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الوالدة يف أثناء العبور يف اليونان
راكيل إيسرت حورخي ريكارت

تضطر الالجئات الحوامل يف رحلتهن خالل أوروبا إىل الوالدة يف ظروف يف غاية الصعوبة ،فهنَّ يواجهنَّ
خيارات مروعة ،ويتعرض موالديهن لخطر انعدام الجنسية.
كثري من النِّساء اللوايت يعربن اليونان هرباً من ال ِّنزاع وبحثاً عن
السالمة كنَّ حوامل بالفعل عندما غادرن الوطن أو أصبحن حوامل
يف أثناء الرحلة .وقد تستغرق رحلتهن شهوراً ومن املرجح ضعف
إمكاناتهن يف الحصول عىل التغذية الجيدة التي يحتجن إليها يف
أثناء حملهن أضف إىل ذلك أثر الرحلة املادي والجسدي عىل
صحتهن ،والضغط النفيس الناتج عن التَّهجري ،وفقدان وطنهن
ومتعلقاتهن ورمبا بعض أفراد أرسهن.

وصول سيارات اإلسعاف (التي هي أص ًال قليلة ومحدودة) .وتبني
لكثري من النِّساء َّأن وصول سيارات اإلسعاف يستغرق من ساعتني
إىل ثالثة كام َّأن حالة االزدحام يف املخيامت املؤقتة ُت َص ِّع ُب وصول
سيارة اإلسعاف أو الطواقم الطبية إىل الخيمة حيث تعاين املرأة
آالم املخاض .وأدى الجهل يف كثري من الحاالت (خاصة بني النِّساء
األصغر سناً والنِّساء اللوايت ال يصطحبهن رجال) وندرة املرتجمني
إىل زيادة شعور القلق لديهنَّ وأنهن ال حول لهن وال قوة.

وعندما يحني وقت الوالدة ،هنا يكمن املأزق .وقد تقدم مخيامت
الالجئني املؤقتة أو املساكن املؤقتة بعض املرافق الصحية إال أ َّنه
من غري املرجح وجود أي رعاية متخصصة يف أمراض النساء؛ وحتى
لو قدَّم العاملون الصحيون املحليون واملتطوعون يف املنظامت غري
الحكومية بعض املساعدة فهم يفتقرون إىل األجهزة أو املعارف
املتخصصة .والبديل ،خاصة عندما يثبت َّأن الوالدة متعرسة ،أن
تلد املرأة يف مستشفى محيل.

ونادراً ما ُتسأَ ُل النساء اللوايت يذهنب إىل املستشفى عن رغبتهن
يف الوالدة الطبيعية أم القيرصية .وتلد معظم النساء أطفالهن عن
طريق الوالدة القيرصية دون موافقتهن ا ُمل َس َّب َقة ،ودون معلومات
عن مخاطر الوالدة القيرصية ودون سؤالهن حتى عن تاريخهن
الطبي .ويف كثري من الحاالت ،تخضع النساء إىل فحص طبي أسايس
لفحص العدوى واإلصابات ،ثم بعد ذلك ُيخ َر ْجنَ من املستشفى
غالباً بعد ساعات قليلة من الــوالدة ،وهذا ما يخالف معظم
التوصيات الطبيةَّ .
وألن املستشفى ال يتيح لهن سوى خيار الوالدة
القيرصية (مبضاعفاتها اإلضافية التي تعقبها) ،تختار نساء كثريات
الوالدة يف خيامهن يف ظروف غري نظيفة لكنَّهن عىل األقل سيجدن
من يساعدهن من املهنيني الذين
يحرتمون رغباتهن.

ووفقاً لشهادات النساء 1،غالباً ما يكون هذا البديل سيئاً .ويف
اليونان ،ظروف الوصول إىل مخيامت الالجئني سيئة ،ما يعيق

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /مارك هينيل

وتــعــاين بعض ال ـ ِّنــســاء مــن اآلالم
وااللتهابات بعد الوالدة غالباً بسبب
طبيعة الوالدة وغياب الرعاية الصحية
بعد الوالدة ما يزيد املشكلة تفاق ًام
ويزيد الطني َب َّلة .وتسعى معظم
النساء إىل الحصول عىل املساعدة يف
العيادات املحلية لكنَّ طوابري االنتظار
عاد ًة ما تكون طويلة يف حني تفضل
األخريات رشاء األدويــة دون وصفة
طبية أو ال يرغنب يف االنتظار يف الطوابري
إذا مل يضمن َّأن من سيتوىل الكشف
عليهن طبيبات .وباإلضافة إىل ذلك،
بعض النساء أصبحن حوامل نتيجة
لالغتصاب ورمبا يفضلن االنسحاب من
الطوابري بسبب الشعور بالعار.
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وزادت اضطرابات الكرب التايل للرضح الحادة بني النساء بعد الجدد ،ويتبع ذلك أن يصبحوا معدومي الجنسية ،ومحرومني من
الوالدة إذ عانت كثري منهن من اآلالم الحادة يف أثناء الوالدة وعانني اكتساب الوضع القانوين السليم والحقوق والحامية.
أكرث من غياب الرعاية العطوفة .وإذا كانت الظروف التي تحيط
بعملية الوالدة صادمة ،فسيؤثر ذلك عىل عالقتهن بأطفالهن ،سواء راكيل إيسرت حورخي ريكارت
raqueljorgericart@hotmail.com
أكانوا حديثي الوالدة أم الذين جاءوا معهن إىل مخيم الالجئني.
طالب يف قسم العلوم السياسية وعلم االجتامع ،جامعة
وإىل جانب ذلك ،أدت صعوبة حصول أولئك النِّساء عىل الرعاية فالنسيا  www.uv.esونائب رئيس الرشاكات لشؤون اإلعالم
الالزمة وقلة املوارد لرعاية مواليدهن إىل شعورهن بالعزلة ،ما يف منظمة عامل من أجل الالجئني World for Refugees
قد يؤثر بدوره عىل عالقتهن مع أرسهن ،خاص ًة مع أزواجهنhttp://worldforrefugees.org .
سج ُل كثري من هؤالء املواليد
وبسبب كل هذه التعقيدات ،ال ُي َّ
 .1تبني لنا وجود هذا الشعور من محادثات النِّساء الالجئات يف مركز استقبال الالجئني يف
فالنسيا اإلسبانية ممن سافرن عرب أوروبا.

أخبار عن مركز دراسات الالجئني
محارضة هاريل-بوند السنوية 2017

س

مت

لالطالع عىل مزيد من التفاصيل حول بحوث مركز دراسات
الالجئني ونرشاته وفعالياته ،يرجى زيــارة الصفحة التالية
 .www.rsc.ox.ac.ukللحصول عـ الــنـ ة اإلخبارية
الشهرية ملركز دراســـات الالجئني ،زر الصفحة التالية
www.rsc.ox.ac.uk/forms/general/connect
ى

ما وراء األزمة :إعادة النظر يف دراسات الالجئني
استضاف مركز دراسات الالجئني هذا املؤ ر الدويل الكبري يف مارس/
آذار  2017بعد خمس وثالثني عاماً مضت عىل تأسيسه .وجاء املؤ ر

الحنني إىل املايض والرشعية :فهم تخريج سياسة الهجرة األوروبية.
الربوفيسور توماس سبيكريبوير ،بروفيسور قانون الهجرة ،جامعة
فريجي ،أمسرتدام
املدونة الصوتية متاحة اآلن للمحارضة التي ألقاها يف  17مايو/أيار
 2017الربوفيسور توماس سبيكريبوير والتي ذكر فيها َّأن استجابة
االتحاد األورويب ’ألزمة‘ عام  2016مل تبادر مبعالجة أوجه القصور
األساسية التي تشوب نظام اللجوء األورويب املشرتك بل اقترصت عىل
اتخاذ بعض الخطوات يف تخريج الرقابة عىل الهجرة .وقال َّإن أهم
عنارص التخريج تضمنت االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا
وتعزيز التعاون مع ليبيا والعملية العسكري يف صوفيا يف وسط
البحر األبيض املتوسط وإطار عمل الرشاكة يف شؤون الهجرة.
http://bit.ly/Colson2017-Spijkerboer

ر

مؤمتر مركز دراسات الالجئني ،مارس/آذار -2017
املدونات الصوتية (البودكاست) متاحة

مت

ناوهيكو أوماتا ،مسؤول بحث رئييس ،مركز دراسات الالجئني
رقم اإليداع الدويل 8-564-78533-1-978 ISBN :يونيو/حزيران
 .2017املجلد  36من بريغان للهجرة القرسية.
لكثري من الالجئني ،البقاء االقتصادي يف مخيم لالجئني من أكرث األمور
صعوبة .وباالعتامد عىل البحوث النوعية والكمية ،يتحدى هذا املجلد
سمعة مخيم بودوبورام لالجئني يف غانا الذي ي َ
ُنظر إليه عىل أ َّنه منوذج
’لالعتامد عىل الذات‘ ويسلط الضوء لهذا الغرض عىل حالة الالمساواة
االقتصادية امللحوظة بني ُأ َ الالجئني .وقد تتبع هذا العمل وهو
بعنوان أسطورة االعتامد عىل الذات أرس الالجئني ذاتها عىل مدى عدة
سنوات ليقدِّم معلومات مستنرية ذات قيمة كبرية حول تجارب الالجئني
يف العودة إىل ليبرييا بعد قضائهم مدة طويلة يف املنفى واستجاباتهم
إلنهاء وضع الالجئني ملن تبقى منهم يف غانا.

محارضة إليزابيث كولسون السنوية

٢٠١٧

أسطورة االعتامد عىل الذات :الحياة االقتصادية يف مخيم لالجئني
الليبرييني

مت

سوف ُتق َّدم محارضة هاريل-بوند السنوية لعام  2017يف  22نوفمرب/
ترشين الثاين يف أكسفورد وتلقيها جميلة محمود ،نائب األمني العام
لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر .للحصول عىل
تنبيه عند فتح باب الحجوزات للمحارضة ،يرجى االشرتاك بقامئة التنبيه
اإللكرتونية الخاصة بندوات مركز دراسات الالجئني عىل الرابط التايل
.www.rsc.ox.ac.uk/forms/general/connect

ليستكشف الدور الذي ميكن أن تتواله دراسات الالجئني يف العامل.
ويف سياق التغريات العميقة التي طرأت عىل طبيعة التَّهجري
القرسي ،قدَّم املؤ ر تقيي ًام ألنواع املعارف واألدلة واملفهومات
الرضورية لفهم التحديات املعارصة واالستجابة لها .جدول أعامل
املؤ ر واملدونات الصوتية ملعظم الجلسات متاحة عىل الرابط التايل:
www.rsc.ox.ac.uk/events/beyond-crisis-rethinkingrefugee-studies
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