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مع ليبيا (ديسمرب/كانون األول  )2012ومع مايل (يناير/كانون محمد صائب موسيت  saibmusette@gmail.comمدير
الثاين  ،)2013وتونس (أغسطس/آب  ،)2013نظراً لزيادة انتشار األبحاث يف مركز األبحاث االقتصادية التطبيقية للتنمية ،الجزائر.
اإلتجار بالبرش عرب الحدود والجرمية العابرة للقوميات 3الناجمة عن www.cread.edu.dz
األزمات التي ُتعاين منها هذه املنطقة الفرعية.
 .1انظر الهجرة املختلطة إىل الجزائر وعربها ومنها
وال تغطي الصكوك الدولية تحركات املهاجرين تلك إال بصورة
جزئية ومع َّأن السلطات الجزائرية قادرة عىل حامية هذا التدفق
من الناس ال توجد أي اتفاقيات مفعلة (سواء أكانت ثنائية أم
متعددة األطراف) تنظم ذلك.

()Mixed Migration Flows to, through and from Algeria
التي نرشها املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة ،فيينا
 .2بيانات ُمجمعة من قبل الكاتب .راجع أيضاً http://esa.un.org/unmigration/
.migrantstocks2013.htm?msdo
 .3وزارة الدفاع الوطني  -الجزائر – الرشطة القضائية
www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar&P=undefined

الهجرة القرسية للمواطنني ا ُملعو َلمني

أوسكار أ .غوميز

تعني التدفقات املستمرة لألشخاص واملعلومات عرب الحدود
يف وقتنا الحارض أن املجتمع الدويل يشعر بوجوب ّ
تدخله عند
حدوث حالة للطوارئ ،ليس بدافع التضامن فحسب ،بل بسبب
إمكان ّية تع ّرض مواطنيه للخطر .ومع ذلك،بينام تظهر فكرة رعاية
الدول ملواطنيها عىل أ ّنها من الواجبات البديهية ،فهل من املمكن
أن تزيد أفعال هذه الدول الطني ِب ّلة؟ فاألزمات – التي ال مت ّيز
بني الجنس ّيات –متيل إىل جعل الدول األجنب ّية تتّخذ إجراءات
إغاثية خاصة ملواطنيها يف الخارج ،لكن من غري الواضح إذا ما
كانت الدول األجنبية قادر ًة عىل إيصال ما تنوي أو ما يجب عليها
فعله ،كام ّأن كون الشخص مهاجر ال يكون بالرضورة عام ًال من
عوامل االستضعاف ،كام ال يكون املهاجرون يف العادة أكرث الفئات
السكانية عرض ًة للخطر.

فوىض بسبب الذعر عندما أتاحت الفرق القنصل ّية الفرصة ملغادرة
املدينة .واألمر الثاين أن تعبري “أجنبي” مصطلح فضفاض جداً ال
يسمح بإضفاء صفة عدم التمييز عىل اإلجراءات املتخذة ،مثلام
حاالت ُأر ِغم فيها الناس عىل املغادرة
كان هناك تقاري ٌر تفيد بوجود
ٍ
ألن حكوماتهم كانت تأمرهم بذلك عىل اعتبار أ َّنهم”أجانب”.

وأخرياً ،تسبب عمليات اإلخالء التي تجريها الفرق القنصلية إرباكاً
للربوتوكوالت املوضوعة لألعامل اإلنسانية بطرقٍ مختلف ٍة كثرية.
فالعمليات التي تنفذها البلدان األجنبية حيال رعاياها يف دول
أخرى ال تعني بالرضورة استهدافها ألكرث األشخاص استضعافاً من
مواطنيها أو من غري مواطنيها ،كام أن هذه العمل ّيات تضغط عىل
املوارد النادرة .وغالباً ما يتّجه الرتكيز عىل األجانب خالل األزمات
نحو التعامل مع الرأي العام واللوجست ّيات يف بالدهم األصل ّية،
يف شهر آذار/مارس من عام  ،2012واجهت مدينة ِسنداي اليابانية وليس نحو األمن الفع ّ
يل لألشخاص املوجودين يف املنطقة التي
أزمة ثالثية :فتع ّرضت لزلزالٍ وتسونامي وخطر
إشعاعي .ومبا أنها توجد فيها األزمات.
ّ
ليست مقصداً أساسياً للسياح أو بوتقة تجارية دولية ،فال يوجد
فيها بعثات دبلوماسية كثرية .وزار املدين َة تسعة عرش فريقاً قنصل ّياً ال يوجد ٌ
حلول بسيطة لهذا النوع من الهجرة القرسية عىل نح ٍو
عىل األقل من طوكيو ،ومن الواضح أن سبب تلك الزيارة كان تقييم
طوعي .ويكمن أحد الجذور امله ّمة لهذه املشكلة يف الفكرة املبالغ
ّ
حاجات أبناء بالدتلك الفرق .وحيث ّإن تلك املدينة مل تتأ ّثر كثرياً بها حول مسؤولية الدولة ويف ضآلةاالهتامم الذي تل ّقته فكرة
كام الحال يف املناطق الساحل ّية ،مل تكن التقييامت هي السبب “االنتامء” ،مبعنىإمكان ّية أن ينظر املرء لنفسه عىل أنه فرد من أبناء
الفعيل لعمليات اإلخالء املتعدّدة التي ُأج ِر َيت يف املدينة خالل املجتمع املحيل حتى لو مل يكن مواطناً وأنه بذلك يستحق الحامية
الفرتة املمتدة بني  13و 20آذار/مارس ،حيث بلغ عدد األشخاص يف أوقات األزمــات .ويف سياق الحديث عن عاملٍ ُم َعولَم ،يجب
عدّة آالف ُ
–أ ِ َ
َّ
نعرتفأن حجاملتحرك البرشي يجعل االستجابات التقليد ّية
خل املواطنون املتجنِّسون واألزواج اليابان ّيون يف بعض علينا أن
حاالت أخرى.
الحاالت ،بينام ُر ِفضوا يف
لألزمات غري مناسبة يف بعض األحيان.
ٍ
وت ِبع أ ّول إخالء رسمي موجة تهج ٍري رسيم ٍة وغري رسم ّية لألفراد أوسكار أ .غوميز ٌ Gomez.Oscar@jica.go.jp
باحث يف الهيئة
حركات ّ
غطتها وسائل اإلعالم املحل ّية اليابانية للتعاون الدويل– معهد البحوث يف طوكيو – اليابان.
والجامعات ،باإلضافة إىل
ٍ
والعامل ّية عىل نح ٍو ملحوظ .هناك أمران ال بد من الرتكيز عليهامhttp://jica-ri.jica.go.jp/index.html .
فمن بينالنتائج غري املقصودة لعمليات اإلخالء الرسميةحدوث

