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النزاع يف تدفق الهجرات املختلطة. وقد تسببت مثل هذه السياسات يف املخاطرة بالتسبب 

الكبرية  واإلنسانية  الصحية  اآلثار  عن  ناهيك  استضعافاً  األكرث  للفئات  القرسية  اإلعادة  يف 

عىل االشخاص املتنقلني. وبصفتنا فاعلون نقدم املساعدات ونعمل مع الالجئني واملهاجرين، 

وحامية  األزمة  يف  الحامية  قضايا  مع  للتعامل  موحد  منهج  اتباع  إىل  ندعو  أن  لنا  ينبغي 

الالجئني التي مُتنح عاملياً عند تهجري األشخاص ضمن التدفقات املختلطة للهجرة؟

“استجابة  الدول  تتبنى  أن  يف  أيضاً  تتزايد  املخاطر  فإنَّ  تتزايد  التهجري  تعقيدات  أّن  وكام 

افرتاضية للهجرة” إزاء تدفقات الهجرة املختلطة. أما بالنسبة للمنظامت اإلنسانية واملنظامت 

املفوضة بتقديم املساعدات وغريها من املنظامت الراغبة يف مساعدة الالجئني واملهاجرين 

الحرضية  أو  املفتوحة  البيئات  أو  بالعبور  النقل  بيئات  يف  االستجابة  يتعلموا  أن  فعليهم 

يف  مختلفة  حاجات  لديهم  الذين  السكان  من  املختلفة  الفئات  لتلك  االحتجاز)  (ومرافق 

املساعدة والحامية. ويف الوقت نفسه، لن يكون هناك أي خيار أمام الفاعلني اإلنسانيني إال 

بفقدان  فإننا سنخاطر  لذلك  الدول وخالفاً  استجابة  نحو رفع مستوى  الدفع  االستمرار يف 

قدرتنا عىل إبصار األكرث استضعافاً حيثام ُتحد الجهود العامة الرامية إىل مساعدة التدفقات 

املختلطة لتصبح استجابة “للهجرة” فقط.
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 التشغيلية
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أورييل بونثيو Aurelie.ponthieu@brussels.msf.org مستشار للشؤون اإلنسانية 

www.msf.org حول التهجري يف منظمة أطباء بال حدود

ملعلومات أكرث يرجى االطالع عىل أوراق الخالصات التي تقدمها منظمة أطباء بال حدود  .١
  http://tinyurl.com/MSF-BP-24June2011 و http://tinyurl.com/MSF-BP-3May2011  

منظمة أطباء بال حدود “رسالة مفتوحة حول املدنيني الهاربني من ليبيا إىل أوروبا” 19 مايو/أيار 2011  .٢
www.doctorswithoutborders.org/publications/article.cfm?id=5253&cat=open-letters

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. 

“إنني سعيدة للغاية، رغم أين خائفة” تقول 

 ٢١ العمر  من  تبلغ  إرترية  وهي  تيجي١، 

تونس  جنويب  شوشة  مخيم  يف  تعيش  عاماً 

منذ أوىل أيام الحرب يف ليبيا وتم اختيارها 

أيضاً ضمن برنامج إعادة التوطني يف أسرتاليا. 

غادرت تيجي إريرتيا عندما كان عمرها ١5 

“لقد  ليبيا.  إىل  ثم  أوالً  السودان  إىل  عاماً، 

أعمل  وكنت  ليبيا،  يف  قاسية  الحياة  كانت 

خادمة يف املنازل”. 

أما موىس، فقد كان أقل حظاً، وهو إريرتي 

يف  توطينه  بإعادة  طلبه  قوبل  حيث  أيضاً، 

الرنويج والواليات املتحدة بالرفض وظل هو منتظراً. “ال تعد العودة إىل ليبيا خياراً يف الوقت 

الحايل، إذ ُيعتقل القادمون من الدول األفريقية جنوب الصحراء وُيعذبون.” وقد عاد بعض 

فعلينا  نحن  أما  إيطاليا،  يف  اآلن  “إنهم  أوروبا.  إىل  قارب  الستقالل  ليبيا  إىل  أصدقائه  من 

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 

البديل هو  البعض أن  أو مالطة. ويرى  للمخاطرة بحياتهم واالتجاه بقارب إىل المبيدوسا 

شوشة، “فامذا سأخرس؟”.

غري  قارصين  أو  صغاراً  أطفاالً  يضم  الذي  األرس  شوشة  مخيم  يف  املمتدة  اإلقامة  وتعرض 

مصاحبني ببالغني أو أشخاص من ذوي الحاالت الصحية الخطرية وغري هؤالء من املستضعفني 

والوحيد  الفعيل  الدائم  الحل  التوطني  إعادة  تعد  الحايل،  وقتنا  ويف  جسيمة.  مخاطر  إىل 

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 

نتيجة  الجّمة  املصاعب  تواجه  املستضعفة  الحاالت  لكن  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف 

التجهيز من ِقبل الواليات املتحدة (التي درجت العادة عىل أن متتد ما بني  تباطؤ عملية 

6 إىل ١٢ شهراً 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 

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

بديلة لهؤالء األشخاص. 

املخاطر  رغم  ليبيا،  إىل  منهم  الكثري  يعود  مخيم شوشة،  يف  املرشدين  األشخاص  بني  ومن 

الجسيمة التي يواجهونها هناك، يك يستقلوا القوارب إىل أوروبا ليبدأوا رحلة بحرية محفوفة 

إن  حظ.  مسألة  المبيدوسا  جزيرة  إىل  الوصول  “إن  نيجرييا:  من  توماس  يقول  باملخاطر. 

يستطيع  يك  الشجاعة  إىل  يحتاج  وجميعنا  جيد٢.  فهذا  نجحت،  وإن  بأس  فال  فشلت، 

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 

املساعدة  لتقدمان بعض  الالجئني  املتحدة لشؤون  العليا لألمم  الدولية واملفوضية  الهجرة 

املالية إىل املهاجرين (وأيضاً املساعدات الخاصة بالنقل والتوثيق)، لكانوا يف وضع أفضل يك 

يقرروا العودة إىل وطنهم.

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.net هي منسقة املنارصة الدولية يف 

.www.jrs.net الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني

١.  األسامء ليست حقيقية
٢.  يف عام 2011، سجل البحر املتوسط رقاًم 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). 

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

إعادة التوطني مطلوبة لالجئني يف تونس
أمايا فالكارسل

الجئة سودانية تودع صديقاتها يف مخيم شوشة. وقد تم 
قبولها هي وارستها إلعادة توطينهم يف الرنويج.
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