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الهجرة غري الرشعية يف إقليم ساندربانز الهندي
ساهانا بوز

يتوقع أن تؤدي حاالت ارتفاع منسوب البحر يف املستقبل إىل فرار 
النزاعات املستمرة  الهند، ما يفاقم  البنغاليني إىل  بضعة ماليني من 
البرشي  األمن  يتصدر  سوف  لذلك،  ونتيجة  وبنغالديش.  الهند  بني 
جدول أعامل العالقات الهندية البنغالديشية خالل العقود القادمة.

أصبحت األزمة البيئية واآلثار املتزايدة للتغريات املناخية يف بنغالديش 
الساندربانز  منطقة  إىل  للحدود  العابرة  الهجرة  أسباب  أهم  من 
الهندية التي متثل فيها خسارة األرايض واملوائل مشكلتني رئيسيتني 
نتيجة ارتفاع منسوب البحر خالل السنوات املاضية. فسكان املناطق 
الشاطئية يعيشون يف هجرة مستمرة من جزيرة إىل أخرى بحثاً عن 
إىل  البنغاليني  للمهاجرين  مضطرد  تدفق  وهناك  واملأوى.  الغذاء 
تلك املنطقة فيام ميكن تسميته “مبهاجري األزمات” الذين يدخلون 
اإلقليم بصورة غري مرشوعة ترقباً لألخطار التي سوف تحيق بحياتهم 

يف بالدهم والتي سوف تتحول يف النهاية إىل أزمة إنسانية.

والعواصف  االستوائية  واألعاصري  املتكررة  للفيضانات  كان  فقد 
العاتية أثر هائل عىل البنغاليني الذين يعيشون يف املناطق الشاطئية. 
ودفع تقلص األرض وحت ضفاف األنهار ودخول املياه املالحة إىل 
ويسبب  جديدة.  أراض  عن  البحث  إىل  املزارعني  الزراعية  الحقول 
وتفاوت  البطالة  وتفيش  األرايض  فقدان  ظاهرة  انتشار  كله  ذلك 
مستوى الدخل وتدهور املوئل البرشي، ويزداد األثر بعدم وجود أي 
بالقرارات  السكان  ملشاركة  وبضعف شديد  التأهيل  إلعادة  برنامج 

التي تؤثر عىل حياتهم.

ويف هذا اإلطار، تظهر فئتان من األشخاص املهاجرين نتيجة العوامل 
الهندي  ساندربان  إقليم  يف  القاطنون   (1 تحديداً:  وهام  البيئية 
الذين يهاجرون من جزيرة إىل أخرى و2) البنغاليون املتسللون من 
خالل نقاط الحدود غري الرشعية الذين ال تعرتف بهم حكومتهم يف 
أنهم “الجئون بسبب  الهند عىل  أنهم مواطنني وال  بنغالديش عىل 
لكنها  املهاجرين  تدفق  تصد  ال  البنغالية  فالحكومة   .“ املناخ  تغري 
ال تستقبل كل من ُيحدد عىل أنه الجئ غري رشعي. ومن هنا، متثل 
املناخي  التغري  مع  الرسمي  التكيف  إلخفاق  رمزاً  القرسية  الهجرة 
فمسائل الهجرة ليس معممة حالياً بفعالية ضمن سياسة التغريات 
البيئية أو إدارة الكوارث أو التغريات املناخية، ولذلك ما من سياسة 

لها للتصدي ملشكلة الالجئون بسبب تغري املناخ.

الجهات  تشجع  بنغالديش،  من  القادمة  العاملة  لرخص  ونظراً 
السياسية يف الواليات الهندية املحاذية لبنغالديش هذا االخرتاق غري 
من  لكل  كبرية  زالت  ما  اإلنسانية  املخاوف  لكنَّ  للحدود.  املرشوع 

الهند وبنغالديش. وما زال نشاط تهريب األشخاص مزدهراً بسبب 
توسع شبكات املهربني عىل طريف الحدود.

التوصيات عىل مستوى السياسات
قد يكون فتح قناة قانونية للهجرة الخيار األكرث جدوى ألنه يتيح  ■

دخول املهاجرين ورفدهم بإذن العبور الالزم ملنحهم الحق يف 
الحد األدىن لألجور وغري ذلك من الحقوق األخرى التي يتمتع 
بها العامل الهنود. ونسوق يف هذا الصدد مثاالً من تايالند التي 
لديها مذكرات تفاهم مامثلة مع كل من بورما وكامبوديا والوس 
يف  املساواة  يف  الحق  تايالند  يف  املهاجرين  العامل  متنح  التي 

األجور واملزايا.

يتطلب التكيف مع التغريات املناخية تقييم الضعف والتخطيط  ■
املالئم للحد منها لتقليص آثار ارتفاع منسوب البحر. ففي عام 
أرست  التي  الشاطئية  املناطق  بنغالديش سياسة  تبنت   ،2005
دعائم البنية التحتية اإلدارية الالزمة لتحسني إدارة تلك املناطق.

أصبحوا  ■ للذين  اإلنسانية  املساعدات  توفر  أن  الهند  عىل 
الثنائية  التفاوضات  خالل  من  الواقع  بحكم  للجنسية  فاقدين 
من  بعضاً  الهند  تستوعب  بأن  التوصية  وميكن  بنغالديش.  مع 

مهاجري األزمات تلك أو منحهم صفة الالجئني.

هذه  ■ حل  عىل  معاً  العمل  وبنغالديش  الهند  من  كل  عىل 
املشكلة. وسيكون الجانب الصعب من املهمة عىل عاتق الهند 
التعامل مع البنغال الذين يبقون يف الهند. وهناك صعوبة أخرى 
تتمثل يف إقناع البنغال أيضاً بأن تعرتف أن الهجرة غري الرشعية 

هي مسألة ال غنى عن معالجتها.

التغريات  ■ مع  التكيف  عىل  معاً  العمل  وبنغالديش  الهند  عىل 
املناخية للمحافظة عىل غابة املنغروف يف إقليم ساندربانز فيها 

التي تعد أكرب غابات املنغروف يف العامل.

لقد زادت مسألة الهجرة غري الرشعية من سوء العالقات بني الهند 
وبنغالديش مراراً وتكراراً. وعىل املجتمع الدويل أن يزيد من الدعم 
صفة  عىل  الحصول  يف  يساعدهم  وأن  املناخيني  لالجئني  املقدم 

الحامية مبوجب القانون الدويل.
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