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املدير التنفيذي ومؤسس مشارك ملعهد أالسكا للعدالة
 www.akijp.orgوعا ِلم بحث رئييس يف جامعة أالسكا فريبانكس

www.uaf.edu

تتقدم الكاتبة بجزيل الشكر إىل كل من ستانيل توم
وأرسوالراكوفا وإىل منظمة
Many Strong Voices http://manystrongvoices.org

 .1انظر أيضاً روبني برونني “حقوق سكان مجتمعات أالسكا وقدرتهم عىل التكيف” ،نرشة
الهجرة القرسية ،العدد  31حول التغري املناخي والنزوح.2008 ،
www.fmreview.org/ar/climatechange
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/Operational%20Guidelines.pdf .2
www.idpguidingprinciples.org .3
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf .4

املهاجرون يف الجزر البحرية ببنغالديش
ريزوان صديقي

يتسبب تآكل ضفة النهر وما يرتتب عليه من تكون جزر جديدة
يف خليج البنغال تغيريات متكررة يف شكل الدلتا وحجمها مام ُيجرب
السكان عىل الهجرة املتكررة .و ُيعد هذا النوع من الهجرة قديم
قدم تاريخ من يقطنون هذه املنطقة ولكن عندما تكتظ الجزر
الجديدة بالسكان أو تبدأ يف التآكلُ ،يضطر الناس لالنتقال إىل جزر
أكرث بعداً .ومع عدم كفاية املوارد الالزمة لالنتقال إىل مكان أفضل،
ُيهاجرون إىل أماكن أسوأ أو يعانون فيها من االستضعاف عىل نطاق
أوسع؛ فهم يصبحون هناك أكرث استضعافاً اقتصادياً واجتامعياً
وبيئياً عام كانوا عليه من قبل .وتفاقم األعاصري والعواصف و أمواج
املد والجز وزيادة امللوحة معاناتهم.

عىل الخريطة اإلدارية .وحالياً ،يقطن نحو  250عائلة تشار نزام
كالكيني وينتقل إليها من  10إىل  15عائلة أخرى سنوياً .وعادة ما
تغمر الفيضانات أرض الجزيرة بانتظام وهي عرضة عىل نحو كبري
لألعاصري وما يرتبط بها من أمواج املد والجزر ،وهي ال تحوي سوى
ملجأ واحد فقط هش لتوفري الحامية .وهكذا ،علق أولئك الناس
يف دائرة من سوء الحظ أبعادها فقرهم والكوارث الطبيعية يف
املنطقة .وعليه ،فمن يقطنون تشار نزام كالكيني عائالت مرشدة
فقدوا منازلهم وأراضيهم جراء ما جابهوه من تآكل ضفة النهر
وغريها من الكوارث الطبيعية .والعائالت التي تعيش هنا تعاين
الفقر املدقع لدرجة أنهم ال ميتلكون ما يكفي من املوارد الالزمة
لالنتقال إىل القرى أو املدن لتحسني ُسبل معيشتهم.

تشار نزام كالكيني جزيرة بحرية بعيدة تبلغ مساحتها  3.57كم
مربع ،وقد اكتشفت يف منتصف الثامنينيات ،ومنذ ذلك الوقت بدأ محمد ريزوان صديقي  ، rezsid@ymail.comيحمل درجة
الناس يعيشون حياتهم فيها .إال أن تلك الجزيرة غري موجودة أص ًال املاجستري يف الجغرافيا والبيئة ،جامعة دكا ،بنغالديش.

ريزوان صدِّيقي

عائلة بعد أن جمعت كل موادها املنزلية استعداداً للرحيل إىل جزيرة أكرث بعداً .ويقول رب األرسة َّإن أياً من أفراد أرسته مل يكن يرغب يف الرحيل نظر ُا للفيضانات التي كثرياً ما تصيب
الجزيرة وألن خطر اإلعصار والعواصف العاتية أكرب هناك.
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