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الفيضانات والهجرة يف جمهورية التشيك
روبريت ستويانوف وإيالن كيلامن وبابورة دوزي

تهدف اسرتاتيجيات املقيمني يف العادة إما إىل حامية أنفسهم من الفيضانات أو التكيف معها .لكنَّ الهجرة
واسعة النطاق من السهول الفيضية لألنهار مل تلق االهتامم الجدي حتى يف مناطق املخاطر الكبرية.
تحظى جمهورية التشيك باهتامم خاص يف السياق األورويب
نظراً لكوارث الفيضانات التي رضبت البالد مؤخراً وأدت
إىل ظهور حالة الطوارئ عىل مستوى البالد وذلك يف األعوام
 1997و 2002و 2006و 2010و .2013لكنَّ الظروف الجوية
الصعبة والتغري املناخي مل يكونا السبب الوحيد للفيضانات يف
أوروبا الوسطى .فهناك مسببات أخرى مثل السكن واألبنية ومبا أن البيت ال ميكن أن ُيباع والزوجني متقاعدان فليس لهام
الصناعية والنقل وغريها من البنى التحتية وهندسة األنهار الدخل املادي الجيد إلصالحه .فليس مبقدورهام الذهاب إىل
والزراعة يف املناطق املعرضة للفيضانات قرب قيعان األنهار .البنك القرتاض املال لرشاء بيت آخر يف مكان آخر ولن يكون
مبقدورهام البحث عن بيت باألجرة أيضاً بسبب الصعوبات
ور َّكز بحثنا عىل األرس التي تعيش يف  22بلدية صغرية خاصة املالية ذاتها .وهكذا ،مل يعد أمام الزوجان خيار آخر سوى
يف منطقة حوض نهر بيتشڨا الواقع يف شاميل رشق جمهورية البقاء يف التعايش مع الفيضانات .وتعيش ابنتهام وزوجها يف
التشيك .وتشري تحليالتنا املبنية عىل البيانات التي حصلنا أعىل تلة يف القرية حيث يلجأ الزوجان هرباً من الفيضانات.
عليها من األرس إىل زيادة كثافة وتكرار آثار الفيضانات خالل
العقدين السابقني وغالباً ما ُيعزى ذلك (بغض النظر عن ومثال آخر عىل ذلك أب وأم وابنتهام مع زوجها الذين فقدوا
مدى صحة ذلك) إىل التغري املناخي .وعرثنا عىل اسرتاتيجيات بيتهم عام  1997بسبب الفيضانات األكرب التي عمت البالد
ّ
مختلفة كانت تستخدمها األرس يف التكيف مع الظروف
وأرضت بالبيت لدرجة مل يعد قاب ًال لإلصالح .وقد عرضت
ً
ً
ومسايرتها داخل املنزل وخارجه (مثل إقامة املصاطب ورفع الحكومة البلدية املحلية عليهم إسكانا اجتامعيا يف مساكن
األرضيات وبناء مص َّدات املياه).
صغرية وحتى ذلك كان ملدة قصرية فقط .وخالل ثالث
سنوات ،متكنت األرسة بيشء من أموال التأمني واملدخرات
وبعد األرضار التي تلحقها الفيضانات ،كانت رشكات التأمني والقروض ومساعدة األصدقاء من بناء بيت جديد عىل التلة
متتنع عن تعويض أكرث من  %60-50من الخسائر بل كانت األقل تعرضاً لخطر الفيضانات .وهذا مثال عن التعاون
بعض البيوت غري مؤهلة لتعويض التأمني وهذا ما عنى الناجح بني البلدية واملقيمني املحليني الذي يفيض إىل رىض
محدودية فرص إعادة االستيطان لكثري من األرس املتأثرة الجميع .ومل تفقد القرية املقيمني عليها (وهذا يعني أنها مل
بسبب غياب التمويالت الالزمة حتى لو كانوا يرغبون تفقد رضائبها واملساعدات الحكومية) ومل تفقد األرسة شبكة
باالنتقال إىل أماكن أخــرى .وباإلضافة إىل ذلــك ،كانت أصدقائها وال قاعدتها وبقيت جزءاً من املجتمع.
مجموعات األشخاص الذين انتقلوا من أماكنهم يتألفون من
الفئات األكرث تعل ًام ونشاطاً وكانت مغادرتهم (وتخليهم عن وهناك كثري من الناس الذين ال يرغبون يف االنتقال بسبب
بيوتهم) ذات أثر ضار عىل إمناء املجتمع.
التكاليف املرتتبة عىل ذلك وفقدان بيوتهم ومن هنا تعمد
األرس إىل إصالح األرضار بدالً من اتخاذ تدابري مكلفة للتكيف
واحــد من تلك البيوت يقع عىل نقطة التقاء جدولني مع الظروف .وهناك نطاق من استجابات الهجرة بدءاً
صغريين .ويف السنوات األخرية ،كان الجدوالن يف كل ربيع مبن يحقق املكاسب يف االنتقال ومن يستخدم الفيضانات
وصيف تقريباً يفيضان ويغرقان املمتلكات حولهام ،ويقول كعامل محفظ وانتها ًء باألشخاص الذين يرغبون يف االنتقال
الزوجان اللذان يعيشان هناك إن الوضع مل يكن كذلك عندما لكنهم غري قادرين عىل ذلك .وحتى اآلن ،ال يوجد أي دعم
ني البيت إذ مل تكن الفيضانات بذلك الوضع املتكرر.
كان (مثل املساعدات الحكومية أو تخفيض الرضائب) يف
ُب َ
تقول الزوجة “نحن نرغب يف االنتقال إىل بيت آخر لكنَّ هذا
البيت لن يشرتيه أحد ولن تقبل أي رشكة تأمني أن تؤمن
عليه .فليس من مفر من أن نبقى .ليس مبقدورنا فعل أي
يشء آخر”.
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جمهورية التشيك للسياسات التي قد تدعم مثل هذه األرس .يف مجال املخاطر واللدونة والصحة العامة ،كلية لندن
ويف املستقبل ،ستكون هناك حاجة متزايدة لحلول التكيف الجامعية  www.ucl.ac.ukوزميل بحث رئييس يف املعهد
املدمجة األكرث شمولية مع إجراء االتصاالت واالستشارات يف الرنويجي للشؤون الدولية  www.nupi.noوبابورة دوزي
 arobrab@centrum.czمن معهد جيونكس يف األكادميية
الوقت نفسه مع األشخاص املتأثرين.
التشيكية للعلوم www.geonika.cz
روبريت ستانجانوفا  stojanov@centrum.czأستاذ مساعد
يف قسم الجغرافيا االجتامعية والتنمية اإلقليمية ،كلية العلوم،
يتقدم الباحثان بجزيل الشكر لكل من يفيد بروكازكا من جامعة
مندل يف برنو وتوماس دانيك من جامعة بااليك يف أولوموك
جامعة تشارلز يف براغ www.natur.cuni.cz/geography
ملساهاتهم يف إثراء هذه املقالة.
وإيالن كيلامن  ilan_kelman@hotmail.comمعيد

“مستقبل آمن واحد” يف الفلبني
لويد رانكه ومليسا كيتوليو-نافارا

نقل برنامج “مستقبل آمن واحد” الحكومي يف الفلبني عائالت فقريو متأثرة بالكوارث لكنه أخفق يف بناء
األطر الهيكلية الالزمة لتوفري الفرص يف املكان الذين نقلت إليه تلك العائالت.
يف عام  ،2013أصاب إعصار يولندا (املعروف عاملياً باسم
“هايان”) الفلبني وكان شديد الوطأة لدرجة أنه ظهر عىل
شاشات التلفاز يف جميع أنحاء العامل وأرض بالبالد أذ أودى
بحياة آالف األشخاص ودمر املمتلكات التي تقدر خسارتها
بعرشات مليارات الدوالرات .و ُيعدُّ إعصار يولندا واحداً من
أقوى األعاصري التي عرفها اإلنسان بل كان ميثل الوجه الرشير
لظاهرة التغري املناخي.
ويواجه العامل اليوم واقعاً مل يكن متعرضاً للنكبات كام يتعرض
لها اآلن بسبب التغري املناخي .وبالنسبة للفلبني ،سواء َّ
أسمه
الناس قضا ًء وقدراً أم تغرياً مناخياً ،فقد فرضت التجارب مع
الكوارث عىل الحكومة وصانعي القرار فيها رضورة االستعداد
من ناحية القانني والسياسات (إما بتفعيل ما هو موجود
منها أو بسن الجديد) وذلك لجعل البالد مستعدة ملواجهة
الكوارث .وميكن النظر للتغريات اليوم يف تعزيز برامج خفض
مخاطر الكوارث وبناء خطط العمل الوقائية من املستوى
األعىل للمستوى األسفل للقيادة وتأسيس مجالس التنسيق
لتسهيل النرش الرسيع للمعلومات.
ويف اليمني والشامل وعىل املستويني الوطني واملحيل ظهرت
مبادرات وجهود ملعالجة الخلل يف منظومة البالد الدفاعية
تجاه الكوارث وذلك من خالل إعادة النظر يف استخدامات

البالد لألرايض الحرضية والريفية .وينطوي عىل هذا التجديد
اجتثاث عائالت من مكان وزرعهم يف مواقع االنتقال التي
تعدُّ ها الحكومة .ففي منطقة العاصمة الوطنية مانيال ،عىل
سبيل املثال ،حيث ازداد عدد السكان ألسباب شتى منها
الهجرات االقتصادية للعائالت من املناطق الريفية النائية،
أطلقت الحكومة اإلدارية برنامج إسكان لخمس سنوات
( )2016-2011لنقل الناس من املناطق األكرث تعرضاً للخطر
وغري املناسبة إلسكانهم يف مناطق أكرث أمنا وأبعد عن الخطر.
وحظي الربنامج الذي اتخذ اسم “مستقبل آمن
واحد” بالثناء ألنه يهدف إىل إنقاذ العائالت التي
تعيش يف مطواالت املمرات املائية .ويف الواقع ،مل
يتطلب إقناع العائالت الكثري من العناء وبعض
ذلك يعود إىل َّأن هناك ميزانية محددة بالفعل لكنَّ
السبب األهم يعود إىل سقم العائالت مام عانوا منه.
وكانوا راغبني باالنتقال حفاظاً عىل سالمتهم خاصة
بعد أن مروا بتجربة إعصار أونودي عام  2009الذي
أدى إىل فيضان مانيال العاصمة لعمق  30-20قدماً.
وهذه الرغبة التي عربت عنها العائالت ممن كانت
معارضة تاريخياً لالستمرار يف العيش يف مساكنهم
الخطرة متثل تطوراً ينبغي للحكومة أن تستغله
خاصة يف هذا البلد الذي يحتاج إىل كثري من الجهود

