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إعادة التوطني بعد وقوع الكوارث يف املناطق الحرضية ببوليفيا

جيام سو

قد تكون برامج إعادة التوطني بعد وقوع الكوارث غري مناسبة وغري ف ّعالة وغالباً ما تفاقم استضعاف الناس
بفعل آثار تغري املناخ.

يف أعقاب الكوارث املناخية الواقعة يف مدن بالد الجنوب،
غالباً ما ُيثل إعادة التوطني “الخيار املفروض” عىل سلطات
املناطق الحرضية .لكنَّ األبحاث التي جرت يف كوتشابامبا
تكشف أسبا ًبا كثرية وراء إخفاق برامج إعادة التوطني يف
تشجيع الناس عىل الهجرة وكيف ميكن أن ترتك هذه الربامج
الناس يواجهون ظرو ًفا معيشية غري مريحة ومتقلقلة تزيد
استضعافهم.

املناطق الحرضية التي تبعد  35كم عن مناطقهم .وعرض
مبلغ خمس آالف دوالر أمرييك عىل كل رب أرسة كحافز
لالنتقال (حيث  320دوالر أمرييك متوسط الدخل الشهري
لألرسة) و ُب ّلغ السكان أ َّنهم لن يحصلون عىل الدعم إلعادة
بناء منزلهم وأ ًّنه ال يحق لهم بيع منزلهم أو إعادة بناءه ألكرث
من طابق واحد فقط إذا ما قرروا البقاء.
ورفضت كثري من األرس املبلغ املذكور(خمسة آالف دوالر
أمرييك) ومل ينتقلوا من منازلهم .ويرجع السبب الرئييس يف
إخفاق برنامج إعادة التوطني إخفا ًقا كب ًريا إىل اعتامده عىل
الفرضية التي تزعم وجود عالقة سببية مبارشة بني معلومات
املخاطر وتصورات املخاطر واالستجابة لها .بيد أن هذا
الربنامج تصوير ساخر للسلوك البرشي املتجاهل للعمليات
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية التي قد تشجع
الناس عىل العيش يف املنطقة “الخطرة”.

ويف  ،2008أرض انهيار أريض رض ًرا بال ًغا بنحو  85أرسة يف
مجتمع مدينة كوتشابامبا الفقري ذي الكثافة السكانية
العالية .وأشار كثري من قاطنيه إىل العالقة الوثيقة التي تربط
هذا الحدث بزيادة معدل هطول األمطار التي يراها كثريون
 برصف النظر عن عمرهم أو جنسهم أو عرقهم أو ديانتهمأو وظيفتهم  -مرتبطة بدورها بحالة تغري املناخ .وبات
دارجا عند املهنيني والعامة عىل
مصطلح تغري املناخ مصطلح ً
حد سواء يف بوليفيا وليس هذا غري ًبا يف بوليفيا التي تعد من
الفوائد امللموسة للعيش يف مناطق خطرة
أكرث الدول املترضرة من تغري املناخ.
يرغب الناس غالباً يف العيش يف املناطق الحرضية “الخطرة”
وبعد االنهيار األريض ،وضعت بلدية كوتشابامبا خريطة إذا توفرت فرص كبرية مدرة للدخل وأتيحت الخدمات وكان
مخاطر لألماكن التي تبني أ َّنها مناطق “شديدة الخطورة” الغذاء أرخص عمو ًما .ومع ذلك ،تربز األبحاث التي أجريت يف
أو “منخفضة الخطورة” .ولكن اإلشكالية
يف تصوير هــذه الخريطة لالنهيارات
األرضية عىل أ َّنها ظاهرة طبيعية متجاهلة
التساؤالت السياسية أو االجتامعية عن
أسباب كون هذه الفئة من السكان التي
تتعرض لها أكرث استضعا ًفا بفعل آثار
تغري املناخ عن غريهم وبهذا صارت هذه
الخريطة تشري ضمنًا إىل “الفرار” من
املنطقة املترضرة عىل أ َّنه الحل الوحيد
املناسب.
وقد وزعت خريطة املخاطر عىل السكان
كوسيلة لتشجيع من يعيشون يف املناطق
“شديدة الخطورة” عىل االنتقال إىل
مخيم ما بعد التعرض لخطر االنهيار األريض يف منطقة كوتشابامبا.
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كوتشابامبا أيضاً َّأن “التعلق باملكان”  -املرتبط بشعور الفرد لربنامج إعادة التوطني التي حجمت قدرتهم عىل االنتقال
بالهوية واالنتامء  -يثبط عزائم الناس بشدة عن االنتقال .بعيدًا عن املنطقة.

غيام سو

“بنيت هذا املنزل ،فكيف يل أن أبيعه؟  ..وال تريد أمي املحارصون يف عامل النسيان
كذلك بيعه ملا يحمله يف جنباته من ذكريات ،فقد نشأنا يعزف السكان الذين يعيشون يف املناطق “شديدة الخطورة”
هنا ،وعكفوا عىل تربيتنا هنا وهم ال يرغبون يف االنتقال” .عن االنتقال ملا سيتكبدونه من خسائر جسيمة يف استثامراتهم
التي أنفقوها لبناء منازلهم .وباإلضافة إىل ذلك ،مبلغ خمسة
(أحد السكان املحليني)
اآلالف دوالر أمرييك الذي عرضته عليهم البلدية أقل بكثري
“أحب هذا املنزل ،وأحب فكرة كوين ترعرعت فيه منذ أن من قيمة منازلهم واألرض املقامة عليها.
كنت فتاة صغرية .وقد خضنا مغامرات كثرية هنا ،ووقعت
أحداث كثرية هنا ،لذا فقد عشت ذكريات جميلة يف هذا وبعد مرور ثالث سنوات عىل االنهيار األريض ،مل يضطر
السكان الذين رفضوا االنتقال إىل أكرث من مجرد تدعيم
املنزل”( .إحدى السكان املحليني)
جدران منازلهم وأسقفتها باألعمدة الخشبية و/أو إخفاء
ولكن املشكلة تكمن يف أن تحديد مدى فاعلية برامج إعادة األماكن املترضرة باألغطية .فهم ال يرون إعادة بناء منازلهم
التوطني ليست دامئًا
حرصا عىل محليل التكلفة والفائدة ذا جدوى ألنهم يعتقدون َّأن االنهيارات األرضية ستحدث
ً
بشأن جدوى االنتقال أو البقاء .وبعض السكان أرادوا مجددًا ولن متنع أي إنشاءات الرضر الذي سيحل.
االنتقال ولكنهم عجزوا عن تحقيق ذلك بسبب اآلثار السلبية
“ملاذا ننفق األموال يف البناء ومن املتوقع تكرار ما حدث،
ويف الغالب سيحدث مرة أخرى ... .نحن نعيش يف املنطقة
الحمراء هنا .فهذا استثامر عديم الفائدة  ...كنا نفكر يف بيع
[املنزل] ولكنهم لن يسمحوا لنا حتى ببيعه ( ”...أحد السكان
املحليني)
وهكذا ،يحيا السكان غالباً يف ظروف معيشية غري مريحة
ومتقلقلة تزيد استضعافهم بسبب آثار تغري املناخ وتضعهم
يف مخاطر جسيمة ناتجة عن الكوارث املستقبلية.
وتكمن املشكلة يف مسألة السلوك البرشي قارص الفهم الذي
مييز برنامج إعادة التوطني .فهو ال يراعي األسباب الكثرية
وراء اختيار الناس للعيش يف املناطق “الخطرة” وال يراعي
اآلثار غري املبارشة والضارة التي قد ُيخ ّلفها إعادة التوطني
عىل من اختاروا البقاء يف موطنهم .ولهذا ،فأي تدخل بعد
وقوع الكوارث يستقي من فهم األشياء الكثرية التي يقدرها
الناس ويدمجها يف برامجه ً
بدل من اعتبارها غري ذات صلة أو
معرقلة للتدخل املثمر.
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جدران مدعومة ،ما بعد االنهيار األريض ،كوتشابامبا.

