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بني التورُِّط وإعادة التوطني: املجتمعات املحلّية الساحلّية عند َداِْل الّنهر يف 

ُسنَدرَبنس بالهند
َشاَبِري َداس وُشوَغاَتا هاجرا

إذا وقعت وطأة آثار تغريُّ امُلَناخ عىل املجتمعات املحلّية، فام َمْبَلُغ قدرتها عىل االختيار يف استجابتها؟ 
وعىل َمن مسؤولّية َدْعمها؟

عوامل  ُتْحِدُثها  التي  القرسية  الهجرة  بني  التمييز  من  بّد  ال 
املبهمة  فالتعريفات  الطوعّية،  والهجرة  البيئية  الضغط 
املتعلقة  اللوائح  كفاية  عدم  إىل  وتؤّدي  كثرية،  املتناقضة 
بالدعم والتعويض، أو عدمها. ويسهل تحديد التقصري يف أداء 
التَّهجري  فيها  ينجم  التي  الحاالت  الواِجب –واملسؤولية– يف 
عن التنمية. ولكن يف حاالت الهجرة القرسية التي تنجم عن 
عوامل مناخّية، ال شّك أنه ال ُيحاَسُب أي طرٍف من األطراف 
)سواء كان الطرف هو امُلهّجر أو الحكومة أو هيئة دولية(، 
فال ُيَرْوَن من ثّم أّنهم مسؤولون عن تخفيف املصاعب التي 
ُل الُكْلَفَة البرشّية امُلجتمَعاُت املحلّية  لها صلة باألمر. وَتَتحمَّ
القوى  تفاعل  بسبب  ِمْضيافٍة  َغرْي  صارت  مواضع  يف  التي 
وارتفاع  امُلَناخ  تغريُّ  القوى  هذه  أهّم  ومن  فيها،  املختلفة 
املحلّية  املجتمعات  من  ملحاٌت  وُتِري  البحر.  مستوى سطح 
يف جزيريَت غورامارا وَساِغر يف َداِْل )ِدلتا( ُسنَدرَبنس الهندية، 
الحقائق الثابتة الغليظة التي عليها حال الهجرة القرسية يف 

هذه املجتمعات املحلّية. 

غورامارا: جزيرٌة فيها من َمَواِطِن الّضعف الكثري

ُحُقولها خرضاء َمِرَعة، وماؤها العذب كثرٌي ال ينزح، وتربتها 
ِخْصبٌة، ومنظر نهر هوڠي منها فّتاٌن، نعم، جزيرة غورامارا 
بهّية املنظر، إال أنها رسيعة اغتامر املاء لها. وتقع هذه الجزيرة 
يف الطرف الجنويّب الغريّب ملصب نهر هوڠي، وقد أصابها قدر 
العرشين،  القرن  سبعينيات  منذ  الساحّي  التحاّت  من  كثري 
الحكومة  استمرّت  التسعينيات،  إىل  السبعينّيات  هذه  ومن 
َساِغر  امُلهّجرة يف جزيرة  األرَُس  توطني  إعادة  العمل عىل  يف 
ُسنَدرَبنس  ساكني  من   %٣4 كان  وملّا  غورامارا.  من  بالقرب 
الهندّية يف معيشتهم تحت خّط الفقر1، وكان 47% منهم غري 
قادرين عىل أن يقّدموا ألنفسهم من الطعام وجبَتني تاّمَتني 
للخطر  املعرّضة  الجزائر  لُسّكان  كان  الّسنة2،  كلَّ  اليوم  يف 
ات البيئية  كغورامارا قدرة قليلة عىل التكيُّف بحسب التغريُّ
بألواح  بالكهرباء  الجزيرة  ومُتدُّ  لها.  مود  الصُّ وعىل  الّضارة 
الطاقة الشمسّية، َنَصَبْتها الحكومة واملنظامت غري الحكومية 

يف كلِّ بيت أرسة عىل التقريب، ويؤىَت مباء الرشب من اآلبار 
األنبوبية. ومع ذلك، ما يزال االستثامر يف البنية التحتّية قلياًل 
الـ40  ففي خالل  الساحل،  التحاّت يف  معّدل  ارتفاع  بسبب 
سنًة املاضية، َصُغَر حجم الجزيرة حّتى صار أقّل من نصف 
الناس.٣  آالٌف من  ر  تهجَّ أن  ذلك  فكان من  األصّي،  حجمها 
وأول ملجأ من العواصف هو اليوَم يف قيد اإلنشاء، وإىل أن 

يتّم ذلك، ُيستعَمُل مبنى املدرسة ملجأً ُمَوّقتاً. 

الرعاية  أّن  املنّظمة  شبه  املقابالت  يف  امُلْسَتطَلعون  وأظهر 
يسافر  ما  فكثرياً  َكاِفَينْي،  غري  يزاالن  ما  والتعليم  الصحية 
ليك  وذلك  السفينة،  إليِه  يركبون  أو  األكرب  الربِّ  إىل  األطفال 
يذهبوا إىل املدرسة. ثم إّن فقَد سبل املعاش أو ما ال يكفي 
من دخل سبل املعاش التي درج بها التقليد يف الريف، تضطرُّ 
َذَكراً واحداً يف األقّل من أفراد األرسة إىل أن يهاجر موسمّياً 
يف  يعمل  حّتى  ناُدو،  وتاِميل  ِكريَااَل  البعيدتني:  الواليتني  إىل 
املوسمّية  الهجرة  أصبحت  املاِضَينْي،  العقَدين  ويف  البناء. 
آلّيَة تصدٍّ لصعوبة املعيشة عند كثرٍي من ساكني ُسنَدرَبنس. 
وتّتخذ ُأرَسُ هؤالء املهاجرين املوسمّيني، من عهٍد قريب، قرار 
الهجرة بال رجعة، إىل أماكن آَمُن، حيث ُيطَلُب فيها العمل 
بأَْجٍر، فُيحوِّلون بذلك آلّيَة تصدٍّ لصعوبة املعيشة إىل وسيلة 
البيئّي  االنحطاط  بحسب  طويل  ألمٍد  أنفسهم  بها  يكيِّفون 
وتغريُّ املناخ. عىل أّن عدم الّدعم والتعويض من األرض التي 
يشّدُد  به(، ال  ُتْفقد  أن  تلبث  لن  التي  )أو  بالّتحات  فقدت 
الناس وصّحتهم  أموال  التكيُّف من حيث  إجراءات  صعوبة 
رَْفِض  حول  الهموم  ُيثرُي  ذلك  إىل  هو  بل  فحسب،  العقلّية 

الدولة اإلقرار بأن هذه الهجرة مقسور عليها، ال طوعّية.

األرايض  رشاء  أسباب  يديها  بني  التي  امُلهّجرة،  العوائل  وأما 
بيوتها  بناء  اختيار  إىل  فتميل  الرّب،  جهة  يف  أبعد  هي  التي 
الجديدة يف مواضع آََمُن بالقياس إىل بيوتها الحارضة، ال أن 
تختار الهجرة إىل أماكن أخرى بال رجعة، إما ألنها تفتقر إىل 
وإما ألنها  بال رجعة،  بعيٍد  إىل  الهجرة  تطلبها  التي  الوسيلة 
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ل فكرة انفصالها من أراضيها. ومع أّنها تعرف  عاجزٌة عن تحمُّ
كّلها  سُتغَتَمُر  غورامارا  أّن  يعني  الحارض  الّتحاّت  معّدل  أّن 
باملاء يف خالل ٣0 إىل 40 سنة من اآلن، وأّن العوائل وال بّد 
باملكان  الشديد  فتعلُّقها  كّله،  ذلك  مع  أخرى،  مرة  سُتهّجُر 
ُيْبِقيها راسخًة يف جزيرتها. وأما املفتقرون إىل وسائل االنتقال، 
فتشتدُّ مطالبتهم الحكومَة بإعانتهم عىل هجرتهم إىل منطقة 

آمنة وعىل إعادة توطينهم فيها.

تسعينّيات  حّتى  البنغال،  غريّب  حكومة  أطلقت  وقد  هذا، 
القرن العرشين، َحْوَز األرايض واملَُعونَة املالّية لألرَُس امُلهّجرة، 
وأقرّت بذلك مبا يقع من تحّديات عىل األرَُس التي اضطرّها إىل 
االنتقال عوامل بيئّية، فكان للحكومة يف ذلك سابقة. ويقع 
ِعَظُم شأن هذا عىل الخصوص يف أّنه نشأ يف بلٍد ُتِقُر سياساته 
والتأهيل–  التوطني  إلعادة  الوطنّية  –كالسياسة  ولوائحه 
يقّر برضٍب آخر من  التنمية فقط، وال  الناجم عن  بالّتهجري 
التأهيل.  وَدْعم  املالّية  للمعونة  سبباً  فرياها  الّتهجري  رضوب 
َبُة إىل إدارة أخطار  وُتهِمُل وجوه الترشيع والسياسات، امُلصوَّ
الحدوث،  البطيئة  الظواهر  عن  الناجم  التهجرَي  الكوارث، 

وَتْقتِصُ عىل الَغْوث الفورّي بعد نزول الكارثة. 

ثم إّن حكومة غريّب البنغال، مع استمرارها يف إعادة توطني 
اقرتبت  العرشين،  القرن  تسعينّيات  غورامارا، يف  من  الناس 
من إنفاد ما بني يديها من األرايض التي ُتْعَطيها لطالبي إعادة 
التوطني يف وَساِغر.4 فصارت متنحهم من األرايض ما هو أصغر، 
بالجملة. فالذين ال يستطيعون  الربنامج  أَوَقَفْت عن  إىل أن 
االنتقال ُمتورِّطون، تستمرُّ عليِهم معيشة الشقاوة والقنوط، 
أصاًل  كان موجوداً  ما  إاّل  َدْعم  الحكومة  عليهم من  يرد  وال 
عىل الصعيد الوطنّي وصعيد الوالية من برامج تخفيف َوطأة 

الفقر يف الريف.

العبء املفرط عىل النساء

الذكور  أرسهــّن  أفــراد  بعض  من  غورامارا  يف  النساء  من 
النساء أعباء متباينة. إذ  مهاجرون موسميُّون، فتحتمل تلك 
عليهّن مسؤولّية إدارة األرُْسة، ورعاية الطفل وامُلِسّن وامُلعّوق 
لالستهالك  املحاصيل  وزراعــة  العائلة،  أفراد  من  واملريض 
من  العائلة  عند  ومبا  البيتية،  باألعامل  واالعتناء  األرُْسي، 
االجتامعّية  مراكزهّن  إّن  ثم  امُلتسلِّق.  التَّْنبول  نبات  عريش 
ل وعىل  االقتصادّية يف مجتمع الريف ُتقيُِّد قدرتهّن عىل التنقُّ
صنع  يف  واملشاركة  الصحية،  الرعاية  إىل  والوصول  ل،  التَموُّ

أزواجهّن كل  َعْوَدَة  انتظارهّن  أثناء  ، ويف  فُهنَّ وأيضاً  القرار، 
أربعة أو ستة شهور، يعشن يف خوف ال ينقطع من أخطار 
امُلسَتْطَلعات  قالت  وقد  شديد.  حرماٌن  يف  ويقعن  املناخ، 
املوسمّية  الهجرة  تحليٍل آلثار  إىل  األمَر محتاٌج  إّن  مؤّكداٍت 

والتَّهجري ُمرَاٍع الفروَق بني الجنسني. فقالت إحداهّن:

“َتشقُّ عيّل أحيانًا إدارة كلِّ يشءٍ هنا من غري زوجي. ويجربنا 
الفقر املدقع عىل األخذ يف أعامٍل إضافية مثل َنْسج الّشَباك.”

ُز دور املجتمع املحّي وشبكات املحلّية غري الرسمي  ذلك، وَيرْبُ
لدعم النساء بروزاً شديداً يف ما َرَوْته كّل النساء امُلْسَتطَلعات 
من  العوائل  أّن  ردودهــّن  كشفت  ذلك،  ومع  غورامارا.  يف 
الجزر األخرى والرّب األكرب، ُتْحِجُم عن أن ُيزّوجوا ببناتهّن َمن 
هم ِمن عوائل غورامارا. حتى إّن العوائل امُلْفَقرََة يف غورامارا 

التي لها أبناء ُيوَجُب عليها َدْفع َمْهر غاٍل يف زواج أبنائها. 

َساِغر: أجزيرٌة ‘آمنٌة’ هي؟

صحيٌح أّن َساِغر –أكرب الجزائر يف ُسنَدرَبنس– غري ذات صلة 
ما هو أحسن من  التحتّية  البنية  لها من  األكرب، ولكّن  بالرّب 
الجزيرة  التحاّت يف  املنطقة. ومعّدل  الجزائر األخرى يف  كّل 
أقّل من الذي يف غورامارا القريبة منها، ويستفيد أهلها من 
ُقْرِبها من ُمجّمع هاليدا ُدك )وهو ميناٌء عظيم الشأن يقع يف 
مقابل َضّفة نهر ُهْڠي(، وتستفيد أيضاً من معبد كاِبل ُمِني 
الثاين من كلِّ عاٍم، يجلب  يناير/كانون  الذي فيها. ويف شهر 
معرض َغْنَغاَساِغر إىل موض عاملعبد ماليني الناس، فكان من 
باب كسب الدخل البديل هذا أن ُعّبدت الطرق باألسفلت، 
وُمّدت الجزيرة بالكهرباء، وبني فيها 17 ملجأً من العواصف.

َساِغر،  الهجرة إىل  ُيتوّقع من منافع  الرغم من كّل ما  وعىل 
ليس اّتخاذ قرار الهجرة إليها أمراً سهاًل البّتة، ألسباب أبرزها 
عدم املعونة عىل إعادة التوطني. وَيظَهُر ماّم َرَوْته ُمْسَتطَلعات 
الذين  امُلهّجرين  املحّي  املجتمع  أفراد  ُمَشاورَة  أّن  غورامارا 
أثٍر يف  أكرب  لهام  وَدْعَمُهم،  َساِغر،  أنفسهم يف  توطني  أعادوا 
العوائل  يجعل  يشٍء  من  وليس  االنتقال.  األخرى  األرَُس  قرار 
ترتك أرضها لتعيش يف َساِغر عيشًة جديدة، فتخوض يف هذا 
هو  الذي  يف  األمل  غري  ُمْنَتهاه،  ُنْجُح  ُيْضَمُن  ال  الذي  األمر 
أحسن من َصْوِن حقوٍق، وموارد، وحامية ولذا كان التفاعل 
ُيحّسن  مختلفة  محلّية  مناطق  يف  املحلّية  املجتمعات  بني 

تشارَك املعرفة وتجارب االنتقال القرسّي.
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قرى  يف  مهاجرين  عىل  أجريت  التي  املقابالت  إّن  ثم 
ُتِشرُي إىل أن درجة ُحْسن الحال  َغْنَغاَساِغر وَبنِكيم ناغار 
بني األرَُس املعاد توطينها يف هذه القرى أعىل ماّم هو بني 
األرُس امُلهّجرة أو التي سُتهّجر قريباً يف غورامارا. ومع ذلك، 
وال  التوطني،  إعادة  بعد  حّتى  املوسمّية  الهجرة  تستمر 
يقتص السبب يف ذلك عىل زيادة دخل العائلة، بل األمر 
صار ُسّنة ذات نسق يف كثري من جزائر ُسنَدرَبنس الهندية؛ 
ذلك أن ما ُيكَسب بذلك أعىل مام ُيكَسب بالزراعة وَصْيد 
ما  ونعم،  ُمتيرّسة(.  املزارعني  قروض  مع  )هذا  السمك 
تزال زوجات املهاجرين املوسمّيني مثقالت باألعباء، ولكّن 
حالهم هذه ليست بيٍء بالقياس إىل الشقاء الذي يالزم 

معيشة اللوايت ما زلن يعشن يف غورامارا.

مينع  ال  املعاش  وُسُبل  املعيشة  حال  ن  تحسُّ أّن  عىل 
ذكرت  ما  كثرياً  إذ  البيوت.  من  ُفِقَد  ما  ِذْكر  استحضار 
إىل  زيــارٍة  كّل  ففي  املــايض،  إىل  حنينهّن  امُلْسَتطَلعات 
ُيْخرَبَْن مبا يعانيه أصدقاؤهن وأقاربهّن من فقد  غورامارا 
ما  مسؤولّية  يتحّمل  من  ُسِئْلَن:  وحني  والتَّهجري.  األرايض 
فقدتّنه؟ اختلفت أجوبتهّن، فُقلَن إّن اللوم عىل نهر ُهْڠي، 
املستدامة،  غري  والتنمية  البحر،  سطح  مستوى  وارتفاع 
ل  تشكُّ لِعلم  الطبيعّية  والعمليات  بالسفن،  املاء  وانزياح 
ويكشف  الله.  سَخط  وحّتى  )الِجُيوُمورفوُلوجيَّة(،  األرض 
استئهال  حيث  من  الظواهر  َفْهم  إىل  برشية  نزعًة  هذا 
الجزائر  محاولة ساكني  أيضاً  وُيظِهُر  واألثر،  والعّلة  اللوم 
اإلصالح بني أنفسهم وما أصابهم من رَْضِح )رضر نفساين( 
بأن  وذلك  املناخ،  تغريُّ  عن  الناجمة  والضائقة  التَّهجري، 
روا أنفسهم أنهم لن يرتكوا أرضهم إال حني مل يكن لهم  ُيذكِّ
سبيٌل سوى ذلك. ومع هذا، تدرك امُلْسَتْطَلعات أيضاً حّق 
اإلدراك أنهّن قد يعانني التَّهجري والَفاَقَة مرًة أخرى بسبب 

التحاّت يف َساِغر.

اِْسترَشاُف ُمْسَتقبِل الزّمان

يف  هــذه  مثل  التي  القرسية  الهجرة  فحاالت  وبعُد، 
واملسؤولية.  اللوم  استئهال  عن  أسئلة  ُتِثرُي  ُسنَدرَبنس 
وإّنها لجديرٌة أن نبحَث، نحن املفّكرين واملزاولني، لبعض 
هذه األسئلة عن أجوبة. فمن يدفع مثن التنمية البرشية 
هيئة  يف  نفسها  ُتْظِهُر  التي  املستدامة،  غري  الجامعية 
ٍ مناخي: األفراد املترضرون أم  صدمات بيئية وظواهر تغريُّ
املجتمع املحّي أو الدولة؟ وعىل من مسؤولّية التعويض 

حامية  ومسؤولّية  الكوارث،  هذه  مثل  بسبب  ُفِقَد  ماّم 
املجتمعات املحلّية املترّضرة؟ فال بّد من أن ُيْجَمَع الفهم 
الدولة،  وهيئات  األكادميّية،  األوساط  عند  الذي  العميق 
واملجتمع املدين، واملزاولني املحلّيني الذي بني املجتمعات 
املحلّية املترّضرة، وذلك إلخراج َفْهم أوسع ملا يف األمر من 
أعامل معّقدة غاية التعقيد. ولن تقتص الفائدة من ذلك 
عىل تعزيز التفاعل وتشارك الخربة، ولكّنها ستشمل أيضاً 
تحسني التخطيط والتنفيذ يف العمل الشعبّي الذي تقوم 
جبهة  عند  املقّدمة  يف  هي  التي  املحلّية  املجتمعات  به 

تغريُّ امُلَناخ.
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 بروفيسوٌر، يف كلّية الدراسات يف جغرافية املحيطات
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 Government of West Bengal )2009( District Human Development .1
 Report: South 24 Parganas, p43, p46

)تقرير التنمية البرشية املناطقّي: منطقة َبْرَغاِنس الجنوبية( 
bit.ly/HDR-South24Parganas-2009

 Government of West Bengal )2010( District Human Development .2
 Report: North 24 Parganas, pp199–201

)تقرير التنمية البرشية املناطقّي: منطقة َبْرَغاِنس الجنوبية(
 bit.ly/HDR-North24Parganas-2010

https://youtu.be/OvvXypOUCLU :٣. انظر مقطع الفيديوِه اآليت
 Mortreux C et al )2018( ’Political economy of planned relocation: A .4

 model of action and inaction in government responses‘ in 
 Global Environmental Change Vol 50

)االقتصاد السيايّس للنقل املخطط له: أمنوذج ِفْعٍل وعطالٍة يف استجابات الحكومة(
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.03.008

أََشديُد الّرغبِة أنَت يف أن تقرأَ نرشَة الهجرة 
القرسية وُتِعنَي كوكب األرض يف آٍن معاً؟ 

 إذن أرسل إلينا رسالة إلكرتونّية من طريق 
fmr@qeh.ox.ac.uk لُتلِغي نسختك املطبوعة! واطلب بدالً من 

 ذلك إشعارات الربيد اإللكرتوين من 
)www.fmreview.org/ar/request(، لتصَل إىل جديد األعداد 

من َفْوِر صدورها. )يرجى أن تستمّر يف طلب النسخ املطبوعة إن 
كان الغرض من طلبك إّياها التدريب واملنارصة، أو إن كان سبيلك 

إىل الّشابكة –أو سبيل رشكائك إليها– غري معّوٍل عليه دوماً(.
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