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وملقاربة املشكالت من زاوية نظرهم هم ،ولتجنُّب عواثري ُأ ِعدّت هذه املقالة مبعونة الجئني صحراويّني وطالب
جانب واحد.
إبراهيم وسيداحمد جويل.
الحلول ا ُملط ّبقة من ٍ
املهـم ،مـن زاويـة النظـر إىل متويـن املعونة،
وأيضـاً فمـن
ّ

ُرجس msp5@st-andrews.ac.uk
َمتّى پ ِ

فقـد تركـز املقاربـة املحـدودة للتحدّ يـات البيئ ّيـة يف
تنـدوف على أمناط هَ ْطلٍ غير منتظمـة ،أو تراكم اللدائن
يف األنظمـة الغذائ ّيـة (واملنتجـات) للامشـية ا ُمل َر ّبـاة يف
ليشـم َل مشـاركة
املخ ّيمات .على ّأن تفريـج زاويـة النّظر
ُ
الالجئين يف اقتصـاد ال َّر َّحـلً ،
املحـررة،
األرايض
مثلا ،يف
ّ
يعنـي ّأن ُيـد َر َج أمر القحـط وفقدان املراعـي يف التحليل.
وبعـدُ  ،فينبغـي ّ
تتضمنَ
لـكل إستراتيجي ٍة بيئي ٍة شـامل ٍة أن ّ
ّ
كل مـا تقـدّ م ذكـره من هـذه األمـو ٍر ا ُملت ََشـ ِّب َكة .وال ميكن
ٌ
واحـدة مثـل هـذه التحدّ يـات
أن تعالـج سياسـة بيئ ّيـة
املتباينـة ،ولكـنّ اإلستراتيجيات الفرديـة التي تـدور حول
املحـررة
الالجئين ،ح ّققـت بالفعـلِ يف تنـدوف واألرايض ّ
ُن ْجحـاً ُي ْر َجـى خ ُريه.
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ُ َ طالب درجة الدكتوراه ،يف كل ّية األناسة االجتامعية ،بجامعة َسنْت
أن ُي َ
ليرى كيـف يختار املرء تعيني ُو َسـطا ِء املشـكلة.
نظـ َر ُ َ
أندروس @matthew_porges
ّ

ٌ
يان ال َّر َّح ُل عن املراعي الصعبة
هجرة غري طوع ّية َي ْستح ّثها ا ُملنَاخ :بحث ال ُّر ْع ِ
املنال يف كينيا
اِ َك ِائ َن ِب ِن ُيو

س شعب الرتكانا ال ُّر َّح ُل ال ّرعو ُّيني عىل االنتقال ،وال يختارون هم ذلك.
تشتدُّ وطأة ُّ
تغي ا ُملنَاخ فيزيد َق ْ ُ
ّ
ّ
ّ
فيجب أن ُت ْس َم َع أصواتهم يف الصعيد املحيل والدويل ،ويجب أن يستقي راسمو السياسات مم عند هذا
الشعب من معرف ٍة و َفه ٍْم عميق.

تغي ا ُملنَاخ ُمح ّر ٌك جديدٌ للنُّزوح الداخ ّ
يل،
العامل اليو َم من ّأن ُّ
الخاصة يف
طاملا كان عند املجتمعات املحل ّية الرعو ّية طرقها
ّ
تغي املناخ ،فتنتقل إىل البالد املجاورة ،فإما أن
معالجة آثار ُّ
يتعاونوا هناك هم وجريانهم الجدد وإما أن يتعارضوا.

أنا من الرتكانا ،والرتكانا َش ْع ٌب ُر َّح ٌل رعو ُّيون ،يبلغون من
العدد نحواً من املليون ،يشغلون أكرث النواحي القاحلة يف
شام ّيل غر ّيب كينيا .ومتتدُّ منطقتنا ،واسمها مقاطعة تركانا،
إىل حدود إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا .وإ ّنا نرعى
والخراف ،و َن ْأ ُخ ُذ يف االنتجاع
البقر ُ
والح ُم َر واإلبل واملعز ِ
للحيوانات ،فننقل املاشية من موضع إىل موضع بحثاً عن وبني الرتكانا ّ
إحجام عا ٌّم عن التزام
وكل الرعو ّيني اآلخرين
ٌ
سياسات الهجرة ،وأكرث السبب يف ذلك شعورهم ّأن الحكومة
املاء وعن مر ٍاع أكرث ُخ ْض ًة.
ُ
فواضح أ ّنها ال ترى التحديات الواقعة
ُته ِملهم .وأما الحكومة،
ٌ
و ُت ْع َر ُف مقاطعة تركانا أيضاً بهشاشة حالها األمن ّية ،إذ يتكرر عىل الرتكانا يف األولو ّية ،ولكنّ األحــوال يف هذه املنطقة
عليها الهجوم ور ُّد الهجوم ،الداخ ّ
يل والعابر للحدود ،يقوده محتاجة إىل مقاربات مبتكرة .فعىل الحكومات أن ُتد ِر َك
ٌ
رعيان آخرون من املجتمعات املحل ّية يف املنطقة .ومع ما يراه الواقع ،وأن تتن ّبه ألمناط الطقس واحتامل أن يضطر الرعيان
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إىل االنتقال مع ماشيتهم .وقد ألقت تجربة الرتكانا الضوء
عىل أن الحكومة استجاب ّية ،ال استباق ّية ،وإن كان بني يديها
معلومات ‘هجرة الضيق’ التي يخطط لها الرعو ُّيون.

التع ُّلم من طريقة معيشة الرتكانا

ّ
مم يشيع ُسو ُء َف ْه ِم ِه ّأن املجتمعات الرعو ّية يف العامل تتن ّقل
باستمرار .ففضح الرتكانا هذه الرسد ّية .نعم ،صحيح أنّ
الرتكانا الرعو ُّيون ينتقلون من موضع إىل موضع ،ولكنّهم إذا
وقعوا عىل املاء واملرعى األخرض وقفوا .فقرار انتقالهم إذاً
طوعي .ثم ّإن القرار يكرث أن ُيتّخذ فردياً ،وال س ّيام
قرا ٌر غري
ّ
ُ
ً
قرار االنتقال داخل بلدهم .ومع ذلك ،كثريا ما ُيتّخذ قرار
عبور الحدود الدولية جامع ّياً؛ ذلك أ ّنهم ملّا كانوا ينتقلون يف
األكرث إىل مواضع متق ّلبة األمن ،كان يف انتقالهم معاً يف عد ٍد
يم شأنٍ يف
كثري زيادة أَ ْمن .وملجلس الشيوخ يف الرتكانا ع َِظ ُ
التقدير وا ّتخاذ القرار .فقد يرسل الشيوخ دسيساً إىل ا ُمل َجا ِو ِر
ِمنَ املجتمعات املحل ّية أو البالد ،ليأيت لهم بأخبار املراعي
هناك.
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www.fmreview.org/ar/issue64

قرا ٍر ُيت َّخ ُذ لالنتقال ،تعالج مسألة تناقص املراعي املحل ّية
أوالً مبراقبة ال ّرعي ،واملشاركة املجتمعية ،والرعي الدوراين.
ف ُت ْف َر ُض هذه القيود باإلجامع ،ويتوىل الشيوخ إنفاذ القواعد.
ويع ّلق الرتكانا كث َري أهم ّي ٍة عىل األرض ،و َي َر ْونها نعم ًة من
َأ ُكـ ْـوج (أي الله) ،فيحفظها الجيل الحارض أمان ًة ألجيال
مستقبل الزمان .وأما املجتمعات الرعوية األخرى ،التي تتبع
رس ُح األفراد فيها حيواناتهم فرتعى
سياسات مفتوحة ،ف ُي ّ
يسءّ .
فلم كانت
حيث شا َءت ،فكثرياً ما يقع عليها تأث ٌري ّ
أمناط رعي الحيوانات تختلف باختالفها ،كان النظام الذي
ليس فيه مر ٌ
مشاعات ،تخ ّلف يف ّ
كل األفراد
اقبة ُين ِْشئُ مأسا َة
ٍ
ّ
آثاراً جائحة .وأما شعب الرتكانا ،فقد تعلم من وسائل النجاة
والبقاء ما ُحقَّ له ْأن ُي َ
حاك.

ٌ
تغي املناخ ،وهناك
عىل ّأن تركانا
منطقة تصطرع هي وواقع ُّ
ُ
لح ٌة إىل إعالء أصوات الرعو ّيني املحل ّيني حتى ت ْس َم َع
حاجة ُم ّ
يف الذي ُيدا ُر َح ْول املناخ من املناقشات ،وهو أمر إىل اآلن
تغي املناخ ومبا
غري موجود .ذلك ّأن اإلقرار بآراء ال ّرعيان يف ُّ
يعرفونه يف التك ُّيف بحسب املناخ ،مل ُي ْول اهتامماً دول ّية
خاص ًة حني تنفصل األقليات ال َق َب َل ّية ومجتمعات
ويف سياق الرتكانا عديدٌ من العوامل املؤ ّثرة يف القرار الذي عموماًّ ،
يتّخذه مجتمعهم املح ّ
يل يف االنتقال أو عدمهَ .
وقبل ِّ
كل الشعوب األصل ّية ،مثل الرتكانا ،من النسيج املجتمعي الذي
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يشبك باقي أنحاء البلد بعضها ببعض .بل ّإن اإلسرتاتيج ّيات طبيعة الهجرة غري الطوعية
ٌ
إخفاق
املجتمعية غري ظاهر ٍة يف النّمذجة املناخية ،وهذا
عظيم يف مقاربتنا للتك ُّيف بحسب املناخ.

والظاهر ّأن التفاوض الثنا ّيئ بني الدول املعنية بالسامح
بال ّر ْعي التباد ّيل ،والجهد املتضافر ّ
للحث عىل ال ّر ْعي املشرتك،
هام أفضل ٍّ
حل إلنهاء التنازع املستم ّر يف املراعي .ففي سنة
 ،2019و ّقعت أوغندا وكينيا يف اتفاقية للسامح بحقّ ال ّر ْعي
لس ِّد ُكو ِبي ِبيه
ل ُر ْع َيان الرتكانا يف أوغندا ،واالستعامل املشرتك َ
(الذي متلكه أوغندا) .فكان ذلك ناجعاً ،وقد يكون ملثل هذه
املبادرات –إن هي ُأ ِخ َذ فيها يف مجتمعات محل ّية يقع عليها
امح للمجتمعات
تحدّيات مشابهة يف مكان آخر– ُق ّو ُة ّ
الس ِ
ّ
املترضرة باملناخ ،بالفرار من َغ َض ِب ِه يف أراضيهم
املحل ّية
األصلية ،من طريق البحث عن مال ٍذ يف األرايض األجنبية ،من
غري إزعاج.
تغي املناخ
سهُ م ُّ
ومع ّأن الرتكانا ُر َّح ٌل ُخ َّل ٌص منذ كانواَ ،ق َ َ
اعي ()agro-pastoralism
عىل األخذ يف مذهب ال َّر ْعي الزر ّ
َ
أكرث فأكرث .و ُي َرى هذا ب ِّيناً ،خاص ًة عىل امتداد ن ْه َري تركول
وكرييو يف املنطقة ،بسبب الجفاف ،فهام اليو َم ال يجريان
إال يف موسم األمطار .وقد ساعدت الحكومة واملنظامت
غري الحكومية هاهنا الرتكانا عىل األخذ يف مذهب ال ّر ْعي
اعي .ثم ّإن عدداً من أهايل الرتكانا آخذون يف َص ْيد
الزر ّ
الشعبي
السمك ببحرية تركانا .إذ يحتاج مثل هذا التك ُّيف
ّ
إىل أن ُيعت َم َد و ُيدع ََم ،اع ِت َم َد و َد ْع َم تدابري التخفيف ،وذلك
لتمكني املجتمعات املحل ّية الرعو ّية من تنويع ُس ُبل معاشها،
وانتعاشها وإعادة بنائها .عىل ّأن هذا ال يستطيعه إ ّال الذين
يعيشون حول البحريات واألَ ْنهُر ،وميكنهم الوصول إىل األرايض
عىل الضفاف.

ال تعالج اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني لعام
 1951هذه املسألة الناشئة ،مسألة هجرة الناس من ج ّراء ما
تغي املناخ من آثار .ويزعم بعض العلامء ّأن املصطلح
يخ ّلفه ُّ
الصحيح الذي ينبغي تداوله هو ‘املهاجرون من ج ّراء املناخ’
–إذ ليس ملصطلح ‘الالجئ من ج ّراء املناخ’ مركز قانوين–
س الذي ُي ّي ُز أكرث ،أو رمبا
ولكن هذا املصطلح ُي ْه ِم ُل ال َق ْ َ
ّ
كل ،الهجرة التي يستحث عليها املناخ ،وال سيام يف السياق
تغي املناخ يف قلب خطاب
ال ّرعويّ  .و ُيحت َُاج اليو َم إىل َو ْضع ُّ
الالجئني ،بإقراره أساساً للفرار .و ُي َض ُ
اف إىل ذلكّ ،أن املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية
للهجر ،ينبغي لهام أن تسعيا إىل َر ْصد األحــوال املناخية
وأمناط الطقس يف املناطق التي يشغلها ال ّرعيان ،ليك ُي ْستَع َّد
قس من ال ُّر ْع َيان عىل االنتقال ،استعداداً تحصل
إلعانة َمنْ ُي َ ُ
معه الكفاية.

ويف الوقت نفسه ،هناك حاجة إىل تهيئة ُف َر ٍص للناس ،من
وخاص ًة يف حاالت الهجرة من
أهايل الرتكانا ،للهجرة بكرامة،
ّ
ج ّراء عيشة ّ
الضنك .وأما عند هؤالء الناس ،الذي أخذوا يف
الزراعة أكرث فأكرث ،فلهم عددٌ من مبادرات التك ُّيف بحسب
املناخ ،من شأنها أنها قد تعزّز صمودهم ،ومن ذلك التدريب
واملعونة وزراعــة َم َحاصيلٍ أكرث مقاوم ًة للجفاف .ومن
معاش
الرضوريّ أن ُتزَا َد قدرة ال ُّر ْع َيان عىل الوصول إىل ُس ُبل ٍ
خارج ِن َطاقِ ّ
أوجه النظر إىل
بديلة َ
الت ُّحل التقليديّ  .عىل ّأن ّ
ُّ
التدخالت مناسب ًة للحال تعتمد كثرياً عىل السياق
ّأن أكرث
عي الذي يقع فيه املجتمع املح ّ
املح ّ
يل .ويجب عىل
يل ا ُمل ّ
ُ
ْ
الحكومات واملجتمع الدويل َبذل َم ِزي ِد جهد يف َد ْعم ما يأخذ
واس ِتن َْج ُاح مسارات
فيه ال ّرعيان أنفسهم من أعامل التك ُّيفْ ،
الهجرة القانون ّية .وبعدُ  ،فإذا ُس ِم َعت أصوات الناس عند
القاعدة الشعبية ،فام تق ّد َم هو أكرث ما يريده أكرث ا ُمل ّ
ترضرين
فيهم.

ثم ّإن للثقافة واإلميان يف حياة الرتكانا ٌ
شأن عظيم .فتقريب
ٌ
شائعة عندهم ،درجت العادة بأن
القرابني إىل األسالف سن ٌّة
َ
تغي املناخ من آثار سيئة .اِك ِائ َن ِب ِن ُيو
ُت ّ
وج َه إىل منع وتقليل ما يخ ّلفه ُّ
تغي املناخ هو نتيجة أعاملٍ ikainabenyo@gmail.com @Article43Kenya
صحيح ّأن العلم يشري إىل ّأن ُّ
برش ّية كارث ّية ،ولكنّ الرتكانا يعتقدون أن الجفاف الذي
يدفعهم إىل االنتقال هو نتيجة حزن َأ ُكوجّ .
للمنَاخ يف كينيا
إن بني العاملَني ُم َؤ ِّس ُس منظمة املادّة  ،43وهي جامعة منارصة ُ
ل َب ْو ٌن شاسع! ولذلك ،يحتاج النقاش حول املناخ إىل مراعاة www.article43.org
هذه املعتقدات ،وفضحها إن اقتىض األمر ،ليك يلتقي العلم
والتقليد يف َف ْهم األمر.

