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ارتفاع عدد السكان العالقني

أبريل ت .همبل

مع ازدياد التشديد عىل أمن الحدود وجعلها أقل اخرتاقاً ،بدأت الهجرة عرب الحدود تواجه مصاعب ومخاطر
متزايدة ونتج عن ذلك زيادة يف عدد األشخاص العالقني يف بلدانهم أو يف بلدان العبور وكذلك عدد األشخاص
املجربين عىل التجول عرب املناطق الحدودية دون أن يكونوا قادرين عىل الوصول إىل الحامية القانونية أو سد
حاجاتهم األساسية.
عــى املســتوى الــدويل ،كانــت أجنــدة األمــن الحــدودي
مدفوعــة مــن أوروبــا وأمريــكا بنــاء عــى تصــور َّأن الهجــرة
العامــة عــر الحــدود متثــل تهديــداً محتمــ ًا يجــب إيقافــه
والســيطرة عليــه أو منعــه .لكــن البلــدان يف كثــر مــن املناطــق
األخــرى تتتبــع سياســة إغــاق حدودهــا بوجــه “غــر املرغــوب
بهــم” .وينشــأ عــن “تخريــج الحــدود” عــى وجــه الخصــوص
أثــراً متموج ـاً للبلــدان التــي تشــدد الســيطرة عــى حدودهــا
نتيجــة الضغــوط الدبلوماســية املامرســة بهــدف اجتثــاث
تدفقــات الالجئــن .فاالتحــاد األورويب عــى ســبيل املثــال
ميــارس ضغوطــاً عــى دول غــرب أفريقيــا وآســيا الوســطى
إلحــكام الســيطرة عــى حدودهــا ملنــع املهاجريــن مــن
الوصــول إىل أوروبــا.
وانتــرت  -بهــدف منــع املهاجريــن -سياســة إغــاق الحــدود
عــر البلــدان األوروبيــة ويف الــرق األوســط وغــرب إفريقيــا
وشــالها وكذلــك يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،يف حــن
تبقــى أمريــكا الجنوبيــة املنطقــة الوحيــدة التــي مــا زالــت
نشــاطاتها املتعلقــة بتشــديد الحــدود يف حدهــا األدىن يف
العقــود القليلــة الســابقة.
لكــنَّ الضوابــط الحدوديــة ال تفعــل شــيئاً يف حــل مشــكالت
املواطنــن ضمــن البلــدان نفســها بــل تزيــد مــن صعوبــة
توظيــف االســراتيجية القامئــة عــى العمــر بوصفهــا وســيلة
للهــرب مــن الخطــر أو الظــروف املعيشــية الصعبــة .وحتــى
لــو كانــت ظــروف املهاجريــن تقــع ضمــن أطــر الحاميــة
القانونيــة ،فســوف يــردي التشــدد يف الضوابــط الحدوديــة
يف غالــب األحيــان إىل عــدم وصــول هــؤالء املواطنــن إىل
الحاميــة وســيعلقون يف “الجانــب الخطــأ” مــن الحــدود.
ونتيجــة ذلــك ،يصبــح النــاس عالقــن يف الحــدود أو منجرفــون
بــن حــدود ال ميكــن اخرتاقهــا دون أن يكــون لديهــم ســبيل
يف أغلــب األحيــان للفــرار إىل البلــدان األكــر أمنـاً أو الحصــول
عــى املســاعدة أو الحاميــة القانونيــة .وقــد يكــون هنــاك
كثــر مــن النقــاط الســاخنة حيــث تجــد مجموعــات مركــزة
مــن النــاس نفســها عالقــة بســبب األمــن الحــدودي مثلــا

هــو الحــال يف شــال فرســنا وجنــوب غــرب تركيــا وشــال
بنغالديــش وكوريــا الشــالية وغالبــاً مــا يتجمعــون يف
“مخيــات غــر رســمية للمهاجريــن” وبســيناريوهات
متامثلــة يف مختلــف أنحــاء العــامل.
هــؤالء املهاجــرون العالقــون مســتضعفون ومعرضــون
لالنتهــاكات واإلســاءات التــي يشــيع التعــرض لهــا عنــد
االنتقــال مــن بلــد إىل آخــر بطريقــة غــر رســمية ،وتتضمــن
تلــك اإلســاءات واالنتهــاكات حرمانهــم مــن تحقيــق حاجاتهــم
األساســية والتمييــز واإلســاءة عــى خلفيــة األصــل األجنبــي
والوضــع غــر النظامــي واإلتجــار بالبــر (الــذي يعــرض
املهاجريــن للقــر والخــداع واإلســاءة الجســدية والجنســية)
والعاملــة الخطــرة أو القرسيــة ورسقــة األعضــاء .وغالبــاً مــا
يكــون وجــود األمــن عــى الحــدود نفســه ســبباً يف ظهــور
املخاطــر الكبــرة ،مثــل :اإلرضار الجســدي أو الوفــاة نتيجــة
متــاس املهاجريــن باألســوار املكهربــة أو نتيجــة تعرضهــم
لإلســاءة والعنــف عــى يــد حــرس الحــدود .وهنــاك أيضــاً
روايــات تتحــدث عــن ّأن حــرس الحــدود يدفعــون املهاجريــن
إىل العــودة إىل الــوراء أي إىل البحــر أو الصحــراء التــي آتــوا
منهــا كــا الحــال يف شــال أفريقيــا أو املكســيك حيــث
ترتفــع فيهــا مخاطــر املــوت .ومبــا َّأن املهاجريــن يســعون
يف أغلــب األحيــان إىل تجنــب التفتيــش أو قــد يســعون إىل
االختفــاء بــن الســكان املســتوطنني أو يفتقــرون االحــرام
واالعــراف مــن الســكان أو الســلطات املحليــة نتيجــة صفتهــم
غــر النظاميــة ،فذلــك يعنــي َّأن هنــاك ماليــن املهاجريــن يف
العــامل ممــن ال يتحــدث عــن معاناتهــم أحــد.
أمــا التغــر املناخــي فيتوقــع أنــه ســيؤدي إىل تغيــر العوامــل
الســكانية وزيــادة الهجــرة عــر العــامل كــا ســيؤدي التوجــه
الحــايل إلغــاق الحــدود إىل إثــارة مشــكالت كبــرة بالنســبة
لألشــخاص الذيــن يســعون إىل الحصــول عــى أماكــن أكــر
أمنــاً وأصلــح للعيــش فيهــا .فمنطقــة الســاحل عــى ســبيل
املثــال بــدأت تعــاين مــن ارتفــاع التصحــر وانخفــاض نســبة
الهطــول وتغــر يف أمنــاط هطــول األمطــار علــ ً
ا أن الهجــرة
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عائالت العامل املهاجرين تحت درج يف قاعة الواصلني يف معرب سلوم عىل الحدود املرصية الليبية بانتظار السامح لهم بدخول مرص.2011 ،

ُتســتخدم بالفعــل كاســراتيجية منطقيــة للتكيــف مــع
الظــروف اســتجابة للتغــر املناخــي وآثــاره املعقــدة يف هــذه
املنطقــة .ومــع ذلــك ،أصبحــت الحــدود الوطنيــة يف املنطقــة
كــا الحــال بــن املغــرب والجزائــر وكذلــك بــن موريتانيــاومــايل – أكــر مناعــة وخطــراً إزاء املهاجريــن الراغبــن
بعبورهــا خاصــة أن التقاريــر تفيــد بإطــاق حــرس الحــدود
النــار عــى الذيــن يقرتبــون مــن الحــدود والتســبب يف بعــض إذا مــا أريــد دعــم ســبل األمــن عــى الحــدود ،علينــا أن
األحيــان يف قتلهــم.
ننشــئ منهجيــة مشــركة وفاعلــة وفعالــة بحيــث ميكــن
تطبيقهــا لحصــول املهاجــر عــى صفــة الالجــئ قبــل وصولــه
وســوف تجــد فئــات كبــرة مــن الســكان املتأثريــن بالتغــر إىل البلــد املقصــد املرغــوب .وســوف يتيــح ذلــك لكثــر مــن
املناخــي نفســها مجــرة عــى الســعي وراء االنتقــال إىل أماكــن املســتضعفني طلــب اللجــوء دون قرسهــم عــى تجشــم
أكــر ســامة وقابليــة للعيــش فيهــا لكنهــم ســ ُيمنعون مــن املعانــاة يف الرحــات الطويلــة الشــاقة أو وقوعهــم عالقــن
ذلــك .ويبــدو َّأن أمــن الحــدود ســوف يســتمر يف االرتفــاع يف أوضــاع خطــرة وتعرضهــم لعــدد مــن إســاءات حقــوق
مــن ناحيــة تنفيــذ التقنيــات والطــرق ومــن حيــث االتســاع اإلنســان ســعياً وراء الوصــول إىل بلــدان أكــر أمن ـاً وســام ًة.
الجغــرايف .ورغــم تلــك الزيــادة ،مل تحــظ هــذه الظاهــرة
عــى املســتوى العاملــي باالهتــام العاملــي إن حصلــت عــى أبريل ت .همبل  april.humble1@gmail.comمساعدة فنية
أي منــه أصــ ً
ا يف املحافــل اإلنســانية بــل السياســية أيضــاً .ملؤسسة إيرثليغ www.the-earth-league.org
ونظــراً للتهديــد الحاصــل يف االرتفــاع العاملــي للســكان
العالقــن ،ال بــد مــن إجــراء البحــوث حــول كيــف وأيــن ميكــن
للمهاجريــن الوصــول إىل منظومــات الالجئــن وإىل تحديــد
الفئــات الســكانية العالقــة وحاميتهــا .ويجــب أيض ـاً تحديــد
املناطــق الســاخنة التــي ســوف تعمــل قــوات حــرس الحــدود
فيهــا عــى قمــع تدفقــات الهجــرة املتزايــدة لــدواع أمنيــة.
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