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نيو أورلينز :درس يف لدونة ما بعد الكوارث
بول كاديتس

هناك عوامل عدة تعزز من التامسك يف املجتمعات ،مثل :الشبكات طويلة األمد املتشارك بها والهوية املجتمعية
املشرتكة والتنظيم املركزي الذي يتمسك به املجتمع والثقة الراسخة ،وقد ُحددت تلك العوامل عىل أنها محورية يف
تحقيق اللدونة واالستشفاء يف مرحلة ما بعد الكوارث.
غمرت الفيضانات مدينة أورلينز يف شهر سبتمرب/أيلول عام 2005
خالل إعصار كاترينا ونتج عنه التهجري الدائم للمواطنني الذين
كان معظمهم من األمريكيني ذوي األصول األفريقية واإلناث منهم
عىل وجه الخصوص .وفقد معظم الذين ُأخلوا قبل اإلعصار وبعده
1
القدرة عىل العودة إىل نيو أورلينز.

لويزانا التي كانت متتلك املبنى رفضت السامح بإعادة افتتاحه ما
ترك املواطنني من ذوي الدخل املنخفض محرومني من خدمات
مهجري
الرعاية يف املستشفى .وأدى ذلك عىل أرض الواقع إىل منع َّ
الكوارث من ذوي الدخل املنخفض من العودة إىل نيو أورلينز
بسبب توقف املساعدات الحكومية يف القطاعات الثالثة املذكورة.
وبغض النظر عن اآلثار الفعلية عىل الناسُ ،نظر إىل تلك التغريات
عىل أنها وسيلة لحامية رفاه املجلني “ملصلحتهم” مبا يف ذلك أي
مسألة تتعلق بحقوق املواطنني واللجوء إىل العدالة.
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وحددت الحكومة األمريكية رسمياً مواطني نيو أورلينز الذين
غــادروا املنطقة قبل الكارثة أو أثناءها أو بعدها عىل أنهم
“ ُمجلون” فقد حرصت الحكومات املتعاقبة عىل مقاومة إضفاء
صفة “اللجوء” عىل أولئك األشخاص خوفاً من أن يكون يف ذلك ونتج عن استشفاء ما بعد الكارثة يف نيو اورلينز أيضاً تهجرياً قرسياً
سبباً يف دفعها إىل أن تقدم لضحايا الكوارث
الطبيعية الحاميات والتدخالت ذاتها التي تقدمها
لالجئني السياسيني .ومن هنا ،يظهر َّأن مصطلح
“املجلون” أقل حساسية بل يشري إىل انخفاض
الطلب عىل الحكومة يف إجراء التدخالت وتقديم
املساعدات.
لكنَّ الكوارث قد تكون سبباً يف واقع الحال يف إيجاد
فرصة جديدة للدول وأصحاب رأس مال املرشوعات
لالستفادة من تهجري السكان املهمشني بل رمبا ميكنها
أن تؤبد ذلك التهجري 2.ففي نيو أورلينز بعد إعصار
كاترينا ،خضعت ثالثة قطاعات حيوية للخصخصة
وهي :اإلسكان والتعليم والرعاية الصحية .وصوت
مدخل منطقة الحديقة املواجهة لكنيسة مريم ملكة فيتنام الكاثوليكية،
مجلس املدينة عام  2007باإلجامع عىل إزالة  4500التي متثل املركز الثقايف لقرية لِست يف نيو أورلينز إيست.
وحدة سكنية عامة ألصحاب الدخل املتدين (من اصل
 5100وحدة قبل اإلعصار) وهذا ما أدى إىل إلغاء احتاملية تقديم ملجتمعات برمتها من خالل عملية عرفت “بالتوسعة الخرضاء”
اإلسكان العام ملعظم عائالت الدخل املحدود التي هُ جرت قرساً .التي انطوت عىل تحديد املنظمني الحرضيني للمناطق املستضعفة
أما نظام املدارس العام فقد أعيد تنظيمه بالكامل وأصبح اآلن أكرث لذوي الدخل املنخفض ثم تحويلها إىل حدائق عامة غري سكنية.
من نصف األطفال يف سن املدرسة يذهبون إىل املدارس الخاصة .ورغم الفشل الذي القته تلك الخطط يف النهاية ،فقد ُث ّبطت همم
كثري من املجتمعات من ناحية إعادة البناء .ومع ذلك ،رفضت
ومن ناحية الرعاية الصحية ،مل يكن هناك سوى مستشفى حكومي إحدى املجتمعات املحلية عىل قبول أي مس ّوغ إلعادة االنتقال
واحد فقط يف نيو أورلينز يخدم حاجات املواطنني من ذوي الدخل وعادت بالفعل إلعادة بناء مجتمعها.
املنخفض .ومع أن ذلك املستشفى مل يكن يف البداية مبنأى عن
الفيضانات ،فقد عُ َّد أنه من املناسب إعادة افتتاح املستشفى بعد وقبل ذلك بعقود ،يف عام  1975كان الكاثوليكيون املهاجرون من
أن نظفته القوات العسكرية األمريكية .لكنَّ مجلس جامعة والية فيتنام الشاملية املحتجزون يف مخيامت الالجئني يف الواليات املتحدة
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مدخل أحياء سكنية يف قرية لِست حيث تظهر األعالم الفيتنامية واألمريكية.

سواء فقد تبني أ َّنها تكاد تق َّوضت بالكامل بعد إعصار كاترينايف
كثري من املجتمعات املحلية األخــرى التي يعاين قاطنوها من
الحرمان ومن ضمنها املجتمعات التي يقطنها سكان متجانسون
عرقياً .وهذا املجتمع الفيتنامي املحيل الذي متيز ب ُلحمة كبرية جداً
عرب أجيال من العائالت الالجئة التي هاجرت إىل الواليات املتحدة
األمريكية تشاركت بشبكات بعيدة األمد مثلام تشاركت بهوية
مجتمعية مشرتكة .وباإلضافةإىل ذلك ،تعززه اللحمة املجتمعية
بانفصال املجتمع املحيل الذي ساعد انفصاله ومركزيته حول
كنيسة واحدة يف ترسيخ الهوية املجتمعية وإنشاء الثقة .فهي بذلك
متثل املقومات التي متيز مجتمع نيو اورلينز إيست عن غريها من
املجتمعات املتأثرة يف نيو أورلينز ورمبا كانت تلك املقومات عام ًال
رضورياً لتحقيق لدونتها امللحوظة يف االستشفاء ما بعد الكوارث.

قد تلقوا دعوة من مطرانية نيو اورلينز لتأسيس مجتمع محيل لهم.
ونتيجة لذلك ،تأسست أبرشية جديدة عام ُ 1980أطلق عليها نيو
أورلينز إيست لتضم قرابة  6000فيتنامي .وتركزت النشاطات عىل
كنيستها املركزية وهي كنيسة مريم امللكة لفيتنام .ومل ُتلق غالبية
الفيتناميني باالً لقرار مجلس املدينة يف تحويل نيو أورلينز إيست
إىل منطقة خرضاء غري سكنية ،بل عادوا إىل بيوتهم يف أقل من
خمسة أشهر بعد اإلعصار .وأظهر كاهن الكنيسة املحلية األب فني
وطواقم كنيسته قيادة حكيمة يف العمل دون كلل أو ملل لتحقيق
هدفهم عرب الفوىض التي عمت املدينة وتغلبوا عىل البريوقراطية
املحلية والفدرالية لتأمني عدد كبري من األذونــات والتصاريح
والتمويالت الالزمة إلعادة بناء مجتمعهم املحيل .أما أبناء ذلك
املجتمع الهادئ واملتوافق فقد تحولوا إىل ناشطني رافضني لتحديد
منطقتهم عىل أنها منطقة خرضاء غري سكنية وبدأوا فور عودتهم
إعادة البناء بأيديهم .واألهم من ذلك َّأن عملية إعادة البناء كانت بول كاديتس  paulkadetz@gmail.comأستاذ مساعد ومقرر
محصورة عىل حاجات املجتمع املحيل ورغباته يف تطور ما كان لربنامج الصحة العامة العاملي يف الكلية الجامعية لجامعة اليدن
باإلمكان تحقيقه فع ًال إال عىل أيدي أبناء ذلك املجتمع نفسه .ومل  www.lucthehague.nlوهو باحث مشارك يف مركز دراسات
يضاهي ذلك املجتمع املحيل أي مجتمع محيل آخر يف نيو أورلينز الالجئني ،جامعة أكسفورد.
ال من حيث العودة وال من حيث إعادة البناء ذاتها وفقاً لرشوط rsc@qeh.ox.ac.www.rsc.ox.ac.uk
أبنائها ،مقارنة يف الجانب اآلخر “باملشاركة” غري الفاعلة يف خطط
 .1بني هذا املقال عىل مقابالت مفصلة شبه منظمة تضمنت عينة قصدية ألصحاب
مجلس املدينة.
املصلحة ُوأجربت عرب مدة سنتني.
أما الثقة االجتامعية التي كانت عنرصاً جوهرياً يف تحقيق ُلحمة
هذه الشبكة املجتمعية قبل كارثة إعصار كاترينا وبعدها عىل حد
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