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االستعداد لالنتقال املخطط له

تواجه الحكومات حاجة تزداد إلحاحاً بأن تضع يف اعتبارها
عملية نقل املجتمعات لحاميتها من اآلثار السلبية املرتتبة عىل
التغري املناخي وذلك بأن متارس الدول واجبها تجاه إبعاد السكان
عن األذى إزاء املخاطر التي ميكن التنبؤ بها .والتخطيط لعملية
االنتقال من األمور الرضورية وتتطلب إيجاد بيئة ممكنة تقدم
قاعدة قانونية تتيح املجال أمام كل من انتقال مخطط له وبناء
القدرات وانتهاج مقاربة تشتمل عىل جميع أجهزة الحكومة
املعنية .وخالل التخطيط ،ال بد من إجراء تقييامت املخاطر
مع رضورة استشارة وإرشاك املجتمعات املتأثرة التي تضم:
املجتمعات التي سوف ُتن َقل واملجتمعات التي سوف تبقى
واملجتمعات املستضيفة .ويجب أن يتضمن الرتكيز عىل األبعاد
اإلنسانية الجهود املنتظمة الالزمة للسامح لألشخاص باملحافظة
عىل هوياتهم وعالقاتهم وارتباطاتهم باألرض وتقاليدهم يف الحياة.
ونقل املجتمعات عملية معقدة ويصعب إجراؤها ،وتتطلب تالقح
أفكار الخربات واألفكار واألفعال لدى مختلف الخرباء واملؤسسات
بشأن موضوعات متنوعة مثل اإلمنــاء واملساعدات اإلنسانية
وحقوق اإلنسان وإدارة مخاطر الكوارث والتغريات البيئية
واملناخية والتخطيط الحرضي واإلقليمي .ومن املمكن استقراء
الدروس والخربات والتوجيه من اإلرشادات التوجيهية والخربات

التي تعرضها سياقات أخرى مبا يفيد التخطيط لالنتقال يف سياق
الكوارث والتغري املناخي .وستكون هناك حاجة خاصة اآلن لتوفري
األدوات العملية وخطط اإلجراءات ملساعدة السلطات الوطنية
واملحلية والجهات التي تقدم الدعم لتلك السلطات يف إجراء
االنتقال املخطط له.
وأخرياً ،ال بد من إيجاد منظومات للرصد والتقييم بحيث تكون
كمية ونوعية وميكن استخدامها عىل املدى القصري واملدى الطويل
لغايات تقييم اآلثار والنتائج املرتتبة عىل االنتقال املخطط له ،وال
بد من إنشاء آليات لضامن املساءلة ولتوفري التدابري العالجية
للتعامل مع املجموعات السكانية املتأثرة.
للحصول عىل إرشــادات أولية وملزيد من املعلومات ،انظر
“نقل السكان املخطط له والكوارث والتغري املناخي :توحيد
املامرسات املثىل واالستعداد للمستقبل” ،تقرير صــادر عن
استشارة الخرباء يف سانرميو ،إيطاليا 14-12 ،مارس/آذار ،2014
( www.unhcr.org/54082cc69.htmlاملقال متاح باإلنجليزية
فقط)
(Planned Relocation, Disasters and Climate Change:
)Consolidating Good Practices and Preparing for the Future

الدروس املستفادة من عمليات االنتقال وإعادة التوطني املخططة املاضية

جني ماكادم

ً
ودروسا مستفادة
روابطا
وضع املشاورات الحديثة بشأن عمليات االنتقال يف إطار تاريخي وفكري يربز
ً
غري متوقعة.
ولكن منذ أواخر القرن الثامن عرش إىل منتصف القرن العرشين،
كان ُينظر إلعادة توزيع السكان كأداة مرشوعة ملعالجة مشاكل
االكتظاظ وندرة املوارد ما سيحل تباعًا مشكلة النزاعات 3.وبهذا
كانت ُترى عمليات االنتقال كحل وقايئ لزيادة السكان وندرة
املوارد املتوقعة وكحل لتحركات التَّهجري املوجودة .وخالل هذه
املدة ،انشغل الباحثون ورجال الدولة عىل حد سواء يف رسم
خطط ملعالجة املخاوف بشأن زيادة سكان العامل .وقد اعتقد
كثري منهم ح ًقا َّأن الهجرة ونقل السكان واالستعامر (املشار
إليهم أيضاً مبصطلح “الهجرة سع ًيا لالستقرار”) قادرة عىل
إعادة توزيع سكان العامل من املناطق ذات الكثافة السكانية
العالية إىل املناطق قليلة الكثافة السكانية أو “الخاوية”.

اكتسب االنتقال املخطط 1أهمية بوصفه إسرتاتيجية
للحد من تعرض املجتمعات املستضعفة آلثار تغري املناخ
والكوارث .وعند الباحثني وصانعي القرار السيايس ،يوجد
فرضيتان ُمنت َِشتان بشأن عمليات االنتقال التاريخية
للمجتمعات ،أولهام :أ َّنها جرت حرص ًيا داخل الدول تقري ًبا
وليس عرب الحدود الدولية ،وثانيهامَّ :أن معظمها نتج عن
مشاريع التنمية واسعة النطاق .وبالفعل ،عُ دت أمثلة
عمليات االنتقال عرب الحدود الوحيدة القابلة للمقارنة يف
هذا السياق حاالت نادرة وقد كانت ثالثة أحداث تاريخية
جرت يف منطقة املحيط الهادئ يف منتصف القرن العرشين.
وهذه األمثلة هي :انتقال شعب البانابان من كرييبايت الحالية
إىل فيجي يف  ،1945واالنتقال الجزيئ لشعب الفيتوبوان من
توفالو الحالية إىل فيجي يف  ،1947وانتقال الجيلربتيون إىل فعىل سبيل املثال ،يف املؤمتر العاملي للسكان لعام ،1927
2
جيزو ووجينا يف جزر سليامن بني  1955و .1964
طرحت قضية النمو السكاين بوصفها أكرث املشاكل التي تواجه
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العامل أهمية .ويف  ،1937دعا املعهد الدويل للتعاون الفكري
 150باح ًثا يف مؤمتر التغيري السلمي الذي عقده لبحث فكرة
“الحد من االكتظاظ الدويل” .ويف فرباير/شباط  ،1938عقد
مكتب العمل الدويل مؤمت ًرا بشأن “تنظيم الهجرة سع ًيا
لالستقرار”.
ويف مؤمتر إيفيان يسء الصيت بشأن الالجئني الذي عقد يف
يوليو/متوز  ،1938سعى الرئيس األمرييك روزفلت إليجاد حلول
هجرين فعل ًيا يف أوروبا وإىل وضع خطط بعيدة األمد
للم َّ
رسيعة ُ
ملعالجة مشكلة االكتظاظ أيضاً .وزعم َّأن مثة حاجة ألرض تسع
بناء مستوطنات جديدة لنحو ,50ألف إىل  100ألف شخص
وما يناهز من  10إىل  20مليون شخص إجامل ًيا .ويف ،1942
قدم الرئيس األمرييك روزفلت مبادرة بحثية رسية عرفت باسم
“مرشوع هـ” (حيث “هـ” تشري إىل هجرة) وخصص لها فري ًقا
صغ ًريا من الخرباء لدراسة املواقع املناسبة لبناء مستوطنات يف
جميع أنحاء العامل .وبختام املرشوع يف نوفمرب/ترشين الثاين
َ ،1945
خط الخرباء أكرث من  660دراسة من دراسات األرايض
دونت يف  96مجلداً .وقد وصفوا األرجنتني ،والربازيل ،وبوليفيا،
وفنزويال ،واإلقليم الشاميل يف أسرتاليا وكندا ومنشوريا بأنها
أفضل املناطق املستكشفة لبناء املستوطنات.

ولكن مل يشارك الجميع الرئيس األمرييك حامسه لخطط إعادة
التوطني هذه .فحتى يف حالة توافر األرض املناسبة ،ال يعد
إعادة التوطني عملية سهلة أو رسيعة .وأشار خرباء السكان
إىل وجود بعض العوائق ،مثل :ارتفاع تكاليف تنفيذ هذه
الخطط وعدم توافق مجموعات املهارات (كأن ينتقل التجار
واملهنيون إىل املناطق الريفية عىل سبيل املثال) وعدم كفاية
املواصالت واملخاوف بشأن القدرة عىل التكيف مع املناخات
املدارية وقضايا األمراض وعزوف الدول عن قبول مجموعات
كبرية كفاية ملقاومة االندماج .وجرى االهتامم أيضاً بالرشوط
القانونية لقبول األشخاص وبقائهم عىل أرايض الدول واملواقف
املحلية تجاه الوافدين الجدد وقدرة تكيف املستوطنني
أنفسهم (مبا يف ذلك رغبتهم يف تقبل مستويات معيشة أقل من
مستويات معيشة سكان البلد األصليني مؤقتًا).
وتساعد هذه العوامل يف رشح سبب التباعد الشديد بني واقع
عمليات إعادة التوطني واسعة النطاق عرب الحدود والتصورات
املوضوعة لها بالرغم من وجود املؤيدين السياسيني واملقرتحات
النظرية املوسعة .فمسودات خطط إعادة التوطني يف أالسكا
والفلبني وأفريقيا وأمريكا الالتينية إما أخفقت يف التجسد
عىل أرض الواقع أو انتهت بتوطني أعداد قليلة ج ًدا.

جني ماك آدم

يبي خارطة بانابا (كرييبايت) يف الجزيرة التي متثل موطن البانابان الذين ُنقِلوا إىل فيجي عام .1945
نصب تذكاري يف جزيرة رايب (فيجي) ّ

31

32

32

متغي
الكوارث والتَّهجري يف مناخ ِّ

نرشة الهجرة القرسية 49
أيار /مايو 2015

وباإلضافة إىل ذلك ،عنت إسرتاتيجية حافة الهاوية
السياسية بني بريطانيا والواليات املتحدة تحمس كال
الطرفني للقضية عندما تكون منطقة إعادة التوطني
املأمولة يف أرايض دولة أخرى غري أراضيهام لكنّهام يف
الوقت نفسه يعزفان عن تخصيص موارد أو تعديل
قوانني الهجرة املحلية لديهام لرتجمة األفكار املطروحة
يف خطط ملموسة.

العوامل املألوفة

مثـة سـوابق مهمـة تبـزر االعتبـارات الكثيرة التـي يجـب
مراعاتهـا يف أي تحـرك مقترح .فعلى سـبيل املثـال،
وضعـت منظمـة العمـل الدوليـة يف مؤمتـر  1938قامئـة
طويلـة للمسـائل العمليـة والقانونيـة التـي تسـتلزم
االهتمام قبـل التفكير بـأي تحـرك 4 .وميكـن الزعـم أن
مثـة مشـاكل مشـابهة تعـوق العمـل اليـوم على معالجـة
تحـركات االنتقـال املتعلـق بآثـار تغير املنـاخ والكـوارث.
وقـد ولدت املناقشـات املعارصة بشـأن االنتقـال املخطط
مشـاورات منـذ قـرن مضى حول املخـاوف بشـأن القدرة
االسـتيعابية للأرايض وندرة املـوارد والنزاعـات املحتملة.
ويوجـد مخـاوف مشتركة عما إذا كانـت فوائـد االنتقال
تفـوق تحدياتـه النفسـية والعمليـة الجسـيمة .وتؤكـد
الحكومـات منـذ القـدم وحتـى اآلن على رضورة إجـراء
مزيـد مـن األبحـاث قبـل اتخاذهـم خطـوات جـادة بهذا
الصـدد على الرغـم مـن وفـرة مـن األدلـة التجريبيـة.
وبالرغـم مـن وجـود بعـض الثغـرات املعرفيـة ،مثـة
بالفعـل أولويـات كثيرة واضحـة عنـد وضع السياسـيات.
وتـدور كذلـك مناقشـات منهجيـة معتـادة بشـأن كيفيـة
تحديـد مـن هـم بحاجـة لالنتقال واإلطـار الزمنـي الالزم
لذلـك .وبنـا ًء عليـه ،ومثلام حـدث يف العرشينـات ،هناك
مخـاوف تحكـم صالحيـة األرض للسـكن الدائـم اسـتناداً
إىل حجـم السـكان ومـدى قسـوة املخاطـر املتوقعـة.
وحينهـا ظهـرت مخـاوف مـن اإلخفـاق يف مراعـاة آثـار
التطـورات التقنيـة والزراعيـة التـي تحـد مـن هـذه
املخاطـر .واليـوم ،تكمـن املخـاوف يف تجاهـل مسـارات
التوقعـات لقـدرة األشـخاص على التكيـف واملرونـة
إضافـة إىل التطـورات الفنيـة املحتملـة.
وأخيراً ،تثير املخـاوف املعـارصة بشـأن “العدالـة
املناخيـة” أفـكار مطلـع القـرن العرشيـن حـول الحـق

يف امتلاك األرايض .ويف العرشينيـات والثالثينيـات،
اقترح بعـض املفكريـن أن تتنـازل الـدول عـن أراضيهـا
لصالـح مـن يحتاجـون األرض (والغـذاء) إذا مل يكـن
مواطنيهـا يزرعـون هـذه األرايض .وهـم يف ذلـك
يتسـاءلون ،ملـاذا ال تسـتفيد الشـعوب املتكاثـرة كما
فعلـت الـدول األخـرى مـن قبـل حين متلكـت أراضيهـا
مفتوحـا لالسـتعامر؟ ويف
وثروتهـا عندمـا كان العـامل
ً
عرصنـا الحـايل ،يجـادل البعـض بأنـه على الـدول
صاحبـة أعلى انبعاثـات مـن الغـازات الدفيئـة االلتـزام
بتعويـض أكثر املترضريـن مـن تغير املنـاخ الناشـئ
عـن أنشـطة برشيـة وهـي الـدول األقـل مسـاهمة يف
حـدوث االحترار العاملـي.
وبالنظـر إىل االنتقـال من وراء عدسـة التاريـخ ،تنتظرنا
دروس كثيرة مفيـدة جوهريـة وإجرائيـة ومفاهيميـة.
ويتسـم تاريـخ االنتقـال بثغـرة بين الـرؤى النظريـة
الكبيرة مـن ناحيـة وتحديـات التنفيـذ العملي مـن
ناحيـة أخـرى .ومـا زالـت العوائـق السياسـية والعملية
القدميـة يف طريـق عمليـات االنتقـال قامئـة ،وتعـزز
هـذه الخبرات النتائـج التـي توصلـت إليهـا الدراسـات
الحديثـة بـأن إعـادة التوطين عمليـة مقلقـة ومعقـدة
ونـاد ًرا مـا يراهـا املتنقلـون ناجحـة.
جني ماكادم  j.mcadam@unsw.edu.auأستاذ علوم
القانون يف مركز أندرو وريناتا كالدور املعني بقانون
الالجئني الدويل يف جامعة نيو ساوث ويلز ،أسرتاليا.
www.kaldorcentre.unsw.edu.au
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