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هجرة األفغان والصوماليني بعد ال ِّنزاع إىل االتحاد األورويب

نسيم مجيدي

هناك دوافع مل َ
تحظ بعد باالعرتاف الكايف تدفع إىل هجرة األفغان والصوماليني إىل أوروبا نتيجة عقود
من ال ِّنزاع .ومع َّأن أفغانستان والصومال مصنَّفتان عىل أنهام من بلدان «ما بعد ال ّنزاع» ،يختلف الواقع
متاماً عن ذلك.
الصحة العقل َّية لألفغان
ما زال الصوماليون واألفغان عىل رأس أوىل الجنسيات العرشة ِّ

التي تطلب اللجوء يف االتحاد األورويب .لكنَّ أكرث من ثلث طالبي
اللجوء من كال البلدين يف عام  2014مل ُينَحوا صفة الالجئ ومل
يُعدُّ ون أنهم ميتلكون خيار العودة اآلمنة أيضاً 1.ويحيق الخطر
بأوضاع الصحة العقلية لطالبي اللجوء األفغان يف أوروبا وكذلك
العائدين منهم ،ويحتاجون إىل الدعم النفيس-االجتامعي أما
جبون عىل الدخول يف دوامة الهجرة غري النظامية
الصوماليون ف ُي َ
يف سن مبكرة .وهي متثل الدوافع األقل إدراكاً وراء الهجرة ما
بعد ال ِّنزاع من أفغانستان والصومال إىل االتحاد األورويب.

يف عام  ،2010وصل مصطفى إىل فرنسا وكان عمره  15عاماً
بحثاً عن الحامية والرعاية الصحية من خالل طلب اللجوء الذي
تقدم بهُ .
وش ِّخصت حالته عام  2011عىل أنها اضطراب تو َّتر ما
بعد الصدمة وانفصام الشخصية التي ال توفر أفغانستان العالج
لها .ويف أغسطس/آب  ،2015ووجه طلبه بالرفض وس َّفرته فرنسا
إىل أفغانستان .وأشار منارصوه إىل الخطر الكبري املحتمل الواقع
نتيجة إعادة األفغاين ايل يعاين من مرض عقيل إىل «دياره» التي
تفتقر إىل شبكات الرعاية.

لقد استُخ ِد َم مصطلح «ما بعد ال ّنزاع» لوصف اقتصادات
أفغانستان والصومال وحكومتيهام واستخدمت الدول األعضاء
يف االتحاد األورويب هذا املصطلح كأساس لرفض طلبات اللجوء
التي يقدمها الصوماليون واألفغان .فحكومة اململكة املتحدة،
مث ًال ،تبني أساس رفضها عىل عدة أمور منها «االستقرار»
و»كفاية الحامية» يف أفغانستان مستدلة بذلك وجود برامج
املساعدات اإلنسانية واإلمنائية التي ميولها االتحاد األورويب،
إذ ترى َّأن إتاحة مثل تلك الظروف تتضمن توفري الحامية يف
البلد األصل ما يعني انتفاء حاجة أبنائها للبحث عن الحامية
يف الخارج.

لكنَّ شاباً أفغانياً آخر تلقى يف يونيو/حزيران  2015رداً إيجابياً
عىل طلبه .وكانت أرسة ذلك الفتى تسعى إىل إخراجه من
أفغانستان ألنه كان عرضة لالعتداءات الجسدية والرضب إىل
الدرجة التي عرضت بها حياته للخطر .ومع أ َّنه كان موجوداً
يف اململكة املتحدة منذ عام  ،2011كان طلبه للجوء قد لقي
الرفض .لكنه طعن بالقرار وأبرز إثباتات باالضطراب العقيل
الذي يعاين منه وعدم قدرته عىل الحياة يف أفغانستان وأثبت
افتقاره للحامية الرسمية هناك ،وهكذا ُم ِنح يف النهاية صفة
الالجئ يف اململكة املتحدة.
وتتزايد أعداد الشباب األفغان املقبلني عىل البلدان األوروبية
ممن تبدو عليهم أعراض األمراض العقلية التي تضعهم يف أوضاع
تهدد حياتهم يف بالدهم األصلية .وليس يف أفغانستان سوى
ثالثة متخصصني مدربني يف الصحة العقلية وعرشة متخصصني
نفسانيني لخدمة ثالثني مليوناً 2بل تفتقر تلك البالد أيضاً إىل
برامج دعم األشخاص الذين عانوا من ال ِّنزاع .ونتيجة لذلك ،تبقى
الصحة العقل َّية واضطراب تو َّتر ما بعد الصدمة الناتجة
مشكالت ِّ
عن ال ِّنزاع دون حل ،وهذا ما ُيع ِّرض بدوره الناس إىل مزيد من
العنف املتمثل يف إساءة معاملة املريضني عقلياً ومامرسة العنف
والتمييز ضدهم.

سجل مفوض
لكنَّ واقع الهجرة يخالف ذلك االعتقاد .فقد َّ
األمم املتحدة السامي لالجئني  77731طلباً قدمه طالبو اللجوء
األفغان يف أوروبا خالل األشهر الستة األوىل من عام  2015وهو
ثالثة أضعاف الرقم املسجل عام  .2014وميثل الشباب فئة كبرية
من الصوماليني واألفغان الواصلني إىل االتحاد األورويب ومعظمهم
من الذكور يف الفئة العمرية  24-15عاماً .أما التقارير املستمدة
فتبي
من طلبات اللجوء وقرارات املحاكم ومسوحات العودة ِّ
ازدياد ضعف هذه الفئة من األشخاص إذ ظهرت عىل األفغان
املتقدمني بطلبات اللجوء عالمات اضطراب ما بعد الصدمة
وعبوا عن حاجتهم
وغريها من املشكالت الصحية العقلية ّ
للمساعدة النفسية-االجتامعية التي يفتقرون إليها يف بالدهم .وتشري األبحاث املتاحة إىل وجود رشيحة كبرية من املراهقني
أما الصوماليون الخاضعون للمقابلة ،فتحدثوا عن عدم توافر أي والشباب األفغان الذين يعانون من مشكالت الصحة العقلية
فرص لهم سوى التهريب (الهجرة غري النظامية) للحصول عىل الناتجة عن الصدمة والتوتر املرتبطني بال ِّنزاع والتَّهجري والفقر
الصحة العقل َّية
حياة آمنة كرمية.
واستمرار االنفالت األمني .وتسوء مشكالت ِّ
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بسبب صدمة التَّهجري واإلعادة القرسية والهجرة .وكذلك طالبي اللجوء والالجئني واملهاجرين االقتصاديني يف رحلة
تشري تحليالت الصحة والسالمة يف دراسة مسحية ضمن مشرتكة ألوروباـ تتعقد أمور الحامية فور وصول هؤالء إىل
عينة من ألفي شاب وشابة يف كابل إىل التأكيد عىل َّأن وضع مقصدهم.
املعادين مثري للقلق .فوصمة العار تالزم املعادين وقد ينتج
عن ذلك تهديد حياتهم خاص ًة لألشخاص الذين ال ميتلكون عقبة أمام الحامية
3
ميثل األفغان الفئة األكرب من طالبي اللجوء يف ال ويج ،أما
قوة اقتصادية أو اجتامعية.
الصوماليون فمثلون أغلبية الذين ُر ِفضت طلبات لجوئهم
هجرة الصوماليني غري النظامية إىل أوروبا
يف فنلندا والدامنارك وأعيدوا بعد ذلك .ولغاية عام ،2013
ضمن مئات األشخاص الخاضعني للمقابلة يف أقاليم أرض وبتجدد االستثامرات الدولية يف وضع بالد «ما بعد النّزاع»،
الصومال وبوتالند وجنوب ووسط الصومال ،تحدث كل واحد كانت هناك فرص أكرب متاحة لهم للحصول عىل اللجوء
منهم عن شخص قد يكون من أفراد األرسة أو األصدقاء ممن أو الحامية الثانوية للبقاء يف بلدان املقصد .لكنّ الوضع
غادروا البالد بطريقة غري نظامية إىل أوروبا .ويب ّ بحثنا َّأن اآلن تغري مع تشجيع العودة .فقد أعيد تنقيح معايري منح
سمى اللجوء للصوماليني ُ
وأل ِغ َيت قواعد تعليق العودة .وباملثل،
الدافع الرئييس لذلك يتمثل يف تزايد الضغوط عىل ما ُي َّ
يف الصومال «باملغ َّفة» أي مهريب األشخاص ما يح ِّول الهجرة أعيد تصنيف أفغانستان عىل أنها بلد «بعد النِّزاع» ومعنى
القرسية إىل هجرة غري نظامية.
ذلك فرضية أ َّنها أصبحت آمنة لعودة طالبي اللجوء .ورغم
االرتفاع املضطرد للعنف واالنفالت األمني (خاصة منذ عام
ويرغب معظم الصوماليني بالحصول عىل فرص السالمة يف  ، 2007ما زال تصنيف «ما بعد النّزاع» سائداً عىل تقييامت
ديارهم أوالً لكنَّ استمرار تأثريات الحرب واملجهول الذي األوضاع األمنية عىل أرض الواقع.
يحيق بهم والنزاع تعني ضعف االقتصاد وانعدام قدرة
العائالت عىل إعالة أطفالها .وتتكرر دوامات الهجرة القرسية ومع ذلك ،تخفي تسمية «ما بعد النّزاع» حاجات الحامية
املتكررة ما يزيد من انتهاج الخيار الوحيد املتبقي أمام األساسية لطالبي اللجوء واملهاجرين املتمثلة يف حاجاتهم
الناس أال وهو الهجرة غري النظامية إىل أوروبا.
النفسية-االجتامعية وسهولة وقوعه ضحايا للمهربني
واملجرمني .وال يكفي إطالق تسمية «ما بعد النّزاع» عىل بلد
وتشري منظمة الصحة العاملية إىل َّأن واحداً من بني كل ما ملحو جميع آثار األزمات املط َّولة عىل األفغان والصوماليني
ثالثة صوماليني تأثر بنوع من أنواع األمراض العقلية وعاين ممن يواجهون توتر ما بعد الصدمة واضطراباتها وسوء
من «الرضب والتعذيب واالغتصاب أو اإلعاقة الدامئة» 4.العاملة املجتمعية وغياب حامية الدولة.
وباإلضافة إىل ذلك ،تشري التقارير الصادرة عن منظمة
الصحة العاملية ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان إىل شيوع نسيم مجيدي nassim.majidi@samuelhall.org
مامرسات تقييد املرىض العقليني وحبسهم عدا عن أنه ال مدير مشارك ورئيس قسم بحوث الهجرة ،مركز صمويل هول
الصحة www.samuelhall.org
يوجد سوى خمسة مراكز لتوفري خدمات رعاية ِّ
العقل َّية .لكنَّ الغالبية العظمى من املرض ال يتلقون هذه بنيت هذه املقالة عىل بحث أجري حول أوروبا وأفغانستان
الرعاية بل يتعرضون للتهميش والعزل ويصبحون ضحية والصومال بإرشاف مركز صمويل هول.
سائغة ملهريب األشخاص (املغ َّفة الذين يقدمون وعوداً بحياة
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وميثل املغ َّفة مصدراً وتهديداً ملن يريد طلب اللجوء.
وساهموا يف نهوض حركة الهجرة غري النظامية بتمكني
الشباب من املغادرة دون دفع املال .وهم يجندون الشباب
دون طلب املال ،وما إن يصل الشباب إىل وجهتهم ،يبدأ
املهربون باالتصال بذويهم ومامرسة التهديد ضدهم للحصول
عىل املال .ومبا َّأن الطريق التي يتبعها املهربون تقود إىل
تكوين خليط من املهاجرين من فئات قانونية مختلفة تضم
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