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ل ُمقيَّد«: واحدة من سامت التَّهجري طويل األمد يف اليونان وإيطاليا »تنقُّ
باُنس خاِجيربوكوِبيُيو وأفانِجليا َبَبْتزاين وفريُّوتشو َبْستوريه وإمانويال روَمن 

ل  عادة ما يكون الناس الذين يعيشون يف حالة نزوح طويل األمد يف إيطاليا واليونان أكرَث قدرًة عىل التنقُّ
لهم يف الخطاب العام ويف السياسة العامة.  مام هو شائع عن تنقُّ

ويرتبط النزوح طويل األمد ضمنياً - يف الغالب- بعدم الفاعلية 
–إًذا-  املصادفة  قبيل  من  فليس  ل،  التنقُّ عىل  القدرة  وبعدم 
»العيش  اللفظية  باالستعارة  األمد  طويل  النزوح  يوصف  أن 
يف  يعيشون  الذين  أّن  األمر  حقيقة  لكن  قاسية«.  ظروف  يف 
الحركة«.  البعد عن حالة »عدم  بعيدون كل  القرسي  النزوح 
فهم -عىل النقيض- يواجهون يف حياتهم اليومية ويف حياتهم 
)يبدأ  متفاوتة  بدرجات  مقيداً«  اًل  »تنقُّ الوقت  مرور  مع 
الوطن( وهم  العابر لحدود  بالتقييد  املحيل وينتهي  بالتقييد 
الكفاف  بتوفري حياة  يسعون إىل غايات مختلفة )تبدأ أساساً 
ل هذه مقيَّدة  وتأمني الوضع اإلداري(. ويف حني أن أمناط التنقُّ
واالجتامعية  القانونية  العوامل  من  معقدة  مبجموعة  بشدة 
واالقتصادية، تكّون هذه األمناط من القدرة عىل التنقل نوعاً 

حاساًم مام ميكن تسميته بـ »الفاعلية الجربية«. 

ويف هذه املقالة، سنتعرض لحالتي اليونان وإيطاليا لنستكشف 
من خاللهام كيف يبدو النزوح طويل األمد عىل أرض الواقع. 
وذلك ألن هذين البلدين يشرتكان عىل األقل يف ثالث سامت 
بنيوية. األوىل أن كليهام من دول »الدخول األول« يف االتحاد 
اللجوء بقوانني الئحة  ل طالبي  تنقُّ ُتقّيد حركة  األوريب، حيث 
إدارية  قدرات  البلدين  لكال  أن  والثانية  التنظيمية.  دبلن 
وإدماج  باستقبال  يتعلق  فيام  سيام  وال  نسبياً،  منخفضة 
الرسمية  العمل  أسواق  أن  واألخرية  والنازحني.  اللجوء  طالبي 
يف كال البلدين هي أسواق راكدة وفيها اقتصادات سية »غري 
نظامية« كبرية. وكلُّ هذه العوامل تشكل بقوة أمناط القدرة أو 
ل وكذلك القدرة عىل إدماِج املهاجرين  عدم القدرة عىل التنقُّ

الذين يعيشون يف حالة النزوح طويل األمد أو إبعاِدهم.1

ل عىل االتحاد  آثار عدم القدرة عىل التنقُّ
األوريب وعىل اللوائح الوطنية 

من  لكلٍّ  كبريًا  تحدًيا  األوريب  االتحاد  دول  بني  ل  التنقُّ يشكل 
طالبي اللجوء وللمستفيدين من الحامية2 يف إيطاليا واليونان. 
يكون  ما  دوماً(  يكن  مل  )وإن  غالباً  اللجوء،  لطالبي  فبالنسبة 
األوريب  االتحاد  داخل  الثانية  للمرة  الالجئ  انتقال  إىل  الدافع 

كبرية،  عقبًة  دبلن  الئحة  تقف  لذا،  أسية.  بأسباب  مدفوعاً 
من  أفراد  يعيش  الذين  البالغني  اللجوء  طالبي  عىل  خاصة 
االتحاد األوريب األخرى ويرغبون يف االنضامم  أسهم يف دول 
األقارب  هؤالء  يدخل  ال  األحيان  من  كثري  ففي  هناك.  إليهم 
الالئحة، فالعائلة  الذي تعتمده  الحريف »لألسة«  التعريف  يف 
أطفاله  أو  الطلب  مقّدم  زوج  إال  تشمل  ال  لالئحة  بالنسبة 
)الذين تقل أعامرهم عن 18 سنة(. وحتى عندما ُيسَمح لطالبي 
ل داخَل االتحاد األوريب )كام يف حالة القارصين  اللجوء بالتنقُّ
غري املصحوبني براشدين( فإنهم يكونون عرضة لفرتات انتظاٍر 
طويلة جداً كام أنهم معرضون لكثري من العقبات اإلدارية. وأما 
بالنسبة للمستفيدين من الحامية الحاصلني عىل تصيح إقامة 
إيطايل أو يوناين والذين ميكنهم الحصول عىل وثائق سفر، فإن 
قانون االتحاد األوريب يسمح لهم بالتنقل بحرية يف كل االتحاد 
األوريب مدًة ال تزيد عىل ثالثة أشهر، بالرغم أن الكثريين منهم 
التي  املخاطر  بتحمل  ويغامرون  املدة،  هذه  تجاوز  يختارون 

ينطوي عليها ذلك.

فيام  البلدين  بني  عميقة  اختالفات  باملقابل-   – هناك  ولكنَّ 
طالبي  يعرتض  ما  خاصة  الــدول،  بني  ل  التنقُّ بحركة  يتعلق 
»النقطة  سياسة  تبّنى  قد  البلدين  ِكال  أن  حني  ففي  اللجوء. 
مع  ابتدأوها   – رئيَسة  آليٌة  اليونان  أصبح يف  فقد  الساخنة«، 
لضبط   – وتركيا  األوريب  االتحاد  بني   2016 سنة  اتفاق  إبرام 
« للمهاجرين  الهجرة، فتحولت البلد بعد االتفاقية إىل »َمَصدٍّ
داخل االتحاد األوريب. فتم اعرتِاض رحالت الهجرة ليس فقط 
إىل الدول األعضاء األخرى بل أيضا يف داخل البلد نفسه، وذلك 
باألشكال  مباشة  يتأثر  اليونان  يف  اللجوء  طالبي  ل  تنقُّ ألن 
ثالثة  اليونان  يف  فلها  وإجراءاته،  االستقبال  ملرافق  املختلفة 
النقاط  يف  اللجوء  لطالبي  القرسي  االحتواء  أ(  مميَّزة:  أنواع 
َل إىل  الساخنة يف خمس جزر شقي بحر إيجة حتى يتم اُلَتَوصَّ
قرار يتعلق بطلبات لجوئهم )مع بعض االستثناءات(، ب( إنزال 
طالبي اللجوء يف »مواقع إيواء مؤقتة مفتوحة« لكنها معزولة 
عليهم  وتفرض  معّينة  لوائح  فيها  ُتراعي  الرب،  يف  )مخّيامت( 
ل، ج( إيواء الفئات األكرث استضعافاً يف  قيود معينة عىل التنقُّ
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ل بني مرافق االستقبال هنا  شقق حرضية.3 ولكن يبقى التنقُّ
مقّيًدا بشكل كبري جدا.

أما يف حالة إيطاليا- باملقابل- فال يقيم طالبو اللجوء يف النقاط 
لجوئهم،  طلبات  فحص  فرتة  أثناء  إيطاليا  جنويّب  يف  الساخنة 
جميع  يف  املوزعة  االستقباٍل  مراكز  عىل  توزيعهم  يتم  وإمنا 
لهم فهي مقيدة بشكل أقل شّدة  نواحي البلد. وأما حركة تنقُّ
يف  ُيضيَّفون  الذين  أن  مع  اليونان،  يف  الحال  عليه  الذي  من 
هم  اليونان-  يف  أصحابهم  مثل   - إيطاليا  يف  االستقبال  مراكز 
عرضة أيضا لخسارة حقهم يف اإليواء إذا غابوا مدًة طويلة بال 
الحامية  اللجوء وللمستفيدين من  بالنسبة لطالبي  إذن. وأما 
لهم داخل  الذين مل يعودوا ضمن قامئة نظام االستقبال، فإن تنقُّ

البلد أمر اعتيادي جداً.

ل املقيَّد كاسرتاتيجية رصاع بقاء التنقُّ

يف ِكال البلدين، يطّور النازحون يف اللجوء طويل األمد مجموعة 
لهم  تتيح  التنقل،  يف  البقاء  رصاع  اسرتاتيجيات  من  واسعة 
الوطني  املستوى  عىل  دة  املعقَّ اللجوء  أنظمة  ضمن  املناورة 
وعىل مستوى االتحاد األوريب، ليك ُيلّم شملهم مع من لهم به 
عالقة، أو ليك يقضوا حاجاتهم األساسية، أو ليبحثوا عن فرص 

أحسن يف مكان آخر.

فقد يحاول طالبو اللجوء يف اليونان - عىل سبيل املثال - الهروَب 
من الجزر إىل الربِّ، أو االنتقاَل من املخيم املخصص لهم رسمياً 
لني. وقد  إىل مخيم آخر، حيث يظلون هناك يف العادة غرَي مسجَّ
أنفسهم  )ويعرّضون  موسمّي  عمل  مكان  إىل  أيضا  يسافرون 
لخطر فقدان سكنهم يف املخيم وخسارة املعونة املالية إذا ُعِلَم 
أنهم يعملون( أو قد يبقون مقيمني رسمياً يف املخيم ولكنهم 

ينتقلون يف الواقع إىل شقة مستأجرة يف املدينة. 

وأما النازحون يف اللجوء طويل األمد يف إيطاليا، فبغض النظر 
البالد  داخل  لهم  تنقُّ يبقى  واإلداري،  القانوين  وضعهم  عن 
اسرتاتيجية رصاع بقاٍء رئيَسة. وهذا التنقل يكون عادًة مدفوعا 
جميع  يف  العمل  فرص  املهاجرون  يتتبع  إذ  التَّوظيف،  بغاية 
يتابعون  الذين  املوسميني  الزراعيني  )كالعامل  البالد  نواحي 

مواسم الحصاد(.

عىل  بناًء  مختلفة  أنواعاً  أوربا  دول  بني  التنقالت  تأخذ  ورمبا 
آمال املهجرين )مهام تكن قليلة( باالندماج أو بناًء عىل فرص 

عىل  بناًء  أو  باملخاطر(،  محفوفة  تكن  )مهام  العمل  سوق 
ثالثة  تتاخم  إيطاليا  أن  )بالعلم  نفسها  السياسية  الجغرافيا 
اليونان فال تتاخم دولة أخرى من دول  ِشْنِغن وأما  من دول 
ِشْنغن(. وميكن القول - بشكل عام - بأن »التنقالت إىل دولة 
متاماً.  قانونيًة  تكن  مل  وإن  واسع،  نطاٍق  عىل  ممكنة  ثانية« 
 – إيطاليا  من  األوريب  االتحاد  داخَل  ل  التنقُّ يكون  ما  وعادًة 
بشكل خاص-  تنقال بالتجاهني، فهي حركات متكررة ال تتوقف 
ذلك،  بخالف  فالتنقل  لليونان،  بالنسبة  ولكن  وإياباً،  ذهاباً 

يكون باتجاه واحد.

ومن املعروف أن املستفيدين من الحامية يف إيطاليا يستطيعون 
االنتقال إىل دولة أخرى يف االتحاد األوريب وأن يجدوا وظيفًة 
وهذه  نظامّي.  غري  استقراراً  فيها  يستقّروا  وأن  رسمية  غري 
مؤقتة  وتنطوي عىل عودة  مؤقتة،  كفاٍف  الهجرة هي هجرة 
لتجديد تصيح اإلقامة اإليطايل )كّل سنتني أو خمس سنوات، 
تجديد  أجل  من  ولكن  املمنوحة(.  الحامية  نوع  عىل حسب 
التصيح فال بدَّ من وجود عنوان إقامة رسمّي يف إيطاليا. ونظراً 
نشأ  فقد  العنوان،  هذا  مثل  للمهاجرين  يكون  أن  يندر  ألنه 
سوق ربحي غري مرشوع يقدم وثائق مزورة. وغالبا ما يعرّف 
بشكل  مقيام  يبقى  فليك  »فّخ«،  بأنها  الحال  املهاجرون هذه 
قانوين يف البلدA ، فعليه أن يكون مقيام بشكل غري قانوين يف 

البلد B، وبالتايل يلجأ إىل القيام بنشاطات غري قانونية. 

األوريب منترش عىل  االتحاد  بني دول  ل  التنقُّ فأن  ذلك،  ومبِثُل 
نطاق واسع للمستفيدين من الحامية يف اليونان، ويكون عادة 
القليلة،  االندماج  وآمال  القاسية  املعيشية  باألحوال  مدفوعاً 
فيه  للمهّجرين قرساً  يكون  الذي  باملكان  أيضا  مرتبطة  وهي 
ويحاول  إليه.  الوصول  يف  ويرغبون  معهم  عالقات  شبكة 
اللجوء  لنظام  املعيقة  اآلثار  كلًيا  يتجنَّبوا  أن  املهاجرين  بعض 
من بداية األمر، وذلك عىل سبيل املثال بعبور الحدود الربية 
الشاملية الرشقية لليونان مع تركيا. فهذه االسرتاتيجية متكنهم 
من  فيمنعوهم  الدولة  موّظفو  عليهم  يتعرَّف  أن  تجّنب  من 
إكامل سفرهم من هذا املكان إىل مكان آخر، أو منعهم من 
عبور الحدود التالية بطريقة غري شعية )مبعونة األسواق غري 
وميكن  املزورة(.  والوثائق  َكن  السَّ لهم  تقدم  التي  القانونية 
ل قانونية،  استعامل قنوات مامثلة بعد ذلك ملتابعة طرق تنقُّ
فقد يتم تهريب الزوج أو الزوجة، أو حتى األطفال، إىل قريٍب 
يف بلٍد شاميلَّ أوروبا، وذلك من أجل أن يتمكن طالبو اللجوء 
يف مرحلة الحقة يف اليونان طلب مّل شمل األسة مبوجب الئحة 
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ل  التنقُّ امُلخالفُة  تتيح  إذ  عجيبة،  مفارقة  تنشأ  وهكذا  دبلن. 
بينام مَتنُعها »الرشعية« يف الواقع.

ل  اآلثار االضافية لكوڤيد 19 عىل الحد من التنقُّ

لقد أدت قيود كوڤيد 19 إىل مزيد من االضطرابات يف القدرة 
ل يف مستويات مختلفة: داخل إيطاليا واليونان، وعرب  عىل التنقُّ
دول االتحاد األوريب، ومن بلدان املنشأ أو بلدان العبور وإليها. 
االجتامعي  التباعد  وتلزم  ل  التنقُّ تقيِّد  التي  للتدابري  كان  وقد 
األمد،  طويل  اللجوء  يف  املقيمني  النازحني  عىل  شديد  تأثرٌي 
مزيدا  االستقبال  مرافق  يف  استضيف  من  عىل  ُيرَضب  حيث 
كلُّ حركات  تعليق  تقريباً  تم  وقد  والضبط.  الَنهِي  أوامر  من 
الرتحيل والدخول والخروج، وَفقد املهاجرون فرصهم التعليمية 
دخلهم  مصادر  كذلك  فقدوا  كام  أصاًل،  القليلة  والرتفيهية 

الضئيلة.

وأدى حظر السفر وإغالق الحدود إىل انخفاض حاالت العبور 
خالل  ويف  اإليطالية،  الحالة  ويف  أخرى.  أوربية  وجهات  إىل 
داخل  الثاين  ل  للتنقُّ التاّم  التجميد  أدى  فقد  األوىل،  املوجة 
الزراعيني  العامل  حرمان  إىل  بلدانه  وداخل  األوريب  االتحاد 

فقرهم  زاد  وبذلك  الوحيدة،  كفافهم  وسيلة  من  املوسميني 
خارَج  أنفسهم  وجدوا  الذين  فإن  نفسه،  الوقت  ويف  سوءا. 
البالد مؤقتاً )سواء يف مكان آخر يف أوربا أو يف بلدان األصل( 

قد َعِلقوا يف أماكنهم ومل يتمكنوا من العودة. 

الذكر غرَي عملية  املقيَّدة سالفة  ل  التنقُّ وصارت إسرتاتيجيات 
اشتّدت  شديد،  »مأزق  إىل  الحياة  حّولت  إذ  البلدين،  ِكال  يف 
فيه مستويات عدم القدرة عىل التنقل سوءا وازداد التَّهميش 
بسبب القيود املرتبطة بكوڤيد 19«، فهذا ما قاله لنا واحد من 

الذين متت مقابلتهم يف روما.

عات مستقبلية  عواقب سياسة وتوقُّ

اليومية  الحياة  مالمح  رسم  يف  املقيد  ل  للتنقُّ املهم  الدوَر  إّن 
اليونان  يف  األمد  طويل  اللجوء  يف  املقيمني  املهاجرين  وآمال 
وإيطاليا إما أنه قد تم تجاهله بالخطاب السيايس الرسمّي أو 
ل  أنه قد متت معاملته بطريقة غري عدالة. فقد تم تجاهل التنقُّ
ما دام أنه واقع تحت مراقبة وسائل اإلعالم والهيئات املنظمة 
املدفوعة  املوسمية  التحركات  يف  عادًة  الحال  هي  كام  له، 
بالتَّوظيف داخل الدول املستقبلة. ولكن عندما يحدث تقييد 

هذا مخيم موريا لالجئني يف لِْسُفس )باليونان(، سنة 2018.
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ل عرب حدود الدولة سعان ما يصبح هدفاً لسهام االنتقاد  التنقُّ
حتى  )أو  اإلدارية  للعرقلة  عرضة  ويكون  اإلعالم  وسائل  من 
التَّجريم(. وهذا ما يخلق نتائج عكسية، ألنه يتجاهل امكانية 
ل من حيث أنه أحد املورد البديلة القادرة عىل تخفيف  التنقُّ
املعاناة وتقليل الخسائر التي قد تصيب َمن يقيم يف اللجوء 
رابع  »حّل  كـ  ل  التنقُّ هذا  إىل  ينظر  قد  بل  ال  األمد.  طويل 

دائم«، كام جاء يف موضٍع آخَر يف هذا املحور الخاص.

ل، فإن اتخاذ موقف مختلف  ومهام تكن شّدة الحاجة إىل التنقُّ
التغلُّب عىل  املهاجرين سيستدعي  ل  تنقُّ تجاه  إيجابية  وأكرث 
العقبات السياسية الهائلة عىل املستوَيني املحيل واألوريب. فمن 
ل الدائري الذي يدفعه التَّوظيف  الصعب تطبيع وتسهيل التنقُّ
لة واملعونة الصحية  – بإتاحة السكن املناسب واإلقامة امُلسجَّ
يف املواقع الزراعية مثاًل– وذلك بسبب الطبيعة غري النظامية 
للتَّوظيف وكرثة استغالله يف هذه القطاعات يف كّل من إيطاليا 
واليونان. وميكن امليض خطوًة أخرى إىل األمام بتخفيف القيود 
مرافق  يف  وهم  اللجوء  طالبي  ل  تنقُّ عىل  امُلفرِطة  والضوابط 

االستقبال.

داخَل  للحدود  العابر  ل  بالتنقُّ تعرتف  التي  اإلسرتاتيجية  إّن 
االتحاد األوريب وتسهله تعرتضها عقبات أكرب، وذلك ألن معظم 
التنقالت.  لهذه  ترشيعات  سن  بشدة  تقاوم  األعضاء  الدول 
)ولكنها  املعيقة  السياسية  القانونية  املعركة  يف  ذلك  ويّتضح 
 .2015 لسنة  التوطني  إلعادة  األوريب  االتحاد  لخطط  كاِشفة( 
يف  املقيمني  املهاجرين  من  كبرية  لنسبة  املوّثقة  غري  فالحالة 
النزوح طويل األمد هي عقبة سياسية أكرث خطورة.4 فمن أجل 
الناس خصوصاً، قد يكون من  الجامعة املستضعفة من  هذه 
إجراٍء  أو  الجامعي  الَعْفو  من رضوب  وجود رضٍب  الرضوري 
الربغاميت  التفكري  يبتدئ  أن  قبل  ذاتها  بحد  حالٍة  كل  تسوية 
ل. لكن هناك رغبة ضعيفة لدى حكومات  لعملية تسهيل التنقُّ
االتحاد األوريب اليوَم يف تبني هذا الخيار. فام مل يتم الَتَغلَّب 
املجدي  غري  من  يكون  قد  السياسية  العقبات  هذه  عىل 
)كاملسالك  التطبيق  وممكنة  مختلفة  تقنية  استكشاف حلول 
االتحاد  داخل  عمل  عن  للبحث  الدخول  وتأشريات  مة،  املتمِّ

ل املستفيدين من الحامية(.5 األوريب، وحرية تنقُّ

متزايداً  وعياً  اليوَم  هناك  أن  إىل  اإلشــارة  من  بدَّ  ال  وأخــرياً، 
شني -  باملخاطر التي تنشأ حني ال يتم شمول املهاجرين املهمَّ
خاصة إذا كانوا غري مسجلني رسمًيا- بطريقة فاعلة يف حمالت 

التلقيح من كوڤيد 19.6 فباإلضافة إىل ترك املهاجرين أنفسهم 
غري محميِّني، فإن التباطؤ يف عملية التَّلقيح  قد يزيد َخَطر أن 
ُيجَعل املهاجرون كبَش فداء، كام ميكن أن يكونوا هم أنفسهم 
عدوى  موجات  حصول  وبالتايل  الفريوس،  ملتحورات  ناقلني 
يف  املساواة  ضامن  تكفل  التي  الجهود  فإن  ولذا،  مستقبلية. 
التَّلقيح مهمٌة جداً لتجنُّب مزيًدا من التَّهميش وتجنب إطالة 
التَّهجري طويل  حال  تدهور  أو  ل  التنقُّ القدرة عىل  عدم  مدة 

األمد بشكل عام.
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