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متغي
الكوارث والتَّهجري يف مناخ ِّ
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رضورة وجود مقاربة إثنوغرافية يف بريو
جريمييا كوميتي

من النادر أن تحظى التحركات البرشية بالرشوحات الوافية عىل أساس أنها مستحثة بالعوامل البيئية
واملناخية .وعليه ،ال ميكن اعتبار أي تحليل للتحركات السكانية مكتم ًال ما مل يأخذ بالتبعات الثقافية للتغري
املناخي عىل املجتمعات املتأثرة.
هنــاك قصــور يف معظــم األبحــاث املتعلقــة باالرتباطــات كشــكل مــن أشــكال التكيــف أمــا التغــر املناخــي فيقــود
بــن التغــر املناخــي والهجــرة مــن ناحية أخــذ منظورات يف بعــض مضموناتــه إىل الهجــرة.
املجتمعــات املتأ ِّثــرة .أمــا املقاربــة اإلثنوغرافيــة التــي
تضــع يف اعتبارهــا الطريقــة التــي متثــل فيهــا هــذه ومــن وجهــة نظــر قبائــل الكــروس ،العالقــات بــن
املجتمعــات التغــر املناخــي فتقــدم نظــرة أدق لعمليــة الطبيعــة والبــر مســتمرة وليســت منفصلــة ..ويــرر
التحليــل وتســمح بــأن يتحقــق فهــم أكــر لــدى معظــم قبائــل الكــروس تغــر املنــاخ بكونــه نتيجــة
العاملــن عــى هــذا املوضــوع للتحديــات املاثلــة أمــام لالنقســام يف عالقتهــم املتبادلــة مــع آلهتهــم ،مثــل
تحــول بعضهــم لديانــات أخــرى وهجرهــم ملامرســاتهم
تلــك املجتمعــات.
التقليديــة واســتخدام آخريــن ســمعتهم كالشــامان لجنــي
الكيــوروس مــن الجامعــات األصليــة التــي تعيــش األربــاح مــن الســائحني وســكان املــدن.
عــى ثالثــة مســتويات مــن االرتفــاع عــى املنحــدرات
الرشقيــة لجبــال األنديــز يف البــرو وكل مســتوى منهــا وبهــذا تــرى قبائــل الكــروس ً
رابطــا بــن تغــر املنــاخ
ينفــرد بخصائصــه البيئيــة .وعــى مــدار العــر ســنوات والهجــرة ولكنــه ليــس عالقــة ســببية نشــأت نتيجــة
املاضيــة ،بــدأت أعــداد كبــرة مــن قبائــل الكــروس ثنائيــة النــاس والطبيعــة .ولكنهــم يــرون هجرتهــم بعي ـدًا
يف جبــال األنديــز البريوفيــة الهجــرة للتَّعليــم والعمــل عــن مناطقهــم التقليديــة وبعي ـ ًدا عــن طقوســهم أو عــن
واســتجابة لتغــر املنــاخ .وقــد غــادر بعضهــم ببســاطة تفعيــل هــذه الطقــوس ســب ًبا يف تغــر املنــاخ .فهــم يــرون
البــاد يف حــن بقــى آخــرون يتحركــون ذهابــاً وإيابــاً َّأن تخليهــم عــن طقوســهم الجامعيــة التــي كانــت تضمــن
أو وســعوا مجــال تحركاتهــم البدويــة لتشــمل املدينــة ..منــو محاصيلهــم وصحــة ماشــيتهم جلبــت عليهــم تغــر
واتفقــت قبائــل الكــروس عــى تضــاءل إنتاجيــة املنــاخ.
محصــول البطاطــس وتدهــور جودتــه أيضــاً بفعــل
تغــر منــط هطــول األمطــار .وزعمــوا أن هــذا التغــر ويســاعد مراعــاة وجهــة نظــر قبائــل الكــروس يف تســليط
ً
مســؤول أيضــاً عــن انتشــار الطفيليــات التــي تؤثــر الضــوء عــى الداللــة الرمزيــة لتغــر املنــاخ أوالً ويف افرتاض
عــى البطاطــس والجــوع والوفيــات بــن قطعانهــم مــن التفاعــل بــن تغــر املنــاخ والهجــرة ثان ًيــا وهــو أمــر أكــر
تعقيــداً ويتجــاوز العالقــة الســببية التقليديــة .وهكــذا ،ال
األلبكــة والالمــا.
يكتمــل التحليــل إذا أخفــق يف مراعــاة العواقــب الثقافيــة
وبالرغــم مــن تفســر العوامــل االقتصاديــة واالجتامعيــة لتغــر املنــاخ عــى املجتمعــات املتــررة بــأن يســتخدم
والبيئيــة إىل حــد مــا لهجــرة قبائــل الكــروس ،مــا زال الســياق الغــريب الســائد جن ًبــا إىل جنــب مــع وجهــة نظــر
ناقصــا لعــدم إدراجــه لطريقــة تلقــي املجتمــع املتأثــر.
هــذا التفســر ً
قبائــل الكــروس تغــر املنــاخ .وتقــوم املقاربــة الغربيــة
املعياريــة عــى ثنائيــة مــن عنرصيــن متضاديــن هــا جريمييا كوميتي geremia.cometti@college-de-france.fr
النــاس وثقافاتهــم مــن ناحيــة والطبيعــة والبيئــة مــن زميل ما بعد الدكتوراه يف مؤسسة العلوم الوطنية
ناحيــة أخــرى إذ يســتبعد أحــد عنــري الثنائيــة اآلخــر .السويرسية يف مخترب األنرثوبولوجيا االجتامعية ،باريس.
ويف هــذا املنظــور الحتمــي ،ميكــن النظــر إىل الهجــرة http://las.ehess.fr/

