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االستجابات اإلنسانية يف الثغرة الحامئية

أورييل بونتيو وكاثرين ديرديريان

غالباً ما تدفع مجموعة من العوامل األشخاص إىل مغادرة بالدهم ،وتبقى السمة الطوعية ملغادرتهم خالفية ،مع
تحدي الفاعلني اإلنسانيني لتلبية احتياجات الفئات املختلفة من النزوح القرسي والتك ُّيف معها.

واليـوم ،تتصـف حقيقـة النـزوح القسري بالتدفقـات
املختلطـة وسياسـات الهجـرة ا ُملق ّيـدة وزيـادة االتصـاالت
بين الهجـرة االقتصاديـة والهـروب السـيايس .ونتيجـة
لذلـك ،تعنـي مسـاعدة السـكان النازحين قرسيـاً التدخـل
يف الصـور املختلفـة لألوضـاع :املخيمات ومراكـز االعتقـال
ومناطـق العبـور والبيئـات الحرضيـة ،مـع التحديـات الزائدة
للكرامـة اإلنسـانية والحصـول على الخدمـات األساسـية .ويف
نفـس الوقـت ،تصـل الجامعـات املسـتضعفة الجديـدة إىل
أبـواب عيـادات منظمـة “أطبـاء بلا حـدود” ،مبـا يف ذلـك
ضحايـا اإلتجـار بالبشر أو الكـوارث البيئيـة أو انعـدام األمن
الغـذايئ .وغالبـاً مـا يصعـب تحديـد السـبب األسـايس لفـرار
األشـخاص ،لكنـه يبقـى ً
مهما للوضـع القانـوين الـذي ُيعدون
حاصلين عليـه فـور وصولهـم.

الزميبابويـون العابـرون للحـدود بأعـداد كبيرة إىل جنـوب
أفريقيـا ( )13 – 2007والهايتيين املرشديـن يف منطقـة
األمـازون بالربازيـل ( .)2011وتعكـس هاتين املجموعتين
بعـض أمنـاط الهجـرة االقتصاديـة املعروفـة – البحـث عـن
الفرصـة االقتصاديـة و /أو ارتفـاع نسـبة املهاجريـن الذكـور
و /أو اسـتخدام مسـارات الهـروب .لكـن يشير العديـد
منهـم إىل أسـباب أكثر تعقيـداً عـن النيـة البسـيطة لتحسين
أوضاعهـم االقتصاديـة .ويف حين فـ ّر البعـض كالجئين،
رحلـت الغالبيـة كإستراتيجية للنجـاة مـن توابـع هشاشـة
الدولـة ،مبـا يف ذلـك تفشي األمـراض على نطـاق واسـع
والكـوارث الطبيعيـة والفقـر املدقـع .ويف هـذه السـياقات،
ينتهـي اسـتضعاف األشـخاص بصـورة تعـادل أو تزيـد عـن
اسـتضعاف الالجئين يف نفـس دولـة املقصـد.

يف حين أن الفئـات القانونيـة تكـون غير مالمئـة يف مواجهـة
الحقائـق املع ّقـدة ،تبقـى أوجـه االسـتضعاف متامثلـة ،دون
النظـر إىل الحالـة .وحيـث إنـه ال يتـم تصنيفهـم كالجئين أو
مهاجريـن اقتصاديين ،يواجـه العديـد مـن األشـخاص كثيري
التن ُّقـل السياسـات غير املالمئـة ونقـص املسـاعدة وانتهاكات
حقـوق اإلنسـان .ويف دول املقصـد ،يعتمـد موقفهـم على
سياسـات االسـتقبال املتذبذبـة واملح ّفـزة سياسـياً والنيـة
الحسـنة للمنظمات الدوليـة أو املحليـة واملنظمات غير
الحكوميـة ملسـاعدتهم .وكثيراً مـن األحيـان ،يفاقـم نقـص
املسـاعدة أو السياسـات غير املرتابطـة مـن االحتياجـات
اإلنسـانية ،مما يـؤدي إىل وجـود “فجـوة حامئيـة” حقيقيـة
لألشـخاص املعنيين ،باإلضافـة إىل التحديـات بالنسـبة
ملنظمات املسـاعدة والـدول .ويتعين على الـدول املواجهـة
لهـذه التدفقـات التك ُّيـف مـع سياسـات الهجـرة واللجـوء
لتفـادي االسـتضعاف املتزايـد واملحافظـة على حقـوق
األشـخاص والكرامـة اإلنسـانية.

الهايتيـون يف الربازيل

مؤخـراً ،تدخلـت أطبـاء بلا حـدود يف العديـد مـن املواقـف،
حيـث واجهـت أعـداد كبيرة مـن املهاجريـن قرسيـاً ،ممـن
تقاسـموا نفـس االحتياجـات وأوجـه االسـتضعاف ،إن مل يكن
نفـس خصائـص أو سـبب الرحيـل ،موقفـاً طبيـاً وإنسـانياً
ماسـاً .ومـن بين األمثلـة األكثر ظهـوراً يف الفترة األخيرة هم
ّ

واجهـت الربازيـل تدفقـاً غير نظامـي للهايتيين ،مـع دخـول
 3,814شـخص بصـورة رسـمية إىل حدودهـا األمازونيـة مـع
بيرو مـا بين عامـي  2010و .2012وقـد انتقلـت غالبيتهـم
عبر بيرو مبسـاعدة امله ّربين ،وذلـك بعـد السـفر بالطائـرة
إىل بنما أو اإلكـوادور .وإذا كانـت هجـرة الهايتيين ظاهـرة
جديـدةُ ،يقـدر أن واحـد مـن كل سـتة هايتيين يعيشـون
يف الخـارج ،كانـت تلـك هـي املـرة األوىل التـي تواجـه فيهـا
الربازيـل مثـل هـذه الظاهـرة .ويف عـام  ،2011أقامـت
“أطبـاء بلا حـدود” اسـتبياناً يف مدينـة تاباتينجـا الحدوديـة،
حيـث بقـي العديـد مـن الهايتيين مرشديـن ,وقـد أىت %40
ممـن خضعـوا لالسـتبيان مـن املناطـق املتضررة مـن زلـزال
ينايـر  2010يف هايتـي .وحتـى مـع إعلان  %84أن البطالـة
هـي سـببهم الرئيسي يف الهجـرة ،ميثـل الزلـزال الباعـث
الثـاين ( .)%56وذكـر  %69أنهـم متضررون جـراء الزلـزال،
مـع فقـدان  %51ملنازلهـم و %33ألفـراد أرستهـم .كما ذكـر
 %41أن انعـدام األمـن كان سـبباً يف املغـادرة أيضـاً .وحتـى
إنلـم ُيصنّـف الهايتيـون على أنهـم الجئين مبدئيين ،يقـ ّر
العديـدون باألزمـة اإلنسـانية يف هايتـي والعـبء الـذي
سـتفرضه العـودة القرسيـة على الدولـة يف سـياق التدمير
والنـزوح الناجـم عـن الزلـزال .ويف فربايـر  ،2010ح ّثـت
املفوضـة السـامية لألمـم املتحـدة لحقـوق اإلنسـان1
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واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين الدول
على التوقـف عـن إعـادة الالجئين غير املوثقين إىل هايتـي
ومنحهـم الحاميـة على أسـس إنسـانية ،وقـد تجـددت هـذه
الدعـوة يف عامـي  2011و.2012
وبعـد دعـوة األمـم املتحـدة يف  2010يف وقـت الزلـزال
للحاميـة املؤقتـة للمهاجريـن الهايتيين ،سـجلت الربازيـل
عـدد  300هايتـي موجـود على أراضيهـا ،وقدمـت لهـم
“التأشيرات اإلنسـانية” .غير أن السـلطات الفيدراليـة
عجـزت عـن تحديـد إطـار العمـل السـيايس فيما يتعلـق
بهجـرة الهايتيين ،معيقـة االسـتجابات يف الوقـت املناسـب
للتدفقـات الجديـدة مـن الهايتيين عنـد حـدود الربازيـل.
ومـع عـدم وجـود سياسـة واضحـة مف ّعلـة ،وعلى الرغـم
مـن قـرار الحكومـة بعـدم النظـر إىل الهايتيين على أنهـم
الجئـون ،مل ميلـك الهايتيـون يف تاباتينجـا أي بديـل بخلاف
نظـام اللجـوء للحصـول على الوثائـق املؤقتـة والحـق

هاييتيون تقطعت بهم األوصال يف قرية تاباتينغا الحدودية ،الربازيل.

يف العمـل وإمكانيـة مغـادرة تاباتينجـا .ومـع سـيطرة
الطلبـات الجديـدة على نظـام اللجـوء ،نجـم عـن التأخير
يف التعامـل معهـا والفصـل التـام لتاباتينجـا زيـادة مقلقـة يف
اسـتضعاف الالجئين واالحتياجـات اإلنسـانية .ومـع ترشدهم
ملـدة تتراوح مـا بين شـهرين إىل أربعـة يف تاباتينجـا ،بقـي
الهايتيـون دون عمـل وتكبـدوا الديـون لسـداد نفقـات
مسـاكنهم الفقيرة وغير الصحيـة .ووفقـاً السـتبيان “أطبـاء
بلا حـدود” ،تعين على الغالبيـة العظمـى العيـش يف
مسـاحة 1م 2والنـوم على األرض والحصـول املحـدود على
ميـاه الشرب والصرف وتنـاول وجبـة واحـدة يوميـاً التـي
كانـت توفرهـا الكنيسـة املحليـة .وقـد طالبـت الحكومـة
الفيدراليـة املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون
الالجئين بعـدم مسـاعدة الالجئين الهايتيين ،على الرغم من
وضعهـم الطالـب للجـوء ،يف حين جعلـت السـلطات املحليـة
مـن “املشـكلة الهايتيـة” قضيـة فيدراليـة .ويف هـذا السـياق
ً
تدخلا قصرياً،
لإلقصـاء الصـارخ ،أقامـت “أطبـاء بلا حـدود”

نرشة الهجرة القرسية 43

دول َّ
هشة

39

يوليو/متوز 2013

والـذي اسـتهدف تحسين ظـروف الحيـاة األساسـية وتقديـم
الدعـم للسـلطات املحليـة ملسـاعدة الهايتيين يف الحصـول
على الخدمـات األساسـية الربازيليـة ،مام نتـج عنه التسـجيل
الكامـل لكافـة املهاجريـن يف نظـام الرعايـة الصحيـة.
يف  13ينايـر  ،2012اتبعـت الحكومـة الربازيليـة ترشيعـاً
لتسـجيل كافـة الهايتيين املتواجديـن على أراضيهـا ،مما
سـمح بإعـادة توحيـد األرس .وقـد سـهّل هـذا القـرار
الهجـرة القانونيـة ،مـع منـح  100تأشيرة شـهرياً يف السـفارة
الربازيليـة يف هايتـي.

الزميبابويـون يف جنـوب أفريقيا

© أليساندرا فيالس بواس

يف حالـة مشـابهة ،عبر حـوايل مليـوين زميبابـوي الحـدود
إىل جنـوب أفريقيـا للفـرار مـن توابـع األزمـة السياسـية
واالقتصاديـة الطاحنـة يف بالدهـم يف أوائـل القـرن الحـادي
والعرشيـن .ويف حين شـهدت املنطقـة أنواعـاً مختلفـة مـن
الهجـرة العامليـة عبر وداخل الحـدود ،وأيضاً
تدفقـات الالجئين ،كانـت هجـرة الزميبابويين
خلال العقـد املـايض أكثر تعقيـداً .وكان
انعـدام األمـن الغـذايئ ونقـص الحصـول على
الخدمـات األساسـية مثـل الرعايـة الصحيـة
أسـباباً هامـة يف هجـرة الزميبابويين إىل
جنـوب أفريقيـا .ويف عـام  ،2009كانـت
زميبابـوي أكثر الـدول يف العـامل اعتماداً
على املسـاعدات الغذائيـة ،مـع اعتبـار أن
سـبعة مليـون شـخص مـن إجمايل تسـعة
ماليين يعانـون مـن انعـدام األمـن الغـذايئ.
وكان  %15مـن السـكان الراشـدين مصابين
مبـرض نقـص املناعـة املكتسـبة ( )HIVو%94
منهـم عاطلين عـن العمـل .ويف الوقـت ذاته،
واجهـت البلاد موجـة للكوليرا ،هـي األسـوأ
خلال خمسـة عشر عامـاً ،مـع انتشـار الوباء
الـذي أثـر على كافـة مقاطعـات الدولـة.
ومل يتمكـن نظـام الخدمـات العامـة الهـش
يف مواكبـة األمـر .وفـ ّر األشـخاص مـن هـذه
الظـروف البائسـة ،لتكـون النجـاة هـي
باعثهـم دومنـا شـك.
وقـد اعتبرت جنـوب أفريقيـا الزميبابويين
الوافديـن إىل حدودهـا كمهاجريـن اقتصاديني
طوعيين .وعبر العديـد مـن األشـخاص
الحـدود بصـورة غير نظاميـة وبقـوا غير

موثقين نظـراً لنقـص الحصـول عىل قنـوات الهجـرة القانونية
أو وضـع اللجـوء أو تدابير الحاميـة املؤقتـة .ويف عمليـات
الرتحيـل الجامعيـة ،مـن ينايـر حتـى يونيـو  ،2007أعـادت
السـلطات الجنـوب أفريقيـة حـوايل  102,413مهاجـر
غير موثـق إىل موطنهـم بزميبابـوي .وقـد دفعـت سياسـة
التهجير وآثارهـا بالزميبابويين “تحـت األرض” ،حيـث عـاش
العديـد منهـم يف ظـروف مر ّوعـة .وأعاقـت هـذه السياسـة
مـن جانـب الحكومـة ،باإلضافـة إىل غيـاب الوضـع القانـوين
وإجـراءات اللجـوء غير الفاعلـة ،الزميبابويين مـن الحصـول
على الرعايـة الصحيـة واملسـاعدات األخـرى.
ويف أبريـل  ،2009ويف ذروة العنـف االنتخـايب يف زميبابـوي،
قدمـت وزارة الداخليـة يف جنـوب أفريقيـا ،تحـت ضغـوط
مـن املنظمات غير الحكوميـة وجامعـات حقـوق اإلنسـان،
للزميبابويين “ترصيـح إعفـاء خـاص” مبوجـب قانـون الهجرة
وأوقفـت الرتحيلات وأقامـت عمليـة تسـجيل ووفـرت
تأشيرة دخـول مدتهـا  90يومـاً لحاملي جـوازات السـفر.
وعلى الرغـم مـن أن هـذه السياسـة الجديـدة تهـدف إىل
تزويـد كافـة الزميبابويين بالوضـع القانـوين ،مـع إقـرار
احتياجـات الحاميـة الخاصـة بهـم وعـدم عدالـة العـودة
القرسيـة ،مل ُين ّفـذ أبـداً ترصيـح اإلعفـاء الخـاص” .ونتيجـة
لهـذا ،اتجـه الزميبابويـون غير املوثقين مـرة أخـرى إىل
نظـام اللجـوء للحصـول على العمـل والتعليـم .وقـد أثقلـت
هـذه اإلستراتيجية كاهـل نظـام اللجـوء ،وأصبحـت جنـوب
أفريقيـا الدولـة ذات العـدد الكبير مـن طلبـات اللجـوء غير
املفصـول فيهـا يف العـامل.
انتهـى تعليـق الرتحيلات وعمليـة التوثيـق املعقـدة
للزميبابويين يف عـام  ،2011ومـرة أخـرى ،تعرضـت الغالبيـة
العظمـى مـن الزميبابويين إىل االعتقـاالت والتهجير.
وأصبحـت إجـراءات اللجـوء املسـتخدمة أكثر تقييديـة ،مـع
رفـض منـح األشـخاص غير املوثقين مـن كافـة الجنسـيات
الوصـول إىل بالدهـم ،وإرغامهـم على العبـور رساً ،مبـا
يسـمى “تحـت الجسر” .وتواجـدت العصابـات اإلجراميـة
“جومـا جومـا” بطـول الحـدود ،لتسرق متعلقـات املهاجرين
أو تعتـدي عليهـم جنسـياً ،وكان الرجـال ُيرغمـون على
اغتصـاب النسـاء املصاحبـات لهـن أو مواجهـة االغتصـاب
أنفسـهم .ومـن ينايـر  2010حتـى يونيـو  ،2011عالجـت
“أطبـاء بلا حـدود” ومركز توتوزيال يف موسـينا  481شـخص،
ممـن تـم اغتصابهـم أو إجبارهـم على االغتصـاب عنـد عبور
نهـر ليمبوبـو بين جنـوب أفريقيـا وزميبابـوي .وواجـه أغلب
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الضحايـا أيضـاً الصـور األخـرى مـن العنـف ،مبـا يف ذلـك
الضرب والخطـف.2

الحلـول الجزئية أو املؤقتة

هنـاك عـدد مـن العوامـل التـي أثـرت على االحتياجـات
اإلنسـانية للمهاجريـن يف هـذه السـياقات ،وهـي :الحصـول
على الوضـع القانـوين واحترام حقـوق اإلنسـان واسـتجابة
أنظمـة اللجـوء أو الهجـرة ملوقفهـم الخـاص .وكان كل تدخل
مـن ِقبـل “أطباء بلا حـدود” مدفوعاً بصـورة مبدئيـة بنقص
االسـتجابات األخـرى تجـاه احتياجـات هـؤالء املهاجريـن.
وتعـ ّرف سياسـات الهجـرة واللجـوء الخاصـة بالدولـة مـن
ً
مؤهلا للدخـول والبقـاء على أراضيهـا ،غير أن هـذه
يكـون
السياسـات قامئـة بصـورة عامـة على أطـر العمـل القانونيـة
مسـبقة اإلعـداد واملحـددة والتصنيفـات بـأن املخاطـر
أصبحـت أكثر رصامـة يف عاملنـا اليـوم .وبالنظـر إىل املوقـف
يف بعـض الـدول ،يف الـدول الهشـة كزميبابـوي وهايتـي ،على
سـبيل املثـال ،فهـل ميلـك السـكان أي خيـار بخلاف الهجرة؟
لألسـف ،قـد يؤثـر الخـوف مـن “عوامـل الجذب” على توفري
املسـاعدة ووضـع الحاميـة أكثر مـن حقيقـة احتياجـات
األشـخاص واسـتضعافهم.
وبعـد بعـض الوقـت ،أقـ ّرت الربازيـل وجنـوب أفريقيـا
بخصوصيـة أسـباب الهجـرة مـن هايتـي وزميبابـوي
والحاجـة لتكييـف السياسـات القامئـة .ويف كلتـا الحالتين،
عجـز اسـتخدام قنـوات اللجـوء وحدهـا عـن التعامـل مـع
االحتياجـات بصـورة عادلـة وفاعلـة .ويف حين أن هاتين
الدولتين منحتـا اإلقامـة الدامئـة أو التأشيرات اإلنسـانية
إىل األشـخاص األجانـب ،أدت هـذه اآلليـات إىل الحلـول
املوجهـة سياسـياً واملخصصـة للغـرض واملؤقتـة .وحتـى
ّ
مـع تسـجيل الربازيـل لعـدة مئـات مـن الهايتيين يف ينايـر
 ،2012ال يحـل هـذا موقـف املئات مـن الوافديـن املتأخرين
الذيـن يواجهـون نفـس ظـروف املعيشـة املتدنيـة عـن
املسـتوى .ومـع اسـتمرار الصعوبـات يف هايتـي ،ال ُيحتمـل
أن غالبيـة املهاجريـن الهايتيين األكثر اسـتضعافاً سـيحصلون
على التأشيرات يف هايتـي ،وسيسـتمرون يف الوفـود إىل
الربازيـل عبر الحـدود املختلفـة ،لكنهـم سـيواجهون نفـس
االحتياجـات.
اسـتهدف وضـع اللجـوء الخـاص املقترح يف جنـوب أفريقيـا
للزميبابويين توفير اإلقامـة ،وعجـزت تصاريـح العمـل عـن
حـل املوقـف ،نظـراً مـن األسـاس إىل املتطلبات غير الواضحة

أو عـدم حمـل مقدمـي الطلبـات لجـوازات السـفر .ومنـذ
انتهـاء هـذه العمليـة ،تواصلـت االعتقـاالت والرتحيلات
يف الظـروف دون املسـتوى التـي واجـه األشـخاص خاللهـا
املخاطـر الصحيـة مثـل االضطرابـات يف علاج مـرض نقـص
املناعـة املكتسـبة أو السـل الرئـوي أو التعـ ُّرض لألمـراض
املعديـة .واليـوم ،تشـهد جنـوب أفريقيـا تدفقـات مختلطـة
جديـدة لألشـخاص املسـتضعفني ،مبـا يف ذلـك الصوماليين
والكونغوليين مـن منطقـة كيفـوس التـي مزقتهـا الحـروب.
وبـدالً مـن مراجعـة سياسـتها كاسـتجابة للهجـرة القرسيـة،
تغلـق جنـوب أفريقيـا حدودهـا ومتنـع الوصـول إىل الحاميـة
الدوليـة وتخاطـر بالهجـرة القرسيـة وترغـم األشـخاص على
الدخـول عـن طريـق الوسـائل غير النظاميـة والخطيرة.
للمفاهيـم الناشـئة الجديـدة ،مثـل “هجـرة النجـاة” ،3ميـزة
تحديـد هـذه الفئـة مـن املهاجريـن قرسيـاً وتحـدي دقـة
أطـر العمـل القانونيـة الحاليـة عندمـا ،يف هـذه الحـاالت،
ُتوجـد هشاشـة الدولـة واالحتياجـات اإلنسـانية الهجـرات
األساسـية.
تشير تجـارب “أطبـاء بلا حـدود” يف الربازيـل وجنـوب
أفريقيـا واملناطـق األخـرى إىل التوابـع اإلنسـانية للثغـرة
الحامئيـة .وقـد أثبتـت سياسـات الدولـة املوضوعـة للغـرض
واملؤقتـة أنهـا غير مناسـبة كإجابات على الظاهرة املسـتمرة
والثابتـة .وهنـاك اآلن حاجـة عاجلـة لوضـع آليـات مرتابطـة
وقامئـة على االحتياجـات لتكييـف سياسـات اللجـوء والهجرة
مـع النـزوح ،كأحـد التوابـع طويلـة األجـل لهشاشـة الدولـة.
وبطريقـة أخـرى ،يخاطـر أكثر األشـخاص اسـتضعافاً يف العامل
بالبقـاء يف املوقـف املعقـد مـن هشاشـة الدولـة والسياسـات
التقييديـة واملسـاعدة غير املناسـبة ،مـع التوابـع الحقيقيـة
إىل حـد كبير على صحتهـم وكرامتهـم اإلنسـانية.
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