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البرش والحيوانات يف مخيامت الالجئني

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.
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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.
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