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زال أص ًال يثري الخالفات يف املجال العلمي ،واألسوأ من ذلك بعدي للوضع القانوين لهؤالء املهاجرين لتأسيس ما إذا كان
أن عملية االنتقال تلك سوف تقود إىل تعديل الكيانات باإلمكان متييزهم بشكل أو بآخر كجامعة لها خصائصها
القانونية التي ما زالت تنشط حالياً ،رغم العيوب التي املنفردة عن غريها.
تعرتيها ،يف حامية الالجئني .وأي تغيري عىل األنظمة النافذة
قد يعرض للخطر التقدم املحرز حتى اآلن يف أوائل سنوات وفور تأسيس هذه املقاربة ،سوف تكون الحلول اإلقليمية
القرن الواحد والعرشين .فقد ازداد عدد الالجئني (وفقاً أو ثنائية األطراف املؤسسة املنحى األكرث تفضي ًال للسري
للتعريف الحايل) يف السنوات األخرية ما يعني أن مضاعفة قدماً يف التعامل مع هذه املسألة .وسيعني ذلك العمل
رتجم عىل أرض مع الحكومات املتأثرة حول استحداث الحلول التي سوف
هذا العدد لن يكون ذا فائدة ترجى إذا مل ُي َ
الواقع يف تحسني وضع حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص تتضمن إجراءات التعامل مع الحاالت يف املكان ووضع
املتأثرين.
اسرتاتيجيات التكيف التي يصاحبها التزام حقيقي بخفض
انبعاثات التلوث .ومع َّأن االستجابة اإلقليمية من هذا النوع
ومن ناحية أخرى ،سوف يؤدي تقييد حامية املتأثرين بالتغري قد ال تبدو بالطموح املطلوب ،فستمثل الخطوة األوىل نحو
املناخي إىل تهميش املتأثرين بالظواهر الجيولوجية البيئية بذل مزيد من الجهود الدولية واسعة النطاق.
والتغريات التي تطرأ عليها (سواء أكانت تلك التغريات ناتجة
عن فعل البرش أم ال) وهذا ما قد يكون محورا ً للنقاش ماريا حوسيه فرينانديز mjfernandez84@live.com.ar
القانونية من ناحية املسؤوليات وليس من ناحية حقوق خريجة العالقات الدولية يف الجامعة الكاثوليكية يف سالتا،
األرجنتني www.ucasal.edu.ar
اإلنسان.
ولعل الظروف الحالية ال تسمح إليجاد تعريف للمشكلة
التي ما زال الغموض يحيط بها .فال بد من إيجاد تعريف

املهجرين بسبب العوامل البيئية.
 .1مرشوع التفاقية حول الوضع الدويل لألشخاص ّ
http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced

التهجري كنتيجة لسياسات الحد من آثار التغري املناخي
سارة فيجيل

تتسبب سياسات الحد من آثار تغري املناخ و”الحلول الخرضاء” أيضاً ،مثل :استخدام الوقود الحيوي،
يف التَّهجري.

أدت آثــار تغــر املنــاخ الحاليــة واملتوقعــة إىل ظهــور
موجــة مــن سياســات الحــد مــن اآلثــار التــي قــد تضيــف
بدورهــا  -بالرغــم مــن دوافعهــا الحســنة  -مزيــ ًدا
مــن الضغــوط عــى أرايض أكــر الجامعــات اســتضعا ًفا
اقتصاد ًيــا وبيئ ًيــا واجتامع ًيــا يف املجتمعــات الناميــة.
وتتجــى أمثلــة ذلــك يف دعــوة السياســات الراميــة
إلنتــاج الوقــود الحيــوي إىل امتــاك مســاحات واســعة
مــن األرايض يف بــاد الجنــوب مــا يهــدر حقــوق الســكان
املحليــن ويتســبب يف تهجــر مجتمعــات بأكملهــا.
و ُيتخــذ تغــر املنــاخ ذريعــة لرشعنــة قــدر كبــر مــن وللسياســات الرســمية دو حيــوي يف تحفيــز مــا ُيســمى
مثــل عمليــات التملــك هــذه .ومــن أمثلــة تســليع هــذه “طفــرة الوقــود الحيــوي” .وقــد ض ّمــن االتحــاد األورويب
الطبيعــة :املوازنــات الكربونيــة والســياحة البيئيــة وإنتــاج والواليــات املتحــدة ودول أخــرى يف أولوياتهــم أهدا ًفــا

الوقــود الحيــوي .ويف حــن يســلط مؤيــدو اســتثامرات
األرايض تلــك الضــوء عــى عوائدهــا اإليجابيــة ،يشــر
املعارضــون  -الذيــن يــرون هــذه األفعــال نوعًــا مــن
االســتيالء عــى املــوارد الطبيعيــة ألغــراض بيئيــة  1أو
“االســتيالء عــى املســاحات الخــراء”  -إىل التهديــدات
املختلفــة التــي تفرضهــا مثــل هــذه املامرســات عــى
البيئــة واألمــن الغــذايئ املحــي وســبل كســب الــرزق
2
التقليديــة.
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ترمــي للوصــول إىل أعــى اســتخدام مــن الوقــود الحيــوي الصغــرة يف أعقــاب عمليــات االســتيالء عــى األرايض مــن
يف وســائل النقــل مــع تقديــم حوافــز ماليــة وإعفــاءات أجــل إنتــاج فــول الصويــا .ويوجــد أمثلــة أخــرى كثــرة
رضيبيــة للمشــاركني يف مجــال الطاقــة “النظيفــة” .ومــع عــى ذلــك.
َّأن الدوافــع يف القلــب مــن هــذه السياســات مكللــة
بالنوايــا الحســنة ،إال أ َّنهــا تنافــس مجــال إنتــاج الغــذاء وبعــد التشــاورات املســبقة مــع املجتمعــات املحليــة
وغالبـاً مــا تزيــد مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املحــي وقــد املتــررة كــا هــو شــائع غالبــاً يف الــدول املســتقرة
تــؤدي إىل حــدوث انتهــاكات جســيمة يف حقــوق اإلنســان نســب ًيا ،مثــل :الســنغال ،وعــد املســتثمرون بتوفــر
مثــل :التَّهجــر .ومــع َّأن معظــم تلــك املرشوعــات تزعــم وظائــف شــاغرة وبإقامــة بنيــة تحتيــة مســتقبل ًيا كطريقــة
اســتخدام األرايض الشــاغرة أو الهامشــية ،تظهــر البحــوث لجعــل الســكان يقبلــون بإعــادة توطينهــم طو ًعــا .ومــع
التجريبيــة َّأن تلــك األرايض يف الواقــع تكــون غالبــاً ذلــك ،قــد يتحــول إعــادة التوطــن “الطوعــي” إىل إعــادة
مأهولــة بالســكان أو غابــات أو مراعــي أو ُيســتفاد منهــا توطــن قــري يف أعقــاب نتيجــة غــر متوقعــة.
بوصفهــا مــوردًا مجتمع ًيــا.
ومــع رضورة أن يــويل محللــو العواقــب االجتامعيــة
عواقب االنتقال
مزيــدا مــن االهتــام للتهجــر
الســتثامرات األرايض
ً
َّ
أدرك البنــك الــدويل أن التَّهجــر ميثــل أحــد مخاطــر بوصفــه نتيجــة لهــا ،عــى الباحثــن واملامرســن يف مجــال
اســتثامرات األرايض وخاصــة يف الــدول ذات الحكــم الهجــرة ألســباب بيئيــة توســيع مجــال تحليالتهــم.
الضعيــف التــي ال تحــدد الحقــوق يف األرايض تحديــ ًدا والالفــت للنظــر أ َّنــه بالرغــم مــن ضبابيــة أســباب
املهجــرون النتائــج
ً
واضحــا 3.ويف  ،2007قــدَّ ر مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص التَّهجــر وتداخلهــا غالبــاً ،يلقــى َّ
املعنــي بحقــوق الشــعوب األصليــة َّأن التوســع يف نفســها .و”التَّهجــر بســبب االســتيالء عــى املســاحات
اســتخدام الوقــود الحيــوي بــات يهــدد أرايض  60مليــون الخ ـراء” مثــال واضــح عــى التداخــل بــن التصنيفــات
فــرد مــن الشــعوب القبليــة و وســبل كســب الــرزق التقليديــة للتهجــر القــري (النـزاع ،والتنميــة ،والبيئــة).
املتاحــة لهــم 4.ومــع ذلــك ،مل تــدرج قضيــة التَّهجــر
بســبب هــذه االســتثامرات “الخــراء” إال يف قامئــة آليــات الحامية الراهنة وال َّثغرات
العواقــب الســلبية وحســب .وباإلضافــة إىل ذلــك ،قــد أجريــت محــاوالت للســيطرة عــى اآلثــار الســلبية
تضيــف آثــار مشــاريع البنيــة التحتيــة هــذه مزي ـ ًدا مــن ألنشــطة االســتيالء عــى األرايض وإجراءاتهــا مــن خــال
الضغــوط عــى البيئــات الهشــة مــا ســيؤدي إىل زيــادة وضــع قواعــد ســلوك ومبــادئ تحكــم االســتثامر الزراعــي
املســؤول الــذي يحــرم الحقــوق وســبل كســب الــرزق
حــركات التَّهجــر.
واملــوارد 6.وحتــى نحقــق نتائــج “مربحــة لجميــع
ويف إندونيســيا وماليزيــا وبابــوا غينيــا الجديــدة والهنــد ،األطـراف” ،يالحــظ تــداول موضوعــات مثــل الشــفافية يف
صــار الطلــب املتزايــد عــى زيــت النخيــل لتصديــره ســب ًبا املفاوضــات واحــرام الحقــوق يف األرايض القامئــة وتقاســم
يف تهجــر ماليــن الشــعوب األصليــة مــن أراضيهــم .ويف املنافــع واالســتدامة البيئيــة وااللتـزام بسياســات التجــارة
كولومبيــا ،اســتخدمت القــوات شــبة العســكرية الخــوف الوطنيــة .ويشــر ذلــك إىل َّأن الحكــم الرشــيد مــن شــأنه
را تقليــص عمليــات الطــرد والتَّهجــر مــن املجتمعــات
والعنــف لتهجــر املجتمعــات األفريقيــة الكولومبيــة قـ ً
مــن أجــل إنتــاج قصــب الســكر واملنيهــوت .وقــد زعــم الريفيــة .ومــع ذلــك ،فالطابــع الطوعــي لتلــك املبــادئ
منتــدى تنميــة املجتمعــات العرقيــة َّأن  %14مــن جميــع يجعــل تتبــع غــر امللتزمــن بهــا أو تجرميهــم صع ًبــا أو
الالجئــن الذيــن دخلــوا تايلنــدا قادمــن مــن بورمــا مسـ ً
ـتحيل .ومــع إمكانيــة تطبيــق آليــات الحاميــة القامئــة
را بســبب للمهجريــن بســبب النزاعــات أو أعــال التنميــة أو
أثنــاء عامــي  2006و 2007قــد َّ
هجــروا قــ ً
5
حملــة اســتخراج الوقــود الحيــوي مــن نبــات الجاتروفــا .التدهــور البيئــي يف نهايــة األمــر ،مثــة حاجــة لالعــراف
ً
فهــا جيــ ًدا وقياســها
وشــهدت الربازيــل – وهــي مــن أكــر منتجــي اإليثانــول بحــركات التهجــر تلــك وفهمهــا
يف العــامل  -باملثــل تهجــر ماليــن مــن مالــي املــزارع قبــل أي يشء.
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أبناء مجتمع كيكوينش يف وادي البولوتيش ،غواتيامال ،ترمق أنظارهم األرض التي ُأخ َ
يل مجتمعهم منها.

وبالنظــر إىل االرتفــاع املتزايــد يف مامرســات االســتيالء الوطني للبحث العلمي يف مركز الدراسات العرقية والهجرة،
عــى املســاحات الخــراء يف جميــع أنحــاء العــامل ،مثــة جامعة لييجwww.cedem.ulg.ac.be .

حاجــة لتخطــي تصنيــف التَّهجــر بســبب العوامــل
البيئيــة مــن أجــل إدراج آثــار سياســات الحــد مــن تغــر
ً
عامــا مؤثــ ًرا عــى نتائــج التَّهجــر أو
املنــاخ بوصفهــا
قــرارات املهاجريــن.

وال تقلــل دعــوى تحميــل الدولــة مســؤولية فــرض
قواعــد مســتدامة اجتامع ًيــا عــى هــذه االســتثامرات مــن
مســؤوليات املســتثمرين واملســتهلكني األخالقيــة واألدبيــة
يف دول الشــال أيضـاً وال ســيام عندمــا تكــون سياســاتهم
“الخــراء” ســب ًبا رئيســ ًيا يف تهجــر فقــراء الريــف مــن
أراضيهــم .ويجــب أن تكــون أنظمــة التصديــق الشــفافة
واملنســقة تنســي ًقا جيــ ًدا التــي تكفــل مبــادئ حقــوق
اإلنســان وآليــات الحاميــة ملــن هــم أكــر اســتضعا ًفا
ً
رشطــا الســتهالك منتجــات هــذه االســتثامرات.
سارة فيجيل  Sara.Vigil@ulg.ac.beزميلة باحثة يف الصندوق
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