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رشقي آسيا :األسباب واالستجابات
أزمة ا ُملنَاخ واملجتمعات املحل ّية يف جنو ّيب ّ
ومسائل العدل

ُلو َرا َغ ْي ِغر

تغي املناخ،
تكافح اليو َم شبكات املجتمع املد ّين بخربتها ومعارفها وشغفها ما يقع من الظلم من ج ّراء ُّ
التغي.
وتستنجح َص ْو َن حقوق َمن ّ
هجرهم َو ْقعُ هذا ُّ
يوم لتأيت باملاء العذب ،التحدّيات واستجابات املجتمع املح ّ
أربع ساعات َّ
يل
تص َّور أن متيش َ
كل ٍ
ألن ارتفاع مستوى سطح البحر جعل املياه الجوف ّية حول
أرضك مالحة .وتص ُّور أن ُت ْح َم َل ،وأنت يف عملك ،يف س ّل ٍة
إىل مستشفى يبعد ِعدّ ًة من الكيلومرتات ،ألن تك ُّر َر وقوع
الفيضان كوقوع الربق الخاطف َج َرف الطرق .أو تص َّور
أطفالك مضط ّرين إىل يخرجوا من بيتهم –ألن الزراعة
ّ
وتحات األرض–
املعلومة غري ممكنة بسبب الجفاف
ليعملوا  12ساعة يف اليوم ،يف ِّ
كل أيام األسبوع ،سائقي
ِر َك ٍش (جمع ِر ْك َشة) أو ليعملوا يف مصنع مالبس ،يك يكسبوا
الناس ديارها
ما يكفي ليعينوا عائلتك عىل البقاء .ال َت ْت ُُك ُ
سعياً إىل أسلوب معيشة يشبه أسلوب املعيشة الذي تتمتّع
سون
به املجتمعات يف بالد العامل الشامل ّية ،بل كثرياً ما ُي ْق َ ُ
عىل ترك أحبابهم وبيوتهم ال ليش ٍء إال أن يبقوا أحياء.

استفادت الدول الغن ّية كثرياً ،يف القرن املنرصم ،من توليد
غازات الدفيئة واستخدام النظم البيئية ،وأما غريها من
دول العامل –وهي يف الغالب من الدول الفقرية وكثرية
مواطن الضعف– فتعاين عواقب ذلك .ومع ّأن ِمالكة
األرض باالستعامر يف بالد العامل الجنوب ّية قد زالت ،يستم ّر
االستيالء عىل األرايض واستغالل املوارد الطبيع ّية ،و ُي ْب َقى
ُر ْخ ُص أجور العامل وأسعار األرايض ،ويستعمل حافزاً
للمستثمرين األجانب والبيئ ّيني ،والحامية االجتامعية ال
تكاد ُتط ّبق ،ولذا كانت عىل حكومات بالد العامل الجنوب ّية
ٌ
مسؤولية أيضاً .ثم ّ
غالبة عىل
إن الصناعات ا ُملح َت ِك َرة
األسواق وهي التي ُتق ِّعدُ القواعد ،وأما أصحاب الرشكات
ناس من املجتمع املح ّ
يل أو ِص َغار املنتجني،
التي ميلكها ٌ
نافس ًة ليس فيها من اإلنصاف يشء .وكثرياً
فيجاهدون ُم َ
ما ُيت ّ
يتحملون الكلفة املبارشة وغري املبارشة
َخل عن الذي ّ
لالستغالل املستم ّر من عهد بعيد ،ليواجهوا املصري أمام
لتغي املناخ .واألسوأ من ذلك ،أنهم حني
اآلثار املدمرة ُّ
ُي ْقرسون عىل الهجرة ،ال يكون لهم من الحامية يشء ،وإن
كان فقليل.

وقد تس ّببت األخطار الطبيعية ،عىل حسب ما ذكر مركز رصد
هج ٍر يف سنة
النُّزوح الداخيل ،يف تهجري نح ٍو من  24.8مليون ُم ّ
 ،2019من جميع القارات املأهولة ،واستشهد املركز أيضاً
تغي ا ُملنَاخ
بتو ُّق ٍع يقول أصحابه ّإن عدد املهاجرين من ج ّراء ُّ
1
واقع بني  100مليون مهاج ٍر ومليار مهاجر.
حتّى سنة ٌ ،2050
رشقي
يب
جنو
وبالد
آسيا،
يب
جنو
بالد
من
هذا ،ويقع عىل كث ٍري
ّ
ّ
ّ
تغي املناخ يش ٌء
آسيا ،وبالد املحيط الهادي ،من تحدّيات ُّ
شديد .مثال ذلكّ :أن املناطق الساحلية ُمهدّد ٌة بأن يشت ّد
عليها تكرار عباب العواصف واألعاصري وارتفاع مستوى سطح
وس ْو َر ِتها ُّ
وحة).
(وكل هذا يسهم يف اشتداد مقدار الم ُ ُل َ
البحرَ ،
فأخ َذ الناس يح ِّولون حقول أرزهم إىل أحواض اإلِر ِب َيان
(ال ُق َر ْي ِدس) الذي يحتمل امللوحة ،ولكنّ لهذه الطريقة
التك ُّيف َّية عواقب وخيمة .فاملوضع الذي كان فيه فرص
للعمل بأجر يف الحقول الزراعية ،وفرصة لفالحة الكفاف ،هو
اليو َم ِم ُ
لك األقوياء من أصحاب الرشكات التي تبيع اإلِر ِب َيان،
رأس مالهم أجنبي ،يتّجرون ببضاعتهم يف األسواق الدولية،
ويه ّمشون املزارعني الذين ال أرض لهم.
وأما أندونيسيا ،فيعاين ص ّيادوا السمك فيها منذ عام 2000
آثا َر ارتفاع مستوى سطح البحر يف عدة مواضع عىل ساحل
وقل َص ْيدُ هم .وكانت ُّ
جاوا الشام ّيل ،حيث اغتمرت قراهم ّ
كل
قارب من قوارب صيدهم يحتمل طاق ًام من ثالثة إىل خمسة
ٍ
ص ّيادين ،ولكنّ ِق ّلة الصيد حملتهم عىل تقليل عدد الصيادين
يف أطقمهم .فهذه َمن ُْس ّوة ،وهي امرأة لها من السنّ  46سنة،
مقيمة يف منطقة دمياك ،خرجت إىل البحر خروجها األول إليه
لرتافق زوجها ،وهذا أم ٌر؛ أي أن يطلب ص ّيا ُد َس َم ٍك إىل زوجته
ال َعون عىل عمله ،كان من َق ْب ُل معدوداً عاراً عىل الصياد.
وهي اليو َم رئيسة جمعية ص ّيادات السمك األندونيس ّيات
(.)Indonesian Fishermen Women’s Association
ومن فضل منارصة النساء صار اليو َم عم ّلنّ يف صيد السمك
أمراً مقبوالً .ولقد كان تنظيم أنفسهنّ أول األمر صعباًّ ،
ألن
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خويرون (AEER)/منظمة العمل البيئي وتحرير الشعب

كثرياً من الناس ،وال س ّيام شيوخ القرية وشيوخ الدين ،كانوا يرد عليها َد ْعم أحياناً من منظمة يقودها طالب .وأما أ ُّم
يجة ،ف ُت ِع ُني د َْخل العائلة ببيع شتالت
باس َ
َي َر ْو َن أن الدخول يف جمعية ص ّيادات السمك األندونيس ّيات قدر ّية ،واسمها ِ
املنجروف .وترجوا قدر ّية أن تعينها الحكومة بتوسيع نطاق
ينايف كون املرأة امرأة.
َز ْر ِع املنجروف ،وبناء س ٍّد حتّى تنجو هي وقريتها.
وتضم الجمع ّية اليو َم  16جامعة من شام ّيل سومطرة إىل غر ّيب
لص ْون حقوق الص ّيادات .وإىل سنة نعم ،ميكن أن ُت ِع َ
ني تدابري التك ُّيف التي مثل هذه عىل
تيمور ،ينارص بعضها بعضاً َ
 ،2017مل يكن يستطيع غري الرجال الحصول عىل التأمني –وهو الحال ،ولكنها لن متنع الناس من الهجرة حني يفقدون أرضهم
الطبي والتعويض من فقدان وبيوتهم مر ًة بعد مرة بعد مرة .فبحسب ما ذكرت املنظمة
تأمني يستوعب نفقة العالج
ّ
الدولية للهجرةّ ،أن نحواً من %70
الروح– ولكنّ النساء رصن اليو َم
من ساكني األحياء الفقرية يف د ّكا،
يستطعن الحصول عىل التأمني
عاصمة بنغالديش ،قد انتقلوا
نفسه .وأيضاً فالجمعية ُت ِع ُني
إليها من جراء التحدّيات البيئ ّية.
عىل تقوية اقتصاد صيد السمك،
و ُيقدَّر ّأن بنغالديش ُتض ِّي ُف ستة
مبشاريع عدّة مثل التدريب يف
ماليني من مثل هؤالء املهاجرين،
الس َمكة .ثم ّإن
تصنيع منتجات ِّ
تغي املناخ واألسباب
أعامل املنارصة التي تأخذ فيها
وهذا يجعل ُّ
البيئ ّية بــواعــث البلد الكربى
الجمع ّيات ،مثل جمعية ص ّيادات
عىل الهجرة الداخل ّية ،ومع ذلك
السمك األندونيس ّيات ،لها شأن
عظيمّ ،
فليس يرد من الدّعم عىل هؤالء
ألن النساء العامالت يف
املهجرين إال القليل.
الس َمكة وتربية املائيات ،يغلب
َّ
ِّ
أن يكون لهنّ بالقياس إىل غري
وتعمل منظمة غــر حكومية
أعامل القليل من األجر واملراعاة
بنغالديشية ،اســمــهــا رابــطــة
والحامية االجتامعية واالقتصادية،
الساحل من أجل صندوق التح ُّول
ويغلب أيضاً أن تكون الوظيفة
االجتامعي ،عىل تقوية أعاملها
خف ّية غري مستق ّرة .فإن جمعنا
هذه قدريّة وهي ٌ
واقفة خارجَ بيتها.
تغي
بني هذه العوامل وحقيقة ّأن
يف تدابري التك ُّيف بحسب ُّ
سياسات تهج ٍري
النساء حني َي ُكنَّ كثريات مواطن الضعف يكرث أن يكنّ أش ّد املناخ ،ومل تزل تدعوا الحكومة إىل َو ْضع
ِ
تغي املناخ من الرجال ،وأضفنا إليها القلقلة يف وطن ّية .ووافقت الحكومة من حيث املبدأ عىل َو ْضع مثل
تع ُّرضاً ل َو ْقع ُّ
ّ
ْ
س َن عىل االنتقال .هذه السياسات ،وقدمت املنظامت غري الحكومية بني يدي
ُس ُبل املعاش ،يخرج لنا احتامل األمر أن ُيق َ ْ
الحكومة مس ّودة لسياس ٍة حتّى تنظر فيها.
وهذه َقدْر ّية ،وهي فتاة إندونيس ّية لها من السنّ  17سنة،
شهدت تناقص أهل قريتها يف خالل السنني العرش املاضية ،وال تقترص استجابات املجتمعات املحل ّية عىل التدابري
فقد كانوا  200عائلة ،وليس اليوم فيها إال قدر ّية وعائلتها .التك ُّيف ّية ،بل هي إىل ذلك تعمل عىل التدابري التخفيف ّية.
وليك تصل قدر ّية إىل مدرستها ،هي وشقيقها الذي له من مثال ذلكّ :أن اللجنة البنغالديشية الوطنية لحامية النفط
السنّ خمس سنني ،يركبان زورقاً ،ويج ّذفان مسافة خمسة والغاز واملوارد املعدنية والطاقة واملوانئ ،تكافح األسباب
لتغي املناخُ .وألِّ َفت هذه اللجنة سن َة  ،1998لبناء
كيلومرتات ،فيصالن إىل أقرب يابسة ،وبعد ذلك يركبان األصل ّية ُّ
الدراجة فالحافلة .هذا ،والطابق األريض من بيتها اليو َم قدرة املجتمعات املحل ّية عىل إعامل املقاومة يف الصفقات
مغرتم ٌر باملاء متاماً ،فاضطر ذلك عائالتها إىل بناء د ّكة يف بيتها التي ُت ُّ
رض بالبيئة ،والتي هي ض ّد مصالح السكان املحل ّيني
وح ْل ُف األحزاب
حتّى يبقى البيت جا ّفاً .ولتق ّلل العائلة ال َو ْقع الذي يخ ّلفه وتق ّوض ما يف البلد من تنمية مستدامةِ .
جهات عدّة ،منها
ارتفاع مستوى سطح البحر ،تزرع شجر املنجروف ،ويف هذا السياسية واملنظامت هذا املؤ َّلف من
ٍ
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م ّ
ُنظم ُة كاليكاسان

هاهنا املشاركون يف مؤمتر ّ
مانيل ،يحتجُّ ون هم ومنارصون محل ُّيون و ُل َم ٌة من شعب التّالِ ْبتِب ،يف الفل ّبني.

الطالب والفالحون والعامل والنساء والشعوب األصل ّية
والفنانون واملد ّرسون ُ
والصحاف ُّيون ،هذا
والكتّاب والخرباء ِّ
الحلف املؤ ّلف من ِّ
كل هؤالء ،يحمل الحمالت عىل هذه
الح ْل َف يجاهد
املشكالت منذ أكرث من  22سنة .ثم ّإن هذا ِ
لحامية منطقة ُسندَر َبنس (مبا فيها من غابات املنجروف
التي يحميها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
دخ َل عليها محطة طاقة تعمل
(اليونسكو)) م ّمن يريد أن ُي ِ
عظيم يف حامية املناطق
املنطقة
بالفحم؛ ذلك ّأن َشـ ْـأ َن
ٌ
تغي املناخ.
الساحل ّية من آثار ُّ

األمثلة والحلول املحل ّية) ،وباستجابات حكوماتهم أيضاً.
وقد أعان الجمع بني هؤالء الناس الذين ُيدي ُر َ
ون يف يومنا
هذا األحاديث وتداول األفكار حول ا ُملنَاخ والتمية والهجرة
يف بالدهم ،أعان عىل توحيد صفوفهم ،وعىل إبانة ّأن لهذا
الكفاح ِج َباهٌ ِعــدّ ة .وقد اشرتك يف تنظيم املؤمتر ثالث
وح ُ
لف املهاجرين
منظمة غري حكومية :منظمة كاليكاسانِ ،
الدول ّيني ،وحركة الشعوب اآلسيوية للديون والتنمية،
املناخي،
وهذه الحركة هي عضو يف شبكة املطالبة بال َعدل
ّ
وهذه الشبكة هي إحدى الشبكات الدولية الرائدة يف بالد
املناخي.
العامل الجنوب ّية التي تعمل عىل أمر العدل
ّ

كثري ٌة هي األشياء التي ينبغي أخذها عن املنظامت غري
ّ
هجرين
الحكومية والحركات ،ل ّد ْعم
بتغي املناخ وا ُمل ّ
املترضرين ُّ
ّ
من ج ّرا ِئه .ففي شهر سبتمرب/أيلول من سنة  ،2019نظمت
متاس ٍك دو ّيل وأدارته حول
مؤسس ُة روزا لوكسمبورغ مؤمت َر ُ
َّ
حقوق املهاجرين من ج ّراء املناخ ّ
مبانيل ،يف الفيليبني .وقد
استقبل املؤمتر أكرث من  70ضيفاً ّ
مم يزيد عىل  20بلداً،
فجمع بني األوساط األكادميية ،والفاعلني يف املجتمع املدين،
ليأخذ بعضهم عن بعض ،ويثبتوا التامسك بينهم ،ويقيموا
التحالف ،لتعزيز ق ّوة شبكاتهم التي نسجوها ملكافحة ما يقع
تغي املناخ ،والستنجاح َص ْون الحقوق ملن
من الظلم من ج ّراء ُّ
تغي املناخ.
هُ ِّج َر بآثار ُّ

وال ّ
املناخي ميكن أن ُيفه ََم و ُيقا َر َب بطرق
شك أن العدل
ّ
متعدّ دة ،وبكثري من ظالل املعاين املختلفة ،ولكنّ بينها َف ْهامً
مشرتكاً يعالجمن وجوه أزمة املناخ الوجوه االجتامعية،
واالقتصادية ،والبيئية ،والسياسية ،ويقتيض أكرث من تطبيق
بضعة تدابري من تدابري التك ُّيف والتخفيف .ثم إن ما ُيع َم ُل
املناخي.
من أجل املناخ ال يؤدّي بالرضورة إىل العدل
ّ

قوة التشبيك ومبادرة ّ
مانيل

فأخرب املشاركون بقصصهم الشخص ّية،
العلمية ،ومبا تع ّلمته ّ
ٌّ
(وكل
منظامتهم

فأوالً ،ينبغي للدول الغنية من دول العامل الشامل ّية أن ُت ْل َز َم
تغي املناخ .ولن يقترص تحقيق
َد ْف َع تعويض من أرضار ُّ
ذلك عىل متويل التك ُّيف والتخفيف ،بل ينبغي إىل ذلك أن
البيئي الذي عليهم ،وأن
ُتتح َمل مسؤولية الدَّ ين التاريخي
ّ
خص َص و ُي ْستع َمل التمويل املناخي والتِّقانة
ُي ْض َمنَ أن ُي ّ
وبنتائج أعاملهم تخصيصاً واستعامالً عادلَني دميوقراط َّيني كام ينبغيّ .
فإن
رضب عىل عمله السياسات القائلة بتحقيق ذلك بحسب ما لألطراف من
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وثالثاً ،فال ب ّد من إجراء التغيري يف ُأ ُس ِس النظام ،ف ُي َ
دخ َل فيه
عنارص من مثل االتفاق البيئي الجديد ،واتفاقي ٍة مناخ ّية
دولية ،يرسخ فيها العلم واإلنصاف والعدل .ويعني هذا عند
بعض البالد أن ُتق ِّل َل االستهالك تقلي ًال بالغاً ،و ُتن ِهي استعامل
نص ُف ُ
للكل َفة
ال ُو ُق ِد ا ُمل ْستَحا ّث ّية (األحفورية) ،واالحتامل ا ُمل ِ
البيئية واالجتامعية ،وجعل الحوافر لدعم اإلنتاج املح ّ
يل
واإلقليمي.
ّ

“املسؤوليات املشرتكة عىل تبا ُينها وما لها من القدرات”،
هي ٌ
مبدأ ُأودعَ مكاناً ُمعزّزاً يف اتفاقية املناخ سن َة ،1992
التي ُتق ُّر ّ
بان القدرات واملسؤول ّيات تختلف باختالف
تغي املناخ .ويف سنة  ،2013بعد أكرث من
البالد يف معالجة ُّ
 20سنة من التفاوض الدويل يف املناخ ،ذكرت آلية وارسو
تغي
الدولية املعنية بالخسائر واألرضار املرتبطة بتأثريات ُّ
تغي املناخ ال ميكن يف معالجتها االستغناء
املناخّ ،أن آثار ُّ
ّ
بالتك ُّيف .وعليهّ ،
تغي
فإن التَّهجري من ج ّراء ما يخلفه ُّ
أهم ما
املناخ من آثار ،يعني خسار ًة دومـاً ،ولذا يقتيض أمره ويف ضوء ما تقدّم ذكره من املناقشات ،نرى ّأن من ّ
مانيل ،مبادرة ّ
الش ْأن يف خطاب العدل خرج من مؤمتر سبتمرب/أيلول  2019يف ّ
عنرص عظيم ّ
َ
التعويض ،وهو
مانيل
ٌ
املناخي.
تغي املناخ .فهي تعرض ما
يف حقوق املهاجرين من ج ّراء ُّ
يراه املشاركون يف املؤمتر ملستقبل الزمان ،وما يطالبون به
قالت ِم ْغنَا غوهَ اتا ُك ْر َتا من مبادرة البحوث يف بنغالديش :من التحسني ،وتدعوا املجتمع املد ّين وراسمي السياسة إىل أن
2
“مل يعالجوا العدل
املناخي من حيث هو مسألة عليها ينض ّموا إىل املبادرة.
ّ
التكيف .هكذا كانت إحدى
املدار ،وشدّ دوا َر ْكزَ ّ
همهم يف ُّ
الطرق التي ُأ ِخ َذ فيها لضبط ا ّتجاهات الهجرة أو التهجري قال أمي ِنل هُ ـ ْوك ،من رابطة الساحل من أجل صندوق
يشء من التح ُّول االجــتــاعــي ،وهــو أحــد املشاركني يف املؤمتر:
يف املنطقة التي هي فيها فقط ،من غري أن يكون ٌ
ّ
ّ
العبء عىل بالد الشامل”.
قوي يف تقوية صوتنا،
لها
يكون
]
مانيل
[مبادرة
“لعل
أثر ّ
ٌ
اليوم تخرس ّقوتها
عىل الصعيد الدويل ،ألن مسائل التَّ هجري َ
وثانياً ،فال بدّ أن ُي ِق َّر املجتمع الدويل إقراراً قانونياً ّأن الدافعة يف ِّ
العاملي ،وأعامل األمم
كل من التفاوض يف ا ُملنَاخ
ّ
تغي املناخ من آثار هم املتحدة يف حقوق اإلنسان”.
ّ
املهجرين من ج ّراء ما يخ ّلفه ُّ
ٌ
خاصة .وأ ّول ما يعني هذا ّأن
جامعة محتاجة إىل حامية ّ
ُيض َمن لك الحقّ يف االنتقال إذا تع ّرضك حياتك للخطرُ .لو َرا َغ ْي ِغر laura.geiger@rosalux.org
وثاين ما يعنيهّ ،
َاخي ،مبنظمة روزا
أن ُتض َمنَ لك حقوق أخرى بعد انتقالكُ ،م ِدير ٌة ،يف برنامج التحاور حول العدل ا ُملن ّ
مثل الحقّ يف املعونة الصح ّية ،والحامية القانونية ،لوكسمبورغ ،مكتب ّ
مانيل www.rosalux.org
والتعليم .وال ّ
االجتامعي إن
شك ّأن أنظمة الضامن
ّ
ً
ُ
ُ
ُ
ً
ّ
ْ
ْ
َ
َ
يحت كانت ركيزة عريضة من ركائز حامية املضط ّرين تشك ُر املؤلفة ِمغنَا غوهَ اتاك ْرتا (من مبادرة البحوث يف
ُأ ِت َ
إىل االنتقال .وقد أصدرت لجنة حقوق اإلنسان يف األمم بنغالديش) ،وأ ِمي ِنل هُ ْوك (من رابطة الساحل من أجل صندوق
املتحدة يف شهر يناير/كانون الثاين من سنة  2020بياناً التح ُّول االجتامعي) ،عىل مقابلتَيهام ،و َت ْش ُك ُر ِب ُي ْوس ِغن ِتنغ (من
رحل ِمن األفراد َمن يجاهد منظمة العمل البيئي وتحرير الشعب) عىل َع ْو ِنه يف إجرا ِء مقابلة
قالت فيه“ :ال يجوز للبالد أن ُت ّ
الحقّ
تغي املناخ وتخرق
يف الحياة”َ ،من ُْس ّوة (من جمعية ص ّيادات السمك األندونيس ّيات) ومقابلة
أحواالً نجمت عن ُّ
واملأمول من هذا البيان أن ُيضط ّر البالد األخرى إىل تغيري قدر ّية.
هجرين من
للم ّ
ما عندها من سياسات الهجرة ،فتسمح ُ
IDMC (2019) ‘Climate Change, Migration Patterns and Vulnerability: .1
تغي املناخ بطلب اللجوء.
’The case of Ndem, Senegal
ج ّراء ُّ
َ
قال أنوت ُتنْغ ،رئيس جمهورية ِك ِريي َب ِات (يف الدورة السابعة
والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة عا َم :)2012
“نريد أن يكون لشعبنا خيار الهجرة بكرامة َ
ساعة ال يكون
ٌ
مندوحة”.
لهم عن الهجرة

(تغي ا ُملنَاخ وأمنَ ُ
اط الهجرة ومواطن الضعف :حالة إ ْن ِدم يف السنغال)
ُّ
bit.ly/IDMC-Ndem-2019
 .2من شا َء مزيد تفصيلٍ يف مبادرة ّ
مانيل ،ومشاهد َة ُأعْروض ٍة (فيديوه) عنوانها االنتقال،
أنتجتها منظمة روزا لوكسمبورغ ،مكتب ّ
تغي املناخ،
مانيل ،ملِن َْب الهجرة من ج ّراء ُّ
فل َينظرها هناhttps://climatemigrationforum.net :
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