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شامل أفريقيا والتهجري يف عامي 2012-2011

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
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