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 التقرير الثالث
 الحدود المغلقة ... )التاريخ؟(

 
تبحث الندوة الثالثة لسلسلة "آندر ذ ماسك" من أربع ندوات عبر االنترنت التي تنفذتها منظمة ايه.اف.اس.سي )لجنة أمريكا لخدمات 

مشاركًا من جميع أنحاء  56. حضر االجتماع 19األصدقاء( في مسألة النزوح وحشد القوات العسكرية على الحدود في ظل جائحة كوفيد 
 العالم، وتلقوا ترجمة فورية إلى لغة البهاسا اإلندونيسية واإلسبانية والفرنسية. 

 
 لقد استمعنا إلى: 
 

 المساعدة اإلنسانية، ومدافع عن حقوق اإلنسان من ميانمار.أونغ كووي موي، داعي السالم، يعمل في مجال 
 محمد عمران، مؤسس ومدير تنفيذي لمركز االنتقال الديمقراطي ودعم حقوق اإلنسان.

 لجنة خدمة األصدقاء األمريكية.  برنامج الحدود بين الواليات المتحدة والمكسيك،بيدرو ريوس، مدير 
 ريتا روبل، باحث وخبير في شؤون الهجرة لدى مركز فراي ماتياس دي قرطبة لحقوق اإلنسان في المكسيك. 

 

 كيف يبدو الحشد العسكري على الحدود في ظل نظام كوفيد، وكيف يتأثر المهاجرون والالجئين؟

يميل الخطاب السائد اليوم الذي يتعلق بأمر الحدود والهجرة، إلى التمركز حول خطاب "األمن". فقد استمر اليمين في تقديم الهجرة وفتح 
عبر الحدود مما يضغط بالقوات العسكرية أن تبذل    19-والتخوف اآلن من أن يجلب المهاجرين معهم كوفيدالحدود باعتبارها تهديدًا،  

إلى    19على سبيل المثال، في زيمبابوي، ُيوصم الالجئين بالعار ويتم إلقاء اللوم عليهم في جلبهم كوفيد    عمل على الحدود.المزيد من ال
البالد. وفي الواليات المتحدة، ازدادت العنصرية في التعامل مع األميركيين من أصل آسيوي؛ وفي جنوب أفريقيا، حدثت عدد من الهجمات  

 %.   62تاريكا، أظهر استطالع للرأي زيادة كراهية األجانب بنسبة التي تنم عن كراهية األجانب؛ وفي كوس

المهاجرين الذي من المفترض أنهم في طريقهم للواليات المتحدة على أنهم  في جنوب الحدود في المكسيك، يتم تصنيف جميع  

  125000، تم احتجاز 2019مهاجرين اقتصاديين، وقد تم تحديدهم على أنهم أكبر خطر يهدد األمن الوطني المكسيكي. في مايو 

تحدة ووصل هذا الرقم في كانون  شخص من المكسيك في الواليات المتحدة بموجب اتفاق مشترك بين المكسيك والواليات الم

، يتم إرسال المهاجرين إلى  19شخص. ولكن مع إغالق الحدود الذي يعزى في الظاهر إلى كوفيد  14807إلى  2020الثاني/يناير 

عائالت والية باجا كاليفورنيا ووالية شيواوا ووالية تاماوليباس ووالية كواهويال وواليه سونورا. كما ينتهي المطاف بالعديد من ال

واألطفال بالعيش في مخيمات مؤقتة دون الحصول على الماء والغذاء والرعاية الطبية والصرف الصحي الالئق، كما تعرض ما ال  
مهاجرًا لالعتداء أو االغتصاب أو القتل أثناء انتظارهم في المكسيك لغاية إيجاد الحلول إلجراءات اللجوء الخاصة بهم   816يقل عن 

 ة آالف من أفراد الحرس الوطني على الحدود الجنوبية.. وقد تم نشر ست

 مقتطف من العرض التقديمي الذي قدمته ريتا روبلس

http://afsc.org/office/san-diego-ca


 

 

المتحد ة على مدى عقود بسن سياسات ترمي إلى دفع حدودهما إلى مزيد من االبتعاد، مما شجع الدول قامت كل من أوروبا والواليات 
المجاورة على إغالق حدودها. وبهذه الطريقة، مارست أوروبا الضغوط لدعم استيعاب الالجئين ومخيمات الالجئين في تركيا وشمال أفريقيا،  

ى الحدود الجنوبية للمكسيك وكذلك الحدود بين الواليات المتحدة والمكسيك. وهذا من كما دعمت الواليات المتحدة حشد القوات العسكرية عل
  شأنه أن يؤدي إلى تكدس أعداد هائلة من الالجئين والمهاجرين في هذه الدول "األخرى"، الذين يحتاجون اآلن للتعامل مع انتشار الجائحة. 

ة بالتحديد لإلصابة بالفيروس بسبب كثافة السكان األمر الذي يجعل االبتعاد كما أن مخيمات الالجئين ومناطق النازحين األخرى هي عرض
االجتماعي مستحيل بالفعل وتسوء معه الظروف الصحية للغاية وقلة عدد األشخاص الذين يحصلون على الرعاية الصحية. كما إن انتشار 

 في أمريكا، يشكل بالفعل مصدر قلق.  الفيروس بسبب ظروف السجن، وكذلك، على سبيل المثال، في مراكز االحتجاز

 

 

فالدول المضيفة ال تفشل في تخصيص الموارد للمجتمعات المهاجرة أثناء انتشار الوباء فحسب، ألنها تعطي األولوية لمواطنيها، بل إنها  
مرت الحكومة في هدم المنازل في مجتمعات  على سبيل المثال، في زيمبابوي، است  في بعض الحاالت تؤدي أيضًا إلى تدهور األوضاع.

المهاجرين أثناء الوباء، األمر الذي جعل أفكار مثل "المأوى في الداخل" يستحال أن تطبق. وفي العديد من األماكن، كما هي الحال في  
تقدم المسا التي كانت  المنظمات غير الحكومية  أوقفت الحكومة عمل  تقييد تعامل األردن مع الالجئين السوريين،  عدات لالجئين بسبب 

هناك مليون من الجئي الروهينجا في بنجالديش. وقد وصل مئات اآلالف من االشخاص، وال يزالون يستمر تواصلهم،   

، إال أن الحكومة اآلن قطعت اإلنترنت، لذا  19عبر البحر من ميانمار. ومع أن الوضع كان صعب للغاية قبل كوفيد 

علينا أن نحصل على معلومات حول ما يحدث. المخيمات مكتظة. والناس ال يملكون أقنعة، ويتعثر عليهم االبتعاد  يصعب 

عن بعضهم البعض، وال يستطيعون الحصول على الماء والصابون. ويواجهون ظروف صعبة في المحاولة للعودة إلى 
 طالق. ديارهم للم الشمل بعائالتهم واآلن ال يمكنهم التحرك على اإل

 أونغ كووي موي مقتطف من العرض التقديمي الذي قدمه 

كما نجحت الدول األوروبية في السيطرة على البوابة الشرقية ألوروبا وذلك من خالل اتفاق مع تركيا الستقبال الالجئين الذين  

، إال أنه رفض هذا  2016والمغرب في   يهاجرون عبر ليبيا. ورغب االتحاد األوروبي في تكرار هذه التجربة مع كل من مصر

المقترح بشدة. كما يموت العديد من المهاجرين أثناء العبور أو ببساطة يختفون من مراكز االحتجاز في كل من ليبيا وغيرها من  

ن وطالبي الدول العربية. يتم بيعهم مما يوفرون مصدر دخل للمهربين، وهو منتشر باألخص في ليبيا. ويواجه المدنيين والالجئي
تحديات في السفر أو الوصول إلى المواد األساسية والخدمات أو العثور على عمل يتناسب مع ارتفاع أسعار   19اللجوء بسبب كوفيد 

 المواد الغذائية والوقود وإيجارات المنازل إلى مستويات عالية. 
 لمحمد عمران  مقتطف من العرض التقديمي



بتها  حركتها. باإلضافة إلى ذلك، في حين يناضل العديد من الناس في مختلف أنحاء العالم ماليًا بسبب قلة العمل واألزمة االقتصادية التي جل
 ، ال يتلقى األشخاص غير الموثقين أي دعم الذي تقدمه الدول لمواطنيهم. 19كوفيد 

ت على الحدود في الشرق األوسط وأماكن أخرى في العالم، وهناك تخوف واضح من أن هذا الحشد العسكري  فقد تم نشر المزيد من القوا 
لسيطرة  المتزايد لن يتم عكس مساره. كما أنها ال يتوقف األمر على الحدود، كما نرى أنه يتم استخدام وكالء تنفيذ الهجرة والجمارك األمريكي ل

من المهم أن نالحظ أن هذا اإلفراط   يتم استخدام مراقبة الحدود ألغراض سياسية محلية.ة أوريغون ــ  على االحتجاجات في بورتالند بوالي
في حشد القوات المسلحة على الحدود يتسم بالعنصرية. تزيد الواليات المتحدة أثناء الجائحة من القّوات على حدودها الجنوبية وليس على  

 في المكسيك أقل بكثير في البداية في كندا.  19ت حاالت اإلصابة من كوفيد حدودها الشمالية رغم أنه في البداية كان

 

رغم أنه تم إغالق معظم الحدود بسبب الوباء المتفشي، إال أنه لم يتم إغالق بعضها فقط للسماح باستمرار ترحيل المهاجرين والالجئين. 
ة  والمكسيك هي أحد هذه الدول النادرة. إنهم يسرعون في تنفيذ سياسات الترحيل، أو يتركوا الناس عالقين على حدودهم حتى "يختاروا" العود

فإن الناس "يرحلون بأنفسهم"، ويعني هذا أنهم يختارون العودة  طنهم. ومع تفاقم الظروف سوءًا في مناطق الالجئين والمهاجرين،  إلى و 
 ويحدث هذا أيضًا في ميانمار والصومال وكينيا. إلى المكان الذي فروا منه ألن ظروف الدول المضيفة أسوأ.

 

 ماذا يمكن للمجتمع المدني أن يفعل؟ 

ــ   هناك فرصة مع هذا الوباء العالمي. مما دفع هذا األمر بالناس إلى إدراك ضرورة وجود استجابة شاملة لتلبية االحتياجات التي تنشأ عنها 
وسوف يستمر    استجابة تنظر إلى االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والصحية، وكذلك استجابة تتعامل مع احتياجات جميع أجزاء المجتمع.

باء باالنتشار ما لم تكن هناك استجابة تأخذ بعين االعتبار كل هذه العناصر ــ وهو نهج شامل كنا ندعو إليه كمجتمع مدني لفترة  الو 
 وهذا يتطلب منا إجراء تحليل ألصحاب المصلحة، حتى يتسنى لنا أن نحدد مع من يجب أن نعمل.    طويلة للغاية.

األجانب، وبما أن وسائل اإلعالم تدار عادة من قبل رؤوس األموال، إال إننا ال يمكننا أن نتوقع  ويتسم الخطاب االعالمي السائد بكراهية  
تغييرها. وتتمثل إحدى األفكار في إنشاء مراصد إعالمية إقليمية تبحث في وضع مجتمعات الالجئين والمهاجرين إقليميًا، وليس فقط في كل 

 الحتياجاتهم بشكل جماعي. منطقة، وتروي قصصهم وتبحث عن سبل لالستجابة

وال يزال الرئيس ترامب يضخ الماليين في توسيع الجدار على طول الحدود، وهي أموال يمكن استخدامها لمواجهة كوفيد   

استخدام العنف ضد المهاجرين  بطريقة إنسانية. وعالوة على ذلك، قام أفراد دوريات حرس الحدود المعتادين على  19

وأفراد المجتمع على الحدود باعتقال األشخاص في مناطق خارج نطاق اختصاصهم القضائي على مخالفات ال تتعلق  
بالهجرة.  وسمح لدوريات الحدود بإطالق النار على المكسيكيين، وعدم محاسبتهم على من يقتلون. ويهدد ترامب بنشر  

 جات في المدن حول الواليات المتحدة دورية الحدود لقمع االحتجا 
 مقتطف من العرض التقديمي الذي قدمه بيدرو ريوس   



ما  وهناك أيضًا فرص للدعوة مع هيئات إقليمية مختلفة مثل االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، و  
في المجتمعات الحدودية كما يتعين علينا أن ننظر إلى أي عمل يتعلق بالحدود والهجرة كقضية إقليمية، وأال نقتصر على العمل  إلى ذلك،  

 وحدها.

وفي آخر المطاف، هناك الكثير الذي يتعين علينا أن نتعلمه من مجتمعات المهاجرين ذاتها. وغالًبا ما تعلمت هذه المجتمعات من هذه   
الضرورة أن تنظم هياكل رعايتها المجتمعية. وعلى سبيل المثال، أنشأ مخيم شعفاط لالجئين في شرق القدس مرفق عزل خاص باألشخاص  

ومع دخول الدول في    م صحيًا. وهناك العديد من األمثلة للهياكل المماثلة لتقاسم الطعام، والتعليم المجتمعي، وغير ذلك. الذين يتطلب حجره
أزمة اقتصادية عميقة، فإن مجتمعات المهاجرين والالجئين التي أنشأت بالفعل هذه الهياكل الداخلية المستقلة غير التابعة للدولة قد  

 مجتمعات أخرى.تكون قادرة على توجيه 

 

 
 األدوات والموارد: 

والفضاء المدني وهشاشة النزاعات    19منظور المجتمع المدني. ماذا يقول بناة السالم المحليون عن كوفيد    – ، بناة السالم  19مكافحة كوفيد  
 https://bit.ly/2CRwGsE ودوافعها:

مجتمعية كوفيد    إنشاء شبكة عمل  أوقات  في  تنظيم  the-in-https://www.openglobalrights.org/organising-  :19)عمل(: 
19/-COVID-of-times 
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