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إدماج اللدونة يف جنوب آسيا
مي زو ودورين برام 

ميكن أن تعزز املجتمعات لدونتها بإدماج إجراءات الحد من املخاطر والتكيف مع تغري املناخ والحد من 
الفقر. 

املرتبطة  املخاطر  املجتمعات  تهجري  دوافع  تعقد  يزيد 
أوجه  من  ويفاقم  املستقبلية  الطبيعية  بالكوارث 
االستضعاف القامئة. وميكن للمجتمعات تقليص استضعافها 
وتغري  للكوارث  الجيد  االستعداد  خالل  من  التَّهجري  بفعل 
األكرث  املجتمعات  تقدر  التَّهجري،  حدث  ما  وإذا  املناخ 
طريق  عن  بالتهجري  املرتبطة  املخاطر  من  تحد  أن  لدونة 
وتختلف  أكرث.  بفعالية  األساسية  ووظائفها  هياكلها  ترميم 
مقومات لدونة املجتمع من مكان آلخر بحسب الجغرافيا 
واملناخ واالقتصاد والسكان وهلم جرا. ولكن ببساطة، كلام 

زادت لدونة املجتمع، قلت مخاطر التَّهجري وآثاره. 

يف  اللدونة  إجراءات  إدماج  رضورة  عىل  اإلجامع  ويتزايد 
تغري  مع  والتكيف  الكوارث  مخاطر  من  الحد  سياسات 
هذه  ُتصنف  آسيا،  جنوب  ويف  الفقر.  من  والحد  املناخ 
إىل  منها   واحدة  بكل  وُيعهد  حدة  عىل  كل  القضايا 
مؤسسات مختلفة أو إىل أقسام منفصلة داخل املؤسسات، 
ونجد أن الفروق املفاهيمية بني الحد من مخاطر الكوارث 
والتكيف مع تغري املناخ والحد من الفقر عند املجتمعات 
وباإلضافة  وحسب.  أكادميية  املناخ  تغري  ملخاطر  املعرضة 
متعددة  البيئات  ذات  املجتمعات  عىل  يصعب  ذلك،  إىل 
تعمل  التي  املختلفة  املنظامت  مع  التعاون  املخاطر 
العمل  يؤدي  وقد  متباينة.  أعامل  جداول  وتتبع  منفصلة 
إحداث  إىل  القضايا  هذه  ملعالجة  املغلقة”  املكاتب  “يف 
يف  ويتسبب  عكسية  نتائج  ذات  أو  متناقضة  تدخالت 

ازدواجية الجهود. 

أعيد  أو  الكوارث  إدارة  هيئات  من  كثري  تأسست  وقد 
الهندي  املحيط  تسونامي  عقب  آسيا  جنوب  يف  بنائها 
األول  املقام  يف  إدارية  هيئات  عموًما  أنها  إال   2004 عام 
جداول  عىل  للتأثري  الالزمتني  واملكانة  السلطة  إىل  تفتقر 
إدارة  هيئات  معظم  الخطط. وعىل  التنمية ووضع  أعامل 
املعنية  الوزارات  إقناع  الوطنية  ودون  الوطنية  الكوارث 
الة  الفعَّ الكوارث  مخاطر  من  الحد  اسرتاتيجيات  بإدماج 
ضمن أعاملهم اليومية وتوفري التمويل لها. ويتسبب غياب 

إدارة  هيئات  رؤية  قصور  يف  التأثري  عىل  والقدرة  املوارد 
الكوارث ملهامها وتتحول تباًعا إدارة الكوارث إىل شكل من 
إدارة  هيئات  تعزيز  ويجب  للكوارث.  االستجابة  أشكال 
الكوارث هذه ملا لها من قدرة عىل إدماج الحد من مخاطر 
الكوارث - لتجنب تكرار أخطاء املايض - والتكيف مع تغري 

املناخ - للتنبؤ باآلثار املتوقعة لتغري املناخ والحد منها.

اللدونة التي تتبعها املجتمعات املحلية اسرتاتيجيات 
مخاطر  الكوارث  من  املترضرة  املجتمعات  تقلص  ما  غالباً 
معينني  أفراد  بانتقال  ذلك  ويحدث  بالهجرة.  التَّهجري 
البالد يف شكل  إىل خارج  أو  الحرضية  املناطق  إىل  باألرسة 
تلك  أصولهم عن  أسس  لتنويع  مؤقتة  أو  دائرية  انتقاالت 
املناطق  يف  عليها  يحصلون  أو  الزراعة  لهم  تجلبها  التي 

املترضرة بالكوارث. 

اللدونة  ومبادرات  باملخاطر  الوعي  مستويات  وتتفاوت 
من مجتمع آلخر. ويف حاالت كثرية، قد تساعد املامرسات 
واملعارف التقليدية يف الحد من املخاطر حتى إن مل تربطها 
املجتمعات بتغري املناخ. ففي أفغانستان، عىل سبيل املثال، 
الفيضانات  شهدت  أن  لها  سبق  التي  املجتمعات  متتلك 
حيث  املاء  تقاسم  آليات  عىل  تعتمد  مبكرة  إنذار  أنظمة 
ُيحذر “مرياب” )حق االستفادة من املياه( القرى الواقعة يف 
اتجاه مجرى النهر من احتاملية حدوث فيضانات وشيكة. 
الوعي  العائدون  الالجئون  يعوز  ذلك،  من  النقيض  وعىل 
حاالت  يف  االستجابة  واسرتاتيجيات  الرسيعة  بالفيضانات 
الطوارئ ويتكبدون خسائر يف األرواح ويف مخزون الغذاء. 

من  نابعة  املجتمعية  الحلول  تكون  أن  يجب  حني  ويف 
العمل  املجتمعات  عىل  يتعني  وأنه  نفسه  املحيل  املجتمع 
االستضعاف  وأوجه  االحتياجات  تحديد  عىل  بفاعلية 
لزيادة  الحديثة  بالتقنيات  االستعانة  ميكن  والحلول، 
نظام  إكامل  ميكن  املثال،  سبيل  فعىل  الحالية.  املعارف 
التقنية  والخربات  املعارف  بنرش  تعديله  أو  “مرياب” 

لتحسني إدارة موارد املياه وخاصة يف أوقات الجفاف. 
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“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 األحيان، ُتظِهر الروايات الرسدية العاملية حول آثار 
أنها  عىل  الجزر  يف  املحلية  املجتمعات  عىل  املناخي  التغري 
مجتمعات الجئني يف االنتظار. ويخالف هذا الخطاب الشائع 
بالذات التصورات املحلية حول التغري املناخي يف الكشادويب 
الجنويب  الشاطئ  عىل  تقع  التي  الجزر  من  مجموعة  وهي 

الغريب للهند. 

بالكامل  بعد  املناخي  التغري  يدخل  مل  الكشادويب  ففي 
حصيلة املصطلحات التي يفهمها أهل الجزر. ويف السنوات 
األخرية املاضية، الحظ السكان تزايداً يف قوة األمواج “الكبرية” 
هطول  وأمناط  الحرارة  درجات  بتغري  وشعروا  والفيضانات 
باملوجات  التغريات  هذه  السكان  يربط  ما  وغالباً  األمطار. 
 2004 عام  يف  الهندي  املحيط  رضبت  التي  املّدية  الزلزالية 
كانت  املّدية  الزلزالية  املوجات  ألنَّ  املناخي(  للتغري  )وليس 

كبرياً جّربوه شخصياً. ومن ناحية أخرى،  حدثاً 
فلن  املحلية  التغريات  السكان  إذا الحظ  حتى 
يتمكنوا من ربطها مع التغريات التي تطرأ عاملياً 
قادرين  غري  الجزر  فسكان  املناخي.  كالتغري 
التوسع  أو  الجليدية  األنهار  ذوبان  تصور  عىل 
منسوب  ارتفاع  يف  يساهامن  الذين  الحراري 
مياه البحر. ونتيجة لذلك االختالف يف التصور، 
تتسع الفجوة القامئة بني املخاطر التي يتحدث 
يتصورها  التي  واملخاطر  العلامء  مجتمع  عنها 

السكان املعرضون للخطر.

بل عىل النقيض من ذلك، تتخذ مشكلة تعرية 
املحلية  العبَّارات  عىل  تؤثر  التي  الشواطئ 
منحى خِطراً بالنسبة لسكان الجزر نظراً ألثرها 

اليومية  الحاجات  تلبي  التي  العبَّارات  عمل  عىل  املبارش 
التغري  لكنَّ  الجزر.  بني  ونقل  ووقــود  طعام  من  للسكان 
املناخي مل يتجلَّ 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. 

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

وتعتمد كثري من اسرتاتيجيات اللدونة املجتمعية عىل تأمني 
تنويع  الحكومات  وباملثل، عىل  وتنويعها.  املوجودة  األصول 
الحد من املخاطر ووضع آليات  اسرتاتيجيات متويل أنشطة 

تقاسم التكاليف. 
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