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زال أصاًل يثري الخالفات يف املجال العلمي، واألسوأ من ذلك 
الكيانات  تعديل  إىل  تقود  سوف  تلك  االنتقال  عملية  أن 
التي  العيوب  رغم  حالياً،  تنشط  زالت  ما  التي  القانونية 
تعرتيها، يف حامية الالجئني. وأي تغيري عىل األنظمة النافذة 
قد يعرض للخطر التقدم املحرز حتى اآلن يف أوائل سنوات 
)وفقاً  الالجئني  عدد  ازداد  فقد  والعرشين.  الواحد  القرن 
للتعريف الحايل( يف السنوات األخرية ما يعني أن مضاعفة 
هذا العدد لن يكون ذا فائدة ترجى إذا مل ُيرتَجم عىل أرض 
األشخاص  وكرامة  اإلنسان  حقوق  وضع  تحسني  يف  الواقع 

املتأثرين.

ومن ناحية أخرى، سوف يؤدي تقييد حامية املتأثرين بالتغري 
املناخي إىل تهميش املتأثرين بالظواهر الجيولوجية البيئية 
والتغريات التي تطرأ عليها )سواء أكانت تلك التغريات ناتجة 
للنقاش  محوراً  يكون  قد  ما  وهذا  ال(  أم  البرش  فعل  عن 
حقوق  ناحية  من  وليس  املسؤوليات  ناحية  من  القانونية 

اإلنسان. 

للمشكلة  تعريف  إليجاد  تسمح  ال  الحالية  الظروف  ولعل 
التي ما زال الغموض يحيط بها. فال بد من إيجاد تعريف 

بعدي للوضع القانوين لهؤالء املهاجرين لتأسيس ما إذا كان 
خصائصها  لها  كجامعة  بآخر  أو  بشكل  متييزهم  باإلمكان 

املنفردة عن غريها.

اإلقليمية  الحلول  املقاربة، سوف تكون  تأسيس هذه  وفور 
للسري  تفضياًل  األكرث  املنحى  املؤسسة  األطراف  ثنائية  أو 
العمل  ذلك  وسيعني  املسألة.  هذه  مع  التعامل  يف  قدماً 
التي سوف  الحلول  املتأثرة حول استحداث  الحكومات  مع 
ووضع  املكان  يف  الحاالت  مع  التعامل  إجراءات  تتضمن 
بخفض  حقيقي  التزام  يصاحبها  التي  التكيف  اسرتاتيجيات 
انبعاثات التلوث. ومع أنَّ االستجابة اإلقليمية من هذا النوع 
قد ال تبدو بالطموح املطلوب، فستمثل الخطوة األوىل نحو 

بذل مزيد من الجهود الدولية واسعة النطاق.

  mjfernandez84@live.com.ar ماريا حوسيه فينانديز
خريجة العالقات الدولية يف الجامعة الكاثوليكية يف سالتا، 

 www.ucasal.edu.ar األرجنتني

1.  مرشوع التفاقية حول الوضع الدويل لألشخاص املهّجرين بسبب العوامل البيئية.
 http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced

التهجي كنتيجة لسياسات الحد من آثار التغي املناخي
سارة فيجيل

الحيوي، الوقود  استخدام  مثل:  أيضاً،  الخرضاء”  و”الحلول  املناخ  تغري  آثار   من  الحد  سياسات   تتسبب 
يف التَّهجري. 

أدت آثــار تغــري املنــاخ الحاليــة واملتوقعــة إىل ظهــور 
موجــة مــن سياســات الحــد مــن اآلثــار التــي قــد تضيــف 
مزيــًدا   - الحســنة  دوافعهــا  مــن  بالرغــم   - بدورهــا 
ــتضعاًفا  ــات اس ــرث الجامع ــىل أرايض أك ــوط ع ــن الضغ م
الناميــة.  املجتمعــات  يف  واجتامعًيــا  وبيئًيــا  اقتصادًيــا 
الراميــة  السياســات  دعــوة  يف  ذلــك  أمثلــة  وتتجــىل 
ــعة  ــاحات واس ــالك مس ــوي إىل امت ــود الحي ــاج الوق إلنت
مــن األرايض يف بــالد الجنــوب مــا يهــدر حقــوق الســكان 
بأكملهــا.  مجتمعــات  تهجــري  يف  ويتســبب  املحليــني 
ــن  ــري م ــدر كب ــة ق ــة لرشعن ــاخ ذريع ــري املن ــذ تغ وُيتخ
مثــل عمليــات التملــك هــذه. ومــن أمثلــة تســليع هــذه 
الطبيعــة: املوازنــات الكربونيــة والســياحة البيئيــة وإنتــاج 

ــتثامرات  ــدو اس ــلط مؤي ــني يس ــوي. ويف ح ــود الحي الوق
األرايض تلــك الضــوء عــىل عوائدهــا اإليجابيــة، يشــري 
املعارضــون - الذيــن يــرون هــذه األفعــال نوًعــا مــن 
االســتيالء عــىل املــوارد الطبيعيــة ألغــراض بيئيــة 1 أو 
ــدات  ــرضاء” - إىل التهدي ــاحات الخ ــىل املس ــتيالء ع “االس
املختلفــة التــي تفرضهــا مثــل هــذه املامرســات عــىل 
البيئــة واألمــن الغــذايئ املحــيل وســبل كســب الــرزق 

التقليديــة.2 

ــمى  ــا ُيس ــز م ــوي يف تحفي ــمية دو حي ــات الرس وللسياس
“طفــرة الوقــود الحيــوي”. وقــد ضّمــن االتحــاد األورويب 
ــا  ــم أهداًف ــرى يف أولوياته ــدة ودول أخ ــات املتح والوالي
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ترمــي للوصــول إىل أعــىل اســتخدام مــن الوقــود الحيــوي 
ــاءات  ــة وإعف ــز مالي ــم حواف ــع تقدي ــل م يف وســائل النق
رضيبيــة للمشــاركني يف مجــال الطاقــة “النظيفــة”. ومــع 
أنَّ الدوافــع يف القلــب مــن هــذه السياســات مكللــة 
ــذاء  ــاج الغ ــس مجــال إنت ــا تناف ــا الحســنة، إال أنَّه بالنواي
وغالبــاً مــا تزيــد مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املحــيل وقــد 
تــؤدي إىل حــدوث انتهــاكات جســيمة يف حقــوق اإلنســان 
مثــل: التَّهجــري. ومــع أنَّ معظــم تلــك املرشوعــات تزعــم 
اســتخدام األرايض الشــاغرة أو الهامشــية، تظهــر البحــوث 
غالبــاً  تكــون  الواقــع  يف  األرايض  تلــك  أنَّ  التجريبيــة 
مأهولــة بالســكان أو غابــات أو مراعــي أو ُيســتفاد منهــا 

ــا. ــورًدا مجتمعًي ــا م بوصفه

عواقب االنتقال
التَّهجــري ميثــل أحــد مخاطــر  أدرك البنــك الــدويل أنَّ 
الحكــم  ذات  الــدول  يف  وخاصــة  األرايض  اســتثامرات 
الضعيــف التــي ال تحــدد الحقــوق يف األرايض تحديــًدا 
ر مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص  واضًحــا.3 ويف 2007، قــدَّ
يف  التوســع  أنَّ  األصليــة  الشــعوب  بحقــوق  املعنــي 
اســتخدام الوقــود الحيــوي بــات يهــدد أرايض 60 مليــون 
فــرد مــن الشــعوب القبليــة و وســبل كســب الــرزق 
املتاحــة لهــم.4 ومــع ذلــك، مل تــدرج قضيــة التَّهجــري 
قامئــة  يف  إال  “الخــرضاء”  االســتثامرات  هــذه  بســبب 
ــد  ــك، ق ــة إىل ذل ــب. وباإلضاف ــلبية وحس ــب الس العواق
تضيــف آثــار مشــاريع البنيــة التحتيــة هــذه مزيــًدا مــن 
ــادة  ــيؤدي إىل زي ــا س ــة م ــات الهش ــىل البيئ ــوط ع الضغ

حــركات التَّهجــري. 

ــا الجديــدة والهنــد،  ــا وبابــوا غيني ويف إندونيســيا وماليزي
صــار الطلــب املتزايــد عــىل زيــت النخيــل لتصديــره ســبًبا 
ــم. ويف  ــن أراضيه ــة م ــني الشــعوب األصلي يف تهجــري مالي
كولومبيــا، اســتخدمت القــوات شــبة العســكرية الخــوف 
والعنــف لتهجــري املجتمعــات األفريقيــة الكولومبيــة قــرًسا 
ــاج قصــب الســكر واملنيهــوت. وقــد زعــم  مــن أجــل إنت
منتــدى تنميــة املجتمعــات العرقيــة أنَّ 14% مــن جميــع 
الالجئــني الذيــن دخلــوا تايلنــدا قادمــني مــن بورمــا 
ــروا قــرًسا بســبب  أثنــاء عامــي 2006 و2007 قــد هجَّ
حملــة اســتخراج الوقــود الحيــوي مــن نبــات الجاتروفــا.5 
وشــهدت الربازيــل – وهــي مــن أكــرب منتجــي اإليثانــول 
يف العــامل - باملثــل تهجــري ماليــني مــن مالــيك املــزارع 

الصغــرية يف أعقــاب عمليــات االســتيالء عــىل األرايض مــن 
ــرية  ــة أخــرى كث ــا. ويوجــد أمثل ــول الصوي ــاج ف أجــل إنت

عــىل ذلــك. 

وبعــد التشــاورات املســبقة مــع املجتمعــات املحليــة 
املتــرضرة كــام هــو شــائع غالبــاً يف الــدول املســتقرة 
بتوفــري  املســتثمرون  وعــد  الســنغال،  مثــل:  نســبًيا، 
وظائــف شــاغرة وبإقامــة بنيــة تحتيــة مســتقبلًيا كطريقــة 
ــا. ومــع  ــون بإعــادة توطينهــم طوًع لجعــل الســكان يقبل
ذلــك، قــد يتحــول إعــادة التوطــني “الطوعــي” إىل إعــادة 

ــة.  ــري متوقع ــة غ ــاب نتيج ــرسي يف أعق ــني ق توط

االجتامعيــة  العواقــب  محللــو  يــويل  أن  رضورة  ومــع 
للتهجــري  االهتــامم  مــن  ا  مزيــدً األرايض  الســتثامرات 
بوصفــه نتيجــة لهــا، عــىل الباحثــني واملامرســني يف مجــال 
تحليالتهــم.  مجــال  توســيع  بيئيــة  ألســباب  الهجــرة 
أســباب  ضبابيــة  مــن  بالرغــم  أنَّــه  للنظــر  والالفــت 
النتائــج  ــرون  املهجَّ يلقــى  غالبــاً،  وتداخلهــا  التَّهجــري 
نفســها. و”التَّهجــري بســبب االســتيالء عــىل املســاحات 
ــني التصنيفــات  ــال واضــح عــىل التداخــل ب الخــرضاء” مث
التقليديــة للتهجــري القــرسي )النــزاع، والتنميــة، والبيئــة(. 

آليــات الحامية الراهنة والثَّغرات
الســلبية  اآلثــار  عــىل  للســيطرة  محــاوالت  أجريــت 
ــن خــالل  ــا م ألنشــطة االســتيالء عــىل األرايض وإجراءاته
وضــع قواعــد ســلوك ومبــادئ تحكــم االســتثامر الزراعــي 
ــرزق  ــب ال ــبل كس ــوق وس ــرتم الحق ــذي يح ــؤول ال املس
لجميــع  “مربحــة  نتائــج  نحقــق  وحتــى  واملــوارد.6 
األطــراف”، يالحــظ تــداول موضوعــات مثــل الشــفافية يف 
املفاوضــات واحــرتام الحقــوق يف األرايض القامئــة وتقاســم 
املنافــع واالســتدامة البيئيــة وااللتــزام بسياســات التجــارة 
الوطنيــة. ويشــري ذلــك إىل أنَّ الحكــم الرشــيد مــن شــأنه 
املجتمعــات  مــن  والتَّهجــري  الطــرد  عمليــات  تقليــص 
ــادئ  ــك املب ــي لتل ــع الطوع ــك، فالطاب ــع ذل ــة. وم الريفي
ــا أو  ــم صعًب ــا أو تجرميه ــني به ــري امللتزم ــع غ ــل تتب يجع
مســتحياًل. ومــع إمكانيــة تطبيــق آليــات الحاميــة القامئــة 
أو  التنميــة  أعــامل  أو  النزاعــات  بســبب  للمهجريــن 
ــرتاف  ــة حاجــة لالع ــر، مث ــة األم ــي يف نهاي التدهــور البيئ
ــها  ــًدا وقياس ــاًم جي ــا فه ــك وفهمه ــري تل ــركات التهج بح

قبــل أي يشء. 
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وبالنظــر إىل االرتفــاع املتزايــد يف مامرســات االســتيالء 
ــة  ــامل، مث ــاء الع ــع أنح ــرضاء يف جمي ــاحات الخ ــىل املس ع
العوامــل  بســبب  التَّهجــري  تصنيــف  لتخطــي  حاجــة 
البيئيــة مــن أجــل إدراج آثــار سياســات الحــد مــن تغــري 
املنــاخ بوصفهــا عامــاًل مؤثــًرا عــىل نتائــج التَّهجــري أو 

قــرارات املهاجريــن. 

فــرض  مســؤولية  الدولــة  تحميــل  دعــوى  تقلــل  وال 
قواعــد مســتدامة اجتامعًيــا عــىل هــذه االســتثامرات مــن 
مســؤوليات املســتثمرين واملســتهلكني األخالقيــة واألدبيــة 
يف دول الشــامل أيضــاً وال ســيام عندمــا تكــون سياســاتهم 
ــن  ــف م ــراء الري ــري فق ــًيا يف تهج ــبًبا رئيس ــرضاء” س “الخ
أراضيهــم. ويجــب أن تكــون أنظمــة التصديــق الشــفافة 
ــوق  ــادئ حق ــل مب ــي تكف ــًدا الت ــيًقا جي ــقة تنس واملنس
اإلنســان وآليــات الحاميــة ملــن هــم أكــرث اســتضعاًفا 

ــتثامرات.  ــذه االس ــات ه ــتهالك منتج ــا الس رشًط
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أبناء مجتمع كيكوينش يف وادي البولوتيش، غواتيامال، ترمق أنظارهم األرض التي أُخيَل مجتمعهم منها.
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