
االصلة بيین االغاباتت وواالغذااء  االتحكم فيددررووسس من قبيیلة هھھھنديیة حولل كيیفيیة   
بقلم مانيیباددما جيینا  

 
كيیلو  240أأيي بي إإسس)٬، ااكتسب أأهھھھالي مجموعة قبليیة قديیمة معرووفة بـ "ددوونجريیا كوند"٬، منتشرةة عبر ( 2015مايیو  19رراايیاجادداا٬، االهھند٬، 

وودديیشا بشرقق االهھند٬، سمعتهھم كروواادد.  متر مربع على نطاقق تلة ميیامغيیريي االنائيیة في وواليیة أأ  
 

بعد أأنن خاضت ووفاززتت بمعركة ااستمرتت عقد كامل مع شركة االتعديین االبريیطانيیة االعمالقة٬، االتي ااستثمرتت ما يیقربب من مليیارر ددووالرر في 
لي االقبائل في لماليیيین من أأهھھھا 2013عمليیة الستخرااجج االبوكسايیت في منطقة غنيیة بالمعاددنن٬، ضربت قبيیلة "ددوونجريیا كوند" مثاالً في 

جميیع أأنحاء االعالم بأنهھ ال يیزاالل يیمكن للمستضعفيین االفوزز في موااجهھاتت على غراارر "موااجهھة ددااوودد ضد جالوتت".   
 

ااآلنن٬، توااجهھ مجموعة من االسكانن ااألصليیيین مرةة أأخرىى مشكلة عالميیة٬، مشكلة ذذااتت ططرفيین هھھھما االجوعع ووإإززاالة االغاباتت٬، حيیث أأنهھم ال 
عيیش على االرغم من موجة االتنميیة االمدمرةة االتي تهھددد مماررستهھم االزررااعيیة االتقليیديیة وواالمستداامة. يیزاالواا يیتبعونن ططريیقة قديیمة لل  

مانيیباددما جيینا/أأيي بي إإسسهھھھنا٬، اامرأأةة من "ددوونجريیا كوند" تصل ألووررااقق االبردديي٬، ووهھھھي مصدرر حيیويي للحديید بالنسبة للمجتمع. ااعتمادد:   
 

شخص٬، أأنن االغاباتت وواالتاللل أأماكن مقدسة٬، وولقد عاشواا لقروونن في  10000يیقربب من تعتقد قبيیلة "ددوونجريیا كوند"٬، وواالتي يیبلغ عدددهھھھا ما 
كيیلو من االمنتجاتت االبريیة في االعامم االوااحد.  130ووئامم مع ااألررضض٬، مع حصادد لألسرةة االوااحدةة يیبلغ متوسطهھ   

 
االغاباتت٬، بيینما توفر االيینابيیع االتي تنبع نوعع من االنباتاتت٬، يیأتي مباشرةة من  25نظامهھم االغذاائي االمتنوعع وواالُمغذيي٬، وواالذيي يیتضمن أأكثر من 

من تاللل ميیامغيیريي ميیاهه عذبة وونظيیفة على مداارر االعامم.   
 

وولكن إإززاالة االغاباتت االمتفشيیة من أأجل االقيیامم بمشارريیع االبنيیة االتحتيیة ووااسعة االنطاقق٬، إإلى جانب عمليیاتت االزررااعة أأحادديیة االثقافة ألشجارر 
ررقيیة بالمواادد االخامم٬، فضال عن أأنشطة االتعديین٬، قد خفضت نسبة االطعامم االمتوفر لقبيیلة سريیعة االنمو لتزوويید االصناعاتت االخشبيیة وواالو

% على مداارر االثالثيین عامم 80% ووززااددتت من ووقت تجمعهھم بنسبة 30وولمجموعاتت االسكانن ااألصليیيین ااألخرىى بنسبة  "ددوونجريیا كوند"
ااألخيیرةة.  

 
% من ااألططفالل في سن االمدررسة من سوء 60من نقص ططاقة االبرووتيین وويیعاني  "ددوونجريیا كوند"% من االبالغيین بقبيیلة 55االيیومم٬، يیعاني 

االتغذيیة.   
مليیارر نسمة٬، حيیث فيیهھا يیعيیش عددد من أأفقرهھھھم  1.2وويیعكس هھھھذاا االموقف صوررةة عامة على ما يیحدثث في جميیع أأنحاء االهھند٬، ووهھھھي ددوولة بهھا 

ووااألكثر جوعاً في أأوو حولل االغاباتت.   
 

مليیونن شخص٬، ووكذلك ثلث  805اصص االذيین يیعانونن من سوء تغذيیة في جميیع أأنحاء االعالم٬، ووعدددهھھھم في االهھند االيیومم موططن رربع ااألشخ
ااألططفالل االذيین يیعانونن من نقص في االوززنن في جميیع أأنحاء االعالم٬، ووحواالي ثلث ااألشخاصص االذيین يیعانونن من اانعداامم ااألمن االغذاائي٬، 

غاباتت هھھھذاا االبلد االشاسع.مليیونن االذيین يیعيیشونن في  275وومعظمهھم من االسكانن االبالغ عدددهھھھم   
 

وواالمفاررقة في حقيیقة أأنن أأوولئك االذيین يیعيیشونن أأقربب ما يیكونن إإلى مصاددرر االغذااء االمتوفر يیعانونن من االجوعع٬، ال تغيیب عن ذذهھھھن ووااضعي 
االمناخخ٬، ليیس  االسيیاساتت٬، وومع جهھودد ااألمم االمتحدةة االمبذوولة لحمايیة االغاباتت نتيیجة ألهھھھميیتهھا االحيیويیة في االتخفيیف من االجوعع وومن آآثارر تغيیيیر

فقط في االهھند وولكن في جميیع أأنحاء االعالم.  
 

ثقافة من ثقافاتت االشعوبب ااألصليیة٬، يیعتمدوونن على االغاباتت بشكل مباشر للحصولل على  2000مليیونن نسمة٬، بيینهھم أأكثر من  1.6مع 
االمتحدةة للتنميیة االمستداامة٬،  االطعامم وواالمأووىى وواالدخل وواالوقودد٬، يیدخل االحفاظظ على هھھھذهه االمناططق بشكل مباشر ضمن جدوولل أأعمالل ااألمم

٬، في 2012وويیمكن أأيیضاً أأنن تلعب ددوورر في "تحديي االقضاء على االجوعع"٬، االذيي أأططلقهھ ااألميین االعامم لألمم االمتحدةة "بانن كي مونن" عامم 
محاوولة للقضاء تماماً على آآفة سوء االتغذيیة وواانعداامم ااألمن االغذاائي.   

 
مليیونن هھھھكتارر من االغاباتت سنويیا٬ً، مما يیحرمم مئاتت ااآلالفف من االناسس من  13يیقربب من وواالقولل أأسهھل من االفعل٬، نظرااً ألنهھ يیتم تدميیر ما 

مصدرر غذاائهھم االوحيید.   
 

ووبيینما يیبدوو هھھھذاا ااالتجاهه قاتم٬، يیكفي االمرء أأنن يینظر إإلى تاللل ميیامغيیريي ليیتعلم ددررسس حولل نموذذجج ااقتصادديي جديید٬، يیستند على ااإلددااررةة 
الً من االتدميیر االمستشريي لنظم االبيیئة االحيیة من أأجل تحقيیق رربح.االمجتمعيیة وواالتحكم في ااألررضض وواالمصاددرر٬، بد  

 
هھھھنا في أأوودديیشا٬، االصلة بيین االغاباتت وواالغذااء تُطابق االمعرفة االتقليیديیة االمترااكمة لشعب عريیق٬، ُمحدددةة االطريیق إإلى ااألفق حيیث االجوعع شيء 

من االماضي ووليیس االمستقبل. (االنهھايیة)  


