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الهجرة الهاييتية بعد الكارثة
ديانا توماز

األشـخاص الذيـن غـادروا هاييتـي بعـد الفـوىض التـي خلفهـا زلـزال عـام  2010مل يجـدوا على العمـوم التضامـن
واملسـاعدات اإلنسـانية الدوليـة ذاتهـا التـي شـهدوها يف بلدهـم بعـد الكارثـة.
تعرضـت هاييتـي عبر قرنين مـن الزمـن إىل رصاع سـيايس
معقـد وانقالبـات متالحقـة وحكومـات شـمولية وتدخلات
دوليـة خلفـت وراءهـا مؤسسـات ضعيفـة غير قـادرة إىل
حـد كبير على االسـتجابة إىل حاجـات السـكان .وتع َّلـم
معظـم الهاييتين االعتماد على أنفسـهم وبنـاء شـبكاتهم
الذاتيـة للدعـم ليـس يف املناطـق الحرضيـة والريفيـة يف
بالدهـم فحسـب بـل أيضـاً عبر الحـدود الدوليـة كوسـيلة
للتحايـل على مظاهـر االسـتضعاف الناشـئة عـن دولـة
َّ
هشـة.
وعندمـا رضب الزلـزال البلاد يف يناير/كانـون الثـاين 2010
 ،انهـارت البنيـة التحتيـة الهاييتيـة يف العاصمـة بـورت
أو برانـس واسـتجاب املجتمـع الـدويل بتقديـم جهـود
كبيرة لإلغاثـة واملنـح املاليـة الكبيرة بغيـة إعـادة بنـاء
البلاد .ومـع ذلـك ،مل يتمكـن آالف مـن الفاريـن مـن
البلاد بحثـاً عـن السلامة والبقـاء يف ذلـك الوقـت مـن
إيجـاد التضامـن واالسـتجابة اإلنسـانية ذاتيهما يف بلـدان
اللجـوء املحتملـة .ومثـاالن على ذلـك فرنسـا والواليـات
املتحـدة األمريكيـة اللتين كانتـا أكبر دولتين مانحتين
مرتبطتين ارتباطـاً كبيراً مـع مـايض هاييتـي وحارضهـا.
املهجريـن
فقـد اختـارت الدولتـان املذكورتـان عـدم قبـول َّ
قسراً يف أراضيهـا على أسـاس أنهـم مل يسـتوفوا الشروط
القانونيـة ليكونـوا الجئين فيهـا وذلـك مبوجـب اتفاقيـة
الالجئين لعـام  .1951بـل أبـدت كال الدولتين الحيطـة
والحـذر يف تجنـب احتمال التدفـق الجامعـي للهاييتيين
إىل أراضيهما .وفرضـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة
إغالقـ ًا بحريـاً على شـواطئها وكذلـك أغلقت فرنسـا حدود
غينيـا الفرنسـية التابعـة لهـا.

الهشاشـة كمسـبب للتَّهجري

تولـدت هجـرات هـؤالء الهاييتيين أساسـاً عـن هشاشـة
الدولـة الهاييتيـة ومـا تبـع ذلـك مـن عـدم قدرتهـا على
تأمين الحاجـات الرئيسـية ملواطنيهـا ،وازداد هـذا الواقـع
سـوء اً بالكارثـة الطبيعيـة التـي تعرضـت لهـا البلاد والتـي
ميكـن اعتبـار أنهـا سـبب مبـارش للتَّهجير لكنـه مل يكـن
الدافـع الحقيقـي غير املبـارش لهـا.

ورغـم َّ
أن التعريـف القانـوين الـدويل لالجئين ال يغطـي
الهجـرة الهاييتيـة مـا بعـد الكارثـة ،فقـد دعـا إعلان
قرطاجنـة حـول الالجئين لعـام  11984إىل توسـيع حاميـة
الالجئين يف أمريـكا الالتينيـة وأوىص بإدمـاج «األشـخاص
الذيـن فـروا مـن بالدهـم خوفـاً على حياتهـم أو سلامتهم
أو حرياتهـم أو تعرضـوا للتهديـد بسـبب العنـف العـام
أو بسـبب االعتـداءات األجنبيـة أو النِّزاعـات الداخليـة
أو االنتهـاكات الجسـيمة لحقـوق اإلنسـان أو أي مـن
الظـروف األخـرى التـي قـد أخلـت إخلا الً كبيراً بالنظـام
العـام».
ومـع َّ
أن ذلـك الصـك ليـس ملزمـاً بطبيعتـه فقـد دأبـت
كثير مـن دول أمريـكا الالتينيـة على تطبيـق هـذا
التعريـف الواسـع لالجئين يف ترشيعاتهـا الوطنيـة .وكانـت
الربازيـل أول دولـة يف تلـك املنطقـة تسـن قانونـاً خاصـاً
ضمنـت القانـون
حـول الالجئين وذلـك عـام  21997حيـث ّ
َّ
أحـكام اتفاقيـة قرطاجنـة التـي تنـص على أن االنتهـاكات
الجسـيمة وواسـعة االنتشـار لحقـوق اإلنسـان تشـكل
أسـباباً مرشوعـة ملنـح اللجـوء.
ومبـا َّ
املهجريـن
أن الربازيـل كانـت أيضـاً مـن وجهـات
َّ
َّ
الهاييتيين بعـد الزلـزال ،فقـد يتوقـع املـرء أن ذلـك
الترشيـع الوطنـي الواسـع حـول اللجـوء سـوف يكـون قـد
ضمـن حاميـة الهاييتيين وحصولهـم على صفـة للجـوء.
لكـنَّ اللجنـة الوطنيـة لالجئين (كـورين) وهـي الجهـة
الحكوميـة املخولـة بإصـدار القـرارات مبنـح صفـة اللجـوء
يف الربازيـل توصلـت إىل اسـتنتاج أ َّنـه مل يكـن مـن املمكـن
للمهجريـن الهاييتيين .ولخصـت
منـح صفـة اللجـوء
َّ
أسـباب رفضهـا َّ
بـأن الهاييتيين مل يكونـوا قادريـن على
إثبـات وجـود تهديـد على حياتهـم أو أمنهـم أو حرياتهم.
ومـع َّ
أن اللجنـة الوطنيـة لالجئين قـررت عـدم منـح صفـة
َّ
اللجـوء للهاييتيين فقـد رأت يف الوقت نفسـه أن الهاييتيني
يحتاجـون إىل نـوع مـن اإلذن الخـاص للبقـاء يف الربازيـل
نظـراً للوضـع الخطـر الـذي يعـم بالدهـم .ونتيجـة لذلـك،
ُمنـح بعـض الهاييتيين مـا يسـمى «بالتأشيرات اإلنسـانية»
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ولقـي ذلـك ترحيـب مـن بعـض الفاعلين كمفوضيـة األمم
املتحـدة السـامية لالجئين وعدتهـا موقفـاً يحتـذى بـه ،يف
حين انتقـدت عـدد مـن املنظمات القامئـة على العقيـدة
واملنظمات غير الحكوميـة الحقوقيـة ذلـك واصفـة إيـاه
باملوقـف الخجـول الـذي ال يرقـى إىل الحاميـة ذاتهـا التـي
متنحهـا صفـة اللجـوء.
ويف يناير/كانـون الثـاين  ،2012ونظـراً الرتفـاع أعـداد
الهاييتيين الوافديـن ،بـادرت الربازيـل يف تنظيـم وضـع
قرابـة أربعـة آالف هاييتـي ممـن دخلـوا البلاد قبـل
ذلـك التاريـخ يف حين أدخلـت نظامـاً للحصـص (الكوتـا)
لعـدد املهاجريـن الـذي ميكنهـا اسـتيعابه مـن هاييتـي.
ونتيجـة لذلـك ،وجـد مئـات الهاييتيين أنفسـهم عالقين
على الحـدود.
توضـح الحالـة الربازيليـة أنـه حتـى يف الحـاالت التـي
يوجـد فيهـا تعريـف وطنـي واسـع لشرط الالجئين،
َّ
فـإن الحصـول على الحاميـة الفعالـة أو تحقيـق الحلـول
َّ
الدامئـة للفاريـن مـن الـدول الهشـة أكثر صعوبـة
واعتماد اً على اإلرادة السياسـية مما عليـه الحـال
بالنسـبة «لالجئين التقليديين» .ومبـا َّ
أن هـؤالء الالجئني ال
ً
يسـتوفون التعريـف املعترف بـه عامليـا ملصطلـح الالجـئ
فذلـك يعنـي أنـه مـن السـهل خضـوع مطالـب الالجئين
بالحصـول على حقوقهـم وعلى الحاميـة إىل السـلطة
السـيادية للدولـة عنـد إصـدار القـرار حـول مـن يحصـل
على اللجـوء ومـن ال يحصـل عليـه.

طريـق عملي للتقدم نحو األمام

حتـى لـو مل يكـن للمهاجريـن الهاييتيين بعـد الكارثـة
حقوقـاً وفقـاً للتفسير األوسـع للحقـوق اإلنسـانية
واملسـاعدات اإلنسـانية ،فهـم مـع ذلـك يفتقـرون عمليـاً
إىل التغطيـة املناسـبة لهـم يف اإلطـارات الدوليـة الخاصـة
بحاميـة الالجئين .فحـاالت التَّهجير املرتبطـة بهشاشـة
الـدول ليسـت نـادرة الوقـوع يف الوقـت الحـارض .وإذا
مـا وضعنـا يف االعتبـار التعبئـة الدوليـة الكبيرة يف جهـود
اإلغاثـة وإعـادة اإلعمار إثـر زلـزال هاييتـي واملوقـف
األقـل كرمـاً تجـاه الهاييتيين الفاريـن مـن بلدهـم
املدمـرة ،علينـا أن نبحـث عـن الطـرق الكفيلـة للمحاولـة
املهجريـن
يف مواءمـة تعامـل املجتمـع الـدويل مـع أولئـك َّ
مـن البلـدان َّ
الهشـة.

وإحـدى هـذه الطـرق التأكيـد على الـدور الـذي قـد
ميثلـه هـؤالء املهاجـرون عنـد خروجهـم مـن بلدهـم يف
تحسين وضـع أهاليهـم الذيـن تخلفـوا عنهـم يف بلداهـم.
ويف تلـك الحالـة ،ميكنهـم مـن خلال الروابـط العابـرة
للقوميـات التـي يقيمونهـا املسـاعدة يف تخفيـف الوضـع
يف بلدانهـم األصليـة .ويبـدو هـذا املنطـق مناسـباً على
وجـه الخصـوص يف حاليـة هاييتـي التـي اعتمـد اقتصادهـا
اعتماد اً كبيراً جـد اً لعقـود على حـواالت املغرتبين .ويف
املهجـرون من إرسـال
مثـل هـذه الظـروف ،سـوف يتمكـن َّ
حواالتهـم إىل أرسهـم.
ومـن االستراتيجيات الفعالـة منخفضـة التكاليـف تلـك
التـي تسـعى إىل املسـاعدة يف إعـادة إعمار بلد هـش تأثر
بكارثـة طبيعيـة قـد تضـم مـن بين أوىل عنارصهـا تبنـي
الـدول املسـتقبلة لسياسـة للهجـرة تعترف باملهاجريـن
األكثر حاجـة للحاميـة والتـي تسـمح لهـم بالدخـول
إىل تلـك البلاد واالندمـاج محليـاً فيهـا .ومـا يجـب أن
تفعلـه البلـدان املسـتقبلة املشـا َركة يف منهـج تكميلي
للمسـاعدات.
ولهـذه الغايـة ،رمبـا تتبنـى البلـدان املسـتقبلة تفسيرات
أوسـع نطاقـاً لقوانينهـا الحاليـة حـول الالجئين أو تسـمح
باالسـتثناءات وإقامـة برامـج خاصـة أو منـح تأشيرات
خاصـة للفاريـن مـن الـدول َّ
الهشـة أثنـاء األوقـات التـي
يكـون فيهـا الفـارون يف وضـع اسـتضعاف خـاص .صحيـح
أن هـذا الحـل ليـس ً
َّ
حلا معياريـاً لكنـه واحد مـن الحلول
التـي تنسـجم مـع مامرسـات املسـاعدات اإلنسـانية
بتعريفهـا األوسـع فهـي تعنـي توسـيع املسـاعدات
اإلنسـانية بحيـث ال تقتصر على مجرد إرسـال املسـاعدات
إىل الخـارج بـل تسـمح أيضـاً
للمهجريـن قسراً بالدخـول
َّ
إىل بلدانهـا.
ديانا توماز  dianazacca@gmail.comطالبة يف الدراسات
العليا يف الجامعة الكاثوليكية البابوية ،ريو دي جانرييو،
الربازيل.
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