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متهيد حول املهاجرين يف أوقات األزمات
بيرت دي ساذرالند

اللجـوء  طالبـي  أشـالء  عـىل  العثـور  أخبـار  تتصـدر  مـا  كثـرياً 
واملهاجريـن الذيـن يخوضـون رحـالت محفوفـة باملخاطـر سـعياً 
لحيـاة أفضـل العنوانـني؛ فـاآلالف يلقـون حتفهـم سـنوياً يف البحر 
األبيـض املتوسـط وحـده. وال يبـذل املعنيـون جهـداً ُيذكـر للحـد 
مـن املخاطـر التـي تعـرتض طريـق املهاجريـن. فالفقـر وظـروف 
االسـتضعاف والحـرب سـلع رائجـة يف أيامنـا هـذه، أمـا الشـفقة 

فسـلعة شـحيحة. 

ومـن البديهيـات أننـا نفتقـد اإلرادة السياسـية ورمبـا القـدرة عىل 
وضـع نظـام صـارم لحاميـة طالبي اللجـوء واملهاجريـن الراغبني يف 
عبـور الحـدود الدوليـة. ونخـى أن ُيزيد ذلك من رحـالت الهجرة 
التـي قـد تـرض بأمننـا وأننـا ليـس لدينـا مـا يكفـي مـن املـوارد 

لتقديـم املسـاعدة والحاميـة. ومـع ذلـك، علينـا املثابرة.

ومـن املنهجيـات التـي قـد تكـون فّعالـة تجزئـة تحـدي الحاميـة 
لعنـارص يتألـف منهـا ويسـهل التعامل معهـا. فمنذ ثالث سـنوات 
مضـت، عـىل سـبيل املثـال، طالبـت الـدول وأصحـاب املصلحـة 
مبعاجلـة معضلـة املهاجريـن الدوليـني املترضريـن باألزمـات ذات 
وإعصـار  وسـوريا،  ليبيـا  يف  النزاعـات  مثـل:  الحـادة،  البدايـات 
سـاندي يف الواليـات املتحـدة، وتسـونامي، والكارثـة النوويـة يف 
اليابـان. ويف العـام املـايض، تعهـدت الواليـات املتحـدة والفلبـني 
بتحمـل عـبء وضـع إطاراً لفعـل ذلـك وانضمت لهـام حالياً دول 
أخـرى كثـرية. وتعـد هـذه املبـادرة دليـاًل عـىل التزامنـا مبسـاعدة 

أكـرث سـكان العـامل اسـتضعافاً.

تطبيـق  بغيـاب  يتـرضرون  األزمـات  هـذه  مثـل  يف  فاملهاجـرون 
القوانـني وااللتزامـات واملعايـري أو بسـوء تفعيلهـا، والسـيام تلـك 
املتعلقـة بحقوق اإلنسـان والقانون اإلنسـاين. وتضاعـف الفجوات 
العملياتيـة، أو غيـاب الرتابـط واملـوارد، اآلثـار السـلبية لألزمـات 
عـىل املهاجريـن. ومـا زالـت الجهـود املبذولة من قبـل الحكومات 
أوجـه  الحكوميـة إلصـالح  واملنظـامت غـري  الدوليـة  واملنظـامت 

القصـور هـذه هزيلـة جـداً.

ولكـن عندمـا يتعلـق األمـر بحاميـة رفـاه املهاجريـن وحقوقهـم، 
تذخـر السـاحات باملامرسـات النشـطة. فثمة كثري من املامرسـات 
الصالحـة ألن - ويجـب أن - تكـون معايـري عامليـة. فعـىل سـبيل 
املثـال، كانـت كل مـن املنظمـة الدوليـة للهجـرة ومفوضيـة األمم 
تجاوزتـا  عندمـا  واسـع  أفـق  ذواتـا  لالجئـني  السـامية  املتحـدة 
التزاماتهـام لحاميـة املهاجريـن املعرضـني للمخاطـر يف ليبيـا عـام 

2012، وكذلـك فعلـت كثـري مـن املنظـامت غـري الحكوميـة األمـر 
عينـه، يف حـني تحرك البنـك الدويل رسيعـًا لتقديـم التمويل الالزم 
البنجالدشـيني. ومـع احتامليـة تضاعـف عـدد  املواطنـني  إلجـالء 
املهاجريـن الدوليـني يف املسـتقبل القريـب، علينـا أن نتخـذ هـذه 

املامرسـات نقطـة انطـالق لنـا.

جميـع  حـل  مبفردهـا  الدوليـة  املنظـامت  تسـتطيع  ال  ولكـن 
املشـاكل. وعلينـا إيضـاح األدوار املهمـة التـي يجـب أن تؤديهـا 
الرئيسـية، مثـل: دول املوطـن األصـي  الفاعلـة  الجهـات  جميـع 
والـدول التـي ينتقل إليهـا املهاجـرون، والدول املجـاورة واملجتمع 

املـدين وعـامل األعـامل. 

املهاجريـن  جميـع  مسـاعدة  علينـا  يتعـني  أنـه  البديهـي  ومـن 
املترضريـن  يشـمل  ال  وكـرب، وهـذا  يعيشـون يف ضيـق  الذيـن 
مـن النزاعـات والكـوارث وحسـب، بـل يـرسي عـىل مـن خلفهـم 
املهربـون وراءهـم أيضـاً، فثمـة عـدد ال يحـى ممـن تركـوا طـي 
النسـيان ألعـوام يف دول العبـور وماليـني آخرون يعملـون كالعبيد 
هنـاك. وبإمكاننـا - أو باألحـرى يتوجـب علينـا - توسـيع املبـادئ 
والخطـط التـي نضعهـا لحاميـة املهاجريـن عـىل تخطـي املواقف 
املهـددة لحياتهـم وذلـك بهـدف حامية عـدد أكرب مـن املهاجرين 

املسـتضعفني. 

وال يجـب أن تصيبنـا املجموعـة الكبـرية مـن املشـاكل التـي يعاين 
منهـا املهاجرين بالتوتر. فبتجزئة املشـاكل إىل عنارصها األساسـية، 
نجـد قضيـة مثـل الهجـرة ُتحـل مـن تلقـاء نفسـها وُتطـرح أمامنا 
خيـارات تكـون أخالقيـة يف أساسـها، وبهذا ال يحتكـر املتخصصون 
أو االقتصاديـون أو علـامء االجتـامع حلـول املشـكالت، وإن كان 
علينـا رغـم ذلـك االسـتفادة مـن أبحاثهـم وإرشـادهم. فتعـاون 
الدوليـة  الخـرباء واملنظـامت  الـدول مـع  مجموعـة صغـرية مـن 
واملجتمـع املـدين قـد ُيسـفر عـن اتخـاذ القـرار املناسـب لوضـع 
الحلـول التـي قـد تصبـح بدورها مامرسـات عامليـة ومنوذجـاً أيضاً 
ميكـن تطبيقـه عىل املشـاكل الدوليـة األخرى مام سيسـاعدنا عىل 
معالجـة التحديـات التـي تواجـه املهاجريـن واحـدة تلـو األخرى. 
ومـن خـالل بنـاء ائتالفـات صغرية ونشـطة مـن أصحـاب املصلحة 
امللتزمـني، بإمكاننـا إحراز تقـدم رسيع وفّعال يف عـدد من القضايا 

الحيويـة. ونحـن قادريـن عـىل فعـل ذلك. 
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