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يطيب ملؤّلفي املقالة أن يشكروا لِترِييِسَيا باِول ومارينيتا ِكيتارا 
ِمّنتهام وإسهامها يف ورقة البحث هذه.

 Campbell J R and Warrick O )2014( Climate Change and Migration .1
 Issues in the Pacific, UNESCAP: Suva

)مسائل تغريُّ امُلَناخ والِهْجرُة يف املحيط الهادي(
bit.ly/UNESCAP-Campbell-Warrick-2014

2. ما أُخِرَج يف قلب هذه املقالة هو جزٌء من مرشوع الربط يف مجلس البحوث األسرتايل 
الت البرشّية  )Australian Research Council Linkage Project(، واسمه ‘التنقُّ

ٍ’ ورقمه )LP170101136(، وأيضاً فهو جزٌء من منحة الجمعية  التحويلّية يف مناٍخ ُمتغريِّ
ري يف البحار  الجغرافية الوطنية )National Geographic Society grant(، واسمها ‘السَّ

العاتية’ ورقمها )194R-18-HJ2(. وُيِقُر مؤّلفو املقالة مبّنة الدعم املايّل الذي أُْعُطوه. 
 www.refworld.org/docid/5c3c92204.html .٣

الَبْحرَان إذا الَتَقيا: َنْقٌل وقايّئ ُمَسرّيٌ ذاتّيا ألهل نوڤا إْنِسَياد يف الربازيل
ِجُيوڤانا ِجيِني وتاِتَيانا ِمْنُدوسا َكرُْدوزو وإيريكا برييز راُمس

ُأقِيَم تعاوٌن بني أفراد املجتمع املحيّل وباحثني ليتصّفحوا وَيَرْوا كيف تغلبت جامعٌة ساحلّية تقليدّية يف 
الربازيل عىل الذي تحّداها من املصاعب البيئية والقانونية، حّتى ُترصَِّف أمر َنْقِلها من أرضها بنفسها؟ 

ساوباولو  والية  يف  تقع  َكرُْدوزو،  دي  إْلَها  فهي  األرض،  فأما 
جامعة  موطن  وهي  الرشقّي،  الجنويّب  الربازيل  ساحل  عند 
إْنِسَياد دا بالَيا. وحال هذه الجامعة كحال شعب الكيسارة 
َحْوَل  معّينة  خصائص  عىل  معتمدٌة  معاشهم  ُسُبل  أن  يف 
 ، موضع إقامتهم، ومنها الّزراَعُة الجّوالة، وَصْيُد السمك الِحْريفُّ
والسياحة املستدامة، وأعامل الِحرَف اليدوّية. وتعيش جامعة 
إْنِسَياد بني عالَمني: َبْحٍر وَخْور )مصبُّ املاء يف البحر(؛ أي هي 
جزيرة، وهذا املَْوِضُع املاديُّ بعٌض من هوّيتهم التقليدّية من 
ُر االجتامعي البيئّي عىل مّر  جهة، وُمْسِهٌم يف قابلّيتهم للترضُّ

السنني من جهة أخرى.

ومل تزل الجزيرة تترّضر بالتحاّت بقّوة ُمدّمرة قادمٍة من بحٍر 
ع حاله أكرث اعتياصاً منه اليوَم، وفوق هذا، أّدى  مل يكن توقُّ

الطبيعّية  املوارد  محمّيات  من  محمّيًة   1962 سنَة  تعيينها 
الحال عىل  الكيسارة، وتصعيب  كثري من جامعات  َطرْد  إىل 
َمن بقي منهم ليحافظ عىل أسلوب معيشة مستدام. وبعد 
كانت  الذي  املوضَع  القوى  هذه  اجتامع  دّمر  سنني،  عّدة 
الجزيرة فصارت جزيرَتني،  إْنِسَياد، إذ انصدعت  فيه جامعة 

فاضطّر الناس إىل االنتقال. 

قرار االنتقال

“ينبغي لنا البدء من جديد. فعائلتنا شجرٌة ضخمة تحتاج إىل 
أرٍض جديدة ُتغرَس جذورها فيها.” مالقيس َكرُْدوزو1

وقـد بـدأت آثـار التحـاّت ُتخِطُر، بحسـب مـا قاله نـاٌس من 
ذلـك  فدفعهـم  العرشيـن،  القـرن  تسـعينّيات  اإلْنِسـَياد، يف 
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إىل بنـاء جـداٍر بحـرّي. ويف سـنة 2008، أرشع املّدعـي العـاّم 
تحقيقـاً يف األمـر، ويف سـنة 201٣، أّلفـت مؤسسـة الغابـات 
املنطقـة.  لرصـد  عمـٍل  ِفرَقـَة  املحمّيـة–  أمـَر  ُتِديـُر  –التـي 
وبنـاًء عـىل طلـب األهـايل، بـدأ املحامـي العـام املشـاركة يف 
اجتامعـات فرقـة العمـل، حّتـى ُيْضَمن َصـْون حـّق البقاء يف 
الجزيـرة، ألن الّنْقـل ورد ذكـره يف املناقشـات الدائـرة حـول 
املسـألة. ومـع ذلـك، مل تجـِد هـذه املحاولـة األوىل لتنظيـم 

لّنْقل. ا

َع التحاّت باشـتداد الُعَباب  وبني سـنة 201٥ وسـنة 2016 رَسُ
ر وقوعـه، فقلـّل خـّط الرمـل الـذي يفصـل بـني  املَـّدي وتكـرُّ
الَخـْور وُعـرْض البحـر مـن 22 مـرتاً إىل 12 مـرتاً. ويف شـهر 
تّيـاُر املَـدِّ السـفيُّ  أكتوبر/ترشيـن األول سـنَة 2016، قلـل 
امُلَعاكـسُ عـرض الخـّط حّتـى صـار لـه مـن العـرض مرَتيـن، 
وهـذه هـي الحـال التـي اضطـرت األهـايل إىل بـدء االنتقال. 
إذ إّن الخـّط إذا انصـدع بالكلّيـة اغتمـر األهايل يف ُسـَويعات. 
املهـّم:  السـؤال  كان  بـّد. وهاهنـا  الرحيـل  مـن  يكـن  فلـم 

يرتكـون  يجعلهـم  مـا  الشـجاعة  مـن  يسـتجمعون  فكيـف 
املوطـن الـذي ال يعرفـون سـواه؟ فاحتـاج األهـايل إىل إدارة 

كثـرٍي مـن املفاوضـة والتشـارور حّتـى يصيبـوا االّتفـاق.

وقـد اّتخـذوا يف اختيـار املوضـع الجديـد الـذي سـينتقلون 
إىل  النظـر  زاويـة  )مـن  األمـن  معياَريـن:  الجزيـرة  إليـه يف 
مـن  عليـِه  درجـوا  مـا  عـىل  الحفـاِظ  وإمـكان  الجغرافيـا(، 
األعـامل، وتوليـِد َدْخـل مسـتدام. وأثبتت فرقة مـن الباحثني 
قابليـة املوضـع الجديـد للعيـش فيـه بدراسـة أجرتهـا، بنـاًء 
عـىل طلـب األهـايّل.2 والذي َفَصـل يف تعيني حالـة األرض هو 
الصلـة الشـخصّية بـاألرض؛ فقـد سـكنها يف املايض َمن سـبق 
أن كانـت شـيخة الجامعـة، فطأمنتهـم إىل أّن يف األرض كل 
العنـارص األسـاس: مـاء الـرشب، وأشـجار الفواكـه، ومواضـع 

صيـد السـمك. 

املصاعب

وقّدمـت سـلطة الدولـة والسـلطة البلديـة بـني َيـَدي أفـراد 
إْنِسـَياد حلَّـني: فإمـا االندمـاج يف مجتمـع محـيٍّ آخـر عـىل 
منهـم.  مدينـٍة  أقـرب  أطـراف  إىل  االنتقـال  وإمـا  الجزيـرة 
فُرِفـَض األهـايل الحّلـني، إذ إّنهـام سـُيغرّيان أصـَل عالئقهـم 
)بـني أفـراد الجامعـة وبني الجامعـة وغريها مـن الجامعات(، 
نظـام  مـن  عندهـم  ومـا  وعاداتهـم،  معيشـتهم،  وأسـلوب 
التنظيـم االجتامعـي السـيايّس. فمنـذ أن كانـت سـنة 2010، 
ـمُ الجامعـة بحسـب نظـام ِنْسـوّي اقتصـادّي وسـيايّس،  ُتنظَّ
يقـوم عـىل مبـدأ التامسـك االجتامعـي، وكان هـذا ُركنـاً من 

االنتقـال. أركان 

هـذا، ومل يـؤذن لهـم بانتقـاٍل ُينّظمونـه ُهـم إال بعـد األخـذ 
العـام،  املحامـي  مكتـب  ـل  تدخُّ منهـا  صعبـة،  سـبيٍل  يف 
ومكتـب املدعـي العـام، ووزيـر الدولـة يف الشـؤون البيئيـة. 
إذ إّن التفـاوض يف االنتفـال مبنطقـة محمّيـة أمـٌر صعب، وال 
سـّيام يف بيئـة سياسـية وطنّيـة، ُيختَلـُف فيهـا عـىل حقـوق 
أن  الـرضوري  مـن  فـكان  التقليديـة.  املحلّيـة  املجتمعـات 
ُيجَمـَع بـني الكيانـات املعنّيـة عـىل اختالفهـا، وأن ُيسـَتجَمَع 
َدْعـم الهيئـات العامـة وأن ُيْسـتَدعى َدْعـم املجتمـع الكبـري، 
للرّحَبـِة  امُلديـرَة  الهيئـات  محـاورة  تكـون  أن  ُيْضَمـَن  لـيك 
ُمفَيـدًة. وكلُّ هـذا قامـت بِه نسـاء اإلْنِسـَياد، بعـد أن نّظمَن 
 أنفسـهم يف منّظمـة اسـمها رابطـة سـكان إْنِسـَياد دا بالَِيـا 

)Association of Residents of Enseada da Baleia(.
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داخٌل يف  يعملونه  كلَّ عمٍل  ألّن  يعمل هنا،  َمْن  يتعب  “ال 
املنفعة العاّمة.” جورجي َكرُْدوزو

املالّية  املعونة  الدولة من  تقّدم  َصَدر، مل  قد  اإلذن  أّن  ومع 
شيئاً، فكان هذا معّوقاً تغّلبت عليه الجامعة باعتامدها عىل 
إبداعها، ومتاسكها، وعاداتها وأعرافها، وعىل قدٍر من العمل 
كثرٍي. فقد توّلت رابطة سكان إْنِسَياد دا بالَِيا تقسيم مساحة 
األرض بني الناس، وإنشاء هرم لألولوّية، ُوِضَع فيه أكرث الّناِس 
مفاوضة  من  بّد  ال  وكان  األوىل.  الدرجة  يف  َضْعٍف  مواطَن 
مديري الرّحَبِة يف كلُّ تحسنٍي ُأريَد إدخاله عىل هياكل البيوت 
األمتار  مقدار  مبجاوزة  لهم  ُيسمح  مل  أنهم  ذلك  األصلّية؛ 

املرّبعة املخّصصة لكل بيت ُيعاُد بناؤه يف املوضع الجديد.

اإلسرتاتيجّيات

وليك ُيصيَب األهايل أهدافهم، أنشؤوا شيئاً اسمه موِيرِتوِئيس 
أصابة  ابتغاَء  االجتامعّي  للحشد  نظاٌم  وهو   :)mutirões(
ومن  الناس.  بني  املجانّية  املعونة  عىل  مبنيٌّ  مشرتك،  غرٍض 
ذلك، مشاركة املجتمع املحّي املوّسع )كالسياح، واألصدقاء، 
والعوائل من غري مناطق وبالد(. وبهذه الشبكات املجتمعية، 
أعامل  كلفة  الستيعاب  مال  من  إليه  يحتاجون  ما  جمعوا 

اإلنشاء ومواّد البناء، ونّظموا نقل هذه املواّد. 

“يبدأ امتحان حّلنا حني ال يكون بني يدينا موارد: فإن أردَت 
هذا  وأغلب   ... ونقلها  البناء  مواّد  رشاء  إىل  احتجَت  البناء 
املجتمعي.”  للحشد  مويِِتوئِيس  نظام  طريق  من  ُيحرَضُ 

تاِتَيانا َكرُْدوزو

بناء  إلعادة  يوٍم،  كلَّ  األهايل،  كلُّ  عمل  اإلنشاء،  خالل  ويف 
بيوتهم، فانهمكوا يف أعامل إنشاٍء منعتهم من األخذ يف يشٍء 
األرض،  ففَلْحَن  النساء،  وأما  للّدْخل.  املوّلدة  األعامل  من 
وَطَهْوَن لألهايل، وطّينَب خاطر األطفال الذين افتقدوا أراجيَح 
نومهم. وتدهورت صّحة كثري من الناس، ملا تكّلفوه من جهد 

جساميّن وانفعايّل.

بالخوف من  بعيٍد  السّن، فهم شاعرون منذ عهٍد  كبار  وأما 
األمر  فكان  سّناً،  منهم  األصغر  الناس  أّن  حني  يف  االنتقال، 
مصادر  عن  للبحث  وفرصًة  التجديد  أوان  مبنزلة  عندهم 
الجامعة  شباب  ذلك  فجذب  واستعاملها.  للمعرفة  جديدة 
ورأى  العمل.  عن  بحثاً  املدن  إىل  قبل  من  هاجروا  الذي 

األهايل مجيء هؤالء الشباب واشرتاكهم يف العمل مثاالً عىل 
املقاومة، تّتحد فيه العادات واألعراف والقدرة َبْعث املهارات 
من جديد. ثم َسَكَنِت الجامعة املوضَع الجديَد، واسمه نوڤا 
قّوة  خرقت  ثم   .2017 سنة  من  يونيو/حزيران  يف  إْنِسَياد، 
البحر خّط الرمال يف أغسطس/آب سنَة 2018، فدّمرت كثرياً 
قد  الجامعة  كانت  وحينئٍذ  ماّدي،  ماٍض  من  للجامعة  ماّم 

نجحت بأن أنشأت لها بدايًة جديدة.

َتَحّدياٌت جديدة

عىل  نا  ُيجرِبُ الَخَطَر  ولكّن  جّدًا،  يحزنني  املكان  هذا  “َتْرُكَنا 
ذلك.” إِريِْس مالقيس )سبق أن كانت شيخة الجامعة(

وتستمّر آثار أزمة امُلَناخ يف تغيري عوامل الحركّية )الدينامّيات( 
يف صيد السمك، وملوحة املاء، وحياة نبات الجزيرة. وتشهد 
أيضاً،  اً  تغريُّ الجزيرة  يف  املقيمة  األخرى  املحلّية  املجتمعات 
بني  التحاور  َعْهُد  ــواب،  األب عىل  جديٌد  عهٌد  لها  ويقف 
املجتمعات املحلّية يف محاولة َفْهم ما يحدث. مبواصلة العمل 
الذي بدؤوا بِه، وبروح التامسك االجتامعّي الذي ُبِنَي طوال 
الجزيرة  أهل  يشعر  والصعب،  الطويل  االنتقال  هذا  مّدة 
بأمٍل يف استنباط طرق تحمي مجتمعاتهم املحلّية قبل نزول 
أزمة جديد. وهم اليوَم يخططون ملواصلة الدفاع عن أرضهم، 
تدعمه  اقرتاٍح  ومن  الخاص،  القطاع  مضاربة  من  سّيام  وال 
الدولة يف خصخصة إدارة الجزيرة، فهذا يهدد سالمة األرايض 

ومعيشة شعب الكيسارة واستمرارهم يف جزيرة َكرُْدوزو.

فام الذي تعّلمناه؟

 “لكلِّ مجتمٍع محيلٍّ طريقٌة يف العمل واملعيشة.” 
أنطونيو ماِرُيو ِمْنُدوسا

ُقِدَر  ناجحة،  حالٌة  االنتقال  يف  إْنِسَياد  نوڤا  جامعة  تجربة 
عليها بسنني من التمكني واإلدراك السيايّس. ومع ذلك، فهي 
أيضاً حالة ُظْلٍم ُمَناخي، من حيث تخّي الدولة عنها. وعىل 
اإلقرار  إىل  الحاجة  حول  العاملي  اإلدراك  زيادة  من  الرغم 
من  كثرٌي  يزال  ما  حاميتهم،  وإىل  املناخ  بتغريُّ  باملترضرين 
املجتمعات املحلّية ُمهَملة ألسباب عديدة. ونورد فيام يي ما 

عّينا من األسباب يف حالة إْنِسَياد:

املعيارّية  الحوكمة  عدم  يعني  إذ  القانونية:  الَهَملّية 
واملؤسسّية يف هذه السياقات إنشاء املجتمع املحّي سلسلة 

https://www.fmreview.org/ar/issue64
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من الخطط امُلرَتَجَلة. فالَهَملّية القانونية تزيد مواطن ضعف 
يشتّد  أمر  للخطر، وهو  ُعرْضًة  كونه  وتزيد  املحّي  املجتمع 
فيتفاقم بسبب الضغط االنفعايّل واالقتصادي وبوقوع النزاع 
)أي  مبارشة  وبغري  مبارشًة  املعنّيُة  املختلفة  األطــراف  بني 
والسلطات  الرّحبة،  وإدارة  املجاورة،  املحلّية  املجتمعات 

املحلّية(.

ذاتّياً  األرض  تعيني  إسرتاتيجّية  كانت  إذ  السياسّية:  الَهَملّية 
مواطن  كرثة  يعاين  الذي  التقليدّي  الكيسارة  شعب  عند 
يف  رضورّياً  أمراً  كانت  الطبيعة،  ُقَوى  ويواجه  فيه  الضعف 
املكافحة من أجل بقائهم يف أرضهم وضامنهم أن هوّيتهم، 
بني  الجمع  إّن  ثم  الدولة.  تصونها  وحقوقهم،  وثقافتهم، 
إىل  أّدى  والعلمية،  األكادميّية  والدراسات  التقليدية  الحكمة 
التوفيق بني مختلف أنظمة املعرفة، فيرّس ذلك انتقاالً ناجعاً 
عادالً. وأظهر استعامل املوِيرِتوِئيس أّن الحلول املجتمعّية أقّل 
تجاوزاً وأكرث نجوعاً من الخطط القامئة عىل املقاربة التنازلّية. 
ومن ُسَنِن العمل هذه نشأت القدرة بني املجتمعات املحلّية 
االستجابة  عدم  أّن  عىل  واملصاعب.  لألخطار  التصّدي  عىل 
والتحاّت  العواصف  حدوث  ر  لتكرُّ الدولة  عند  السياسّية 
القايس، الذي أجرب عىل االنتقال، ُيْظِهُر انفصاالً بني الرسدية 

الواقع  يف  امُلَتداَولة  والرسدية  الدولّية  األوساط  يف  امُلَتداَولة 
املحّي.

الَهَملّية االنفعالّية: مل تنظر السلطات املحلّية يف ما يحتمله 
أنه من  إْنِسَياد  أهل جامعة  فأدرك  انفعالّية.  آثار  األمر من 
األفراد  كل  وأن  ينتقلون،  وهم  شديداً  يحزنوا  أاّل  الرضورّي 
ينبغي أن يشعروا أن آلرائهم منزلة يف ُصْنع القرار، ثم إّنهم 
أقّروا بأن االنتقال لن يكمل إال بعد إعادة بناء ما كان لهم من 
الُبَنى املادّية، وأيضاً فقد تعّلموا َفْهَم التغريُّ البيئّي والتكّيف 

بحسبه، وبناَء ما يربطهم باملوضع الجديد من الذكرى.

 “أتُرُكها وأنا محزون الّصْدر ... فهاهنا كّونا أنفسنا.”
ِديرُبَا ِمْنُدوسا

g.a.gini@qmul.ac.uk ِجُيوڤانا ِجيِني 
طالبة دكتوراه، يف قسم الجغرافيا، بُكليَّة امللكة ماري يف جامعة 

www.qmul.ac.uk لندن

enseadadabaleia@gmail.com تاِتَيانا ِمْنُدوسا َكرُْدوزو 
طالبة علوم اجتامعّية، من شعب الكيسارة، مقيمة بني جامعة 

إْنِسَياد دا بالَيا، وإحدى أعضاء جمعية النساء الحرفّيات يف إْنِسَياد 

دا بالَيا، بجزيرة إْلَها دي َكرُْدوزو، يف الربازيل

contato.resama@gmail.com إيريكا برييز راُمس 
نائلٌة درجة الدكتوراه يف القانون الدويل، بجامعة ساوباولو، 

وُمنشئٌة وباحثٌة، يف شبكة أمريكا الجنوبية للمهاجرين البيئيني 

https://resama.net

1. كلُّ الذي يرد يف املقالة من العبارات املقتبسة هو ألفراٍد من الجامعة، وقد ُقِبَست من 
 https://oamanhaehoje.com.br/eng/ :التسجيالت املرئية املسموَعة التالية: أْقَبَل الغد

، فارغة: /https://curtadoc.tv/curta/cultura-popular/vazantes، املدُّ العايل يطرد 
 الصيادين من قريٍة مىض عىل من الزمان قرن 

 ،www.youtube.com/watch?v=NrRdQ-8EDs4 
 ساعدوا نوڤا إْنِسَياد! يف جزيرة إْلَها دي َكرُْدوزو 

.www.youtube.com/watch?v=qu1b5AhfWIc&feature=youtu.be
2. أُجِرَي يف ُنوَباَوب، وهو مركز بحوث يف جامعة ساوباولو.

 NUPAUB-USP )2016( ’Informe de evaluación técnica del área de 
 reasentamiento de la comunidad de Enseada da Baleia bajo los aspectos
 de seguridad antropológica, ambiental y geológica frente al proceso de

  erosión en la Isla de Cardoso‘, Cananéia-SP, Processo Administrativo de
Tutela Coletiva No. 07/15/PATC/CDR/DPVR/UR

)تقرير التقدير التقنّي يف منطقة إعادة التوطني ألهل إْنِسَياد دا بالَِيا، بالنظر إىل األمن 
األنايس والبيئي والجيولوجي يف ُمَقابِل التحاّت بجزيرة َكرُْدوزو(
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