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لن نغرق بل نناضل: نشطاء جزر املحيط الهادئ 
حّنا فاير

يكمن للرتكيز عىل الهجرة املستحثة باملناخ بدالً من تخفيف آثارها أن يتعارض مع مطالب السكان بل قد 
تدعم تصوراً بأنَّ عدم صالحية بعض الجزر يف املحيط الهادئ للسكن هو املصري املحتوم لها.

يف نهار 17 أكتوبر/ترشين األول 2014، توجهت إحدى عرشة 
نيوكاسل  من  الحجري  الفحم  من  حموالتها  إلحضار  سفينة 
يف أسرتاليا. لكنَّ سفينة واحدة فقط نجحت يف تلك املهمة، 
ألنَّ  الوفاض  خاوية  الباقية  العرش  السفن  أعيدت  حني  يف 
أهايل جزر املحيط الهادئ ومئات األسرتاليني قرروا مقاومتها 
باستخدام  املرفأ  احتلوا  بل  السفن  واإلبحار العرتاض طريق 
زوارق الكاياك وزوارق الكانو التقليدية. وجاءت ردة الفعل 
تلك من شبكة منارصة املناخ “350 باسيفيك” ضمن حملة 
يف  املناخ  محاريب  حملة  اسم  نفسها  عىل  أطلقت  منظمة 
املحيط الهادئ التي ظهرت بهدف الربط بني ترصفات صناعة 
الناتجة عن  املناخي  التغري  وآثار  األسرتايل  األحفوري  الوقود 

سلوك البرش عىل كثري من الجزر يف املحيط الهادئ. 

دت جولة محاريب املناخ يف املحيط الهادئ الناشطني  وقد وحَّ
من اثنتي عرشة جزيرة مختلفة يف املحيط الهادئ وحصلت 
عىل اهتامم وسائل اإلعالم إذ تعقبت الحملة طريق الفحم 
األسرتايل من أمكان حفرها إىل الشاطئ. واستهدفت الحملة 
التي تسّهل عملية توسيع  الرشكات واملصارف  مكاتب  أيضاً 
دام  باحتالل حاميس  عملها  إن  ثم   األسرتايل  الفحم  صناعة 
التي  زد  إن  إيه  لرشكة  العامة  اإلدارة  ملقر  ساعات  مثاين 
وإدارة  األحفوري  الوقود  يف  املستثمرة  الرشكات  كربى  تعد 
أمام  أبوابها  املفتوحة  املرصفية  لألعامل  الرئيسية  الخدمات 

كثري من املقيمني يف جزر املحيط الهادئ. 1  

ما الدرس الذي ميكن تعلمه من 
جزر  من  شجاعني  رجلني  رؤية 
جربوت  يواجهان  وهام  توكيالو 
صناعة الفحم األسرتايل يف زورق 
الكانوا الخشبي املصنوع يدوياً؟ 

أوالً، ميثل ذلك املشهد تحدياً لنا 
يحدونا إىل إعادة النظر يف العالقة القامئة بني التغري املناخي 
والتَّهجري ودول الجزر يف املحيط الهادئ واالعرتاف بأنَّ دول 
الجزر املرجانية املنخفضة وإن كانت تعامل عىل أنها ضحايا 

تأثري التغري املناخي املفروغ منه بسبب ارتفاع منسوب مياه 
البحر، فكثري من مجتمعاتها املحلية ترفض االستسالم بل ما 
زالت تناضل ملواجهة تلك الظروف. ومام ال شك فيه أنَّ هناك 
تهديداً كبرياً بتهجري الناس داخلياً أو خارج البالد، ويف حالة 
ذلك،  ومع  بالفعل.  النُّزوح  هذا  بدأ  كارترييت،  جزر  سكان 
يقع تركيزنا دامئاً عىل إدارة التَّهجري يف البلدان التي نتسبب 
يف املخاطرة بها إذ نضع تصوراتنا التنبؤية املسبَّقة بأنَّ ضياع 
محاربو  يوقف  مل  الواقع،  ويف  محتوم.  أمر  هناك  املساكن 
كالجئني  مستقبلهم  لتأمني  السفن  الهادئ  املحيط  يف  املناخ 
مناخيني. بل كانوا يطالبون الرشكات املسببة للتلوث والدول 
التي ترعاها بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء ترصفاتها الهدامة 

بيئياً واتخاذ التدابري التي تحد منها قبل فوات األوان.  

واألمر الثاين يتعلق برواية زيادة الفاقد من األرايض يف جزر 
بسبب  منها  مفر  ال  حتمية  نتيجة  أنه  عىل  الهادئ  املحيط 
بالصور  الرواية  تلك  ترتبط  إذ  البحر  مياه  منسوب  ارتفاع 
الذهنية التي متثل السكان املتأثرين عىل أنهم ضحايا سلبيون 
للتغري املناخي. ويرفض محاربو املناخ يف املحيط الهادئ بكل 
قوة هذا املوقف ويعرضون بدالً عنه رؤية لخيارات إيجابية 
ال  “نحن  وشعارهم  املناخي  بالتغري  املهددة  للمجتمعات 
نغرق بل نناضل.” وتبنّي الحملة بوضوح رواية راسخة ثقافياً 
أمام  الناس  يبديها  التي  والشجاعة  واألهلية  بالقوة  تتعلق 

التَّهجري املحتمل. 

الهادئ  املحيط  يف  املناخ  محاريب  ترصفات  تشجعنا  وثالثاً، 
عىل التفكري مبن نصغي ألصواتهم فيام يخص قضايا التَّهجري 
إذ  األصوات،  لتلك  نصغي  وأين  باملناخ  املستحثة  املحتملة 
التي  املتزايدة  األهمية  إىل  باسيفيك   350 حملة  منو  يشري 
تحظى بها شبكات املنارصة يف املجتمع املدين عىل مستوى 

القاعدة الشعبية وأنه ال بد من أخذها يف االعتبار. 

ومع أنَّ حملة محاريب املناخ يف املحيط الهادئ ما زالت يف 
أيامها األوىل فهي تعرض رسالة عىل مستوى القاعدة الشعبية 
وهي رسالة أمل وأهلية وقدرة بدالً من الروايات التي تنظر 
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ساموا: املعارف املحلية وتغي املناخ وتحركات السكان
هيمينا فلوريس-باالسيوس

تهيمن أصوات العلامء واألكادمييني والسياسيني واملامرسني يف مجال التنمية عىل النقاش بشأن تغري املناخ 
املجتمعات  قضية  معالجة  أردنا  ما  إذا  أساسية  عنارص  واملعتقدات  والِقَيم  املحلية  فاملعارف  ذلك  ومع 

املترضرة. 
يف شـامل املحيـط الهـادئ تقـع سـاموا - التـي يرتكز سـكانها 
البالغـة كثافتهم نحو 190,ألف نسـمة يف جزيرتني رئيسـيتني 
)سـافاي وأوبولـو( - وهـي مسـتضعفة بشـدة لتغـري املنـاخ 
حيـث يوجـد عـىل األقـل 70% مـن سـكانها والبنـى التحتيـة 
قريـة  كثافـة  وتتضـاءل  املنخفضـة.  السـاحلية  املناطـق  يف 
لوتوفاجـا - الواقعـة عـىل السـاحل الجنـويب لجزيـرة أوبولـو 
- التـي تزيـد عـىل األلـف بقليـل بسـبب معـدالت الهجـرة 

الخارجيـة الكبـرية. 

ومـا زالـت الحيـاة يف لوتوفاجـا تسـري إىل حـد كبـري وفًقـا 
التقليديـة يف  الطريقـة  الـذي يعـد  ألسـلوب “فـاء سـاموا” 
سـاموا للحياة وهـو مصطلح جامع يشـمل البنية االجتامعية 
للقريـة. وبقيـت هـذه الطريقـة )فـاء سـاموا( قويـة رغـم 
طـول تعرضهـا للتأثـريات الغربية. فـاألرض مُتتلك وُتسـَتخدم 
وفقـاً لألعـراف السـاموية إذ متثل الهوية والثقافـة واملجتمع. 
وتتضمـن اآلليـات العرفية املتبعة ملسـايرة الظروف العصيبة 
شـبكات األمـان العرفيـة حيـث متثـل الحـواالت املاليـة دون 
شـك الـدور الرئيـيس إضافـة إىل الهجـرة بغيـة تنويـع مصدر 

الدخل.

ومـن الواضـح أنَّ التغـري املناخـي يؤثـر عـىل النـاس مبختلف 
اسـتضعافاً  األكـرث  هـم  معانـاة  األكـرث  فالنـاس  الطـرق. 
كالعائـالت التـي ال متتلك القـدرة عىل الوصـول إىل الحواالت 
املاليـة أو التي ال تتلقى مسـاعدات الدعـم الكافية من أفراد 
األرسة والنـاس مـن حولهـم وعىل األخص منهم النسـاء وكبار 
السـن، إذ ال يجـدون سـبياًل سـوى االعتـامد عـىل أنفسـهم. 

وهنـاك أيضـاً آثـار تختلف بالجنـدر نتيجـة محدودية وصول 
النسـاء إىل املعلومـات واملـوارد. وإضافـة إىل ذلـك، اضطـرت 
النسـاء يف وضـع الضغـوط البيئيـة إىل الحـد مـن تحركاتهـن 

ألنهـن يتولـني رعايـة األطفـال وكبار السـن.

تقـول امـرأة )40 عامـاً( ”لقد غـادر بعض أفـراد األرسة البلد 
إىل أمريـكا أو نيوزيلندا أو أسـراليا بحثًا عن املال...مدفوعني 
أيضـًا بتغـري الطقس وسـعيًا للعمـل ملسـاعدة األرسة ودعمها 
لكـن مـا مـن أحـد يهتـم بأمـري وال أحـد يحبنـي وال يحـب 
أطفـايل أو يرعاهـم. ولـن أتـرك هذا املـكان إال إذا كانت تلك 

إرادة اللـه. لكننـي لـن أغادر.“

ومـع أنَّ أغلبيـة سـكان لوتوفاجـا يعرفـون مصطلـح “تغـري 
“املعلومـات  تطبيـق  كيفيـة  لهـم  واضحـاً  فليـس  املنـاخ”، 
العلميـة” عـىل حياتهـم اليوميـة. وباملقابـل، هـم عـىل وعي 
املنـاخ  تغـري  وآثـار  بيئتهـم  يف  الحادثـة  بالتغـريات  كامـل 
عـىل حياتهـم وسـبل كسـب رزقهـم. ويعتمـد بعضهـم عـىل 
معارفهـم التقليديـة يف تفسـري التغـريات الحادثـة يف بيئتهـم 
ويعتقـدون أنَّ تغـري املنـاخ جـزء مـن دورة معينـة يف حـني 
يربـط آخـرون تغـري املنـاخ مبشـيئة اللـه. وعموًمـا، ال يـرى 
ولكنهـم  املنـاخ.  تغـري  ضحايـا  أنفسـهم  لوتوفاجـا  سـكان 
يقولـون إنهـم يتعاملـون مـع بيئة متغـرية منذ قـرون وإنهم 
تعلمـوا طريقـة التكيـف مع هـذه التغريات ألجيـال وأجيال. 

لكـّن سـكان هـذه القريـة بحاجـة ملعرفـة معلومـات بشـأن 
تغـري املنـاخ وآثـاره. وقـد رّصح رئيـس القريـة قائـاًل: 

إىل التَّهجري السكاين املستحث باملناخ عىل أنه مصري مفروغ 
يف  مفقود  الجميع  ليس  أنَّه  املحاربون  هؤالء  ويذّكرنا  منه. 
التغري  تجاه  والفعال  امللتزم  العمل  وأّن  أوقيانوسيا  قارة 
املحيط  يف  الجامعية  القرسية  الهجرة  أنَّ  يعني  قد  املناخي 

الهادئ ال يجب تجاوزها مرور الكرام. 

حّنا فاير hannah.fair@ucl.ac.uk مرشحة لنيل 
درجة الدكتوراه يف قسم الحغرافيا، كلية لندن الجامعية. 

 www.geog.ucl.ac.uk.
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