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الحيوانات والبرش يف مخيامت الالجئني يف مختلف دول العامل
التحديات التي تواجه الفئات السكانية من البرش والحيوانات عىل جميع املقاالت يف هذا املوضوع ا ُملص َّغر متاحة أيضاً كل واحدة
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صدر هذا املوضوع ا ُملص َّغر كجزء من العدد  58من نرشة الهجرة
مع املجتمعات املضيفة.
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بينجامني توماس وايت

هناك حاجة إىل مزيد من األبحاث عرب مختلف التخصصات للوقوف عىل فهم أفضل بأهمية األدوار
املتنوعة التي متثلها الحيوانات يف حياة الناس يف مخيامت الالجئني.
متثل الحيوانات دوراً مه ًام يف الخربات البرشية للتهجري القرسي،
يتجىل عىل وجه الخصوص عند إقامة املخيامت .فغالباً ما تبني
املخيامت مبا يراعي حاجة سكانها إىل الحيوانات ،ناهيك عن
إسكان البرش فيها ،وهنا تظهر ‘حظائر املاعز’ ،وأسواق الحيوانات
لتصبح أهم السامت الهيكلية املميزة للمخيامت الصحراوية يف
الجزائر عىل سبيل املثال1.وميكن للحيوانات الداجنة أن متثل
عدداً من األدوار االقتصادية والثقافية يف حياة املخيم ،كام تفعل
الجامل يف مخيم داداب يف كينيا 2.وبطبيعة الحال ،قد يؤدي
هجرين مع الحيوانات الربية إىل ظهور مخاطر عىل
تفاعل ا ُمل َّ
الجانبني ،ومثال ذلك التجمعات شبه الرسمية لالجئي الروهينغيا
يف بنجالدش التي وضعت الالجئني حرفياً يف مسار الفيلة 3.وقد
يظهر ذكر الحيوانات عند الحديث عن املخيامت كام الحال عندما
يتحدث الصحفيون عن الفرئان والجرذان لتلخيص الظروف الصعبة
التي تواجه الالجئني ،وقد يشري الالجئون أنفسهم إىل الحيوانات
بقولهم ‘إنهم يعاملون كالحيوانات’ .لكنَّ البحوث يف هذا املجال
ما زالت محدودة جداً .وال يضم دليل أكسفورد لدراسات الالجئني
والهجرة القرسية إال قلي ًال جداً من اإلشارات املرجعية العابرة إىل
الحيوانات ،أما يف نرشة الهجرة القرسية فال يوجد إال مقالة واحدة
عىل وجه الخصوص حول العالقة ما بني البرش والحيوانات 4.وتركز
الدراسات السابقة التي أدىل بها املزاولون يف هذا املجال عىل
5
أهمية الحيوانات لرفاه الالجئني ،لكنَّها غالباً ما تركز عىل املاشية.
وجاء هذا املوضوع املصغر يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية
لهدفني اثنني .الهدف األول هو جذب انتباه املزاولني وصانعي
السياسات إىل مختلف التفاعالت بني البرش واإلنسان وتسليط
فريق دويل من
الضوء عىل أهميتها يف املخيامت بنا ًء عىل تجارب ٍ
املساهمني .أما الهدف الثاين فهو تحفيز إجراء مزيد من األبحاث
حول هذا املوضوع واقرتاح بعض التوجيهات التي ميكن اتخاذها.
وجاء هذا املوضوع بعد سلسلة من اللقاءات بتمويل من منظمة
ويلكوم تراست ( 6)Wellcome Trustبني املزاولني من املنظامت
مبا فيها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة
أطباء بيطريون بال حدود ومنظمة لجوء الفنون وباحثني أيضاً من
مختلف املجاالت مبا فيها العامرة والتاريخ والجغرافيا ،والعلوم
الطبية البيطرية والبرشية .ثم أعقب ذلك سلسلة أخرى من
االجتامعات مع مجموعة مرجعية لالجئني ،ويجري هذا االجتامع
اآلن بالتعاون مع املجلس اإلسكتلندي لالجئني.

وتطور املرشوع من هذا البحث الذي قدمته عىل أساس دراسة حالة
تاريخية ،وهي دراسة مخيم يف بعقوبة قرب بغداد حيث كانت
قوات االحتالل الربيطانية يف نهاية الحرب العاملية األوىل تؤوي
قرابة  50ألف الجئ من آسيا الصغرى (األناضول) 7.واصطحب
الالجئون أالفاً من الحيوانات الكبرية مثل الخيول والبغال والبقر،
والصغرية مثل الضأن واملاعز واملتناهية يف الصغر مثل القمل.
وبدأ تطبيق النظام الطبي عىل البرش مبارشة فور وصولهم ،وذلك
بالقضاء عىل القمل ،كام بدأ يف الوقت نفسه نظام الطب البيطري
عىل الحيوانات التي تحتاج إىل املراقبة الدقيقة والعزل ومعالجة
املرىض من الحيوانات .وكان للحيوانات التي وصلت مع الالجئني
آثر يف تحديد مكان إقامة املخيم وشكله .وبنيت املحاوالت
الربيطانية للرتويج إىل نشاط االقتصاد بني الالجئني عىل أساس
وجود الحيوانات بدءاً من استخدامها ملنتجات األلبان التجارية
من خالل قطعان الناجني أنفسهم إىل استقطاب فرق العاملة
البرشية والحيوانية التي وصل قوامها إىل قرابة  2500رجل وألف
ثور من أجل العاملة املأجورة خارج املخيم .وأصبح التنافس عىل
رعي الحيوانات مصدراً أساسياً لالحتكاك واملشاحنة بني الالجئني
واملجتمع املضيف .وتضمنت الخطط الربيطانية إلغالق املخيم يف
ذلك الوقت تجميع دواب الحمل والجر والعناية بها لغايات نقل
السكان البرش وإعادة توطينهم يف أماكن أكرث دميومة.
وتكرر كثري من تلك املشكالت يف الحاالت املعارصة كام سنرشح
الحقاً يف هذه املقالة ،لكنَّها ليست إال مجرد نقطة البداية.
ولتحقيق فهم أفضل لألدوار التي متثلها الحيوانات يف حياة الناس
يف مخيامت الالجئني ،ال بد من إجراء مزيد من األبحاث عىل
نطاقات مختلفة (من الجزء إىل الكل) وعرب مختلف املوضوعات.
وال شك يف َّأن املقاربات البيطرية والطبية البرشية من األماكن
الواضحة للبدء بها َّ
ألن هناك ارتباطاً بني الصحة البرشية والصحة
الحيوانية من خالل األمراض املنقولة من الحيوانات عىل سبيل
املثال .لكنَّ هذه االرتباطات ليست مجرد ارتباطات طبية حيوية،
فأعامل العالج التي نفذت يف مخيامت يف كاليس ونيبال عىل يد
املعالج النفيس العيادي يف شبكتنا تبني أهمية الحيوانات الكربى يف
الصحة النفسية والوجدانية للبرش .أما عن مدى أهميتها فتختلف
من حالة ألخــرى .ففي بعض األحيان يعتقد الناس َّأن منزالً
دون كلب ليس سوى مكان للسكن ،أما لغريهم من األشخاص
فقد ينظرون إىل ّأن وجود الكلب يف البيت غري مرحب به بل
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هو يشء فظيع .وسوف تؤثر األهمية الثقافية املرتبطة مبختلف
الحيوانات يف الوضع النفيس العام لالجئني ويف حياتهم االجتامعية
واالقتصادية .وهذا بدوره سوف يساعد يف فهم الطرق التي ينظم
بها الالجئون (أو يعيدوا تنظيم) األماكن التي يقطنون بها بناء
عىل حاجات حيواناتهم بدءاً مبأوى الحيوانات أو الحظائر املجاورة
للمخيم نفسه .كام َّأن املخيامت حتى الحرضية منها دامئاً ما
تكون موجودة ضمن بيئات طبيعية أكرب ،كام تبني لوحة ديريك
روبريتسون ،إذ هناك ارتباط وثيق فيام بني العوامل البيئية التي
تساهم يف هجرة اإلنسان والحيوان وتؤثر يف خربة الهجرة .وهذه
اللوحة رسمها فنان شارك يف الدراسات العلمية للهجرة وتشري إىل
مختلف التخصصات التي ميكن أن تساهم يف فهمنا لهذا املوضوع.
ونرحب باستجاباتكم لهذه املرحلة األولية ملرشوعنا من املزاولني
والباحثني يف أي من املجاالت املختلفة التي تتعلق بنا.
بينجامني توماس وايت

benjaminthomas.white@glasgow.ac.uk
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دور الرثوة الحيوانية يف العالقات بني مجتمعي املضيفني والالجئني

تشارلز هوتس

يف جنوب السودان ،نشأت التوترات عندما وصل الالجئون مبواشيهم ما أحدث خل ًال يف العالقات القامئة
بني السكان املحليني والبدو ال ُّر َّحل .وكان فهم العالقات بني املجموعات الثالث ومواشيهم عام ًال رئيسياً
يف إيجاد الحلول.
ومل يكن من السهل العيش يف أربعة مخيامت يف إقليم مابان يف
والية أعايل النيل وكانت عالقات الالجئني باملجتمع املحيل شديد
الكثافة السكانية صعبة ومتعبة يزيدها ُص ُعو َب ًة الدور املهم
الذي مثلته الحيوانات يف ال ِّنزاعات .لكنَّ منظامت األمم املتحدة
واملنظامت غري الحكومية من خالل الجهود التي تبذلها الدولة
والحكومة املحلية والالجئون واملجتمعات املحلية متكنت من إبرام
اتفاقيات بني مختلف املجموعات لخفض التوترات.

أصبحـت جمهوريـة جنـوب السـودان أحدث دولـة يف العامل يف
يوليو/متـوز  2011عقـب انفصالهـا عـن السـودان بعـد عقـود
مـن الحـرب األهليـة .ومـع ذلـك ،مل ُت َّ
وضـح حالـة الحـدود
ً
ً
يف واليتـي النيـل األزرق وجنـوب كردفـان توضيحـا تامـا يف
اتفاقيـة السلام التـي مهَّـدت الطريقـة أمـام اسـتقالل جنـوب
السـودان ومـن ثـم شـهدت املنطقتـان نزاعـات عدائيـة مـرة
أخـرى اندلعـت يف سـبتمرب/أيلول  .2011وكان القصـف الجوي
والهجمات الربيـة سـبباً يف نـزوح مـا يقـرب مـن  125ألفـاً من
األشـخاص باإلضافـة إىل عشرات األالف مـن األبقـار واملاعـز الناس وحيواناتهم
واألغنـام مـن واليـة النيـل األزرق بحثـاً عن مأوى عبر الحدود يبلغ عدد سكان إقليم مابان ،وهو أكرث مجتمع مضيف يف هذه
مجموعات
املنطقة ،ما يقرب من  45ألف نسمة 1يعيشون يف
يف جنـوب السـودان.
ٍ
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /س .بوييل

مخيم جيندراسا لالجئني ،جنوب السودان

صغرية من املساكن املبنية من الطني والقش مع وجود روابط
وعالقات وثيقة بني هذه املجموعات وفيام بينها وهذا ما يشكل
ما يشار إليه يف العادة بالقرى .وتريب جميع األرس يف إقليم مابان
بعض املاشية يف حدود بقرة إىل أربع بقرات ،وما يصل إىل ستة
خنازير ،وما يصل إىل مثانية من األغنام واملاعز ،وما يصل إىل
عرش دجاجات يف حني َّأن ثلثي األرس يف إقليم مابان متتلك بقرة
واحدة عىل األقل .وتتمتع جميع هذه الحيوانات بحرية الرعي
واالقتيات طوال النهار .وعىل الرغم من اقتصار سكان إقليم مابان
يف االستفادة من مواشيهم ومنتجاتها عىل االستهالك الغذايئ فقط،
ميكنهم االستفادة منها بطرقٍ أخرى مهمة .فعىل سبيل املثال،
ميكنهم بيعها نقداً أو مقايضتها يف حاالت الطوارئ كام تعد عنرصاً
مه ًام يف املساعدة يف املهر الذي تدفعه عائلة العريس إىل عائلة
عروس ابنهم املستقبلية .كام تستخدم املاشية أيضاً باإلضافة إىل
النقود يف دفع التعويض يف حاالت اإلصابات أو القتل أو املوت
بسبب الحوادث التي قد يتعرض لها أي فرد من أفراد املجتمع
املحيل .ويستخدم سكان إقليم مابان قطعاً صغرية من األرايض
الزراعية تبعد عن مساكنهم نصف كيلو مرت أو أكرث لزراعة
مجموعة متنوعة من املحاصيل الزراعية تجنباً لألرضار التي قد
تجلبها املاشية التي تعيش معهم يف القرى أو حولها.

الرغم من أ َّنه بحلول نهاية العام كان ما يقرب من نصف ماشية
الالجئني قد نفقت بسبب اإلرهاق من الرحلة الطويلة الشاقة
اإلضافة إىل عدم اعتياد املاشية عىل الظروف املناخية الرطبة يف
إقليم مابان .ويف حني يأيت معظم الالجئني يف إقليم مابان من
مجموعات لغوية متعددة من والية النيل األزرق يف السودان،
أتت مجموعة الالجئني من إنجيسانا بأعداد كبرية من املاشية.
يف إنجيسانا ،يعتمد السكان عىل املاشية يف الزراعة والنقل ،ويف
املناسبات الخاصة وكمصدر للنقد
الحصول عىل األلبان واللحوم يف
ٍ
يف حاالت الطوارئ كام يستخدمونها لتسهيل أمور الزواج ،ويف دفع
التعويض وبدل الرضر يف حاالت اإلصابات أو القتل الخطأ بحق
اآلخرين كام َّأن املاشية بالنسبة لهم رمز للنفوذ االجتامعي.

يتبـع سـكان البـدو املبورورو وهـي مجموعة فرعية مـن الناطقني
باللغـة الفوالنيـة يف السـودان أسـلوب حيـاة يعتمـد على الرتحال
ً
اعتماداً
كاملا إذ ينتقلـون بين واليـة النيـل األزرق وجنـوب
ً
السـودان وأثيوبيـا املجـاورة بحثـا عـن الرعـي .وتصـل جامعـات
املبـورورو إىل إقليـم مابـان ومعهـم األبقـار واألغنـام واملاعـز يف
بدايـة موسـم الجفـاف يف نوفمرب/ترشيـن الثـاين ثـم يعـودون إىل
اتجـاه الشمال يف مايو/أيـار وذلـك َّ
ألن ماشـيتهم ال ميكنها احتامل
األمطـار الغزيـرة التي تهطـل يف ذلك الوقت .وتسـتخدم جامعات
وبحلول منتصف عام ُ ،2012ق ِّد َرت أعداد املاشية التي جلبها املبـورورو ماشـيتهم بطـرق تشـبه كثيراً طـرق اسـتخدام سـكان
الالجئون من والية النيل األزرق يف السودان إىل إقليم مابان بحوايل إقليـم مابـان وإنجيسـانا ولكنهم يعتمدون عليهـا يف الغالب األعم
 100ألف رأس من األبقار ،و 150ألف رأس من األغنام واملاعز عىل اعتماداً كليـاً يف بقائهـم .ومع عـدم وضوح الوضع السـيايس عقب
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اسـتقالل جنـوب السـودان يف عـام  ،2011رمبـا دخـل بضـع مئات
مـن جامعـات املبـورورو إىل جنـوب السـودان يف الفترة مـا بين
نوفمرب/ترشيـن الثـاين وديسـمرب/كانون األول  2013وهـو عـدد
أقـل بكثير مـن املعتـاد لكنَّ أعـداد ماشـيتهم ما زالـت أكرب بكثري
مـن أعـداد ماشـية سـكان إقليـم مابـان املحليني وتـكاد تقارب يف
العـدد املاشـية التـي ميلكهـا الالجئون.

التـي ميلكهـا البـدو ال ُّر َّحـل اعتماداً أساسـياً بأنهـا قويـة البنيـة
ولكنهـا مثـل بقيـة الحيوانـات قـادرة عىل نشر األمـراض املعدية
يف املجتمعـات التـي متـر بهـا .ومـع ذلـك ،يـدرك سـكان إقليـم
مابـان املحليـون َّأن املبـورورو يسـبقونهم يف مسـألة الرعايـة
الصحيـة ملواشـيهم خاصـة فيما يتعلـق مبتابعـة املطاعيـم كما
يسـبقون الالجئين أيضـاً يف هذا األمر بل ،ولذلك ال يلقي السـكان
املحليـون بـاالً لخطـر األمـراض 4.ومـا ينـذر بعواقـب أوخـم مـن
ذلـك بالنسـبة لجامعـات املبـورورو هي اآلثـار السياسـية املرتتبة
على اسـتقالل جنـوب السـودان إذ تحـدث مسـؤولو جنـوب
السـودان مـن حين آلخـر عـن منـع عبـور جامعـات املبـورورو
مـن السـودان إىل جنـوب السـودان وشـككوا يف والئهـم السـيايس
مشيرين إىل أ َّنهـم ميثلـون خطـراً أمنيـاً .ومـع ذلـك ،حتـى أواخـر
عـام  ،2014اعتبر جنـوب السـودان َّأن حقـوق الرعـي التي تدفع
أجورهـا جامعـات املبـورورو مهمة لدرجة كبيرة وفرصة ال ينبغي
تفويتهـا أو االسـتغناء عنهـا ومـن ثـم فقـد اسـتمرت جامعـات
املبـورورو يف حركتهـا وانتقالهـا دون أي عوائـق إىل حـ ٍد مـا.

رغـم التنـوع اللغـوي والثقـايف للشـعوب األصليين يف واليـة النيل
األزرق يف السـودان وإقليـم مابـان يف جنـوب السـودان ،مـا زالت
هنـاك أوارص ثقافيـة متقاربـة تجمع بينهم ثـم َّإن الحرب األهلية
الطويلـة يف السـودان كانـت سـبباً لتعزيـز التضامـن بين هـذه
املجتمعـات نظـراً ملـا القـوه مـن معانـاة جـراء هـذه الحـرب .أ َّما
عـن موقف سـكان إقليم مابـان األصليني إزاء جامعـات املبورورو
فأفضـل مـا ميكننـا القول عنـه إ َّنه ‘موقـف حذر’ إذ يتميز سـكان
إقليـم مابـان بأ َّنهـم متحفظـون يف أنفسـهم ،وال يتحدثـون غالبـاً
لغـات محليـة أخـرى ،ويتحركـون ويتنقلـون بحريـة ،فحياتهـم
مثيرة لإلعجـاب ولكـن غالبـاً مـا تنتشر الشـائعات حول أسـلوب
2
حياتهم.

مجتمـع مابـان املضيـف والالجئين :رغـم تعاطـف سـكان إقليـم
مابـان مـع الالجئين مـن واليـة النيـل األزرق ،كان لتزايـد أعـداد
الالجئين بوفودهـم بهـذه األعـداد الغفيرة هـم وحيواناتهـم أثـر
يف ظهـور التوتـر بين املجتمعين .واملشـكلة األشـد خطـراً التـي
سـببها الالجئـون فـور وصولهـم هـي مـا أحدثتـه ماشـية الالجئني
وحيواناتهـم مـن أرضار يف محاصيـل سـكان إقليـم مابـان .وطابع
الكفـاف الـذي تتميـز بـه الزراعـة يف هـذه املنطقـة يعنـي َّأن
فقـدان هذه املحاصيل سـوف يـؤدي إىل املخاطرة بنقـص الغذاء.
وكان تدهـور مناطـق الرعـي املشتركة الخاصة باملاشـية ومصادر
امليـاه يف مابـان مصـدراً لسـخط سـكان إقليـم مابان ويـزداد هذا
السـخط ازديـاداً طردياً مع زيـادة أعداد حيوانـات الالجئني .ومام
زاد الطين ب َّلـة مـا فعلـه الالجئـون مـن تقطيـع فـروع األشـجار
السـتخدامها كعلـف للامشـية وتقطيـع األشـجار السـتخدامها
كوقـود .وازدادت حـاالت رسقـة املاشـية على املسـتوى املحلي
وغالبـاً مـا يلقـى بالالمئـة يف ذلـك على الالجئين.

ويف مـارس/آذار  ،2014قـدرت منظمـة أطبـاء بيطريـون بلا
حدود-أملانيـا أعداد رؤوس املاشـية التي ميلكها السـكان املحليون
يف إقليـم مابـان بحـوايل  20ألـف رأس من األبقـار ،و 40ألف رأس
مـن األغنـام واملاعـز ،و 20ألف رأس مـن الخنازير وقـدرت أعداد
مـا ميتلكـه الالجئـون مـن واليـة النيـل األزرق بحـوايل  50ألـف
رأس مـن األبقـار ،و 80ألـف رأس مـن األغنـام واملاعـز؛ وأعـداد
مـا متتلكـه جامعـات املبـورورو البـدو بحـوايل  50ألـف رأس مـن
األبقـار ،و 50ألـف رأس مـن األغنـام واملاعـز.

مصادر التضامن

ومـع ذلـك ،تعـد جامعـات املبـورورو مصـدراً ً
مهما للحليـب
لسـكان إقليـم مابـان الذيـن تنتـج أبقارهـم ً
قليلا مـن الحليـب
أو ال تنتـج شـيئاً ً
أصلا خلال أشـهر الجفـاف .وتبيـع جامعـات
املبـورورو الحليـب يف األسـواق املحليـة وتسـتخدم النقـد الـذي
تحصـل عليـه مـن البيـع يف رشاء بعـض حاجاتهـم األساسـية التي
ال تكفيهـا ماشـيتهم أو حتـى األبقـار اإلضافيـة .كما يدفـع البـدو
للحكومـة املحليـة واملجتمعـات املحليـة املـال مقابـل حقـوق
3
الرعـي يف املناطـق التـي تعربهـا.

لقـد جـاء مرشوعـي الـذي مولتـه منظمـة أطبـاء بيطريـون بلا
حدود-كنـدا ون َّفذتـه منظمـة أطبـاء بيطريـون بلا حدود-أملانيـا
لريكـز على ماشـية الالجئين إقـراراً َّ
بـأن خسـارة هـذه الثروة
الحيوانيـة نتيجـة املـرض سـوف يـؤدي إىل اسـتحالة اسـتئناف
الالجئين لطريقتهـم يف الحيـاة بعـد انتهـاء الحرب5.ومـع ذلـك،
َّ
مصادر ال ِّنزاع
فـإن اسـتياء السـكان املحليين  -وهـم على حق يف جـزء كبري من
مجتمـع مابـان املضيـف وجامعـات املبـورورو :تخضـع ترتيبـات ذلـك االسـتياء  -دفعنـا  -نحـن ومعظـم املنظمات األخـرى  -إىل
الرعـي بين جامعـات املبـورورو والسـكان املحليين إلقليـم مابان تضمين الفئـات السـكانية مـن السـكان املحليين األصغـر بكثير
إىل ترتيبـات تنظيميـة حسـنة منـذ أمد بعيـد .وتتميـز الحيوانات كمسـتفيدين جنبـاً إىل جنـب مـع الالجئين .وقـد حـدث ذلـك
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بطـرق مختلفـة؛ فعلى سـبيل املثـالُ ،ح ِفـ َر ْت آبار عىل مسـتوى الخالصة

نشـئ َْت العيـادات الطبيـة ،ومراكـز تلقيـح الحيوانات،
القـرىُ ،وأ ِ
وبرامـج العلاج .كما اشترت منظمة أطبـاء بيطريـون بال حدود
األغنـام واملاعـز ثـم تولت سـلخها لتقليل الضغط السـكاين الذي
تسـببه هـذه الحيوانـات ثـم وزعـت لحومهـا على السـكان مـع
الرتكيـز على الفئـات السـكانية األكثر اسـتضعافاً.

ومـع ذلـك ،ازدادت حـدة التوترات وبـدأت املجتمعـات املحلية
تفـرض غرامـات باهظـة على الالجئني الذيـن دمـرت حيواناتهم
املحاصيـل 6.وأسـفرت املشـاجرات التـي جـرت بسـبب اإلرضار
باملحاصيـل عـن مـا يصـل إىل ً 20
قتيلا .ونتيجـة لذلـك ،بحلـول
منتصـف عـام  ،2013وباالتفـاق املتبـادل ،نقـل الالجئـون
قطعانهـم إىل مناطـق رعـي ذات كثافة سـكانية قليلـة تقع عىل
بعـد  60كيلـو متر مـن مخيمات الالجئين .وكان لهـذا االتفـاق
نتائجـه املحمـودة بصفـة عامـة إذ أصبحـت الحيوانـات تنتـج
القليـل مـن الحليـب -إن وجد -لذلـك حرصت عائلات الالجئني
على عـدم تفويـت هـذا القـدر الحليـب فأصبحـت حيواناتهـم
ترعـى بعيـداً عـن املخيمات يف منطقة مخصصة لهـم من خالل
االتفـاق مـع املجتمعـات املحليـة إلقليم مابـان ما َحـدَّ كثرياً من
التوتـرات .و ُو ِض َع ْ
ـت بروتوكـوالت لحـل ال ِّنزاع يف هـذه املناطق.
ففـي قريـة قفـة الجديـدة على سـبيل املثـال ،عندمـا سـببت
بعـض الحيوانـات بـأرضار عىل بعـض املحاصيـلُ ،ف ِر َض ْ
ـت غرامة
على مالكهـاُ .
وخ ِّص َص ْ
ـت أوقـات محـددة لحيوانـات السـكان
املحليين ثـم بعـد ذلـك حيوانـات الالجئني لـورود املـاء وذلك يف
املناطـق ذات مـوارد امليـاه القليلة .وتشير النتائـج اإليجابية إىل
أ َّنـه ينبغـي منـح أولويـة أعىل للتفـاوض عىل مثل هـذه اآلليات
يف أوضـاع الالجئني/املـوايش األخـرى وذلك يف املراحـل األوىل من
األزمة.
الالجئـون واملبورورو :يشـوب العالقات بين الالجئني واملبورورو
سـوء الظـن وعـدم الثقـة .وقـد أدى اسـتخدام الخرطـوم
للميلشـيات املحليـة لقمـع املتمرديـن يف أجـزا ٍء مختلفـة
مـن السـودان إىل انتشـار الشـك بين الالجئين إزاء الوحـدات
العسـكرية غير النظاميـة للمبـورورو يف واليـة النيـل األزرق.
وتفاديـاً للمشـكالت بني الالجئين وجامعات املبـورورو ،أصدرت
السـلطات املحليـة يف جنـوب السـودان عـام  2013تعليمات
للمبـورورو باملـرور غـرب مخيمات الالجئين عنـد االنتقـال
لدخـول جنـوب السـودان .وبذلك ،تكون جامعـات املبورورو قد
احتفظـت بحقهـا يف العبـور واملـرور ويف الوقـت نفسـه ما زالت
الحكومـة واملجتمعـات املحليـة تسـتفيد مما يدفعـه املبورورو
لحقـوق الرعـي والتجـارة مـع البدو باإلضافـة إىل تقليـل الفرص
لحـدوث ال ِّنزاعـات بين الطرفين.

لسـوء الحـظ ،هـذه العالقـات معرضـة بدرجـة كبيرة إىل التبـدل
والتحـول يف ظـل هـذه الظـروف السياسـية والعسـكرية .وعندما
اندلعـت الحـرب األهليـة يف جنـوب السـودان يف ديسـمرب/كانون
األول  ،2013رسعـان مـا أقحمـت املنافسـات املتجددة والشـكوك
الالجئين واملجتمعـات املضيفـة يف إقليـم مابـان يف نـز ٍاع غير
متوقـع .وعلى الفـور ،عُ ِّل َق ْت املسـاعدات الغذائية التـي تصل إىل
املخيمات ألسـابيع ما أدى بالالجئني إىل رسقة الغـذاء والحيوانات
وقابلهـم السـكان املحليني باالنتقـام والثأر ونتج عـن ذلك مرصع
كثير مـن رعـاة املاشـية .ونتيجـة لذلـك ،عـاد الجنـود املحاربـون
يف واليـة النيـل األزرق إىل مخيمات الالجئين لحاميـة أرسهـم
وذويهم ويف الوقت نفسـه شـ َّكلت املجتمعات املحلية مليشـيات
لحاميـة أرسهـم وذويهـم أيضاً.
وتتسـم عالقـات الالجئين مـع املجتمعـات املضيفـة بالتعقيـد
ووجـود املاشـية يف هـذه العالقـات يزيـد األمـر سـوءاً .ويف حين
َّأن التوتـرات والنزاعـات أمـر محتـوم َّ
وأن إيجـاد التـوازن يف ظـل
ٌ
محفـوف باملخاطـر ،ميكـن إيجـاد ترتيبـات
ظـروف صعبـة أمـ ٌر
مدروسـة جيـداً وحلـول تسـوية وديـة لتخفيـف هـذه التوترات.
ومتنحنـا الرسعـة التـي ُو ِجـد َْت بهـا الحلـول و ُن ِّفـ َذ ْت بفعاليـة يف
جنـوب السـودان يف عامـي  2014-2013األمـل يف أن يتكـرر ذلك
مـرة أخـرى يف إقليـم مابـان كما ميكـن أن يتكـرر ذلـك يف أوضاع
مشـابهة يف أماكـن أخـرى .وسـتبقى املعرفة بالثقافـات املعنية مبا
يف ذلـك االطلاع املسـتنري بالعالقـة بني النـاس وحيواناتهـم مفتاح
فهـم احتمال نشـوب النِّـزاع ومـدى مالمئـة الحلـول املمكنـة.
تشارلز هوتس hootsca@yahoo.com
قائد فني يف شؤون املوايش ،منظمة استكشاف آفاق جديدة يف
الزراعة www.cnfa.org
 .1وفق إحصاء عام  2008لجنوب السودان.
 .2مثال ذلك الصيت الذائع عن املبورورو بأ َّنهم ميارسون السحر والشعوذة.
 .3وفق التقارير ،بلغ ذلك ما يعادل خمسة آالف دوالر أمرييك عرب إقليم مابان يف موسم
الجفاف لعامي .2013-2012
 .4يشرتي البدو املطعومات غالباً من السودان ويطعمون بها حيواناتهم ،واالعتامد عىل
هذه الحيوانات إىل هذه الدرجة يجعلها مبنزلة بوليصة التأمني لهم .وعادة ما ينقطع
سكان املابان املحليون يف األوقات العادية عن إمدادات املطعومات نصف سنة كاملة
وال ميتلكون قدرات التربيد الالزمة لتخزين املطعونات ولذلك مل يعتد هؤالء الناس عىل
تطعيم الحيوانات.
 .5عمل املؤلف يف مقاطعة مابان من يونيو/حزيران  2013لغاية مايو/أيار  2014وانتهى
الربنامج يف أغسطس/آب  .2014ملزيد من املعلومات حول وضع الجئي مابان ،انظر
مدونة املؤلف
http://bit.ly/animalspeoplepathogens02082016
 .6بلغت الغرامات ما يعادل ألف دوالر أمرييك لكل حالة حول مخيم يوسف بتيل.
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الخيليات العاملة يف مخيامت الالجئني
باتريك ج بولوك

تقدم مخيامت الالجئني فرصاً جيدة للتعاون بني املنظامت اإلنسانية ومنظامت الرفق بالحيوان مبا فيه
للمهجرين وحيواناتهم العاملة.
منفعة
َّ
تشري التقديرات إىل وجود ما يزيد عىل مائة مليون من الخيليات جوعاً بسبب نقص الغذاء .وحتى هذه اللحظة ،مل ُي َ
نش سوى عددٌ
العاملة التي تضم الخيول والحمري والبغال يف أجزاء من العامل محدود جداً من اإلرشادات التوجيهية والربوتوكوالت للمساعدة يف
ال تتلقى الرعاية البيطرية الكافية 55 :مليون حصان ( %84من تحسني إدارة األوضاع املامثلة ملا حدث يف السودان بصورة أفضل.
إجاميل الخيول يف العامل) ،و 41مليون حامر ( ،)%98و 13مليون
بغل ( .)%96وتوفر هذه الخيول ،والحمري ،والبغال وسائل النقل ويف البيئات ذات املوارد املحدودة ،تأيت الحيوانات يف املرتبة الثانية
والطاقة الزراعية ورمبا تكون يف كث ٍري من الحاالت مصدر الدخل بعد البرش ،ولعل ذلك منطقي .لكنَّ األمر يختلف يف أبو شوك،
الوحيد ألصحابها الذين يعيش كث ٌري منهم يف فقر .وتشري التقديرات فكام أشار الطبيب البيطري تيس سربايسون “نظراً النعدام التعاون
إىل َّأن نسبة كبرية من سكان العامل ُتقدَّر بـ  %50يعتمدون عىل بني منظامت اإلغاثة اإلنسانية ومنظامت الرفق بالحيوان ،لقيت
الطاقة الحيوانية كمصد ٍر رئييس للطاقة املستخدمة يف الزراعة الحمري حتفها دون داع وماتت بشقاء ،وفقد مالكوها مبوتها يف كثري
1
من الحاالت وسيلتهم الوحيدة لالنتقال أو لكسب قوت يومهم”
والنقل.
وفقدوا حب ًال مه ًام من حبال النجاة ملستقبلهم خارج املخيم .ويف
وتعمل كث ٌري من املجموعات واملنظامت غري الحكومية واألفراد دارفور ،تدخلت جمعية حامية الحيوانات يف الخارج من أجل
عىل تحسني الظروف الصحية والرعاية للخيليات العاملة يف توفري األعالف والرعاية البيطرية األولية واستطاعت الحيوانات
جميع أنحاء العامل .ويتضمن هذا العمل توفري الرعاية البيطرية املتبقية يف مخيم أبو شوك أن تنجو من املوت املحقق .ومع ذلك،
وتدريب الجراحني البيطريني املحليني وماليك الخيليات .ومع ال يتوافر لدينا سوى معلومات ضئيلة جداً عن أعداد الخيليات
ذلك ،حتى يومنا هذا ال يتوافر سوى القليل من املعلومات عن العاملة املستخدمة يف السفر سواء من أم إىل مخيامت الالجئني يف
هجرين ومخيامت الالجئني .أي مكان يف العامل .وباإلضافة إىل ذلك ،ال نعرف الكثري عن مصري
أعداد الخيليات العاملة املرتبطة با ُمل َّ
ويسعى مرشوع ‘البرش والحيوانات يف مخيامت الالجئني’  -من هذه الخيليات العاملة بعد وصول أصحابها إىل املخيامت.
املهجرين
بني أمور أخرى  -إىل تحديد أعداد الخيليات العاملة مع َّ
كام يسعى إىل تحديد حاجات هذه الحيوانات من ناحية الكم وملا كان من املعرتف به َّأن فقدان الالجئني لدوابهم يعني عدم
ترجيح عودتهم إىل ديارهم 2،فقد حان الوقت لعمل أي يشء
والوقوف عىل التحديات التي تواجهها.
لتحديد نطاق تهجري الحيوانات لنعرف مصريها ووضع أطر
ومع َّأن الخيليات السليمة صحياً واملرعية رعاية تامة متثل أصوالً مرجعية لالستجابة إىل وجود هذه الخيليات العاملة .ويف هذه
ملالكيها ،فكث ٌري ممن ميلكون هذه الخيليات فقراء لدرجة ال تسمح السياق ،تقع املنظامت اإلنسانية يف موقع مناسب للعمل مع
لهم الوصول حتى إىل املعلومات املتعلقة بالرعاية الحيوانية وغالباً منظامت الرفق بالحيوان نظراً ألنها تستخدم غالباً معدات
ما يعيشون بعيداً عن أي شكل من أشكال الرعاية البيطرية .وقد متشابهة ولها مصلحة مشرتكة يف ‘الصحة الواحدة’( 3الجهد
يكون هذا هو الحال عىل وجه الخصوص يف األماكن التي هُ ِّج َر التعاوين للتخصصات املتعددة التي تعمل عىل املستوى املحيل
إليها الناس سواء أكان ذلك يف مخيامت الالجئني ،أم التجمعات غري واإلقليمي والعاملي للوصول إىل مستوى مثايل من الظروف
الرسمية ،أو أماكن أخرى حيث يكون وصولهم إىل الرعاية البيطرية الصحية لإلنسان والحيوان والبيئة عىل ح ٍد سواء) .وحتى اآلن،
ال يوجد سوى عددٌ قليل جداً من األمثلة عىل ذلك ,5,4ومع ذلك،
محدوداً أو معدوماً.
تعد مخيامت الالجئني فرصة كبرية للمنظامت البيطرية ومنظامت
هجرين
هجرين الرعاية الحيوانية إلحداث تغيري طويل األجل يف حياة ا ُمل َّ
ويف عام  ،2003ساهم حوايل  14ألف حامر يف نقل أرس ا ُمل َّ
بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية يف مخيم أبو شوك لالجئني وحيواناتهم.ورمبا ميتد التعاون ليشمل تطوير ودمج وتقييم أدوات
يف دارفور يف السودان .وبعد مرور مثانية عرش شهراًُ ،أف ِي َد أ َّنه الفحص وطرق التشخيص املشرتكة واألدوية واللقاحات وأنظمة
مل يبق منهم سوى  2300حامر نجا من املوت .وأشارت جمعية املراقبة وسياسات الوقاية من األمراض حيوانية املصدر وكيفية
حامية الحيوانات يف الخارج إىل َّأن  %84من هذه الحمري ماتت التعامل معها والسيطرة عليها.
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هجرين يف العامل اليوم،
ومع وجود هذه األعداد غري املسبوقة من ا ُمل َّ
يبدو أ َّنه من املنطقي جداً افرتاض زيادة أعداد الحيوانات التي
ترضرت هي األخرى من عمليات التهجري هذه .ويتوىل قسم دعم
املعلومات والتنسيق امليداين يف املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني مهمة تتبع أعداد األشخاص الذين يضطرون إىل
النزوح والهجرة كل عام ومبا أ َّنه يسهل التعرف عىل الخيليات
وتحديدها فسيسهل تسجيل وجودها ومعرفة أعدادها .وما من
شك يف َّأن تطوير أدوات الفحص البسيطة التي سوف متكن غري
ٍ
البيطريني من معرفة ما إذا كانت الخيليات املوجودة معهم أو أي
حيوانات أخرى بحاجة إىل التدخل البيطري أم ال سيكون مجدياً
جداً يف توفري فوائد رعائية بيطرية كبرية إىل هذه األعداد الغفرية
من الحيوانات املنسية وملالكيها الذين يعتمدون عليها يف جل
شؤون حياتهم.
باتريك ج بولوك
محارض رئييس يف جراحة الخيليات ،جامعة أدنربه

Patrick.Pollock@ed.ac.uk

www.ed.ac.uk
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إيواء الحيوانات يف مخيامت الالجئني

الرا الشواورة

متثل الحيوانات دوراً مهام يف حياة كثري من الناس يف وضع التهجري ،وعىل املخططني للمخيامت ومديريها
أن يراعوا حاجات الحيوانات ليضمنوا استمرار استفادة املهجرين منها.
تتمثل إحدى أهم التحديات التي تواجه االستجابة يف حاالت
الطوارئ بالتخطيط للدعم بعيد األمد .لكنَّ الحيوانات يف مخيامت
الالجئني ال تعاين من ضعف هذا الدعم فحسب ،بل قد تلقى يف
بعض األحيان اإلهامل التام خالل االستجابة األولية .وليس ذلك
مستغرباً ،فال شك َّأن رفاه اإلنسان له األولوية عىل رفاه الحيوان،
لكننا ال نستطيع أن ننكر أن الحيوانات أيضاً تساهم برفاه اإلنسان.
ويف معظم حاالت الطوارئُ ،ي ِ ُ
حض الالجئون حيواناتهم معهم إىل
املخيامت ،أو يبدؤون برشاء الحيوانات والتجارة بها بعد فرتة وجيزة
من وصولهم إىل املآوي الجديدة 1.ويف املراحل األولوية لحاالت
الطوارئ ،قد يركن الالجئون إىل االعتامد كلياً عىل منظامت الدعم،
ثم يسعون يف الوقت نفسه للبحث عن طرق كسب أقواتهم.
وتوفر الحيوانات مساهم ًة مهم ًة لسبل كسب رزق اإلنسان ،سوا ًء
أكان ذلك ألهداف الرعي أم ملن يبيع الحيوانات ويشرتي منتجاتها،
ويتاجر بها ،أو من يوفر العلف والخدمات األخرى لها ،أو من
يستخدم الحيوانات للتنقل إضافة إىل نشاطات األمن والثقافة،

أو رمبا تحتاج إليها العائالت التي تعتمد عىل الحيوانات كمصدر
للغذاء والدخل .بل ُيستَخدم االستثامر بالحيوانات أيضاً كوسيلة
لتوفري رأس املال املادي يف غياب الوصول إىل املصارف والبنوك.
ومن هنا ،تتبني األهمية القصوى للتعاون بني الالجئني واملجتمع
املضيف ،والحكومة املضيفة ،ومنظامت الدعم ،وذلك من أجل
توفري الرعاية الالزمة للحيوانات .وال بد أيضاً من النظر يف عدد
من الجوانب املرتبطة باملخيامت أو التجمعات البرشية من أجل
ضامن مالءمتها إليواء الحيوانات ،ويجب أن تضم تلك الجوانب
عىل سبيل املثال الوصول إىل نقاط الرشب وأرايض الرعي والدعم
البيطري وكلها من رضورات صحة اإلنسان والحيوان عىل حد سواء.

أهم االعتبارات

يفهم الالجئون أهمية الحيوانات يف تأسيس حياتهم الجديدة يف
املخيامت ومن أمثلة تضحية الالجئني باملواد التي متنح إليهم لبناء
مأويهم أنهم يستخدمون تلك املواد يف بناء مآوي الحيوانات من
أجل أن يوفروا الحامية لها من الطقس املتقلب ،ومن الحيوانات
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املفرتسة األخــرى ،أو الرسقة ،وتتضمن تلك األمثلة الالجئني
املقيمني يف مخيم داداب يف كينيا ،والعائدين األفغان يف عام
 2009إضافة إىل البنجالديشيني املهاجرين يف عام  2009بسبب
نوء آيلة.
لكنَّ حقوق األريض مصدر دائم للقلقَّ ،
ألن الالجئني ،وكذلك
النازحني داخلياً ،مل تعد لديهم السيطرة عىل األرض التي تشغلها
حيواناتهم .ولذلك البد من التخطيط املسبق ،وحسن اإلدارة،
وتوفري سبل التعاون الجيد مع كل أصحاب املصلحة املعنيني ألنها
كلها عنارص ٌ
مهمة يف ضامن الوصول إىل الحلول العملية.
وهناك جانب آخر يرتبط بالتقاليد الثقافية املتعلقة بني تفاعالت
الناس وحيواناتهم .فبعض الناس يفضلون إبقاء حيواناتهم داخل
مناطقهم السكنية ،بينام ال يحبذ غريهم ذلك .كام ّأن لبعض
الجاليات قواعدها الثقافية الخاصة ومحظوراتها يف التعامل مع
أنواع معينة من الحيوانات .وهذه املعلومات مهمة جداً إذا ما
أريد بناء تجمعات برشية ناجحة مع اعتبار تفضيالت املالكني
ملواقع حيواناتهم.

مأوى للحمري بناه بعض املقيمني يف مخيم الزعرتي.

ويقدم مخيم الزعرتي يف األردن مثاالً مؤخراً حول إحضار الالجئني
ملختلف أنواع الحيوانات إىل مكان سكنهم .فبالنسبة لكثري من
القاطنني ،متثل الطيور الداجنة التي اشرتوها من سوق املخيم
مصدراً لإلحساس بالوطن ألن كثرياً من املقيمني اعتادوا عىل تربية
تلك الدواجن يف سوريا .حيث يحتفظ الناس بالدجاج كمصدر
للغذاء والدخل ،وقد يحتفظون بها أيضاً لتوليد إحساس من األلفة
ومن املهم جداً أيضاً عدم إغفال جوانب الجندر ،والعمر ،والوضع والرفقة .وتستخدم الحمري ،والخيول لنقل الناس والبضائع .وبنى
الصحي ألفراد العائلة الذين سيتولون رعاية حيواناتهم .فلو كان املقيمون أيضاً مآوي للحيوانات بقرب مأويهم باستخدام الورق
أفراد األرسة هؤالء ممن ينظر إليهم عىل أنهم مستضعفون ،املقوى وألواح القامش وهام من املواد املتاحة واملقدور عليها مالياً.
فعندها يجب أن تكون مــآوي الحيوانات قريبة إيل مآوي
البرش لتسهيل وصولهم إىل الحيوانات .وينبغي موازنة ذلك مع وقد تغريت البنية الهيكلية ملخيم الزعرتي ،كام تغري تصميمه
املخاطر املحتملة التي قد تقع عىل صحة الحيوانات بسبب قرب عرب الزمن مع منو املخيم ،وذلك ما يتيح للمقيمني االحتفاظ
الحيوانات من مآوي البرش .ومن تلك املخاطر انتقال األمراض من بحيواناتهم ،وبناء مآوي لهم .أ َّما يف مخيم األزرق الذي بني
ألغراض خاصة ،وهو ثاين أكرب مخيم لالجئني السوريني يف األردن فال
الحيوان إىل اإلنسان.
يسمح للمقيمني فيه بتشييد أي بناء إضايف ،ولهذا السبب ال ميكن
وتؤثر الظروف املناخية يف قرارات التصميم املتبعة بشأن إيواء االحتفاظ بأي حيوانات سوى الطيور ألنها ال تتطلب أي مساحات
الحيوانات .ففي املناخات الحارة البد من توفري التهوية والظل إضافية ضمن املآوي املتاحة.
املالمئني للحيوانات ،أما البنى والهياكل محكمة اإلغالق فينبغي
استخدامها يف املناخات الباردة .وتتأثر السالمة الحيوانات أيضاً التوصيات
مبوقع الهياكل التي تؤويها ،ولذلك قد يكون من املناسب توفري نرش دليل املعايري واإلرشــادات يف الطوارئ الخاصة باملاشية
أبواب قابلة للغلق لتلك املآوي يف املناطق التي متثل بها سالمة ( )LEGSيف أوضاع الطوارئ معايرياً وأسساً توجيهية لتصميم
التدخالت املعنية بالرثوة الحيوانية وتنفيذها وتقييمها 2.لكنَّ هذه
الحيوانات محوراً مه ًام ومصدراً للقلق.
املعايري لسوء الحظ مل تنفذ عىل أرض الواقع يف حاالت الطوارئ
ومن بعض أمثلة مآوي الحيوانات ما توفرها املنظامت الخارجية إما بسبب عدم وجود معرفة بها أو لعدم وجود التمويل الالزم أو
ضمن االستجابة الباكستانية لحالة الطوارئ عىل أعقاب زلزال لعدم وجود الوقت أو ملجموعة من هذه العوامل .لذلك ،البد من
 2005فقد وضعت املاشية التي نجت من الزلزال يف املآوي بذل جهود منسقة من أجل توعية املنظامت وعامل املساعدات
املجتمعية بعد تطعيمها من أجل منع انتشار األمراض ،وأسس وأصحاب العالقة املعنيني وتعريفهم بهذه األدلــة وتقديم
برنامج جديدٌ أيضاً إلقامة حظرية مصنوعة من الطني والرمل ،االستشارات يف الوقت نفسه للمستخدمني النهائيني حول كيفية
والقش ،وذلك من األساليب املتبعة يف اإلنشاءات املقاومة للزالزل .تعزيز التطبيق العميل لهذه املبادئ التوجيهية.
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وأفضل طريقة لتوفري املساعدة املالمئة للبرش والحيوانات بعد
الكوارث هي من خالل تقديم املشورة للناس أنفسهم فهم يف
النهاية املستخدمون للمساحة واملالكون للحيوانات .ويعرفون
متاماً املواد املطلوبة والرضورية لبناء املآوي املناسبة لحيواناتهم
كام يعرفون التصميم املفضل لها ،بل حتى َّأن بعضهم قد يتمتع
الرا الشواورة l.alshawawreh@napier.ac.uk
أص ًال مبهارات األعامل اإلنشائية والبناء.
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية الهندسة والبيئة املبنية،
وال شك يف َّ
أن بناء مآوي الحيوانات املناسبة سيخفف من احتاملية جامعة أدنربه نابري www.napier.ac.uk
حدوث املشكالت الصحية ضمن التجمعات .أما عن مستوى
 .1يركز بحث املؤلفة أساساً عىل املآوي البرشية ،ومع ذلك ،ظهرت أدلة تفيد إىل َّأن
التخطيط ا ُملس َّبق الذي ميكن فعله
ِ
كمتطلب من متطلبات مآوي الحاجة لتأمني مآ ٍو للحيوانات ال يقل أهمية عن الحاجات البرشية.
الحيوانات يف التهجري ،فسوف يعتمد عىل طبيعة حالة الطوارئ www.livestock-emergency.net/download/1788/ .2
والتعاون مع املجتمع املضيف .ومع ذلك ،البد من الرتكيز عىل رفع

الوعي بني املالكني تجاه جميع القضايا املرتبطة بصحة حيواناتهم
وحاجات مآويهم َّ
هجرين يف مخيامت الالجئني
ألن ذلك سيساعد ا ُمل َّ
عىل التعايش مع الحيوانات بطريقة مأمونة وسليمة واالستمرار يف
االستفادة من التعامل مع تلك الحيوانات.

فهم الخطر يف التفاعالت البرشية–الحيوانية

سارة أوفتشارتشنك-غارستيتسكاه

من املهم فهم دور الحيوانات يف حياة الالجئني ،ومن املهم أكرث فهم املخاطر املحتملة التي تنطوي عليها
التعامالت بني اإلنسان والحيوان والطرق األفضل لخفض هذه املخاطر.
حسـن مـن صحـة
ميكـن للحيوانـات يف مخيمات الالجئين أن ُت ِّ
ٌ
وسـلعة تبـاع وتشترى
اإلنسـان ورفاهـه ،فهـي مصـدر للغـذاء
لقـاء الحصـول على السـلع األخـرى أو أداة اسـتثامرية .وميكـن
للحيوانـات أن تكـون مصـدراً للراحـة النفسـية 1فقـد تسـاعد
الالجئين على املحافظـة عىل هويتهـم الثقافية وقد تسـاعد أيضاً
يف بـدء الالجئين لحيـاة طبيعية .ومثال ذلك الالجئون السـوريون
يف املخيمات يف األردن فهـم على اسـتعداد بـأن يرصفوا جـزءاً ال
بـأس بـه من دخلهم الشـهري لقـاء حصولهم عىل طائ ٍر يؤنسـهم
بزقزقتـه َّ
ألن مثـل هـذا الطائـر يف الثقافـة السـورية هـو الـذي
يحـول املنـزل إىل بيـت دافئ .لكنَّ قرب املسـاحة بين الحيوانات
ٌ
ضعـف عـام
واإلنسـان قـد تكـون مصـدراً للخطـر أيضـاً ،وهنـاك
يعتري فهـم املخاطـر التـي ترتتـب على وجـود الحيوانـات يف
مخيمات الالجئين.

منـوذج للصحـة العامـة نشره يف عـام  1991دالهغريـن
ويقـدم
ٌ
ووايتهيـد مقاربـ ًة لتوضيـح املصـادر املحتملة للمخاطـر املرتبطة
بوجـود الحيوانـات يف مخيمات الالجئين 2.ويبين هـذا النموذج
َّأن حـاالت عـدم املسـاواة يف الوضـع الصحـي للنـاس تحددهـا
سمات مجتمعـة ثقافيـة وسياسـية وبيئية واجتامعيـة وفردية إذ
تؤثـر هـذه العوامـل يف كلٍ مـن املخاطـر املاثلة أمـام الفرد الذي
يحتـك بالحيوانـات كما تؤثـر يف تعرضـه لألمـراض وقدرتـه على
الوصـول إىل املصـادر الرضوريـة لالستشـفاء.

البيئة السياسية/التنظيمية :عىل أوسع نطاق يف هذا السيناريو،
هناك املناخ الدويل والسيايس الوطني والحروب والرصاعات التي
تحدد طبيعة الحركة العاملية للناس ولحيواناتهم معهم (مبن فيهم
املهجرون وأماكن بناء املخيامت) والسياسات املنظامت التي تدير
املخيامت وتدعمها .وسوف يرتتب عىل كل هذه الجوانب آث ٌر يف
الصحة البرشية والحيوانية كام َّأن كفاءة إدارة التفاعالت البرشية
واإلنسانية والحيوانية ستعتمد عىل الهيئات والجهات املوجودة
يف امليدان ودرجة خرباتها يف هذا املجال .فعىل سبيل املثال ،قد ال
يكفي التطعيم وحده ملنع فاشيات األمراض لدى القطعان َّ
(ألن
نجاح برنامج التطعيم يعتمد أيضاً عىل جوانب أخرى مثل تغطية
برنامج التطعيم وتوقيته) لكنَّه عىل أي حال ميكن أن يخفف
املخاطر.
البيئة املادية :ميكن للبيئة التي يسافر فيها الناس وبيئة املخيم
نفسه أن تساهم يف عبء املخاطر ،ومثال ذلك مخيامت الالجئني
األفغان التي أسست يف أوائل عام 1990عىل الحدود الغربية من
باكستان فقد أقيمت يف منطقة تضاريس هامشية فيها مسطحات
مائية تشجع املالريا .ومبا َّأن أفغاَنستان ن َّف َذت يف السابق برنامجاً
ناجحاً يف السيطرة عىل املالريا قبل الحرب السوفيتية األفغانية ،مل
يكن لدى الالجئني الواصلني إىل باكستان أي مناعة تجاه املرض.
وهكذا ،أصبحت العائالت القادمة مع حيواناتها واملخيامت التي
ازداد عدد رؤوس املاشية فيها تعاين من انتشار أكرب للمالريا َّ
ألن
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املاشية قدمت مصدراً جاذباً للبعوض الذي يتغذى عىل الدم فزاد
ذلك من تعداد البعوض 3.وعىل العموم ،قد تتعرض الحيوانات التي
تفر من أصحابها وترشد منهم إىل أنواع جديدة من األمراض التي
مل تكن لديها أي مناعة تجاهها أو قد تنقل بنفسها أمراضاً تعرض
الحيوانات املحلية لخطر اإلصابة بها.

إىل اإلنسان عىل سبيل املثال وقد يؤدي ذلك إىل مخاطر عىل إصابة
اإلنسان ببعض أنواع الديدان الرشيطية .وتزداد مخاطر اإلصابة
بوجود البقر التي قد تدوس عىل الناس أو تركلهم وكذلك الكالب
التي قد تعضهم .ويساهم يف هذه املخاطر التي تجلبها الحيوانات
املزاج العام للحيوان الفردي أو نوعه وساللته واعتياد صاحبه عىل
التعامل معه .ويف الوقت نفسه ،ميكن لجندر الشخص وعمره
وشخصيته وصحته أن تؤثر يف هذا الخطر وتعدله .ومثال ذلك
َّأن النساء والفتيات يف كثري من الثقافات مسؤوالت عن املجرتات
الصغرية (كالغنم واملاعز) والدواجن يف حني يتوىل الرجال رعاية
املوايش.

وميكن للبيئة املبنية أن يكون لها أث ٌر يف مستوى خطر التفاعالت
البرشية الحيوانية .ونادراً ما يوضع يف الحسبان موضوع حضور
الحيوانات يف تصميم مخيامت الالجئني .ففي مخيم الزعرتي يف
األردن ،عىل سبيل املثال ،طور الناس طرقهم الخاصة من أجل
تربية الدواجن وغالباً ما يكون عن طريق تحويل السكن البرشي
ً
لهذا الغرض .وبعدم وجود هذه الفضاءات واملساحات املناسبة وميكن استخدام النموذج املحدد آنفا لوضع خرائط منهجية
واملخصصة للحيوانات ،قد تضعف خدمات اإلصحاح ويرتفع خطر للمخاطر (واملنافع) املتأتية عن التفاعالت بني البرش والحيوانات يف
اإلصابة باألمراض للحيوانات ونقل بعض هذه األمراض إىل البرش .سياق الهجرة القرسية وتحديد كيفية خفض هذه املخاطر سواء عىل
مستوى اتخاذ القرار بشأن موقع املخيامت أم يف تصميمها أو يف
البيئة االجتامعية :العوامل االجتامعية املحددة لتعرض الشخص إنشائها وإدارتها أو عىل املستوى الفردي .ومع َّأن هناك سياسات
للخطر .ومثال ذلك َّأن الثقافة والتقاليد والعادات الدينية تؤثر يف قامئة حول كيفية تقييم تلك املخاطر ،تقدم اإلرشادات التوجيهية
كيفية ذبح الحيوانات وتحديد الشخص الذي يفعل ذلك وتحدد واملعايري الخاصة بالرثوة الحيوانية يف أوضاع الطوارئ إرشادات
طريقة إعداد اللحوم واستهالكها .وقد يؤدي ذلك بدوره إىل تغري شاملة وقوائم للتحقق و ‘شجرات القرارات’ املرتبطة بحامية املوايش
نوع خطر األمراض املعدية والتعرض لخطر اإلصابة الجسدية نتيجة خالل مختلف مراحل االستجابة لحالة الطوارئ4.وكذلك ،وضعت
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني دلي ًال حول تربية
التعامل مع الحيوانات.
املوايش والحيوانات ،ويغطي الدليل موضوعات مشابهة لكنَّ تركيزه
وهناك املواقف واالعتقادات املتعلقة باملامرسات حول الحيوانات يقع عىل املاشية والدواجن5.وال تقدم معايري التخطيط للمخيامت
مثل التصورات الخاصة بكفاءة التطعيامت وهي تتأثر باملجتمع التي قدمتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أي
املبارش أو األرسة وقد يكون لها دو ٌر يف تحديد احتاملية مشاركة توجيهات رصيحة بشأن توفري مكان للحيوانات ،لكنَّها تقرتح أن
الشخص يف السلوكات التي قد تخفض من الخطر .وإضافة إىل تكون األماكن املخطط لها أ) خالية من املناطق التي قد تزيد البيئة
ذلك ،قد يحتاج املرء إىل االعتامد عىل الشبكات االجتامعية (لغاية فيها من خطر انتشار األمراض التي تحملها الحيوانات مثل املالريا
6
التمويل والحصول عىل املعلومات واالتصال باألشخاص وغريها) من وب) أن تتيح مساحة للزراعة صغرية النطاق.
أجل الوصول إىل املصادر مثل الرعاية البيطرية التي ستساعد أيضاً
يف خفض الخطر .ومن هنا ميكن لألفراد الذين يعيشون باملخيامت ومراقبة الحيوانات التي تعيش يف مخيامت الالجئني أو فيها هي
مع العائلة املمتدة أن يحصلوا عىل املساعدة بأرسع مام ميكن ألي الخطوة األوىل يف إدارة املخاطر .وميكن أن يشارك يف عد الحيوانات
شخص أخر أن يحصل عليها إذا كان معزوالً أو إذا وصل مؤخراً إىل وإعداد التقييامت الصحية لها املتخصصني البيطريني املحليني إضافة
املخيم .وميكن للدعم االجتامعي أن يخفض من أثر فقدان الحيوانات إىل املتدربني يف الكشف عن األمراض من املنظامت البيطرية الدولية
وغري الحكومية واملجتمعات املحلية املربية للحيوانات .ومع َّأن
وتحسني التعايف من اإلصابة واألمراض الناتجة عن الحيوانات.
تقييم املخاطر يف تربية املوايش أمر مهم جداً ،يجب عىل النامذج
السامت الشخصية :من املحتمل أن يؤدي التوتر املرتبط باإلجالء أن تتضمن أيضاً تحديد املخاطر الناجمة عن تعامل اإلنسان مع
وبيئة املخيم إىل اإلرضار مبناعة الحيوانات والبرش .وإذا ما امتدت الحيوانات األخرى التي تعيش يف املخيامت (مثل الكالب والقطط
فرتات التوتر ،قد يصبح البرش والحيوان أكرث عرضة لبعض أنواع والطيور التي قد تعيش يف الجوار) .وعىل نطاق أوســع ،ميكن
األمراض التي تحملها األبقار مثل الحمى املالطية أو السل التي االستعانة باملتخصصني البيطريني يف التخطيط لتجمعات الالجئني
قد ال متثل خطراً يف األوضاع الطبيعية .وتعتمد السامت األساسية وإدارتها لغايات تقييم الحاجات األساسية وتنسيق االستجابات
للمخاطر عل نطاق الحيوانات املحتفظ بها يف املخيم وما إذا كانت املحلية التي قد تتضمن التثقيف حول الحيوانات وتوفري الخدمات
الكالب واملاشية موجودة يف أماكن قريبة بعضها إىل بعض أو قريبة للحيوانات مثل الغذاء واملاء واملأوى والرعاية الطبية األساسية.
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الصحة الحيوانية والبرشية يف مخيامت الالجئني الصحراويني

جورجيا أنغيلوين وجينيفر كار

هناك تحديات صحية يف مخيامت الالجئني الصحراويني يف الصحراء الجزائرية تواجه اإلنسان والحيوان
معاً ،وال بد لالستجابات من َّأن تعود بالفائدة عىل الطرفني معاً.
تقـع مخيمات الالجئين الصحراويين بالقـرب مـن تجمـع الصحراويـة عـن السـنة السـابقة َّ
وأن هذه الزيـادة أتاحت فرصة
تنـدوف الجزائـري وقـد تجـاوزت نطـاق املخيمات إىل املـدن إضافـة اللحـوم إىل الوجبـات الغذائيـة بين الحين واآلخـر.
منـذ النُّـزوح الجامعـي لالجئين الصحراويين يف عـام  1975إذ
عبر أالف األشـخاص عقـب ال ِّنزاع يف الصحراء الغربية اإلسـبانية ويشير البحـث الـذي أجرتـه أليـس ويلسـون إىل اعتيـاد معظـم
سـابقاً حـدود الجزائـر ودخلوهـا واسـتوطنوا يف مخيمات الالجئين الصحراويين يف املنفـى (منـذ الطفولـة أو يف العهـد
الالجئين .وبعـد مـرور أربعين عامـاًُ ،تقـدِّر املفوضية السـامية القريـب) على الحيـاة البدويـة يف املخيمات وعلى عمليـة
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين عـدد سـكان املخيـم بحـوايل التوطين التـي سـتنقلهم مـن حالـة الرتحـال إىل حالـة اإلقامـة
1
 173600الجـئ.
وهـو أمـر مسـتحدث نسـبياً بـدأ يف منتصـف السـبعينيات وأوائل
2
الثامنينيات .ومـع ذلـك ،يف أثنـاء التَّهجري الجامعـي األول ،مل ينقل
ويكتنـف كل حالـة مـن حـاالت التَّهجير القسري الجامعـي الالجئـون سـوى عدداً ً
قليلا من الحيوانـات ،وبحلـول العقد األول
مجموعـة فريـدة مـن الظـروف وينشـأ عنهـا تحديـات صحيـة مـن القـرن الواحـد والعرشيـن ،ظلـت مامرسـة الرعـي املتنقـل
مختلفـة .ومـع ذلـك ،يتوجـه منظـور املجتمـع اإلنسـاين الـدويل محـدودة ال سـيام بسـبب طبيعـة البيئـة غير املضيافـة.
وتركيـزه وقـت األزمـات على اإلغاثـة اإلنسـانية وعلى كل مـا
يتعلـق بالبشر وحدهـم .وهكذا ،تكـون حاجات البشر يف وقت وملـا كانـت مخيمات الالجئين مقامـة يف وسـط الصحـراء ،فهـي
اشـتداد األزمـة هـي مـا تحـدد مالمـح االسـتجابات ،إذ يعمـل تحـرم السـكان مـن األمـل يف تحقيـق االكتفـاء الـذايت مـن الغـذاء
املجتمـع اإلنسـاين الـدويل على توفير الغـذاء ،واملـاء ،والحاميـة ،مـا يجعلهم يعتمـدون كثرياً عىل املسـاعدات الدوليـة .ويف الواقع،
واإلصحـاح ،والرعايـة الطبيـة للبشر .وال يعنـي ذلـك تجاهـل ال ميكـن لهـؤالء السـكان ضمان بقائهـم دون دعـم يف مثـل هـذه
وجـود الحيـوان بل الحظنـا َّأن املنظامت اإلنسـانية تذكر ذلك يف الظـروف إال مـن خلال مامرسـات الرتحال ،لكـنَّ طبيعة السـكون
تقاريرهـا الرسـمية وتقييم الحاجات .فعىل سـبيل املثال ،أشـارت وعـدم الرتحـال التـي تفرضهـا مخيمات الالجئين تعرقـل هـذه
إحـدى البعثـات التابعـة لجمعيـات الصليـب األحمـر يف يونيـو /املامرسـات وتقيدهـا .ومـع ذلـك ،ميكـن القـول َّإن هـذه الظروف
حزيـران  1977إىل وجود زيـادة يف أعداد الحيوانات يف املخيامت أدت إىل ظهـور اسـتجابات جديـدة يقودهـا الالجئـون بأنفسـهم.
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بيطريون بال حدود-إيطاليا/جريمانو كاسينا

زيارة لعيادة الطبيب البيطري ،مخيم الالجئني الصحراويني.

الحيوانات ودورها يف تغذية اإلنسان
أعىل بكثري من املوجود لديها يف اإلحصاءات الرسمية التي تقول َّإن
تشري الدراسات التي ُأج ِر َيت عىل الصحراويني إىل َّأن وضع الطوارئ العدد  90ألفاً ،ما يؤكد للمفوضية َّأن هؤالء السكان يعانون منذ
املزمن يف املخيامت يعرقل حل املشكالت التغذوية املنترشة ،وميكن أمد بعيد من ضعف الخدمات.
إدراك هذا الوضع إذا ما مت ّعنا يف مكونات سلة الغذاء املعتمدة
عىل السعرات الحرارية بدالً من أن تعتمد عىل التنوع الغذايئ .وعىل الرغم من اعتامد الصحراويني كثرياً عىل املساعدات الغذائية،
والسبب يف ذلك َّأن هذه املخيامت أقيمت أساساً لتكون مضافة ال ميكن تجاهل امتالكهم للرثوة الحيوانية التي م َّكنتهم عرب قرون
مؤقتة لالجئني والهيئات الدولية عىل حد سواء ،ولذلك مل توضع من الزمن من البقاء يف الصحراء الغربية ،وما زالت الرثوة الحيوانية
اآلليات الالزمة إلقامة منظومات غذائية عالية الجودة .ونتيجة جزءاً ال يتجزأ من هويتهم الثقافية .كام َّأن تربية الالجئني للحيوانات
حمل بالربوتينات الحيوانية وتساعد
ذلك ،أصبح انتشار حاالت فقر الدم املتزايد يف النِّساء يف عمر تزيد من فرصة تناول الغذاء ا ُمل َّ
اإلنجاب من املشكالت الرئيسية التي تتصدر املشكالت الصحية يف يف حل مشكالت سوء التغذية يف املخيامت .ويوجد يف املخيامت
املخيامت .وتقود املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حوايل  80ألف رأس من املاعز واألغنام و 80ألف رأس من اإلبل.
التدخالت لتقليل أعداد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية ويكاد غذاء املاعز واألغنام ينحرص عىل النفايات العضوية املنزلية
الحاد وكذلك يعمل برنامج األغذية العاملي عىل تحسني الوقاية بينام ُترت َُك اإلبل لتقيض شطراً من حياتها يف املراعي القريبة من
من فقر الدم ومعالجة حاالت اإلصابة به باإلضافة إىل تقليل مخيامت الالجئني .ويعني عدم توافر املراعي املناسبة قلة فرص
التقزم وسوء التغذية الحاد املنترش بني األطفال دون الخامسة ،تربية أعداد كبرية من اإلبل للبيع ومن هنا تتبني أهمية املاشية
والنساء الحوامل ،واملرضعات .ومع ارتفاع معدالت فقر الدم يف (اإلبل واملاعز واألغنام) يف مخيامت الالجئني نظراً ملساهمتها
املخيامت بنسبة تصل إىل  %39يف األطفال و %45يف النِّساء يف عمر الكبرية يف زيادة فرص االكتفاء الذايت من الغذاء.
اإلنجاب ،تصبح هذه التحديات أكرث إلحاحاً وصعوبة لعدم وجود
متويل مضمون ،وذلك قد يؤدي بدوره إىل تقليل أعداد حصص ولن تكون التكنولوجيا مشكلة أمام الجهود الرامية إىل تحسني
اإلعاشة وعدم كفاية املؤن التي تأتيهم عن طريق التدخالت مثل تغذية الحيوانات من أجل دعم اإلنتاج غري الكايف من الرثوة
البسكويت عايل الطاقة 3.وباإلضافة إىل ذلك ،تشري نتائج التقييم الحيوانية (وهي حالياً غري كافية) والغذاء املعتمد عليها ،فاإلنتاج
الذي أجرته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف الحيواين ال يتطلب كثرياً من التكنولوجيات ،ومبقدور الالجئني أن
مارس/آذار  2018إىل َّأن عدد السكان يزيد عن  170ألف وهو رقم يستفيدوا من املهارات التي يتعلمونها يف املخيم فيام لو غادروه
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يف يوم ما .ويعد إنشاء مزارع أشجار البان الزيتوين أو كام ُيع َرف
باسم الشوع أو املورينجا واحداً من هذه املرشوعات .وقد
توفر املرشوعات ذات التقنيات العالية مثل الزراعات املائية
مستويات أعىل
زيادة مؤقتة يف اإلنتاج الغذايئ لكنَّها تتطلب
ٍ
من االستثامر ومصادر من الطاقة غري املستدامة من خارج
املخيامت .وهذه األنظمة ال ميكن نقلها بسهولة ،وهي معرضة
للتلف باإلضافة إىل حاجاتها إىل الصيانة املستمرة األمر الذي
يعد صعباً يف السياق املحيل َّ
ألن هذه األنظمة ليست جزءاً من
َّ
الثقافة املحلية.
إن تبني مقاربات مثل مرشوع مزارع أشجار البان الزيتوين تفيد
ك ًال من اإلنسان والحيوان وتقدم استجابة شمولية للظروف
من املعروف عن الالجئني الصحراويني قدرتهم عىل مقاومة االستثنائية كام الحال يف مخيامت الالجئني الصحراويني .وعند
الظروف ،وتسامحهم الديني ،كام أ َّنهم يتمتعون باملهارات مراجعة سلة املواد الغذائية ،ال بد من االنتباه إىل التحديات
التنظيمية وهم أبعد ما يكونون من خاملني .وهذا ما يفرس الخاصة بالرثوة الحيوانية كام ينبغي لألنظمة الصحية يف
إقامة الالجئني لعدة مرشوعات من تلقاء أنفسهم منها مرشوع املخيامت أن تستوعب الظروف الصحية لإلنسان والحيوان
مزارع أشجار البان الزيتوين يف صحراء حامدة الذي تدعمه كثري بهدف تعظيم نطاق املوارد املحدودة وتعزيز التعاون الفعال
من املنظامت غري الحكومية مبا يف ذلك منظمة أطباء بيطريون بني مختلف املنظامت غري الحكومية كام بني املنظامت
بال حدود يف إيطاليا وأفريقيا .وتتميز هذه األشجار التي هي من غري الحكومية والالجئني أنفسهم .وتعد مخيامت الالجئني
فصيلة البقليات بقدرتها عىل النمو يف ظروف شديدة الجفاف الصحراويني حالة استثنائية كام َّأن أدوار اإلنسان والحيوان
باإلضافة إىل فوائدها الكثرية لكل من اإلنسان والحيوان عىل داخل مخيامت الالجئني جديرة مبزيد من البحث باعتبارها
ح ٍد سواء الحتوائها عىل الربوتني ،وفيتامني ج ،وعنرص الحديد ،موضوعات ذات منظور أوسع نطاقاً.
وغري ذلك من املغذيات الكبرية والدقيقة كام توفر هذه األشجار
جورجيا أنغيلوين giorgia.angeloni@gmail.com
حلوالً مستدامة للتنوع الغذايئ وإثرائه.
منظمة أطباء بيطريون بال حدود -إيطاليا
وال شك يف َّأن وجود أعداد كبرية من الحيوانات يف املخيامت  www.veterinarisenzafrontiere.itونائب رئيس منظمة
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يف مخيامت الالجئني .وال تقترص األمراض املرتبطة بالحيوانات
عىل الحيوانات فحسب لكنَّ الحيوانات األليفة قد تكون
قصدُ بهذه الحيوانات الناقلة للعدوى
أيضاً مصدراً للعدوى و ُي َ
القطط والكالب التي تتجول بحرية بني املخيامت وال يقصد
بها الحيوانات الداجنة .وقد أظهرت الدراسات التي ُأجريت
عىل السكان والقطط التي تعيش مع الصحراويني ارتفاع نسبة
األجسام املضادة التي تواجه طفيليات داء املقوسات لكل من
اإلنسان والقطط.
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اإلنسان والحيوان يف مخيامت الالجئني
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دراسة ميدانية حول الهجرة والتن ُّوع
ديريك روبريتسون

إذا متعنا يف رحلة الطيور املهاجرة ،تبني لنا مستوى التعقيد ذاته الذي يسم التَّهجري البرشي ويؤثر فيه.
أنـا محظـوظ ألننـي قضيـت حيـايت يف األماكـن الربيـة والجميلة
أرسـم الطيـور .فأنـا أعشـق الطيـور بأشـكالها املجـردة،
وبتغريدهـا ،وبسـلوكاتها وبهجرتهـا .ولقـد رسـمت الطيـور
وشـاركت يف الدراسـات العلميـة حـول رحلات هجرتهـا مـن
املنطقـة القطبيـة الشمالية وصـوالً ألفريقيـا .ويف عـام ،2015
تقاريـر مـن شـواطئ جـزر البحر األبيض املتوسـط حـول وصول
أشـخاص يائسين إىل الشـاطئ ،وعندئـ ٍذ أدركت أن هـذه الجزر
هـي نفسـها األماكن التي شـاهدت فيهـا رحالت هجـرة الطيور
ورسـمتها بنفسي .فهنـا ،يف هـذه األماكـن ،أنـاس يبحثـون عـن وال يعمـد مراقبـو الطيـور (وال رسـامو الطيـور) إىل مراقبتهـا أو
ملاذ للبقـاء على قيـد الحيـاة سـالكني مسـارات السير نفسـها النظـر إليهـا على الـدوام ،ولذلـك عندمـا أجلس ألرسـم الطيور
التـي تسـلكها الطيـور التـي رسـمتها.
املوجـودة يف املخيـم وحولـه أبحـث عـن الطيـور ثـم أرسـمها.
وكان املشـهد مؤثـراً أن نـرى طيـوراً مهاجـر ًة تحلق فوق أسـوار
وبعـد ذلـك ،على مـدار العـام حـدث أن سـافرت إىل اململكـة تحتجـز خلفهـا بشراً مهاجرين .لكـنَّ عبورهم للبحـار والحدود
املتحـدة وإىل أوروبـا وعبر البحـر األبيـض املتوسـط إىل الشرق يثير جوانـب أخـرى للتشـابه واملقارنـة ومنهـا اسـتجرار األفـراد
األوسـط .ويف أسـفاري هـذه ،كنـت أتحـدث إىل الالجئين اليائسين وافتراس الطيـور املفرتسـة للطيـور املتعبـة األصغـر
ً
والسـكان املحليين واملتطوعين وكنـت أرسـم كل يشء أراه
حجما .فغالبـاً مـا تهاجـر الطيـور واألفـراد حسـب جغرافيـة
مـن أشـخاص وأماكـن وطيـور .وتـؤدي الطيـور حسـبام يقـول املـكان إذ يختـارون أقصر املعابـر ،واالنتقـال مبحـاذاة حـواف
علماء البيئـة دور املـؤرش البيئـي املهـم إذ يقـول العلماء َّ
إن الجبـال ،والسـفر انطالقـاً مـن مراكـز التمويـن واإلمـدادات إذ
َّ
التغيرات التـي قـد تطـراً على تعـداد الطيـور أو هجرتها تشير وجـد كالهما أن األماكـن التـي أعدهـا لهـم البشر مل توفر لهم
إىل حـدوث تغيرات يف البيئـة ميكـن أن تكـون مصـدر قلـق املسـاحة الكافيـة ،فعندمـا كنـت يف املخيمات غير الرسـمية
ـب فـوق أرايض القاممـة ،أو على حـواف الحدائـق،
نص ُ
خطير .واألمـور معقـدة ولكن مثة دراسـات أكادميية تـرى رابطاً التـي ُت َ
أراض هامشـية بين الطرقـات ،رأيـت أشـخاصاً وطيـوراً
يجمـع بني التغير املناخـي والنزاع والتحـركات الهائلـة لالجئني ،أو على ٍ
فجميـع هـذه العوامـل تـؤدي بدروهـا إىل مزيـد مـن الضغوط ُأ ِ ُ
حضروا يف أماكـن ضيقـة ومزعجـة بالـكاد تؤويهـم أو متنحهـم
االجتامعيـة والبيئيـة .ويف هـذه األنظمة ،ينظر علماء البيئة إىل قـدراً مناسـباً للمضي قدمـاً.
الطيـور على أ َّنهـا تشير إىل مـا قـد يحـدث يف عاملنـا .فالطريقة
التـي نتعامـل بهـا مـع التغير املناخـي والنـزوح سـوف تحـدد ويف عـامل نواجـه فيـه قضايا وموضوعـات تفرض علينـا تحديات
هويتنـا واملجتمعـات التـي سـوف نعيـش فيهـا ألجيـال قادمـة .مـن الصعـب التفكير يف حلهـا ،غالبـاً مـا يكـف األشـخاص عـن
التفكير ويغلقـون عقولهـم .لكنَّ الفـن ميكنه أن يجمـع األفكار
ويف أثنـاء أسـفاري ،عملـت مدرسـاً للرسـم يف مـدارس لالجئين بطريقـة تجعـل النـاس يعيـدون النظر يف هـذه التحديـات كرة
يف األردن [انظـر الصـورة خلـف الصفحـة] ،وشـاركت يف تنظيم أخـرى .كما ميكنـه أيضـاً أن يسـتميل مشـاعر النـاس ويحثهـم
األنشـطة الفنيـة للعائلات يف فعاليـات الرتحيـب بالالجئين يف على تقديـر املشـاركة اإلنسـانية والتحديـات املشتركة التـي
اململكـة املتحـدة كما شـاركت يف إقامـة فعاليـات املشـاركة نحتـاج إىل التصـدي لهـا.
الفنيـة لألطفـال غير املصحوبين ببالغين يف مخيـم ‘األدغال’ يف
كاليـه .وكان لـكل فعاليـة مـن هـذه الفعاليات طابعهـا الخاص ديريك روبريتسون derekart@btinternet.com
وتركيزهـا املختلـف .ويف األردن ،حاولـت إبـراز إمكانات التطور فنان الحياة الربية
الشـخيص والهويـة الشـخصية خاصـ ًة لـدى النِّسـاء والفتيـات www.creativepastures.com/migrations
اللايئ يعشـن يف مجتمـع ذكـوري .ففـي اململكـة املتحـدة،
حاولـت مسـاعدة الالجئين يف جعلهـم يشـعرون باالندمـاج
والرتحيـب مـن خلال الرسـم على الجـدران رسـومات قـد
تشـعرهم ‘بالوطـن’ واالنتماء ،ويف كاليـه ،أقمـت فعاليـات
سـاهمت يف إرشاك شـباب مـن الالجئين الذين ليـس لديهم أي
ثقـة يف أي أحـد يف التحـدث إىل متطوعـي الجمعيـات الخرييـة
ملعرفـة مـا هم بحاجـة إليه من مالبس وغريهـا أو أي الخدمات
ميكـن تقدميهـا إليهـم.
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ديريك روبريتسو ن

ما لون الطيور البلقاء؟

زار فنان الحياة الربية ،ديريك روبريتسون ،عائالت لالجئني السوريني والفلسطينيني والعراقيني يف األردن وعقد مقابالت معهم .وقدَّم سلسلة من دروس
الفنون لألطفال السوريني يف درسة لالجئني تحدث فيها عن عمله الفني وعالقة الفن بالبيئة والحيوانات والناس الذين يعيشون ويعملون يف الطبيعة.
“كان األطفال يذكرون أسامء األلوان يل باللغة العربية ثم نكتبها يف الرسوم التمهيدية .ويف وقت الحق من ذلك اليوم ،كنا نركب السيارة وننطلق إىل
الصحراء وهناك كنت أجهز رس ًام متهيدياً لطيور األبلق املهاجرة واملقيمة عىل اختالف أنواعها”.
تضاعفت أعدد السكان يف األردن يف السنوات األخرية وأدت الضغوطات عىل مصادر املياه واالستخدام الجائر لها إىل تصحر بلدات الواحات .ويقاس
هذا األثر مبارشة بالتغري الهائل الذي حدث يف تربية الطيور وتبعاتها عىل الطيور املهاجرة التي عليها اآلن أن تعرب مساحات شاسعة من األرض القاحلة.

دعوة للردود

متخض هذا املوضوع ا ُمل َص َّغر عن مرشوع ’البرش والحيوانات يف مخيامت الالجئني‘ بدعم من منظمة جائزة ويلكوم تراست سيد يف العلوم
اإلنسانية واالجتامعية [ 2016مرجع الجائزة  .]Z/16/Z/205708ويهدف هذا املوضوع ا ُمل َص َّغر إىل جذب انتباه املزاولني وصانعي السياسات إىل
فريق دويل من املساهمني وتحفيز إجراء مزيد
مختلف التفاعالت بني البرش واإلنسان وتسليط الضوء عىل أهميتها يف املخيامت بنا ًء عىل تجارب ٍ
من األبحاث حول املوضوع.

ويرحب املؤلفون مبا يأتيهم من ردود عىل هذه املرحلة األولية للمرشوع من املزاولني والباحثني املعنيني يف أي من املجاالت املختلفة ذات العالقة
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