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منذجة التَّهجري

جاسنت جينيتي

مع َّأن السعي وراء تنبؤ عاملي منفرد سيصيب الباحثني عنه بإحباط ،ميكن للنامذج الحالية للتغري املناخي
والتَّهجري املستحث بالكوارث أن تقدم نطاقاً متنوعاً من السيناريوهات لبعض الدول أو األقاليم أو املناطق
الساخنة.
ُتستخ َدم النامذج التجريبية للتَّهجري والهجرة املستحثتني
بالتغري املناخي والكوارث الطبيعية للتنبؤ بالطرق التي
ُيرجح أن يهاجر الناس بها يف مختلف السيناريوهات.
وهذه النامذج ليست وليدة الساعة بل إنها موجودة منذ
عقود حولنا  1أما األمور التي اختلفت فهي التطور الذي
طرأ عىل طريقة استخدام تلك النامذج عرب الزمن .ولقد
أقام مركز رصد النُّزوح الداخيل ومؤسسة املناخ التفاعيل
( 2)Climate Interactiveمنوذجاً ملنظومة تفاعلية ال
تقترص مبحاكاة آثار حاالت القحط والفيضانات والتغري
املناخي عىل التَّهجري يف شاميل كينيا فحسب بل تحايك أيضاً
ما يحدث عند تطبيق مختلف التدابري الرامية إىل منع
التَّهجري أو الحد منه أو االستجابة للتَّهجري.
وبهذا ،كانت النتائج األولية للتحليالت غري بديهية ومشجعة
يف آن واحد .فلو كرثت واشتدت حاالت القحط يف املستقبل
وقبل البدء بالعمل عىل صناعة منوذج ،كان عىل مركز رصد نتيجة التغري املناخي ،فسوف يقود ذلك إىل مزيد من التَّهجري
النُّزوح الداخيل أن يقرر ما إذا كان السكان الذين يتنقلون لكنَّ ذلك لن يكون بأعداد أكرب .واألمر الثاين َّأن التحليالت
أص ًال بصفتهم رعاة يف منطقة القرن األفريقي ميكن أن تشري إىل َّأن األرايض القاحلة وشبه القاحلة ،خاصة يف
مهجرين يف املقام األول وصوالً إىل استنتاج َّأن كينيا ،قد تكون قادر عىل دعم مزيد من الرثوة الحيوانية
يصبحوا َّ
مهجرين بحكم فقدانهم لسبل كسب والرعاة .وبهذا القول ،سوف ينتج عن زيادة أعداد األشخاص
الرعاة يصبحون َّ
املهجرين
أرزاقهم املعتمدة عىل الرعي .ثم متثلت الخطوة الثانية املعتمدين عىل الرعي يف معيشتهم إىل زيادة عدد َّ
مهجرين .منهم يف حاالت القحط ما مل ُتتَّخذ اإلجراءات الالزمة لخفض
يف اكتشاف كيف ومتى وملاذا يصبح الرعاة َّ
وبالعمل عىل هذه النظرية السببية للتَّهجري ،كان ال بد ذلك الخطر.
من العمل مع الباحثني اآلخرين واملسؤولني الحكوميني
واملنظامت غري الحكومية والرعاة أنفسهم .وعىل مدى النمذجة لصانعي السياسات
بضعة أشهر ،وضعت هذه املجموعة من الفاعلني معاً سمح النموذج أيضاً لصانعي السياسات باختبار التدابري
تخطيطاً لجميع العوامل املهمة والعالقات السببية التي الوقائية .فاستخدمت سلطة إدارة القحط الوطنية يف الحكومة
تربط بني هطول األمطار والتَّهجري الناتج عن تلك الظاهرة الكينية منوذج املنظومة التفاعلية الختبار آثار السياسات
الطبيعية .وتضمن هذا التخطيط التفاعالت التي جرت املختلفة املتعلقة باستخدام األرايض والرثوة الحيوانية يف
بني منظومات املناخ والطقس واإلنتاج الرعوي وعوامل خفض خطر التَّهجري املستقبيل املستحث بالقحط .ويخطط
التغيري يف الرثوة الحيوانية وأسعار املاشية والقرارات التي مركز رصد النُّزوح الداخيل ومؤسسة التفاعل املناخي للعمل
يتخذها الرعاة واسرتاتيجيات التسويق .وفور رسم معامل مع سلطة إدارة القحط الوطنية الكينية ملحاكاة فعالية
النظرية السببية ،حدد أصحاب املصلحة املعنيون نقاط مختلف خيارات السياسات واالستثامرات املحددة يف خطة
الدخول املحتملة للتصدي لظاهرة التَّهجري التي يتسبب البالد الرامية إىل إنهاء حاالت الطوارئ الناتجة عن القحط.
ويهدف هذا الجهد التعاوين إىل استخدام منوذج التَّهجري
بها القحط.

واختربنا سلوك منوذج تهجري الرعاة إزاء السلوك التاريخي
للمؤرشات الرئيسية التي تعود يف حالتنا هذه إىل عام 1990
وذلك لنقف عىل ما إذا كان النموذج قادراً عىل إعادة إنتاج
النتائج ذاتها أم ال .ومبا َّأن التَّهجري الرعوي بحد ذاته مل ُيو َّثق
جيداً أو مل ُي َ
عتف به ،تضمنت عملية التحقق من صحة
النموذج ومعايرته عوامل أخرى ذات صلة منها أسعار سوق
املوايش وبيانات الرثوة الحيوانية والسكان ومعدالت الوالدة
والنفوق بني املوايش .لكنَّ إيجاد وفرة من البيانات التاريخية
للتحقق من صحة كل عنرص من عنارص النموذج كان أمراً
مستحي ًال ما رفع من مستوى الشك.
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التخاذ القرارات املبنية عىل األدلة لخفض التَّهجري املرتبط
بالقحط يف املستقبل.

ومع ازديــاد أعــداد صانعي السياسات واملـزاولــن ممن
يستخدمون هذه األدوات ،سوف يــزداد فهمهم لكيفية
استخدام النامذج وال يقل أهمية عن ذلك أن يفهموا
الكيفيات لتي ال ميكنهم استخدام النامذج بها .ورمبا املثري
للسخرية َّأن السؤال الذي ال ميكن لنامذجنا اإلجابة عليه (أو
باألحرى مل تعد مناذجنا تسعى لإلجابة عليه) هو :كم عدد
األشخاص املرجح تهجريهم عاملياً مع حلول عام  2050أو
2100؟ ومع َّأن وسائل اإلعالم الشعبية تسعى للحصول عىل
رقم عاملي منفرد ،انصب تركيز صانعي السياسات واملزاولني
وواضعي النامذج عىل األسئلة األكرث تحديداً واألكرث طواعية
للعمل عليها.

ويستخدم مركز رصد النُّزوح الداخيل ومؤسسة املناخ
التفاعيل أيضاً مناذج تهدف مساعدة حكومة نيجرييا حيث
هجرت الفيضانات ماليني الناس منذ عام  .2008وتبدي
َّ
سلطة إدارة الطوارئ الوطنية يف نيجرييا اهتاممها يف تحديد
مسببات خطر الفيضانات والفرص املتاحة للتصدي لها.
ويعمل مركز رصد النُّزوح الداخيل ومؤسسة املناخ التفاعيل
عىل استكشاف الطرق الكفيلة ببناء مناذج جديدة لتخصيص
النامذج الحالية بحيث تدعم خطط التكيف الوطنية واإلطار
العام العاملي للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية للخدمات
جاسنت جينيتي  justin.ginnetti@nrc.chمستشار أول حول
املناخية.
كام دأبت بعض البلدان التي تنظر ألنفسها عىل أنها وجهات
مرجحة لألشخاص املنتزعة جذورهم من بالدهم بسبب
الكوارث الطبيعية والتغري املناخي عىل االستثامر يف فهم تلك
األمناط من الحركة البرشية 3.ويف الوقت ذاته ،تنظر كثري
من البلدان لنفسها عىل أنها معرضة عىل وجه الخصوص
آلثار التغري املناخي ما دفع البلدان األقل منواً إىل اقرتاح
آلية تنسيق للتَّهجري يف الجولة املؤخرة من مفاوضات التغري
املناخي.

املنهجيات البحثية واألدلة يف مركز رصد النُّزوح الداخيل.
www.internal-displacement.org
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سد نغوميني الصخري يف مقاطعة موينغي يف كينيا .يخدم السد مئات اآلالف ويواجه خطر الجفاف ألول مرة منذ سنوات يف عام  ،2011وفقاً للمقيمني يف املنطقة.
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