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شامل أفريقيا والتهجري يف عامي 2012-2011

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





