من 
يشء يمكننـي تقديـم المسـاعدة مـن خاللـه ولكنـه سيسـاعدين أيًضـا«. 
وقـال مشـارك آخـر: »التقيت بأشـخاص أكـرب منـي وأشـخاًصا أصغر مني 
وسـاهموا جميعهـم بزيـادة وعيـي حيـث علمـوين أشـياء لـم أكـن أعرفها 
مـن قبـل وزاد ذلـك األمـر انفتاحـي عـى التعلـم مـن األشـخاص األكـرب 

واألصغـر سـنًّا«.

التواصـل المسـتمر مـن  أصبحـت شـبكة المجموعـة رسـمية أكـر عـرب 
خـالل الواتسـاب والفيسـبوك. وأعـرب الكثـريون عـن رغبتهـم يف مواصلة 
مشـاركتهم يف صنـع القرار بشـأن مدينتهـم ووصفوا عدًدا مـن الطرق التي 
اسـتخدموا مـن خاللها المهارات المكتسـبة من أنشـطة أخـرى، فبعضهم 
اسـتخدمها مـع طالبهم وخـالل المشـاركة يف االنتخابات البلدية أو شـجع 

الجـريان عـى تطويـر مسـاحة فارغـة بالقرب مـن مزلهم.

التدخــــل المكانــــي التشـــاركي 
كمنهــــج بحثـــي

إن البحـث يف عالقـات القوة وعالقتها بالهشاشـات والبنيـة التحتية مهمة 
صعبـة وتكـون صعبـة أكـر خاصة يف بلـد طائفي عـاش تاريًخا مـن الحرب 
األهليـة عرب االنقسـامات الدينيـة والسياسـية. ويمكن أن يكـون البحث يف 
هـذه القضايا أمًرا إشـكاليًا حيـث أن هذه الهويات مبنيـة اجتماعيًا وبالتايل 
طـرح األسـئلة حـول هـذه االنقسـامات يمكـن أن يعـزز تلـك الهويـات 
)بروبيكـر ٢٠٠6(. لذلـك مـن األفضـل مالحظـة كيـف تظهر خـالل التجربة 
العمليـة للتفاعـل االجتماعـي ومـن دون اإلنطـالق مـن األفـكار المسـبقة 
ومداخلـة  أخـرى.  هويـات  حسـاب  عـى  معينـة  هويـات  أهميـة  حـول 
التصميـم التشـاريك المتحسسـة للتنوع كمنهجيـة بحثية لتحديد ودراسـة 
عالقـات القـوة تقـّدم فرصـة متمـزية للمالحظـة بهدف استكشـاف هذه 
العالقـات مـن خـالل التجربـة ومواجهـة التحديـات المتعلقـة بهـا. وعـى 
سـبيل المثـال، علمنـا أن هنـاك عـداء أقـل بكثـري تجـاه السـوريني مقارنة 
بمـا هـو سـائد يف المنشـورات السياسـة، ولكننـا وجدنـا أن ديناميكيـات 
التميـزي المـكاين حـددت بشـكل كبـري التفاعالت بـني اللبنانيني والسـوريني 

ممـا ضّعـف الثقـة المتبادلة.

كان دور الباحثـني المحليـني واألعضـاء اللبنانيـني يف فريـق البحث أسـايس 
يف معالجـة التوتـرات المحليـة. ولقـد فهـم أعضـاء مجموعتنـا المتنوعـة 
جـدول األعمـال الرئيـي وقدمـوا دعمهـم الكامـل لـه وسـاعدوا بشـكل 
كبـري يف جمـع البيانـات الموجزة غري الرسـمية ومراقبة الوضـع، حيث كانوا 
قادريـن عـى التدخـل والتحـدث خـالل التوتـرات وكان هـذا عاماًل رئيسـيًا 

لنجـاح هـذه العملية.

التعلّـــم9

عامل باطون محي يرّكب الفتة شارع

عملية المداخلة أسست بنية تحتية برية رجل كبري يف السن سعيد برؤية الفريق يعمل عى البناء
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اللوحة الجدارية المليئة باأللوان في بداية مدخل برالياس الرئيسي

الخالصـــة
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مشارك في ورشة العمل يدّون مالحظات، تصوير هانا باومان

مـن خـالل التدّخـل المـكاين التشـاريك )PSI(، تعلمنا أن الجمـع بني البحث 
اإلجـرايئ وعلـم المواطنـني والتصميـم التشـاريك ومنظـار التنـوع ال يُسـهم 
فقـط يف تصميـم البنـى التحتية التي تسـتجيب الحتياجات السـكان، ولكن 
أيًضـا يسـتطيع تغيري العالقـات االجتماعيـة وبناء بنية تحتيـة برية قادرة 
عـى التفاوض وعى تنشـيط عمليـات التغيري المهمة ونزع فتيـل التوترات 
االجتماعيـة. وهـذا النهج مهـم جًدا يف البيئـات التي تعاين من الالمسـاواة 
وتشـهد رصاعـات، حيـث يمكـن للنهـج المبنـي عـى العالئقيـة والسـياق 
والتقاطعيـة أن يكشـف عـن التعقيـدات يف عالقـات القـوة والالمسـاواة. 
كمـا يمكنـه أن يخلـق مواطنـة مدينيـة، حـني أن »المواطنـة التشـاركية« 
التشـاريك.  التصميـم  يف  الموجـود  المجتمـع«  »بنـاء  عنـرص  مـن  نشـأت 
وهـذا النـوع مـن المواطنـة قـادر عـى الحـد مـن التوتـرات االجتماعيـة 
وبنـاء أوارص تضامـن جديـدة بـني المجموعـات المختلفة والتعـاون البنّاء 
 )PSI( مـع السـلطات. كان هـذا هـو الحـال يف التدّخـل المـكاين التشـاريك
يف لبنـان، حيـث تجـاوزت هـذه المواطنـة التشـاركية المدينيـة الجديـدة 
حـدود المواطنـة التقليديـة يف دولة غري قـادرة عى االسـتجابة الحتياجات 
المواطنـني ويف الوقـت نفسـه تحـرم مجموعـة واسـعة مـن السـكان من 
حقـوق المواطنـة مما يـؤدي إىل تقييـد فعاليتهم بسـبب الوضـع القانوين 
المزتعـزع. يف حـني أن ممارسـة هـذه المواطنـة التشـاركية المدينية تعزز 
فعاليـة جميع السـكان وتكـرس الحدود االجتماعيـة والمكانية غـري المرئية 

التـي تفصـل المجتمـع عرب عـدد مـن الهويـات االجتماعية.

تقـدم هـذه المنهجيـة أدوات للسـياقات األخـرى بمـا يف ذلـك األحيـاء 
المدينيـة المتأثـرة بالـزوح الداخي أو البيئـات األخرى التـي تواجه توترات 
اجتماعيـة. وعـى وجـه الخصوص تسـاعد عى معالجـة تعقيـدات ارتباط 
االسـتجابة اإلنسـانية بالنهـج التنمـوي طويـل األمـد عـرب الجمـع مـا بـني 
التـي  المهمـة  والخطـوات  الهشاشـات  لمواجهـة  الفوريـة  االسـتجابة 
تقـود إىل رؤيـة للمدينـة طويلـة المدى، كمـا عرب عنهـا السـكان المحليون 

والوافـدون الجـدد.

ويف الختـام، إرشاك البلديـة منذ البدايـة كان أمًرا أسـايس، ويف حالتنا هذه، 
الفريـق المحليـني  كانـوا مقتنعـني بدعـم المـروع عـن طريـق أعضـاء 
والمشـاركني الذيـن أصبحـوا أقـوى المدافعني عـن المداخـالت. ويف حال 
كانـت المداخلـة متمحـورة حـول البنيـة التحتيـة االجتماعيـة يف األماكـن 
العامـة، فـإن مشـاركة البلدية رضورية مـن ناحية الصيانـة والحماية وأيًضا 
مـن ناحية التعاون النشـط طوال فـرتة التنفيذ. كما بإمـكان البلدية تقديم 
المـوارد التـي تعمـل كداعـم لألنشـطة ذات التمويـل المحـدود وتمنـح 
االسـتدامة عـى المـدى الطويـل. ومن خالل القيـام بتجربـة ناجحة، يمكن 
إقناعهـا بتبنـي عمليـة شـاملة أكـر يف القـرارات المسـتقبلية حـول البنـى 

المدينية. التحتيـة 
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مزنـة المرصي )٢٠17( »عبء نقص الفرص: سـياق االسـتقرار االجتماعي   •
يف البقـاع األوسـط والغـريب لتقريـر برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمـايئ يف 

الزاعات« تحليـل 

التوتـرات  حـول  منتظمـة  رأي  »اسـتطالعات   )٢٠17( آرك  رشكـة   •
االجتماعيـة يف جميع أنحـاء لبنان« الجزء األوىل: تقريـر رسدي، آب ٢٠17، 

لبنـان. بـريوت، 

بومان ز. )٢٠٠٠( »الحداثة السائلة«، كامربيدج: الصحافة السياسية.  •

بلـدة  يف  اليومـي  والعـرق  القوميـة  »السياسـة   )٢٠٠6( ر.  بروبيكـر   •
جامعـة  صحيفـة  وودسـتوك:  نيوجـرييس؛  برينسـتون،  ترانسـلفانيا«، 

ينسـتون. بر

)٢٠13( »الضيافـة  أ.أ.  كريستوفرسـن م. وثورليفسـون س.م. وتيلتنـس   •
لالجئـني  المحليـة  واالسـتجابات  التكيـف  اسـرتاتيجيات  المتناقضـة: 

لبنـان«، تقريـر فافـو. السـوريني يف 

كورنـوال أ. )٢٠٠٢( »صنـع المسـاحات وتغيـري األماكـن: تحديـد موقـع   •
.17٠ IDS التنميـة«، ورقـة عمـل  المشـاركة يف 

تصاعـد  الليطـاين:  يف  التلـوث  ألزمـة  أوسـع  »نظـرة   )٢٠19( ي.  األمـني   •
الـرصاع والسـلبيات الخفية«، موجز سـيايس لمعهد الجامعـة األمريكية 
https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/  ٢٠19\4# بـريوت  يف 

litani__20190405/2019-2018/publications/policy_briefs
pollution_crisis.pdf

فاخـوري ت. )٢٠17( »اسـرتاتيجيات الحوكمـة واسـتجابة الالجئني: لبنان   •
يف مواجهة الزوح السـوري«، المجلة الدولية لدراسـات الرق األوسـط، 

S0020743817000654 / 10.1017 :doi 700–681 ،49

فريديـاين أ.أ. وفرنـي م.أ. وفرييـرا أ.ن. )٢٠11( »التغيـري حسـب التصميم:   •
 .)U. C. Press Ed( »بنـاء المجتمعـات مـن خـالل التصميـم التشـاريك
https://www.saferworld. المدينيـة.  الثقافـة  صحيفـة  نيوزيلنـدا: 

building-peace--1172/org.uk/resources/publications
into-refugee-responses-syrian-refugees-in-lebanon

ــة  ــوات الحماي ــق يف فج ــة )IRC( )٢٠16( »التحقي ــاذ الدولي ــة اإلنق لجن  •
العاملــني  الســوريني  بالالجئــني  المتعلقــة  والــردود  واالحتياجــات 
https://www.rescue.org/sites/default/ لبنــان«  يف  والعازبــني 
irclebanonrefugeemensvulnerabilit/464/files/document

.yassessment.pdf

مقابلة مع رئيس بلدية برالياس مواس عراجي، برالياس، أيلول ٢٠18  •

جانمايـر م. ومـراد ل. )٢٠18( »تصنيـف السـوريني يف لبنـان عـى أنهـم«   •
 .No.57، القرسيـة  الهجـرة  هشـني«، مراجعـة 

جنكيز ر. )٢٠٠8( »الهوية االجتماعية« )الطبعة الثالثة(، لندن: روتليدج.  •

سـيفرورد والمركـز اللبنـاين للدراسـات السياسـية )LCPS( )٢٠18( »بنـاء   •
السـالم يف اسـتجابات الالجئـني، الالجئـون السـوريون يف لبنـان«

ــد: التدخــل يف  ــربايل الجدي ســوزر ه. )٢٠19( »اإلنســانية ذات الوجــه اللي  •
الهشاشــة وإعــادة توزيــع نقــاط الهشاشــة«، مجلــة الدراســات العرقيــة 
.2019.1573661.1369183X/10.1080/https://doi.org والهجــرة، 

ــج مســح لالجئــني الســوريني  أولريــش ل. )٢٠18( »تحــت الســطح: نتائ  •
والمجتمعــات المضيفــة يف لبنــان عــرب واتســاب«، برنامــج األمــم 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ اإلنمــايئ  المتحــدة 

.pdf.67579/files/resources

المفوضيـة السـامية لألمم المتحـدة لشـؤون الالجئـني )٢٠18(، خريطة:   •
»الالجئـون المسـجلون يف البقـاع وبعلبـك الهرمل«

المفوضيـــة الســـامية لألمـــم المتحـــدة لشـــؤون الالجئـــني، التنســـيق   •
ـــة  ـــق هشاش ـــر المناط ـــان )٢٠1٥( »أك ـــوكاالت يف لبن ـــني ال ـــرتك ب المش
unhcr.org/en/documents/.https://data2 لبنـــــــــان«  يف 

.45715/download

المفوضيـة السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـني ، التنسـيق بـني   •
الـوكاالت يف لبنـان )كانـون األول ٢٠16( »قائمـة المخيمات غري الرسـمية«

 VASyR«  )٢٠18( العالمـي  األغذيـة  وبرنامـج  والمفوضيـة  اليونيسـف   •
.https://data2 .»٢٠18 - تقييـم هشاشـة الالجئـني السـوريني يف لبنـان

.67380/unhcr.org/en/documents/download

فريديـل إ )٢٠18( »أزمـات البنيـة التحتيـة يف بـريوت والنضـال مـن أجـل   •
.no.1 ،16 عـدم( إصـالح الدولـة اللبنانيـة«، مجلـة الدراسـات العربيـة(

قائمــة المراجـــع



يعــرض هــذا التقريــر عمليــة تنفيــذ تدخــل مــكاين تشــاريك ومنهجيتــه وتفكرينــا 
االنعــكايس التأمــي، باعتبــار ذلــك وســيلة لمشــاركة خربتنــا يف هــذا المــروع المصمــم 
ــكاين  ــل الم ــوز ٢٠19. إن التدّخ ــهري آب ٢٠18 وتم ــني ش ــذ ب ــذي نُف ــاريك وال ــكل تش بش
التشــاريك هــو نهــج ُوضــع بشــكل تشــاريك لبنــاء القــدرات وتوفــري المعرفــة مــن 
ــري عــى االزدهــار المســتدام يف المنطقــة. كمــا  ــة تهــدف إىل التأث ــة تجريبي خــالل عملي
ــرايئ  ــث اإلج ــة البح ــة يف عملي ــي مدمج ــة ه ــة الملموس ــة المادي ــة المكاني أن المداخل
ــد  ــة. لق ــة محلي ــات اجتماعي ــل عملي ــئلة وتفعي ــرح أس ــرًكا لط ــح مح ــاريك وتصب التش
تعلمنــا أن دمــج البحــث اإلجــرايئ وعلــم المواطنــني والتصميــم التشــاريك ومنظــار التنــوع 
ال يُســهم فقــط يف تصميــم البنــى التحتيــة التــي تســتجيب الحتياجــات الســكان، ولكــن 
ــى  ــادرة ع ــة ق ــة بري ــة تحتي ــاء بني ــة وبن ــات االجتماعي ــري العالق ــتطيع تغي ــا يس أيًض
التفــاوض وعــى تنشــيط عمليــات التغيــري المهمــة ونــزع فتيــل التوتــرات االجتماعيــة. 
ــاًل مــن  ــي تســتضيف عــدًدا هائ ــان( الت ــاس )لبن ــدة برالي وقــد جــرى هــذا العمــل يف بل

ــة. ــات الهش ــني والمجتمع الالجئ
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