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معالجة سياسات الربط بني املناخ والهجرة والرصاع
راشيل فورلو

ُيعدُّ فهم دور الحكومات الوطنية أمرًا حاساًم لوضع التدخالت السياسية والربامجية األكرث فعالية ملعالجة 
أسباب شح املوارد والنزوح.

لطاملـا زعـم الباحثـون وصنـاع السياسـات أّن مّثة صلـًة مبارشة 
بـني تغـري املنـاخ والهجـرة والـرصاع. ومـع ذلـك، فقـد أهملت 
اسـرتاتيجيات السياسـات والربامـج القامئـة عـىل هـذا االرتباط 
الـدور املهـم للحكومـات الوطنيـة يف خلـق الظـروف لشـح 
املـوارد الطبيعيـة التـي تفاقمـت بسـبب تغـري املنـاخ1. ففـي 
حالتـي اليمـن ودارفـور، حيـث اسُتشـِهد بالتغـريات البيئيـة 
كعوامـل رئيسـية يف دفـع الهجـرة والرصاع، مل يكـن تغري املناخ 
القـرسي  النـزوح  لتفسـري  رضورًيـا(  رشًطـا  كان  )وإن  كافًيـا 
أو   - واإلجـراءات  السياسـات  كانـت  بينـام  هنـاك.  والنـزاع 
التقاعـس – مـن الحكومتـني اليمنية والسـودانية هي العوامل 
الحاسـمة يف خلق الظروف لشـح املوارد التـي أدت إىل النزوح 

طويـل األمـد يف هاتـني الحالتـني. 

ـر تغـري املنـاخ عىل أنـه عامل »دفـع« أو عامل  وغالًبـا مـا ُيؤطَّ
مضاعـف للتهديـد بزيـادة الهجـرة وتأجيـج الـرصاع، وتفـرتض 
البيئيـة  التغيـريات  تربـط  التـي  البـارزة  النظريـات  إحـدى 
متناقصـة  مجموعـة  باسـتمرار  هنـاك  أن  والـرصاع  بالهجـرة 
مـن املـوارد الطبيعيـة متاحة لعـدد متزايـد من السـكان، وأّن 
الصدمـات البيئيـة الناجمـة عـن تغـري املنـاخ ميكـن أن تخلـق 
عـدم االسـتقرار ، وتشـعل رشارة الهجـرة أو التنافـس املحـيل 
عـىل املـوارد، األمـر الـذي يخلـق نقـاط ضعف خاصـة لرشائح 
محـددة مـن السـكان الذيـن يعتمـدون، بشـكل مبـارش، عـىل 
املوارد لكسـب معيشـتهم، وكذلـك ألولئك الذين يسـتخدمون 
تلـك املـوارد بشـكل غـري مبـارش لتوليد سـبل العيـش الخاصة 
بهـم. وقـد زعـم بعض الباحثـني وصانعي السياسـات - يف هذا 
الصـدد - أن تدفقـات الهجـرة الناجمـة عـن التغـريات البيئيـة 
قـد تـؤدي أيًضـا إىل تأجيـج التوتـرات وإثـارة الرصاعـات بـني 
»املهاجريـن بسـبب املنـاخ« مـن جهـة، والسـكان املضيفـني 
لهـم مـن جهـة أخرى، حـول القضايـا السياسـية أو االجتامعية 
أو األيديولوجيـة، باإلضافـة إىل التنافـس املتوقـع عـىل املـوارد.

ومـع ذلـك، غالًبـا مـا يتـم تبسـيط هـذه النظريـات إىل درجة 
محـو البعـد السـيايس لكيفيـة تأثـري تغـري املنـاخ عـىل الهجرة 

والـرصاع. وقـد أظهـرت األبحـاث الحديثـة أن نوع املؤسسـات 
الحكوميـة وقوتهـا، غالًبـا مـا يكونـان - عنـد محاولـة فهـم 
النـزوح والنـزاع املرتبطـني باملـوارد - أكـرث أهمية من مسـتوى 
توافـر املـوارد الطبيعيـة يف البلـد، أو مـن مسـتوى التعـرض 
للصدمـات املناخيـة2. لـذا، تتنـاول هـذه املقالـة أمثلـة مـن 
اليمـن ودارفـور لتوضيـح أهميـة دور الحكومـة الوطنيـة يف 

تخفيـف - أو تفاقـم - الهجـرة والنـزاع املرتبطـني باملنـاخ.

اليمن

مل َيتمّكـن أكـرث من نصف سـكان اليمن من الوصـول إىل املياه 
النظيفـة حتـى قبـل النـزاع الحـايل، كـام أن امليـاه الجوفيـة – 
التي هي رضورية السـتدامة سـبل العيش الزراعية - ُتسـتنفذ 
برسعـة أكـرب مـن عمليـة اسـتبدالها. لـذا، فقـد أدى التصحـر 
املطـّول إىل هجـرة رشائح كبرية من سـكان الريـف إىل املناطق 
الحرضيـة، مـا أدى إىل مضاعفـة عـدد سـكان املـدن عىل مدار 
الخمسـة عـرش عاًمـا املاضية. واآلن، تدور ما بـني 70-80٪ من 
جميـع النزاعـات الريفيـة يف اليمن حـول األرض أو املياه. وقد 
أدت املنافسـة عـىل األرايض بـني النازحـني داخلًيـا واملجتمـع 
االنقسـامات  تعميـق  إىل  الحرضيـة  املناطـق  يف  املضيـف 
السياسـية يف الحـرب األهليـة الحاليـة، حيـث يهاجـر العديـد 
مـن النازحـني داخلًيا من الشـامل إىل الجنوب، وقـد أدى ذلك 
إىل تعميـق التصـور بـأن اليمنيـني الشـامليني يأخـذون املـوارد 
مـن الجنـوب. وهـذ يعنـي أنـه عىل الرغـم من أن تغـري املناخ 
كان رشًطـا رضورًيـا إلثـارة الهجـرة والـرصاع، إال أنـه بسـبب 
عـىل  النخبـة  سـيطرة  إىل  باإلضافـة  املركزيـة  اإلدارة  ضعـف 
املـوارد تفاقمـت مشـكلة شـح املـوارد وبالتـايل تـرك السـكان 

معرضـني لخطـر النزاعـات املتعلقـة باملناخ.

يف تسـعينيات القرن املايض، أنشـأت الحكومة الوطنية اليمنية 
- مبسـاعدة برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئUNDP - املجلس 
األعـىل للميـاه الـذي كان معنيـا مبعالجـة شـح امليـاه، لكـن 
املجلـس مل يكـن فاعال بسـبب املنافسـة مع الـوزارات األخرى 
وبسـبب عـدم قـدرة الحكومـة املركزيـة عـىل فـرض اللوائـح 
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الالحقـة  املحـاوالت  ركـزت  وقـد  الحرضيـة3.  املراكـز  خـارج 
إلدارة املـوارد، مثـل الهيئـة الوطنيـة للمـوارد املائيـة والربنامج 
االسـتثامري الوطنـي السـرتاتيجية قطـاع امليـاه )التـي يدعمها 
وميولهـا البنـك الدويل وجهـات مانحة دولية أخـرى(، يف املقام 
األول، عـىل الحلـول التكنوقراطيـة، ولكنهـا فشـلت يف معالجة 
الحكومـة  املـوارد. كـام كانـت  إدارة  السياسـية يف  الجوانـب 
الوطنيـة ُمبتـالة أيًضـا بحمـى املصالـح السياسـية املتنافسـة 
التـي حالـت دون التنفيـذ السـليم لسياسـات التخفيـف مـن 
آثـار تغـري املناخ. وعىل سـبيل املثـال، فقد اعتمـدت الحكومة 
اليمنيـة، مـن عـام 1990 حتى انـدالع الحرب األهلية، بشـكل 
كبـري عـىل توفـري الرعايـة لقاعـدة سـلطتها السياسـية، والتـي 
كان جـزء منهـا يتألـف من كبـار مـالك األرايض الزراعية الذين 
املـوارد واسـتخدام  الحفـاظ عـىل  عارضـوا معظـم سياسـات 
األرايض  اسـتغالل  يف  اإلفـراط  إىل  أدى  الـذي  األمـر  األرايض، 

الزراعيـة باملحاصيـل كثيفـة االسـتهالك للميـاه.

لقـد ضمـن الجمـع بـني سـلطة الحكومـة املركزيـة التنفيذيـة 
الضعيفـة واملصالـح السياسـية املتنافسـة للنخب عـدم فعالية 
السياسـات التـي تهـدف إىل التخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ 
مـن خـالل إدارة املـوارد. وقـد أدى هـذا إىل شـح املـوارد لدى 
الكثـري مـن السـكان، كام أدى أيضـا إىل خلق الظـروف املواتية 
للتأثـر السـلبي بالعديـد مـن الصدمـات املناخيـة التي تحدث 

اليوم.

دارفور

بـني  املبـارشة  الصلـة  لبيـان  السـابقة،  الحجـج  أكـدت  لقـد 
الهطـول  انخفـاض  دارفـور،  يف  والـرصاع  والهجـرة  املنـاخ 
املطـري والتصحـر قبـل عـام 2003، وهـو مـا أدى إىل زيـادة 
الهجـرة وتأجيـج الـرصاع عـىل األرايض واملـوارد4. ووفًقـا لهذه 
الحجـة، فقـد تسـبب الجفـاف يف هجـرة جامعيـة لرشائح من 
السـكان كانـت تعتمـد عـىل الزراعة لكسـب لقمـة العيش أو 
القطاعـات املجـاورة نحـو جنـوب دارفور، حيـث كان الجفاف 
أقـل حـدة، األمـر الـذي زاد مـن حـدة التوتـرات االجتامعيـة 
بـني املجموعـات هنـاك. وقـد أدى ذلـك كلـه إىل تصاعد حدة 
الـرصاع املحـيل بـني املجتمعـات املحليـة عـىل املـوارد، حتـى 

وصـل األمـر يف نهايـة املطـاف إىل حـرب أهليـة.

لقـد سـلطت األبحـاث التـي أجريـت منـذ ذلـك الحـني الضوء 
عـىل دور الحوكمـة وسياسـة املـوارد يف تحـدي الربـط املبارش 

بـني املنـاخ والهجـرة والـرصاع. وقد حافظ السـودان - بسـبب 
انقسـامات  عـىل   - السـودانية  للدولـة  االسـتعامرية  األسـس 
تخصيـص  كيفيـة  كبـري  بشـكل  حـددت  عميقـة  اجتامعيـة 
الخرطـوم  بـني  األمـد  طويلـة  توتـرات  فخلقـت  املـوارد، 
)باعتبارهـا »مركـز« السـودان( ودارفور )كجزء مـن »أطراف« 

 .) السـودان 

ومنـذ ذلـك الحـني، اكتسـبت الحكومـة املركزيـة يف السـودان 
والءات سياسـية مـن خـالل توزيـع األرايض واملـوارد، والتـي 
مل تصـل إىل دارفـور تقريًبـا. كـام سـعت الحكومـة املركزيـة 
املـوارد  عـىل  السـيطرة  إىل  واالقتصاديـة  السياسـية  ونخبهـا 
أدى  مـا  إنفاقهـا،  أمنـاط  عـىل  للحفـاظ  واملعدنيـة  الزراعيـة 
إىل االعتـامد املفـرط عـىل مامرسـات اسـتخدام األرايض غـري 
املسـتدامة - وبدعـم من صندوق النقد الـدويل والبنك الدويل 
–وعـىل املـزارع الكبـرية التـي زاد تعرضهـا للتغـريات البيئيـة 
بشـكل مبـارش. وقـد أدى هـذا إىل تفاقـم تدفقـات الهجـرة 
مـن املناطـق الزراعيـة غـري الصالحـة لالسـتعامل5، وأججـت 
التوتـرات العرقيـة بـني املجموعات العربية وغـري العربية عىل 
وجـه التحديـد. وعـالوة عـىل ذلـك، فقـد كانـت آليـات النزاع 
التقليديـة يف دارفـور عندمـا حدثـت خالفـات محليـة عـىل 
املـوارد نتيجـة للجفـاف واملجاعة غائبة بسـبب إعـادة هيكلة 
د  الدولـة املركزية لإلدارة املحلية بشـكل مقصـود، وكذلك َتَعمُّ
اسـتمرت  لـذا،  التقليديـة.  الحكـم  مؤسسـات  عـىل  القضـاء 

النزاعـات التـي عـادة مـا يتـم حلهـا بسـهولة يف التفاقـم.

تطبيق الدروس املستفادة

مـاذا تعني هـذه االسـتنتاجات لواضعي السياسـات واملطبقني 
الهجـرة  وتدفقـات  النزاعـات  معالجـة  يحاولـون  الذيـن  لهـا 
املرتبطـة باملنـاخ؟ عنـد النظـر إىل الهجـرة املناخيـة والـرصاع 
التقاعـس  أو   - الحكوميـة  لإلجـراءات  نتيجـة  أنهـا  عـىل 
الحكومـي - والسياسـات، بـدالً مـن كونهـا نتيجة لتغـري املناخ 
االقتصـاد  عـىل  الرتكيـز  مبـكان  األهميـة  مـن  يصبـح  فقـط، 
السـيايس للتصـدي لتغـري املنـاخ والتكيـف معـه. ومـع ذلـك، 
مـا تـزال املبـادرات - مثـل إطـار سـنداي للحـد مـن مخاطـر 
الكـوارث ومنصـة النزوح بسـبب الكوارث- تركز عـىل الكيفية 
التـي ينبغـي أن تكـون بهـا التحالفـات الدوليـة والـدول ذاتها 
هـي الجهـات الفاعلـة األساسـية يف معالجـة آثـار تغـري املناخ، 
وذلـك مـن خالل تأكيـد الحاجة إىل »بنـاء القـدرات الوطنية« 
املنـاخ والتكيـف معـه. إن هـذا  للتخفيـف مـن حـدة آثـار 
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ـح يف حالتـي دارفور واليمـن- غالًبا ما يكون  النهـج - كـام توضَّ
غـري فعـال عندمـا تعمـل الـدول ذاتهـا عـىل خلـق الظـروف 
للتأثـر السـلبي بالصدمـات املناخيـة. وقد سـبق للبنـك الدويل 
وصنـدوق النقـد الـدويل والعديـد من الـدول املانحـة الدولية 
تنفيـذ برامـج بنـاء القـدرات لدعـم التكيـف مع املنـاخ يف كل 
من السـودان واليمن، وكلها فشـلت ألنها مل تأخذ يف الحسـبان 

املصالـح السياسـية للبلـد والرتكيـب الهيـكيل لـه. 

يتوجـب عـىل املانحـني، بـدالً مـن ذلـك، تركيـز الربمجـة عـىل 
اسـرتاتيجيات املرونـة املناخيـة »مـن الدرجـة الثانيـة«، نحـو 
تعزيـز آليـات تسـوية النازعـات، وتطوير سياسـات اسـتخدام 
األرايض املحليـة. إّن إعـادة بنـاء آليـات حل النزاعـات املحلية 
التـي أضعفتهـا الحكومـة املركزيـة أمـر بالـغ األهميـة لتهدئة 
التوتـرات الناتجـة عـن زيـادة الهجـرة والـرصاع عـىل املـوارد 
و / أو تنامـي الخصومـات القامئـة عـىل الهويـة. وميكـن أيًضـا 
املحـيل  املجتمـع  قـادة  مـع  العمـل  مـن خـالل  ذلـك  دعـم 
لتطويـر اسـرتاتيجيات اسـتخدام األرايض التـي ميكـن تكييفهـا 
مـرشوع  عمـل  املثـال،  سـبيل  فعـىل  املحليـة.  الحالـة  عـىل 
إدارة املراعـي املسـتدامة مـع القـرى يف تنزانيـا، حيـث أدت 
إىل  الضعيفـة  األرايض  إدارة  ومامرسـات  البيئيـة  التغيـريات 
الهجـرة والـرصاع، عـىل تطويـر حقـوق ملكيـة أرايض الرعـي 
املشـرتكة، األمـر الـذي أدى إىل الحـد مـن النزاعـات هنـاك. 6

الدولـة بوصفهـا  التـي تركـز عـىل  الدوليـة  وبالنسـبة لألطـر 
الفاعـل األسـايس للتخفيـف مـن تغـري املنـاخ والتكيـف معـه، 
أصبـح مـن األهميـة مبـكان إجـراء تحليـل عـىل مسـتوى البلد 
الـوزارات  عـىل  السياسـية  املصالـح  تأثـري  كيفيـة  يتفحـص 
الحكوميـة، ودراسـة القاعدة السياسـية التي تدعـم الحكومة، 
ومسـتوى تأثـري الحكومـة الوطنيـة عـىل السـلطات املحليـة. 
عـالوة عـىل ذلـك، يتوجـب عـىل املانحـني أن يكونـوا مبدعـني 
الجهـات  هـي  الحكوميـة  الـوكاالت  أي  تحديـد  حيـث  مـن 
املنفـذة الرئيسـية يف االسـتجابة لتغـري املنـاخ. وعـىل الرغـم 
مـن أن وزارات البيئـة أو وزارات املـوارد قـد تبـدو وكأنها أكرث 
الـوكاالت كفـاءة يف ذلـك، إال أنهـا ميكـن أن تكـون متأثرة جدا 
بالعبـني اقتصاديـني أو سياسـيني محدديـن، كـام هـي الحالـة 

واضحـة يف اليمـن.

توفـر هـذه التوصيـات نقطـة انطـالق لكيفيـة معالجـة حـدة 
تغـري املنـاخ وتخفيفها، أوالتكيف معه يف الحـاالت التي تعمل 

فيهـا الحكومـة الوطنيـة بنشـاط عـىل خلـق الظـروف املالمئة 
لقابليـة التأثـر السـلبي باملنـاخ. وتتطلـب االسـتجابة يف نهايـة 
املطـاف اعتـامًدا كبـرًيا عـىل اسـرتاتيجيات التنميـة وعـىل بناء 
يف   – باإلضافـة  العواقـب،  ملعالجـة  التقليديـة  السـالم  سـبل 
الوقـت ذاتـه- إىل التنسـيق الوثيـق مـع صانعـي السياسـات 
للحكومـات  يثبـت  لـيك  وذلـك  الدوليـة،  املنظـامت  ومـع 
الوطنيـة أن التصـدي الفعـال لظـروف املنـاخ هـو، يف الواقـع، 

أمـر يصـب يف مصلحتهـم السياسـية.
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