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التهجري الناجم عن الكوارث يف منطقة البحر الكاريبي واملحيط الهادئ

مو حمزة وإيدا كوخ ومالتي بليڨا

يع ّد سكان الدول الجزرية الصغرية النامية أكرث الناس عرض ًة للتهجري بسبب الكوارث ،وهذا ما يدعو
حكومات منطقة الكاريبي واملحيط الهادئ إىل اإلرساع بإجراء مزيد من إدارة املخاطر والتخطيط بد ًال من
حرص تركيزها عىل االستجابة ونقل املترضرين.

ُت ِّثـل الـدول الجزريـة الصغيرة الناميـة -نسـب ًة لحجـم ُسـ ّكا ِنها-
خمسـة مـن أصـل عرشيـن بلـداً هـم األكثر تأثـراً مـن التهجير
الناجـم عـن الكـوارث 1.فالشـخص الـذي يعيـش اليـوم يف هـذه
الـدول أكثر عُ َ
رضـ ًة مـن سـ ّكان األماكـن األخـرى لخطـر التهجير
2
َ
َ
الناجـم عـن الكـوارث بثلاث م ّرات .ومـع ذلـك ،مل تحـظ الـدول
الجزريـة الصغيرة الناميـة إال بعـد ٍد قليـل مـن التحليلات املعن ّية
بدراسـة خطـر التهجير فيهـا .وسـبب هـذا التجاهـل ّأن العـدد
اإلجمايل لألشـخاص املتأثريـن بهـا يف الحالـة الواحـدة يعـد ضئي ًال
إذا مـا قـو ِر َن بأعـداد الضحايـا يف الـدول الكبيرة التـي تعـاين مـن
أحـداث غالبـاً مـا تسـلب األنظـار إليهـا يف الصحـف والنشرات
ٍ
اإلخباريـة.

أ ّمـا الـدول الجزريـة الصغيرة الناميـة يف منطقـة البحـر الكاريبـي
واملحيـط الهـادئ فتنتمـي ألكثر مناطـق العـامل املعرضـة للخطـر،
وليـس أدل على ذلـك مـن األنـواء األخيرة الواضحـة كل الوضـوح
التـي رضبـت منطقـة البحـر الكاريبـي مؤخـراً .ووفقـاً لصنـدوق
النقـد الـدويل ،يبلـغ معـدل مـا تفقـده هـذه الـدول مـن ناتجهـا
املحلي اإلجمايل السـنوي نتيجـة األخطـار الطبيعيـة زهـاء %2
تقريبـاً أي مـا يعـادل أربعـة أضعاف املعـدل العاملـي 3.ومع ذلك،
هنـاك ُش ٌّـح يف الدراسـات املهتمـة بقضيـة التهجير الناجـم عـن
الكـوارث وضعـف يف الرتكيـز عىل الـدول الجزرية الصغيرة النامية
وخصوصـاً على منطقـة البحـر الكاريبـي .و َمـ َر ُّد ذلـك إىل غيـاب
الطـرق املناسـبة لجمـع البيانـات املسـتخدمة يف توثيـق أوضـاع
طـول أو تأثير التهجير على سـبل كسـب الـرزق مـع
التهجير ا ُمل َّ
ُ
ً
مـرور الوقـت ،إذ غالبـا مـا تسـتخدم امل َس َّـميات والفئـات كاملرشد
وا ُمل َجلى والنـازح اسـتخداماً تبادليـاً دون التفريـق بين أيٍّ منهـا
وبغـض النظـر عـن مـدة التهجير ومسـافته أو مـا يرتكـه مـن أثـر
على سـبل كسـب الـرزق 4.وهـذا ما يفسر بقـاء كثري مـن حاالت
التهجير مبـا فيهـا بعـض حـاالت التهجير املطـول غير ملحوظـة.

و ُت ْظ ِه ُر نتائج املقابالت التي أجراها املرشوع البحثي َّأن العوامل
ا ُمل َح ِّر َكة للنزوح متشابهة يف كلتا املنطقتني إذ َّإن الطبيعة غري
الرسمية التي تصبغ تنمية املستوطنات ُ
وشح األرايض اآلمنة
الرضورية لتشييد تلك املستوطنات وتفيش الفقر وعدم وجود
خدمات التأمني وال شبكات األمان االجتامعي إضاف ًة للتدهور
البيئي وتآكل الروابط االجتامعية التقليدية القوية ،كل تلك العوامل
تتفاعل مع العوامل السياسية تفاع ًال معقداً يتشكل به الوضع العام
ملخاطر التهجري فكث ٌري ِم َّمن ُأ ْج ِر َيت معهم املقابالت ذكروا كيف
اعات ِعدّة إلثبات ملكية
أدّت نظم حيازة األرايض إىل نشوب نز ٍ
األرايض بعد الكارثة .وهذا ما يعدّه كثري من الخاضعني للمقابلة من
العوامل التي تؤخر إعادة اإلعامر وتطيل أمد التهجري بعد إعصار
إيفان الذي رضب غرينادا عام « :2014وبالتايل تفقد الوثائق التي
تثبت امللكية ]....[ ،وبينام َتسرت ُّد عافيتك تأيت الخالفات والرصاعات
ِتباعاً حول من ميلك ماذا».

وال تقترص مشكلة املستوطنات غري الرسمية عىل بنائها يف مواقع
غري آمنة بل تتجاوز ذلك باستخدامها ملواد وطرق بناء دون مستوى
معايري السالمة ما مينعها من توفري الحد األدىن من الحامية من
املخاطر .وليست هذه املشكلة حكراً عىل املستوطنات غري الرسمية
فحسب بل َّإن املناطق املبنية بإذنٍ رسمي ال َت َّت ِبع أو ُت َط ِبق أياً من
كودات البناء إ ّما أل ّنها مل ُت َط َّبق عليها كام ينبغي أو ّ
ألن الجمهور
العام ال ميلك الوسائل الالزمة لتطبيقها عىل مساكنهم .وهنا ،يوضح
أحد الذين ُأج ِر َيت معهم املقابالت كيف يحصل ذلك« :بعض األرس
ال تستطيع َت َح ُّمل التكاليف الالزمة لتطبيق قوانني البناء ا ُمل َّت َبعة
يف تونغا وكوداتها يف بناء بيوتهم لتصبح مرنة مبا يكفي للوصول
إىل معايري الفئة الخامسة [ ]....وخالل الكوارث ستكون تلك األرس
أول الراحلني».

ومن جهة أخرى ،ال تنتج العوامل ا ُمل َح ِّركة للنزوح دامئاً عن املخاطر
فجائية الظهور .ففي أعقاب الجفاف الذي شهدته الجمهورية
العوامل املحركة للنزوح
الدومينيكية عام ُ 2013أ ْج ِ َبت مجموعة من املزارعني عىل االقرتاض
يهـدف بحثنـا إىل تحديـد انعـكاس التهجير الناجـم عـن الكـوارث من البنوك بضامن أراضيهم وبيوتهم .ويف عام  ،2016هُ ِّج َر كث ٌري من
يف اآلليـات السياسـة الوطنيـة واإلقليميـة لخفض أخطـار الكوارث أولئك املزارعني لعدم متكنهم من سداد قروضهم يف الوقت املحدد
والتكيـف مـع التغير املناخـي يف الـدول الجزرية الصغيرة النامية وحجزت البنوك عىل جميع أصولهم التي جعلوها ضامناً للقرض.
5
التابعـة ملنطقـة البحـر الكاريبـي واملحيـط الهادئ.
ومل ُت َس ّجل مثل تلك اآلثار بطيئة الظهور عىل أ ّنها شكل غري مبارش
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ات يف البيانات
للتهجري الناجم عن الكوارث مام يؤكد وجود ثغر ٍ
الحالية حول التهجري والعوامل املعقدة التي يشتمل عليها.
ومن أهم ما أثبتته تلك املقابالت ّأن معظم الحكومات تته ّرب من
خوض النقاشات املتعلقة بالتهجري خصوصاً عندما يكون نزوحاً
داخلياً .فكام قال أحد الذين ُأج ِر َيت معهم املقابالت« :إحدى
النقاط املثرية لالهتامم يف منطقتنا هي َّأن بلداننا تقود النقاشات
والحوارات حول التهجري عاملياً بينام ال تحظى تلك القضية بأي ذكر
إقليم ّياً ».وسبب ذلك ّأن الحكومات تنظر للتهجري عىل أنه نظري
للفشل وهذا ما يجعل التفكري بخوض النقاشات حوله أمراً حساساً
ومؤذياً من الناحية السياسية .ونتيج ًة لذلك ،نادراً ما ُي َ
عتَف بالتهجري
كمشكلة حقيقية .وكام قال آخر من منطقة البحر الكاريبي« :ال
عت َُف بالتهجري ألنه يوحي ّ
ُي َ
بأن الحكومة تفقد سيطرتها .فمن وجهة
نظر الحكومة ما يحصل ليس إال مجموعة من اإلجراءات القانونية
وعملية إعادة التوطني وهجرة داخل ّية .ومن هنا تكون ردة فعل
الحكومة عىل أي حديث يتناول التهجري خشناً كام ّأن الوعي بهذه
القضية معدوم وهذه الحقيقة هي ما تتجنب الحكومات االعرتاف
بها ».كل ذلك ينتهي إىل تقييد أي نقاش مفتوح حول املوضوع
ويجعل محاوالت تطوير الحلول مصطنعة.
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البرشي ،إذ تعاين بلدان منطقة البحر الكاريبي من نقص يف خطط
وسياسات الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع التغري املناخي.
أ ّما أكرث أنشطة الحد من مخاطر التنقل البرشي ذكراً يف كلتا
املنطقتني فهي اإلجالء والرتحيل وإعادة التوطني .ومع ذلك ،ما زال
الرتحيل الوقايئ يف بلدان املناطق املعرضة للخطر يشكل معضلة
مربكة ملا له من دور يف التأثري عىل سبل عيش املتأثرين ودورها
يف زيادة خطر اإلفقار .فقلي ًال ما تط َّر َقت الوثائق ا ُملس َت ْع َر َضة لآلثار
السلبية املحتملة للرتحيل وحتى يف مواطن ذكرها مل َت ْح َظ بكثري
من التفصيل .وقال أحد الذين ُأج ِر َيت معهم املقابالت فيام يتعلق
بفانواتوّ :
«إن ما ُيذ َك ُر اآلن عن مراكز اإلجالء ال يتجاوز السطر
الواحد [ ]....عدا عن ذلك ،ال يوجد أي وثائق سياسية محددة
لحامية حقوق أولئك ا ُمله ََّجرين ».وتعمل فيجي حالياً عىل تنمية
املبادئ التوجيهية الخاصة بالرتحيل .أ ّما رؤية كرييباس حول ما
ُيط َلقُ عليه ’الهجرة بكرامة‘ فتوضح اسرتاتيجية ترحيل طويلة
األمد تتجاوز حدود البلد إىل الدول الجزرية املجاورة .وفيام يتعلق
مبنطقة البحر الكاريبي ،ذكر كثري ممن ُأج ِر َيت معهم املقابالت
َّأن عملية الرتحيل ُت َط ّبق باالعتامد عىل أساس منتظم ،ومع ذلك ال
يوجد سياسات وخطط مالمئة مف َّعلة.
وبينام تواجه سياسات بلدان املحيط الهادئ التنقل البرشي الناجم
عن الكوارث بدرجة أكرب من دول البحر الكاريبي ،ال تعدو إدارة
التهجري يف كلتا املنطقتني أن تكون مجرد رد فعل ،أ ّما اإلجراءات
الوقائية فتقترص عىل إعادة النقل .وفيام يتعلق بالسياسات
الشاملة العتبارات التهجري فال يصار إىل تطبيقها إال من خالل
منظور وقايئ .فعىل سبيل املثال ،تتنبأ خطة الكوارث الوطنية يف
سانت فينسنت وجزر غرينادين برصف بدالت لألصدقاء واألقارب
الذين يؤوون ا ُمله ََّجرين كام تشتمل عىل إجراءات محددة لتحديد
املواقع اآلمنة لألشخاص ا ُمله َّجرين ما مل يتمكنوا من العودة إىل
أماكن سكنهم القدمية.

ومن املشكالت التي تواجهها الدول الجزرية الصغرية النامية يف
منطقة البحر الكاريبي واملحيط الهادئ تجاهل املجتمع اإلنساين
الدويل ألوضاع التهجري يف املنطقة إذ غالباً ما متيل الجهات اإلنسانية
الفاعلة إلعطاء األولوية يف تقديم مساعداتها إىل العدد اإلجاميل
لألشخاص املتأثرين بدالً من االعتامد عىل نسبة هؤالء األشخاص
إىل إجاميل السكان .فكام قال أحد الذين ُأج ِر َيت معهم املقابالت:
«نحن كجهات إنسانية يفرتض أن نعمل وفقاً لحجم االحتياجات أي
وفقاً ألكرب عدد من األشخاص املتأثرين .وهذا ما يفرس سبب حصول
جنوب السودان عىل جزء كبري من اهتاممنا إذ يوجد هناك عرشات
هجرين .وكذلك األمر يف الصومال.
اآلالف ال بل مئات اآلالف من ا ُمل ّ
ولكن يف هذه الحالة سيحت َُّج سكان البحر الكاريبي قائلني :أما نحن ومل تشتمل السياسات التي استعرضناها عىل الحلول الدامئة
ألولئك ا ُمله َّجرين وال عىل آثار نقلهم .وال يبدو ّأن أياً من الوثائق
فتصل نسبة املتأثرين منّا إىل  %10من إجاميل عدد السكان».
ا ُملستَع َرضة قد اسرتشدت بخطة حامية ا ُمله ََّجرين عرب الحدود
وعب الذين ُأج ِر َيت معهم املقابالت عن عدم قدرتهم عىل اإلتيان يف سياق الكوارث وتغري املناخ (أجندة الحامية) 6أو باملبادئ
ّ
7
ببيانات غزيرة حول اتجاهات النزوح العامة أو عن أرقام التهجري التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل.
ٍ
الحايل يف أي من املنطقتني .لكنّ معظمهم إن مل يكن جميعهم كانوا
قادرين عىل إعطاء مثال واحد عىل األقل عن أوضاع التهجري ومعظم ومـن الناحيـة اإليجابيـة نسـبياً ،مثـة إشـارات مبكـرة تـدل على
ّأن عمليـات التطـور الحاليـة يف مجـال ُ
األ ُطـر الترشيعيـة املتعلقـة
تلك األمثلة ما زالت مستم ّرة حتى اللحظة وذات طبيعة مط ّولة.
بالكـوارث والتغير املناخـي يف كلتـا املنطقتين تـويل املزيـد
استخفاف السياسة بقضية التهجري الناجم عن الكوارث مـن االهتمام لنهـج إدارة املخاطـر والتكيـف معهـا إذ شـ َّددَت
أظهرت مراجعة ثالثني وثيقة سياسية رئيسية عىل املست َو َي ْي العاملي السياسـات يف كلتـا املنطقتين على رضورة إرشاك املجتمـع املحيل
واإلقليمي استخفافاً عاماً إزاء دراسة أي نوع من أنواع التنقل وأهميـة اإلنـذار املبكـر وبنـاء الوعـي والتعليـم ورضورة تطبيـق
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نهـج قامئـة على سـبل كسـب الـرزق ورسـم خرائـط املناطق ويجب مراعاة تطبيق سياسة التهجري التي وضعتها فانواتو عن
املعرضـة للخطـر .وميكـن ملثـل هـذه األنشـطة أن تقلـل كثب والعمل عىل تحديد نجاحاتها وإخفاقاتها لتكون قادرة عىل
مخاطـر التهجير ،لكـنَّ املـدى الذي سـتصله هذه السياسـات وضع أفضل املامرسات لكلتا املنطقتني.
مـا زال غير واضـح وغير خاضـع لالختبـار.
وينبغي تطوير املقاربات اإلقليمية املتعلقة بقضايا التهجري
هجرين عرب الحدود .وقد
كما تشير التطـورات واملسـتجدات الحالية يف بلـدان املحيط والتنقل البرشي من أجل حامية حقوق ا ُمل ّ
الهـادئ إىل زيـادة الوعـي بقضيـة التهجير وإىل تحـول حـذر بدأت بلدان املحيط الهادئ بالفعل خوض املفاوضات بشأن هذه
يف املواقـف .ففـي فانواتـو ،ميضي مشروع سياسـة التهجير املقاربة ،وميكن لبلدان منطقة البحر الكاريبي أن تتعلم منها أيضاً.
قدمـاً يف سـبيل بنـاء نظرة شـاملة للنـزوح الداخلي والوطني
ً
يبين التحديـات والثغـرات وأخريا ،يجب العمل من أجل تطوير نظم وتدابري جديدة ومحسنة
وألمنـاط الهجـرة القرسيـة بينما ّ
التـي يجـب مواجهتهـا من أجـل تعزيز قدرة البلـد عىل إدارة تتعلق بالتهجري وتعمل عىل تتبع تحركات األشخاص لتحديد نطاق
التهجير وضمان حلـول وقائيـة دامئـة وبالغـة الدقة.
القضية .وميكن أن تشتمل هذه اإلجراءات عىل مؤرشات مرتبطة
بسبل كسب الرزق املتأثرة بالتهجري إضافة إىل تصورات األشخاص
َسدْ الثغرات
املترضرين أنفسهم.
ليسـت الحكومـات الوطنيـة وحدهـا مـا تحتـاج إىل تغيير يف
عقلياتهـا ،بـل يجـب على النقاشـات املتسـعة حـول التغير مو حمزة mo.hamza@risk.lth.se
املناخـي والـدول الجزريـة الصغيرة الناميـة أن تعكـس بروفيسور إدارة املخاطر والسالمة املجتمعية
الفروقـات الدقيقـة والتعقيـدات املوجـودة بشـكل أفضـل .إيدا كوخ ikg91@hotmail.com
ومـن هنـا تشير نتائـج بحثنـا إىل مجموعـة قضايـا نـويص باحثة
باالهتمام بهـا مـن جانـب صانعـي السياسـات واملجتمـع
املحلي الوطنـي والباحثين جنبـاً إىل جنـب:
مالتي بليڨا mltplewa@gmail.com
باحث
على الحكومـات أن تقبـل وتعترف بالتهجير الناجـم عـن قسم إدارة املخاطر والسالمة املجتمعية ،جامعة الند
الكـوارث كظاهـرة حقيقيـة ومعقـدة ،وعليهـا أن تضـع www.risk.lth.se
إجـراءات مناسـبة وحلـوالً دامئـة لهـا .كما تفـرض مواجهـة
رشطين اثنين .أوالً ،يجـب تطويـر IDMC (2015) Global Estimates: People displaced by disasters .1
التهجير على الحكومـات َ
هجروا الكوارث)
(مركز رصد النُّزوح الداخيل ( )2015تقديرات عامليةُ :م َّ
إجـراءات خفـض املخاطـر مبـا يسـتهدف مخاطـر التهجير http://bit.ly/IDMC-2015-GlobalEstimates
مبـارشة .وثانيـاً ،ال بـد مـن تطويـر إطـار عمـل قائـم على Ginetti J (2015) Disaster-related Displacement Risk: Measuring the Risk .2
حقـوق اإلنسـان لحاميـة النـاس وسـبل عيشـهم ’وحقهـم and Addressing its Drivers
ُ ُ
(جينيتي ج ( )2015خطر التَّهجري بفعل الكوارث :قياس الخطر والتصدي ُملح ِّركاته)
باملـكان‘ ،أي حقهم باالسـتيطان دون تهديـد بالطرد واإلخالءhttp://bit.ly/Ginetti-2015-risk-drivers .
وعلى بلـدان منطقـة البحـر الكاريبـي أن تعـزز السياسـات
الشـاملة للحـد مـن خطـر الكـوارث والتكيـف مـع التغير
املناخـي .وينبغـي لهـذه السياسـات يف منطقـة البحـر
الكاريبـي واملحيط الهادئ أن تشـتمل عىل اعتبـارات التهجري
مـن وجهـة نظـر الحـد مـن املخاطـر والحاميـة كما جـاء يف
توصيـات جـدول أعمال الحاميـة.
ويجـب تحديـث النظـم الحاليـة املتعلقـة بحقـوق حيـازة
األرايض مـن أجـل تجنـب املشـاكل املرتبطـة بحقـوق امللكية
يف أثنـاء مرحلـة التعـايف وذلـك للتقليـل مـن مخاطـر التهجري
املط ّول.
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الهادئ وراجعنا  30سياسة من سياسات خفض مخاطر الكوارث اإلقليمية والتكيف مع
التغري املناخي واإلمناء عىل املستويني اإلقليمي والوطني.
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