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مفهوم هجرة األزمات
جني ماك آدم

علينا فهم هجرة األزمات من منظور “نقاط التحول” التي ال تشحذها األحداث وحسب بل العمليات الهيكلية
أيضاً .ومن املهم لصانعي السياسات أن يكون مثة نظرية مالمئة وراء مفهوم “هجرة األزمات” لضامن أن تأيت
االستجابات عىل النحو املطلوب ويف الوقت املناسب وأن تكون مدروسة جيداً.
ا ُملعقدة التي قد يشحذها حدث قوي ولكنه ال يتسبب يف قوعها.
فبعض األحداث أو اآلليات يجب التعامل معها عىل أنها مجرد
جانب واحد فقط من األزمة املتجذرة يف ظروف من الظلم أو
االستضعاف املمنهج التي تجعل فئات بعينها أكرث عرضة للتهجري
من غريها .وبالنظر إىل مصطلح “ هجرة األزمات” من هذا املنظور،
سنجد أنه ينطوي عىل الضغوط الشديدة الواقعة عىل الفرد أو
الجامعة املرتحلة بدالً من اإلشارة بالرضورة إىل وجود حدث جلل
أو مفاجئ.

ال تقل أهمية قضايا الحامية واملساعدة يف أعقاب الكوارث
الطبيعية عنها يف أوقات النزاع؛ فقد ُيعاين ا ُملهجرون من عدم
حصولهم عىل حقوقهم ومواردهم األساسية مام ُيصيبهم باآلالم
النفسية .ومع ذلك ،مازال تركيز املجتمع الدويل منصباً حتى وقت
قريب عىل حامية ا ُملهجرين جراء النزاع عىل الرغم من تزايد
عدد (ا ُملهجرين الذي ُيعد األكرث أيضاً) بفعل الكوارث الطبيعية.
وقد أعرب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني قائ ًال:
“مع أن طبيعة التهجري القرسي رسيعة التطور ،فاالستجابات التي
ُيتيحها املجتمع الدويل ال تواكب تلك الرسعة”  1ووفقاً ملنسق األمم
املتحدة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ قد تصبح الكوارث املتكررة ولعل نقاط التحول طريقة ف ّعالة لفهم ذلك .ولنأخذ التساؤالت
2
والشديدة الواقع “ا ُملعتاد الجديد”.
التالية مثاالً عىل ذلك :متى قد تدفع اآلثار املرتاكمة للضغوط -
سواء أكانت اجتامعية اقتصادية أم بيئية أو سياسية أو نفسية
ومع ذلك ،يف حني تدفعنا غرائزنا لالعتقاد بأن “هجرة األزمات”  -الشخص للسقوط من عىل حافة الهاوية؟ ومتى يصبح االنتقال
تنطوي عىل االنتقال استجابة لخطر محسوس مبوضوعية ،مثل :أفضل من البقاء؟ وهكذا ،فبغض الطرف عن سواء ما إذا مثة
الفيضانات أو الزالزل ،إال أن البعد االجتامعية الضمني هو الذي ظروف شديدة أم مزمنة تشحذ األزمة ،فسيكون دامئاً مثة نقاط
يحول الوضع من مجرد مجابهة للمخاطر إىل حالة من الضغوط تحول ال ميكن إغفالها وستختلف هذه النقاط من فرد إىل آخر.
التي تخترب مدى لدونة كل من األفراد واملجتمعات املحلية يف
أوقات األزمات والتي قد تؤدي بدورها إىل رحالت االنتقال .وهكذا ،املضمونات السياساتية
ستعتمد مكونات “األزمة” واملحفزات عىل الهجرة عىل مصادر ملثل ذلك الفهم انعكاسات سياسية بعيدة املدى ألنه عندما نتعامل
املرتحلني وإمكانياتهم إضافة إىل قدرة الدولة التي خلفوها وراءهم مع “األزمة” بوصفها أكرث من مجرد حدث فردي مفاجئ ،ميكننا
أو التي انتقلوا إليها استجابة ملحنتهم .وبذلك ،تصبح الهجرة حينها البدء يف توقع التدخالت األخرى التي تقع عىل مدار أطر
استجابة طبيعية ومنطقية ملواجهة الكوارث الطبيعية وآلثار التغري زمنية أطول ،والرتكيبات املختلفة للجهات الفاعلة املؤسسية،
البيئي األكرث تدرجاً .وهذا ال يعني بالرضورة افرتاض أن تلك الهجرة والرشكات الجديدة ،ومناذج التمويل األكرث استدامة .وقد تثري
دامئاً ما تكون طوعية ولكن كل ما يف األمر أنه ال ينبغي التعامل التعريفات اهتاممنا أكرث إذا كانت قادرة عىل تحديد مدى أحقية
الحصول عىل االستحقاقات القانونية أو املساعدة اإلنسانية.
معها تلقائياً عىل أنها غري طبيعية.
وألن الكوارث الطبيعية واملخاطر األخرى أمر اعتيادي يف بعض
البيئات ،فلن تظهر يف صورة “أزمة” ما مل تتواجد بعض املتغريات.
ومع ذلك ،فقد يتفاعل حدث رسيع ما مع الضغوط القامئة بالفعل،
مثل :الفقر ،واكتظاظ السكان ،والهشاشة البيئية ،ومامرسات
التنمية ،وضعف املؤسسات السياسية .ولهذا ،ما قد يحتمله
مجتمع محيل ما أو فرد ما قد ُيشكل أزمة عند آخرين.

وال يقترص تناول فكريت األزمة والهجرة معاً عىل الحلقات األكادميية
وحسب .فقد قررت الدول اختيار عنوان “إدارة هجرة األزمات”
ليكون موضوع الحوار الدويل بشأن الهجرة لعام  2012الذي نظمته
املنظمة الدولية للهجرة .وبالنظر إىل االنعكاسات السياساتية
والقانونية املحتملة للمداوالت يف مثل تلك السياقات ،فمن املهم
جداً ضامن وضوحها عىل املستوى املفاهيمي.

وعليه ،فأفضل تفسري ملفهوم “هجرة األزمــات” أنه االستجابة وقد أشارت نقاشات املنظمة الدولية للهجرة إىل فهم صانعي
ملجموعة العوامل االجتامعية والسياسية واالقتصادية والبيئية السياسات األكيد ملفهوم “األزمة” عىل أنها اللحظة الحاسمة أو
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املنظمة الدولية للهجرة /برندان بانون

الجئون صوماليون

هذه الهجرة رضباً من التكيف أو إشارة إىل إخفاق التكيف .وبهذا،
تفرتض رؤية الهجرة بوصفها تكيفاً أن االنتقال قوة منتجة ميكن
تسخريها وتنميتها بدالً من التعامل معه عىل أنه كارثة إنسانية
جارفة ينبغي حلها.

نقطة التحول بوصفها حالة طارئة .ولكن مشكلة فهم “هجرة
األزمات” عىل أنها استجابة الفرد أو املجتمع املحيل لحدث خارجي
تكمن يف أن تلك الرؤية تتجاهل عوامل الهشاشة القامئة فعلياً
من قبل وتسلط الضوء عىل الواقع املادي بدالً من إجراء تقييم
شامل للظروف االجتامعية واالقتصادية .ومن املخاوف األخرى
ذات الصلة احتاملية التغايض عن مامرسات التنمية ا ُملحسنة (مثل :جني ماك آدم  j.mcadam@unsw.edu.auأستاذ علوم
برامج التصدي للفقر) ،التي متتاز بالفعل باألطر املؤسسية القوية ،القانون واملدير املؤسس ملركز أندرو وريناتا كالدور املعني
لصالح االستجابات يف حاالت الطوارئ التي تعد مجرد ردود أفعال بقانون الالجئني الدويل يف جامعة نيو ساوث ويلزwww. .
3
kaldorcentre.unsw.edu.au
مخصصة ألنها تعالج أعراض املشكلة وليس أسبابها.
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عالوة عىل ما سبق ،من الرضوري أن ُيقدر صانعي السياسات
الطريقة التي تظهر (أو ال تظهر) بها رحالت االنتقال تاريخياً يف
بعض املجتمعات املحلية الخاصة .وإال فقد ُترى التدخالت يف غري
محلها .ففي جزر املحيط الهادئ ،عىل سبيل املثال ،االنتقال جزء
ال يتجزأ من التجربة التاريخية والحالية ،ولهذا علينا النظر إىل
االرتحال بوصفه اسرتاتيجية تكيف ُتعد بدورها جزء من االمتداد
التاريخي.
وإذا أريد تحقيق التغيري الجاد ،فمن الرضوري تجاوز القوالب
السياساتية التقليدية وتعزيز التنسيق ضمن الحكومات والهيئات
الدولية واملحلية واملنظامت غري الحكومية وفيام بينها .ومثة حاجة
التخاذ نهج أكرث شمولية بني القطاعات املختلفة مع تحسني
الروابط بني املجتمعات اإلنسانية واإلمنائية.
وستؤدي طبيعة التدخالت السياسية وتوقيتها دوراً مه ًام يف تشكيل
نتائج “هجرة األزمات” .وسيساعدان أيضاً يف تحديد ما إذا كانت

 .1ترصيح عىل لسان أنطونيو جوترييس يف “االجتامع الحكومي الدويل عىل املستوى
الوزاري لالحتفال بالذكرى  60التفاقية عام  1951املتعلقة بوضع الالجئني و الذكرى 50
التفاقية عام  1961بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية” ،ديسمرب/كانون األول 2011
www.unhcr.org/4ecd0cde9.html
 4 .2كلامت افتتاحية قدمها جون هوملز يف مؤمتر ديهاد  ،2008أبريل/نيسان2008
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/YSAR-7DHL88?OpenDocument
 .3أنطوين أوليفر سميث“ ،تنظري الكوارث :الطبيعة والقوة والثقافة”
( )Theorizing Disasters: Nature, Power, and Cultureيف سوزانا م .هوفامن
وأنطوين أوليفر سميث (محرران) ،الكوارث والثقافة :أنرثوبولوجيا الكوارث ،الكلية
األمريكية لبحوث الصحافة ،سانتايف.32 ،2002 ،
’Anthony Oliver-Smith, ‘Theorizing Disasters: Nature, Power, and Culture
in Susanna M Hoffmann and Anthony Oliver-Smith (eds), Catastrophe
and Culture: The Anthropology of Disaster, School of American Research
Press, Santa Fe, 2002, 32.
 .4كوكو وارنر“ ،تقييم االحتياجات املؤسسية والحكومية املتعلقة بالتغري البيئي والهجرة
البرشية ،فريق معني بدراسة الهجرة الناتجة عن التغريات املناخية ،صندوق “مرشوع
مارشال” األملاين الذي أنشأته الواليات املتحدة األمريكية ،يونيو/حزيران 2010
(Assessing Institutional and Governance Needs Related to Environmental
)Change and Human Migration

11

