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وتعتمد كثري من اسرتاتيجيات اللدونة املجتمعية عىل تأمني مي زو  m.zhou@praxis-labs.comودورين برام
األصول املوجودة وتنويعها .وباملثل ،عىل الحكومات تنويع  d.braam@praxis-labs.comمديرا مختربات براكسيس
اسرتاتيجيات متويل أنشطة الحد من املخاطر ووضع آليات واالستشاريان الرئيسيان لهاwww.praxis-labs.com .

تقاسم التكاليف.

“الجميع يحب الحياة هنا”

هيامين أبادهياي وإيالن كيلامن وديفيا موهان

يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر مجتمعات جزر الكشادويب .لكن ماذا يحدث عندما يبقى الناس يف تلك
الجزر يحفزهم يف ذلك حس االنتامء واملعتقدات الدينية والهوية؟
يف أغلب األحيانُ ،تظ ِهر الروايات الرسدية العاملية حول آثار
التغري املناخي عىل املجتمعات املحلية يف الجزر عىل أنها
مجتمعات الجئني يف االنتظار .ويخالف هذا الخطاب الشائع
بالذات التصورات املحلية حول التغري املناخي يف الكشادويب
وهي مجموعة من الجزر التي تقع عىل الشاطئ الجنويب
الغريب للهند.

املبارش عىل عمل الع َّبارات التي تلبي الحاجات اليومية
للسكان من طعام ووقــود ونقل بني الجزر .لكنَّ التغري
املناخي مل َّ
يتجل بعد بصورة تهديد للبقاء وال بأنه شكل من
أشكال الخطر عىل سبل كسب الرزق ،فهذه املخاطر مفهومة
لدى غري سكان الجزر أما سكان الجزر أنفسهم فال يدركون
تلك األخطار.

ففي الكشادويب مل يدخل التغري املناخي بعد بالكامل الهجرة أو الشعور باالنتامء

ديفيا موهان

حصيلة املصطلحات التي يفهمها أهل الجزر .ويف السنوات
األخرية املاضية ،الحظ السكان تزايداً يف قوة األمواج “الكبرية”
والفيضانات وشعروا بتغري درجات الحرارة وأمناط هطول
األمطار .وغالباً ما يربط السكان هذه التغريات باملوجات
الزلزالية املدّية التي رضبت املحيط الهندي يف عام 2004
(وليس للتغري املناخي) َّ
ألن املوجات الزلزالية املدّية كانت
حدثاً كبرياً ج ّربوه شخصياً .ومن ناحية أخرى،
حتى إذا الحظ السكان التغريات املحلية فلن
يتمكنوا من ربطها مع التغريات التي تطرأ عاملياً
كالتغري املناخي .فسكان الجزر غري قادرين
عىل تصور ذوبان األنهار الجليدية أو التوسع
الحراري الذين يساهامن يف ارتفاع منسوب
مياه البحر .ونتيجة لذلك االختالف يف التصور،
تتسع الفجوة القامئة بني املخاطر التي يتحدث
عنها مجتمع العلامء واملخاطر التي يتصورها
السكان املعرضون للخطر.

يف الكشادويب ،تتشكل هوية األشخاص باالنتامء إىل الجزر.
وتنترش عبارة “الجميع يحب الحياة هنا” بكرثة عند طرح
السؤال عن احتاملية االنتقال والرحيل من الجزر .ومع َّأن
سكان الجزر يتنقلون بحثاً عن الوظيفة أو التَّعليم ،فهناك
تفضيل قوي بينهم للعودة للعيش بطأمنينة وســام يف
الجزيرة وللمحافظة عىل الروابط االجتامعية فيام بينهم.

بل عىل النقيض من ذلك ،تتخذ مشكلة تعرية
الشواطئ التي تؤثر عىل الع َّبارات املحلية
خطراً بالنسبة لسكان الجزر نظراً ألثرها
منحى ِ
شاطئ الكشادويب يف جزيرة كافارايت
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فاالنتقال طوعياً كان أم قرسياً ميثل تهديداً ملنظومات قيمهم
ومعتقداتهم.
ومتثل النقاشات االعتيادية العامة مصدراً لتبادل املعلومات
والتعاون بني سكان الجزر .وهي منرب للتعبري عن املخاوف
املجتمعية والنتائج مبا فيها الحلول املقرتحة ومع ذلك ،ال
يتصدر النقاش أي إشارة للتغري املناخي .ومع َّأن سكان جزر
الكشادويب معرضون ظاهرياً لخطر التغري املناخي ،قد
يكون لطريقة حياتهم يف الجزيرة فائدة إيجابية عىل التكيف
مع آثار التغري املناخي .وميكن الرتباطهم باملكان ومعارفهم
التقليدية يف إدارة عوامل الضغط البيئية أن تحفزهم عىل
اتباع بعض نشاطات التكيف مع التغري املناخي .ويف أثناء
ذلك ،ميكن استخدام املستوى العايل للعالقات املتبادلة
فيام بني سكان الجزيرة الواحدة وسكان الجزر ككل يف نرش
املعلومات ورفع مستوى الوعي.

أما الهجرة املستحثة بالتغري املناخي ،إن حدثت ،سوف تق ّوض
عىل األرجح الهوية والثقافة املحلية واملعارف التقليدية التي
ميكن أن تفيد يف رفع مستوى لدونة السكان .وال ميكن بأي
شكل من األشكال تقدير الخسارة الكبرية تلك .ومن هنا ،ال
بد من إقامة حوار بنَّاء حول كيفية تعويض خسارة الديار
والثقافة والقيم وال بد من تحديد املعايري الالزمة لتوزيع
املوارد عندما تزداد تحديات تأسيس ماهية الخسارة ومقدار
الرضر.
هيامين أبادهياي Himani.Upadhyay@teri.res.in

وديفيا موهان  divya.mohan@teri.res.inزميالن
مشاركان يف قسم علوم األرض والتغري املناخي يف جامعة
تريي ،نيودلهي ،الهند  www.teriin.orgوإيالن كيلامن
 ilan_kelman@hotmail.comمعيدة يف كلية لندن الجامعية
 www.ucl.ac.ukوزميلة بحث رئيسية يف املعهد الرنويجي
للشؤون الدولية www.nupi.no

بناء القدرة عىل التكيف يف آسام

سومياديب بانريجي ،وسومان بشت ،وبيدهوبهوسان ماهاباترا

نقطة بدء التكيف مع تغري املناخ طويل األجل التكيف مع تغري املناخ قصري األجل والظواهر الشديدة.
وقد ُيعزز اتخاذ قرارات مدروسة أكرث بشأن استخدام التحويالت املالية قدرة األرس املستفيدة من هذه
التحويالت عىل التكيف.
أو يف جميع أنحاء الهند .وتفرض هذه الهجرة الخارجية
للرجال عىل النساء مهام جديدة تتعلق بأنشطة التأهب
للكوارث وباألمن الغذايئ وإدارة امل ـزارع وهي أعباء ال
يكن متأهبات لها غالباً .وال تحظى النساء بفرص الوصول
لألسواق والخدمات اإلرشادية والربامج الحكومية متاثل
تلك التي يحصل عليها الرجال .ولذلك ،تتطلب هجرة
الــرجــال الخارجية اكتساب النساء مــهــارات وقــدرات
تكيف ومعارف جديدة للتعامل مع التحديات الجديدة.

تشهد والية آسام يف شامل رشق الهند فيضانات سنوية
تتسبب يف تهجري السكان وتدمر املحاصيل وتقتل الرثوة
الحيوانية وترض بالبنى التحتية .ويؤدي االعتامد عىل سبل
كسب الرزق من موارد طبيعية يف منطقة تعد أيضاً األقل
تنمية إىل استضعاف األرس املحلية بفعل الفيضانات .وتعد
دائرة اكيمبور التابعة لوالية آسام من بني أسوأ املناطق ترض ًرا
بسبب الفيضانات يف الدولة .وباتت التحويالت املالية عىل
عنرصا حيو ًيا يف دخل األرس يف اكيمبور وميكن أن
نحو متزايد ً
تكون مبثابة آلية متويل محتملة تفي باحتياجات التكيف غري
1
امللباة عند األرس املستفيدة منها.
وتزداد تدفقات التحويالت املالية يف أعقاب الفيضانات التي
تحدث يف هذه املنطقة و ُتستخدم للتزود باملؤن وإعادة
وغال ًبا ،يكون العامل املهاجرون من هذا التقسيم اإلداري بناء سبل كسب الرزق وإصالح املنازل .وترتكز استجابات
الذين يرسلون التحويالت املالية من الذكور ويعملون األرس املستفيدة من هذه التحويالت ملواجهة الفيضانات
يف القطاع غري الرسمي يف املراكز الحرضية داخل آسام يف املقام األول عىل التكيف يف وقت الفيضان (مثل :إيجاد

