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شامل أفريقيا والتهجري
يف عامي 2012-2011

النرشة للتوزيع املجاين فقط

www.fmreview.org/ar/north-africa

كلمة أرسة التحرير
مع اكتامل االستعدادات لطباعة هذا العدد ،ما زال لبلدان ما يسمى بالربيع العريب صدى كبري عىل
جميع األصعدة املحلية واإلقليمية والجيوسياسية .بدأت أحداث الربيع العريب يف بواكري عام 2011
ثم امتدت عرب شامل أفريقيا وكان لها تبعات كبرية موثقة جيداً لتتجاوز املنطقة التي وقعت فيها
وتصل إىل أفريقيا وأوروبا .وقد أدى النزاع يف ليبيا عىل وجه الخصوص إىل مواجهة الجهات الفاعلة
يف مجال املساعدات اإلنسانية والحامية لعدد من األوضاع املعقدة حيث كان الناس ينتقلون من
مكان آلخر ألسباب مختلفة ومتنوعة وكذلك اختلفت حاجاتهم من شخص آلخر.
يتطرق هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية إىل بعض التجارب والتحديات والدروس املستفادة
يف شامل أفريقيا إ َّبان الربيع العريب التي تجاوز أثر مضموناتها املنطقة ذاتها ووصل إىل مناطق
أخرى .ومع هذا العدد ،ننرش نسخة محدثة من ملحق نرشة الهجرة القرسية  2008حول “اإلسالم
وحقوق اإلنسان والنُّزوح”.
وننتهز الفرصة بتقديم الشكر إىل كل من املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئني والوزارة الفدرالية السويرسية للشؤون الخارجية لتقدميهم للدعم السخي يف نرش هذا
العدد من نرشة الهجرة القرسية .كام نتقدم بالشكر أيضاً إىل فرانك الكزو وخالد كورس مستشارينا
املتخصصني يف هذا املوضوع عىل مساعدتهم التي ال تقدر بثمن.
لقد نرشنا عدد شامل أفريقيا عىل االنرتنت بعدة أنساق مبا فيها امللفات الصوتية عىل املوقع التايل:
 www.fmreview.org/ar/north-africa.وهناك أيضاً قامئة موسعة باملحتويات عىل الرابط
التايلwww.fmreview.org/ar/NHQ39listing.pdf. :
ومع هذا العدد ،ننرش أيضاً نسخة مح َّدثة عن ملحق النرشة لعام  2008حول "اإلسالم وحقوق
اإلنسان والنُّزوح
َّ
ومرشد” وسينرش عىل
وسيضم العدد  40من نرشة الهجرة القرسية موضوعاً رئيسياً بعنوان “يافع
االنرتنت يف شهر يوليو/متوز .لالطالع عىل معلومات حول األعداد القادمة يرجى مراجعة الرابط
التايلwww.fmreview.org/ar/forthcoming :
كن عىل اط�لاع دائ��م -ميكنك االش�تراك يف تنبيهات الربيد اإلل��ك�تروين عىل الرابط التايل
 www.fmreview.org/ar/request/alertsكام ميكنك طلب ذلك مبراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين
أو االنضامم إىل صفحتنا عىل تويرت وفيسبوك.
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دروس إيجابية من الربيع العريب

أنتونيو غرتز

يتَّسم التَّهجري القرسي يف عامل اليوم بعدد من الخصائص منها :تعدد مسبباتها وعدم
القدرة عىل التنبؤ بها وضخامة أعداد الهاربني يف مدة قصرية ودمار مجتمعات
بأكملها ألجيال يف أغلب األحيان وكل ذلك يف غضون بضعة أيام .وسواء أكان
املهجرون عابرين للحدود أم نازحني داخلياً يف بلدانهم األصلية فغالباً ما يلقون كرماً
َّ
كبرياً من األفراد واملجتمعات املضيفة .ومع ذلك ،فإ َّنهم يف بعض األحيان يخفقون
يف الحصول عىل املساعدة الدولية الالزمة لرفع وطأة املعاناة عنهم أو عىل اإلرادة
السياسية لحل املأزق الذي علقوا به.

لقد أبقت تونس حدودها مفتوحة وذلك أمر يستحق املالحظة خاصة وأنها كانت
يف طور االنتقال من محنة “ربيعها العريب” .ويف تلك اللحظة ،انضم املجتمع الدويل
إىل القوات املحاربة وأرسلت الطائرات إلعادة العامل وعرضت عىل الالجئني أماكن
املهجرين للمرة الثانية من ليبيا البدء يف حياة جديدة.
إلعادة التوطني فيها لتمكني ّ
والبد من التأكيد عىل الرضورة الحاسمة لتوفري التنسيق واملساعدة والحامية يف
الوقت املطلوب حيث إننا نشهد انتشاراً للنزاعات الجديدة يف مايل وسوريا والسودان
ناهيك عن النزاعات “القدمية” كام يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والصومال
وأفغانستان .ولسوء الحظ فإنه يتعني علينا أن نكون قادرين عىل الرتكيز عىل أكرث
من قصة واحدة يف وقت نرى فيه العامل يتسبب يف نشوء التهجري بوترية أعىل
من رسعة إنجاز الحلول .كام َّأن هناك مشكالت سياسية أساسية تتطلب استجابة
سياسية َّ
ألن الوكاالت اإلنسانية كالوكالة التي أنتمي إليها عاجزة عن منع التهجري أو
إنهائه مبفردها .وقد أظهر التهجري من ليبيا أ ّنه باملستطاع تحقيق ذلك إذا ما توافرت
اإلرادة لدى املجتمع الدويل.

وميكن النظر إىل حالة التَّهجري من ليبيا عىل أنها منوذج مصغر لتلك الخصائص.
بدأت االحتجاجات يف ليبيا متأثرة بعمل فردي للمقاومة يف جارتها تونس ،لكن
تلك االحتجاجات قوبلت باالضطهاد ويف نهاية فرباير /شباط أصبحت نقاط العبور
عىل الحدود التونسية تستقبل أكرث من ألف شخص يف الساعة بعد أن كانت سابقاً
تستقبل رسمياً ألف شخص يف اليوم الواحد .لقد هُ جرت مجتمعات بأكملها تاركة
وراءها منازلها و”تحويشات العمر” أما األوفر حظاً فقد متكنوا من حمل بعض
متعلقاتهم كفرش النوم والبطانيات .واملشاهد التي وقفت عليها خالل زيارايت
للحدود خالل األزمة الليبية كانت مصدراً لإلحباط مع وجود تلك الحشود الخائفة
التي مل تعرف أين تذهب والتي ما زالت وقتها تعاين من صدمة العنف الذي هربوا
منه واملجهول الذي ينتظرهم.

نج َز ولتسليط الضوء عىل
أرحب بهذا العدد من نرشة الهجرة القرسية للبحث فيام ُأ ِ
ما تبقى من تحديات ،والبد لنا يف إطار عملنا املشرتك نحو الحصول عىل االستجابات
والحلول السياسية بأسلوب منهجي منتظم أن نتعلم من مثل هذه الدروس.

أما استجابة املواطنني التونسيون العاديني فقد كانت مث ًال يف اإليثار .لقد َش ُ
هدت
املهجرين منازلهم وأرضهم ،ورأيت أيضاً آخرين يتجشمون عناء
ورأيت قرىً ُتشارك َّ
التنقل ألميال عدة من أجل إحضار الشطائر للعالقني يف تلك الحشود عىل الحدود.

أنتونيو غرتز ،املفوض السامي ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني .ملزيد من
املعلومات ،يرجى االتصال بأدريان إيدواردز ،رئيس قسم اإلعالم واملحتوى لدى
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني edwards@unhcr.org

شمولية املنظور
ويليام لييس سوينغ

هجرين من
تعد منارصة حقوق اإلنسان وكرامة املهاجرين واألشخاص ا ُمل َّ
أهم تحديات هذا القرن .فقضايا الهجرة معقدة ومتعددة يف جوانبها،
وتتسبب يف ظاهرة ال يقل حجمها عن العوملة يف القطاعات االقتصادية
والسياسية والثقافية إىل درجة ال ُيستهان بها .وتساهم انتهاكات حقوق
اإلنسان والنزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية والتغريات املناخية املتزايدة
والتدهور البيئي يف هذه املوجة غري املسبوقة يف التنقل اإلنساين.
ويتولد عن األزمات املعقدة التي أثارتها األسباب البرشية و /أو اإلنسانية
يف تخبط التنقالت القرسية السائدة لألشخاص ،إما داخلياً أو عرب الحدود،
وال يجعل ما سبق بعض السكان مستضعفني بصورة كبرية فحسب ،بل إن
لذلك أيضاً مضمونات دامئة عىل املجتمعات واالقتصادات والتنمية والبيئات
واألم��ن والحوكمة .وهناك اع�تراف متنام بأن الفئات القانونية الحالية
لألشخاص املتأثرين بالكوارث ،كالالجئني أو النازحني داخلياً ،ال يتفهمون
بشكل كامل الظروف املختلفة لألشخاص يف أوضاع األزمات والسبل املتعددة
التي ينتهجها األشخاص للفرار من تلك األوضاع كام أنهم ال يتفهمون اختالف
طبيعة الظروف مبرور الوقت.
هجرين
فعىل سبيل املثال ،قد تعجز التوجهات املر ّكزة فقط عىل األشخاص ا ُمل َّ
يف توضيح الحقائق األخرى مثل االستضعاف املتزايد لألشخاص غري القادرين

عىل الهجرة يف أوقات األزمات واآلخرين العالقني بالظروف الخطرية .وميكن
لوضع التنقل املتعلق باألزمات يف سياق أوسع أن يلقي الضوء عىل العوامل
الهيكلية الكامنة التي تقرر سلوكيات هجرة األشخاص قبل وخالل وبعد
األزمات ،مع تعزيز األساليب الفعالة لحامية ومساعدة األشخاص املتأثرين
وضامن حقوقهم اإلنسانية .وتظهر األحداث الواقعة يف شامل أفريقيا ،خاصة
األزمة الليبية ،الحاجة والقيمة املضافة للنظر إىل األزمات من وجهة نظر
التنقل ،أي ما نطلق عليه يف منظمة الهجرة الدولية “أزمة الهجرة”.
واستكام ًال ألطر عمل االستعدادية واالستجابة وصور التعايف اإلنسانية
الخاصة باألزمات املقعدة ،يتناول منهج إدارة الهجرة جميع املراحل
املتعلقة باالستجابة للكوارث من وجهة نظر التنقل البرشي .ويتعلق أحد
أهم التحديات الباقية بتنسيق الدول بني بعضهم ومع املؤسسات التي متلك
التفويض والبنية لالستجابة لهذه الكوارث .وتأخذ منظمة الهجرة الدولية
بزمام القيادة يف مراجعة األنظمة واآلليات التشغيلية لتحسني االستعدادية
واالستجابة ألزمات الهجرة.
ويليام لييس سوينغ هو املدير العام ملنظمة الهجرة الدولية
 www.iom.intوملزيد من املعلومات حول املنظمة ،يُرجى االتصال بجان
فيليب تشاوزي pchauzy@iom.int
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الهجرة والثورة

هاين دي هاس وناندو سيغونا

مل ُيحدث الربيع العريب تغيرياً جذرياً يف أمناط الهجرة يف منطقة البحر املتوسط ،وال يعمل املسمى “أزمة الهجرة” عىل إنصاف الحقيقة املركبة
والطبقية.
منذ اندالع االنتفاضات الشعبية يف شامل أفريقيا والرشق األوسط ،انشغلت وسائل اإلعالم
والساسة يف أوروبا مبشهد قدوم “املد العايت” للشامل أفريقيني إىل أوروبا .لكن افتقدت
هذه التوقعات املحسوسة إىل األسس العلمية ،ومل يكن مدهشاً أنها ظلت توقعات مل ُترتجم
حقيق ًة عىل أرض الواقع.
ومع ذلك ،لعبت الهجرة بأشكالها املتعددة دوراً أساسياً يف االنتفاضات التي انترشت عرب
هذه املناطق .وليست صفوف املركبات الفا ّرة من املدن والقرى املحارصة يف ليبيا والعامل
املهاجرين املنتظرين إعادتهم ألوطانهم يف مراكز االحتجاز يف مرص وتونس والقوارب
املكتظة بالتونسيني والقادمني من الدول األفريقية جنوب الصحراء عرب البحر املتوسط إىل
جزيرة المبيدوسا والعديد من املهاجرين املرصيني وطلبة الجامعات العائدين إىل القاهرة
لالنضامم إىل االحتجاجات يف ميدان التحرير إال أمثلة قليلة عىل صور تقاطع التنقل البرشي
مع األحداث يف شامل أفريقيا.
وال تعد أحداث الهجرة األخرية أثراً جانبياً للثورات ،وتلزم مراعاة الروابط املحتملة بني
الفرص املتناقصة للهجرة من شامل أفريقيا إىل االتحاد األورويب (نتيجة لألزمة االقتصاية
وتشديد السيطرة عىل الحدود) واإلقصاء والكراهية للشباب املحروم من حقوقه من ناحية
واالحتجاجات الشعبية يف تونس ومرص وليبيا والجزائر واملغرب من ناحية أخرى.
وبداي ًة ،فمن املفيد أن من ّيز بني االحتجاجات نفسها واالنتقال الالحق لألنظمة السياسية
الجديدة وتدعيمها .فهذا يساعد يف إيجاد رؤية عامة وواضحة ألمناط التنقل .وقد تداخلت
الصور املختلفة للهجرة والتَّهجري القرسي مع االحتجاجات الشعبية مبرور الوقت وأيضاً مع
مناذج املشاركة املتبعة يف هذا املوقف السيايس رسيع التغري من ِقبل الوكاالت الدولية التي
ستُغ َّيب يف املسمى العام “الربيع العريب”.

من الشواطئ الشاملية

“يف  ،2011أضاع االتحاد األورويب فرصة تاريخية للربهنة عىل التزامه تجاه األسس التي ُبني
عليها .وكأننا نقول لهم“ :رائع أنكم قمتم بثورة وتودون اعتناق الحرية لكن ،لكن عليكم
بجميع الطرق (املمكنة) أن تبقوا حيث أنتم ،فنحن نعاين من أزمة اقتصادية البد أن نتعامل
معها( ”.سيسيليا ماملسرتوم ،املفوضة األوروبية للشؤون الداخلية).
يعكس هذا القول املقتبس عن محارضة عامة يف جامعة هارفارد يف أبريل/نيسان 2012
التقييم الرصيح والواضح لغموض استجابة االتحاد األورويب ودوله األعضاء تجاه تدفقات
الهجرة املرتبطة بعدم االستقرار السيايس وانعدام األمن االقتصادي يف شامل أفريقيا والرشق
األوسط .وتلقي الوثائق وبيانات السياسات وأوراق املواقف التي أصدرتها مؤسسات
االتحاد األورويب خالل العام املايض الضوء عىل القلق بخصوص رحيل الشامل أفريقيني نحو
الشواطئ الشاملية للبحر األبيض املتوسط .ومع أن هذا الرحيل مل يحدث أبداً ،فمن املؤكد
أن الصورة القوية “للغزو” قد تخللت املفاهيم العامة واالستجابات السياسية للدول أعضاء
االتحاد األورويب ،مع اكتساب جزيرة المبيدوسا اإليطالية لوضع فريد.

محصورة يف الثنائية غري الصحيحة بل املضللة للهجرة “املنتظمة” و”غري املنتظمة” (حتى
وإن كان ذلك بشكل مرن) .وال تزال مركزية فرض الهجرة والسيطرة أساسية ،وكذلك الدور
املعزز لوكالة “فرونتكس” 2التي شهدت زيادة موازنتها التشغيلية من  6.3مليون يورو عام
 2005إىل حوايل  42مليون يورو يف  2007حتى صعدت إىل  87مليون يورو بحلول عام
 ،2010ممثلة لهذه األولوية .وتعد حقيقة أن الوفيات يف البحر ُقدرت بحوايل  2000مهاجر
يف عام  2011وحده (وفقاً ملجلس أوروبا) يف الوقت الذي أصبح فيه البحر األبيض املتوسط
واحداً من أكرث املناطق يف العامل التي تشهد وجود الجامعات املسلحة وخفراً يف الوقت
نفسه تذكري مبديئ للهوة بني أحاديث االتحاد األورويب واملامرسة
الفعلية حول اإلمناء وحقوق اإلنسان.
وقد أدت االضطرابات االجتامعية والسياسية والدفعة الشعبية نحو
اإلدارة األكرث دميقراطية يف شامل أفريقيا إىل إرباك العالقة والتعاون
الوثيقني بخصوص قضايا الهجرة بني الحكومات األوروبية والشامل
أفريقية .وخالل السنوات السابقة للثورات ،رأى النظراء األوروبيني
والشامل أفريقيني أن مشكلة عبور الحدود الخارجية ألوروبا من
ِقبل “غري املرغوب فيهم” بادئة يف التغلب عليها عىل األقل ،إن
مل يتم حلها .وباإلضافة إىل أنظمة الهجرة الزائدة يف التقييدَ ،ب َّر َر
االتحاد األورويب السيطرة عىل الحدود مع دول شامل أفريقيا
من خالل عدد من املبادرات مثل االتفاقيات الثنائية بني النظام
الليبي السابق أو تونس وفرنسا أو املغرب وأسبانيا .وبدالً من وقف
الهجرة ،زاد ذلك من السمة غري املنتظمة للهجرة وأدت إىل التنوع الجغرايف لسبل الهجرة
الربية والبحرية يف ومن أفريقيا ،مام زاد من تكاليف وخطورة الهجرة عىل املهاجرين ،مع
زيادة ضعفهم أمام االستغالل واملعاناة .والبادي ،أن صنّاع السياسة باالتحاد األورويب ال
يراعون هذه اآلثار الجانبية إال ما ندر.

من الشواطئ الجنوبية

كشف مئات اآلالف من العامل من من الدول األفريقية جنوب الصحراء واملهاجرين
اآلخرين املرشدين يف أرجاء ليبيا خالل الحرب األهلية ،ممن سعوا إىل اللجوء عرب الحدود
املرصية والتونسية ،نطاق الهجرة فيام بني الدول األفريقية إىل العامل بأرسه .وعىل العموم،
هُ ِّج َر العامل املهاجرين من أكرث من  120دولة خالل النزاع.
وقد تجاهلت الرؤى ﺫﺍﺕ املركزية ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ حول الربيع العريب التأثري الكبري للربيع العريب
عىل دول املنشأ .وهذا ال يرجع فقط إىل الدور املحتمل الذي لعبه العائدون يف العنف
السيايس الحادث مؤخراً يف دول مثل مايل ،لكن أيضاً إىل حقيقة أن العديد من األرس يف
الدول الفقرية محرومة اآلن من الدخل القادم من الحواالت بعد عودة العامل املهاجرين من
ليبيا .ويف العديد من الحاالت ،عاىن املهاجرون العائدون من انعدام األمن.
وكان العديد من النازحني عامالً مهاجرين ممن عاشوا يف ليبيا لسنوات .ويف أعقاب الرصاع،
حاول الكثريون منهم العودة للوطن ،مع تجاهل فكرة أن الربيع العريب سيتسبب يف الرحيل
الجامعي إىل أوروبا.

كام برهنت استجابة االتحاد األورويب أيضاً للهجرة املرتبطة بالرصاع يف شامل أفريقيا عىل
التوتر القائم بني األبعاد الداخلية والخارجية إلدارة الهجرة .وقد حاولت الدراسة حول
“توجه االتحاد األورويب نحو الهجرة واالنتقال” ( 1)GAMMيف نوفمرب/ترشين الثاين 2011
إعادة صياغة موقف االتحاد األورويب حول أربعة دعائم “جميعها مهم” ،هي :تسهيل
الهجرة املنتظمة والتنقل ومنع وتقليل الهجرة غري املنتظمة واإلتجار بالبرش وتعظيم تأثري
التنمية وتعزيز الحامية الدولية “وتدعيم البعد الخارجي لسياسة اللجوء”.

لكن أكرث الجامعات استضعافاً تألفت من املهاجرين والالجئني الذين مل يتمكنوا من العودة
نظراً لخطورة ذلك و/أو لعدم توافر املال الكايف معهم ونقص االتصاالت لتسهيل رحلتهم.
وقد أصبحوا عالقني يف الوضع الذي أصاب باحث الهجرة جورغني كارلينغ بوصفه عىل أنه
“تنقل غري طوعي”.

ويف حني أن هذه خطوة يف االتجاه الصحيح عن طريق التح ُّول من التح ُّيز الفردي بخصوص
القضايا األمنية ،ال تزال الدراسة الخاصة بتوجه االتحاد األورويب نحو الهجرة واالنتقال

ومل يتطلع اآلخرون بالرضورة إىل العودة ،حيث ف ّروا من انعدام األمن واالضطهاد والحرمان
يف دولهم ،وغالباً ما عاشوا يف شامل أفريقيا والرشق األوسط لسنوات وعقود .ويشمل ذلك
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املهاجرين من الدول األفريقية جنوب الصحراء والطوارق يف ليبيا والعراقيني والفلسطينيني
والصوماليني يف سوريا والسودانيني والصوماليني يف مرص .وقد ساهمت االضطرابات السياسية
واألزمة االقتصادية وزيادة تكاليف املعيشة والبطالة وزيادة انعدام األمن (نظراً لقلة االنتشار
الرشطي) يف زيادة استضعاف هذه الجامعات أكرث مام كانت عليه أص ًال.
وقد انحرصت الهجرة بصورة واسعة يف ليبيا ،ومل تكن هناك أي زيادة كبرية يف الهجرة من
دول شامل أفريقيا .كام ُسهلت الزيادة يف املهاجرين التونسيني عن طريق قلة انتشار الرشطة
خالل الثورة ،لكنها تجسدت يف التقليد املعروف كثرياً بالهجرة غري املنتظمة بالقوارب إىل
أوروبا والتي ُوجدت منذ فرضت دول جنوب أوروبا عىل التأشريات عىل القادمني من دول
شامل أفريقيا ،حوايل عام .1991

الثورة والهجرة

من غري املحتمل أن تغري الثورات أمناط الهجرة طويلة األجل بصورة جذرية .وأدت نفس
العمليات التي أوجدت الظروف لقيام الثورات إىل الهجرة أيضاً .ومن املمكن أن تعزز
كلتا الظاهرتني إحداهام األخرى .وقد منا يف املنطقة جيل جديد،
عىل درجة كبرية من الوعي والتعليم ويحمل طموحات أكرب ويعي
الفرص املتاحة يف مناطق أخرى والظلم الواقع يف أوطانهم أكرث من
أي جيل آخر ،لكنهم يف نفس الوقت يشعرون بالرفض والغضب نظراً
الرتفاع مستويات البطالة والفساد واملحاباة والكبت السيايس.

UNHCR/F Noy

إن العرص اآلت لألجيال الجديدة والغريبة والواعية من الشباب
والشابات الغاضبني يزيد من إمكانية الهجرة والثورات للمجتمعات
العربية .حتى مع السيناريوهات األكرث تفاؤالً ،فليست فكرة توقف
الهجرة محتملة ،مثلها يف ذلك مثل الهجرة الجامعية إىل أوروبا.
وبالتأكيد ،يبدو أن لدول معروفة ومحرومة مثل مرص إمكانية
الهجرة خالل السنوات القادمة .لكن يعتمد رحيل هؤالء املهاجرين
إىل أوروبا أو مناطق أخرى بصورة أساسية عىل مستقبل النمو
االقتصادي يف أوروبا وغريها .ويف نفس الوقت ،فإن املحتمل هو استمرار اقتصاد النفط
الليبي يف االعتامد عىل العاملة املهاجرة ،وقد بدأ املهاجرون املرصيون والقادمون الدول
األفريقية جنوب الصحراء بالفعل يف العودة إىل هناك.

نقطة الحدود
يف السلوم يف
املنطقة املحرمة
بني ليبيا ومرص

وبالنسبة للنُخب السياسية يف املنطقة ،لعبت الهجرة دوراً هاماً كصامم أمان ،حيث خففت
فرص الهجرة إىل الخارج من معدالت البطالة والسخط والضغوط السياسية الداخلية من

أجل اإلصالح .والوارد أن نقص فرص الهجرة هذه قد ح ّول االهتامم والغضب إىل الداخل
وقلب التوازن لصالح القوى الثورية .عالوة عىل ذلك ،لعبت املعتقالت السياسية واملهاجرين
دوراً هاماً يف دعم الثورات ،خاصة يف تونس ومرص.
ماذا سيكون أثر اإلصالحات السياسية ورمبا النامذج األكرث دميقراطية لإلدارة عىل الهجرة
وسياستها؟ ويرى بعض املراقبني أن الطبيعة األكرث محافظة وإلهاماً من الناحية الدينية
للحكومات الحالية واملستقبلية قد تؤدي إىل زيادة تطلعات الهجرة بني العلية العلامنية
واألقليات والنساء ،ممن قد تتعرض حقوقهم للتعدي عليها.
ومن ناحية أخرى ،فإن الزيادات املحتملة يف احرتام الحكومات لحقوق اإلنسان ملواطنيهم
رمبا تدفع أيضاً باملجتمعات يف شامل أفريقيا ألن تصبح أكرث متعناً وانتقادية للذات تجاه
الخوف من األجانب وانتهاكات حقوق املهاجرين والالجئني وجعل حكوماتهم أقل رغبة يف
التعاون مع سياسات الهجرة القامئة عىل األمن يف الدول األوروبية.
هاين دي هاس  hein.dehaas@qeh.ox.ac.ukمدير مشارك ملعهد الهجرة الدولية
 www.imi.ox.ac.ukوناندو سيغونا  nando.sigona@qeh.ox.ac.ukهو مسؤول
رئييس للبحوث يف مركز دراسات الالجئني www.rsc.ox.ac.uk

يعكس هذا املقال مناقشات ورشة العمل تحت عنوان “الربيع العريب وما وراءه:
التنقل البرشي والهجرة القرسية واالستجابات املؤسسية” التي عقدها مركز
دراسات الالجئني ومعهد الهجرة الدولية وبرنامج أكسفورد للشتات يف جامعة
أكسفورد يف مارس/آذار .2012
www.rsc.ox.ac.uk/publications/rsc-reports/wr-arab-spring-beyond120612.pdf/view
خدمة البودكاست متاحة عىل
www.forcedmigration.org/podcasts-videos-photos/podcasts/arabspring-and-beyond
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v9.pdf .1
 .2الوكالة األوروبية إلدارة التعاون التشغييل عىل الحدود الخارجية لدول االتحاد األورويب األعضاء.

أطر عمل الحامية القانونية

متارا وود

يعمل التَّهجري واسع النطاق املرتبط باالنتفاضات الشعبية األخرية يف شامل أفريقيا عىل دعم وتحدي دور آليات الحامية القانونية.
ألكرث من  60عاماً ،قدمت اتفاقية  1951الخاصة بوضع الالجئني (اتفاقية الالجئني لعام
هجرين .وهي متثل مصدراً مه ًام
 )1951حجر األساس لتوفري الحامية الدولية لألشخاص ا ُمل َّ
لحامية الكثريين ممن فروا من االنتفاضات الشعبية يف شامل أفريقيا ،مع مصادقة العديد
من دول الوجهة مثل مرص وتونس والجزائر وإيطاليا ومالطة 1عليها.
إال أن السياق األوسع لتهجري الشامل أفريقيني يلقي مزيداً من الضوء عىل بعض القيود
الخاصة باالتفاقية بخالف التعريف املحدود والفني لالجئ الذي قد يستثني العديد من
األشخاص الذين هم يف حاجة فعلية للحامية .ولن يتضمن تعريف االتفاقية األشخاص
الفارين من العنف املعمم أو النزاع املسلح نظراً لعدم قدرتهم عىل إقامة رابط بني مخاطر
األرضار التي يتعرضون لها وأحد األسس الخمس املحددة لالضطهاد .وباإلضافة إىل ذلك،
ينحرص مفهوم الالجئ الوارد باالتفاقية عىل األشخاص الذين ينتابهم خوف راسخ من
االعتقال فقط ،فيام يتعلق بالدول التي يحملون جنسياتها .وال يستطيع األشخاص ممن
ُيطلق عليهم “مواطني دولة ثالثة” ،مبا يف ذلك العامل املهاجرين والالجئني من الدول
األخرى الذين يعيشون ويعملون يف دول شامل أفريقيا وقت الثورات ،الحصول عىل الحامية
وفقاً التفاقية الالجئني ،حسب خوفهم من وقوع الرضر لهم يف هذه الدول.

وبالنسبة لألشخاص الواقعني خارج نطاق اتفاقية الالجئني ،فإنه ميكن للعديد من التطورات
هجرين قرساً أن تقدم مصدراً بدي ًال للحامية .وتعد اتفاقية منظمة
الالحقة يف حامية ا ُمل َّ
الوحدة األفريقية الحاكمة للجوانب الخاصة من مشكالت الالجئني يف أفريقيا لعام 1969
(اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  )1969أحد هذه املصادر التي تستهدف التعامل
مع جوانب حامية الالجئني األفريقية والتي ال تتناولها بدقة اتفاقية  .19513وبصورة أساسية،
فإن تعريف اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  1969لالجئ يتضمن الحامية يك يشمل
أي شخص “ اضطر إىل مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إىل مكان آخر خارج مسكنه األصيل
أو الوطني ،وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتالل أو هيمنة أجنبية ،أو بسبب حوادث تخل
إخالال خطرا بالنظام العام( “ ،مادة  .))2( 1ويشتمل ذلك عىل التهجري الناتج عن أوضاع
الرصاع واسع النطاق ،كام كان الحال يف ليبيا.
وكام الحال يف اتفاقية الالجئني لعام  ،1951يستفيد الالجئون وفقاً التفاقية  1969أيضاً من
مبدأ عدم اإلعادة القرسية الذي يحول دون إعادتهم إىل املنطقة التي تتهدد فيها “حياتهم
أو سالمتهم البدنية أو حريتهم” .كام أنهم يستفيدون من النطاق الشامل لحقوق الالجئني
املوضحة يف اتفاقية  ،1951عىل الرغم من أن اتفاقية  1969نفسها ال تتضمن قامئة مقارنة
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دخل يف أعراف القانون الدويل العام ،لذلك ،فإن االلتزام بعدم إعادة األشخاص إىل األماكن
التي سيتعرضون فيها لألذى ملزم عىل كافة الدول ،مبا فيها الدول التي ليست طرفاً يف أي
من املعاهدات املعنية.

خارج شبكة الحامية

UNHCR/A Branthwaite

رجل تونيس يعيد جوازات السفر إىل الجئني بنغالديشيني الذين احتجزهم الجيش التونيس وقت عبورهم الحدود.

مكملة” ملا سبق متثل أساساً
للحقوق َّ
فإن ذكرها رصاحة لنيتها بأن تكون اتفاقية “إقليمية َّ
ً
قوياً لتزويد الالجئني بالحقوق املتساوية وفقا لكال التعريفني.
ويف حني أن نطاق تعريف الالجئ باتفاقية  1969هو أشمل من نظريتها لعام  ،1951فإنه
يفرض التزامات الحامية عىل الدول األفريقية فقط وال متتد لتشمل أكرث من  45000شخص،
ممن عربوا البحر األبيض املتوسط إىل أوروبا والذين يجب أن يعتمدوا عىل التعريف األضيق
التفاقية  1951لوضع الالجئني .وحتى يف أفريقيا ،فإنه ميكن رفض إعطاء الالجئني حسب
اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية الفرصة للوصول إىل الحلول الدامئة مثل إعادة التوطني التي
ال ُتتاح بصورة عامة إال لالجئني ،بحسب اتفاقية .1951
وتخضع صفة الالجئني يف كل من اتفاقيتي  1951و 1969إىل االستثناءات ورشوط توقيف
الصفة لكل منهام ،والتي مت ّكن من رفض منح الوضع املحمي لالجئني عند ارتكاب الالجئ
لجرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية أو أي
جرمية أخرى خطرية غري سياسية 4أو قد ُتزال
تلك الصفة إذا ما “انتهت الظروف التي اعترُ ف
تنطبق اتفاقية الالجئني لعام  ،1951إىل جانب
بالشخص مبوجبها عىل أنه الجئ “ .5إال أن هذه
بروتوكول  1967الخاص بها ،عىل أي شخص “ ....
النصوص يجب تأويلها يف ضوء الهدف والغرض
بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد
اإلج�مايل لكل اتفاقية ،وال��ذي سيكون تقديم
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إيل
الحامية ،وبذلك ،فإنه يجب تطبيقها بشكل
فئة اجتامعية معينة أو آرائه السياسية ،خارج
حذر .عىل سبيل املثال ،أوضحت املفوضية العليا
بلد جنسيته ،وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أ َّنه العتامد تغيري
ذلك الخوف ،أن يستظل بحامية ذلك البلد”
املادة ( 1أ) ( .))2واألشخاص املستوفون لهذا
الظروف يف البالد عىل أنه سبب يوجب وقف
منح صفة الالجئ ال بد لذلك التغيري من أن يكون
التعريف هم الجئون ويستفيدون من عدد
“أساسياً وثابتاً ودامئاً” إىل درجة كافية .6ويف حني
من الحقوق وفقاً لالتفاقية ،مبا يف ذلك الحق
أن العديد من الليبيني ممن غادروا البالد خالل
يف العمل والتعليم والسكن ،عالوة عىل الحامية
ذروة ال�صراع قد ع��ادوا اآلن ،تعني الطبيعة
من اإلعادة القرسية ،التي ُيقصد بها رد الشخص
العنيفة لتغري النظام يف ليبيا أنها لن متثل التغري
املكان الذي تكون فيه حياته أو حريته مهددتني
املستقر والدائم لضامن وقف وضع الالجئني يف
(املادة .2)33
املستقبل القريب.
وباإلضافة إىل اتفاقيتي  1951و 1969الخاصة بالالجئني ،يقدم قانون حقوق اإلنسان الدويل
هجرين ،من خالل توسيع مبدأ عدم اإلعادة القرسية ليشمل
األشمل الحامية لألشخاص ا ٌمل َّ
من يستويف رشوط الحصول عىل صفة الالجئ ومن خالل استحداث الحد األدىن من معايري
التعامل مع كافة األشخاص ضمن املنطقة الجغرافية أو االختصاص القضايئ لدولة ما.
وكمثال ،فإن العهد الدويل حول الحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب
واتفاقية حقوق الطفل ،جميعها متنع الدول من إعادة األشخاص إىل املواقع واألوضاع التي
سيتعرضون فيها لألذى.
ويف أوروبا ،تم تنفيذ هذه االلتزامات األشمل لعدم اإلعادة القرسية وفقاً لنظام “الحامية
الثانوية” .لكن ،يلزم القول أن مبدأ عدم اإلعادة القرسية مقبول اآلن بشكل واسع بل إنه قد

تعكس صكوك الحامية الدولية واإلقليمية املذكورة أعاله االختالفات القانونية واملعيارية
التي طال أمدها بني الفئات املختلفة لالجئني ،خاصة بني املهاجرين ممن ُيطلق عليهم
“القرسيني” و”الطوعيني” .وتفرض تدفقات الهجرة املختلطة ،حيث ينتقل املهاجرون
(“الطوعيون”) الباحثون عن فرص كسب الرزق والالجئون وغريهم من الالجئني القرسيني
بشكل متزامن بني الدول واملناطق ،مصاعب يف تحديد األشخاص الذين يحتاجون بالفعل إىل
الحامية .عالوة عىل ذلك ،تتحدى الدوافع املختلطة للمهاجرين األفراد الفارق املفهومي بني
الالجئني واملهاجرين اآلخرين.
املهجرين مثاالً واضحاً للتحديات التي
يف السياق الشامل أفريقي ،يشكل العامل املهاجرين َّ
تفرضها النامذج الحديثة للتهجري أمام أطر العمل الحالية .فعىل سبيل املثال ،فر عدد كبري من
العامل املهاجرين االصوماليني والسودانيني واإليريرتيني من ليبيا إىل دول الجوار مثل مرص
وتونس .وتنص االتفاقية الدولية لعام  1990حول حامية حقوق جميع العامل املهاجرين
وأفراد أرسهم عىل الحقوق األساسية للعامل املهاجرين يف دول إقامتهم ،إال أنها ال تتعامل
مع القضية الخاصة بالتهجري .وحيث ميكن للعامل املهاجرين أن يثبتوا أنهم سيواجهون األذى
الجسيم إن عادوا إىل دولهم األصلية ،فإنه بإمكانهم االستفادة من املبدأ األشمل لعدم اإلعادة
القرسية ،لكن ،وبصورة عامة ،وعىل الرغم من مواجهة مواقف االستضعاف بدرجة تساوي
أو تزيد عىل مواجهة املواطنني املهجرين لها فال يمُ نح العامل املهاجرون إال ما ندر الصفة
الخاصة للعديد من األشخاص املهجرين اآلخرين.
كام ُيالحظ أيضاً أن غياب حامية القانون الدويل لألشخاص الذين مل يعربوا الحدود الدولية،
مثل األشخاص النازحني داخلياً ،هو سمة أخرى من سامت حوكمة النزوح القرسي عىل
7
املستويني الدويل واإلقليمي ،عىل الرغم من أن املعايري التوجيهية حول النزوح الداخيل
واتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة األشخاص النازحني داخلياً يف أفريقيا (اتفاقية
كامباال )8متثل صورتني من صور التطور يف هذا املجال .وبصورة خاصة ،تقدم اتفاقية كامباال،
املتبعة بصورة إجامعية من ِقبل االتحاد األفريقي يف أكتوبر/ترشين األول  ،2009التزامات
قانونية من جانب الدول األفريقية لتوفري الحامية لألشخاص النازحني داخل حدودهم .ورغم
أن هذا مل يدخل حيز التنفيذ بعد (حيث يستلزم التصديق من ِقبل  15من الدول األعضاء
باالتحاد األفريقي ،كحد أدىن) ،تظهر خربة االتحاد األفريقي األهمية املستقبلية املمكنة لهذا
الصك يف املنطقة.
إال أن التحدي األكرب أمام الحامية قد يكمن يف التنفيذ الفعيل آلليات الحامية القانونية
الدولية واإلقليمية .ويف بعض الدول ،فإنه من الالزم إدخال االلتزامات العرفية وتلك
املنصوص عليها يف املعاهدات إىل القانون الوطني قبل تطبيقها عىل املستوى الوطني .ويف
حالة أخفقت الدول يف تلبيتها التزامات إزاء الحامية الدولية ،فإن هناك فرصاً محدودة
لتعويض املترضرين .وحيث متلك العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان آليات للمراجعة
وتقديم الشكاوى ،تتسم هذه اآلليات ببطء العمل وميكن أن تكون لها نتائجُ ،يذهب
تأخريها بأهميتها لدى الشايك .وهناك غياب واضح ألي اجراءات مامثلة وفقاً ألدوات الحامية
الخاصة باالجئني .ومتثل خربة النزوح يف شامل أفريقيا فرصة ملراعاة الكيفية التي ميكن بها
تعزيز آليات الحامية الدولية واإلقليمية لضامن عدم تقويض حدود النطاق والتنفيذ ألهداف
الحامية الكلية التي جاءت هذه اآلليات من أجلها.
ُحاضة ومرشحة لنيل درجة دكتوراه
متارا وود  tamara.wood@unsw.edu.auهي م رِ
بجامعة نيو ساوث ويلز www.unsw.edu.au
 .1انظر “من و ّقع عىل أي قسم ،ملحق نرشة الهجرة القرسية حول اإلسالم وحقوق اإلنسان والنزوح”
www.fmreview.org/ar/human-rights
http://tinyurl.com/1951-Refugee-Convention-Ar .2
http://tinyurl.com/1969-OAU-Convention-Ar .3
 .4اتفاقية الالجئني لعام  ،1951مادة ( 1و)
 .5اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  ،1969مادة ( )4( 1هـ)
واتفاقية الالجئني لعام  ،1951مادة ( 1ج) ()5
 .6خالصة اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني رقم )1992( 68
 .7انظر www.brookings.edu/fp/projects/idp/resources/GPArabic.pdf
http://tinyurl.com/Kampala-Convention-Ar .8
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عىل حدود األزمة

جويدو أمربوسو

مع أن تدفقات الهجرة املختلطة ظاهرة معرتف بها منذ أمد بعيد ،فهذه املرة األوىل التي تنطبق تلك الظاهرة عىل إحدى حاالت التهجري واسعة النطاق
املهجرين.
التي تتطلب استجابة إنسانية منسقة إزاء مجموعة كبرية و متنوعة من َّ
و َّلدت األزمة الليبية أفواجاً كبرية من املهاجرين والالجئني الذين تدفقوا نحو تونس ومرص يف
ما ميكن تسميته “بأزمة الهجرة املختلطة” التي فرضت تحديات كبرية جديدة عىل املجتمع
اإلنساين .ويف حني َّأن هذا الحجم الكبري من التدفقات املهاجرة ليست فريدة من نوعها
تاريخياً ،لكن يالحظ أنه مل يكن هناك أي حدث سابق يف منطقة البحر األبيض املتوسط
يقارب ذلك الحجم .لقد ُأ ِخ َذ املجتمع الدويل عىل حني غرة خاصة يف تونس التي مل تتأثر يف
املهجرين ،ولذلك السبب مل يكن هنالك أي تخطيط
املايض بأي تدفقات جوهرية لالجئني أو َّ
مسبق لحاالت الطوارئ.
باإلضافة إىل ما سبق ذكره ،فقد كان هذا التدفق جديداً يف تركيبته خاصة يف األسابيع
القالئل األوىل حيث كانت معظم أفواج القادمني تضم املهاجرين الباحثني عن فرص العمل
ومواطني دول ثالثة و نقصد بذلك املواطنني الذين كانوا ال ينتمون إىل ليبيا وال إىل البلدان
التي وصلوا إليها (مبن فيهم املرصيني الذين وصلوا إىل تونس) .ويف حني أن هؤالء كانوا
بحاجة دون أدىن شك إىل املساعدات اإلنسانية والحاميةَّ ،
املهجرين
فإن الغالبية العظمى من َّ
مهجرين باملعنى الفني
يف املوجات األوىل للتهجري والذين وصلوا إىل الحدود مل يكونوا َّ
للمصطلح ،وفقا التفاقية الالجئني لعام  ،1951بل كان معظمهم من العامل املهاجرين يف
ليبيا والتي قدر أنها تستضيف مليوين مهاجر منهم  600000مهاجر رشعي.
كام كان هناك تذبذب يف عدد الجنسيات فرتاوحت ما بني العرشات تارة إىل  120جنسية
تارة أخرى ،وكانت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني تتعامل يف العادة مع واحدة أو
اثنتني من تلك الجنسيات يف التدفق ذاته ،ويف نهاية املطاف ،كان تدفق الالجئني يحدث
يف بلدين هام تونس ومرص ،وتلك الدولتني كانتا مشغولتني باملرحلة االنتقالية التي كانتا
تخوضانها.
مل يكن لتونس أي نظام سابق خاص باللجوء أما مرص ،فكان لديها نظام ضعيف وكان ذلك
النظام يعيق ومينع الالجئني من االندماج املحيل (خاصة فيام يتعلق بالحصول عىل العمل
والخدمات) كام مل يتح ذلك النظام إال قلي ًال من فرص إعادة التوطني املحدودة.

االستجابة اإلنسانية

ظهر يف مرحلة مبكرة قرار اسرتاتيجي عىل املستويات العليا القيادية لكل من :مفوضية األمم
ونص القرار عىل أن تتعاون املنظمتان
املتحدة السامية لالجئني ومنظمة الهجرة الدوليةَّ .
معاً تعاوناً وثيقاً ضمن تفسري مرن لتفويض كل منهام (قضايا الالجئني بالنسبة للمفوضية
وقضايا املهاجرين بالنسبة للمنظمة) .وقد كان هذا التعاون االسرتاتيجي عنرصاً مه ًام يف
إنجاح العملية فقد تفاعلت املفوضية واملنظمة برسعة كبرية .ومع نهاية شهر فرباير /شباط،
انتهى عمل إقامة املخيامت يف املناطق الحدودية املتاخمة لتونس ومرص ،ثم ما لبث أن
أجريت عملية الفرز الخاصة بأفواج الوافدين الجدد و إعادة املهاجرين إىل بلدانهم األصلية
يف أقرب وقت.
بالنسبة ملواقع املخيامت فقد اختريت من قبل الحكومتني ،ويف حني أن مخيم شوشة التونيس
مل يكن مكاناً مثالياً حيث إ َّنه يف منطقة مضطربة ال تبعد أكرث من  7كيلومرتات عن الحدود،
لكنه كان مقبوالً .أما بالنسبة للوافدين الجدد إىل مرص فلم يسمح لهم باملكوث إال يف
حدود منطقة مسيجة يف منطقة السلوم الحدودية التي تقع من الناحية القانونية ضمن
األرايض املرصية لكنها عىل أرض الواقع تعد منطقة محايدة ،ومل تكن املنطقة املقيدة عىل
حدود السلوم مناسبة إلنشاء املخيم ضمن املعايري املقبولة ،بل حتى إقامة بعض الخيم
الكبرية تطلب الحصول عىل إذن بعد مفاوضات مطولة مع السلطات املرصية عىل مختلف
املستويات ،ويف بداية عام  2012أظهرت السلطات املرصية أنها سوف تقدم مزيداً من
األرايض لالجئني ،لكن ستبقى تلك األرايض يف منطقة السلوم الحدودية املسيجة.

لقد كان برنامج اإلخالء اإلنساين املشرتك الذي نفذته املنظمة واملفوضية مكوناً حساساً يف
العملية ،فهذا الربنامج الذي أطلق يف  1مارس/آذار  2011سهل إعادة ما يقارب 218000
مهاجر معظمهم بالطائرات من تونس ومن مرص ،مام جعل تلك العملية أكرب حملة إخالء
جوية يف التاريخ .وانتهى دور املفوضية يف الربنامج بحلول  2أبريل /نيسان ورغم محدودية
دور املفوضية من حيث الوقت ،فقد كان دوراً حاس ًام يف دعم املنظمة يف املرحلة األولية
قبل تسليم هذا النشاط بالكامل إىل املنظمة الدولية للهجرة.
أما االهتامم األويل الكبري فقد متثل يف الرغبة يف إزالة االختناق يف املناطق الحدودية التونسية
واملهجرين الذين كانوا يعانون
واملرصية وتوفري الحلول للمترضرين من الحرب و املهاجرين
َّ
مام يسمى “بفجوة الحامية” ألنهم مل يكونوا خاضعني ألي من الصكوك القانونية الدولية،
وكان الهدف من الربنامج من منظور املفوضية إبقاء فضاء الحامية مفتوحاً يف تونس ومرص
لطالبي اللجوء ولالجئني غري القادرين عىل العودة إىل ليبيا أو إىل بالدهم األصلية .وحسب
تعريف فضاء الحامية ،فيمكن القول َّإن هذا األثر قد تحقق جزئياً عىل األقل.
بعد املوجات األوىل بدأ يظهر تغري يف السامت املميزة للوافدين الجدد عىل الحدود
التونسية واملرصية ومع أن تلك األفواج بقيت تضم عدداً من املهاجرين الباحثني عن الفرص
االقتصادية ،فقد كان هناك أيضا صنفان من الالجئني (ممن مل يكونوا قادرين عىل العودة
إىل بالدهم ألسباب مل تتعلق بالبحث عن الحامية) وهم الليبيون واألفارقة املنتمون إىل دول
جنوب الصحراء و خاصه من إرترييا و الصومال والسودان.
ويقدر َّأن ما يصل إىل  150,000ليبي عربوا إىل تونس و كان أول من وصل إىل تونس
من يبحث عن مالذ آمن مؤقت من النزاع ثم تبعهم أولئك الخائفني من مرحلة االنتقال
السيايس الليبي ومع ذلك مل يكن الالجئون الليبيون بتلك الحاجة الكبرية إىل الحامية الدولية
واملساعدات ألن االتفاقيات الثنائية املوجودة كانت تسمح لهم الدخول الكامل إىل األرايض
التونسية واملرصية والحصول عىل معظم الخدمات التي يتمتع بها السكان املحليون .أما
بالنسبة ملن كانت لديه حاجات ماديه فقد لقي االستضافة من العائالت املحلية التي أبدت
كل ضيافة وكرم ومن هنا كان دور املفوضية يف املساعدة محدداً أساساً بتسديد فواتري منافع
العالج الصحي (يف تونس قدمت مساعدة مؤقته أيضاً إىل عدد محدود من الليبيني الفقراء
جداً وذلك يف الخيام كام قدمت لهم الطعام).
لكن األمر مل يكن ذاته بالنسبة لألفارقة الذين ينتمون إىل دول جنوب الصحراء فقد ُطلب
منهم املكوث يف مخيمي شوشة والسلوم ومل يكن ُيسمح لهم الدخول إىل أي من البلدين:
تونس ومرص َّ
املهجرين حق التمتع
ألن كال البلدين مل يكونا مستعدين ملنح هذه الفئه من َّ
الكامل باللجوء عىل أراضيها .لكنهام سمحتا لهم بالحصول عىل الحامية املؤقتة يف املخيمني
املذكورين .وكان أيضا إذن السامح لهم ممنوحاً برشط أ ّنه عىل الالجئني باإلضافة إىل العامل
املهاجرين وطالبي اللجوء الهاربني من ليبيا (باستثناء الليبيني) أن يغادروا أراضيها يف أقرب
وقت ممكن .ومل يكن هؤالء الالجئني قد هُ َّجروا بسبب الحرب فحسب بل إنهم وقعوا
يف خوف شديد من أن القوات املناهضة للقذايف كانت تنظر إىل جميع األفارقة السود
عىل أنهم ُجنِّدوا للقتال لحساب نظام القذايف ،وبذلك كانوا خائفني من العودة إىل ليبيا
الجديدة.
ومبا أن العودة إىل أوطانهم مل تكن خياراً مناسباً بسبب الهواجس الخاصة بالحامية ،كان
الحل الوحيد أمامهم إعادة التوطني يف بلد ثالث .ولكن عمليه قبول الحاالت الفردية يف خيار
إعادة التوطني واىل تلك البالد التي تقبل إعادة التوطني كانت تتطلب إخضاع كل فرد إىل
إجراء تحديد وضع اللجوء وذلك اإلجراء ميثل عمليه مستفيضة تأخذ وقتاً .وهناك عدد قليل
جداً من الذين اعرتفت فيهم املفوضية يف ليبيا وفقا لتفويضها عىل أنهم الجئني ،لكن ما زال
هناك كثري غريهم مل يذهبوا إىل مكتب املفوضية أبداً .ومع أن األعداد مل تكن كبرية (4276
يف شوشة و 1442يف السلوم حتى شهر أغسطس  /آب  ) 2011فإن تنوع جنسيات هؤالء
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األشخاص جعلت من عملية تحديد الالجئني عملية صعبة للغاية حيث كان من الرضوري
تعيني مرتجمني فوريني للرتجمة يف مختلف اللغات ،وكان البد من تحديد كوادر الحامية
اإلضافية ونرشهم مع األخذ باالعتبار حاالت الطوارئ املوجودة حالي ُا واملفروضة يف منطقتي
غرب أفريقيا والقرن األفريقي .ومن هنا فقد جعلت هذه التحديات عملية تحديد وضع
اللجوء تستغرق ما معدله ستة أشهر وذلك بدوره أدى إىل رفع مستوى اإلحباط بني طالبي
اللجوء ويف الوقت نفسه مل يكن باإلمكان ترسيع اإلجراءات لعدم قبول هؤالء األشخاص من
قبل بلدان إعادة التوطني.
ميكن وصف تدفقات املهاجرين إىل تونس ومرص عىل أنها مختلطة ليس فحسب ألن هناك
مهاجرين هربوا جنب ُا إىل جنب مع طالبي اللجوء و الالجئني ،لكن أيضاً ألن بعض األشخاص
الذين طالبوا مبنحهم صفة اللجوء كانت لديهم بواعث مختلطة جزء منها اقتصادي وجزء
منها سيايس دعتهم إىل مغادرة بالدهم األصلية يف املقام األول .ومثال ذلك الصوماليون
واإلريترييون الذين توجهوا إىل ليبيا بحثاً عن العمل لكن كانت لهم اهتاممات مرشوعة
ومخاوف بشأن العودة إىل بلدانهم األصلية.
كام نتج عن اختالط الجنسيات توترات بني املجتمعات السكانية يف املخيامت وخاصة يف
مخيم شوشة .ومع منتصف مايو /أيار كان عىل املفوضية ورشكائها أن يقسموا املخيم إىل
عدة أقسام وفقا لكل جنسية عىل حدة ،وهذه خطوة حصلت عىل تقدير الغالبية العظمى
من الفئة املستفيدة وذلك ألنهم شعروا بأمان أكرث عىل األقل من الناحية النفسية.

إعادة التوطني وحاالت الطوارئ

تعتمد إعادة التوطني يف بلد ثالث عىل التزامات قدمتها دول إعادة التوطني بتقديم
هذا الخيار لالجئني .و لسوء الحظَّ ،
فإن معظم بلدان إعادة التوطني األوروبية التي تتبع
اإلجراءات الرسيعة نسبياً يف بلدان إعادة التوطني مل ترفع حصصها الخاصة بإعادة التوطني
بنسب كبرية من أجل تلبية هذه الحالة الطارئة التي تتجاوز كل ما كان مخطط له سابقاً،
وذلك رغم مبادرة التضامن العاملي إلعادة التوطني بقيادة املفوضية ورغم وجود أزمة بدأت
تنعكس آثارها عىل شواطئ البحر األبيض املتوسط.
وعىل النقيض من ذلك متتلك الواليات املتحدة األمريكية حصة كبرية إلعادة التوطني وميكنها
بذلك استيعاب غالبية الالجئني املق َّدمني إىل خيار إعادة التوطني حتى لو كانت اإلجراءات
األمريكية بطيئة جداً بسبب إجراءات التحققات األمنية الطويلة .ونتيجة لذلك ومع انتهاء
عام ُ 2011ق ِّد َم  %66من حاالت إعادة التوطني يف الواليات املتحدة األمريكية مع َّأن %17
من الالجئني املقدمني إلعادة التوطني و %13من إجاميل عدد األشخاص الذين تهتم بهم
املفوضية قد غادروا فعلياً.
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يف مرص تسبب الرتكيز عىل إعادة التوطني بالنسبة للوافدين الجدد من ليبيا إىل إشاعة جو
من الكراهية بني الالجئني الحاليني يف القاهرة الذين وإن ضاقت آفاقهم بشأن االندماج
املحيل فقد كانوا يأملون بإعادة توطينهم ومع ذلك فلم تكن فرصهم كبرية يف ذلك مقارنة
مع فرص القادمني الجدد وهذا ما يعني أن عليهم أن ينتظروا إىل فرتات أطول.
من املتوقع انتهاء قبول حاالت إعادة التوطني جميعها مع منتصف عام  2012وذلك بفضل
حشد عدد ال بأس به من مسؤويل إعادة التوطني عىل أساس الطوارئ وهذا تطور جديد
للمفوضية .لكن عملية القبول واملغادرة الحقيقية غالباً ما ستستمر لغاية  .2013لذلك أحد
الدروس املستفادة بالنسبة للمفوضية أنه يف حني أنها قادرة عىل اتباع إعادة التوطني يف حالة
الطوارئ فإنها غري قادرة عىل إعادة التوطني يف حالة الطوارئ ألنها عملية طويلة .

الخالصة

لقد كانت عملية برنامج اإلخالء اإلنساين املشرتك بني املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية
األمم املتحدة لالجئني عنرصاً رئيسياً يف توفري املساعدات اإلنسانية وتقديم الحامية والحلول
(من خالل العودة) ألكرث من  200000مهاجر ترضر جراء الحرب .وباإلضافة إىل نشاطات
الحامية (وخاصة إعادة التوطني) واملساعدة اإلنسانية املقدمة لالجئني يف املخيامت َّ
،فإن
هذا الربنامج أظهر تضامناً ملموساً للمجتمع الدويل مع كل من تونس ومرص وكان لذلك أثر
إيجايب لرتك الحدود مفتوحة.
وبهذا اإلطار ميكن القول َّإن برنامج اإلخالء اإلنساين وعملية إعادة التوطني كان لهام أثر
إيجايب عىل فضاء الحامية يف تونس ومرص ،لكن إذا نظر لفضاء الحامية بنفس الطريقة التي
ينظر إليها وجود نظم اللجوء وفقاً للمعايري الدولية فعندها يكون األثر أكرث اختالطاً .ومنذ
بداية عام  2012كان هنالك بوادر إيجابية تشري إىل َّأن تونس قد تتبنى يف نهاية املطاف
قانوناً خاصاً يف اللجوء وتطبق نظاماً لطالبي اللجوء والالجئني مبا يتامىش مع املعايري الدولية
أما بالنسبة ملرص فمن غري املرجح أن تتغري الظروف يف املستقبل القريب.
ومن املحتمل أن تظهر مشكلة تدفقات الهجرة املختلطة من جديد ومن هنا قد يكون
للتعاون االسرتاتيجي بني مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني واملنظمة الدولية للهجرة
والرشكاء اآلخرين دور كبري إذا ما ُف ِّعل ذلك التعاون يف املستقبل القريب ،كام َّأن هذا
املوضوع يتطلب التعاون وتشارك األعباء من جميع الدول املعنية وليس فحسب من الدول
املترضرة مبارشة من هذه التحركات.
جويدو إمربوسو  ambroso@unhcr.orgمسؤول بناء وتقييم السياسات لدى مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني ( www.unhcr.orgوتعرب أرائه يف هذه املقالة عن رأيه
الشخيص وليس بالرضورة عن رأي املنظمة التي ينتمي إليها).

مخيم شوشة االنتقايل ،تونس

UNHCR/A Branthwaite
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خيارات العودة للوطن :أحالها مر
أسميتا نايك وفرانك الكزكو

غادر املهاجرون ليبيا يف عجلة من أمرهم ويشوبهم الخوف عىل حياتهم ،وقد تركوا ممتلكاتهم ومتعلقاتهم الثمينة يك يتمكنوا من املغادرة .ورغم إنقاذ
االستجابة الدولية لحياة الكثريين ومساهمتها يف تسهيل عودتهم ألوطانهم ،ميكن أن يكون للعودة السابق ألوانها بعض التداعيات غري املرغوب بها.
يتناول هذا املقال تقييم التقارير ونشاطات التصنيف املنفذة من ِقبل منظمة الهجرة
الدولية لتحديد االحتياجات يف مناطق العودة ومتهيد الطريق أمام برامج إعادة االندماج
واستقرار املجتمع .وقد أدت نتائج تقارير التقييم للبدء يف بعض مرشوعات إعادة االندماج
يف غانا عىل سبيل املثال .وتم تنفيذ التقييامت ما بني يونيو/حزيران  2011وأكتوبر/ترشين
األول من نفس العام.1

ورغم رجوع العائدين يف أمن وسالم ،ظهرت الحاجة املاسة لدعم إعادة االندماج .ويف
النيجر ،أصدرت الحكومة أمراً بدعم العائدين ،ممث ًال يف توزيع الطعام وتوريد الحبوب
وتوزيع املاشية والدعم النقدي ،لكن اختلف التنفيذ عىل املستوى املحيل .وقامت بعض
السلطات املحلية بالقليل من الجهود ومل تكن لها عملية تسجيل واضحة .ويف حني اتسمت
البداية للسلطات األخرى بالتباطؤ ،تم تفعيل خطط هذه السلطات الخاصة بالتحويالت
النقدية ونقود العمل ودعم بنوك الحبوب .أما يف تشاد ،فقد أقامت بعض املناطق لجاناً
ترحيبية ونفذت التسجيل كاستهالل لألنشطة األخرى ،يف حني مل تقم مناطق أخرى بأي يشء.
وبالنسبة للسنغال ،ارتبط جزء من املشكلة بإدارة العودة عىل املستوى املركزي دون إرشاك
السلطات املحلية التي ساهمت يف االستجابة الضعيفة عىل املستوى املحيل .وعىل الرغم
من النوايا الطيبة التي قدمتها الحكومة يف غانا ،مل يتم البدء يف برنامج التسجيل .فهذا أحد
العائدين يف النيجر يقول“ :بقيت هناك مدة أربعة أشهر ومل يصلنا أي دعم .ويبدو أن هناك
يشء مخطط لنا ،لكنه يبقى دون تنفيذ يف نيامي”.

وتقول التقديرات َّإن العامل املهاجرين يف ليبيا أرسلوا حواالت مالية تقارب مليار دوالر
أمرييك عام  .2010واألغلبية من العائدين تنحدر من مجتمعات فقرية ومتخلفة تعاين من
القصور الزراعي وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية وغياب الفرص االقتصادية وضعف
البنية األساسية الصحية وخدمات التعليم .وكانت هجرة العامل اسرتاتيجية أساسية للتعايش
حيث كانت الحواالت املالية من العائدين متثل دوراً هاماً يف بقاء األرس عىل قيد الحياة .وتم
استخدامها يف تلبية االحتياجات اليومية األساسية وهي الطعام والسكن والصحة والتعليم،
و ُترك قليل مام تبقى لالستثامر .ويف واقع األمرُ ،أنفقت معظم الحواالت املالية عىل الطعام،
حيث صرُ ف حوايل  %90من تحويالت الدخل إىل هذه الرضورة األساسية يف بعض الدول .فإذا
ُأنفق املال عىل رشاء األصول ،فسيكون ذلك عىل األصول الزراعية.

ومن أحد الدروس املهمة املستفادة هو الحاجة لتقديم املعايري الخاصة لتسهيل إعادة
اندماج العائدين يف الوقت املناسب .وتم تقديم خطة مبتكرة إلعادة اندماج العائدين يف
بنغالديش ،ومن السابق كثرياً ألوانه تقييم النتائج طويلة األجل لهذه الخطة ،لكنها ميكن أن
تكون منوذجاً للدول األخرى يف املستقبل.

وقد غادر حوايل  800000ألف مهاجر ليبيا عام  ،2011حيث عاد  212,331مواطن غرب
أفريقي منهم إىل ستة من دول املوطن .2و 130,677من خالل العبور املبارش للحدود من
ليبيا و 81,654مبساعدة منظمة الهجرة الدولية واألغلبية من عرب الجو .وكانت األغلبية
العظمى من العائدين غرب األفريقيني من الذكور ( )%99-98الذين تراوحت أعامرهم يف
الغالب ما بني  20و 40عاماً وشغلت نسبة كبرية منهم وظائف ذات مهارات منخفضة يف
ليبيا كالعاملة والزراعة واإلنشاءات.

وعىل الرغم من رسيان اإلحساس باألثر االقتصادي لفقدان الحواالت عىل املستويني الفردي
واملجتمعي ،يبدو أن النتائج األخرى توضح أن الحواالت قد كان لها قليل األثر عىل املجتمع
األشمل ،مع تأ ُّثر االستهالك األرسي دومنا شك ،ومثلت األموال املخصصة للتدبري املنزيل
والتموين اليومي مشكلة ،حتى َّأن البعض اضطر إىل التفكري يف سحب أبنائهم من املدارس.
ويبدو أن املشكلة الحقيقية متأزمة بشكل خاص يف املناطق التي عانت من انعدام األمن
الغذايئ الحاد لسنوات مثل النيجر أو حيثام ظهر االعتامد الكبري عىل الحواالت ،كام هو
الحال يف مايل.
ففي النيجر ،كان لوقف الحواالت املفاجئ أثر سلبي عىل األسواق املحلية والتجار .أما يف
السنغال ،فقد عانت القرى ذات مجتمع املغرتبني الواسع يف ليبيا بصورة حادة ،وكانت
إحدى القرى تحصل عىل  %75من دخلها من الحواالت من ليبيا أو من أماكن أخرى.

االستقبال يف األوطان

عملت منظمة الهجرة الدولية مع الحكومة والوكاالت الرشيكة عىل إقامة مرافق االستقبال.
وقد تضمن ذلك إعداد املراكز االنتقالية لتقديم الطعام واملياه والرصف الصحي مع تنظيم
التنقالت إىل الوجهات النهائية .ويف بعض الدول ،قوبل العائدون يف مدنهم األصلية بالطعام
واإلسكان الذين قدمتهام السلطات املحلية واملنظامت األهلية.
ويتضح أن عودة املهاجرين واستقبالهم قد تم تنظيمه بصورة ممنهجة عرب دول غرب
أفريقيا ،لكن املعايري الضابطة لتلك العملية مل تكن ثابتة ورمبا كان ذلك بسبب الظروف،
عندما تعلق األمر بدعم إعادة االندماج .وفيام يخص االستقبال ،يبدو أن املنهج املتبع
يف السنغال هو نفسه املنهج املتبع يف دول املنطقة .فقد حشدت الحكومة لجنة وطنية
مبساعدة منظمة الهجرة الوطني والوكاالت األخرى لتخطيط االستجابة .وتضمن ذلك مقابلة
العائدين يف املطارات الدولية أو عند نقاط العبور الربية ،مع تزويدهم باملساعدة األساسية
ثم تنظيم انتقاالتهم إىل العودة ملواطنهم األصلية.

لقد كان االستقبال لدى العودة إىل املوطن تجربة مختلطة بالنسبة للعديد من الالجئني،
حيث اتسم مل الشمل بالحميمية وسرُ ت العائالت لرؤية أفرادهم يعودون بسالم ،لكن رسعان
ما تحول الرسور إىل مخاوف من الحصول عىل النقود لتلبية متطلبات الحياة األساسية
والحرج بني العائدين نظراً لعودتهم ألوطانهم خاويي الوفاض .وكان أغلب العائدين من
األرس الفقرية بصورة عامة ،وقد زادت العودة للوطن من استضعاف األرس املكافحة.
ووجد العائدون يف جميع الدول أنفسهم يف ظروف غاية يف الصعوبة ،وعربوا جميعاً عن
مشاعر اليأس والقلق واإلحباط .عالوة عىل ذلك ،تفرض املأساة اإلنسانية للشباب والشابات،
الذين ُقطع دابر معيشتهم وأرزاقهم وتم وضعهم مرة أخرى يف موقف التبعية ويواجهون
التوقعات الغامضة وغري املؤكدة نفسها عىل كافة التقارير .وغالباً ما يتحدث العائدون
عن الشعور باإلهانة ويعربون كثرياً عن مشاعر اليأس والقلق واإلحباط جراء االستخفاف
واإلهانة من جانب أفراد املجتمع ومن ضعف وعدم استقرار حاالتهم النفسية العقلية.
وتتعلق أغلب االهتاممات وأكرثها شيوعاً بالعمل والنفقات اليومية واإلسكان .ففي بوركينا
فاسو ،يعيش أكرث العائدين مع أقاربهم أو أصدقاءهم يف املنازل املصنوعة من املواد املؤقتة.
وظهر أن البعض لديه مشكالت يف الحصول عىل الطعام وسداد تكاليف املدارس والعناية
الصحية.
ويستجيب العائدون إىل هذا الوضع من خالل االتجاه إىل عدد من التدابري المتالك نقود
العيش .وقد رفع مديرو البنوك املحلية يف غانا تقاريراً حول سحب الودائع والدفع املبكر
للودائع الثابتة ،إىل جانب الزيادة يف الطلب عىل القروض .ويف بوركينا فاسو ،كانت األنعام
ُتباع للوفاء باالحتياجات املبارشة .ويف كلتا الحالتني ،عٌ ّد ذلك رصف قيمة الشيكات نقداً يف
االستثامرات املهمة.
وعاد بعض الالجئني إىل وظائفهم السابقة ،لكن مل يعد الكثري منهم بتوفريات كافية لبناء
أنفسهم .ويف جميع هذه الدول ،كان للعائدين أفكار حول البدء يف أنشطة جديدة مد ّرة
للدخل وكانوا حريصني عىل القيام بذلك ،لكنهم احتاجوا لألموال واملواد للمساعدة يف إطالق
هذه املبادرات.
وبعيداً عن املال ،تضمنت العوائق األساسية األخرى إلعادة االندماج الصدمات النفسية
وفقدان املمتلكات أو االستثامرات والديون .ويبدو أن “الصدمة الثقافية” للعودة للوطن
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ويف بعض املجتمعات حيث كانت الهجرة العاملية اسرتاتيجية أساسية للتعايش ،كام هو
الحال يف غانا ،أظهر أعضاء املجتمع حساسية تجاه املصاعب التي واجهت املهاجرين
العائدين ،كام اهتموا بعدم االستقرار االجتامعي الذي قد ينشأ يف حال مل يستطع الشباب
العاملون بج ٍد إيجاد عمل .وباملقارنة ،كان هناك القليل من الدعم املجتمعي يف بوركينا
فاسو ،وذلك نظراً لنقص االستثامرات من ِقبل املهاجرين يف مواطنهم أثناء غربتهم.

االستنتاج

IOM 2012

الجئون عائدون من ليبيا إىل تشاد

كانت مشكلة بالنسبة للبعض ممن اعتادوا عىل أسلوب حياة مختلف يف ليبيا ،حيث وصفهم
البعض من أفراد املجتمع بأن مالبسهم كانت مختلفة ،وقد ظهروا وشاركوا يف ما ُيرى عىل أنه
سلوكيات غري الئقة .ويف بعض الحاالت ،أبدوا عدم استعدادهم للعمل الذي كانوا يقومون به
من قبل وأرادوا أعامالً أكرث مهارية .ومل يكن مفاجئاً أن التقييامت وجدت أن بعض العائدين
يتجهون إىل فكرة الهجرة مرة أخرى .إال أن املثري يف األمر هو أن أغلب العائدين حرصوا عىل
البقاء يف املنزل والتك ُّيف مع الظروف املحلية لو كان بإمكانهم املساعدة يف إيجاد وظائف
أو إقامة مرشوعات.

هناك صورة واضحة إىل حد معقول وثابتة عرب الدول ،وقد ساهمت كفاءة عملية الرتحيل
املنفذة من ِقبل املجتمع الدويل والحكومات واملنظامت األهلية ،كاستجابة لألخطار املبارشة
يف إنقاذ حياة اآلالف من العامل املهاجرين ومنعت األزمة الليبية من االمتداد للدول األخرى
وأن تصبح كارثة إنسانية أكرب بكثري .وبعد مرور عدة أشهر ،ومع قرب التهديدات األمنية
املبارشة ،فإن األكرث وضوحاً اآلن هو الصعوبة وخيبة األمل التي يشعر بها مئات اآلالف
من الشباب ممن ُسلبوا أقواتهم التي سافروا من أجل البحث عنها عىل حني َغ َّرة ،مع عدم
إمكانية مساعدتهم يف العودة للوطن .والحاجة ماسة لربامج االندماج االجتامعي االقتصادي،
ليس فقط ملساعدة العائدين األفراد واألرس ،وإمنا أيضاً لسالم واستقرار املجتمعات األشمل
والدول واملنطقة ككل.
أسميتا نايك  asmita.naik@yahoo.comهي استشاري مستقل .وفرانك الكزكو
 flaczko@iom.intهو رئيس قسم أبحاث الهجرة قي املنظمة الدولية للهجرة www.iom.int
 .1التقارير متاحة من منظمة الهجرة الدولية بنا ًء عىل الطلب.
 .2بوركينا فاسو وتشاد وغانا ومايل والنيجر والسنغال.

برنامج إعادة دمج العائدين البنغاليني

أنيتا ج .ودود

عندما وصل املهاجرون البنغاليون إىل وطنهم بعد إخالئهم من ليبيا لقوا تعاوناً بني الحكومة واملجتمع املدين واملنظامت الدولية والقطاع الخاص
ملساعدتهم.
يف عام  2011وخالل األسابيع الثالثة األوىل من شهر آذار/مارس ،هرب  36594مهاجراً
بنغالياً من العنف الذي اندلع يف ليبيا وعادوا إىل وطنهم بنغالدش .ولدى عودتهم إىل
بالدهم ،استقبلهم عىل أرض املطار موظفو املنظمة الدولية للهجرة وقدموا لهم املساعدة
يف التسجيل وتسيري معامالت الهجرة باإلضافة إىل تقديم الرعاية الصحية املبارشة عىل مدار
الساعة ويف جميع أيام األسبوع خالل كامل املدة .وقدمت الحكومة لكل عائد الطعام واملاء
فور وصوله كام سجلت جميع العائدين وقدمت مبلغ ألف تاكا (تقريباً  12دوالراً أمريكياً)
ملساعدتهم يف تغطية مرصوفات التنقالت الالحقة ولرتتيب خدمات الحافالت التي ستنقلهم
اىل املحطات الرئيسية للحافالت والقطار يف املدينة.
ورغم الكابوس الذي أحاط بالخدمات اللوجستية ،استمر االتصال املكثف بني كل من
املنظمة الدولية للهجرة يف داكا والبعثات امليدانية للمنظمة الدولية للهجرة يف كل من
تونس ومرص ،كام استمر اتصالهم جميعاً بالحكومة وأدى ذلك إىل ضامن انتظام معالجة
تسجيل جميع العائدين.
ومع َّأن معظم العائدين كانوا يف حالة كبرية من التعب واإلرهاق ،فقد كانوا سعداء بالعودة
ساملني وكانوا يتوقون لرؤية أرسهم .لكنهم يف الوقت نفسه عادوا ليجدوا الديون الكبرية
تنتظرهم كام أنهم تركوا كل ممتلكاتهم وراءهم يف ليبيا دون أن يتمكنوا من الحصول عىل
رواتبهم ألشهر هناك .ويف حني َّأن كثرياً منهم جاء إىل بالده حام ًال حقائب كبرية مليئة بكل
يشء استطاعوا حمله ،هناك أشخاص آخرون عادوا خاليي الوفاض ،فعدا عن املالبس التي
يرتدونها ورمبا بعض البطانيات التي توافر البعض عليها فإ َّنهم مل يكونوا ميتلكون أي يشء
كان.
ولدى عودة معظم الجالية املهاجرة من البنغال بسالم إىل بنغالدش ،بدأت املحادثات حول
إطالق برامج اعادة الدمج اشرتك فيها كل من الحكومة ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت
الدولية والقطاع الخاص حيث عقدوا االجتامعات ملناقشة السبل التي ميكن من خاللها

دعم ما يقارب  35000عائد كام وافقت الحكومة عىل إيالء األولوية للعائدين بخصوص
فرص العمل املتاحة خارج البالد ،أما القطاع الخاص فقد وافق أيضاً عىل توظيف بعض
العائدين .ومع كل ذلك ،تبقى النسبة األكرب من هؤالء العائدين دون وظيفة ودون أن
يكون لهم قدرة عىل دعم أنفسهم وإعالة أرسهم .ويف نهاية املطاف ،حصلت الحكومة
عىل قرض من البنك الدويل بقيمة  40مليون دوالر أمرييك دفعت منظمه ملنظمة الهجرة
الدولية لقاء نفقات النقل الجوي أللف بنغايل من أصل  31000بنغايل أ َّمنت تلك املنظمة
إعادتهم جواً إىل بالدهم .أما ما تبقى من القرض ،فقد قدمت الحكومة لكل عائد بنغايل
من ليبيا مبلغاً مقطوعاً عىل شكل منحة بقيمة  50000تاكا (ما يعادل  600دوالر أمرييك)
لتلبية حاجاتهم املبارشة .
وقد ُن ِّفذ برنامج إعادة الدمج عىل عدة مراحل .ففي املرحلة االوىل ُأطلقت حملة توعوية
مكثفة بني العائدين لنرش الوعي بينهم بخصوص وجود الربنامج كام ُأعلموا بالوثائق
واملستندات التي يجب عليهم تقدميها مبا فيها رضورة فتح الحسابات املرصفية .ثم أنشأت
املنظمة الدولية للهجرة قاعدة بيانية شاملة للعائدين جميعهم وذلك من خالل التسجيل
الذي أجراه مكتب توظيف القوى العاملة والتدريب يف املطار ،كام تأسس مركز لالتصال
ووزعت أرقامه من خالل وسائل االعالم املطبوعة وااللكرتونية وكذلك من خالل الرسائل
النصية القصرية عىل الهواتف الخلوية للعائدين التي حصلوا عليها فور وصولهم املطار.
واستخدم كل عائد مركز االتصال لتحديد موعد له وبعدها كان عىل مركز التحقق العمل
عىل التحقق الشخيص من كل عائد ومطابقته مع الوثائق واملستندات املطلوبة وكانت تلك
الخطوة االخرية يف العملية الشاملة لتحديد هوية العائدين الحقيقني قبل أن يتمكن العائد
من الحصول عىل املنحة التي بلغت  50000تاكا والتي ُحولت مبارشة إىل حسابه.
أنيتا جاوا دوروافنا ودود  ajwadud@iom.intمنسقة تطوير املرشوعات والربامج لدى
املنظمة الدولية للهجرة يف بنغالديش.
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االستضافة املحلية والهوية االنتقالية
اثرين ي .هوفامن

لقد قاد الشعب التونيس ،وليس حكومته ،االستجابة لألزمة اإلنسانية عندما أطلق الليبيون ثورتهم وبدأوا يف عرب الحدود.
يف فرباير/شباط ومارس/آذار من عام  ،2011مللم التونسيون شتاتهم بعد اندالع ثورتهم،
فاملؤسسات الحكومية كانت قيد التعليق واألمن والرشطة كانا غائبني يف جنوب رشق تونس،
وهي املنطقة املتاخمة لحدود ليبيا الغربية ،كام لعبت الجهود املجتمعية غري الرسمية
والفاعلة يف تونس دوراً مه ًام يف ضامن املرور اآلمن آلالف األشخاص الهاربني من ليبيا مع
إيجاد املساكن لهم ،بعيداً عن رعاية املؤسسات الوطنية والدولية .وبصورة مبدئية ،وحيث
عبرَّ ت جامعات العامل املهاجرين إىل تونس الطريق إىل املطار عىل جزيرة جربة ،نظم
القرويون التونسيون فرقاً للطهي مع قيام الرجال معاً بهذه املهمة يف املراكز املجتمعية
وكانت النساء يطهني مبفردهن يف املنازل ،وأخذوا هذا الطعام إىل املطار ،حيث كان مواطنو
دولة ثالثة يف انتظار رحلة العودة للوطن التي قام املجتمع الدويل بسداد تكلفتها.
وفور مغادرة هؤالء العامل املهاجرين ،بدأت العائالت الليبية يف التدفق عرب الحدود
للبحث عن املأوى اآلمن ،وانتهى بهم األمر بالبقاء ملدة تراوحت من خمسة إىل مثانية
أشهر .فهذا رجل يف جربة تحدث بطريقة بالغية“ :لقد ساعدنا املرصيني وساعدنا الصينيني
وساعدنا البنغالديشيني ،مل ال نساعد الليبيني أيضاً وقد جاءوا إلينا؟” وتحدث آخر قائ ًال:
“نحن مشغولون بالثورة التونسية .ونتعامل مع مشكالتنا ،وها هي اآلن املشكلة الليبية.
لقد جاء أحد األصدقاء عرب الحدود وقال َّإن هناك مجموعات من الجوعى املقدّر عددهم
عىل األقل بحوايل  40000شخص ،فيكف ميكنني املساعدة؟ لذلك طلبت املساعدة من
أصدقايئ وعقدنا اجتامعاً وجمعنا األموال واشرتينا الطعام وحفاضات األطفال واألفرشة
وح ّملنا عرشين شاحنة واتجهنا إىل الحدود لتقديم هذه األشياء .بعد ذلك ،ذهبنا إىل حيث
جاء األشخاص من جبل نفوسة .والجميع هناك من األمازيغ [الرببر] .إنهم من األمازيغ،
نحن من األمازيغ”.
ومن بني مئات األلوف من الليبيني الفارين من العنف يف بلداهم إىل تونس كان معظمهم
من األمازيغ من جبل نفوسة ،وكان أقرب مأوى آمن لهم فور دخولهم األرايض التونسية عن
طريق معرب دهيبة الحدودي هو مخيم يديره اإلماراتيون ،عىل مسافة ال تزيد عىل  13كم
من الحدود .وتطوع التونسيون يف التنظيم هناك أيضاً ،ومنهم شابة رائدة يف األعامل اسمها
"إنصاف" التي بدأت العمل مع النساء الليبيات واألطفال يف املخيم لتقييم احتياجاتهم ثم
قدَّمت مقرتحات بالربامج للرجال اإلماراتيني والليبيني املسؤولني عن أنشطة املخيم التي
تراعي الفصل بني الجنسني .وبعد وقت قصري ،أقامت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني مخي ًام يف الشامل يف رمادة وأقامت قطر مخي ًام آخر شامالً خارج العاصمة اإلقليمية
تطاوين.

وعاشت بعض األرس مع أرس تونسية .عالوة عىل ذلك ،توىل أحد األشخاص يف كل قرية
ومدينة مسؤولية جمع مفاتيح املنازل املهجورة ومساكن املغرتبني الصيفية وغريها من
املنازل الشاغرة .وقام القرويون معاً بتنظيف هذه املنازل وإعادة تأثيثها وتزويدها باملواقد
والثالجات والغساالت يف بعض األحيان ،كام أعادوا إليها إمدادات الكهرباء واملياه عند
الرضورة .وقد اتبعت عملية التوطني منطاً خاصاً .فكانت أرسة أو أرستان ليبيتان تأيت أول
األمر مع ّ
منظم من جبل نفوسة الذي كان لديه علم بجغرافيا وتقاليد األرس يف جنوب رشق
تونس ،ثم كان يذهب مبارشة إىل القرى ويسأل الرجال املحليني عام إذا كانت هناك منازل
لهذه األرس ورمبا لآلخرين .ثم أطلع املنظمون من جزيرة جربة أرباب العائالت الليبية عىل
املنازل املتاحة وتعرفوا عىل املناسب منها .ووصف األهايل وضع التوطني بأنه “تأجريي”
واستخدمت إحصائيات املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني نفس املصطلح ،لكن

وقد سهلت اللغة املشرتكة والعادات املشابهة من اندماج الليبني يف القرى واملدن الصغرية
التونسية .وحيث َّإن األطفال الليبني يف عمر ما قبل املدرسة يف جبل نفوسة مل يتحدثوا سوى
اللغة األمازيغية ،شعرت النساء الليبيات بالطأمنينة بعيشهن وسط املتحدثني بهذه اللغة.
باإلضافة إىل ذلك ،اتبعت الجامعات االتجاه املحافظ فيام يتعلق بالفصل بني الجنسني.
والرجال الذين ذهبوا يومياً لقتال املتمردين احتاجوا إىل ضامن إمكانية ترك زوجاتهم
وبناتهم لدى املجتمعات التونسية املضيفة ،رغم أنهم أثناء وجودهم يف تونس ،تطلب األمر
من العديد من النساء الليبيات أن يتخذن األدوار التي ُخصصت من قبل للرجال ،كاصطحاب
األطفال إىل الطبيب أو إحضار الحصص الغذائية.

التضامن ومظاهر االستياء

يف أوائل منتصف عام  ،2011روى الليبيون والتونسيون قصصاً حول التضامن .وعرب الشارع
الرئييس مبدينة تطاوين السوقية ،عُ لقت الفتة مكتوبة بخط اليد تقول باللغة العربية:
“مرحباً بإخوتنا الليبيني” .وقد كان هذا الدعم من حسن حظ الليبيني بعد َّأن أدى وجودهم
إىل مضاعفة عدد سكان املدينة من  40000إىل  .80000وأظهرت إحدى النساء الليبيات
يف دويرات يديها التي ُخضبت بالحناء من ِقبل امرأة تونسية التي قدمت لها الشاي عىل
الطريق إىل معسكر التوطني .كام تحدثت أيضاً عن الزواج املنتظر بني شابة ليبية يف مخيم
دهيبة وعامل إغاثة تونيس .وحىك الناس وقائع مثل هذه كدليل عىل العالقة الجيدة بني
هجرين ،والتي
التونسيني والليبني يف خضم األزمة ،مام يشري إىل طبيعة اندماج السكان ا ُمل َّ
تكون ممكنة عندما تتقاسم املجتمعات القيم.
لكن بحلول رمضان يف أغسطس/آب ّ ،2011
حل اإلحباط والتوتر ،فاختفت الالفتات الرتحيبية
العامة وأخذت السلع األساسية مثل الحليب والتمر والوقود بالنفاد .ومع سقوط طرابلس يف
يد املجلس االنتقايل الوطني ،تدفقت األعداد املتزايدة من مؤيدي نظام القذايف واملنشقني
عن الجيش إىل تونس .وأصبح من الصعب تحديد موقف هؤالء الالجئني من الرصاع ،لكن
استمرت العائالت التونسية املضيفة يف اتخاذ املوقف الحيادي للجامعات اإلنسانية ،حيث
قدموا الطعام والسكن ملن احتاجوه.
كاثرين هوفامن  khoffman@northwestern.eduأستاذ األنرثبولوجيا املشارك بجامعة
نورثويسرتن www.anthropology.northwestern.edu
.DWKHULQH(+RIIPDQ

قام األشخاص ممن ال ميلكون خربة سابقة يف مجال املساعدة اإلنسانية بالرتتيب إلقامة
العديد من الليبيني الذين تراوحت أعدادهم ما بني  60000و ،80000ممن استوطنوا جنوب
رشق تونس .كام قام الليبيون األغنياء باستئجار غرف فندقية أو سعوا إىل االستئجار بعيداً
عن رعاية هؤالء املنظمني املجتمعيني ،بدالً من قبول اإلحسان .لكن أغلب األرس كانت يف
حاجة للمساعدة.

قلي ًال ما غريت النقود النفوس .حتى مسؤولو املساعدة املتمرسني قالوا إ َّنهم مل يشهدوا من
قبل مثل هذا االستقبال من ِقبل دول مضيفة خالل أزمات الالجئني.

سكن للشباب يف دويرات بتونس وقد حُ ّول ملضافة تستقبل عائالت الالجئني الليبيني
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لسنا جميعاً مرصيني
مارتن جونز

بالنسبة لكثري من الالجئني يف مرص ،اتسمت الثورة التي دامت أسابيع معدودة بالعزلة والخوف والوحشية ،وبعد الثورة ،مل تتحقق الوعود املقدمة بشأن
توسيع نطاق الحرية ليشتمل عىل الالجئني.
يف األيام العصيبة من الربيع العريب عام  ،2011ورغم الشعارات التي أطلقها املحتجون
يف ميدان التحرير ومنها “جميعنا مرصيون” ،كان كثري من الالجئني واملهاجرين يف مرص
يواجهون مشاعر كراهية األجانب والتمييز العنرصي الرصيح والعنف من الطرف األخر.
سجلت املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني يف مرص نشاطها األكرب يف عام  2011والذي
وقد َّ
شهد ارتفاعاً بنسبة .%20يف عدد الشكاوى التي قدمها الالجئون بشأن تعرضهم لالعتقال
واالحتجاز التعسفيني والتمييز والعنف ضدهم
وإىل وقت قريب ،كان الالجئون يف مرص يواجهون سياسة استقبال اتسمت “بالتجاهل
غري الضار” لقضاياهم ،أما الشكاوى الرئيسية التي تقدم بها الالجئون قبل الثورة فقد
كانت تتعلق بعدم قدرتهم عىل النَّفاذ إىل املدارس الحكومية وتعرضهم للتمييز يف العمل
واإلسكان واالعتقال التعسفي كام وقع بعضهم ضحية للجنايات التي ارتكبت بحقهم (عىل
يد املرصيني والالجئني اآلخرين عىل حد سواء) .وباإلضافة إىل ذلك ،فقد توقفت عملية إعادة
التوطني فعلياً كخيار متاح أمام الالجئني (باستثناء الالجئني العراقيني وعىل األخص منهم
الالجئني املستضعفني) .ومثل هذه التغريات يف سياسات إعادة التوطني وتحديد صفة اللجوء
تسببت يف ظهور احتجاج عارم واعتصام دام تسعني يوماً أمام مقر مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني يف القاهرة يف نهاية عام  ،2005وكان ذلك االعتصام واحداً من أكرث األعامل
بروزاً من بني جميع االحتجاجات العامة التي شهدتها مرص خالل العقد السابق للثورة .لكنَّ
لقي ذلك االحتجاج قمعاً من قوات األمن املرصية ومتخض عن سقوط  26قتي ًال.
ومع دخول الثورة إىل املجهول ،أصبح الالجئون عرضة للشك بهم بسبب ظهور الدعايات
املؤيدة لنظام مبارك املنهار والتي كانت تزعم َّأن البالد تتعرض ملؤامرة من قوى خارجية
محرضة ،وجاء ذلك مع انتشار مفهوم واسع النطاق َّ
بأن الالجئني موجودون يف مرص بسبب
السياسات التي اتبعها نظام مبارك ،وأدى ذلك كله إىل تفيش جو من العداء ورفض تقديم
الخدمات لالجئني بل تعدى ذلك إىل استغاللهم وتهديدهم وارتكاب العنف بحقهم .ومثال
ذلك الجئة عراقية تبلغ من العمر  49عاماً وهي أم تعيش مبفردها مع أبنائها ،وكانت
مندسة ومحرضة من الخارج فكانت
جارة لها قد أبلغت أ َّنها تحوز يف مسكنها أسلحة وأنها ّ
النتيجة أن اقتحمت القوات املرصية سكنها وأجربتها عىل اإلخالء والبحث عن مكان آخر
لتعيش فيه.
كام كان للتغري الذي طرأ عىل نظام الرشطة أثر كبري عىل الالجئني ،فخالل الثورة ،انتقلت
مهام الرشطة إىل “اللجان الشعبية” املحلية التي عينت نفسها بنفسها والتي غالباً ما كانت
تقيم الحواجز وتتسلح باألسلحة الخفيفة كالسكاكني مث ًال .ومل تكن بعض اللجان تسمح
لالجئني االنضامم إليها وحتى الالجئني الذين يعيشون منذ أمد بعيد يف األحياء املختلطة فقد
كانوا يتعرضون لالستجواب واملضايقة عند تحركهم خارج تلك األحياء .ومع ذلك ،يشري بعض
الالجئني إىل أ َّنهم لقوا ترحيباً بعرضهم االنضامم للجان ،كام أفاد كثري منهم َّأن االنضامم إىل
اللجان كان األمر الوحيد الذي ُسمح لهم باملساهمة فيه أثناء الثورة.
وحتى يف أعقاب الثورة ،فرض تويل الجيش مهام الرشطة املدنية تحديات جديدة أمام
الالجئني وأولها َّأن الجنود مل يكونوا عىل دراية بوثائق هوية الالجئني وبوجود صفة قانونية
لهم اسمها “الجئ” .هذا الجهل أدى إىل اعتقال عدد من الالجئني وتهديدهم بالرتحيل
الفوري .ويف بعض األحيان ،متكنت املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني من التدخل من خالل
محاميها وإطالق رساح الالجئني (رغم أن ذلك مل يحدث قبل وصولهم إىل املطار)
ومنذ اندالع الثورة ،كان عىل محامي املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني زيارة موكليهم
يف بيوتهم نظراً لصعوبة بل استحالة وصول الالجئني إىل مكاتب املؤسسة يف القاهرة .أما
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني فقد أغلقت مكاتبها يف مرص ألسبوعني تقريباً خالل
الثورة .وخالل هذه الفرتة ،مل يتمكن الالجئون من القيام بالتسجيل وتحديد الوضع القانوين
فحسب بل أيضاً مل يحصلوا عىل خدمات الحامية واملساعدات املالية .لكن املفوضية متكنت

من التخفيف من وطأة إغالق مكاتبها عن طريق االستعانة باملنظامت األهلية املحلية يف
مجال توزيع املساعدات املالية .ومع ذلك ،اشتىك عدد من الالجئني من غياب الشفافية يف
عمليات الدفع وعربوا عن ارتيابهم يف وجود الفساد حتى ضمن املنظامت األهلية املحلية
املعروفة .وذلك كان درس تعلمته املفوضية من الثورة فتمكنت من تقليص ذلك االضطراب
بتخفيف مدة اإلغالق الحقاً.
وعدا عن املفوضية ،فقد أغلقت املنظامت األهلية مكاتبها أيضاً ،وحيث َّإن الجهات الكربى
التي تقدم الخدمات لالجئني كانت تقع قرب بؤرة أحداث الثورة فقد نشأت بعض املشكالت
من حيث توفري الكوادر ووصول الالجئني إىل مكاتبها .وبالنسبة للمنظامت التي كانت
تعتمد اعتامداً كبرياً عىل الكوادر الدولية واملقيمني الدوليني ،فقد عانت من استنزاف يف
مواردها البرشية مع مغادرة أولئك العاملني ملرص.

الخطوات املستقبلية

لقد جذبت الثورة كثرياً من االهتامم نحو املجتمع املدين يف مرص ما أدى إىل زيادة فرص
التمويل .وقد جذب التمويل الكبري االنتباه العام إىل قضية متويل أنشطة املجتمع املدين يف
مرص .وعىل وجه الخصوص ،أدى توسيع الحكومة األمريكية بصورة عامة لتمويل املجتمع
املدين املرصي إىل ظهور حالة من العداء الكبري يف وسائل اإلعالم املرصية .ويف حني عملت
منظامت املجتمع املدين لعقد من الزمن عىل األقل تحت قيود هائلة ،تحث الثورة اآلن عىل
تقويض تلك املنظامت ،مام كان له أثر سلبي عىل جميع منظامت املجتمع املدين ،مبا فيها
مقدمو الخدمات لالجئني رغم َّأن أياً من تلك املنظامت مل تكن لتعمل دون الحصول عىل
مساعدات من خارج مرص.

واملدهش يف األمر ضمن هذه البيئة أ َّنه كان هناك تزايد يف اهتامم الالجئني بتنظيم أنفسهم
يف املنظامت املجتمعية ..ويف حني أ َّنه كان هناك بالفعل عدد من تلك املنظامت الخاصة
بالالجئني يف القاهرة منذ فرتة طوية (خاصة بني الجاليات العريقة كالجامعات العرقية
الصومالية) فقد أصبح هناك بعد الثورة أعداد متزايدة من الالجئني ممن تواصلوا مع
املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني بهدف تنظيم أنفسهم ضمن إطار رسمي كمنظامت
مجتمعية .ولرمبا جاء بعض ذلك االهتامم من العزلة التي شعروا بها بعد الثورة ورغبة
منهم يف تخفيف ذلك املوقف يف املستقبل .وكبديل لذلك ،قد ينشأ بعض هذا االهتامم من
اإلحساس بالفرصة والحرية التي شعر بها الكثريون يف مرص.
لقد زادت أعداد منظامت املجتمع املدين من تنقل املديرين األكفاء وجعلت استقطاب
الكوادر األكفاء أمراً صعباً للغاية ،واآلن ،يتنافس مقدمو الخدمات لالجئني عىل الكوادر مع
منظامت املجتمع املدين ذائعة الصيت وذات املالمح السياسية البارزة والتي كانت يف العادة
تعرض رواتب أكرب.

إثبات حكم القانون

لقد فرضت الثورة تحديات بشأن حكم القانون ،حيث تأثرت بها مؤسسات حقوق اإلنسان
الوطنية يف مرص التي تعاونت معها يف األعوام القليلة املاضية منظامت أهلية معنية
بالالجئني هدف مساعدتهم.
لكن تبقى املخاطر الكربى يف مرص متعلقة بالجهل والالمباالة اللتني تبديهام األحزاب
السياسية إزاء الالجئني .فقضايا الالجئني تواجه اليوم مطالب كبرية ملحة من قبل املواطنني
لكن أصبحت تلك القضايا اآلن أكرث تهميشاً .ومنذ الثورة ،انصب تركيز معظم الفاعلني
السياسيني عىل املواطنني عىل أنهم أوىل من غريهم يف الحصول عىل الحقوق يف مرص ،ومعظم
الحقوق املنصوص عليها يف اإلعالن الدستوري كانت تتعلق باملواطنني فقط دون غريهم .من
هنا ،ورغم الفرصة التي أتاحتها الحرية السياسية التي جاءت بها الثورة ،وجد منارصو قضايا
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الالجئني أنفسهم مجربين عىل الرتكيز األكرب عىل الحفاظ عىل الحقوق األساسية (كحق منع
اإلعادة القرسية) بدالً من توسيع نطاق حقوق الالجئني.

أما السياسات الحكومية الجديدة ومامرستها إزاء الالجئني ومواقف الشارع املرصي فستكون
واحدة من املؤرشات األوىل عىل مدى التحقيق الفعيل للحرية والدمج اللذان ُوعد بهام
الثوار يف ميدان التحرير.

لقد أدت الفوىض مع الغموض الذي حاق بالثورة والتمييز الذي تبعها إىل زيادة انتهاكات
حقوق اإلنسان الخاصة بالالجئني وجعلت جميع الالجئني مستضعفني .وعالمة عىل الخوف
الذي كان الالجئون يشعرون به ،هناك أعداد متزايدة منهم وقت كتابة هذه املقالة ينظمون
اعتصاماً عاماً (بدأ يف مارس/آذار  )2012أمام مكاتب مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
يف القاهرة يطالبون فيه بإعادة التوطني أو بتأمني السكن املنفصل( .واملفارقة أ َّنه بالنسبة
لواحد من املواقع التجريبية ضمن سياسة املفوضية الجديدة بشأن الالجئني يف الحرض ،فقد
جعلت الثورة الالجئني منارصين لسياسة توسيع املخيامت الحرضية).

مارتن جونز  martin.jones@york.ac.ukهو نائب رئيس املؤسسة املرصية لحقوق
الالجئني ومحارض يف مركز حقوق اإلنسان التطبيقية يف جامعة يورك (اململكة املتحدة).

الخالصة

شارك يف إعداد هذه املقالة ُ
كل من محمد بيومي وأحمد بدوي وسارة صادق ،وهم
جميعاً يعملون لدى املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني www.efrr-eg.com

فقدان امللكية والنُّزوح يف ليبيا

رودري س .وليمز

تشكل انعدام القدرة عىل الوصول إىل املساكن واألرايض واملمتلكات التي كانت تعود للنازحني قبل نزوحهم عائقاً ال يستهان به أمام تحقيق الحلول
املستدامة ملعظم النازحني يف ليبيا ،فالنُّزوح وفقدان امللكية ال ميكن فصلهام عن اإلرث الذي خلفته حقبة القذايف.
من وجهة نظر معايري مرحلة ما بعد النزاع ميكن القول َّإن يف ليبيا عدداً قلي ًال نسبياً من
النازحني ،لكن كثرياً من هؤالء النازحني مبن فيهم مجتمعات هُ ِّج َرت بأكملها يواجهون
احتامل وقوعهم يف مأزق النُّزوح املطول .فبالنسبة لألرس التي ما زالت نازحة يف مدنها
وبلداتها بعد أن دمرت الحرب مساكنها َّ
فإن الحلول املستدامة تعتمد اعتامداً كبرياً عىل
ً
َّ
إعادة اإلعامر .أ َّما بالنسبة للنازحني الذين هُ ِّجروا بعيدا عن مواطنهم االصلية ،فإن عدم
قدرتهم عىل الوصول إىل مساكنهم وممتلكاتهم التي كانت تعود اليهم قبل الحرب إمنا هي
مظهر من املظاهر الكبرية لحالة انعدام األمن التي ميكن القول بأنها سدت جميع الطرق
للعودة حتى يومنا هذا .ويف معظم الحاالت يواجه النازحون أيضاً انعدام األمن الكبري من
جهة المتالكهم األماكن التي يعيشون فيها يف مواقعهم الحالية.

لقد أ َّمم نظام القذايف املمتلكات األجنبية وأعاد توزيع املمتلكات التي كان ميلكها ليبيون.
فعىل سبيل املثال ،نص القانون رقم  4لسنة  1978عىل تحويل جميع املستأجرين إىل مالكني
للبيوت واألرايض التي كانوا مستأجرين لها .ويف فرتة الحقة بذلت الجهود لتنظيم ذلك
اإلجراء وإنفاذه ومن ذلك عىل سبيل املثال إحراق قيود تسجيل املمتلكات عام  1986يف
الساحات الرئيسية للمدن الليبية وبعدها ظهرت جهود معاكسة جزئياً لتلك السياسة حيث
سعت إىل إعادة الحقوق ألصحابها وتعويض األشخاص عن ممتلكاتهم املصادرة وكانت تلك
الجهود مستمرة إىل حني اندالع االنتفاضة الشعبية .أما عالقات املمتلكات يف عهد القذايف
فقد كانت إشارة إىل مشكلة اضمحالل الدولة وتقويض حكم القانون وكان محصلة أثر ذلك
انعدام الثقة يف حكم القانون واملؤسسات الحكومية العامة.

عدم القدرة عىل العودة تعني عدم القدرة عىل البقاء

خالل االنتفاضة الشعبية ،لحق بعض املدن والبلدات دمار كبري ،كام تعرضت مجتمعات
بأكملها إىل التهجري الجامعي .وعموماً َّ
فإن النازحني إما أ َّنهم الذين نزحوا مؤقتاً ضمن
مجتمعاتهم نتيجة الدمار الذي لحق بيوتهم أثناء الحرب ،أو مجموعات كبرية أو مجتمعات
هُ ِّجروا وفقدوا القدرة عىل العودة نتيجة املعارضة من مجتمعات مواطنهم األصلية التي كانت

UNHCR/H Caux

وهناك وراء كل من حالة انعدام األمن التي يواجهها النازحون واملصاعب التي يعانون
منها يف الوصول إىل ممتلكاتهم ما قبل الحرب أسئلة تثار حول قضايا أوسع نطاقاً تشتمل
تحديداً عىل إعادة التوزيعات الكاسحة للممتلكات التي نفذها نظام القذايف من خالل
إطالق موجات من املصادرة للممتلكات وتقديم التعويضات الجزئية .ومع َّأن املجلس
فإن هناك إقراراً
االنتقايل الوطني الليبي ينظر اىل تلك الترصفات عىل أنها غري مرشوعة َّ
واسع النطاق بأن أي محاولة سابقة أوانها إللغاء تلك الترصفات سوف تعرض البالد لخطر
اهتزاز استقرارها .ويف حني َّأن النازحني وبعض الالجئني يف ليبيا قد يكونوا من أكرث الفئات
تأثراً مبارشة بقضايا املمتلكات التي تعود اىل الحقبة املاضية َّ
فإن كل قاعدة شعبية يف البالد
وكثرياً من املهجرين يف الشتات لهم مصلحة يف تسوية تلك القضايا.

متخوفة من أن تجد نفسها معرضة لخطر الوقوع يف مشكلة النُّزوح املطول .ومع َّأن قضايا
امللكية ما زالت مصدراً ثانوياً للقلق مقارنة بالرغبة يف تحقيق األمن األسايس َّ
فإن النازحني
الذين حصلوا عىل بيوتهم مبوجب القانون رقم  4يخشون فقدان حقوقهم القانونية نتيجة
غيابهم يف النُّزوح .ويف غضون ذلك
َّ
فإن أكرث املشكالت وضوحاً تتعلق
ُ
مبخيامت النازحني التي أقيمت
عموماً يف مواقع املرشوعات
اإلنشائية نصف املكتملة ،واملباين
الحكومية وقرى املنتجعاتَّ .
وإن
انعدام وجود أساس قانوين واضح
إلش��غ��ال ه��ذه امل��واق��ع يشكل
جملة من املخاطر الواضحة عىل
السكان خاصة إذا ُأخذ باالعتبار
َّأن مثل هذه املواقع قد ُيقدَّم بها
مطالبات من الرشكات األجنبية
العائدة إىل ليبيا .ونتيجة غياب
أمن امللكية ذاك ،يبقى النازحون
شارع طرابلس ،مرصاتة
عاجزين عن إج��راء التحسينات
األساسية الالزمة ليضمنوا ألنفسهم ظروفاً من الكفاية األساسية .عدا عن ذلك فقد تعرضوا
إىل تهديدات بالطرد واإلخالء وقد نفذت هذه التهديدات يف بعض الحاالت.
هناك آخرون من النازحني ُيعتقد أنهم يعيشون يف إسكانات خاصة إما مع العائالت أو
االصدقاء أو باألجرة .أما التجارب يف البيئات األخرى فتشري إىل أنه ما مل يكن النازحون
يف املساكن الخاصة قادرين عىل االندماج و إيجاد وظائف للعمل فمن املحتمل جداً أن
يستنزفوا كل ما لديهم من موارد وسمعة ثم يجدوا أنفسهم عرضة للطرد من سكنهم الحايل
دون أن يكون لهم خيار واضح للعودة إىل ما كانوا عليه.
وأياً كان التضافر بني العودة واإلسرتاتيجيات املحلية التي يدفعها االندماج لحل النُّزوح يف
ليبيا ،البد من التنسيق بني تلبية حقوق النازحني يف االنتصاف نتيجة خسارتهم ملمتلكاتهم
من جهة مع الجهود األوسع نطاقا واملبذولة للتعامل مع اإلرث الذي تركه نظام القذايف
بخصوص العالقات املمتلكة املتنازع عليها من جهة أخرى.
رودري س .وليمز  rcw200@yahoo.comمستشار لحقوق االنسان يف استكهومل/
السويد وهو مؤلف ملدونة تريانوليوس http://terra0nullius.wordpress.com
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حامية ومساعدة املهاجرين العالقني يف األزمات
محمد عبدي كري وأنجيال شريوود

لقد شددت األزمة الليبية يف  2011بصورة كبرية عىل كيفية إعادة أمناط الهجرة العاملية تعريف نطاق ونوع احتياجات وصور استضعاف األشخاص
املتأثرين باألزمة اإلنسانية.
أثار ُبعد الهجرة لألزمة الليبية الجدال املتنامي حول االرتباط بني األزمة والهجرة .وميكن
“ألزمة الهجرة” التي هي كارثة تتسبب يف تنقالت سكانية واسعة النطاق وتتسم بالتعقيد
من حيث األشخاص املتأثرين والطرق امللتمسة إىل أماكن السالمة والبقاء ،أن تتحدى
األنظمة اإلنسانية القامئة التي تختص باالستجابة لالجئني والنازحني داخلياً ،حيث تلقي
بالضوء عىل الفئات واالحتياجات وصور االستضعاف املختلفة للنطاق األوسع من األشخاص
املتأثرين جراء وضع األزمة.
ويف حني َّأن متطلب االستجابات الفورية أو املتوقعة لألزمات ليس بالتأكيد شيئاً جديداً
عىل املناقشات اإلنسانية .لكن يف حال كون السكان املعنيون مهاجرين (والذين يكون
مالذهم األكرث أمناً يف بعض الحاالت هو مواطنهم األصلية)َّ ،
فإن تحقيق االستجابات الرسيعة
واملتوقعة والفعالة واملناسبة يتطلب منا إعادة النظر يف بعض الجوانب املختلفة لتلبية
االحتياجات اإلنسانية مبا يف ذلك األدوار والتنسيق إىل جانب البنية املؤسسية.

يف منطقة النزاع ،وقامت املنظمة الدولية للهجرة بإخراج  35000من هؤالء املهاجرين من
املناطق التي تشهد وترية كبرية من النزاع.
وقد تقدمت  46حكومة إىل املنظمة الدولية للهجرة بطلب حامية ومساعدة السكان املهاجرين
املتأثرين .لكن يف بداية االستجابة ،ظهرت الحاجة لعدد من املناقشات وجهود املنارصة ضمن
املجتمع الدويل إلعادة توجيه اإلسرتاتيجية اإلنسانية املبدئية .وأخرياً ،استُخدمت املخيامت
بصورة أساسية كمرافق انتقالية لدعم اإلخالء يف الوقت املناسب بدالً من أن تكون أماكن
لتلقي الحامية واملساعدة يف أزمات التهجري املط ّولة.
وعدا عن َّأن إخالء املهاجرين من األصول املختلفة عملية صعبة فقد تطلبت أيضاً استخدام
أنواع جديدة مبتكرة للتنسيق بني الحكومات والفاعلني اإلنسانيني الدوليني وسلطات إدارة
الهجرة واملسؤولني القنصليني والفاعلني العسكريني ورشكات النقل .وتوضح االستجابة لألزمة
الليبية مستوى ملحوظاً من التعاون الدويل والدافع الذي أبدته دول املوطن األصيل ودول
االنتقال والجهات التي قدمت املساعدة الخارجية.
أضف إىل ذلك ،أن الحاجة لخدمات إدارة الهجرة بغرض إدارة حركة السكان العابرين
للحدود عىل سبيل املثال وضامن آلية اإلحالة القوية لألشخاص املستضعفني استضعافاً خاصاً
أو احتياجات الحامية وتقديم وثائق السفر والتامس حرية العبور للمهاجرين غري الحاملني
للوثائق قد ظهرت كجانب مركزي ومهمل يف بعض األحيان لالستجابة لهذه األزمة.

IOM 2011 Nicole Tung

وتتحمل الدول املسؤولية األساسية إزاء حامية ومساعدة األشخاص املتأثرين جراء األزمات
واملقيمني يف أقاليمهم بالصورة التي تتامىش مع القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق
اإلنسان .ومتى اقتضت الحاجة ،فإنه يتعني عىل الدول السامح بالوصول اإلنساين إىل األشخاص
املتأثرين باألزمات حتى ميكن تقديم املساعدة اإلنسانية من ِقبل الدول األخرى مبا فيها
ذلك الدول التي تأثر مواطنوها وغريها من الفاعلني .وقد سيطرت أزمات عرصنا الحديث
غالباً عىل املوارد واإلمكانات املتاحة للدول لتقديم هذه الحامية واملساعدة ملواطنيها وقت
األزمات .ومن جهة املنظمة الدولية للهجرة ،فنظراً لتفويضها ومواردها التشغيلية املتاحة
وخرباتها يف إدارة التنقالت فقد أصبحت جهة ميكن االعتامد عليها كوكالة رائدة لدعم
الدول يف أداء التزاماتها تجاه السكان املهاجرين املتأثرين باألزمات .وأصبح الندماج إدارة
الهجرة واملناهج اإلنسانية املتبعة للتعامل مع وضع األزمة املو ّلدة ألمناط مع ّقدة للتنقل
البرشي أهمية خاصة يف بناء نظام اإلحالة الكفؤ ملساعدة املهاجرين ،مع الكثري من صور
االستضعاف واحتياجات الحامية ،عند الفرار بأعداد كبرية عرب أحد الحدود الدولية.

خالل األزمة

خالل األسابيع الستة األوىل من األزمة اإلنسانية يف ليبيا ،بلغت أعداد الواصلني إىل الحدود
مع تونس ومرص وتشاد والنيجر والجزائر ،وإىل مالطة وإيطاليا عن طريق البحر ،ما يزيد
معدله عىل  7000شخص .وكان من بني الفارين إىل الدول املجاورة لليبيا وما وراءها العامل
املهاجرون وعوائلهم والالجئون وطالبو اللجوء واألطفال غري املصاحبني ببالغني وضحايا
اإلتجار بالبرش وغريهم من الفئات املستضعفة الخاصة .وبقي عدد من املهاجرين عالقاً

ويف حني شق  %3من املهاجرين املتأثرين باألزمة واملنترشين يف ليبيا طريقهم إىل أوروبا وغالباً
ما كان ذلك يف القوارب غري الصالحة لإلبحار فمن املتوقع أنه ما مل يتمكن أولئك املهاجرون من
قبول املساعدة الفورية للعودة للوطن ،سيصبح عدد أكرب بكثري من املهاجرين عرضة لإلتجار
بالبرش وعصابات التهريب التي ستعدهم بإيجاد سبيل لخروجهم من منطقة األزمة إىل أوروبا
وما وراءها.

التطلع للمستقبل

من الواضح أن “أزمة الهجرة” كتلك التي حدثت يف ليبيا قد و َّلدت أمناطاً للهجرة القرسية
ال ُتظهر السامت التقليدية للتنقل املتوقع وا ُملستعد له يف االستجابات اإلنسانية الدولية.
وتثري دراسة صور استضعاف املهاجرين التساؤالت حول االستعدادية العامة للدول لتقديم
الحامية واملساعدة لجميع مواطنيها املقيمني يف الخارج يف حالة حدوث أزمة .ويف أعقاب
األزمة الليبية ،أقر عدد من الدول األسيوية بالحاجة لتحسني إدارة اإلخالءات اإلنسانية عىل
املستوى الوطني واإلقليمي ،وال يقل عن ذلك أهمية الحاجة لدعم إعادة اندماج مواطنيهم
الذين عادوا إىل مواطنهم ليواجهوا البطالة والديون التي رمبا ترتبت عليهم جراء متويل رحلة
هجرتهم الطويلة.
لقد ألقت األزمة الليبية الضوء عىل الكيفية التي ميكن بها فهم أمناط الهجرة الدولية املساعدة
يف صياغة استجابة أكرث كفاءة وإنسانية ،حيث َّإن محن املهاجرين واحتياجاتهم الخاصة تزيد
من تعقيد استجابات األزمة .كام أنها تظهر أيضاً التحديات الشاملة التي يواجهها العديد من
أنظمة إدارة الهجرة ضمن االستجابة اإلنسانية .وتتضمن أدوات إدارة الهجرة املختلفة والتي
تتعلق بضامن االستجابة اإلنسانية والفعالة للسكان خالل تنقالتهم الخدمات القنصلية الطارئة
وأنظمة اإلحالة لألشخاص من ذوي احتياجات الحامية الخاصة والحامية املؤقتة للمهاجرين
العابرين إلحدى الحدود الدولية .وستستمر املنظمة الدولية للهجرة يف تشجيع ودعم الجهود
ملناقشة واستكشاف ُبعد الهجرة يف األزمات داخل املجتمع الدويل.
محمد عبدي كري  mabdiker@iom.intهو مدير الطوارئ والعمليات باملنظمة الدولية
للهجرة  www.iom.intوأنجيال شريوود  asherwood@iom.intهي مسؤول السياسات
والبحوث يف املنظمة.
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ما وراء الصفة القانونية :النظر إىل الحاجة اإلنسانية
تاراك باخ باوب وهرينان ديل فايل وكاثرين ديرديريان وأورييل بونثيو

الزيادة التي ميكن للجهات االنسانية أن تتوقعها يف املستقبل إمنا هي زيادة املوجات املختلطة التي تتحدى التصنيف الجامد وتدعو إىل استجابة انسانية
قامئة عىل الحاجات املشرتكة للمساعدة و الحامية.
لقد كانت معضالت مساعدة األشخاص املتنقلني يف “املوجات املتدفقة املختلطة” محط
جدل كبري وتضمن هذا الجدل البحث يف مس َّوغات وكيفية تعريف فئات االشخاص املتنقلني
وكيفية الوصول إىل املساعدات وضامنها وتوفري الحامية لألكرث استضعافاً وكيفية تقديم
املساعدة للحاالت غري املو َّثقة.
لقد واجهت الجهات االنسانية إثر تداعيات النزاع يف ليبيا سياسات ومامرسات اتبعتها الدول
ونتج عنها ثغرات يف الحامية واملساعدة بالنسبة لالجئني وطالبي اللجوء .كام واجهت عوائق
كبرية منترشة تحد من املستوى األدىن للخدمات االساسية أو الجنائية واالعتقال وخطر
إعادة الالجئني القرسية .وحتى يف وجه التدفقات املختلطة التي هربت من ليبيا ،توجهت
عدة دول ومؤسسات ووكاالت نحو “االستجابة العامة للهجرة” فاستخدمت التصنيفات
الجامدة التي حددتها التحفيزات املفرتضة لألشخاص تجاه الهجرة .ومع ذلك فقد كان
لهذه املنهجية أثر يف املخاطرة مبحدودية االستجابات لبعض مجموعات االشخاص املحددة
مع َّأن كثرياً منهم كانوا يتشاركون بالحاجات ويحتاجون بصورة ماسة إىل القدر ذاته من
املساعدة والحامية .وبدالً من أن تكون تلك التصنيفات مصممة أساساً من خالل سياسات
الهجرة للدول فالبد من أن تكون االستجابات إزاء هذه الفئات السكانية املتنقلة مبنية
عىل سياسة ومامرسة ثابتتني تجاه الالجئني وطالبي اللجوء مبا يف ذلك ظروف االستقبال
وتحديد الصفة واملساعدة والنفاذ إىل الخدمات االساسية وتحديد األشخاص املستضعفني
وإجراءات الحامية.
أما “استجابة الهجرة” االفرتاضية التي ُأطلقت يف الدول املجاورة لتشتمل عىل أعداد هائلة
من االشخاص الذين هربوا من النزاع الدائر يف ليبيا فقد كان لها تبعات إنسانية كبرية
تجاوزت االشخاص الباحثني عن السالمة والبقاء .فمع اندالع النزاع يف ليبيا كان من بني
األشخاص الذين وجدوا أنفسهم عالقني تحت وابل من النريان املتبادلة الالجئون من دول
جنوب الصحراء األفريقية وطالبو اللجوء الذين تعرضوا لالعتقال واإلساءة يف مراكز االعتقال
الليبية أثناء رحلتهم إىل أوروبا ومنهم أيضاً املهاجرون الذين كانوا يبحثون عن فرص للعمل
وغريهم .أما األزمة فقد أدت إىل زيادة تعقيد تنقالت السكان وزيادة تعقيد تعريف فئات
األشخاص املتنقلني .ومع سفر األشخاص إىل إيطاليا ومالطا وتونس ،واجهوا ظروف استقبال
دون املستوى يف أوروبا ومل يتلقوا املساعدة الكافية يف مخيامت العبور يف تونس وتقطعت
ببعضهم األسباب يف تونس فعادوا إىل ليبيا التي مزقتها الحرب للبحث عن صفة أفضل لهم
وهي الحامية املؤقتة التي منحتها دول جنوب أوروبا إىل الواصلني إليها مبارشة من ليبيا.
وأدت موجات التنقالت السكانية املتزامنة إىل ميوعة تصنيف االشخاص املتنقلني وتحديد
صفتهم وأ َّثر ذلك عىل قدرتهم عىل الوصول إىل املساعدة والحامية .ففي حني أن الليبيني
الهاربني حصلوا عىل حامية الالجئني مع أنهم غالباً ما خاطروا بحياتهم للوصول إىل بر السالم
فإن املهاجرين الذين هربوا من التعذيب يف االعتقال واستهدافهم عىل أنهم أجانب أو هرباً
َّ
من النزاع نفسه فقد كان ينظر إليهم عىل أنهم “مواطني بلد ثالثة” ال يحق لهم الحصول
عىل القدر نفسه من الحامية ال يف البلدان املجاورة وال يف بلدان جنوب أوروبا.
وخالل األزمة الليبية وبعدها ويف ظل تلك الظروف ،تزايدت الحاجات اإلنسانية وحاجات
الحامية الالجئني واملهاجرين .فسياسات الدول األوروبية إزاء الهجرة ازدادت قيودها
وأصبحت تهدف إىل احتواء الالجئني واملهاجرين يف ليبيا .وقد أشارت تقارير املرىض ملنظمة
أطباء بال حدود إىل َّأن األشخاص أثناء تنقلهم يتعرضون إىل االحتجاز املنتظم والصد عن
الطريق واإلساءة .وحتى قبل الحرب يف ليبيا ،كانت تلك الفئات تعاين من وضع هش للهجرة
وظروف االحتجاز غري اإلنسانية يف ليبيا باإلضافة إىل العنف املرتبط باإلتجار بالبرش.
وخالل األزمة ،تعقدت األوضاع وأدت إىل تطبيق آين لقانون الالجئني والقانون اإلنساين
الدويل (ناهيك عن قانون حقوق اإلنسان) وهذا ما أدى بالنتيجة إىل تغري رسيع يف صفة
األشخاص الذين كانوا باألصل ضمن التدفقات املختلطة واعتمد ذلك التغيري عىل تصاعد

النزاع املسلح واملوقع املادي لألشخاص أو احتجازهم القرسي .ويف وقت ما أو يف عدة أوقات،
كان من املمكن أن ُيصنف املواطنون األجانب عىل أنهم مدنيون أو الجئون أو طالبو اللجوء
أو مواطنو دولة ثالثة أو مجرد أشخاص مرشدين ال أمل لعودتهم إىل مواقعهم السابقة .كام
نتج عن تعقيدات تصنيف هذه الفئات السكانية “املختلطة” املتنقلة خالل األزمة استجابة
عامة مل تب ِد إال اهتامماً محدوداً بالحاجات الطبية واإلنسانية وحاجات الحامية لألفراد.
ويف كل من جزيرة المبيدوسا ومخيم شوشة يف تونس ،مل ُيبذل إال جهد قليل يف استيعاب
األشخاص عىل أساس حاجاتهم اإلنسانية الفردية .كام بقيت مستويات املعيشة دون املستوى
ورمبا كان ذلك لتجنب إحداث عامل للسحب للهجرة من ليبيا .وقد نددت منظمة أطباء
بال حدود بأثر الظروف املعيشية السيئة وتدين خدمات الصحة البدنية والنفسية للسكان
الهاربني من ليبيا 1.وبالنسبة ملنظمة مثل أطباء بال حدودَّ ،
فإن توفري خدمات الرعاية الصحية
لالجئني/املهاجرين يف البيئات الحرضية أو البيئات املفتوحة أو البيئات التي تتسم بالتنقل
املستمر يبقى تحدياً بارزاً يف املستقبل .وهناك حاجة ماسة إىل إعداد عملية تصنيف مسهبة
وفقاً ملحور صحة الالجئني/املهاجرين إذا ما أردنا العمل بفعالية مع هذه البيئات الناشئة
واملتسارعة مبا فيها عىل سبيل املثال التصدي ملشكلة التعذيب وسوء املعاملة يف التدفقات
املختلطة من ناحيتي الحاجات الصحية واإلنسانية عىل حد سواء.
وبغياب التصنيفات املعدة حرصاً لألشخاص املتنقلني وحاجاتهم املبارشة فقد تأطرت
االستجابة اإلنسانية العامة لهذه التدفقات املختلطة عىل أنها “استجابة للهجرة” منذ البداية
وكان لذلك أثر ال يستهان به عىل الفاعلني املقدمني للحامية واملساعدة .فعىل سبيل املثال،
أعادت املنظمة الدولية للهجرة “مواطني دول ثالثة” كإجراء “حاميئ” بهدف تجنب وقوع
أزمة إنسانية يف دول الجوار .ويف الوقت نفسه ،هيمن نوع من الغموض األوسع نطاقاً عىل
املسؤوليات املعنية وااللتزامات القانونية ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ودول
املواطن األصلية ومختلف السلطات الليبية نحو تلك الفئة من املواطنني األجانب العالقني
داخل البالد.

تصنيف مراوغ أم حاجة إنسانية؟

ميدانياً ،كان هناك تشعب كبري يف االستجابات التي ُقدمت للفئات السكانية نفسها يف
مختلف املواقع حيث عكست االستجابة االفرتاضات القامئة حول صفة األشخاص باالعتامد
الحرصي عىل موقعهم الحايل أو أصولهم القومية .وقد ميزت السلطات اإليطالية بني
التدفقات إىل إيطاليا من ليبيا وتونس حيث ُمنح الليبيون حق اتباع اجراءات طلب اللجوء
أما التونسيون فقد ُسمح لهم الدخول إىل مسار “املهاجر االقتصادي” فقط .أما ظروف
االستقبال وتوفري الخدمات مبا فيها الرعاية الصحية فقد اعتمدت عىل الجنسية ومنفذ
املغادرة والتمييز بني األشخاص بناء عىل اعتبارات التصنيفات الحقوقية والسياسية بدالً من
الحاجات اإلنسانية .وينبغي لنا هنا أن نسأل عام إذا كان من املرشوع أو املقبول أخالقياً أن
تتشبث الدول والوكاالت املعنية بالحامية مبثل هذه التصنيفات إذا ما كانت تقود بالنتيجة
إىل التخيل عن “فئات” كاملة من األشخاص وتركهم يواجهون مصريهم ويعانون من اإلهامل
يف وقت هم فيه بأمس الحاجة للمساعدة.
لقد شهدت منظمة أطباء بال حدود الوضع املقيد الذي يواجهه األشخاص أثناء تنقلهم مع
تصاعد وترية األزمة ،ومن هنا تتساءل املنظمة عن منطق التدخل العسكري األورويب يف
ليبيا تحت عقيدة اإلميان مبسؤولية الحامية رغم َّأن كثرياً من الفارين من ليبيا قد أخفقوا يف
2
العثور عىل حامية الالجئني يف أوروبا.
عندما تعمل إدارة الهجرة وفقاً ألهداف متقاطعة مع املساعدة والحاميةَّ ،
فإن الثغرات التي
تركتها الدول واملنظامت املفوضة تثري أيضاً أسئلة كثرية أمام الفاعلني املقدمني للمساعدات.
وقد وضعت األزمة الليبية عام  2011الفاعلني اإلنسانيني يف موقف جعلهم يعملون عىل
تخفيف أثر سياسة أكرب تتعلق بعدم االستجابة للحاجات املاسة لألشخاص الذين هجرهم

15

15

16

شامل أفريقيا والتهجري يف عامي 2012-2011

16

النزاع يف تدفق الهجرات املختلطة .وقد تسببت مثل هذه السياسات يف املخاطرة بالتسبب
يف اإلعادة القرسية للفئات األكرث استضعافاً ناهيك عن اآلثار الصحية واإلنسانية الكبرية
عىل االشخاص املتنقلني .وبصفتنا فاعلون نقدم املساعدات ونعمل مع الالجئني واملهاجرين،
ينبغي لنا أن ندعو إىل اتباع منهج موحد للتعامل مع قضايا الحامية يف األزمة وحامية
الالجئني التي تمُ نح عاملياً عند تهجري األشخاص ضمن التدفقات املختلطة للهجرة؟
وكام ّأن تعقيدات التهجري تتزايد َّ
فإن املخاطر تتزايد أيضاً يف أن تتبنى الدول “استجابة
افرتاضية للهجرة” إزاء تدفقات الهجرة املختلطة .أما بالنسبة للمنظامت اإلنسانية واملنظامت
املفوضة بتقديم املساعدات وغريها من املنظامت الراغبة يف مساعدة الالجئني واملهاجرين
فعليهم أن يتعلموا االستجابة يف بيئات النقل بالعبور أو البيئات املفتوحة أو الحرضية
(ومرافق االحتجاز) لتلك الفئات املختلفة من السكان الذين لديهم حاجات مختلفة يف
املساعدة والحامية .ويف الوقت نفسه ،لن يكون هناك أي خيار أمام الفاعلني اإلنسانيني إال
االستمرار يف الدفع نحو رفع مستوى استجابة الدول وخالفاً لذلك فإننا سنخاطر بفقدان
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قدرتنا عىل إبصار األكرث استضعافاً حيثام ُتحد الجهود العامة الرامية إىل مساعدة التدفقات
املختلطة لتصبح استجابة “للهجرة” فقط.
تاراك باخ باوب  Tarak.bach.baouab@amsterdam.msf.orgمستشار للشؤون
اإلنسانية
هرينان ديل فايل Hernan.del.valle@oca.msf.orgرئيس قسم املنارصة واالتصاالت
التشغيلية
كاثرين ديرديريان  Katharine.derderian@brussels.msf.orgمستشار للشؤون
اإلنسانية
أورييل بونثيو  Aurelie.ponthieu@brussels.msf.orgمستشار للشؤون اإلنسانية
حول التهجري يف منظمة أطباء بال حدود www.msf.org
 .1ملعلومات أكرث يرجى االطالع عىل أوراق الخالصات التي تقدمها منظمة أطباء بال حدود
 http://tinyurl.com/MSF-BP-3May2011و http://tinyurl.com/MSF-BP-24June2011
 .2منظمة أطباء بال حدود “رسالة مفتوحة حول املدنيني الهاربني من ليبيا إىل أوروبا”  19مايو/أيار 2011
www.doctorswithoutborders.org/publications/article.cfm?id=5253&cat=open-letters

إعادة التوطني مطلوبة لالجئني يف تونس

أمايا فالكارسل

ماسة للتخفيف من عبء استضافة الفا ّرين من ليبيا والذين
حيث تشهد تونس تغريات سياسية واجتامعية واقتصادية واسعة النطاق ،فإن هناك حاجة ّ
ال ميكنهم العودة إىل أوطانهم.

“إنني سعيدة للغاية ،رغم أين خائفة” تقول
تيجي ،1وهي إرترية تبلغ من العمر 21
عاماً تعيش يف مخيم شوشة جنويب تونس
منذ أوىل أيام الحرب يف ليبيا وتم اختيارها
أيضاً ضمن برنامج إعادة التوطني يف أسرتاليا.
غادرت تيجي إريرتيا عندما كان عمرها 15
عاماً ،إىل السودان أوالً ثم إىل ليبيا“ .لقد
كانت الحياة قاسية يف ليبيا ،وكنت أعمل
خادمة يف املنازل”.

ومن بني األشخاص املرشدين يف مخيم شوشة ،يعود الكثري منهم إىل ليبيا ،رغم املخاطر
الجسيمة التي يواجهونها هناك ،يك يستقلوا القوارب إىل أوروبا ليبدأوا رحلة بحرية محفوفة
باملخاطر .يقول توماس من نيجرييا“ :إن الوصول إىل جزيرة المبيدوسا مسألة حظ .إن
فشلت ،فال بأس وإن نجحت ،فهذا جيد .2وجميعنا يحتاج إىل الشجاعة يك يستطيع
االستمرار يف حياته .أما هنا ،فنحن عالقون ...لكن كيف ميكن أن نعود إىل نيجرييا خاويي
الوفاض؟ لقد دفعت لنا عائالتنا األموال يك نكسب املزيد منها ونعيدها إىل أوطاننا .وليتنا
قادرين عىل العودة ببعض املال عىل األقل ،ساعتها لن نشعر بالخزي ”.وإذا كانت منظمة
الهجرة الدولية واملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لتقدمان بعض املساعدة
املالية إىل املهاجرين (وأيضاً املساعدات الخاصة بالنقل والتوثيق) ،لكانوا يف وضع أفضل يك
يقرروا العودة إىل وطنهم.

UNHCR/R Nuri

مل تكن الدول املجاورة لليبيا يف وضع يسمح لها بأن تقدم أكرث من مالذ مؤقت للعديد من
األشخاص الذين عانوا من أوضاع التهجري املتعددة من أوطانهم ومن دول اللجوء السابقة.

الذين تعتقد بانتامئهم إىل بعض الجامعات املناوئة .لذلك ،فإن هناك حاجة إليجاد حلول
بديلة لهؤالء األشخاص.

الجئة سودانية تودع صديقاتها يف مخيم شوشة .وقد تم
أما موىس ،فقد كان أقل حظاً ،وهو إريرتي
قبولها هي وارستها إلعادة توطينهم يف الرنويج.
ً
أيضا ،حيث قوبل طلبه بإعادة توطينه يف
الرنويج والواليات املتحدة بالرفض وظل هو منتظراً“ .ال تعد العودة إىل ليبيا خياراً يف الوقت
الحايل ،إذ ُيعتقل القادمون من الدول األفريقية جنوب الصحراء و ُيعذبون ”.وقد عاد بعض
من أصدقائه إىل ليبيا الستقالل قارب إىل أوروبا“ .إنهم اآلن يف إيطاليا ،أما نحن فعلينا
االنتظار لحل بطيء هنا يف املخيم ،لذلك قرروا البحث عن حل رسيع .ورغم أننا شباب،
فليس الوقت يف صالحنا ”.وعند الحديث إىل هؤالء الرجال ،نجد أن العديد منهم مستعدون
للمخاطرة بحياتهم واالتجاه بقارب إىل المبيدوسا أو مالطة .ويرى البعض أن البديل هو
شوشة“ ،فامذا سأخرس؟”.

وتعرض اإلقامة املمتدة يف مخيم شوشة األرس الذي يضم أطفاالً صغاراً أو قارصين غري
مصاحبني ببالغني أو أشخاص من ذوي الحاالت الصحية الخطرية وغري هؤالء من املستضعفني
إىل مخاطر جسيمة .ويف وقتنا الحايل ،تعد إعادة التوطني الحل الدائم الفعيل والوحيد
لالجئني يف شوشة .إال أن استجابة الدول األوروبية كانت محدودة للغاية يف توفري مناطق
إلعادة توطني الالجئني يف مخيم شوشة ،فقد كان أغلبية الالجئني قد أحيلوا إىل إعادة التوطني
يف الواليات املتحدة األمريكية .لكن الحاالت املستضعفة تواجه املصاعب الج ّمة نتيجة
تباطؤ عملية التجهيز من ِقبل الواليات املتحدة (التي درجت العادة عىل أن متتد ما بني
 6إىل  12شهراً قبل املغادرة) .عالوة عىل ذلك ،هناك بعض الالجئني ممن ال تنطبق عليهم
رشوط إعادة التوطني يف الواليات املتحدة األمريكية نظراً للقيود التي تفرضها إزاء األشخاص

أما الدول األعضاء يف االتحاد األورويب فبالنظر إىل قربها من املنطقة املتأثرة بالنزاع ومواردها
الكبرية نسبياً ،يتعني عليها اتخاذ دور رائد يف االستجابة ملوقف هؤالء الالجئني املتأزم .وعليهم
كذلك تويل املسؤولية الجسيمة الناتجة عن تجاهلها خالل السنوات املاضية للسجل اإلنساين
األليم يف ليبيا من ناحية والسعي النشيط للتعاون مع حكومة العقيد معمر القذايف لوقف
تدفق األفراد من أفريقيا إىل أوروبا من ناحية أخرى .وقد نتج عن سياسات االتحاد األورويب
العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان الخطرية لالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين.
أيضاً ،تجاهلت استجابة إعادة التوطني الضعيفة من ِقبل دول االتحاد األورويب ألزمة الالجئني
النازحني عىل أعتاب القارة األوروبية حتى اآلن حقيقة أن بعض الدول األوروبية كانت طرفاً
يف الرصاع الذي يعد أحد أهم أسباب االنتقال غري الطوعي لألشخاص ،من خالل مشاركتها يف
عمليات حلف شامل األطليس يف ليبيا.
أمايا فالكارسل  international.advocacy@jrs.netهي منسقة املنارصة الدولية يف
الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني .www.jrs.net
 .1األسامء ليست حقيقية
 .2يف عام  ،2011سجل البحر املتوسط رق ًام قياسياً يف كونه أخطر مساحة مائية يف العامل ،حيث لقي أكرث من 1500
شخص حتفهم بالغرق أو الفقدان (ورمبا تكون هذه األرقام أقل من الواقع).
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استجابة االتحاد األورويب :من االلتزام إىل املامرسة

مادلني غارليك وجوان فان سيلم

لقد حولت األحداث يف شامل أفريقيا يف  2011منط رحالت القوارب الوافدة إىل أوروبا إىل درجة كبرية من حيث بواعث الوافدين ،لكن بأعداد أقل
مام هو متوقع .وتشري استجابة االتحاد األورويب إىل أن هناك حاجة متزايدة لرتجمة التزام التضامن إىل أرض الواقع بدالً من االكتفاء بتقديم املساعدات
املحدودة واإلدالء ببيانات املبادئ.
خالل العقود املاضية ،حملت القوارب القادمة من شامل أفريقيا آالفاً من مواطني شامل أفريقية
وغريهم إىل الشواطئ األوروبية ،مبن فيهم طالبو اللجوء الفارون من االضطهاد أو الرضر الخطري،
وكذلك األشخاص املتنقلني بصورة غري منتظمة ألسباب أخرى .واختلفت أعداد الرحالت السنوية
الواصلة لتلك الشواطئ ما بني عامي  2000و ،2008لكنها بلغت ذروتها يف  2008بـ 39000
شخص .لكنها انخفضت بشكل كبري إىل أقل من  5000بعد تطبيق إيطاليا لسياسة “الصد” وزيادة
التعاون مع ليبيا.
أما يف  ،2011فقد بلغ إجاميل الرحالت القادمة من شامل أفريقيا إىل االتحاد األورويب ما يقدر بـ
 59000شخص .وضم ذلك  28000شخص فا ّر من ليبيا ،أي اقل من  %5من األشخاص املهاجرين
من هناك ،إىل جانب  28000تونيس ،أغلب ال طالب بالحامية وال احتاجها ،وحوايل  1500من
مرص .وتضمنت جنسيات من وصلوا إىل ليبيا الصوماليني واإلرتريني والنيجرييني والغانيني واملاليني
ومواطني ساحل العاج ودول جنوب الصحراء .وباملقارنة ،استضافت تونس ومرص ،يف ذروة
التدفقات ،ما يزيد عىل نصف مليون شخص عىل أراضيهام ،وسمحت بتقديم املأوى واملساعدة
اإلنسانية لألشخاص املنتظرين اإلخالء أو الحلول األخرى.
وعىل الرغم من نطاقها املحدود نسبياً ،حثت الرحالت القادمة إىل أوروبا واالهتامم بقدوم املزيد
منها ،املناقشات املكثفة بني الدول أعضاء االتحاد األورويب .وركزت هذه املناقشات عىل مشاركة
العبء والدعم واستئصال التدفقات .وتم إصدار بيانات التضامن السياسية مع الدول املتأثرة
خارج حدود االتحاد األورويب .لكن الدعم امللموس املقدم كان مادياً ولوجيستياً بالدرجة األوىل،
مع قلة الرتكيز عىل اقتسام املسؤولية املبارشة يف صورة توفري أماكن يف الدول األعضاء لألشخاص
املحتاجني للحامية.

استجابة االتحاد األورويب

كانت الخطوة األوىل من جانب االتحاد األورويب إجالء مواطنيها من ليبيا ،يف حني متثلت أولوياتها
الالحقة بتقديم الدعم واملساعدة اإلنسانيتني يف شامل أفريقيا ،والتعامل مع تنقالت الهجرة تجاه
االتحاد األورويب والتضامن مع الدول األعضاء باالتحاد األورويب (والدول األخرى يف املنطقة)
ومواجهة الرحالت املحتملة ودور وكالة فرونتكس 1يف السيطرة عىل الحدود البحرية.

وأظهرت دول االتحاد األورويب األعضاء استعداداً كبرياً لتقديم الدعم املايل واللوجيستي خاصة
لعمليات اإلخالء اإلنساين ملواطني دول ثالثة من تونس ومرص ،والتي شارك يف القيام بها املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة .لكن بدا أن االستجابة ،من حيث
التعامل مع التدفق املمكن والفعيل لألشخاص الباحثني عن الحامية يف االتحاد األورويب ،تكشف
انفصاالً بني االهتاممات املنذرة والواقع ،وبني التأكيدات عىل غزو املهاجرين املحدق بأوروبا
وغياب التدابري الجامعية يف االستجابة.
وتضمنت التدفقات الفائضة من تونس بصورة كبرية األشخاص الباحثني عن فرص الهجرة .لكن
كانت هناك مخاوف من أن تتسبب األوضاع يف ليبيا بحدوث تهجري جامعي ال يستهان به .ومع
مراعاة ذلك ،ظهرت نداءات ليس فقط للتضامن الواسع ضمن االتحاد األورويب ومع دول شامل
أفريقيا املتلقية لألشخاص الباحثني عن الحامية وإمنا أيضاً ملناقشة احتامل استخدام توجيه الحامية
املؤقتة الصادر عن االتحاد األورويب عام  ،2002وذلك للمرة األوىل .هذا التوجيه يضع آلية لتقديم
الحامية قصرية األجل للجامعات الكبرية من األشخاص من خالل تعليق إجراءات اللجوء لتفادي
الضغط املتزايد عىل الهياكل اإلدارية.
وال يتضمن التوجيه أي إلزام للدول األعضاء بأن تستقبل األشخاص املسموح لهم بدخول الدول
األخرى مبوجب الحامية املؤقتة .لكنه ميثل من حيث املبدأ إطار عمل عام ملشاركة العبء املايل
ورمبا أيضاً املادي للحامية .ويف حالة ليبيا ،اقرتحت دول املواجهة األعضاء املساهمة واملفوضية
العليا لألمم املتحدة لالجئني رضورة طرح مسألة إمكانية توظيف التوجيه عىل طاولة النقاشات.

لكن عدداً من الدول األعضاء اعرتض عىل استخدامه ألسباب أهمها التخوف من أن يصبح ذلك
التوجيه “عامل سحب” يشجع املزيد من األشخاص لالتجاه إىل أوروبا .ويف نهاية املطاف ،انتفت
الحاجة لتطبيقه نظراً ملحدودية األعداد الواصلة .وقد يثري العزوف الواضح عن مناقشة التوجيه
خشية جذب املزيد من الرحالت األسئلة حول النطاق الواقعي الستخدام التوجيه عىل العموم.
هناك عامل آخر هام يف استجابة االتحاد األورويب تجاه األزمة يتمثل يف نرش العملية الحدودية
املشرتكة بالتنسيق مع وكالة فرونتكس والتي ُأطلق عليها “هريميز” 2بكلفة  12مليون يورو ،والتي
تضمنت يف البدء قوات خفر السواحل املشرتكة لالتحاد األورويب بني تونس وإيطاليا ،وامتدت
خالل عام  2011لتغطية جزء أكرب من البحر األبيض املتوسط ،مبا يف ذلك املناطق الواقعة بني دول
جنوب أوروبا وليبيا ومرص .وباإلضافة إىل الرقابة واعرتاض األشخاص املشتبه بقيامهم بالدخول
غري النظامي إىل دول االتحاد األورويب ،تهدف العملية إىل تحديد موقع من يسهّلون التنقالت
غري النظامية واعتقالهم .ويف بياناتها العامة ،أكدت وكالة فرونتكس عىل نجاح العملية ،ليس يف
اكتشاف الناقلني غري النظاميني واعرتاضهم فحسب ،بل أيضاً يف إنقاذ األرواح ،من خالل عمليات
البحث واإلنقاذ يف البحر.

إعادة التوطني والنقل

بحث االتحاد األورويب أيضاً ما ميكنه القيام به لدعم إيطاليا ومالطا إىل جانب تونس ومرص من
خالل التدابري املتجاوزة للمساعدة اإلنسانية .ودفعت املفوضية األوروبية بقوة للتضامن امللموس
من خالل نقل مواطني دول ثالثة وإعادة توطينهم .واتسمت االستجابة من جانب مرص وتونس
املهجرين كان من
بالكرم .وبغرض إدامة الجاهزية السياسية لدول االتحاد األورويب الستضافة َّ
الرضوري إثبات َّان املساعدة اإلنسانية متوافرة َّ
وأن وضع الالجئني لن يكون مط ّوالً إىل الدرجة
التي تفرض فيها ضغوطاً طويلة األجل عىل املوارد املحلية .وقد أكدت املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني عىل كون إعادة التوطني سبي ًال مه ًام لتوصيل دعم أوروبا لحكومات دول
الشامل األفريقي وملواطنيها املقيمني يف املناطق الحدودية ،مام سيشجع عىل استمرار توفري املجال
اإلنساين أو مجال الحامية.
وكانت االستجابة لتلك النداءات متواضعة .وقدمت دول االتحاد األورويب األعضاء ملالطا مئات
املناطق للنقل .ومن وجهة نظر املفوضية ،ومع الرتحيب بالنقل عىل أنه بادرة تضامن مع مالطا،
ال ينبغي أن يكون ذلك أولوية عىل إعادة التوطني من تونس ومرص .لكن الجدير بالذكر أن إعادة
توطني الالجئني من مالطا إىل الواليات املتحدة وكندا ومناطق أخرى تجاوزت بكثري عمليات النقل
عىل أساس التضامن داخل االتحاد األورويب.
كام قدمت الدول األعضاء باالتحاد األورويب مناطق إلعادة توطني الالجئني من شامل أفريقيا،
حيث متت املوافقة عىل حوايل  600الجئ يف بداية عام  ،2012وذلك بصورة جامعية من ِقبل
السويد وهولندا وبلجيكا وفنلندا وأيرلندا والربتغال والدمنارك ،يف حني وافقت الرنويج وهي ليست
عضوا باالتحاد األورويب عىل  500الجئ تقريباً ،وهو عدد يقل قلي ًال عن إجاميل ما وافقت عليه
دول االتحاد األورويب األعضاء ،يف حني تلقت الواليات املتحدة ما يقرب من  700وأسرتاليا .100
وكان عزوف دول االتحاد األورويب األعضاء عن القيام بإعادة التوطني بأعداد كبرية للمهجرين
من شامل أفريقيا ُيعزى إىل عدد من العوامل .فبعضهم أدىب قلقاً من َّأن هذه االستجابة ليست
مناسبة ألوضاع التهجري الطارئ وأنه يجب االحتفاظ بخيار التوطني يف االتحاد األورويب ألغراض
أكرث إسرتاتيجية ،منها عىل سبيل املثال حل أو تخفيف أوضاع التهجري بعيدة األجل أو املط ّولة
أو إليجاد “مجال الحامية” يف الدول املضيفة التي ميكن تشجيعها عىل حذو املثل الذي رضبته
املشاركة العاملية للمسؤولية إلبقاء الحدود مفتوحة والرتحيب بالالجئني.
لقد كانت منطقة شامل أفريقيا يف وضع يساعد يف استخدام إعادة التوطني لهذه األسباب
هجروا من ليبيا إىل تونس ومرص ،يف حني تم تسجيلهم
اإلسرتاتيجية ،وتم العثور عىل عدد ممن ّ
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من ِقبل املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ليكونوا ضمن من سجلتهم املفوضية العليا
من قبل كالجئني أو طالبي اللجوء يف ليبيا .وبحلول عام  ،2011وعىل الرغم من القيود الرسمية
الجسيمة عىل أنشطتها ،سجلت املفوضية العليا حوايل  8000الجئ مشمول بتفويض املفوضية
وحوايل  3000طالب لجوء يف ليبيا .وبالنظر إىل رفض ليبيا منح هؤالء األشخاص أي صورة من صور
اللجوء أو الحامية ،كان إعادة التوطني إىل دول ثالثة هو الخيار الوحيد املتاح لهم .وكانت املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني تخوض عملية تسليم العديد منهم إلعادة توطينهم .وتعني
حقيقة أن العديد من هؤالء قد انتقلوا إىل الدول املجاورة ،التي مل يكن باستطاعتها أيضاً تزوبدهم
بالحلول املستدامة ،أنهم ال يزالون يف حاجة ماسة ،إن مل يكن أكرث من ذلك ،إىل إعادة توطينهم من
أجل التعامل مع تهجريهم طويل األجل.

اللجوء والواصلون إىل أوروبا

مع وصول عرشات اآلالف من املواطنني التونسيني إىل إيطاليا وعىل األخص إىل جزيرة المبيدوسا
خالل بضعة أسابيع ،مبا يزيد يف بعض األحيان عىل  1000شخص يومياً ،فرسعان ما أصبحت مرافق
االحتجاز والعديد من املراكز األخرى عىل األرض اإليطالية األم لالجئني غري النظاميني مزدحمة
ازدحاماً كبرياً .ويف بعض املواضع ،كان املئات من التونسيني ينامون يف الخارج يف شوارع جزيرة
المبيدوسا ،مام أثار احتجاجات املجتمع املدين وردود أفعال حادة من وسائل اإلعالم اإليطالية.
وأدت االستجابة اإليطالية الرسمية التي متثلت بإصدار تصاريح اإلقامة املؤقتة للعديد ممن جاءوا
ردود فعل سياسية حادة عىل املستويات األوروبية عندما اتضح أن العديد من التونسيني كانوا
ينتقلون من إيطاليا إىل دول أخرى ،أهمها فرنسا ،وذلك يف غياب السيطرة عىل الحدود الداخلية.

فشل اإلغاثة يف البحر

قدرت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن ما يزيد عىل  1500شخص لقوا
حتفهم غرقاً يف البحر األبيض املتوسط خالل األشهر األوىل من عام  ،2011عىل الرغم من
كثافة حركة املرور البحري خالل تلك الفرتة .فلامذا مل يكن ممكناً اكتشاف الذين حاولوا
ارتياد هذه الرحلة املحفوف ة باملخاطر وإنقاذهم؟
لقد صار املوت يف البحر نتيجة مأساوية للتنقالت البحرية بني شامل أفريقيا وأوروبا منذ
وقت طويل .لكن مع فرار الكثريين من ليبيا ساهمت األعداد الكربى للعابرين إىل جانب
حالة العديد من القوارب غري الصالحة لإلبحار واملوجودة يف ليبيا يف ذلك الوقت ،يف
الزيادة الكبرية لعدد الضحايا.
وتوىل مجلس أوروبا التحقيق يف إحدى الحوادث التي لقي فيها  63شخصاً من إجاميل
 72حتفهم بعد أن ارتادوا قارباً صغرياً من ليبيا يف مارس/آذار  .2011ورسعان ما واجه
القارب مشكالت بعد مغادرة ليبيا يف إحدى املناطق التي كانت تجري فيها عملية بحرية
لحلف شامل األطليس (الناتو) .ويقال َّإن القارب أرسل إشارة استغاثة بلغت خفر السواحل
اإليطاليني ومتت مشاركتها مع السفن العسكرية األخرى .لكن مل ُتطلق أي مهام إنقاذ،
والواضح أنه مل يكن باستطاعة أي من املركبات الجوية أو السفن البحرية تقديم املساعدة
مع أنها قابلت القارب خالل األسبوعني اللذين جنح فيها .ووفقاً للقانون البحري الدويل،
ميتثل جميع قباطنة السفن لاللتزام العاملي بإنقاذ املعرضني للخطر.
وتلقي حالة أخرى الضوء عىل املسألة املعلقة للمسؤولية عن إنزال من تم إنقاذهم أو
حرصهم يف البحر .ويف هذه الحالة ،أغاثت سفينة حربية إسبانية مشاركة يف عمليات
حلف شامل األطليس (الناتو) مجموعة من األشخاص املعرضني للخطر .ويُذكر أنها حاولت
إنزالهم يف عدد من الدول ،مبا فيها أوروبا ،إعامالً لاللتزام بأخذ من تم إنقاذهم إىل “ميناء
آمن” .لكن بعد خمسة أيام ،تم إنزال  106أشخاص يف تونس .ويف حني لقيت اإلغاثة
ذاتها استحساناً ،وأنقذت حياة األشخاص املعنيني يف جميع االحتامالت ،كان العجز يف
االستعدادية من جانب دول االتحاد األورويب للسامح بإنزال من تم إنقاذهم واضحاً .ويف
حني قوبل االلتزام الدويل باإلغاثة باالستحسان عىل نطاق واسع ،تختلف وجهات نظر
الدول يف الحاالت الخاصة حول ما ميثل “أقرب ميناء آمن” والذي يجب إنزال األشخاص
املنقذين فيه وحول املدى الذي تلزم به االلتزامات الدول األخرى وفقاً ملعاهدات البحث
واإلنقاذ الدولية .ويصبح ذلك عامل تعقيد يرتبط مبارشة مبسألة تحديد الدولة التي يجب
أن تتوىل مسؤولية االلتزامات طويلة األجل لحامية هؤالء األشخاص يف حال طلبهم اللجوء
أو إلبعادهم إن مل يكن لهم حق قانوين يف البقاء.
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إال أن طالبي اللجوء القادمني من ليبيا واجهوا تحديات أخرى يف إيطاليا .فنظراً للحق الذي يكفله
القانون اإليطايل الستقبالهم يف املراكز املفتوحة ،كانت املساحة املتاحة عىل الجزر أو يف األماكن
األخرى غري كافية وذلك نظراً لوصول املهجرين من تونس .لكن السلطات اإلقليمية يف إيطاليا
تحركت برسعة لتوفري السكن املناسب لجميع طالبي اللجوء .وتم تزويد وسائل النقل لنقل
الوافدين من الجزر إىل مراكز االستقبال املفتوحة عىل الجزيرة وتم تسجيل طلبات اللجوء ملن
طلبوا الحامية.
وتضمنت الرحالت الواصلة إىل إيطاليا والقادمة من ليبيا العديد من األشخاص من الدول التي
هربوا منها خشية تعرضهم لالضطهاد أو األرضار الجسيمة .وكان الصوماليون واإلريرتيون ضمن
األعداد األكرث قدوماً خالل األشهر األوىل .لكن يف منتصف عام  2011بدأ هذا النمط يف التغيري.
وميكن أن ُينظر إىل وصول األعداد الكبرية من النيجرييني والغانيني واملاليني ومواطني ساحل العاج
والبنغالديشيني عىل أنه إثبات عىل إمكانية انتفاع املهاجرين غري النظاميني من أوضاع النزاع وانهيار
سيطرة الدولة عىل حدودها .لكن ُيحسب إليطاليا ومالطا بالتاميش مع القوانني الدولية واألوروبية
أنهام استمرتا يف احرتام التزاماتهام للسامح ملن طلبوا الحامية بالدخول إىل أراضيها والخضوع
ألنظمة اللجوء املعمول بها فيهام.
وتختلف تجربة مالطا عن تجربة إيطاليا ،من حيث النظر إىل رحالت الواصلني بشكل أكرث
خصوصية خالل األشهر األربعة األوىل من عام  .2011وخالل هذه الفرتة ،قدم حوايل  1500شخص،
وجميعهم تقريباً كان طالباً للجوء ثم اعترُ ف َّ
بأن معظمهم بحاجة للحامية .وانطلق النداء األول يف
مالطا عىل أساس توقع أن هذه األعداد ستتزايد ،لكن التدفقات يف نهاية املطاف كانت محدودة.
وقد ساعد االنخفاض املتزايد يف أعداد الواصلني عام  2011يف التمكني من إدارة األوضاع .ومام
ال شك فيه َّأن الدعم السيايس الستمرار االنفتاح عىل الالجئني عززه استعداد تونس إلعادة قبول
املواطنني الذين مل يطلبوا الحامية ،وفقاً التفاق إعادة الدخول املتفاوض عليه مع إيطاليا يف أوائل
عام  .2012ولو كان الوضع قد تطور بشكل مختلف ولو ارتفعت أعداد طالبي اللجوء أو استمر
ارتفاعها عىل املدى األطول ،فلرمبا كانت العواقب غري محمودة .وسواء حفز االنتشار الواسع يف
الدول األخرى األعضاء باالتحاد األورويب أم ساعد االتحاد األورويب أو الدول املستقلة األخرى يف
تطوير خطط الطوارئ ،تبقى عنارص االستجابة األوروبية القامئة عىل التشارك باملسؤوليات أو
التدابري األخرى سؤاالً قامئاً.

الخالصة

لقد جلبت األزمات الشامل أفريقية والتنقالت الالحقة ضمن وفيام وراء املنطقة إىل الصدارة
العديد من املسائل الصعبة التي ينبغي لالتحاد األورويب تقديم الحلول لها ببناء نظام اللجوء
األورويب املشرتك وبتعاونها مع الدول الثالثة حول قضايا اللجوء والهجرة .ويعد مفهوم “التضامن”
جزءاً أساسياً من هذه السياسات ،إال أن االستجابات للرحالت الواصلة إىل أوروبا والتي تضم
األشخاص الفارين خاصة من ليبيا ال تظهر استعداد االتحاد األورويب لتفعيل االستجابات واآلليات
واملوارد التي ميكن أن تساعد الدول األعضاء الواقعة تحت الضغط .ولحسن حظ كافة األطراف
املعنية ،مل يكون هناك أعداد ضخمة من الواصلني إليها.
وتم التعبري عن تضامن االتحاد األورويب من خالل الدعم املايل وغري ذلك من صور الدعم للجهود
اإلنسانية .لكن الدول األوربية ف َّوتت الفرصة للربهنة عىل التزامها السيايس مبشاركة مسؤولية
حامية الالجئني من خالل جهود النقل وإعادة التوطني الجوهرية .وهناك ترحيب بتشجيع االتحاد
األورويب للدول لحامية الحقوق األساسية ،مبا يف ذلك اللجوء والحامية .لكن ميكن القيام باملزيد يف
املستقبل لتكون القدوة يف القيادة الفعالة.
مادلني غارليك  garlick@unhcr.orgهي رئيس وحدة السياسات والدعم القانوين يف مكتب
املفوضوية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ألوروبا.
وجوان فان سيلم  jvanselm@gmail.comهي مستشار مستقل والتي تعمل بصورة أساسية
عىل قضايا الالجئني األوروبيني والهجرة يف العاصمة األمريكية واشنطن.
جميع ما ورد هذا املقال يعرب عن آراء املؤلفتني فقط وال متثل بالرضورة موقف األمم املتحدة
أو املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
 1.فرونتكس هي وكالة االتحاد األورويب املؤسسة عام  2004لتنسيق وتطوير إدارة الحدود األوروبية.
www.frontex.europa.eu/
 2.انظر http://frontex.europa.eu/operations/archive-of-accomplished-operations/178
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بلد السالمة األول

رفائيال بوغيوين

تف مبسؤوليتها باعتبارها البلد
تضع قواعد دبلن ( )2املسؤولية الكاملة عىل بلد السالمة األول للجوء إزاء الالجئني و طالبي اللجوء .لكن إيطاليا مل ِ
املسؤول األول ومل تترصف بطريقة مسؤولة.
مع أن الطاقة االستيعابية لالستقبال وفقاً لنظام اللجوء اإليطايل كانت ومازالت محدودة
للغاية ،فقد زاد الوضع سوءاً وتدهوراً منذ االضطرابات والثورات التي عصفت بشامل
أفريقيا ،فالحامية التي يقدمها هذا النظام ما زالت معتمدة عىل املبدأ االصيل الذي يقدم
املساعدة عىل املدى القصري جداً ،أما سياسات التوطني فهي مفقودة متاماً وكل من يمُ نَح
صفة الالجئ يرتك أمر حاميته إىل نفسه.
وقد أدى ذلك إىل مفارقة عجيبة حيث َّإن األشخاص الذين هربوا إىل إيطاليا يجدون أنفسهم
بحاجة إىل الهروب من إيطاليا من جديد .فبعضهم يعمد ببساطة إىل التوجه إىل بالد أوروبية
أخرى دون خوض عملية التعريف الشخيص بعد وصولهم لذلك البلد ،وهناك من يقدم طلباً
للجوء ثم ينتقل مبارشة إىل مكان آخر عندما يجد َّأن املؤسسات املحلية تخلت عن الالجئني
يف حني ما زال هناك آخرون ينتقلون حتى لو كان لديهم أي دليل رسمي او قصاصة ورقة
رسمية متنحهم الحامية الدولية .ويف إيطاليا فإن هذا االعرتاف بالنسبة ملعظم الحاالت أو
غالبيتها ال يقدم لهم شيئاً بخصوص التسهيالت املعيشية أو الحصول عىل حياة كرمية.
ويف  12شباط /فرباير  2011ونتيجة لتدفق األعداد الكبرية من األشخاص إىل الشواطئ
اإليطالية أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ اإلنسانية ،وخالل ذلك العام بلغ عدد طلبات اللجوء
من األفارقة  28542طلباً معظمهم كانوا هاربني من القرن االفريقي ومن الدول األفريقية
جنوب الصحراء الكربى ممن هاجروا من بالدهم عرب ليبيا وعرب البحر املتوسط .ويتضمن
هذا الرقم  24854تونسياً ممن منحوا الحامية ملدة ستة أشهر العتبارات إنسانية .وعىل
ما يبدو َّ
فإن  11800من هؤالء األشخاص انتقلوا من إيطاليا إىل بلدان أخرى يف االتحاد
َّ
األورويب مستخدمني وثائق صادرة عن السلطات اإليطالية حيث إن تلك الوثائق أتاحت
لهم التنقل يف املنطقة التي يحكمها نظام (الشنغن) .لكنَّ مصريهم ما زال غري معروف.
وقد قررت الحكومة اإليطالية تجديد إذن الحامية املؤقت املمنوح لألشخاص الذين بقوا يف
إيطاليا ومل يحصل أكرث من  700من هؤالء األشخاص عىل املساعدة و السكن .وال يوجد أي
معلومات متاحة حول األوضاع القانونية أو االجتامعية واالقتصادية التي يرزح تحتها غريهم
من األشخاص ،ويفرتض أنهم اآلن جميعاً يعيشون يف بلدان االتحاد األورويب دون اعرتاف
قانوين بهم وبذلك فإنهم يفتقرون إىل الحامية القانونية .واملصري املجهول نفسه قد ينتظر

ما يقارب  15000ممن هربوا فيام بعد من ليبيا أو عن طريقها حيث إ َّنه مل ُيتَح لهم أي
نوع من الحامية.
بالنسبة للبعضَّ ،
فإن أكرث ما يتوقون ألن تقدمه لهم الحامية السكن ال غري ،وحتى ذلك
ً
املطلب مل يكن متاحا يف حالة الحصول عليه ألكرث من ستة شهور ،فإيطاليا ال تتوافر عىل
مرافق كبرية لإلسكان إليواء هؤالء األشخاص مقارنة مع حاجاتهم .أما االعرتاف بصفة الالجئ
فال تعدو أن تكون قصاصة من الورق ال تقدم أي نوع من الحامية االجتامعية الحقيقية
فالحاجات األساسية غالباً ما تبقى غري ملباة مبا يف ذلك الحاجة إىل السكن والوجبات
الغذائية والخدمات الصحية .
ينبغي إليطاليا إعادة النظر يف سياستها الخاصة باستقبال الالجئني أو عدم استقبالهم ،كام
يجب أن تعيد النظر يف سياستها الخاصة بخفر الحدود البحرية يف البحر االبيض املتوسط.
فسياسات الخفر واإلنقاذ واإلرجاع كلها كانت ُتط َّبق بهدف منع و /أو تخفيف ما أمكن
من التدفقات غري املرغوب بها من املهاجرين .وقد سمحت اتفاقية الصداقة لعام 2008
املربمة مع ليبيا بنقل كامل مسؤولية الحامية إىل ليبيا التي كانت معروفة بسياساتها املهينة
والعنيفة والتي مل تعطِ أي اهتامم يذكر ملصري االشخاص الذين يهربون من البلدان األفريقية
األخرى عرب ليبيا .وقد أصدرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مؤخراً حك ًام تنتقد فيه
إيطاليا عىل ترصفاتها السابقة التي كانت من خاللها تجرب الالجئني عىل العودة إىل طرابلس
بعد أن اعرتضتهم أثناء هجرتهم يف البحر االبيض املتوسط وذكرت املحكمة أ َّنه ال يجوز
إليطاليا أن تنقل التزاماتها الدولية إىل بلدان يعرف عنها بسوابقها السيئة يف مجال حقوق
اإلنسان.
ومع َّأن هذه االتفاقية ُأو ِق َفت حالياً فام زالت الحكومة اإليطالية تسعى إىل إعادة تنشيط
“التعاون” الثنايئ بني البلدين الذي كان فعاالً من حيث الحد من مشكلتها يف الهجرة حتى
لو كانت بكلفة كبرية جداً.
رفائيال بوغيوين  Raffaela.PUGGIONI@nottingham.edu.cnزميلة يف هيئة
التدريس يف جامعة نوتنغهام ،نينغبو ،الصني

UNHCR/F Noy

أحد قوارب خفر الشواطئ اإليطالية يستعد للرسو يف ميناء المبيدوسا .ويحمل القارب األشخاص الذين ُأنقذوا قبل فرق قاربهم يف البحر.
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الفاعلون اإلنسانيون املعرتف بهم حديثاً
جيمس شو هاميلتون

يتزايد القادة اإلنسانيني “الجدد” من حيث الخصائص واألثر والقدرة .وهم يف حاجة إىل االعرتاف بهم من ِقبل املجتمع اإلنساين الدويل كنظراء.
لقد قدمت األزمات اإلنسانية املتزامنة واملتعددة خالل العامني  2011و 2012يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا تحديات للنظام اإلنساين التقليدي نظراً للقيود املفروضة عىل النَّفاذ
عظيم يف مرص
والتكييف والتمويل .ويف نفس الوقت ،كان للفاعلني “غري التقليديني” أث ٌر
ٌ
وليبيا وتونس واليمن نظراً للتقارب بينهم من حيث املكان والوقت .وقد ساهموا يف ملء
الفجوة من خالل استباق املجتمع الدويل وإقامة روابط أفضل يف املجتمع املحيل وتجاه
هياكل الحوكمة غري الرسمية .وينطبق ذلك أيضاً عىل الصومال.
ويعتمد النموذج التقليدي لإلجراءات اإلنسانية التي يقتضيها املجتمع الدويل عىل االهتامم
بالكارثة ،حيث يكون موقع الحوكمة اإلنسانية والتمويل يف دول الشامل .وهو يختص
باملجتمع اإلنساين الضعيف عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي (من حيث النطاق واملبادئ
والتنسيق) .ويف أوائل عام  ،2011أعطى املوقف يف ليبيا هذا االنطباع .ويف رشق البالد ،إىل
جانب الحدود مع مرص وتونس ،كانت املجتمعات املحلية ومنظامت املجتمع املدين أول من
تجاوب مع احتياجات األشخاص النازحني .وجاء بعد ذلك املنظامت األهلية املرصية ،حيث
نظمت قوافل إىل بني غازي وأماكن أخرى ،يف حني أصدرت منظمة التعاون اإلسالمي واتحاد
األطباء العرب تقارير دورية حول األوضاع بأسابيع قبل تقارير نظام االستجابة التقليدية.
وعىل املستوى اإلقليمي ،تزايدت مصادر وآثار اإلدارات اإلنسانية لجامعة الدول العربية
ومنظمة التعاون اإلسالمي .كام أصبحت املنظامت األهلية الوطنية أكرث أهمية بعد
اضطهادها تحت حكم األنظمة املستبدة .وعىل املستوى الدويل ،تعمل املنظامت األهلية
املرصية مع املنظامت األخرى مثل اتحاد األطباء العرب وبنك الطعام لالستجابة يف ليبيا
والصومال وسوريا .كام يتضح نشاط املنظامت األهلية من الخليج (خاصة قطر واإلمارات
العربية املتحدة) وتركيا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وخارجها.
وعىل املجتمع الدويل إلظهار االلتزام بهؤالء الفاعلني النامني ودعمهم وفقاً لرشوطهم .كام
أن هؤالء الفاعلني يف حاجة إىل االعرتاف بهم بسبب الوصول إليهم ورشعيتهم واتصاالتهم.
هذا يعني بناء الثقة والقدرة الداعمة وتشجيع التعاون .عالوة عىل ذلك ،فقد تساعد هذه
الرشاكات يف إزالة الشكوك غري الصحيحة وتعزيز العمل اإلنساين والتنموي كمجال محايد
لبناء الثقة بني املجتمعات.
وقد حان الوقت من أجل تعميق الرشاكة بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي ،إذ َّإن لكل منها مهارات وقواعد للمستفيدين وطرق مختلفة للوصول.
وهذا يحدث يف اجتامعات وزيارات تقييم مشرتكة (كام حدث حول سوريا ،عىل سبيل املثال).
وكجزء من ذلك ،عىل الجهات اإلقليمية مناقشة آليات التنسيق املدعومة من الجميع ،مبا يف
ذلك الحكومات واملنظامت األهلية .وستستفيد الهيئات املختلفة كاللجنة الدامئة املشرتكة

دليل املواجهة حول قواعد النزاعات املسلحة

استجابة ملزاعم سوء الترصف من جانب القوات الليبية املنشقة خالل النزاع ،طالب
املجلس االنتقايل الوطني يف ليبيا مجموعة مك ّونة حديثاً من املحامني الليبني املغرتبني
التي ُأطلق عليها “محامون من أجل العدالة يف ليبيا” ( )www.libyanjustice.orgتقديم
املشورة حول القواعد واجبة التطبيق بشأن قانون النزاعات املسلحة .وعملت املجموعة
مع كلية الدراسات الرشقية واألفريقية بجامعة لندن لوضع املعايري األساسية الستخدامها
يف هذا املجال.
ونتيجة املشاورات ،أطلق املجلس االنتقايل الوطني دليل املواجهة للتوجيه املقاتلني “حول
القواعد األساسية التي يجب أن يحرتمونها ،خاصة تلك املتعلقة باملعاملة اإلنسانية

بني الوكاالت حت ًام من إرشاك الفاعلني الجدد واالعرتاف بهم .وبصورة جامعية ،فإنه يتعني
أن يكون لهم مكان ضمن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بنفس الطريقة التي يكون
للمنظامت األهلية مكان .ومن أحد األساليب األخرى إلظهار الثقة ،مع تعظيم الفعالية ،أن
تقدم الحكومات الغربية التمويل املبارش لعدد أكرب من املنظامت األهلية اإلسالمية.
ويف بعض األحيان ،تستطيع املنظامت األهلية الدولية الوصول بصورة أفضل للمحتاجني
والحصول عىل مزيد من الخربات ومصادر التمويل املختلفة .ويتضح أثرها عىل األرض ويف
شحذ الدعم يف الدول املانحة .لكن تحتاج املنظامت األهلية املحلية إىل النظر إليها كنظراء،
وعىل املانحني القيام باملزيد لدعم قدرة واتصاالت منظامت املجتمع املدين املنهجية .كام أن
هناك ايضاً حاجة للجمع بينهم كأقران .ومن أحد العوائق الواضحة أن املجتمعات اإلنسانية
التقليدية و”املعرتف بها حديثاً” تتعامل مع املساءلة واملبادئ اإلنسانية بشكل مختلف.
وليس كافياً أن نتساءل عن السبب يف أال يكون ألحد املجتمعات اإلنسانية نفس بيان القيم
كباقي املجتمعات ،فعلينا إذن أن نفهم املنظامت وقيمها.
ويبقى لنا أن نعرف ما إذا كان املوقف املتأزم خالل العام األول من الربيع العريب سيستمر يف
تحدي الهيكل اإلنساين التقليدي ،والبادي أن هذا محتمل .ومعاً ،علينا إيجاد أساليب أفضل
للتعامل مع األزمات يف سوريا والصومال والساحل واليمن ومناطق أخرى.
يعمل جينس شو هاميلتون  james@humanitarianforum.orgمديراً للمنتدى
اإلنساين www.humanitarianforum.org
تم تأسيس املنتدى اإلنساين عام  2005كشبكة من املنظامت اإلنسانية والتنموية املهمة
من الدول اإلسالمية املانحة واملستقبلة والنظام الغريب ومتعدد األطراف .وهو يهدف إىل
تحسني فعالية وكفاءة املساعدة من خالل التعامل مع الفجوات املحددة بني املجتمعات
اإلنسانية من خالل التدريب والحوار والتعاون والعمل عىل نطاق عاملي ويف الدول
الرشيكة مثل إندونيسيا وليبيا والصومال واليمن.
وقد درب املنتدى الدويل املئات من منظامت املجتمع املدين العاملة يف أو ألجل رشقي
ليبيا والصومال وسوريا واليمن .وإىل جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون
اإلسالمي ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،عقد املنتدى اإلنساين أيضاً
العديد من املؤمترات للجهات املعنية األقليمية من أجل ليبيا والصومال وسوريا واليمن،
مام أعطى الفرصة للحديث مع عرشات األشخاص من جميع املستويات يف هذه الجهات
اإلقليمية وحركة الهالل األحمر/الصليب األحمر واملنظامت األهلية الدولية واملنظامت
األهلية /منظامت املجتمع املدين اإلقليمية.

للمعتقلني ولالستهداف يف النزاع املسلح” يف مايو/أيار  2011و ُوزع يف عدة أشكال مبا يف
ذلك إرسال املستخلصات عن طريق الرسائل النصية القصرية عىل الهواتف املحمولة.
النسخة اإللكرتونية باللغة اإلنجليزية:
www.libyanjustice.org/downloads/FinalGuidelines.pdf
النسخة اإللكرتونية باللغة العربية:
www.libyanjustice.org/downloads/Arabic%20Guidelines.pdf
وملزيد من املعلومات ،يُرجى االطالع عىل:
www.ejiltalk.org/operationalising-the-law-of-armed-conflict-fordissident-forces-in-libya/
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الحامية للمهاجرين بعد الثورة الليبية

صموئيل تشيونغ

ال تزال الهجرة غري النظامية واملختلطة شغ ًال شاغ ًال يف ليبيا ما بعد الثورة وقد أصبحت تلك الهجرة أكرث تعقيداً مع إضفاء الصفة األمنية عىل قضايا
السيطرة عىل الحدود ومع التحديات الضمنية التي تواجه حكومة مؤقتة تعمل عىل ترسيخ نفوذها وتعزيز سلطتها.
حتى وقت كتابة هذا املقال ،ما زالت السلطة مرهونة بيد الكتائب املسلحة بفعل األمر
الواقع ،وما زالت تلك الكتائب تفرض سيطرتها الفعلية عىل العديد من املواقع واملرافق
واملنشآت .فعىل سبيل املثال ،فإن مراكز اعتقال املهاجرين التي يزيد عددها عىل عرشين
مركزاً والتي أقيمت يف ليبيا قبل الثورة جميعها اآلن تحت سيطرة الكتائب املختلفة التي
تسيطر أيضاً عىل العديد من املرافق األخرى غري الرسمية العتقال املهاجرين .وأغلبه تلك
املراكز ال تتلقى أي توجيه رسمي أو دعم مايل .وبغياب الدعم املايل ،يتم احتجاز املهاجرين
يف املرافق غري املناسبة ،مام يثري القلق بشأن إمكانية حصول املحتجزين فيها عىل الطعام
واملياه والصحة واحتامل تعرض العامل لالستغالل .وتبقى الكتائب األخرى مسؤولة عن
بعض النقاط الحدودية واملوانئ واملرافق األخرى ،حيث ُيحتجز املهاجرون .وإىل أن يندمج
أعضاء الكتائب ممن مثلوا دوراً حيوياً يف إنجاح الثورة يف القوات الوطنية أو لحني تفكيك
تلك الكتائب سيبقى رسم سياسات الهجرة عملية المركزية وغري منظمة للغاية.
ويف حني َّأن االقتصاد الذي بدأ باالنتعاش قد ساعد يف تطبيع الوضع لبعض املهاجرين،
ال تزال األعداد الكبرية تواجه مخاطر االعتقال واالحتجاز .وبالنسبة للوزارات الحكومية
والكتائب عىل حد سواء ،رافق العودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد النزاع بالتوجهات
الصارمة للسيطرة عىل الهجرة ،مع الرتكيز عىل اعتقال املهاجرين غري النظاميني والعودة أو
الرتحيل .وتظل هناك الحاجة لضامن وجود إطار للعمل القانوين املناسب لحامية حقوق
املهاجرين من دول جنوب الصحراء يف أفريقيا بصورة خاصة ويجب عىل ذلك اإلطار القانوين
أن مييز بني وضع الهجرة غري النظامية من جهة والشكوك بأن هؤالء املهاجرين من املرتزقة

من جهة أخرى ،وال بد أيضاً من تقديم اإلرشادات العملية للكتائب املحلية حول طرق
تعاملهم مع املهاجرين غري النظاميني مبا يف ذلك رفع مستوى الرقابة وإجراء املراجعة
القانونية املناسبة واملساءلة.
ستستغرق املرحلة االنتقالية ما بعد الرصاع وقتاً طوي ًال ،لكن هذه املراحل األوىل لكيفية
تعامل ليبيا ما بعد الثورة مع األجانب قد متثل سابقة للهجرة املستقبلية وسياسات اللجوء
يف البالد .وحيث يتم مراجعة السياسات واملامرسات الخاصة بالنظام السابق لضامن
قابليتها للتطبيق ،توجد الفرص الجديدة لتطوير سياسة الهجرة املراعية للحامية واملق ّرة
باالحتياجات الخاصة للمهاجرين وطالبي اللجوء .ومع َّأن العودة الطوعية حل ينشده
بعض املهاجرين ،فليس ذلك بالحل الشامل ملن تقدر أعدادهم باملاليني أو للمهاجرين غري
النظاميني املوجودين يف ليبيا والذين يرغب العديد منهم يف البقاء هناك أو يخشون العودة
ألوطانهم .وقد أوىص املجتمع الدويل بالبدائل املمكنة لالعتقال املتكرر مثل خطة التسجيل
التي تقدم الوثائق املؤقتة لألجانب مبوجب العفو املؤقت عن املهاجرين .فالتسجيل وليس
االعتقال هو الذي سيسمح للسلطات الليبية برتسيخ استقرار وضع الالجئني والتخطيط
بشكل أفضل للقرارات عىل املدى الطويل بخصوص سياسات الهجرة وإنفاذها.
صموئيل تشيونغ  cheung@unhcr.orgهو مسؤول رئييس للحامية يف املفوضية العليا
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ليبيا.

هل من ربيع للجوء يف ليبيا الجديدة؟
جان فرانسوا دوريو وفيوليتا مورينو الكس ومارينا شارب
بعد نصف قرن تقريباً من الحكم الشمويل واالنعزال ،أضحت ليبيا عرضة ألن ترث عن
نظام الحكم السابق اإلخفاقات يف مجال حقوق اإلنسان يف الحقوق الدولية للمهاجرين
عىل العموم وحقوق الالجئني عىل وجه الخصوص .فقد كانت تلك الحقوق مهملة إهامالً
كام ًال بل غالباً ما كانت تتعرض لالنتهاكات أثناء حكم القذايف .وقد كشفت أحداث عام
 2011عدداً من القضايا التي ال تحتمل التجاهل ومن بينها أزمة النزوح التي تتطلب
استجابات عادلة ومستدامة بشأنها.
لقد أبرزت الظروف الحاجة امللحة للتعامل مع حقوق اإلنسان للنازحني ومع النزوح
الداخيل يف أفواج الهجرة املختلطة التي تدفقت عرب شامل أفريقيا .وقد حددت هذه
القضايا جدول أعامل ورشة عمل مشرتكة دامت يومني كاملني نظمتها مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني وجامعة طرابلس يف بداية شهر أيار /مايو 2012وقد استقطبت
تلك الورشة طالباً وأكادمييني باإلضافة اىل ممثلني عن املجتمع املدين واملنظامت الدولية
واملجتمع الدبلومايس.
وبالنسبة ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،ش َّكلت ورشة العمل أول فعالية عامة
تنظمها يف ليبيا منذ عودتها بعد الثورة ،أما بالنسبة لجامعة طرابلس فقد كانت ورشة
العمل تلك من ضمن أوىل الفرص التي أتيحت لها لتمكني الحوار املنفتح مع مجموعة
كبرية من املتحدثني داخلياً وخارجياً عىل حد سواء.
وأثناء ورشة العمل ،ركزت مداخالت املشاركني املحليني عىل التعقيدات التي تتسم بها
التحديات التي تواجه ليبيا الجديدة إزاء تلبيتها واستجابتها اللتزاماتها الدولية من جهة
ومواءمة تلك االستجابات مع األولويات الوطنية من جهة أخرى .ويف الوقت نفسه ،أبدى

املشاركون أيضاً بوادر االنفتاح بشأن االعرتاف بأهمية الحامية الدولية ودور ليبيا يف هذا
املجال .أما الطالب املشاركون فقد أبدوا اهتامماً باإلسهام يف بناء فضاء حقيقي للجوء يف
ليبيا وتصميم السياسات العادلة وتنفيذها نح َو حل أزمة النزوح الداخيل .
ويف حني أن ورشة العمل كشفت النقاب عن عدد من املفهومات الخاطئة فقد بينت
يف الوقت نفسه وجود حامس كبري جداً ملعالجة تلك القضايا متعددة الجوانب ضمن
اإلطار العام لحقوق االنسان وهذه املشكالت تتطلب حلوالً محلية بدعم خارجي وفقاً
للمعايري الدولية املدروسة.
أما مركز دراسات الالجئني الذي مثلناه يف ورشة العمل فقد قدم التزاماً بالتعاون مع
جامعة طرابلس وبالرشاكة مع مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وسيصمم برنامج
مشرتك للنشاطات بهدف الرتويج لثقافة حقوق االنسان والبحوث يف هذا املجال يف ليبيا
الجديدة .
جان فرانسوا ديوريو  jean-francois.durieux@qeh.ox.ac.ukمحارض يف حقوق
اإلنسان الدولية وقانون اللجوء يف مركز دراسات الالجئني.
فيوليتا مورينو الكس  violeta.morenolax@qeh.ox.ac.ukمحارضة يف القانون
يف كلية سانت هيلدا ويف كلية الحقوق وهي أستاذة زميلة زائرة يف مركز دراسات
الالجئني يف جامعة أكسفورد.
مارينا شارب  marina.sharpe@law.ox.ac.ukمرشحة لنيل درجة الدكتوراه يف كلية
الحقوق يف جامعة أكسفورد.
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املهاجرون العالقون يف األزمة
برايان كييل

يشري عدد من املبادرات الجديدة إىل طرق مت ّكن املجتمع الدويل وخاصة الحكومات من املساعدة يف تخفيف استضعاف العامل املهاجرين خالل أوضاع
النزاع واألزمات.
غالباً ما يكون العامل املهاجرون األجانب يف منطقة النزاع أكرث استضعافاً من السكان املحليني
وذلك لعدة أسباب .فرمبا ال يتكلمون اللغة املحلية وال يشرتكون بثقافة أهلها وال يعرفون
شيئاً عن طبيعة جغرافيا البالد .وغالباً ما يكونون يف أسفل الهرم االقتصادي .وعىل النقيض
من السكان املحليني ،ال يوجد للمهاجرين عائالت أو شبكات لجالياتهم يستنجدون بها يف
أوقات العرسة ،ومن هنا يجدون أنفسهم يف عزلة .فعىل سبيل املثال ،لقي الليبيون الهاربون
من ليبيا دع ًام من أفراد عائالتهم ومن التونسيني عىل حد سواء أما العامل املهاجرون فتزداد
مخاوفهم من أمرين أولهام التعرض للخطر املبارش وثانيهام األثر السلبي املستقبيل لتغيري
وضعهم الوظيفي يف الخارج عىل عوائلهم الذين يعيشون عىل حواالتهم.
وكام يالحظ يف مرحلة ما بعد األزمة يف ليبيا فقد كان للعودة الرسيعة لألعداد الكبرية من
العامل املهاجرين إىل مواطنهم األصلية خالل مدة قصرية جداً آثار وتبعات سلبية جداً ليس
عىل مكتسباتهم املالية األجنبية التي فقدوها فحسب ولكن عىل ارتفاع نسبة البطالة يف
أوطانهم أيضاً .ومن هنا حدثت نقلة يف وضع املهاجرين العائدين من موقف املعيل األسايس
للعائلة إىل صفة املعال .وهذا التغيري غالباً ما يتبعه صعوبات ويتسبب يف إحداث حالة من
التوتر لكل من الفرد والعائلة عىل حد سواء .وفض ًال عن ذلك هناك من ترتب عليه ديون
كثرية لقاء تأمني سفره للعمل يف الخارج وسداد مثل تلك الديون ستصبح مسؤولية العائلة
بأكملها وهذا ما يفرض ضغوطاً مالية إضافية عىل األرسة.
أما عن كيفية تعامل كل بلد مع موضوع عودة املهاجرين العامل وإعادة دمجهم إبان
األزمة الليبية فكانت تعتمد اعتامداً رئيسياً عىل عدد العامل املهاجرين املعنيني واملوارد
املتوافرة لدى الحكومة .ومع ازدياد األزمة الليبية سوءاً ،متكنت الحكومة الفلبينية من
اإلرساع يف حشد األموال الالزمة وإقامة البنى الرضورية للبدء بإعادة املهاجرين وعملت عن
كثب مع الجالية الفلبينية يف ليبيا لنرش املعلومات وحشد العامل لتسجيلهم ممن يرغبون
يف نقلهم و املساعدة يف اإلخالء الحقيقي وإعادة املهاجرين .وباإلضافة إىل ذلك كان للفليبني
وما زال ترشيع ينص عىل املبادئ املؤسسية لإلجراءات والبنى الالزمة لالستجابة إىل موجات
إعادة العودة واسعة النطاق .
وهناك بلدان أخرى اتخذت مساراً مختلفاً فمولت منظامت دولية مثل املنظمة الدولية
للهجرة من أجل تويل مهمة إخالء العامل املهاجرين من ليبيا ونقلهم إىل بالدهم ،وهناك
من البلدان أيضاً كبنغالديش والتشاد التي قدمت بنفسها الرحالت الجوية باإلضافة إىل
املساهامت املالية ،وبهذا ،مل يكن هناك منهج موحد بني الدول يف هذه العملية.
وقد سلطت هذه األزمة الضوء مجدداً عىل استضعاف العامل املهاجرين خالل أوضاع النزاع.
وتضمن ذلك الخوف الذي اعرتى املهاجرين من تعرضهم للمضايقة أو استهدافهم من قبل
األطراف املتحاربة أو من عدم قدرتهم عىل تغطية نفقات سفرهم للخروج من مناطق
النزاع أو فقدانهم القدرة عىل الحصول عىل وثائق سفرهم (بسبب أن بعض أصحاب العمل
كانوا يحجزون جوازات سفر العامل للتخفيف ما أمكن من املخالفات التعاقدية) ،أو غياب
املعرفة أو محدوديتها بشأن اللغات املحلية أو فقدان الوصول أو محدوديته إىل مسؤويل
سفاراتهم (خاصة يف الحاالت التي كان مسؤولو السفارات قد غادروا البالد أو أخلوها مبكراً)
أو عدم املعرفة بنظام النقل ومسارات النجاة السليمة.
وكام ذكرنا سابقاً ،فإن اإلخالء القرسي غالباً ما نتج عنه عودة العامل املهاجر مثق ًال بالديون
إىل عائلته التي كانت تعيش عىل الحواالت التي كان يرسلها إليهم من الخارج ،كام أن
املهاجرين الذين عادوا إىل الظروف الفقرية يف مواطنهم غالباً ما كانت لديهم الرغبة يف
الهجرة مجدداً ،وعادة ما يكون ذلك إىل البلد الذي هربوا منه عىل اعتبار أنها أصبحت
مألوفة لديهم.

وأزمة الهجرة التي حدثت مؤخراً يف ليبيا متثل هذه الحالة ،فاملهاجرون العائدون يرغبون
بالعودة إىل ليبيا رغم عدم استقرارها ويف  23نوفمرب /ترشين الثاين  2011عاد بالفعل 38
مهاجراً بنغالياً إىل ليبيا للعمل مع أنه ما زال هناك مهاجرون يهربون من ليبيا إىل بنغالديش
يف ذلك الوقت.

الطريق إىل األمام

ما زالت الحكومات واملؤسسات املعنية حالياً تنفذ مبادرات مهمة للتصدي لتلك التحديات،
توسع.
وندرج فيام ييل بعض املبادرات التي ميكن أن تتبع أو َّ

بناء إجراءات تشغيلية معيارية

عىل ضوء األزمة الليبية عُ ِق َد خالل أبريل /نيسان  2011لقاء االستشارات الوزارية الرابع
للبلدان املصدرة للعاملة يف آسيا (واملعروف باسم عملية كولومبو) . 1وأوصت وفود
الحكومات من الدول األعضاء بناء إجراءات عملية موحدة ودامئة لحامية العامل املهاجرين
يف حاالت الطوارئ املعقدة ،وتقدم هذه اإلجراءات البنى املؤسسية الالزمة والتخطيط الالزم
للطوارئ من أجل التصدي ملثل تلك األوضاع يف املستقبل .وعىل وجه الخصوص ،تتضمن
اإلجراءات معلومات مفصلة حول معايري الحامية يف املوقع ونقل املهاجرين إىل أماكن
أخرى وإجراءات اإلخالء والعودة مع الرتكيز عىل التنسيق مع مختلف الجهات املعنية
ذات املصلحة.
فالحكومة الفلبينية عىل سبيل املثال تدرك منذ وقت طويل َّأن دعم مواطنيها العاملني يف
الخارج خالل األزمات عنرص مهم وحاسم وينصب يف أفضل مصالح البالد .وخالل األزمة
الليبية ،أنشأت الفليبني فريق االستعداد واالستجابة للتعامل مع العامل املهاجرين يف الخارج
وكان ذلك الفريق يعمل بإرشاف مبارش من مكتب رئيس الجمهورية .وقد أوكلت إىل الفريق
مهام عدة من أهمها رسم خطط الطوارئ ومراجعتها دورياً يف أوقات األزمات التي تؤثر
عىل الفليبني يف الخارج.

إنشاء صندوق ائتامن للطوارئ

أوصت الدول األعضاء يف ملتقى عملية كولومبو أيضاً بتأسيس آلية متويل رسمية لضامن
استجابة رسيعة ومهيكلة لتكون بدي ًال عن عملية النداء اإلغايث اللحظي التي ُتطلق بعد
وقوع األزمة اإلنسانية ،كام َّأن عدداً قلي ًال من الدول املصدرة للعاملة قادرة عىل إخالء
مواطنيها وإعادتهم إىل بالدهم من منطقة النزاع بأرسع وقت ممكن .ويف حني َّأن املنظمة
الدولية للهجرة ورشكائها قادرون عىل االستجابة برسعة لألزمة َّ
فإن غياب االستجابات
املنسقة بني املانحني أدى إىل عدم كفاءة عملية الحشد .وكانت الفجوات التمويلية يف
املايض قد عرضت للخطر عملية إعادة املهاجرين من مناطق النزاع ولذلك يتطلب ضامن
األمن اإلنساين للمهاجرين وجود تيار متوييل أكرث استقراراً ال يعتمد اعتامداً مطلقاً عىل إيثار
املانحني وال عىل رغبة هؤالء املانحني بتخفيف احتامل الهجرة غري النظامية.

عرض التأمني األصغر للمهاجرين

غالبا ما يكون العامل املهاجرون غري مستعدين للتعامل مع الحاالت الطارئة مثل األمراض
واإلصابات التي قد يتعرضوا إليها عىل سبيل املثال وال مع الكوارث الطبيعية أو االضطرابات
السياسية يف البلد الذي يعملون به .وإذا ما أغلق أصحاب العمل مؤسسات أعاملهم وغادروا
فمن الطبيعي أن يصبح العامل املهاجرون محرومني من القدرة عىل دعم أنفسهم مالياً.
وخالل العقد املايض ،انترشت خطط تأمني املهاجرين بنجاح يف أمريكا الالتينية ويف منطقتي
جنوب آسيا وجنوب رشق آسيا ،وهناك أمثلة أخرى للتأمني االجتامعي كام يف سرييالنكا
حيث ترعى الحكومات خطط التأمني االجتامعي صفة دامئة لعملية الهجرة وترعى خطط
التأمني االجتامعي ملجموعات محددة من السكان ،أما خطط التأمني األصغر فتقدمها
املؤسسات الخاصة للمهاجرين وعائالتهم.
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ال يدرك معظم املهاجرين املخاطر واملصاعب املرتبطة بالهجرة إىل الخارج
قبل مغادرتهم لبالدهم ويف حني َّأن هناك حمالت مختلفة وبرامج توجيهية
قد ُأطلقت قبل سنوات لرفع وعي املهاجر قبل مغادرة بلده ومع أنها
كانت تهدف إىل رفع الوعي حول مختلف القضايا بدءاً مبحو األمية املالية
ووصوالً إىل التحسيس بالقيم الثقافية للبلد املستضيف َّ
فإن التخطيط
ألزمات الطوارئ نادراً ما يذكر .فعىل املهاجرين أن يكونوا عىل دراية بأنواع
املخاطر التي قد يواجهونها (خاصة يف حالة االضطرابات السياسية املفاجئة
و النزاعات) والخطوات التي ميكنهم اتباعها لضامن سالمتهم.

UNHCR/A Duclos

تدريب املهاجرين يف مجال التخطيط للطوارئ

بناء قدرات السفارات عىل حامية العامل املهاجرين

هناك بعض البلدان املصدرة للعاملة مثل بنغالديش وباكستان والفليبني
ممن عينوا ملحقني عامليني بسفاراتهم وذلك لتقديم املساعدة والرعاية.
و مثل هؤالء املوظفني مدربون عىل عدة قضايا مختلفة تتعلق بالهجرة
مثل محاربة اإلتجار وتسهيل الحواالت وتسجيل الشكاوي واالستجابة لها.
وسيكون لرفع وعيهم إزاء اآلليات القامئة واالستجابات املؤسسية لألزمات
دور يف تعزيز قدرات هذه السفارات عىل حامية املهاجرين إما يف املوقع
أو خالل عملية النقل إىل مكان آخر أو اإلخالء أو اإلعادة وينبغي أن يكون
امللحقون العامليون نقطة االتصال األوىل للمهاجرين املنكوبني وعليهم
ينبغي أن تقع مسؤولية نرش املعلومات للجاليات املهاجرة خصوصاً أثناء
حاالت الطوارئ و ينبغي أيضاً إيالء االهتامم الخاص إىل القارصين غري
املصاحبني ببالغني والنساء من املهاجرين الذين ُيعتبرَ ون عىل مستوى أعىل
من املخاطر.

بناء خطط ما بعد العودة وإعادة االندماج.

يجب عىل الفاعلني الوطنيني والدوليني أن يبحثوا يف اسرتاتيجيات إعادة
التأهيل طويلة األمد بالنسبة للمهاجرين املجربين عىل العودة وذلك مث ًال
من خالل توفري فرص العمل إما يف الوطن أو يف الخارج وعىل غرار ذلك يالحظ َّأن عدداً
كبرياً من الدول منها بنغالديش أجربت جميع العائدين التسجل فور وصولهم إىل املطار
حتى لو مل يكن هناك خطط إلعادة االندماج إبان األزمة الليبية لالجئني فقد سجل مسؤولو
الهجرة البنغاليني املهاجرين لضامن توافر الحكومة عىل قامئة كاملة بأسامء العائدين
ومعلومات االتصال بهم .وقد أثبتت املعلومات املجموعة فائدة كبرية حيث مكنت الحكومة
البنغالديشية فيام بعد من الحصول عىل قرض من البنك الدويل إلعادة دفع األموال الالزمة

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم
الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.
ديانا أفيال
الحوار جنوب األمرييك

لويس كياما
اتحاد الجئي كينيا

نينا يريكالند
املجلس الرنويجي لالجئني/مركز رصد النزوح

خالد قورص

دون تشايت
مركز دراسات الالجئني
مارك كاتس
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

مركز جنيف للسياسات األمنية
إميليا تشيازي
منظمة إنقاذ الطفولة /اململكة املتحدة
إيرين موين
مستشارة مستقلة

إيفا إسبينار
جامعة أليكانتي/إسبانيا

كاثرين ستارب
املجلس الدامنريك لالجئني

إلينا-فيديان قاسمية
مركز دراسات الالجئني

فييك تينانت
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني

ريتشل هيستي
أوكسفام-بريطانيا العظمى

ريتشارد ويليامز
مستشار مستقل

للمنظمة الدولية للهجرة لتغطية التكاليف التي تحملتها تلك املنظمة إزاء نقل املهاجرين
ولتوفر لكل عائد منحة نقدية تدفع مرة واحدة.
برايان كييل  bkelly@iom.intمستشار الطوارئ اإلقليمية وما بعد األزمات ملنطقتي
آسيا واملحيط الهادئ.
www.colomboprocess.org .1

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف
دعم النرشة يف عامي 2012-2011
تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل والتربعات لتغطية كل تكاليفها مبا
فيها تكاليف العاملني فيها .ونود التعبري عن امتناننا الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا
خالل السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني املاضيتني:
الوكالة األسرتالية للتنمية الدولية • مرشوع بروكينغز-إل إس إيه لدراسة النزوح الداخيل •
رشكة دهب شيل • مجلس الالجئني الدامناريك • رشكة  DHLللنقل الرسيع • مركز فاينستاين
الدويل ،جامعة تافتس • حكومة مقاطعة فالنسيا/وزارة التعليم •املنظمة الدولية للهجرة•
منظمة اإلشعار الدولية • لجنة اإلنقاذ الدولية • محمد يحيى أبوريشة • وزارة الشؤون الخارجية
الرنويجية • مجلس الالجئني الرنويجي/مركز رصد النزوح الداخيل • أوكسفام أسرتاليا • أوكسفام
بريطانيا العظمى • ستيفاين هنت وهنرت هنت ،معهد هنت للهندسة والعمل اإلنساين • وزارة
الشؤون الخارجية الفدرالية السويرسية • وزارة التنمية الدولية الربيطانية • املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني • جامعة كوينزالند • اللجنة النسائية لالجئات واألطفال الالجئني
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إليزابيث إيسرت وهدى شلشول وكارول الليف

لقد جاءت الحرب األهلية التي اندلعت يف ليبيا العام املايض العامل بأرسه عىل
حني غرة ،فلم يكن أحد مستعداً ،وتونس كانت أقل الجريان استعداداً ،نظراً
النشغالها يف ثورتها .وبحلول  27فرباير/شباط ،كان أكرث من  10000شخص
يعربون الحدود بني تونس وليبيا كل يوم .واستجابت تونس بفتح حدودها مع
ليبيا ،وحشد التونسيون من جميع أنحاء البالد الدعم آلالف األجانب القادمني
إىل منطقتهم الجغرافية يف ظروف صعبة للغاية.
ووجد التونسيون الذين رغبوا يف املساعدة يف جهود اإلغاثة كافة السبل للقيام
بذلك ،حيث تراوحت هذه السبل من الرشكات املقدمة لكميات كبرية من
الحليب إىل امرأة مسنّة كانت تتنقل عرب الحافالت إلحضار الطعام املطهي
منزلياً لالجئني .وأخذ املوظفون العاملون يف إحدى رشكات النقل عىل عاتقهم
حشد أسطول من املركبات لنقل األشخاص القادمني من ليبيا إىل املالجئ وإىل
مطار جربة وإىل املناطق األخرى يف تونس .كذلك ،انترشت املالجئ الليلية يف
املدارس واملراكز الرتفيهية والفنادق.
وهذا أحد األطباء الذي قطع مئات الكيلومرتات لتقديم خدماته .وعندما
اكتشف أن سياسة الهالل األحمر التونيس تنص عىل عدم استيعاب املتطوعني
الجدد وغري املدربني يف حني أن عملية االستجابة اإلنسانية جارية ،مل يقبل بذلك
عائقاً مينعه من االستمرار .فام كان منه إال أن قدم منحة شخصية لجهود اإلغاثة
وبدأ العمل يف جمع القاممة التي خلفتها األعداد الغفرية لألشخاص املارين.
وملتطوع الهالل األحمر “حافظ” ذكريات حية حول أحد الطهاة التونسيني
الذين قدموا إىل مخيم شوشة الطارئ .هذا الطاهي أحرض خبزاً وأرزاً أعدهام
مسبقاً ،مخططاً لقضاء يوم واحد فقط يف شوشة .وأوضح حافظ بقوله“ :لكنني
تأثرت مبنظر اآلالف من األشخاص املرهقني واملصدومني والجوعى ،مام جعلني
أعود يف اليوم التايل مع أصدقايئ” .وأكمل حافظ“ :أنشأت هذه املجموعة من

مخيم شوشة
Hamideddine Bouali

الطباخني املتطوعني خيمة ،واتجهوا إىل إعداد الوجبات للمقيمني يف املخيم،
حيث وفروا وجبات مطهية للمخيم تكفيه ألسبوعني ،باستخدام املؤن التي
قدمها لهم املواطنون املحليون .ثم بدأت اللجنة الدولية للصليب األحمر يف
متويلهم ،وهكذا ُأنشئ املطبخ الرئييس ملخيم شوشة الذي قدم من  23000إىل
 28000وجبة يومياً”.
ويف والية تطاوين الواقعة يف أقىص جنوب تونس ،رحب التونسيون بحوايل
 80000ليبي يف منازلهم ،مام نجم عنه صعوبات مالية جسيمة تكبدوها مع
تزايد نفقات فواتري املرافق العامة .وعندما عرض موظفو املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني املساعدة عىل األرس التونسية لتغطية نفقات املياه
والغاز والكهرباء الخاصة بهم ،اعتربها الكثريون إهانة ،قائلني“ :نحن ال ننتظر
التعويض” .ثم تعاقدت املفوضية العليا مع رشكات املرافق التونسية لتقديم
اإلعانات بصورة مبارشة.
مل يكن كرم التونسيني الجارف بنا ًء عىل توجيهات أو تعليامت عالية املستوى،
ذلك ألن األشخاص ترصفوا ببساطة ومل يستجيبوا بخوف وإمنا بتعاطف.
إليزابيث إيسرت  eyster@unhcr.orgهي نائب ممثل ،وهدى شلشول
 chalchou@unhcr.orgهي مساعد املسؤول القانوين ،وكارول الليف
 laleve@unhcr.orgهي مسؤول التقارير لدى مكتب املفوضية العليا لألمم
املتحدة يف تونس.
ُأقيم مخيم شوشة الطارئ يف رأس جدير ،عىل ُبعد  7كم من الحدود التونسية
الليبية إليواء الفارين من ليبيا .واعتبار ًا من يونيو/حزيران  ،2012ال يزال املخيم
مستضيف ًا ألقل من  3000الجئ يف انتظار حل دائم.

