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السكان العالقون يف أوقات األزمة
ريتشارد بالك ومايكل كوليري

من شأن الرتكيز عىل األشخاص العالقني يف األزمة أن مي ّثل تحديات عىل ّ
كل من املناهج النظرية والعملية يف التعامل
مع حركة السكان واألزمة إذا ما كانت تلك املناهج تعطي األولوية لعملية التنقل .أما فيام يخص لألشخاص الذين
مل تعد لديهم القدرة عىل التحكم بالقرار الخاص بالتنقل بعيداً عن الخطر املحتمل ،فقد فقدوا أكرث من ذلك بكثري
يف نهاية املطاف.
هناك أسباب إنسانية واضحة تدعو للقلق إزاء األوضاع التي يف ُقد
فيها األفراد القدرة عىل التنقل هرباً من الخطر .وتؤدي عدم
قدرتهم عىل التنقل إىل مضاعفة استضعافهم بل قد متنعهم من
الوصول إىل الفاعلني اإلنسانيني.وهناك مقدار متزايد من األدلة
املناخي مث ًال التي قد
خاصة كالتغري
تشري إىل وجود عوامل مح ّفزة ّ
ّ
متنع تلك الحركة بدالً من أن تشجعها.
ولتصنيف األف ـراد عىل أنهم عالقني ال ينبغي التفكري يف عدم
قدرتهم عىل الحركة فحسب بل يجب النظر فيام إذا كانوا يرغبون
بالحركة أو يحتاجون إليها .وال شك أن القدرة عىل الهجرة مؤرش
معقد متعدد الجوانب يتضمن نطاقاً من السياسات املحتملة ذات
الصلة التي قد تعيق الحركة والنفاذ إىل املوارد املهمة.

ويعد النزاع عام ًال قد يساهم يف تقويض النامذج الحالية للتنقل
ومنع مزيد من الهجرة .فعىل سبيل املثال ،ميكن القول يف سياق
النزاعات التي نشبت يف تسعينيات القرن العرشين يف كل
من البوسنة ،وسرييالنكا ،والصومال وأماكن أخرى من العامل ّأن
األشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة اإلنسانية أكرث من غريهم
كانوا هم أنفسهم األشخاص غري القادرين عىل الهرب من النزاع
والعنف ،ومل يكونوا األشخاص الذين انتقلوا إىل مكان آخر ليصبحوا
الجئني أو نازحني .لقد وضع الفاعلون الدوليون ذلك يف االعتبار
وعىل ذلك سعوا إىل تأسيس مالذات آمنة ضمن هذه البلدان حيث
ميكن لكل من النازحني يف املكان والنازحني الداخليني االستفادة من
حامية األمم املتحدة ومساعدتها ،مع ّأن تلك املناطق يف الواقع مل
تكن دامئاً آمن ًة ،كام تثبت لنا الحالة السيئة التي وقعت يف مدينة
رسيبينيتشا.

وال بد عند النظر إىل قضية السكان العالقني التمييز بني القدرة
عىل الحركة من جهة ،والرغبة أو الحاجة إليها من جهة أخرى.
فاملشكلة النظرية يف التمييز بني األشخاص الذين ال يرغبون
بالهجرة وبني األشخاص غري القادرين عىل ذلك ،إضاف ًة إىل احتامل
عدم التنقل القرسي أي التمييز بني من يرغب باالنتقال (أو الذين
يحتاجون إىل ذلك أثناء األزمة) لكنهم يبقون يف مكانهم من جهة
وبني أولئك الذين ال يرغبون باالنتقال من جهة أخرى ،وهذا
التمييز أمر يف غاية الصعوبة لعدة أسباب ليس أقلها تغري أحكام
الناس حول مدى رضورة التنقل حتى لو تغريت تلك األحكام ملدة
قصرية من الزمن .وال شك ّأن إعادة التأطري الدقيق لنظرية الهجرة
حول املفهومات الثالثة لفضاء الهجرة واملوارد املحلية والعالقات
السببية الرتاكمية مت ّثل خطوة نحو تفسري النطاق الكامل لقرارات
1
االنتقال.

ويسبب الرتكيز املستمر عىل الحركة بحجب عدم القدرة عىل
التنقل القرسية .وينظر لوبكيامن إىل الوضع يف إحدى املناطق
الريفية املع ّرضة للجفاف يف موزامبيق خالل الحرب األهلية فحينها
متكنت مجموعة يطغى عليها الذكور وتتمتع بأمناط راسخة لهجرة
العاملة إىل جنوب أفريقيا املجاورة من االستفادة اقتصادياً من
الهجرة القرسية ،يف حني ُمنعت املجموعة النسائ ّية التي ُتركت
يف تلك املنطقة (نتيجة تصاعد العنف) من املشاركة يف نشاطات
الحركة االعتيادية الصغرية استجابة لجفاف طال أمده خالل مرحلة
الثامنينيات من القرن العرشين وهذا ما زاد فقرهم .أما الذي كان
انتقاله أقل من غريه فقد كانت معاناته كبري ًة جداً من آثار الحرب
عىل الهجرة بالتحديد وذلك بعد أن ُق ّوضت اسرتاتيجيات حركتهم
2
االعتياد ّية من خالل واقع ّ
شل الحركة القرس ّية املفروض عليهم.

ويتمثل مسوغ هذه املخاوف املتعلقة بعدم القدرة عىل التنقل يف
ّأن الفئات املستضعفة بالذات سوف تصبح عالقة ومع ذلك يسوغ
االستضعاف الشديد املحتمل لألشخاص غري القادرين عىل التنقل
قرساً االهتامم الكبري املمنوح لهذه الفئة .ويسوغ أيضاً بعض
الجهود املبذولة الستقراء املعلومات املوجودة لهدف الحصول عىل
بعض الفهم حول كيفية استجابة هؤالء األشخاص العالقني ألزمات
حادة تزداد حد ًة وللصدمات وكيفية دعم تلك االستجابات.

لقد كان للتغيري البيئي آثار يف ّ
شل الحركة وقد بدأت هذه اآلثار
الحظ مؤخراً .ففي تقرير عام  2011ملكتب الحكومة الربيطانية
ُت َ
ً
تبي إمكانية أن تكون الهجرة قد انخفضت بدال من
للعلوم ّ
أن تكون أكرث انتشاراً بسبب التغريات املناخية3.وفيام يتعلق
ببنغالدش ،يذهب التقرير إىل َّأن الحركة كان ميكن أن مت ّثل واحد ًة
من االسرتاتيجيات املتّبعة للتكيف مع الظروف ما بعد الكارثة...... ،
لكنَّ الكوارث يف الواقع ميكنها أيضاً الح ّد من القدرة عىل الحركة

نرشة الهجرة القرسية 45

أزمة

مارس /آذار 2014

الجئو ألبان كوسوفو مجتمعون عىل الحدود بني كوسوفو ومقدونيا ،مايو/أيار  .1999وقد احتُجز الالجئون يف نقطة حدود باليس خمسة أيام قبل السامح بدخولهم إىل مقدونيا.
وثق املصور هاوارد دافيز حياة الالجئني وطالبي اللجوء ألكرث من عرشين عاماً .ميكن الحصول عىل مزيد من الصور من أرشيفه الكبري عىل الرابط www.eye-camera.com
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بزيادة حاجات العاملة يف الوطن األصيل أو بسبب تقويض املوارد
الالزمة للهجرة ”.وذهب التقرير أيضاً إىل ّأن املخاطر الكربى
ستقع عىل األشخاص غري القادرين أو غري الراغبني يف تغيري
أماكنهم ،وقد يسوء وضعها كثرياً بسبب السياسات التي ُأيسء
4
تبنّيها واملصممة ملنع الهجرة.
ومن املحتمل أن يؤدي تضافر املعوقات املتعددة التي تواجه
فرص الحركة إىل مضاعفة أثر انعدام القدرة القرس ّية عىل التنقل،
وهذا األمر صحيح وينطبق عىل اآلثار املتضافرة للكوارث البيئ ّية
وسياسة الهجرة التقييد ّية التي تنتهجها بنغالدش كام تنطبق
عىل العنف املتعلق بالنزاع وجفاف موزامبيق وهذا يعني أن
العبء األكرب يقع عىل عاتق األشخاص األقل قدر ًة عىل التكيف
مع األوضاع.

التصور املفهومي للسكان العالقني

فيام يتعلق باألشخاص الذين ُينعون من الوصول إىل الحركة منعاً
كام ًال سواء أكان ذلك من خالل غياب مختلف أنواع رأس املال
و/أو من خالل غري ذلك من املعوقات ،كالنزاعات أو املخاطر
أو السياسات فمن ا ُملحتمل أن ُيعانوا من مجموعة مميزة من
عوامل االستضعاف التي نادراً ما تلقى اهتامماً ونادرا ما ُتعالَج.

وانخفاض القدرة عىل الرحيل .وقد يكون ملختلف أنواع رأس
املال تأثري مبارش عىل القدرة عىل الحركة كرأس املال املا ّيل أو
الوصول إىل وسائط النقل أو التأثري األقل مبارش ًة،مثل:املشاركة
يف الشبكات االجتامعية وراء املنطقة املتأثرة تأثراً مبارشاً باألزمة.
ومن األمثلة البارزة يف هذا الخصوص مدينة نيو أورلينز وقت
إعصار كاترينا .فقد غادر املنطقة األشخاص الذين متتعوا باملوارد
مسبقا قبل وصول اإلعصار ومكثوا عند أصدقائهم أو أفراد ُأرسهم
يف مدن أخرى ،أما األشخاص الذين مل تكن لهم موارد (الفقراء أو
األفارقة األمريكيون أو كبار السن أو املقيمون الذين ليس لديهم
خاصة) ،فقد بقوا يف مكانهم وعلقوا بعد ارتفاع منسوب
سيارات ّ
الفيضان .إذن ،لقد كان لتلك األزمة مخاطر كبرية واجهها دون أي
تناسب األشخاص األكرث استضعافاً .يف حني أتت الحركة بفوائدها
للبعض ،أصبح السكان العالقون أكرث تهميشاً.
ولو كانت الهجرة مصدراً فستساهم السياسة التي تح ّد من
الهجرة أو تسيطر عليها يف جعل السكان عالقني سواء أكان ذلك
عن قصد أم عن غري قصد .ولذلك ،هناك تعليقات كبرية بدأت ُتثار
عىل وظيفة سياسة الهجرة يف الح ّد من الحركة خاصة مبا يتعلق
باالحتجاز والرتحيل .فقد أصبحت عمليات التشدد املستمرة يف
الضوابط خاصة بالهجرة الدولية واحدة من أكرث العوامل وضوحاً
يف تقييد الحركة .وبالفعل ،كان من أهم املخاوف يف تسعينيات
القرن العرشين انخفاض حامية الالجئني الدوليني نتيجة اإلغالق
املتدرج لألقاليم التابعة للدول األكرث غنى.

ومن الرضوري جداً التمييز بني فئة من يختار البقاء وفئة أخرى
جب عىل البقاء إذا ما اعتربنا ّأن مفهوم السكان العالقني يتعلق
ُت َ
مفهومي واسع النطاق .ورمبا يجوز متييز
بتطبيق
بشكل ـأو بآخر
ٍ
ّ
عدم القدرة القرسية عن غريها عىل أساس الحاجة إىل االنتقال
وفقاً لبعض أنواع الخوف املس ّوغ له من التعرض للتبعات إن ولقد أصبح اآلن من األمور الراسخة والثابتة أن النمط الشائع
مل يحدُ ث ذلك االنتقال .أما مصطلح “عالقون” فهو ُيربز مسألة لهجرة األزمات يتضمن تنقالت مؤقتة عرب مسافات قصرية ولذلك
الحاجة للهجرة.
ستكون السياسة األكرث أهمية يف موضوع السكان العالقني ألنها
تؤثر عىل هذا النوع من الحركة .وباستثناء السكان املجاورين
ومع ذلك ،يف وضع األزمة مثلام هو الحال يف حاالت الطوارئ مبارش ًة للحدود ،من األرجح أن يكون للتشدد يف الضوابط عىل
السياسية أو الكوارث البيئية ،ال ُيكن الخبط بني النية امللحة الهجرة الدولية أثر أقل من السياسات األخرى التي ال تعالج
لتخفيف تلك األوضاع مع الحاجة ألنه حتى لو مل يكن هناك القضايا األخرى.
حاجة إنسانية واضحة للهجرة فهناك أشخاص سوف يفضلون
البقاء .وحتى يف الظروف صعبة للغاية،ينتج التنقل عن خيار عالقون أثناء تنقلهم
إيجايب .فال ينحرص السكان العالقون عىل األشخاص الذين مت ّثل أوضاع اللجوء املطولة مثاالً آخر واضحاً حول السكان
يطمحون لالنتقال فحسب بل يشتملون أيضا عىل من هم بحاجة القادرين جزئياً عىل الحركة لكن عالقون يف نفس الوقت .وهذا
إىل االنتقال لتأمني حاميتهم الشخصية رغم عدم قدرتهم عىل هو الوضع بالتحديد يف مخيامت الالجئني أو النازحني التي متنع
وتق ّيد انتقال خارج املخ ّيم تقييداً رسمياً .أما األفراد فقد مارسوا
ذلك.
درجة من الحركة للوصول إىل املخيم ومع ّأن ذلك يوفر يف العادة
أما يف أوضاع التغريات البيئية حيث ميكن النظر إىل الهجرة ّ ً
حل مبارشاً لحاجات الحامية قصرية األمد فهو مينع ويحرم األفراد
عىل أنها نوع من أنواع مواكبة التغريات البيئية ،يشري انخفاض من الوصول املحتمل للموارد الرضورية لتسمح لهم باالستمرار يف
مستويات رأس املال إىل ّ
كل من االستضعاف الكبري إزاء األزمات التنقل ما يجعلهم عالقني يف املخيامت بحكم األمر الواقع.
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وقد يصبح املرء عالقاً أثناء الحركة نتيجة مرشوع فرديّ للهجرة.
فعىل سبيل املثال ،هناك منط يزداد شيوعاً للهجرة واملهاجرين
من غرب أفريقيا وهو الوقوف يف شامل أفريقيا بدالً من وصول
أوروبا .ومن شأن االنقطاع يف هذا النوع من الحركة أن يزيد من
تعرض املهاجرين للخطر نتيجة اضطرارهم لالنتظار مدداً مستمرة
من الوقت يف نقاط معينة أثناء الطريق ،وهذا ما يجعلهم عالقني
يف نقاط معينة أثناء رحلتهم ويحرمهم من املوارد التي قد تقف
أمامهم ضوابط الهجرة حائ ًال متنعهم من العودة إىل بالدهم.

الخالصات

من الــروري توفري الحلول اإلنسانية املقبولة سياسياً لهذا
االستضعاف الكبري الذي يواجهه املهاجرون العالقون يف بعض
السياقات ،مثلام هو الحال فيام يتعلق بالسودانيني يف صحراء
سيناء أو األمريكيني يف أمريكا الوسطى أو مواطني أمريكا الوسطى
الطامحني بالهجرة للواليات املتحدة األمريكية من شامل املكسيك.
وهناك أيضاً مناطق يف املغرب أو جنوب أفريقيا حيث يجد
املهاجرون أنفسهم منظمون ويستعدون استعداداً وقائياً التخاذ ما
يرونه مناسباً من اإلجراءات.

خياراتهم املدروسة .ويف حني يصعب تخيل التفاصيل الدقيقة مبثل
تلك السياسات ،فال يبدو واضحاً أنها مل تكن مق ّيدة عىل املبادرات
الوطنية .أما املبادرات اإلقليمية ،مثل :اتفاقية كامباال ،فيجب أن
ُتجمع جنباً إىل جنب مع املبادرات عىل مستوى املدينة لتكون
جزءاً من الحل .وبالنسبة للسياسات املر ّكزة عىل متكني الحركة
وتوفري الوصول املوقوت للمعلومات الالزمة ،فيمكن استهدافها
بطريقة أسهل عىل املستوى املحيل.
ليست املشكلة يف وجود األشخاص يف املكان الخطأ عند التغري
املناخي أو وقت األزمات .لكن املشكلة يف وجود الناس يف املكان
الخطأ وعدم قدرتهم عىل فعل أي يشء لوجودهم هناك .وتتمثل
تلك املسألة األكرث إلحاحاً يف كيفية تخفيض االستجابات الحالية
الحتاملية أن يصبح األفراد عالقني يف أوضاع األزمات .وال بد من
تطوير املدارك الخاصة باألسباب التي تقع وراء عدم قدرتهم عىل
الحركة ألن ذلك سيساعد استجابات السياسات الداخلية يف أن تبدأ
بدراسة أوضاع هؤالء الناس الحقيقية .أما يف وقتنا الحايل ،فهناك
محدودية كبرية لفهمنا وإدراكنا آلليات السكان العالقني ما مينعنا
من اقرتاح أي إجراءات واضحة للسياسات للحد من استضعافهم أو
لتمكينهم من االنتقال عندما يشعرون بالحاجة لذلك.

لكن االستجابة العملية للسياسات ليست واضحة ،مع ّأن هناك
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