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املساحات املزدهرة :تخضري مخيامت الالجئني

كاري بريكنز وأندرو آدم برادفورد ومييك تومكينز

من خالل دمج مبادرات الزراعة الحرضية داخل بيئات مخيامت الالجئني ،ميكن توسيع مفهوم املأوى
ليشمل توفري الحامية من املناخ ،ما يُسا ِعد يف معالجة أوجه القصور التغذوية ،وزيادة مستويات الكرامة
اإلنسانية ،وتخطيط املساحات العامة وتنظيم استخدامها ،وتحقيق االكتفاء الذايت لالجئني.
ُو ِص َفـــت بعـــض مخيـــات الالجئـــن مبصطلـــح ’املـــدن
العشـــوائية‘ ،1أي أماكـــن خرجـــت مـــن رحـــم الفـــوىض
ُ
وخطط ــت ،إن ص ــح التعب ــر ،ألن تك ــون مؤقت ــة .وم ــع ذل ــك،
م ــع ك ــرة انتش ــار أوض ــاع اللج ــوء املطول ــة ،اكتس ــبت ُســ ُبل
دم ــج الجوان ــب البيئي ــة يف من ــوذج امل ــأوى من ــذ أوىل لحظ ــات
إقامت ــه أهمي ــة جدي ــدة يف اس ــتدامة املخي ــات ع ــى امل ــدى
البعي ــد وأح ــد أركان العالق ــة ب ــن الغ ــذاء والطاق ــة واملي ــاه
التـــي تعتـــر حاليـــاً ذات أهميـــة حاســـمة لحيـــاة الالجئـــن
وكرامتهـــم واســـتدامتهم الزراعـــة الحرضيـــة.

وتناس ــب مب ــادرات الزراع ــة الحرضي ــة خاص ــة االحتياج ــات
ِ
املتنوعـــة ملخيـــم الالجئـــن الـــذي يواجـــه قيـــود املســـاحة
ونق ــص امل ــوارد الت ــي غالبــاً م ــا تك ــون التحدي ــات الرئيس ــية
نفســـها التـــي تواجههـــا املناطـــق الحرضيـــة ،وكان اإلبـــداع
واملهـــارة الالزمـــان لتصـــور املـــزارع العموديـــة املعتمـــدة
ع ــى املي ــاه الهيدرولوجي ــة منخفض ــة الكرب ــون يف س ــنغافورة
أو بـــرك امليـــاه الرماديـــة يف حدائـــق كاليفورنيـــا املنكوبـــة
بالجفـــاف هـــا أســـاس الخـــرة الالزمـــة لتصـــور إمكانيـــة
زراع ــة األغذي ــة يف مخي ــات الالجئ ــن املكتظ ــة .أض ــف إىل
ذلـــك َّأن مشـــاريع الزراعـــة الحرضيـــة عـــادة مـــا تســـتفيد
مـــن مهـــارات الالجئـــن أنفســـهم وخرباتهـــم العمليـــة ،إذ
تضـــم كثـــر مـــن املخيـــات مهـــرة متدربـــن عـــى أعـــال
الزراعـــة والبســـتنة بجانـــب عـــدد ال ُيســـتَهان بـــه مـــن
الراغبـــن يف زراعـــة غذائهـــم بأيديهـــم .وبهـــذه الطريقـــة
ـح الزراع ــة الحرضي ــة س ــبي ًال إلرشاك قاطن ــي املخي ــات
ُتص ِب ـ ُ
يف تنفي ــذ الحل ــول م ــا ُيع ـزِّز زي ــادة االكتف ــاء ال ــذايت وبالت ــايل
رفـــع مســـتويات الـــروح املعنويـــة والرفـــاه النفـــي.

إبــداع تخضري املخيامت يف الواقع العميل

يق ــع مخ َّي ــم دومي ــز يف ش ــال إقلي ــم كردس ــتان الع ـراق ب ــن
املوصــل ودهــوك .وافتتــح هــذا املخيــم يف عــام  2012إليــواء
زهـــاء  30ألـــف الجـــئ ســـوري وكان بحلـــول  2015مـــأوى
ألك ــر م ــن  40أل ــف الجئ .وأقام ــت منظم ــة ليم ــون ت ــري
ترســـت ( )Lemon Tree Trustيف مخ َّيـــم دوميـــز مرشوعـــاً
للزراعـــة الحرضيـــة أطلقنـــا عليـــه اســـم ’إبـــداع التخضـــر‘

و ُيقصــد بــه الربــط بــن إنتــاج الغــذاء وزرع األشــجار وتوليــد
الطاق ــة وتدوي ــر النفاي ــات واملامرس ــات البيئي ــة األك ــر نطاق ـاً
إذ تلق ــت منظم ــة ليم ــون ت ــري ترس ــت دع ــوة للمش ــاركة يف
مب ــادرة تخض ــر املخي ــات والزراع ــة الحرضي ــة م ــن مدي ــر
املخيـــم الـــذي كان شـــخصاً منفتحـــاً يتقبـــل ســـاع األفـــكار
بش ــأن زراع ــة األش ــجار وأع ــال البس ــتنة والزراع ــة وتحس ــن
شـــجع رؤيـــة كثـــر مـــن
املناظـــر الطبيعية .وإ َّنـــه ألمـــر ُم ِّ
الالجئ ــن يزرع ــون حدائ ــق منازله ــم ،بعضه ــا غ ــر م ــريئ يف
مس ــاحات صغ ــرة يف ح ــن متت ــد أخ ــرى إىل األماك ــن العام ــة.
ويوج ــد أيضــاً ب ــن األكش ــاك واملح ــات التجاري ــة يف الش ــارع
الرئي ــي للمخي ــم م ــن يبيع ــون الش ــتالت ومناب ــت الب ــذور.
وعام ــة ،كان ــت الفك ــرة الس ــائدة َّأن املخي ــم مبنزل ــة مدين ــة
قيـــد اإلنشـــاء ،أي كيـــان حـــري متطـــور ســـيكون موطنـــاً
آلالف الالجئ ــن ملعظ ــم حياته ــم.
وإذا م ــا رأين ــا يف أثن ــاء تجوالن ــا يف الش ــارع حديق ــة منزلي ــة
رشـــدُ نا أصحابهـــا بدورهـــم إىل
نطلـــب اإلذن بالدخـــول و ُي ِ
حدائـــق مقيمـــن آخريـــن أو حدائـــق أصدقائهـــم .وعـــى
م ــا يب ــدو أ َّنه ــم كان ــوا يتخ ــذون زراع ــة الحدائ ــق املنزلي ــة
باألغذيـــة وزهـــور الزينـــة كنـــوع مـــن أنشـــطة االســـرخاء.
وبحســـب وصـــف الالجئـــن ،تنبـــع تلـــك املامرســـات مـــن
الرغبـــة يف «تجميـــل املنـــزل» أو تزيـــن «املخيـــم مبناظـــر
جميل ــة» ،وه ــي مبنزل ــة أداة أيضــاً لتولي ــد الش ــعور بامت ــاك
محيطهـــم املبـــارش.
وب ــدالً م ــن ف ــرض خط ــة رئيس ــية لزي ــادة ع ــدد الحدائ ــق يف
املخي ــم ،قررن ــا دع ــم م ــن أب ــدوا بالفع ــل اهتاممــاً بزراعته ــا،
ونه ــدف بذل ــك إىل تش ــجع التوس ــع يف املس ــاحات الخــراء
ً
جيـــا جديـــداً مـــن
وجعـــل البســـتانيني الحاليـــن ُيد ِّربـــون
محب ــي زراع ــة الحدائ ــق .وقدمن ــا التموي ــل إلح ــدى املش ــاتل
الصغـــرة القامئـــة ُبغ َيـــة توســـيع مجـــال األشـــجار والبـــذور
والش ــتالت .ويف املقاب ــل ،و ّزع صاح ــب ه ــذا املش ــتل الب ــذور
واألشـــجار عـــى األرس وكان ذلـــك الرجـــل ضابـــط االرتبـــاط
ملرشوعن ــا ووظفن ــا أيض ـاً امرأت ــن يف املخي ــم لتكون ــا ميرست ــن
لتوزي ــع الب ــذور وتش ــجيع أع ــال البس ــتنة املنزلي ــة.
حديقة املياه الرمادية يف مخ َّيم دوميز ،العراق.2015 ،
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ا

ن

تحديات التنفيذ
هـــذا النحـــو لـــن يكـــون سياســـة ســـليمة بيئيـــاً وحســـب
ً
مـــن أبـــرز التحديـــات التـــي تقابلنـــا ببســـاطة فكـــرة أن ولك ــن م ــن املرج ــح أيضــا أن يقل ــل م ــن تكالي ــف اإلنف ــاق
املخيـــ ت مجـــرد أماكـــن مؤقتـــة .يف حـــ أن زراعـــة عــ نق ــل مي ــاه الــ ف خ ــارج املخي ــم.
األش ــجار يرم ــز إىل املس ــتقبلية والدميوم ــة .وهك ــذا ،ميك ــن
النظ ــر لفك ــرة زراع ــة األش ــجار داخ ــل املخي ــم عــ أ َّنه ــا املنافع والخالصة
رفـــض لســـيناريو املؤقتيـــة واالستســـ م لـــدوام الوضـــع مـــن شـــأن إرشاك الالجئـــ يف نقاشـــات البنيـــة التحتيـــة
الح ــايل .وبوض ــع ذل ــك يف االعتب ــار ،كان م ــن املفي ــد الرتكي ــز الخاصـــة بالزراعـــة الحرضيـــة أن يعـــزز العالقـــات بـــ
م ــع إدارة املخي ــم (مب ــا فيه ــم املنظــ ت غــ الحكومي ــة) مدي ــري املخيــ ت وس ــكانها ،فضــ ً ع ــن االس ــتفادة م ــن
ع ـ املنفع ــة املب ــارشة الت ــي تع ــود م ــن توس ــيع مس ــاحات مـــوارد الخـــ ات واملعـــارف واملهـــارات التـــي ال تســـتغل
التخضـــ مثـــل تنقيـــة الهـــواء وتوفـــ الظـــل والحصـــول ع ـ الوج ــه األمث ــل .وق ــد ع ــادت مناف ــع مب ــادرة التخض ـ
بإيجابي ــات كب ـ ة ع ـ املفه ــوم الع ــام لل ـ وى م ــن خ ـ ل
عـــ األغذيـــة الطازجـــة وتحســـ الصحـــة العقليـــة.
تجمي ــل املس ــاحات أو من ــح الش ــعور بالرض ــا لزراع ــة م ــا
ويف حـــ كانـــت نيـــة إدارة مخيـــم دوميـــز دامئـــاً توفـــ يحبـــه املـــرء مـــن أعشـــاب لوجباتـــه .وقـــد توفـــرت كثـــ
الحاميـــة والســـ مة واملـــأوى واملســـاعدات ،نجـــد حـــاالت مـــن فـــرص العمـــل لقاطنـــي املخيـــم للرجـــال والنســـاء
التغـــا عـــن االكتفـــاء الـــذايت لالجئـــ والكفـــاءة عـــ حـــد ســـواء مـــن أجـــل التفاعـــل مـــع محيطهـــم
والخــ ة بإتباعه ــا اســ اتيجية مركزي ــة تنف ــرد فيه ــا اإلدارة وكســـب الدخـــل .واألهـــم مـــن ذلـــك أن مامرســـة أعـــ ل
بح ــل املش ــكالت .وأب ــرز مث ــال عــ ذل ــك التعام ــل م ــع الزراع ــة ُيع ــدُّ آلي ــة ثقافي ــة للتخل ــص م ــن ش ــعور الخس ــارة
صمم ــة لنق ــل مي ــاه املتأصـــل يف تجربـــة اللجـــوء .وبحســـب قـــول أحدهـــم:
قضي ــة امل ــاء .فبني ــة املخي ــم التحتي ــة ُم َّ
الـــ ف خـــارج املخيـــم بأقـــى رسعـــة وكفـــاءة ممكنـــة « ُتذكـــرين هـــذه الحديقـــة بطفولتـــي وأر  .وهـــي ـــدين
وغالبـــاً بتكلفـــة مرتفعـــة .بيـــد َّأن كثـــ اً مـــن الالجئـــ أيضـــاً بالطعـــام وتربطنـــي مبوطنـــي».
يرغبـــون يف إيجـــاد طـــرق لتحويـــل عـــ األقـــل امليـــاه
الرماديـــة وإعـــادة اســـتخدامها 2ولديهـــم الخـــ ة العمليـــة كاري بريكينز caperkins@smu.edu
قسم األنرثوبولوجيا ،الجامعة امليثودية الجنوبية،
يف هـــذا املجـــال.
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وإضافـــة لذلـــك ،طاملـــا قلـــل مخططـــو املخيـــم الالجئـــ
م ــن تقديره ــم لحج ــم مي ــاه ال ـ ف الت ــي ينتجه ــا املخي ــم
حــ يك ــون مأه ــوالً بالكام ــل ويتلق ــى إمدادات ــه اليومي ــة
مـــن ميـــاه الـــ ب مـــا يـــؤدي بـــدوره إىل زيـــادة حجـــم
ميـــاه الـــ ف يف النظـــم البيئيـــة املحيطـــة .ومـــع ذلـــك،
ف ــإن تواف ــر مي ــاه الــ ف باس ــتمرار يف مخيــ ت الالجئــ
هـــو يف حـــد ذاتـــه فرصـــة ذهبيـــة إذا مـــا ُط ِّبـــق نهـــج
العالق ــة بــ الغ ــذاء والطاق ــة واملي ــاه .وميك ــن أن ي ــؤدي
اس ــتخدام مي ــاه الــ ف إىل تعظي ــم مس ــاحة التخضــ يف
مخيــ ت الالجئــ م ــن خــ ل اس ــتخدام املي ــاه الرمادي ــة
لـــري الحدائـــق املنزليـــة وحدائـــق الســـوق والحراجـــة
الزراعيـــة (مثـــل مصـــدات الريـــاح أو األحزمـــة الشـــجرية
أو البســـاتني) واملحاصيـــل واألشـــجار يف املشـــاتل إذ ميكـــن
أن تس ــتخدم األرس املي ــاه الرمادي ــة بأم ــان ل ــري األش ــجار أو
الحدائ ــق املنزلي ــة .ويكف ــي م ــا تنتج ــه األرسة الواح ــدة يف
املتوس ــط يوميــاً م ــن املي ــاه الرمادي ــة لتغطي ــة احتياج ــات
حديقـــة منزليـــة إذا مـــا أعيـــد اســـتخدام ميـــاه الغســـيل
واالس ــتحامم له ــذا الغ ــرض .واس ــتخدام مي ــاه الــ ف عــ
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