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ما هي التسمية السليمة؟
جايك بولوك

تزداد مؤسسية تنميط األشخاص املنتقلني .فرمبا يسمون «العامل املهاجرين» أو «الالجئني» أو
«األشخاص ا ُملتاجر بهم» .لكن تقاوم الخربات الحياتية لألفراد التصنيف املبسط.
ُت ّ
وضح الحدود بني الشخص ا ُملتاجر به والشخص
ا ُمل��ه� ّرب والالجئ واملهاجر املو ّثق واملهاجر غري
ا ُملو ّثق بشكل جاد يف املعاهدات الدولية والقانون
والسياسات املحلية ،لكن قد تنطوي عىل ذلك أيضاً
حقيقة أن حياة األشخاص هي أكرث تعقيداً من صفة
واحدة.
يعزي العامل املهاجرين من بورما يف تايالند سبب
هجرتهم إىل أسباب اقتصادية ،لكنهم أيضاً سيبحثون
الطبيعة األقل عمقاً والقمعية للدكتاتورية العسكرية
والظاهرة برسعة كسبب جذري للفقر والهجرة.
وميكنهم العودة لديارهم لكنهم يجدون من الصعوبة
العيش إن فعلوا ذلك.
ويستخدم هؤالء املهاجرين االقتصاديني الوسطاء
للوصول إىل ال��ح��دود التايالندية البورمية من
أجل تجنُّب األلغام األرضية ونقاط التفتيش ،ثم
يستخدمون الوسطاء يف تايالند إليجاد العمل ألنهم
بدون الوثائق ال ميكنهم السفر داخل البالد .ويجدون
الوظائف التي تتضمن العمل ملدة  10ساعات يومياً
يف مصانع املالبس كعامل محليني ويف األعامل اليدوية.
ويتلقى هؤالء من  2إىل  4دوالر يومياً (يف حني أن
الحد األدىن القانوين هو من  5إىل  7دوالر يومياً)
و ُيهددون بالتهجري إذا رفعوا أي مطالب بحقوقهم.
فهل ارتكب هؤالء املهاجرين جرمية التهريب وبذلك
يستحقون العقاب والطرد أم أنهم ضحايا االتجار
وبذلك يستحقون الحامية والتعويض؟ أم يتعني
احرتامهم كأشخاص مسؤولني عن حياتهم الخاصة
وعيش مجتمعاتهم؟
ولن يستطيع القانون ال��دويل االستجابة بفعالية
مع املجموعات غري املنتهية لخربات املهاجرين
عندما ال يتم التعامل مع القضايا الجذرية ،وعندما
تخلق بعض االستجابات بد ذاتها فئات جديدة
ل�لأف��راد .ويقوم بذلك من يصلون عرب القوارب
املتهالكة يف املياه غري اآلمنة ألنهم مستبعدون
من الطرق العادية والوسائل القانونية للسفر.
مقاومة التصنيف.
نظراً ألنظمة الحامية القانونية املختلفة لالجئني
واألشخاص ا ُملتاجر بهم والنقص العام أمام املهاجرين،
ُتعامل هذه املجموعات الثالثة كام لو كانت مبعزل
عن بعضها البعض .وهناك بالفعل مواقف وسياسات

تعمل عىل عزلهم ،ففي تايالند ،ال ُيسمح لالجئني
ا ُملعرتف بهم والبالغ عددهم  140000من بورما
والذين يعيشون يف املخيامت مبحاذاة الحدود
التايالندية البورمية مبغادرة املخيامت ،وبذلك ال
يتفاعلون مع أي من العامل املهاجرين من بورما أو
السكان املحليني التايالنديني .وحالياً ،يعيش حوايل
اثنني مليون عامل بورمي مهاجر يف تايالند ويعملون
شجعون عىل العيش يف مواقع عملهم.
بها ،بل و ُي ّ
كام يحيا عامل املصانع يف املدن السكنية ،حيث
يحصل مئات العاملني عىل مساحة حصرية وحيث
ُتغلق البوابات بإحكام مع متابعة أحد حراس األمن
باإلرشاف اليقظ عىل عدم دخول الغرباء إىل املجمع.
ويعيش عامل اإلنشاءات يف األكواخ يف ظل القصور
الفخمة التي يبنونها .و ُيقيد األشخاص ا ُملتاجر بهم
يف تنظيف املنازل الخاصة املعزولة والطبخ أو تحت
الطلب املستمر من جانب أرباب العمل املتعسفني
أو تحت الظروف الفظيعة عىل قوارب الصيد .وكال
الفئتني من املهاجرين معزولتان عن بعضهام البعض
ومنفصلتان عن املجتمع املحيل.
لكن ،وعىل الرغم من هذا اإلبعاد ،يتحرك العامل
املهاجرين والالجئني واألشخاص ا ُملتاجر بهم وامله ّربني
يف بعض األحيان معاً .وقد أماطت الغارة التي شنها
املسؤولون املناهضون لالتجار ملصنع تعبئة األطعمة
البحرية يف تايالند اللثام عن السكان النامئون يف
دعامات السقف لألشخاص ا ُملتاجر بهم يف حني عاش
العامل اآلخرين يف املصنع يف منطقة أخرى .وقد
يكون ببيوت الدعارة العاهرات الاليت يأتني للعمل
ويغادرون إىل منازلهم وهناك مجموعة متواجدة
باستمرار حتى وإن أردن املغادرة .ويعلم العامل
املهاجرين إذا كان هناك ضحايا ُمتاجر بهم بينهم،
وإذا ُمنح املهاجرين الحامية والضامنات أنهم لن
يخرسوا وضعهم القانوين أو يتم تهجريهم ،فقد
يكون العامل املهاجرين العبني أساسيني يف التعامل
مع موضوع االتجار .1ولالستشهاد مبثال قريب ،ويف
 24يناير  ،2011نرشت «بانكوك بوست» قصة حول
كيفية إبالغ عامل املهاجرين البورميني عن مصري
رجل أوكراين الذي ،كام يبدو ،تم احتجازه يف حالة
استعباد يف مصنع يف بانكوك ملدة  14عام .كام اعتنى
به العامل املهاجرين الذين عملوا يف املصنع ،وعندما
تركوا املصنع ،كتبوا إىل أرست��ه وأخ��ذوا مسؤويل
السفارة إىل املصنع لتحريره.

وسيساعد تجنب ثقافة التغايض عن صور استغالل
كافة العامل املهاجرين عىل ضامن ظروف العمل
املناسبة والكرمية ،وسيمكنهم أيضاً تحرير األشخاص
ا ُملتاجر بهم من االستغالل .فإذا أبلغ أحد العامل
املهاجرين عن أية صور لالستغالل أو اإلساءة دون
الخوف من التداعيات .وسيجد أصحاب العمل
أنه من الصعب االتجار باملهاجرين أو اإلساءة
إليهم ،وستتحسن ظروف العمل .وسيكون للعامل
املهاجرين املزيد من السلطة املفاوضة لتحسني
ظروفهم ،مع علمهم أن أصحاب العمل لن يتمكنون
من استبدالهم بالعاملة القرسية .فإذا تم النظر إىل
العامل املهاجرين عىل أنهم عوامل هامة يف الحرب
ضد االتجار ،بل يتعني االعرتاف بهم ودعمهم من قبل
الجامعات املناهضة لالتجار ،باإلضافة إىل الجامعات
املدافعة عن حقوق املهاجرين.

الجامعات املدافعة عن
حقوق املهاجرين

يف تايالند ،تعمل شبكة نسو ّية تطلق عىل نفسها
اسم «التبادل النسايئ» 2عىل جمع النساء املهاجرات
من كافة الخلفيات واإلثنيات والوظائف ،مبا يف
ذلك العامل اليدويني ونشطاء العمل واملعتقلني
السياسيني والعاهرات والالجئني ونشطاء حقوق
اإلنسان .وهن يلتقني شهرياً يف عدد من املواقع
املحاذية للحدود من أجل كرس الحواجز التي خلقتها
التصنيفات املختلفة؛ وذلك بغرض تنمية الوحدة
ووضع إسرتاتيجية جامعية لطرق تعزيز حقوقهن.
واليوم ،هناك ضغط عىل جامعات الحقوق من
أجل تعريف مواضعها الجغرافية وتعيني حدودها،
حيث تحدد الجامعات املناهضة لالتجار وجامعات
الالجئني واملهاجرين رسائلها الخاصة وخدماتها
ودعمها .وتتفاعل الحكومات والسكان املحليني
بشكل مختلف مع كل واحدة من هذه الجامعات.
ويف أحسن األح��وال ،يتم التسامح مع جامعات
املهاجرين ،ويف أس��وأ الظروف ،يتم حظرها من
ِقبل دول املنشأ .وال ترغب الدول «العاجزة» عىل
إظهار هذا العجز ،إذ أن الهجرة هي نتيجة مبارشة
لصور الفشل االجتامعي واالقتصادي ،وهم يفضلون
إخفائها.
وال ميكن لجامعات حقوق املهاجرين املؤسسة يف
تايالند إنشاء منظامت مامثلة يف دولة املنشأ بغرض
توعية املهاجرين بحقوقهم قبل املغادرة ،حيث تم
تجاهل هجرة ماليني من املواطنني البورميني خالل
العرشين عاماً املاضية من قبل النظام ،واضطر
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جميع املهاجرين إىل الرحيل دون أن يحملوا معهم
أي وثائق .ومنذ أوائل عام  ،2009وافق النظام عىل
إص��دار الوثائق (يف شكل جواز سفر مؤقت ،سا ٍر
فقط حتى عبور الحدود إىل تايالند) وذلك لبعض
املهاجرين .لكن مل يكن ذلك إال إجرا ًء إداري ً��ا ،ومل
تكن هناك أي إج��راءات مامثلة لتعليم املهاجرين
ومتكينهم .كام يكشف الالجئني أيضاً عن الفشل
السيايس واملدين ،وبذلك يعانون من ردة فعل مشابهة
من حكومات دول املنشأ .ومن ناحية أخرى ،تتلقى
الجامعات املناهضة لالتجار الدعم واالعرتاف الشعبي
بعملها عىل الرغم من مالقاتها يف الغالب ملشكلة
نقص التعاون الكامل من ِقبل السلطات املحلية التي
قد تشارك يف عمليات االتجار.
إال أن هناك استثناء واحد ،وهو أن النظام العسكري
يف بورما يبدو وكأنه مرحب باملناقشات والتغيريات
ح��ول مجموعة من املتاجرين معدومي الضمري
أو حول استغالل مواطنيه يف دولة أخرى .النظام
تعسف يف استخدام الحماّ لني والجنود
الذي طاملا ّ
األطفال وغري ذلك من صور العمل القرسي دخل
بحامس يف مبادرة ميكونغ الوزارية املنسقة ضد
االتجار ،باإلضافة إىل استضافة عدد من االجتامعات

والوعد مبكافحة االتجار من خالل فرض معايري
املنع واملقاضاة والحامية .وعىل العكس من العاملة
القرسية ،يسمح لهم إطار عمل مكافحة االتجار
بإلقاء اللوم عىل شخص أخر .كام أنه أيضاً يكافئ
ما تقوم به الحكومات املتسلطة من تنفيذ القانون
بالقوة واالعتقاالت والحبس .عالوة عىل ذلك ،فقد
تنال هذه األنظمة الثناء عىل الساحة الدولية عن
طريق تناول االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
ومنها االتجار ،حيث تبعد خطة عمل الحقوق عن
كونها أولوية بالنسبة لهم.
وتحتاج الجامعات املناهضة للمتاجرة وجامعات
الالجئني وحقوق املهاجرين إىل مواجهة هذا الرياء
بشكل مستمر ،هم يف حاجة إىل االنضامم لصفوف
من يكشفون الظروف املتسببة يف إرغ��ام األفراد
عىل مغادرة أوطانهم ،سواء كان ذلك نتيجة انتهاك
الحقوق االقتصادية أو السياسية أو املدنية .وعليهم
االتحاد يف معارضة األنظمة املق ّيدة للهجرة ،وذلك
يزيد من مخاطر تع ُّرض املهاجرين والالجئني إىل خطر
الوفاة واإلساءة واالتجار .كام أنهم يحتاجون التعاون
ملواجهة السياسات املستخدمة للتصنيف يف تفريق
األفراد وعزلهم ،والتي تجعل انعدام األمن واملؤقتية

جزء من حياة العديد من األشخاص .وعليهم االنضامم
لالتحادات والعامل املحليني لالحتجاج عىل استغالل
العامل اليدويني وعامل الخدمات املنزلية .ويجب
أن يبدأ املهاجرين من العامل والالجئني واألشخاص
ا ُملتاجر بهم والجامعات الداعمة لهم عىل إثارة
التسميات املخصصة لألفراد والتي تعكس جانباً
وتوقيتاً بسيطاً من حياة الفرد.
جايك بولوك ( )jackiezaw@gmail.comهي
مدير مؤسسة إم إيه يب ،وهي منظمة تايالندية غري
حكومية ،تهدف إىل تعزيز حقوق العامل البورميني
املهاجرين).)http://www.mapfoundationcm.org
تم اقتباس هذا املقال من مقال أطولُ ،نرش يف
أخبار التحالف الدويل ضد االتجار بالنساءhttp://
tinyurl.com/GAATW-Alliance-NewsJuly2010
 .1انظر« :فيام بعد زحام االتجار :خلق مكان للنساء ا ُملتاجر بهم»
جايك بولوك ،مجلة إيراوادي ،فرباير  ،2001العدد  ،9رقم 2
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=2140
 .2مدعومة من مؤسسة «إم إيه يب»

