
	

	

 براعم أمل خضراء: حدیقة معرض تشیلسي للزھور
تحتفل ببراعة الالجئین السوریین  

2018أبریل  28من صحیفة دیلي تلغراف،   
 

عادًة ما ینخرط مصممو معرض تشیلسي للزھور، والذین یقومون بإنشاء الحدائق للمؤسسات الخیریة أو  
لعدة أشھر قبل تقدیم تصمیماتھم األولیة. الرعاهغیرھا من المنظمات غیر الھادفة للربح، بأنفسھم في عالم   

لصالح الصندوق  Avenue	Mainقة في منطقة ومع ذلك، لم یكن لدى توم ماسي، الذي یقوم بعرضھ األول في تشیلسي لحدی
، سوى أسبوعین لتقدیم خطتھ قبل الموعد النھائي لمعرض الجمعیة البستانیة الملكیة Lemon Tree Trust االئتماني

)RHS.(  
 

في كل من الوالیات المتحدة وقد قام ھذا الصندوق االئتماني، الذي ھو عبارة عن مجموعة ذات مقار 
والمملكة المتحدة وتعمل في إنشاء مشروعات تجریبیة في مجال الزراعة الحضریة والمساحات الخضراء 

االحتفال ببالمجتمعات المحلیة للنازحین، بتزویده بموجز واضح ینص على: أنھم یریدون إعداد حدیقة تعني 
ینشؤون الحدائق في ظل ظروف قاسیة في مخیم دومیز بإقلیم الذین وبمرونة الالجئین المقیمین وبراعتھم 

درجة مئویة وتنخفض إلى ما  40كردستان شمال العراق، حیث تتخطى درجات الحرارة في فصل الصیف 
.2015دون درجة التجمد في فصل الشتاء، وحیث یوفر الصندوق ھذا الدعم البستاني منذ عام   

حلة بحثیة إلى المخیم، إال إنھ قد حالفھ الحظ بوجود أرشیف كبیر لدى لم یكن ھناك وقت أمام ماسي للقیام بر
تطور من قد الصندوق االئتماني یضم فیدیوھات ولقاءات ولقطات تم التقاطھا في مخیم دومیز، والذي 

نسمة اآلن. 26000إلى مدینة قویة تعدادھا  2012مستوطنة خیام في عام   
 

من الغبار، والتي شملت  التي تم تنظیفھامستخدمة لتقسیم قطع األرض وقد استفاد ماسي من مجموعة المواد ال
الكتل الخرسانیة واأللواح الخشبیة وشرائط البالستیك والقماش المشمع وغیره من المواد، كما استفاد من 

اصر میزات موارد المیاه المحلیة وشبكة قنوات المیاه الرمادیة المفتوحة المتقاطعة عبر المخیم إلنشاء العنم
الرئیسیة للتصمیم.  

 
ویقول ماسي، "كان الشيء الوحید الذي شعرت بأنھ األكثر أھمیة ھو تحقیق التوازن بین تضمین اإلشارة إلى 

"فنحن نستخدم خشب الصنوبر لتسقیف السقیفات  حدائق الالجئین ووجود اللمسة الزخرفیة لمعرض زھور تشیلسي.
ورة المدرجة من الخرسانة، والتي یتم إنشاؤھا وتشییدھا مع إیالء االنتباه إلى التفاصیل، والمقاعد، بینما یتم بناء األرصفة والناف

."معرض زھور تشیلسيحیث سترتقي في مستواھا إلى مستوى حدیقة   
 

ق إلنشاء الحدیقة في المخیم، حیث قد تم إعادة تشكیل قنوات وُیعد التصمیم النھائي عبارة عن تركیب  ُمنسَّ
المیاه الرمادیة (میاه الصرف الناتجة عن األنشطة المنزلیة غیر الصرف الصحي) على شكل مسارات مائیة 

أنیقة تربط النافورة المستوحاة من طابع المعمار اإلسالمي بالبركة ذات الشكل الھندسي الموجود داخل 
م الجدار األخضر المكون من مزیج من أشجار مثمرة وأشجار السقیف ة المشیَّدة من الفوالذ والخشب. وُیقسَّ

زینة بشكل دقیق للغایة في شكل شبكي للتمییز بین أنواع الحاویات ُمعادة االستخدام في أغراض مختلفة 
اف، والتي تشمل نباتات وتقنیات الري المستخدمة في حدائق دومیز. وتحتضن المزروعات التي تتحمل الجف

اآللیوم المحلیة والخشخاش وكذلك الرمان واللیمون والتین، الورود الدمشقیة المتداخلة على حدود األعشاب 
والنباتات المعمرة.  

وقد تم إعداد قائمة النباتات بمساعدة الجئ سوري كان ضمن الموجة األولى من الالجئین السوریین ُیدعى 



	

	

ساعات سیًرا على األقدام مع  10ات قد فر من دمشق منطلًقا في رحلة استمرت سامي یوسف، وھو عالم نب
زوجتھ وطفلیھ التوأم البالغین من العمر ثالث سنوات لبدء حیاتھم الجدیدة في خیمة لیس بھا كھرباء أو میاه 

جاریة.  
 

-كان یوسف أحد األشخاص األوائل الذین حصلوا على إذن إلنشاء حدیقة  اء الترشید الُمتبَّع ولكن نتیجة إجر 
الستخدام میاه الشرب، كانت السلطات تقاوم فكرة أي زراعة. ومع ذلك فقد أقنع یوسف السلطات المعنیة بأنھ 

، ومن ثم فقد مأل قطعة (میاه الصرف الصحي) المیاه الرمادیةقنوات من الممكن زراعة النباتات باستخدام 
نوع نبات قام بجمعھا من  100م) بحوالي  10× م  1.5ا (قدمً  33× أقدام  5األرض خاصتھ التي مساحتھا 

التالل المحیطة بتلك األرض، والتي تقع في البقعة الحیویة للتنوع الحیوي في سھول بالد ما بین النھرین.  
نة في المعشبة الموجودة في جامعة  وُتعد بعض من ھذه النباتات جدیدة في مجال العلوم، وھي اآلن ُمخزَّ

رة التي حصل فیھا یوسف على وظیفة كباحث ومحاضر غیر متفرغ في مجال الحفاظ على دھوك المجاو
البیئة النباتیة والتنوع الحیوي.  

 
 
وقد شجع یوسف الالجئین اآلخرین على زراعة أشجار الظل مثل شجرة المیلیا واألوكالیبتوس. وفي البدایة، 

االستمرار في العیش بالمخیم، وكان المخیم بالنسبة لھم كان البعض متردًدا ألنھم رأوا أن زراعة شجرة یعني 
بالتأكید مجرد نقطة انطالق.  

 
ومع ذلك، كان یوسف یعلم أن األشجار سریعة النمو ستحسن من محیطھا المباشر بشكل سریع للغایة وقد قام 

ویقول نبتة من المشتل الزراعي والمشتل الحراجي بجامعة دھوك.   2000ھو شخصیاً بتوفیر حوالي 
بالمملكة المتحدة، "عندما وصلنا  Lemon Tree Trustالدكتور میكي تومكنز، مدیر الصندوق االئتماني 

، رأینا ظلة مجموعة من األشجار ورأینا الفارق الذي أحدثتھ."2015إلى دومیز في عام   
 

ة یاردات أمام ھ سوى شرائط ضیقة بطول عدبداع العائالت، فالبعض لم یكن لدیكما أنھم شھدوا أیًضا إ
المباني الخاصة بھ، وآخرون ضموا قطًعا أكبر من األرض واستخدموا مجموعة من الحاویات ُمعادة التدویر 
بدًءا من أنابیب المواسیر والقوالب الخرسانیة والزجاجات البالستیكیة إلى الُعلب الصفیح وأعمدة اإلنشاءات، 

لزراعة النباتات علیھا وداخلھا.  
 

قائلة، "لقد ركزنا في البدایة  Lemon Tree Trustھانت، مؤسس الصندوق االئتماني  وتوضح ستیفاني
على مساعدة األشخاص في زراعة الفاكھة والخضروات وبدأنا مع األشخاص الذین كانوا یعملون في البستنة 

شتملت بالفعل." "وقد اتضح أنھم یریدون البذور من أجل الحصول على الزھور أكثر من أي شيء آخر." وا
تھم بمعظم المنازل على الورود الدمشقیة وأشجار اللیمون والیاسمین العطري والزیتون  النباتات التي ذكرَّ

والبرتقال واألعشاب المختلفة. وبدأ الصندوق االئتماني بتوزیع أشجار اللیمون والبذور واألدوات، ثم في عام 
للتو جائزة الحي، تنظیم منافسة للحدائق. ، اقترحت ھانت، التي حصدت حدیقة عائلتھا في داالس2016  

 
 50"لم یكن لدینا أدنى فكرة عما إذا كان ھناك أحد سیسجل، ولكن مما أثار دھشتنا أنھ كان ھناك إقبال من 

عائلة للمشاركة في ذلك األمر. ومن ثم أصبح المنزل بالنسبة لالجئین، كما ھو بالنسبة لبقیتنا، المالذ الذي 
تت قدرتھم على التعبیر عن أنفسھم من خالل الحدائق أمًرا مذھالً." وقد انتھى األمر في یسكنون إلیھ، وبا

فئة، بما في ذلك أفضل حدیقة للتنوع الحیوي، والتي لم یكن من  20نھایة المطاف بتصنیف ھذه الحدائق إلى 
المفاجئ فوز یوسف بھا.  

 
 



	

	

أردنا أیًضا أن ُنظھر للمانحین ووكاالت األمم  وكان لدى الصندوق االئتماني أجندة عمل أخرى أیًضا. "لقد
لكتابة وثیقة سیاسة. وتجدر اإلشارة إلى أن لوكاالت  ُتعد منافسة الحدائق بدیالً قوًیاالمتحدة ما یمكن فعلھ. و

المعونة األخرى أولویاتھا الخاصة، والمتمثلة في توفیر الخیام والبطاطین واألطعمة المجففة. ونحن نقول أنكم 
ة إلى جعل الزراعة والخضرة في طلیعة االستجابة لألزمات ألنھ كلما تم زراعة األشجار وغرس بحاج

البذور في األرض بشكل أسرع، حان تمكن األشخاص من إطعام أنفسھم واستعادة كرامتھم على نحو 
أسرع."  

 
صة ھؤالء شأن ق وبالنسبة للسیدة ھانت، فإن عرض حدیقة معرض تشیلسي للزھور تمثل فرصة "إلعالء

یتم  ن للغایة ومد جسور التواصل بینھم وبین العاملین في البستنة في جمیع أنحاء العالم".الالجئین المبتكری
 22تنظیم منافسة ھذا العام على مستوى خمسة مخیمات ومن المقرر اإلعالن عن الفائزین في "یوم جوائز تشیلسي"، الموافق 

.)lemontreetrust.orgلى مایو (حیث سیتم نشر الحدائق الفائزة ع  
 

وقد تمكَّن ماسي أخیًرا من زیارة الحدائق واحتساء الشاي مع مالكیھا في الشھر الماضي. وأسفرت الرحلة 
الُمھَمل)، عن إضافة نباتین إلى قائمة النباتات، وھما شوك الحلیب (شوك مریم) والخبیز العادي (الخبیز 

وكالھما ُیزرع على نطاق واسع ھناك. ومع ذلك، فإن الفائدة األساسیة من ھذه الزیارة ھي أن ماسي سیكون 
قادراً على مشاركة مالحظاتھ الشخصیة مع الجمھور خالل حدث أسبوع تشیلسي.  

 
موضًحا أنھ قد تم ومثلھ مثل السیدة ھانت وفریقھا، اندھش ماسي من عمل الالجئین. فیصف إحدى الحدائق 

تصمیمھا في نمط شبكي بطریقة صحیحة، مع زراعة محصول واحد في كل قسم.  كم أشار إلى وجود بركة 
صغیرة ُمبلَّطة بشكل احترافي، حیث یمكن للمالك خلیل وعائلتھ الجلوس وتدلیة أقدامھم في الماء البارد.  

طفالً، والتي عرضت لھ صوراً لوردة دمشقیة  14وبعد مسافة في نفس الشارع، نجد حدیقة أیھان التي تعول 
مزدھرة في حدیقتھا في سوریا ثم أشارت إلى نفس الشجیرة التي تنمو في أرضھا في دومیز. ویعرب ماسي 
عن دھشتھ قائالً، "تخیل حضور ذھنك لدرجة تذكر اصطحاب بذور وردتك المفضلة معك في الوقت الذي 

تكون مضطًرا فیھ للفرار من الصراع".  
 
 
	


