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تصدير :إضفاء الطابع الرسمي للحركة عرب جيل كامل

فرانسوا كريبو

ليس من الرضوري أن تتخىل أوروبا عن حرية التنقل :بل عليها بد ًال من ذلك أن تطور نظاماً أفضل ملراقبة
حركة التنقل ،عندها سيكون ذلك النظام فعا ًال أكرث يف مراقبة حدودها.
التي تربط املهاجرين بالفوىض .كام سيدعم ذلك أيضاً السياسيني
األوروبيني يف بناء خطاب لدعم حركة التنقل ،ودعم الهجرة ،ودعم
التنوع ،وهو األمر الذي افتقرت إليه أوروبا عىل مدى العقود
الثالثة املاضية« .فاألزمة» يف أوروبا هي إحدى مشكالت الزعامة
السياسية وليست أزمة يف القدرات إذ يوجد مليونا الجئ عىل مدى
خمس سنوات -موزعني عىل  28بلداً من بلدان االتحاد األورويب-
ومبقارنة هذه األعداد مع أعداد السكان األصليني لهذه البلدان
فسنجد أن نصيب كل بلد يف السنة الواحدة من هؤالء املهاجرين
ضئيل جداً بالنسبة ألعداد سكان تلك البالد.

ال ميكن إيقاف الهجرة دون حدوث انتهاك كبري لحقوق اإلنسان
للمهاجرين .وقد تحيد الهجرة عن مسارها وتنحرف عنه لبعض
الوقت ،ولكنَّ جهود أوروبا ومساعيها إليقاف الهجرة غري النظامية
ستبوء بالفشل عل نطاق واسع نظراً لعوامل الجذب والطرد
السائدة مثل احتياجات البقاء األساسية من جانب املهاجرين
واحتياجات سوق العمل من جانب البلدان األوروبية .وغري ُم ْج ٍد
باملرة «مكافحة املهربني» يف عزلة َّ
ألن سوق الهجرة غري النظامية
مل تنشأ أص ًال إال بسبب فرض الحواجز التي تعيق الحركة .وككثري
من املشكالت االجتامعية األخرى ،التحريم جزء من املشكلة وليس
جزءاً من الحل فالناس بحاجة للتحرك ،وخدمات التحرك أمر
تسهله لهم عصابات املافيا االنتهازية .ولذلك ستكون االستفادة وبالنسبة «للمهاجرين الباحثني عن سبل البقاء عىل قيد الحياة»-
أكرث والتكلفة أقل إذا ما نظمنا لهؤالء املهاجرين إجراءات التنقل وهي تلك الفئة من املهاجرين الذين يهاجرون من أجل إطعام
بدالً من مقاومتها.
أرسهم -فينبغي ألوروبا أن تيرس حركة التنقل أمامهم عىل مدى
ً
جيل كامل وأن تفتح الحدود تدريجيا أمام األشخاص الذين قدموا
ومن الوهم محاولة النظر إىل معنى السيادة اإلقليمية عىل أنه من بالدهم بحثاً عن العمل ،من خالل تطوير منظومات تسهيل
يكافئ القدرة عىل صد الجميع أمام الحدود .فجميع الحدود الحصول عىل تأشريات السفر ،وتطوير أنظمة التحرير ،وإيجاد
كثرية الثغرات وعُ رضة لالخرتاق خاص ًة منها حــدود البلدان خيارات التأشرية الذكية مع منح الحوافز ملن ميتثلون للرشوط.
الدميقراطية .ونحن أمام مفارقة :فباسم مراقبة الحدود والسيطرة والهدف من ذلك السامح بتدفق مفتوح منظم لالجئني عرب الحدود
عليها ،فقدت الدول السيطرة عىل الحدود .ولذلك ،يجب تفسري وذلك يعني السامح للمهاجرين بالدخول عند توافر فرص العمل
السيادة اإلقليمية عىل أنها القدرة عىل معرفة من يحق لهم أن ورحيلهم يف حالة عدم وجود أي فرصة للعمل .وهناك هدف
يعربوا الحدود ،وهذا ما سيجعل الالجئني يأتون إىل حراس الحدود مصاحب لهذه األهداف وهو الحد من أسواق العمل غري النظامية
ويقصدونهم بدالً من التوجه إىل املهربني ،أي ينبغي للدول أن التي تجذب الهجرة غري النظامية ،وذلك من خالل وضع أنظمة
تقدم لالجئني حلول التنقل التي يحتاجون إليها إذا أرادت تفتيش عمل قوية وفرض عقوبات أكرث رصامة عىل صاحب العمل.
السيطرة مرة أخرى عىل سوق الهجرة والتنقل بدالً من يسيطر
عليها املهربون وذلك بالسامح للمهاجرين بالحصول عىل تأشريات وسيسمح إضفاء الطابع الرسمي عىل حركة التنقل وإيجاد نظام
السفر ورشاء تذاكر الع َّبارات .وكل ما تحتاج إليه األجهزة األمنية مراقبة أفضل لها بازدهار هذه الفرصة االقتصادية االستثنائية
معلومات عن األفراد الذين سيعربون الحدود وسيعرثون عىل هذه كام أنه سيحفظ حقوق الجميع .وبتطبيق ذلك مع مرور الوقت،
املعلومات من خالل إصدار تأشريات الدخول.
حتى لو استغرق ذلك جي ًال كام ًال ،ستتمهد السبل ،و ُتخترب اآلليات،
وستتوطد الثقة بأن هذه العملية ليست عملية هدَّامة بل عىل
وبالنسبة لالجئني مثل السوريني ،يتعني عىل أوروبا تطبيق برامج العكس هي فرصة مجزية عىل الصعيدين املادي والثقايف.
إعادة توطني عالية املستوى عىل مدى عدة سنوات .فعندها لن
يضطر املهاجرون لدفع املبالغ الكبرية للمهربني ولن يخاطروا بحياة فرانسوا كريبو francois.crepeau@mcgill.ca
أطفالهم إذا ما ُأتيحت لهم فرصة آمنة وقانونية وأقل كلفة للتنقل مدير مركز ماكغيل لحقوق اإلنسان والتعددية القانونية
www.mcgill.ca/humanrights/mcgill-centreيف املستقبل املنظور .ويعد تنظيم إجراءات املغادرة والوصول human-rights-legal-pluralism
والسيطرة عليهام من أنجح وسائل مكافحة سوق التهريب ومقرر األمم املتحدة الخاص بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين.
وسيساعد يف القضاء عىل الصورة النمطية املرتسخة يف األذهان
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املهاجرون والالجئون والتاريخ وسابقات األحداث

كولن بندي

يرسد التاريخ قصص أزمات كثرية للهجرة ميكن أن يستفيد منها اليوم واضعو السياسات.
يف القرن التاسع عرش ،بدأ ظهور الهجرة الجامعية بالشكل الحديث
الذي نعرفه اآلن ،وقد ساعد عىل ذلك ظهور وسائل جديدة من
املواصالت ،واالستيطان االستعامري ،وتوسع الواليات املتحدة
األمريكية ،إذ غادر ما يزيد عىل  30مليون مهاجر أوروبا متجهني
نحو أمريكا وذلك يف الفرتة ما بني  .1914 -1846وظل هذا النوع
من الهجرة دون أي عراقيل أو عقبات لعرشات السنني ،ومل تكن
أهم ورقة يحتاج إليها املهاجر هي جواز سفر أو وثيقة أو إثبات
هوية بل كان كل ما يحتاج إليه ليهاجر تذكرة السفينة البخارية.
لكنَّ األمور بدأت تختلف أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن
العرشين عندما سعت الواليات املتحدة األمريكية وبعض البلدان

األخرى ملراقبة هذه الهجرة ،وانتحاء منهج انتقايئ إزاء من ُيس َم ُح
له بالدخول ووفق أي رشوط وحقوق .ثم تسارعت إجراءات
مراقبة الحدود ووضع نظام الحصص ،واختبارات األ ِّم َّية ،وغريها
مع اندالع الحرب العاملية األوىل عام  1914والثورة الروسية عام
 ،1917اللتني سببتا أول أزمة لالجئني يف أوروبا .ويف الفرتة من
 1914إىل  1922ظهر ما يقارب  5ماليني الجئ .ويف عام ،1923
كان عدم الوفاق والوئام بني الشعوب يف اليونان وتركيا سبباً يف
جعل  1.7مليون شخص يهاجرون من البلدين .كام شهدت سنوات
الحرب بني البلدين تأسيس أوىل املعايري واملؤسسات إلدارة ظاهرة
معدومي الجنسية وهي تحديداً :املفوض السامي لالجئني وإصدار
جوازات سفر نانسن.
.بوتنام ل .أ( .مالزم) مصور رسمي يف املكتب الحريب

دوريات بريطانية تتجاوز الالجئني البلجيكيني يف شارع بروكسل-لوفان يف  12مايو/أيار ( .1940من مقتنيات متحف الحرب املليك) بوتنام ل أ (مالزم) ،مصور رسمي يف املكتب الحريب.
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لكنَّ هذا التدفق البرشي من املهاجرين مل يستمر بنفس قوته
إذ رسعان ما تقلصت أعداد املهاجرين ج َّراء حالة البؤس والفقر
التي أعقبت الحرب العاملية الثانية ،إذ بلغ عدد األشخاص الذين
تسببت أملانيا واالتحاد السوفييتي باجتثاثهم من جذورهم،
وتهجريهم وطردهم ونفيهم ونقلهم حويل  30مليون شخص 1يف
السنوات األربع األوىل من الحرب .وبحلول عام  ،1945كان هناك
َّ
ومهجر يف أوروبا.
ما يزيد عىل  40مليون الجئ
ومرشد َّ
اختعَت الحدود و ُترك الناس يف أماكنهم التي
ويف عام ِ ُ ،1918
يعيشون فيها ( باستثناء التبادل السكاين الذي حدث بني تركيا
واليونان) .وقد حدث العكس يف نهاية الحرب العاملية الثانية إذ
ظلت الحدود كام هي يهابها الجميع وال يجرؤ أحد عىل االقرتاب
جب األشخاص عىل االنتقال والتحرك نحو
منها -وباستثناء بولنداُ -أ ِ
كل من أوروبا الوسطى والرشقية .ومل تكن عبارة «التطهري العرقي»
ظاهر ًة أو ُمعلنٌ عنها رصاحة ،لكنَّ وجودها كان ُيفهم ضمنياً إذ
حدث ما خطط له واضعو السياسات من تأسيس دول متجانسة
عرقياً.
وهناك جانبان لهذه األزمة ال ميكن إغفالهام وهام ،أوالً :الجهد
االستثنايئ الذي بذلته قيادات التحالف ومنظمة األمم املتحدة
لإلغاثة والتأهيل .فبحلول عام  ،1947كانت منظمة األمم املتحدة
لإلغاثة والتأهيل تدير و ُترشف عىل ما يقرب من  800معسكر
إلعادة توطني الالجئني مع توفريها املأوى لسبعة ماليني شخص.
وبحلول عام  1951وبفضل تلك الجهود الجبارة مل يكن هناك
مهجر يعيشون يف املخيامت إذ أعيد توطني املاليني
سوى  177ألف َّ
منهم ،وأعيد أكرث من ذلك إىل أوطانهم ،وهاجرت أعداد كبرية
جداً إىل بلدان أخرى .ويف الجانب الثاين :ظهر بحلول عام 1951
إطار مؤسيس وقانوين جديد للتصدي لظاهرة الالجئني ،أال وهي
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني باإلضافة إىل وجود منظمة
األمم املتحدة لإلغاثة والتأهيل وإقرار االتفاقية املتعلقة بوضع
الالجئني.
ويف ذلك الوقت ،كانت هناك إرادة سياسية جامعية ملواجهة
الطوارئ ،وشعور باملسؤوليات اإلنسانية يف أعقاب ويالت الحرب
ومحرقة يهود أوروبا .وكانت هذه األسباب هي الدافع إليجاد
الحلول .واملحزن َّأن اإلرادة السياسية والدافع اإلنساين هام ما
نفتقد اليوم.
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املستوطنني يف الدول األقل منا ًء .أما اآلن ،فنجد أن الدول القومية
األوروبية الغربية والشاملية متعطشة بشدة للعاملة األجنبية
وترحب بهم ،إذ أصبحت هذه البلدان مقصداً للهجرة والتوطني،
تتزايد فيها أعداد املهاجرين الذين يصلون إليها بنفس زيادة معدل
الهجرة يف الواليات املتحدة األمريكية خالل السنوات التي كانت
ُتصنَّف فيها عىل أنها من دولة يقصدها املهاجرون منذ القدم.
ومع أنه بحلول الثامنينيات من القرن املايض كان طالبو اللجوء
من أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الالتينية يدخلون أوروبا ،ظلت الدول
األوروبية -إىل حد ما -معزولة وبعيدة متاماً عام يحدث يف هذه
القارات .ولكنَّ أوروبا رسعان ما وجدت نفسها يف التسعينيات
قد دخلت فجأة إىل أزمــة ثالثة لالجئني .ولهذه األزمــة عدة
مكونات ،أولها انهيار االتحاد السوفيتي وتفككه واندالع الحروب
يف يوغوسالفيا السابقة ،وثانيها حروب القوى الغربية يف العراق
وأفغانستان التي جعلت من هذين البلدين أكرب مصدر لالجئني،
وثالثها أحداث  11سبتمرب/أيلول و»الحرب عىل اإلرهاب» التي
أثارت موجة جديدة من محاوالت لتقييد ومراقبة ومنع الدخول.
وكام يتبع الليل النهار ،تبع جهاز املراقبة الجديد أن أوجد
املهاجرون والالجئون طرقاً أخرى للدخول .فأصبح هناك ترابط
وثيق بني تشديد الرقابة عىل الحدود ،واملهاجرين اليائسني،
وا ُملهربني االنتهازيني.
وأخ ـراً ،ميكننا تحديد أزمة رابعة لالجئني يف أوروبــا بدأت يف
عام  2011وبلغت ذروتها يف عامي  .2015-2014وأهم أسباب
ومكونات هذه األزمة هي :الحرب يف سوريا ،الدويالت الفاشلة
أو َّ
الهشة يف ليبيا ،وأفغانستان ،والعراق ،والصومال ،والسودان،
وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،وعجز دول الجنوب الواضح
عن التصدي ملشكالت الالجئني وحلها ،ورسعة إنشاء طرق جديدة
للهجرة الجامعية خالل دول البلقان وأوروبا الرشقية للتوجه نحو
وجهاتهم املفضلة من البلدان مثل :أملانيا ،والسويد ،والدمنارك،
واململكة املتحدة.
إ َّنها أزمة أوروبية دون شك .ومع ذلك ،ما زال هناك  18مليون
الجئ ،و 27مليون نازح يف العامل ،حوايل  %80منهم ال يقيمون
يف أوروبا بل يقيمون يف بلدان فقرية يف أفريقيا ،وآسيا ،والرشق
األوسط ،وأمريكا الالتينية.

كولن بندي colin.bundy@gtc.ox.ac.uk
ويف الفرتة بني  ،1973 -1950شهدت الدول القومية األوروبية زميل فخري ،كلية غرين متبلتون ،جامعة أكسفورد
ازدهاراً كبرياً مل تشهده الرأساملية العاملية من قبل .وحتى ذلك www.gtc.ox.ac.uk
الوقت وملدة  300سنة ،كانت الدول األوروبية مصدراً للهجرة
Tony Judt (2005) Postwar: A History of Europe Since 1945. Heinemann .1
الجامعية من خالل االحتالل واالستعامر وإقامة مقاطعات (تاريخ أوروبا منذ عام )1945
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حامية الالجئني يف أوروبا :أحان الوقت إلجراء تعديل جذري؟
ماريا ستافروبولو

يحيط مبوضوع حامية الالجئني عددٌ من املفهومات الخاطئة التي قد تش ِّوش عىل فهمنا و ُتع ّقدُ من بحثنا
للحلول ،لكننا يف الوقت نفسه نرى إمكانات واضحة وواقعية للتغيري يف جسم القوانني لدى االتحاد
األورويب ما ُ َي ِّكننا من تحصيل منتجات أفضل للدول والالجئني عىل حد سواء.
تصـــل إىل شـــواطئ أوروبـــا الجنوبيـــة والجنوبيـــة الرشقيـــة
أفـــواج مـــن مئـــات آالف الالجئـــن ،باإلضافـــة إىل أعـــداد
أق ــل منه ــا م ــن املهاجري ــن الباحث ــن ع ــن ف ــرص اقتصادي ــة.
ومعظ ــم الذي ــن يصل ــون منه ــم إىل اليون ــان وإيطالي ــا ليس ــت
لديهــم أي رغبــة يف البقــاء يف أي مــن هاتــن الدولتــن .ونظ ـراً
لألوضـــاع التـــي تشـــهدها ســـور ّيا ،والعـــراق ،وأفغانســـتان،
وليبيـــا ،وعـــدم وجـــود أي آفـــاق لكثـــر مـــن الالجئـــن يف
بل ــدان اللج ــوء األوىل ،يج ــب ع ــى أوروب ــا أن تتوق ــع ازدي ــاد
موج ــات الالجئ ــن .فه ــل ميك ــن ألوروب ــا أن تس ــتمر بانتهاجه ــا
منهجي ــة "األع ــال ك ــا اعت ــادت علي ــه"؟
فيام ييل بعض املفهومات الخاطئة التي تعيق فهمنا للوضع:

الرقاب ــة الحدودي ــة ا ُملراعي ــة للحامي ــة أمــ ٌر ممك ــن :ال ميك ــن
إحـــكام الرقابـــة عـــى الحـــدود الخارجيـــة لالتحـــاد األورويب،
وعـــى األخـــص منهـــا الحـــدود البحريـــة ،بطريقـــة قانونيـــة
تراع ــي الحامي ــة .فالطري ــق الوحي ــد للس ــيطرة ع ــى الح ــدود
البحريــة يف واقــع الحــال إمنــا يكــون بتعزيــز الرقابــة ،وترسيــع
عملي ــة من ــع الق ــوارب الت ــي ُيش ــت َبه بأنه ــا تحم ــل حمول ــة
برشيـــة والعـــودة أو الضغـــط عليهـــا مـــن أجـــل أن تعـــود
إىل املـــكان الـــذي ُيفـــرَض أنهـــا جـــاءت منـــه .ومـــع ذلـــك،
ُتعـــد مثـــل هـــذه املامرســـات خاصـــ ًة إذا مـــا ُو ِّجهـــت نحـــو
البل ــدان الت ــي ال تع ــد "بلدان ـاً ثالث ـ ًة مأمون ــة" مامرس ــات غ ــر
قانوني ــة ،وذل ــك ع ــى ض ــوء قوان ــن االتح ــاد األورويب املتعلق ــة
باللجـــوء وكذلـــك ألن تلـــك الـــدول إمنـــا هـــي باألصـــل دول
ُمصـــدِّرة لالجئـــن ،وأي إعـــادة لتلـــك القـــوارب أو األفـــواج
متث ــل حقيقــ ًة إع ــادة قرسي ــة تعس ــفية .وله ــذه املامرس ــات
خطـــرة عـــى حيـــاة األشـــخاص ا ُمل ْع َتضـــن
أيضـــاً آثـــار ِ
واملمنوع ــن .ولس ــوء الح ــظ ،يفض ــل املن ــارصون وال ــدول ع ــى
ح ــد س ــواء املحافظ ــة ع ــى املق ــوالت الت ــي تدع ــي بإمكاني ــة
إطب ــاق رقاب ــة مراعي ــة للحامي ــة ع ــى الح ــدود.

عـــن أعـــداد طالبـــي اللجـــوء ".وفقـــاً ألخـــر التوجيهـــات
الصــادرة حــول إج ـراءات اللجــوء وتأهيــل الشــخص للحصــول
ع ــى صفته ــا ،أصب ــح موض ــوع تقري ــر صف ــة الالج ــئ مهم ــة
يف غايـــة التعقيـــد ومكلفـــة ماليـــاً ،إذ ال تقـــدم أي بديـــل
للمنه ــج املنف ــرد .فه ــي تش ــرط ع ــى كل طال ــب للج ــوء أن
يتس ــجل ويخض ــع للمقابل ــة ،ث ــم ُتتخ ــذ القــرارات الفردي ــة،
يصاحبه ــا بع ــض الضامن ــات ،واإلمكان ــات للطع ــن يف القــرار
وإع ــادة النظ ــر يف طل ــب اللج ــوء ،وغريه ــا م ــن اإلجــراءات
املختلفـــة واختـــاف أنـــواع القضايـــا التـــي غالبـــاً مـــا ُتوجـــه
نح ــو محاول ــة من ــع إس ــاءة اس ــتخدام منظوم ــة اللج ــوء ،وإىل
م ــا هنال ــك م ــن إجــراءات أخ ــرى.

وتعنـــي الـــروط النوعيـــة أن يتوقـــع معالجـــو القضايـــا إىل
حـــد معقـــول بـــأن يصـــدروا قـــرارات ال تتجـــاوز العـــرات
ـي
يف كل ش ــهر .وباإلضاف ــة إىل ذل ــكُ ،يطل ــب إىل الف ــرد املعن ـ ّ
أن يتق ــدم بطل ــب للج ــوء ل ــي يتس ــجل ويصب ــح م ــن ب ــن
طالب ــي اللج ــوء ،ويف مث ــل ه ــذه الحال ــة ال ب ــد م ــن التس ــجيل
الرس ــمي الف ــوري .وف ــوق كل ذل ــك ،هن ــاك رغب ــة يف تجن ــب
ازديـــاد حجـــم طلبـــات الالجئـــن مهـــا كانـــت التكاليـــف.
لكنن ــا نتح ــدث اآلن ع ــن وض ــع مختل ــف يص ــل في ــه ع ــدد
القادم ــن إىل بل ــد م ــا ب ــاألالف ،ومعظمه ــم ج ــاؤوا أص ـ ً
ـا م ــن
بل ــدان منتج ــة للج ــوء مث ــل س ــوريا ،وه ــذا يعن ــي أن مث ــل
ه ــذه ال ــروط ب ــكل بس ــاطة يس ــتحيل اس ــتيفاؤها.
فع ــى س ــبيل املث ــال ،ال ميك ــن ملنظوم ــة اللج ــوء يف اليون ــان
أن تعال ــج يف أق ــى ح ــد ممك ــن أك ــر م ــن  1500طل ــب يف
الش ــهر إذا أرادت أن تح ــرم جمي ــع املتطلب ــات ،وه ــي أق ــل
الجـــزر
مـــن نصـــف معـــدل الالجئـــن اليوميـــن عـــى أرض ُ
اليوناني ــة وق ــت كتاب ــة ه ــذا املق ــال .وحت ــى ال ــدول القوي ــة
ماليــاً تع ــاين أيضــاً م ــن مش ــكلة معالج ــة أك ــر م ــن أل ــف
طلـــب للجـــوء يف اليـــوم.

"تحدي ــد صف ــة الالج ــئ املنف ــرد يف قان ــون االتح ــاد األورويب "منظومـــة دبلـــن متثـــل العـــاد األســـايس لقانـــون االتحـــاد
يق ــع يف مس ــؤولية ال ــدول األعض ــاء وه ــو أم ــر ميك ــن فعل ــه األورويب الخـــاص باللجـــوء ،ولذلـــك يجـــب الدفـــاع عنـــه
إذا م ــا ك ّرس ـ ْ
ـت ال ــدول املص ــادر الكافي ــة لذل ــك بغ ــض النظ ــر مه ــا بل ــغ الثم ــن" .وفق ـاً للوائ ــح التنفيذي ــة التفاقي ــة دبل ــن
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الثالث ــة ،تتمث ــل أه ــم معاي ــر تخصي ــص مس ــؤولية النظ ــر يف
طل ــب اللج ــوء يف البل ــد ال ــذي دخ ــل إلي ــه طال ــب اللج ــوء
للم ــرة األوىل والبل ــد ال ــذي وض ــع في ــه طال ــب اللج ــوء قدم ــه
للمـــرة األوىل يف االتحـــاد األورويب .ومـــع توافـــر األدلـــة بـــأن
ً
أصـــا
الالئحـــة التنفيذيـــة التفاقيـــة دبلـــن الثانيـــة مل تكـــن
ناجحـــة بالقـــدر املطلـــوب ،اســـتمرت الالئحـــة التنفيذيـــة
التفاقي ــة دبل ــن الثالث ــة باملحافظ ــة ع ــى تل ــك االفرتاض ــات
األساســـية ،حتـــى لـــو أنهـــا أدخلـــت تحســـينات معينـــة وهنـــاك أيضـــاً اللغـــة ،والروابـــط األرسيـــة ،ومجتمعـــات
لتســـهيل ّمل الشـــمل األرسي.
صاحــب ذلــك مــن أفــكار
الشــتات ،واملزايــا االجتامعيــة ومــا ُي ِ
مغلوط ــة ح ــول احت ــاالت االندم ــاج يف بع ــض البل ــدان ،كله ــا
وم ــع ذل ــك ،إذا م ــا تحققن ــا م ــن ذل ــك ع ــى أرض الواق ــعُ ،تنش ــئُ ع ــدداً م ــن العوام ــل الت ــي ينظ ــر به ــا طالب ــوا اللج ــوء
ن ــرى أن أ ّيــاً م ــن ال ــدول الواقع ــة ع ــى الح ــدود الخارجي ــة قبـــل اتخـــاذ قرارهـــم يف البلـــد الـــذي يريـــدون الوصـــول
لالتحـــاد األورويب مل تكـــن قـــادرة عـــى معالجـــة جميـــع إلي ــه .فحت ــى يف بل ــدان مث ــل النمس ــا وفرنس ــا ،يرف ــض بع ــض
طلبـــات اللجـــوء حســـبام هـــو مفـــروض عليهـــا وفقـــاً طالب ــي اللج ــوء التق ــدم بطل ــب اللج ــوء هن ــاك ،ب ــل يفعل ــون
ملســـؤولياتها ضمـــن منظومـــة دبلـــن .فعـــى ســـبيل املثـــال ،كل م ــا ميك ــن فعل ــه لتجن ــب آلي ــات اللج ــوء يف ذل ــك امل ــكان
يف عـــام ُ 2015يفـــرض أن تتلقـــى اليونـــان أكـــر مـــن  600الت ــي س ــتجربهم ع ــى البق ــاء يف بل ــد ال يختارون ــه .وحت ــى
ألـــف الجـــئ مـــن عـــدة دول منهـــا ســـوريا وأفغانســـتان ل ــو مل يك ــن لديه ــم الق ــدرة ع ــى تجن ــب ذل ــك البل ــد ،فه ــم
والع ـراق مــن خــال تركيــا .وباإلضافــة إىل ذلــك ،لديهــا حالي ـاً يعرف ــون أن ف ــرص انتقاله ــم س ــتكون ضعيف ــة للحف ــاظ ع ــى
مجموع ــة س ــكانية كب ــرة مقيم ــة م ــن مواطن ــي دول الع ــامل عملي ــة نق ــل طل ــب اللج ــوء وفقــاً التفاقي ــة دبل ــن.
الثال ــث مم ــن تقدم ــوا بطلب ــات اللج ــوء يف امل ــايض ويري ــدون
أن يتقدم ــوا بطل ــب اللج ــوء م ــرة أخ ــرى ،أو غريه ــم مم ــن مل ونتيج ــة ل ــإرصار ب ــأن م ــا س ــبق ذك ــره كل ــه حقائ ــق ولي ــس
يقدم ــوا بطل ــب اللج ــوء يف امل ــايض ولكنه ــم يرغب ــون بذل ــك افرتاض ــات مغلوط ــة ،تنش ــأت التوت ـرات ب ــن أعض ــاء االتح ــاد
حالي ـاً .وم ــع ذل ــك مل تتمك ــن اليون ــان م ــن معالج ــة م ــا ب ــن األورويب ،إذ ي ــر البع ــض ع ــى تنفي ــذ م ــا يعتق ــد أن ــه يج ــب
مائت ــي إىل ثالمثائ ــة أل ــف طل ــب للج ــوء يف الع ــام ،وال ميكنه ــا فعل ــه ب ــدالً م ــا ميك ــن فعل ــه ع ــى أرض الواق ــع .واالس ــتمرار
عـــى أرض الواقـــع أن ُتدمـــج كل هـــذه األعـــداد مـــن بـــن يف اإلرصار بـــأن الطريقـــة التـــي ُخ ِّط َ
ـــط لهـــا قبـــل بضـــع
م ــن يحص ــل ع ــى الحامي ــة الدولي ــة إذ بلغ ــت مع ــدل أهلي ــة س ــنني ه ــي الطريق ــة الصحيح ــة ملواجه ــة رسع ــة التغ ــر يف
األشـــخاص لطلبـــات اللجـــوء مـــا يقـــارب .%50
الظ ــروف يعي ــق م ــن التخطي ــط العق ــاين والواقع ــي.
ذل ــك ،يرغ ــب معظمه ــم باالنتق ــال إىل الس ــويد وأملاني ــا ،ع ــى
أم ــل قط ــع الح ــدود قب ــل أن ُتغ َل ــق يف وجهه ــم .ويف الواق ــع،
مـــن بعـــض األســـباب التـــي تفـــر لنـــا ارتفـــاع الهجـــرة إىل
اليون ــان خ ــال منتص ــف  2015تتعل ــق باالس ــتعجال يف رحل ــة
الهج ــرة قب ــل أن ُتغل ــق الح ــدود الرصبي ــة املجري ــة وذل ــك
بتش ــييد الج ــدار الح ــدودي ب ــن البلدي ــن.

"يج ــب ع ــى طالب ــي اللج ــوء أن يبق ــوا يف الب ــاد املس ــؤولة ما الذي يجب فعله؟

ع ــن النظ ــر يف طلب ــات لجوئه ــم" .وفقــاً لالئح ــة التنفيذي ــة فيـــا يـــي بعـــض األفـــكار التـــي تســـتحق االستكشـــاف.
التفاقي ــة دبل ــن الثالث ــةُ ،يتوق ــع م ــن طالب ــي اللج ــوء البق ــاء ولي ــس أيٌّ منه ــا جدي ــداً ،لكنه ــا م ــا زال ــت ُته َم ــل مب ــا تحمل ــه
حيـــث يطلـــب االتحـــاد األورويب ذلـــك منهـــم .ومـــع ذلـــك مـــن مضمونـــات عـــى الحكومـــات واملجتمعـــات:
طالبـــوا اللجـــوء ،هـــم كبقيـــة البـــر ،لديهـــم رغباتهـــم،
وفهمهـــم للعوامـــل التـــي تســـيطر عـــى حياتهـــم ،ولديهـــم بنـــاء فرضيـــات عاملـــة حـــول حصـــة الالجئـــن الســـنوية
خططه ــم .ووق ــت كتاب ــة ه ــذا املق ــال ،كان معظ ــم القادم ــن ألوروب ــا ككل وه ــذا م ــا س ــيضع يف االعتب ــار ع ــدد الالجئ ــن
الج ــدد م ــن س ــوريا وأفغانس ــتان وغريه ــا يرفض ــون التق ــدم يف الع ــامل ومواط ــن الق ــوة املقارن ــة ألوروب ــا يف تلق ــي ه ــؤالء
بطل ــب اللج ــوء إىل اليون ــان ،رغ ــم املعلوم ــات الت ــي ُقدِّم ــت الالجئ ــن .ومب ــا أن وض ــع حص ــص حقيقي ــة لالجئ ــن ممن ــوع
إليه ــم بش ــأن منظوم ــة دبل ــن (مب ــا يف ذل ــك البن ــود الخاص ــة بقانـــون اللجـــوء الـــدويل ،ســـتكون الحصـــة عـــى مســـتوى
بلـــم الشـــمل األرسي) ،ورغـــم املخاطـــر التـــي ســـيواجهونها أوروبـــا أداة تخطيـــط ال ســـقفاً حقيقيـــاً لعـــدد الالجئـــن
ّ
يف حال ــة إقدامه ــم ع ــى التنق ــل غ ــر النظام ــي بع ــد ذل ــك ،املس ــموح بدخوله ــم يف أوروب ــا يف س ــنة م ــا .وسيس ــاعد ذل ــك
ورغ ــم الرس ــوم املالي ــة الت ــي عليه ــم أن يدفعوه ــا للمهرب ــن أوروب ــا ع ــى وض ــع خططه ــا في ــا يتعل ــق بتلق ــي الالجئ ــن
وفرصـــة حصولهـــم عـــى الحاميـــة يف اليونـــان .وبـــدالً مـــن وبتعزيـــز قدرتهـــا ملعالجـــة طلباتهـــم .ودون أي تخطيـــط
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تعدي ــل جس ــم القان ــون ح ــول اللج ــوء يف االتح ــاد األورويب
بطريقـــة تســـمح باالعـــراف األويل بوضـــع الحاميـــة ،عـــى
األق ــل لألش ــخاص القادم ــن م ــن البل ــدان األساس ــية املص ــدرة
لالجئـــن .و ُت َو ّفـــ ُر مثـــل هـــذه اآلليـــة املبســـطة يف توجيـــه
الحاميـــة املؤقتـــة ،الـــذي مل ُينفـــذ عـــى أي حـــال .فتوجيـــه
الحامي ــة املؤقت ــة يخض ــع حاليــاً للتقيي ــم ،وينبغ ــي االنته ــاء
مـــن إعـــادة صياغتـــه لـــي يصبـــح أداة حاميـــة ف ّعالـــة يف
األوضـــاع التـــي تتجـــاوز فيهـــا أفـــواج القادمـــن إىل أوروبـــا
القـــدرات القامئـــة ملنظومـــة اللجـــوء .ومـــع ذلـــك ،ال بـــد
م ــن مراجع ــة جس ــم القوان ــن الخاص ــة باللج ــوء يف االتح ــاد
األورويب ل ــي ُيســ َمح لل ــدول األعض ــاء كل ع ــى ح ــدة بتبن ــي
اعـــراف أويل لوضـــع الحاميـــة دون اشـــراط إعـــال إجـــراء
تحدي ــد صف ــة اللج ــوء الف ــردي املوص ــوف حالي ـاً والت ــي ُتع ـ ّد
مرهق ــة ومطول ــة ومكلف ــة وغ ــر واقعي ــة يف نهاي ــة املط ــاف.

تنظي ــم الح ــركات الثانوي ــة لطالب ــي اللج ــوء والالجئ ــن م ــن
خـــال تبنـــي سياســـة التوطـــن الجامعيـــة ووضـــع خطـــط
إلعـــادة التوطـــن مـــن بلـــدان اللجـــوء األول مثـــل تركيـــا،
واألردن ،ولبنـــان ومـــن الـــدول األعضـــاء يف االتحـــاد األورويب
عـــى الحـــدود .ومـــن الواضـــح َّأن الهـــدف ســـيكون متكـــن
ـول ال ــدور ال ــذي يت ــواله حاليــاً
الحكوم ــات األوروبي ــة م ــن ت ـ ّ
ً
املهرب ــون وال ــذي يس ــاعد املهرب ــن ماديــا ال ــذي ال يكتنف ــه
املخاطـــر فحســـب بـــل احتـــال املـــوت بالنســـبة لالجئـــن.
وس ــوف تتطل ــب خط ــط إع ــادة االس ــتيطان والنق ــل الجامعي ــة
كـــا تؤيدهـــا مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــن
ع ــى وج ــه الخص ــوص تج ــاوز أم ــكان إع ــادة النق ــل البال ــغ
مجموعهـــا  120ألفـــاً وعـــى األخـــص منهـــا أماكـــن إعـــادة
ً
االســـتيطان البالـــغ عددهـــا  20ألفـــاً خـــال ســـنتني وفقـــا رســـم خطـــط وموازنـــات إداريـــة ذات معنـــى لحاميـــة
لتعه ــدات دول االتح ــاد األورويب بع ــد م ــداوالت مس ــتفيضة .الالجئـــن يف االتحـــاد األورويب ككل ،بـــدالً مـــن توقـــع أن
تفع ــل ذل ــك ال ــدول األعض ــاء املنف ــردة بنفس ــها .فم ــن غ ــر
ومـــع ذلـــك ،إذا كانـــت الفرضيـــة املفـــروغ منهـــا أن أوروبـــا املنطقـــي توحيـــد القوانـــن دون توحيـــد املوازنـــات ،عـــى
س ــوف تقب ــل اس ــتقبال ع ــدد مع ــن كل س ــنة م ــن الالجئ ــن افـــراض َّأن لـــكل الـــدول املصـــادر ذاتهـــا لتلقـــي طالبـــي
عـــى أراضيهـــا ،فســـيكون مـــن الســـهل أكـــر إدمـــاج هـــذه اللج ــوء ،ومعالج ــة طلب ــات لجوئه ــم ،ودم ــج الالجئ ــن وتنفي ــذ
الحص ــص األع ــى إلع ــادة التوط ــن وإع ــادة النق ــل يف الح ــوار العـــودة بالنســـبة ملـــن مل ُينحـــوا صفـــة الالجـــئ .وعـــى
العـــام ويف التخطيـــط .وســـوف يتيـــح ذلـــك أيضـــاً لالتحـــاد الصكـــوك املاليـــة لالتحـــاد األورويب أن تكـــون متصلـــة مـــع
األورويب أن يـــرع يف حـــوار أكـــر إقناعـــاً مـــع دول اللجـــوء ه ــذا الوض ــع األوس ــع ،ب ــدالً م ــن أن تنظ ــر إليه ــا مفوضي ــة
األول ،مثـــل تركيـــا ،التـــي ُتعـــد مـــن حيـــث املبـــدأ آمنـــة ال ــدول األعض ــاء ع ــى أنه ــا أدوات منفصل ــة لتمك ــن تنفي ــذ
ملاليـــن الالجئـــن ،ولتنفيـــذ اتفاقـــات إعـــادة القبـــول.
السياس ــة .ويف ح ــن متث ــل نق ــل الدراي ــة م ــن خ ــال هيئ ــة
مراقب ــة الح ــدود األوروبي ــة ومكت ــب دع ــم اللج ــوء األورويب
تبنــي الحصــص لــكل دولــة عضــو يف االتحــاد األورويب :يجــب أداة مهم ــة للتضام ــن أيض ـاً ف ــا ميك ــن اعتباره ــا أداة ممكن ــة
ع ــى جمي ــع ال ــدول األعض ــاء أن تش ــارك بطريق ــة أو بأخ ــرى للتوزيـــع العـــادل للمـــوارد املاليـــة والبرشيـــة.
يف التضامـــن ،ليـــس فيـــا بينهـــا فحســـب ،بـــل مـــع دول
اللج ــوء األول يف أقالي ــم األص ــل .وينبغ ــي للق ــادة السياس ــيني ويف نهاي ــة املط ــاف ،يج ــب ع ــى ال ــدول األعض ــاء يف االتح ــاد
وج ــه ح ــول الحامي ــة ال ــذي يف ــر األورويب أن تب ــدأ النظ ــر إىل أوروب ــا ع ــى أنه ــا فض ــاء واح ــد
يف املش ــاركة يف الح ــوار ا ُمل َّ
التزامـــات أوروبـــا تجـــاه الالجئـــن ورضورة مشـــاركة جميـــع للجـــوء بصفـــة مشـــركة للجـــوء األورويب وعليهـــا أن تعمـــل
ال ــدول ع ــى ق ــدر املس ــاواة يف جه ــود حامي ــة الالجئ ــن .وق ــد نح ــو تحقي ــق ه ــذه األه ــداف .وإىل أن يتحق ــق ذل ــك ،س ــوف
تب ّن ــت املفوضي ــة األوروبي ــة ع ــدداً م ــن املقرتح ــات اإلبداعي ــة يس ــتمر املوق ــف الس ــائد بالق ــول" :ه ــذا لي ــس م ــن ش ــأين"
خـــال األشـــهر املاضيـــة ،رغـــم مواجهتهـــا ملعارضـــة كبـــرة مـــا يجـــر الـــدول والالجئـــن عـــى حـــد ســـواء إىل اتبـــاع
مـــن كثـــر مـــن دول االتحـــاد األورويب .أمـــا نقـــاط الجـــدل املامرســـات غـــر النظاميـــة.
الت ــي تثريه ــا كث ــر م ــن ال ــدول األعض ــاء ،الت ــي ليس ــت دوالً
للدخـــول األول وال دوالً مرغـــوب بهـــا لكثـــر مـــن الالجئـــن ،ماريا ستافروبولو maria.stavropoulou@gmail.com
فلـــن تـــؤدي إىل تقليـــص الحاميـــة يف البلـــدان التـــي تتلقـــى مديرة مركز خدمات اللجوء اليوناين
الالجئـــن بأعـــداد أكـــر مـــا تســـتطيع مواكبتـــه عـــى أرض http://asylo.gov.gr/en/
الواق ــع.
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تبسيط عملية تحديد وضع ال َّالجئني
يوجد حجة مقنعة لتبسيط عملية تحديد وضع ال َّالجئني يف االتحاد
األورويب يف هذه املرحلة الحاسمة .فالقانون الدويل يؤكد عىل َّأن
تحديد وضع الفرد عملية إعالنية مبعنى َّأن تحديد وضع الفرد
ال يجعل منه الجئاً لكنَّها « ُتع ِلن» أ َّنه الجئ .وتعني َّأن كثرياً من
األشخاص املرتحلني حالياً الجئون بغض النظر عن عدم اعرتافنا
ً
َّ
بهم كالجئني .لكنَّ االعرتاف بأن الفرد الجئ مهم دون شك لتوفري ومع أن توجيهات الحامية املؤقتة ُص ِّممت تحديدا لهذه الغاية
الحامية له وتقرير وضعه.
بهدف سد تلك الثغرة عىل األقل فهي مل ُتن َّفذ بعد .وعىل أوروبا
إيجاد طريقة منصفة وفعالة لتنفيذ إجراءات تحديد وضع الفرد
ويوجد سابقة يف مكان آخر بالعامل للتعامل مع تدفقات الالجئني عىل نحو يناسب حالة التدفق الجامعي لالجئني التي نعيشها يف
الجامعية من خالل تحديد وضعهم من النظرة األوىل إذ يحصل يف هذه األوقات.
الواقع الغالبية العظمى من الالجئني يف العامل عىل وضعهم بهذه
الطريقة .وما تلك إال مقاربة عملية براغامتية لالستجابة عندما كييل ستابلز kls25@le.ac.uk
تكون مؤسسات الدولة الخاصة بتحديد وضع الالجئني تحت محارضة يف السياسة الدولية ،جامعة اليكسرت https://le.ac.uk
ضغط هائل كام الحال اآلن يف أوروبا نفسها .وتنطوي مثل هذه
املامرسات املطلوبة عىل خفض معايري إثبات أحقية اللجوء اتباعها
عىل سبيل املثال لقبول الجنسية السورية عىل أنه دليل كاف
لتحديد وضع اللجوء لحاملها .وبالفعل أعلنت أملانيا عن تنفيذها
ملثل هذه االسرتاتيجية من جانب واحد.

الوافدون إىل جزيرة ليسبوس ،صيف 5102
فوتيني رانتسوا

استقبلت جزيرة ليسبوس التي تبلغ كثافتها السكانية  85ألف نسمة أكرث من  85ألف الجئ ومهاجر يف
 2015حتى نهاية أغسطس/آب.
بحلول نهاية أغسطس/آب  ،2015أقيمت مخيامت عشوائية يف هنا منذ عدة سنوات وتركوا ليعودوا اآلن إىل الجزيرة ويتحدثون
جميع أرجاء ميتيليني عاصمة جزيرة ليسبوس وخارج املنطقتني لغة البالد.
ً
ضغوطا كبرية عىل السكان املحليني
املخصصتني .وفرض ذلك
ً
والسلطات الذين يعانون بالفعل من شح املوارد بسبب األزمة ونادرا ما يرد إىل سمعك هنا كلامت مثل «تنظيم القاعدة» أو
االقتصادية .لكنّ املتطوعني توافدوا من القرى وساعدهم «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» الشائعة يف التحليالت
السائحون األجانب يف تقديم يد العون للوافدين إىل أرض الجزيرة األوروبية واألمريكية للوضع الراهن عندما يتحدث السوريون
املشوشني من الرحلة واملصابني بصدمات نفسية بسبب التجارب والعراقيون عن األسباب التي دفعتهم لخوض هذه الرحلة
التي خاضوها.
املحفوفة باملخاطر .ومثة من حاولوا سلك القنوات الرشعية للوصول
إىل بلدان أغنى يف أوروبا وأمريكا الشاملية لكنَّ محاوالتهم باءت
ويأيت الناس إىل هنا من املدينة الرتكية الساحلية أيفاليك والشواطئ بالفشل .وهناك فلسطينيون من الضفة الغربية ال يستطيعون
البعيدة املحيطة بها .وميثل السوريون الغالبية العظمى من الحصول عىل تأشريات الدخول إىل أي دولة .ويوجد القادرون عىل
الالجئني الوافدين .ومعهم كثري من األكراد والفلسطينيني وكذلك حجز الفنادق من خالل اإلنرتنت للبقاء بعد حصولهم عىل أوراقهم
العراقيني الذين جاءوا عرب األردن ووصلوا مع الوقت إىل جزيرة الثبوتية وأثناء انتظارهم العبارة للمغادرة وهناك من ال ميلكون
ليسبوس وسجل بعضهم أنفسهم عىل أنهم سوريون أم ًال منهم من املال إال ما يكفيهم للوصول إىل أثينا.
يف الحصول عىل معاملة «متييزية» .ومن أفغانستان عرب العراق،
تارة ِر ً
جال وتارة بالحافالت وقليل من أفارقة إريرتيا والصومال عرب وهـم يحطـون على الشـواطئ الشمالية والرشقيـة لجزيـرة
طرق املهربني املعقدة باإلضافة إىل الباكستانيني وبعض السوريني ليسـبوس ،وهـي أقـرب النقـاط إىل تركيـا .ويتعين عليهـم حينهـا
الذين سبق لهم أن دخلوا اليونان عن طريق املهربني غالباً وعملوا السير مسـافة  60-45كـم إىل املدينـة حيـث تتـم إجـراءات
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فوتيني رانتسوا

الجئون مصطفون للتسجيل يف مخيم أقيم للسوريني يف ليسبوس.

التَّسـجيل .ويف بـادئ األمر ،كان محظوراً على املركبات الخاصة أن لوصولهـم إىل هـذه البلاد حتـى يف ظـل أصعـب الظـروف .وكانوا
تقلهـم قبـل اسـتالمهم أوراق تسـجيلهم ومـع ذلـك كان كثير من مغامريـن على الطريـق ووصلـوا إىل بـر السلامة.
السـكان املحليين يقلـون كبار السـن واملصابين واألرس التي تحمل
أطفـاالً والنسـاء الحوامـل ،رغـم َّأن مسـاعدتهم تلـك تعرضهـم والتقينا بأرسة من حلب :األب مدرس موسيقى يحنُّ إىل آالته
لالعتقـال النتهاكهـم قوانين مكافحـة اإلتجـار .وهنـاك سـائقو املوسيقية التي تركها وراءه ،وابنته  12عاماً قصفت مدرستها
سـيارات األجـرة أيضـاً الذيـن يتقاضون املئـات من اليـورو إليصال ولكنها ما زالت تتوق للعودة إىل وطنها ،وابنه  16عاماً يحاول أن
الالجئين واملهاجريـن إىل املدينـة.
يبدو كالرجال ،وأخرياً األم التي أخربتنا بعيون دامعة كيف كانوا
يقاومون الظروف الصعبة لكنهم يف النهاية مل يعد لديهم أي يشء
وعلى الطريق يُشـاهَ د خـط من البرش املرتحلني مـن أرس وكبار يف يف بالدهم ليعيشوا من أجله .ومل يكونوا قد قرروا وجهتهم وكانوا
السـن ومـرىض وأصحـاب اإلعاقة وشـباب وأقوياء البنيـة .ويصلون يرجحون السويد فقد سمعوا بأنها متنح وضع اللجوء إال أن ابنتهم
إىل املخيمات بأقـدام متقرحـة وجافـة بعـد أن خطوا فـوق قنافذ كانت ترغب يف البقاء باليونان لقربها نسبياً من سوريا.
البحـر أثنـاء نزولهـم على الشـاطئ وبينهـم املصابـون بأمـراض
مزمنـة والنسـاء الحوامـل واألطفـال الصغار.
ألقى الالجئون واملهاجرون عبئاً كبرياً عىل جزيرة ليسبوس يف
 .2015وظلت اليونان تحت هذا الضغط قرابة الخمسة أعوام
ويف قريـة سـيكامنيا الصغيرة التـي تعـد إحـدى نقـاط الدخـول حتى جاء عام  2015وارتفعت أعداد الالجئني واملهاجرين أضعافاً
الرئيسـية ،وصـل زورق أمامنـا .ونـزل الـركاب وكانـوا جميعهـم مضاعفة ثم امتد هذا العبء ووصل إىل املجر والنمسا وأملانيا
سـوريني .وقضى معظمهـم بعـض الوقت عىل الشـاطئ يلتمسـون حتى صارت املسألة مثرية للنقاش.
السـبل .وتبادلـوا االبتسـامات والعنـاق والتقـاط الصـور الذاتيـة
بخلفيـة السـاحل التريك .فقـد كان عبورهـم سلسـاً ومل يسـتغرق فوتيني رانتسوا fotinirantsiou@yahoo.com
أكثر مـن سـاعتني.وكثري مـن الالجئين ال يعرفـون بالتحديـد مكان يف إجازة من مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدة اإلنسانية،
نزولهـم يف اليونـان وال يثقـون يف كالم املهربين لهم.وتوجـه ثالثـة ومتطوع منذ أغسطس/آب  ،2015وحالياً مستشارة ملنظمة
رجـال يافعـون نحونـا بابتسـامات عريضة.فقـد كانـوا سـعداء «التضامن اآلن» عىل الجزيرة.
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ال ينبغي أن تسري األمور عىل هذا النحو

كاثرين كوستيلو

إعطاء املهربني مساحة واإلخفاق يف تقديم املساعدة اإلنسانية أمثلة عىل اإلخفاقات األوروبية .وقد يكون
فتح الطرق القانونية إىل أوروبا ح ًال لهاتني املسألتني.
ليس جديداً أن تفرز الحرب الجئني .فقد أجربت حرب البوسنة يف
الفرتة ما بني عامي(  2.2 1995)-1992مليون شخص عىل الفرار
من أوطانهم .ولكنَّ الجديد منذ ذلك الحني هو توسيع االتحاد
األوريب وتأسيس منظومة اللجوء األوروبية املشرتكة .فهذا األمر
من شأنه فرض معايري ملزمة قانونياً بشأن اإلجراءات ووضع الفرد
والظروف املعيشية عند تحديد وضع الالجئني .وتشرتط منظومة
اض ال تتبع
اللجوء األوروبية املشرتكة أن يكون األفراد عىل أر ٍ
اض تتبع الدولة املعنية ليتمكنوا من
االتحاد األورويب بل عىل أر ٍ
تقديم طلب اللجوء .لكنَّ قانون االتحاد األوريب جعل الوصول
للبلد املقدم إليها طلب اللجوء بأمان وقانونياً أمراً شبه مستحيل.

طبيعي الطريق األوضح لعرقلة أعامل املهربني بسحب جزء من
الطلب عىل الهجرة .وبديهياً ،السفر بتأشرية عرب املطار أكرث أمناً
وسالماً .ومن الصادم عدم اتخاذ أي خطوات لفتح بعض طرق
السفر النظامية ليس للرحلة من تركيا إىل اليونان فحسب بل من
اليونان وعرب البلقان أيضاً .وبدالً من ذلك ،أصدر مفوض األمم
املتحدة السامي لشؤون الالجئني مراراً دعوات تحذيرية بشأن
املخاطر املحفوفة يف هذا الطريق مبا يف ذلك خطر التعرض
لالستغالل الشديد .وعندما تنفد األموال ،ال ميلك املسافرون مبن
فيهم كثري من األطفال غري املصحوبني ببالغني والشباب اليافعني ما
ميكن بيعه سوى أنفسهم.

ولعقود ،ظل هذا التناقض واضحاً يف جوهر قوانني حامية الالجئني
األوروبية  .وبدون امتالك تأشريات الدخولُ ،ي َ
حظر السفر عرب
رحالت الطريان املنتظمة والع َّبارات .وميكن عبور بعض الحدود
الربية بطرق غري نظامية بأمان ولكنَّ الطرق األخرى محصنة ومتثل
أهدافاً لنريان حرس الحدود األوروبية .وبالرغم من هذه العوائق،
شهد عام  2015أكرث من  900ألف وافد غري نظامي عن طريق
القوارب وحدها .وليست إجراءات صد الالجئني فعالة ومع ذلك
فتكاليفها املالية والبرشية والسياسية باهظة.

وتشري التقديرات األولية إىل وصول عائدات املهربني يف تركيا ملا
ُيناهز  800مليون يورو هذا العام .ولوضع هذا الرقم يف السياق
املناسب ،غطى اتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا يف  29نوفمرب/
ترشين الثاين  2015موازنة مساعدات من االتحاد األوريب مبقدار 3
مليار يورو ،مع مالحظة أن تركيا قد أنفقت بالفعل مثانية مليارات
دوالر أمرييك الستضافة  2.2مليون سوري مبوجب نظامها للحامية
املؤقتة وبهذا تبلغ موازنة صندوق االتحاد األورويب للجوء والهجرة
واالندماج الكاملة  3137مليار يورو ملدة سبع سنوات .وبالنسبة
لالجئني الذين سينتهي الحال مبعظمهم بالبقاء يف أوروبا ،فغالباً
ما يستنزفون جميع مدخراتهم أو يبيعون جميع ممتلكاتهم
أو يرتكون وراءهم أفراد أرسهم غارقني يف ديون كثرية معرضني
نفسهم لخطر املهربني فض ًال عن تعرضهم إلصابات ال تعد وال
تحىص وصدمات نفسية طوال الطريق.

الرحالت غري النظامية

ليس غريباً أن يظهر الراغبون يف تيسري الرحالت غري النظامية
لتلبية الطلبات املتزايدة عىل الهجرة .وليست الرحالت غري
النظامية مميتة بالرضورة ولكنها سوق غري مرشوع لرحلة يف اتجاه
واحد بضامنات قليلة ضد االستغالل بال هوادة واالنتهازيني .وبدالً
من أن تكون بطبيعة الحال رحلة قصرية ورخيصة بحراً أو جواً
لنقل الالجئني إىل االتحاد األوريب ،هي رحلة محفوفة باملعاناة
واالختباء يتبعها انتظار قبول اللجوء يف أوروبا الغربية .ومتثل
اإلجراءات القانونية لوقف أعامل التهريب جزءاً من املشكلة إذ
قد تكبح هذه اإلجراءات يف حاالت كثرية الراغبني ألسباب وجيهة
يف توفري رحالت آمنة.

ور َّكزت استجابة االتحاد األوريب عىل طريق ليبيا-إيطاليا حيث
تسببت عوامل مختلفة يف تكوين ثروات املهربني .أما االضطرابات
يف ليبيا فتسبب يف ظهور مهربني وحشيني يعرضون رحالتهم
عىل قوارب غري صالحة لإلبحار .ويبدو أن تلك الرحالت ال ُتك َّلل
بالنجاح دون عمليات البحث واإلنقاذ املكثفة التي أصبحت اآلن
1
من العمليات العسكرية مبوجب قرار مجلس األمن.

وبتسليم مفاتيح الهجرة إىل االتحاد األوريب إىل املهربني ،يفقد
االتحاد األوريب ودوله األعضاء السيطرة عىل الوافدين .ويعد
البديل املتمثل يف إصدار تأشريات دخول إنسانية أو غريها من
تأشريات الدخول قصرية األمد للسامح لالجئني بالسفر بشكل

ومبجرد الوصول إليطاليا واليونان ،تتضاءل آفاق الحصول عىل
اللجوء يف ظروف معيشية كرمية .ولذلك ُيسا ِفر الالجئون بطرق
غري نظامية .ويتوىل الناس رحالتهم بأنفسهم وتقع انتهاكات
حقوق اإلنسان وغريها من األهوال عىل طول الطريق.
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ويبدو حتى اآلن أن اتفاقية االتحاد األورويب وتركيا معنية باحتواء
األزمة فقط وليس حلها .وحتى التشارك يف املسؤولية بتوفري خيار
إعادة التوطني ُيشا ُر إليه عىل استحياء دون تجديد االلتزامات بذلك
الشأن .وإذا كان االتحاد األورويب ينتظر أي مكافأة فلن تقترص عىل
إيقاف الالجئني ومنعهم من مغادرة تركيا نحو أراضيه فحسب بل
سيتعدى ذلك بإعادة الالجئني غري املرغوب بهم إىل هناك أيضاً.
وتقدم اتفاقية إعادة إدخال الالجئني املتفاوض عليها بني االتحاد
األوريب وتركيا (مل تدخل حيز التنفيذ بعد) وعوداً بتسهيل العودة ويتطلب إخفاق شبكة األمان اإلنسانية الدولية أيضاً دراسة متأنية.
إىل تركيا إذا كانت الظروف مالمئة .وبالطبع ستظهر عقبات قانونية وحتى يف دولة تكافح للبقاء مثل اليونان ،تقع عىل الحكومة
ال يستهان بها أمام أي إعادة لالجئني ولكن اإلشارات واضحة.
مسؤولية أساسية تجاه املوجودين عىل أراضيها .ولدعمها ،مل
ُت َث آليات دفاع االتحاد األوريب اإلنسانية واملدنية وكان حضور
رحلة آمنة
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني محدوداً .وعندما
يكمن جزء من االستجابة املالمئة لألزمة يف عدم سؤال الالجئني فتح االتحاد األوريب إجراءات االستقبال يف «بقعة ساخنة» لتعزيز
أن ينتظروا بصرب يف املخيامت للحصول عىل فرصة نادرة يف إعادة عمليات التَّسجيل يف جزيرة ليسبوس اليونانية ص َّور االتحاد األوريب
التوطني (منهج اململكة املتحدة) بل يف فتح قنوات الحصول عىل هذا اإلجراء عىل أنه من اإلجراءات الناجحة .لكنّ الذي حدث
تأشريات الدخول والتعهد بالتزامات قوية لتخصيص أعداد كبرية أن بات آالف األشخاص يف العراء تحت املطر يف غضون بضعة
من التأشريات اإلنسانية للسامح ملن هم يف حاجة ماسة للسفر أيام .أمل يسأل أي منهم «أين سينام الناس؟» عند اتخاذ القرار
بطرق رشعية .وتعني الرحلة اآلمنة إصدار التأشريات اإلنسانية حول موقع منظومة التسجيل الجديدة؟ يف النظام املع َّقد متعدد
ليتمكن طالبو اللجوء من السفر إىل أي دولة لطلب اللجوء هناك .املستويات الذي وضعه االتحاد األوريبُ ،يس َمح للحيوانات باملرور
وهناك تأشريات مامثلة ُتنَح مبوجب اتفاقية منطقة شنغن كام و ُيرتك الالجئون يف املعاناة .وما زال التجاهل املطلق لالحتياجات
أصدرت دول أخرى كالربازيل هذه التأشريات اإلنسانية.
اإلنسانية األساسية أمراً صادماً .فاالستغاثات اليومية لتوفري املأوى
األسايس والرعاية الطبية واإلمدادات الغذائية من خالل شبكات
ويعتمد إعادة التوطني عامة عىل استعداد الالجئني لالنتظار املتطوعني دليل عىل اإلخفاقات املؤسسية والسياسية لكنَّها يف
لسنوات يف البلد املجاورة حتى
ُيح َّدد وضعهم .ويكفل ذلك حياة
جديدة لكنّ ذلك الحل ال يستفيد
منه ســوى أقلية صــغــرى من
األشخاص املنظور إليهم عىل أنهم
األكرث استحقاقاً أو استضعافاً .ومع
ذلــك ،قد يصبح إعــادة التوطني
أداة لتوفري الــحــايــة برسعة
ألعداد كبرية .وقد شهدنا رئيس
الــوزراء الكندي املنتخب مؤخراً
تــرودو يستخدم إعــادة التوطني
لتوفري رحالت آمنة رسيعة آلالف
الالجئني السوريني( .كان استعادة
األعراف الكندية الخاصة بحامية
الالجئني والتي تستحق أن يفخر
بها الكنديون من محاور حملته
االنتخابية) .لكنَّ االكتفاء بإعادة
التوطني وحــده لــن يكون إال
اسرتاتيجية احتواء ال أكرث وال أقل
بل قد يتسبب يف أسوء الحاالت يف تقديم اآلمال الكاذبة لالجئني
وحثهم عىل البقاء يف املخيامت .وقد شهدنا بالفعل عدم قدرة
الالجئني السوريني الجدد عىل إيجاد الحامية يف لبنان واألردن
ومصريهم يف تركيا ليس مؤكداً مقارنة بالفارين يف بداية الحرب.
وبالنسبة لهم ،خيار “االنتظار بصرب إلعادة التوطني” رضب من
الخيال.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /أخيليس زافاليس

الجئون من العراق وسوريا يصلون إىل ليسبوس بعد عبورهم بالقارب من تركيا.
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الوقت نفسه تربهن عىل كثافة الجهود املحلية وقوة التفاعل
املجتمعي.

ال ميكن تلبية احتياجاتهم الحامئية يف أوطانهم األصلية .وكال
اإلجراءين مربح لكل من الالجئني واملجتمعات املضيفة عىل حد
سواء .وثالثاً ،يستلزم إعادة التوطني بالقدر املناسب بذل جهوداً
دولية .وقد طال انتظار عقد مؤمتر دويل بشأن الجئي سورية
والبلدان األخرى العالقني يف منطقة النزاع .ويق ِّوض القصور الحايل
يف القيادة والتعاون الخطوات الثالثة.

وسرتتفع مستويات كراهية األجانب واإلسالموفوبيا ما مل تبذل
جهود دولية أكرب لربط الدعم املقدم لحامية الالجئني بالقيادة
والجهود املؤسسية .ومن يدري إىل ماذا ستؤول األمور إذا سارت
رحالت سفر الالجئني بالطرق النظامية واالستفادة من دعم
السكان املحليني الذي ميثل من الواضح جزءاً من األزمة؟ فالجهود كاثرين كوستيلو cathryn.costello@qeh.ox.ac.uk
التطوعية الرائعة التي متثل الجزء األكرب من املساعدة اإلنسانية بروفيسورة مشاركة يف مركز دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد
يف جميع أنحاء أوروبا تشري لظهور مجتمع مدين أورويب جديد  www.rsc.ox.ac.ukومؤلفة كتاب
The Human Rights of Migrants and Refugees in
يلوح يف األفق.
European Law, OUP, Dec 2015

فتنشئة مجتمع مدين جديد متعدد الجنسيات قد تتضمن دور
الرعاية الخاصة لقبول الالجئني ومواءمة الوافدين الجدد مع (الحقوق اإلنسانية للمهاجرين والالجئني يف القانون األورويب)
السكان املحليني لدعم االندماج يف املجتمع .وقد يشتمل ذلك أيضاً  .1قرار مجلس األمن رقم  2240بتاريخ  9أكتوبر/ترشين األول 2015
عىل إصدار أعداد كبرية من التأشريات اإلنسانية لالجئني الذين http://unscr.com/en/resolutions/doc/2240

تحدي البحر األبيض املتوسط يف عامل األزمات اإلنسانية

وليام اليس سوينغ

يف حني زاد عدد املهاجرين والالجئني الواصلني ألوروبا يف  2015وزاد معها الضغوط والتوتر ،فهذه ليست
أزمة تفوق قدرة دول أوروبا عىل إدارتها معا كاتحاد .ونحن بحاجة لتفكري وعمل جريئني وجامعيني لوضع
منهج شامل حقيقي.
هجرهـم االضطهاد
يوجـد حاليـاً نحـو  60مليون شـخص يف العامل َّ
أو الحـرب أو النـزاع أو الكـوارث شـهدنا معظمهـم يف الفترة
بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة .ومـع ذلـك ،صـارت أوروبـا املنهكة
ً
مفضلا
واملمزقـة بفعـل الحـرب آنـذاك التـي مل تكـن مكا ًنـا
ليقصـده املهاجريـن والالجئين الوجهـة األخيرة لحـركات التهجري
والنـزوح اآلن.

ويعيــش ج ـران أوروبــا مــن الجنــوب والــرق مســتويات غــر
مســبوقة مــن عــدم االســتقرار والنــزاع واالنهيــار االقتصــادي
وعــى نحــو متزايــد آثــار التغــر املناخــي .وتســتمر الحــرب يف
ســوريا واآلثــار املصاحبــة لهــا عــى املنطقــة دون نهايــة تلــوح
يف األفــق .وتســتضيف تركيــا ولبنــان واألردن أكــر مــن  4ماليــن
ســوري فــروا مــن أوطانهــم .وتســتحق هــذه الــدول الثنــاء

وفقاً لبيانات املنظمة الدولية للهجرة ،وصل أكرث من  900ألف
مهاجر والجئ وطالب لجوء إىل االتحاد األورويب عرب البحر األبيض
املتوسط يف  2015ومعظمهم عرب طريق وسط البحر األبيض
املتوسط ورشقه إىل اليونان وإيطاليا .وتجاوز عدد الوفيات الذي
تخطى  3,500حالة يف  2015عدد الضحايا املسجل يف  .2014وما زال
غري معروف عدد الوفيات األخرى غري املبلغ عنها .وحتى يف وجود
تقديرات لعدد املفقودين عقب غرق السفن والقوارب يف البحر
األبيض املتوسط ،ال ي َ
ُعث غالباً عىل الجثث .وال يجب أن ننىس ً
أيضا
أن كثري من املهاجرين يلقون حتفهم عىل طول الطريق إىل أوروبا

يف أفريقيا والرشق األوسط .ويف منتصف يونيو/حزيران ،وجدت 48
جثة مهاجر تتحل يف وسط الصحراء بني النيجر والجزائر.
ومن األبعاد املهملة ملثل هذا املوقف يف البحر األبيض املتوسط
انعكاسات تلك األحداث عىل أرس الضحايا وخاصة عندما ال ي َ
ُعث عىل
ُعجز عن تحديد هوية املوىت .وال يتوقف األمر عند خوض
جثثهم أو ي َ
األرسة تجربة ما يُسمى «الفقدان الغامض» بل يرض فقدان الشخص
بفعاليات األرسة والعالقات االجتامعية ووضع األرسة االقتصادي
وعمليات مثل املرياث والزواج والوصاية عىل األطفال.
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الكبــر عــى هــذا املجهــود ولكــن مــع محدوديــة الفــرص يف أولويات العمل

املهجــرون بديـ ً
ـا اآلن عــن شــق طريقهــم األولويـة األوىل هـي حامية األرواح .وعلى املدى القصري ،يجب
املنطقــة ال يجــد َّ
إىل أوروبــا مــن خــال تركيــا واليونــان عــر طريــق رشق أن تظـل عمليـات اإلنقـاذ يف عـرض البحـر أقـوى وذات مـوارد
البحــر األبيــض املتوســط .ومل تهــدأ االضطرابــات السياســية جيدة.
يف ليبيــا ،ومــا زالــت متثــل منب ًعــا للتدفقــات غــر النظاميــة
وقنــاة لهــا إىل إيطاليــا مــن خــال طريــق وســط البحــر واألولويـة الثانيـة هـي توفير اسـتجابات ف َّعالـة للتدفقـات
اإلنسـانية الجامعيـة الوافـدة إىل أوروبا .وقد ُحـدِّدت الخطوط
األبيــض املتوســط.
العريضـة للعمـل بالفعـل وهي متسـقة مع طـرق التنفيذ التي
تحديات السياسات
سـبق اسـتخدامها للتعامـل بنجـاح مـع مثـل هـذه الحـاالت
مــع زيــادة أعــداد الوافديــن إىل أوروبــا يف  2015وإشــعال الطارئـة يف املـايض.
الضغــوط يف بعــض املناطــق للتوتــر وجذبهــا النتبــاه
وســائل اإلعــام ،فهــذه ليســت أزمــة تفــوق قــدرة أوروبــا ويجـب تحديـد ترتيبـات اسـتقبال ف َّعالـة .وترحـب املنظمـة
عــى إدارتهــا معـاً كاتحــاد إذا مــا توفــر لديهــا إدراك واضــح الدوليـة للهجـرة بااللتـزام تجاه التضامن من خلال زيادة دعم
الرؤيــة لتحديــات السياســة التــي ينبغــي معالجتهــا.
االتحـاد األوريب للـدول األعضـاء على تخـوم االتحـاد األورويب
التـي تتلقـى أعـداداً كبيرة مـن املهاجريـن وتسـتعد املنظمـة
بــادئ ذي بــدء ،تديــن أوروبــا لنفســها مبعالجــة قضيــة للمسـاهمة يف الجهـود التـي تبذلهـا منظامت االتحـاد األورويب
الهجــرة الحاليــة .فهــي مســممة يف الوقــت الحــارض ومتيــل والـدول األعضاء.
إلنــكار كل مــن التاريــخ األورويب والقيــم األوروبيــة .ونحــن
بحاجــة للعــودة إىل حــوار أكــر اتزان ـاً .ونحــن بحاجــة إىل ونرحـب كذلـك ونؤيـد بشـدة اقتراح املفوضيـة األوروبيـة
دحــض الخرافــات املضللــة واألفــكار النمطيــة وتذكــر أن لخطـة إعـادة التوطين املوسـعة لتحقيـق أفضل تأثير مطلوب
الهجــرة تاريخيــاً كانــت إيجابيــة للغايــة .فمــن خــال نظـراً للضغـوط الكبيرة املفروضة على دول االتحـاد األوريب يف
الحــوار املفتــوح وفحــص األدلــة ،بإمكاننــا إعــادة اكتشــاف خـط التخـوم وكذلـك البلـدان املجـاورة التـي تسـتضيف حالياً
أن الهجــرة املنظمــة تنظيــ ً
هجريـن .ويجـب أن يكـون التقاسـم العـادل إلعـادة
ا جيــداً تتفــق مــع التنميــة .ماليين ا ُمل َّ
التوطين بين الدول األعضاء يف االتحـاد األوريب وزيادة عمليات
والتحــدي الثــاين تعلــم إدارة التنــوع .تشــر الرتكيبــة االنتقـال داخـل االتحـاد األوريب وخارجـه جـزءاً مـن الحـل.
الســكانية إىل أن معظــم دول العــامل يف املســتقبل ســتصبح
متعــددة األعــراق ومتعــددة الثقافــات ومتعــددة األديــان وقـد علمتنـا الخبرة أننـا إن أردنـا حاميـة وحـدة إطـار عمـل
عــى نحــو أكــر مــا هــي عليــه اآلن .وهــذه هــي وصفــة الحاميـة الدوليـة ،فيجـب وضـع أنظمـة تحديـد وضـع الفـرد
الرفــاه االجتامعــي واالزدهــار االقتصــادي .لكــنَّ تحقيــق للتمييـز بين مـن هـم بحاجـة ماسـة وحقيقيـة للحاميـة ومـن
هــذه األهــداف يفــرض علينــا إبــداء قــدر كبــر مــن ال يسـتحقون االسـتجابة لطلبـات لجوئهـم .وبالنسـبة للنـوع
الشــجاعة السياســية والخيــال واالســتثامرات يف مجــال األخير ،سـيكون خيـار العـودة الطوعيـة إىل بالدهـم األصليـة
اإلعــام والوعــي والحــوار .وكخطــوة أوىل ،ينبغــي تحويــل الحـل األنسـب ولكـن التخطيـط والتنفيـذ الدقيـق رضوريين
النقــاش مــن تركيــزه عــى الهُو َّيــة إىل تركيــزه عــى ال ِق َيــم لنجـاح ذلـك واسـتدامته .واسـترشافاً للمسـتقبل ،سـيكون مـن
املشــركة .وعلينــا فهــم الحقيقــة األساســية بأننــا قــد ال الضروري االسـتثامر يف برامـج إعـادة اإلدمـاج التـي من شـأنها
نكــون متشــابهني أو ال نتكلــم بالطريقــة نفســها إال أننــا متكين العائديـن مـن العـودة مجتمعاتهـم األصليـة.
قــادرون عــى تشــارك االلتزامــات واألفــكار املشــركة.
وقـد تكـون بعـض التدخلات محبـذة قبـل وصـول املهاجريـن
ثالث ـاً ،جــزء ال يتجــزأ مــن اإلدارة الجيــدة للهجــرة مزاوجــة إىل أوروبـا .وتخطـط املنظمة الدولية للهجـرة الختبار برنامجها
الحقــوق الســيادية وااللتزامــات مــع حقــوق املهاجريــن «االسـتجابة للهجـرة وآليـة املـوارد» يف النيجـر .والهـدف منـه
والتزاماتهــم وأحالمهــم وإصــاح األمــن الوطنــي واألمــن توفير الدعم التشـغييل للسـلطات الحكوميـة ملعالجة تدفقات
اإلنســاين وتحقيــق التــوازن بــن الســيادة والحريــة الهجـرة املع َّقـدة باإلضافـة إىل تسـهيل تحديـد املهاجريـن
الفرديــة.
وتسـجيلهم ودعـم جمـع البيانـات لتغـذي السياسـة القامئـة
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فريدة بيورنسيث

على األدلـة والربمجـة .وتخطـط املنظمـة الدولية للهجـرة أيضاً
لتجربـة برنامـج االسـتجابة للهجرة وآلية املوارد يف ليبيا حسـب
مـدى االسـتقرار هنـاك وتستكشـف أيضـاً إمكانيـة تطبيقـه يف
تركيـا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسلافية السـابقة.

اكتسـبتها حـركات التنقـل يف عاملنـا املعـارص .وال ينبغـي أن
تقتصر اسـتجابتنا على أن نتمنـى زوال تلـك األزمـة إذ ليـس
أمامنـا سـوى أن تقبـل تلك الحـركات كجزء مـن واقعنا املعارص
وإدارتهـا لصالـح الجميـع.

وأخيراً ،ينبغـي أن تخصـص اسـتجابة دوليـة قويـة على وجـه
الرسعـة إلنهـاء عمليـات اإلتجـار بالبشر وأعمال التهريـب
باإلضافـة إىل اتخـاذ تدابير تهـدف إىل تقويـض أعاملهـم على
شـاطئي البحـر األبيـض املتوسـط مـع االعرتاف بوجود شـبكات
إجراميـة تعمـل يف مختلـف املناطـق.

ونحـن بحاجـة لتفكير وعمـل جريئين وجامعيني لوضـع منهج
شـامل حقيقـي إلدارة الهجـرة .وسـيضمن هـذا بـدوره توفير
سـلعة مثينـة لحاميـة الالجئين وإيجـاد قنـوات آمنـة ومنتظمة
لهجـرة العاملين ذوي املهـارات العاليـة واملتدنيـة والذيـن
يحتاجـون إىل جمـع شـمل األرسة .وعلى هـذا النهـج أيضـاً أن
يقـدم الربامج السـتقرار املجتمـع وتنميته يف أوطـان املهاجرين
األصليـة وكذلـك يف بلـدان اللجوء األوىل لالجئين للتخفيف من
ضغـوط الهجرة.

األولويـة الثالثـة هـي إجـراء تغيير جـذري يف أسـلوب إدارة
الهجـرة .فرغـم الضغـوط امللحة التـي تفرضها األزمة اإلنسـانية
الراهنـة ،لـن تكـون االسـتجابة التـي تركـز على االحتياجـات
اإلنسـانية واألمنيـة املبـارشة فقـط دون معالجـة الصـورة
األوسـع وهـي الدوافـع الكامنـة وراء الهجـرة غير النظاميـة
والطلـب على هجـرة العاملـة على جميـع مسـتويات املهـارة
وأثـر شـبكات االتصـاالت فعالـة وال مسـتدامة على املـدى
البعيـد .فبـدون وجـود رؤيـة بعيـد األمـد لتوجيـه السياسـة
واملامرسـات واالسـتجابة ملخـاوف املجتمـع ،سـتحارصنا دوامـة
اقتصـار التدخلات على أوقـات األزمـات .وينبغـي أن تكـون
األزمـة اإلنسـانية الحاليـة تذكيراً لنـا جميـع باألهميـة التـي

ويعـد الحـوار املنتظـم مـع البلـدان األصليـة وبلـدان والعبـور
أمـر بالـغ األهمية لتحقيق توافق يف اآلراء بشـأن هذه املسـائل
املهمـة ومعالجـة األسـباب الجذريـة والتحديـات املبـارشة التي
متثلهـا تدفقـات املهاجرين.
وليام اليس سوينغ ODG@iom.int
املدير العام للمنظمة الدولية للهجرةwww.iom.int .
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شبكة من املخيامت يف الطريق إىل أوروبا

إريت كاتس

يف حني قد تبدو املخيامت املؤقتة كتلك التي انترشت يف جميع أرجاء أوروبا أماكن ذات موارد وقوة ال
توفرها معسكرات االحتجاز التي تديرها الدولة ال ُيثل أيٌّ من هذه األماكن ح ًال نهائياً.
«ال للمخيم .ال للمخيم ».كانت هذه هي الكلامت التي رصخ وانترشت املخيامت املؤقتة عىل جزيرة ليسبوس اليونانية حيث
بها الالجئون وهم يف طريقهم إىل النمسا حني رفضوا الرتجل من ينتظر آالف الالجئني صدور الوثائق التي متكنهم من امليض قدماً.
القطار بعد أن أوقفته الرشطة املجرية يف بلدة بيجكة حيث يقع وأقيمت مؤخراً املخيامت املؤقتة يف باريس كتلك املوجودة تحت
أحد مخيامت الالجئني الرئيسية يف الدولة.
جرس شارل ديغول وتحت جرس الشابيل للسكك الحديدية الذي
هدمته الرشطة بعد بضعة أسابيع قليلة من بنائه.
وعىل مدار العقد األخري ،تزايدت أعداد الالجئني وطالبي اللجوء
املحتجزين يف مخيامت مغلقة لالجئني ومراكز االحتجاز األوروبية وأقيمت مخيامت مامثلة و ُد ِّمرت يف أماكن أخرى يف جميع أرجاء
وقد افتتحت «مراكز معالجة الطلبات» أيضاً للمهجرين يف بلدان أوروبا خالل العقد األخري .وهناك مخيم ميناء باتراس اليوناين
العبور خارج أوروبا .وغالباً ما تكون تلك املرافق سواء أكانت الذي كان يؤوي أكرث من ألف الجئ من أفغانستان وظل قامئاً
داخل أوروبا أم خارجها مروعة ومدمرة لصحة املحتجزين بها لعدة سنوات حتى هُ ِدم يف يوليو/متوز  .2009ولعل مخيم «الغابة
بدنياً وعقلياً .ومبا َّأن معظم املخيامت تديرها رشكات خاصة ،فغالباً الجديدة» يف ميناء كاليه الفرنيس حيث يوجد أكرث من خمسة
ما تكون مغلقة يف وجه وسائل اإلعالم والناشطني االجتامعيني ما آالف مهاجر من الرشق األوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا ينتظرون
يعزل املحتجزين بها بعيداً عن متناول الرقابة املتحرضة.
الحصول عىل وثائق أو فرصة لعبور الحدود إىل اململكة املتحدة
أشهر مخيم مؤقت يف أوروبا .وبالرغم من هدم مخيم «الغابة»
وعىل غرار مخيامت الالجئني يف مواطنهم األصلية ،تقع معسكرات السابق يف  2009الذي ظل لبضعة سنوات ،يربهن إقامة مخيم
االحتجاز األوروبية يف مناطق نائية وبعيدة عن املناطق السكنية جديد يف املنطقة نفسها عىل َّأن االحتياجات امللحة للمهجرين
األخرى واملراكز الحرضية ما يبقي املحتجزين بعيدين عن األنظار أقوى من سياسات الدولة.
ويفصلهم عن بقية السكان .وبالتايل ،رصاخ الالجئني «ال للمخيم»
ومقاومتهم لنقلهم إىل مثل هذه األماكن املغلقة رفض عميل ومع اختالف هذه املخيامت املؤقتة يف مدة بقائها ويف موقعها
لعزلهم عن العامل وإيقافهم ألجل غري مسمى يف موقع تعسفي .ومن أقاموها وطريقة بنائها ووظيفتها ،فقد أنشأها جميعاً أفراد
مهاجرون ليجد الرجال والنساء واألطفال ملجأً مؤقتاً يف أثناء
رحالتهم عرب أوروبا .ويحظى املقيمون يف مثل هذه املخيامت غالباً
املخيامت املؤقتة
ً
هجرون قرسا بحرية التنقل ويرصون عىل استمرار بدعم نشطاء املنظامت غري الحكومية واملتطوعني من املجتمعات
يطالب ا ُمل َّ
رحالتهم إىل الوجهة املفضلة لديهم ويرفضون البقاء يف مخيامت املحلية املجاورة واملواطنني الذين يساعدون الالجئني من خالل
أقامتها السلطات لتساعدهم ولتحكم الرقابة عليهم .لكنَّ أعامل مختلفة من التضامن والدعم.
املهجرين ينشؤون يف الوقت نفسه مخيامتهم املؤقتة بأنفسهم
َّ
ضمن مساعيهم الرامية إىل شق طريقهم يف أوروبا .وشاعت تلك العزلة واالنتقال
املساحات املؤقتة يف املدن األوروبية مثل برلني وباريس وكاليه تسـاعد املخيمات املؤقتـة على إظهـار املهاجريـن املاكثين فيهـا
املهجرين بـدالً مـن حجبهـم عـن أنظـار الجمهـور العـام ،إذ َّإن هـذه
وباتراس عىل مدى العقد املايض كجزء من تحركات َّ
الذين أنشؤوها وأقاموا فيها .وغالباً ما ُت َ
خل هذه املخيامت و ُتهدَم املخيمات غالبـ ًا مـا تقـام يف مناطـق ليسـت بعيـدة عـن البيئـات
بعد فرتة قصرية وأحياناً يجري ذلك ملجرد الرغبة يف إعادة بنائها املبنيـة املوجـودة ورمبـا تقـام يف املراكـز الحرضيـة أو يف ضواحـي
املـدن .وتوصـف هـذه املخيمات بأ َّنها مسـاحات قـذرة تفتقر إىل
بشكل مختلف أو يف مكان جديد.
أدىن متطلبـات الظـروف الصحيـة ومـا هـي إال مواقـع بائسـة ال
وكجزء من التنقالت املتزايدة لالجئني عرب املجر ،أنشئ مخيم مؤقت ميكـن اإلشـادة بهـا .ومع ذلـك ،عىل عكـس مرافق «االحتجـاز» أو
يف قلب مدينة بودابست يف محطة قطار كيليتي حيث انتظر «االسـتقبال» املغلقـة التـي تقيمهـا الدولـة وتفـرض على قاطنيها
أكرث من ألفي مهاجر للقطارات لنقلهم إىل الحدود النمساوية .العزلـة وتحرمهـم الحريـة ،أنشـئت هـذه املخيمات املؤقتـة على
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جرس تشارلز دي غول ،باريس ،يونيو/حزيران .2015

يـد قاطنيهـا بأسـلوب واسـع الحيلـة إلبقائهـم على قيـد الحيـاة
املهجرون قواهـم من خالل
ولتصبـح أحيانـاً مواقع يسترد فيهـا َّ
بنـاء مسـاحاتهم الخاصـة .وتصبـح هـذه املخيمات أيضـاً جزءاً
مـن البيئـات الحرضية وتسـبب صدامات مع السـكان املحليني.
ولذلـك ،بـدالً عـن إخفـاء «املشـكلة» باحتجازهـم بعيـداً يف
املناطـق النائيـة ،تجعل هـذه املخيامت الوضع منظـوراً وتحوله
إىل قضيـة سياسـية.
ويف حين َّأن املخيمات التـي تقيمهـا الدولـة غالبـاً مـا تسـتمر
لفترات طويلـة مـن الوقـت ،ال تبقـى املخيمات املؤقتـة قامئـة
إال ملـدد قصيرة جـداً .وقـد يبـدو بنـاء هـذه املخيمات املؤقتة
قـام يف أوقـات وأماكـن غري متوقعة بالنسـبة
عشـوائياً متامـاً إذ ُت ُ
ملختلـف الظـروف االجتامعيـة واالقتصاديـة والسياسـية .لكـنَّ
التقييـد القسري للحركـة سـيؤدي ً
حتما إىل تشـكل املخيمات.
وغالبـاً مـا تنمـو برسعـة هـذه املخيمات التـي ميكـث فيهـا
النـاس منتظريـن مغادرتهـم إىل وجهتهـم التاليـة ثـم تصبـح
ظاهـرة للعيـان بعـد أن ّ
تشـكل اختناقاً مع تشـديد السياسـات
الحدوديـة التـي قـد تعيق بعض مسـارات الهجـرة إعاقة مؤقتة
أو دامئـة.

هجرون قرساً اجتامعياً وثقافياً ولغوياً يف مثل
وغالباً ما ُيعزَل ا ُمل َّ
هذه املخيامت .وتعكس رصخات «ال للمخيم» مطالب الالجئني
الشخصية والسياسية بعدم إيقافهم واحتجازهم يف ظروف مروعة
لفرتات زمنية غري معلومة يف أماكن ال يرغبون يف البقاء بها .ومع
َّأن هذه املخيامت املؤقتة تدل عىل سعة حيلة هؤالء الناس فهي
ليست أماكن مالمئة للعيش.
وعىل أوروبــا تغيري منظورها .فــإذا كان مثة حاجة ملخيامت
تستضيف املهاجرين مؤقتاً ،فال يجب إقامتها يف مناطق نائية بل
ضمن البيئة املدينية املتحرضة .واألهم من ذلك أ َّنه ال بد من متكني
هؤالء املستضعفني للتنقل إىل األمام بدالً من أن يعلقوا مكرهني يف
مساحات مؤقتة .هذه املساحات املؤقتة موجودة جغرافياً ضمن
أوروبا لكنَّها يف الواقع العميل مل َّ
تتخط أعتابها.
إريت كاتس ik300@cam.ac.uk
مهندس معامري وباحث ،مركز أبحاث النزاعات يف املناطق
الحرضية ،قسم الهندسة املعامرية ،جامعة كامربيدج ،ومدير
الدراسات يف الهندسة املعامرية وزميل كلية غريتون.
www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk
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UNHCR/G
Gordon

تحايل يف ظل دبلن

ماركو فنك

متثل مامرسات الحدود عىل الحدود بني إيطاليا والنمسا جزءاً من نهج أوسع نطاقاً للمامرسات املثرية
للتساؤل التي تستخدمها الدول األعضاء يف االتحاد األورويب والتي من شأنها يف نهاية املطاف أن تجعل
اتفاقية شنجن والئحة دبلن التنفيذية من األمور التي ليس لها أي معنى.
ُي َعــدُّ معــر بريــر الواقــع عــى الحــدود بــن إيطاليــا والنمســا
أقــى حــد يف الشــال ُي ْس ـ َم ُح للمهاجريــن العابريــن للبحــر
املتوســط إىل إيطاليــا بالذهــاب إليــه ،وذلــك وفقــاً للوائــح
التنفيذيــة ملعاهــدة دبلــن .وهنــاك أيضــاً حــدود داخليــة
ضمــن منطقــة شــنجن التــي تســمح بحريــة تنقــل األشــخاص
دون خضوعهــم إلجــراءات رقابيــة حدوديــة ،بغــض النظــر
عــن الجنســية ،وكل ذلــك مــن الناحيــة النظريــة .أمــا مــن
الناحيــة العمليــة عــى أرض الواقــع ،فــكل مــن يحــاول
أن يعــر تلــك النقطــة مــن املهاجريــن يواجــه تبعــات
املصالــح الوطنيــة املتضاربــة والتنفيــذ غــر النزيــه للقوانــن
األوروبيــة.

فقـد حـاول آالف الالجئين الوصـول إىل أوروبـا الشمالية مـن
خلال معبر برينر خلال السـنوات املاضيـة ،وانتبهـت لذلـك
السـلطات النمسـاوية واألملانيـة .ونتيجـة لذلـك ،أصبحـت
الرشطـة النمسـاوية يتزايـد حضورهـا يف القطـارات الدوليـة
(مـن فريونـا يف إيطاليـا إىل ميونـخ يف أملانيـا) يف معبر برينر
وهـذا يف عـام  2014للتحقـق من الوثائق الثبوتية للمسـافرين
وتحديـد املهاجريـن غير النظاميين ،وعنـد تحديـد أي مهاجر
غير نظامـي كانـت الرشطـة توقفه يف إنسبروك ،وهـي املدينة
الثانيـة على ذلـك املسـار .ووفقـاً التفاقيـة ثنائية مـع إيطاليا
ُو ِّق َع ْـت يف عـام  ،1997يحـق للنمسـا إعـادة املسـافرين
القادمين مـن إيطاليـا ممـن ال يسـتطيعون أن يقدمـوا أي
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أوراق سـفر تثبـت إقامتهـم القانونيـة يف النمسـا .ووفقـاً
للرشطـة اإليطاليـة ،نفـ ّذت الرشطـة النمسـاوية  5000عمليـة
إعـادة مـن هـذا النـوع يف عـام  .2014وتكثفـت التفقـدات
مـن الرشطـة يف نوفمبر /ترشيـن الثـاين  ،2014بوجـود الرشطة
املشتركة ،بين كل مـن النمسـا ،وأملانيا ،وإيطاليا على الخطوط
الحديديـة الدوليـة.
وسـ َع ْت النمسـا وأملانيـا إىل عـزل نفسـيهام عـن أزمـة الالجئين
َ
يف البحـر األبيـض املتوسـط وذلـك بزيـادة شـدة رصدهـم
لحدودهـم ومامرسـة الضغـوط على إيطاليـا ملسـاعدتهام
بإخـراج املهاجريـن .واضطـرت إيطاليـا إىل التعـاون معهما عن
مضـض لكنهـا تحاول يف الوقت نفسـه التخفيف من املسـؤولية
امللقـاة عليهما نظـراً للموقـع الجغـرايف إليطاليـا .ويعبر كثير
مـن الالجئين معبر برينر بعـد بضعـة أيـام مـن وصولهـم إىل
صقليـة حيـث كان مـن املفرتض أن يتسـجلوا فيهـا ويدخلوا إىل
نظـام بصمات األصابـع األورويب «يـوروداك» إلثبات مسـؤولية
إيطاليـا عنهـم وفقـاً الئحـة التنفيذيـة لدبلـن .لكـنَّ السـلطات
يف مراكـز االسـتقبال ال متنـع القادمين الجـدد من املغـادرة قبل
التسـجل وإدخـال بصمات أصابعهـم بل تشـجع ضمنـاً مغادرة
هـؤالء النـاس ممـن ميكـن أن يطلبـوا اللجـوء يف دولـة أخـرى.

اتفاقية دبلن مقارن ًة باتفاقية شـنجن
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ميكنهـم إثبـات وصولهـم أوالً إىل بلـد مختلـف ميكـن إعادتهـم
إىل ذلـك البلـد على أسـاس أنهـم ميثلـون «حالـة تنطبـق عليها
اتفاقيـة دبلـن» ولفعـل ذلـك ال بـد مـن تقديـم طلـب بذلـك،
وال بـد مـن قبـول هـذا الطلـب لـدى سـلطات اللجـوء يف البلد
ا ُملسـتق ِبل لهـم خلال مـدة زمنيـة معينـة .لكـن الحـاالت
التـي تنطبـق عليهـا أحـكام اتفاقيـة دبلـن ممـن تقـرر النمسـا
إعادتهـم إىل إيطاليـا ُيرتكـون دوريـاً مـن الحافلات النمسـاوية
غير املحـددة يف معبر برينر على ميـدان قـرب حدودهـا
ً
تحايلا تامـاً على إجـراء العـودة
يف طـرف املدينـة ،مـا ميثـل
املنصـوص عليـه رسـمياً.
ومبـا أن كل دولـة عضـو يف االتحـاد األورويب تسـعى ألن تكـون
أذىك مـن غريهـا وتسـعى للتحايل على اللوائـح التنظيمية التي
اتفقـت عليهـا معـاً فذلـك ميثـل ً
دليلا قاطعـاً على أن منظومة
اللجـوء الحاليـة مل تنجـح وال ميكـن لهـا أن تنجـح .ومـا يزيـد
الطين َب ّلـ ًة عـدم التطابـق الجوهـري بين الالئحـة التنظيميـة
التفاقيـة دبلـن مـع أحـكام اتفاقيـة شـنجن .مبعنـى أن التنفيذ
الكامـل لواحـدة منهـا سـيمنع التنفيـذ الكامـل لألخـرى .ويف
املامرسـة العمليـة ،تعمـد الـدول إىل التحايـل عليهام مـع تزايد
أعـداد الالجئين غير النظاميين الواصلين إىل أوروبـا.
وقـد دعـا املتشـددون املعارضـون للهجـرة يف جميـع أرجـاء
أوروبـا إىل إعـادة تطبيـق الضوابـط الرقابيـة على الحـدود مـا
قبـل اتفاقيـة شـنجن وذلـك لصـد املهاجريـن عـن بلدانهـم.
و ُيفترِض أن إغلاق الحـدود سـوف مينـع دخـول املهاجريـن
ويصدهـم ،ويقنعهـم أن يبقـوا يف دول أوروبـا الجنوبيـة التـي
يريـدون مغادرتهـا .ومـع ذلك ،بالنسـبة لألشـخاص الذين عربوا
الصحـارى والبحـار هربـاً مـن النـزاع والحرمـان ،لـن تكـون
عمليـات خفـر الحـدود سـوى عقبة أخـرى تواجههـم يف طريق
تحقيـق مسـتقبل أفضـل ولـن يجـدوا صعوبـة يف تخطيهـا.
فتصعيـب األمـور عليهـم يف معبر برينر أو يف أي مـكان آخـر
لـن يكـون لـه مـن األثـر سـوى تأخير وصولهـم ،وهـذا بـدوره
مـا سـيجعل مـن هجرتهـم أكرث ُكلفـة وخطـراً لكنه لـن مينعهم
مـن ذلك.

َو َق َعـت إيطاليـا تحـت انتقـاد مـن دول أوروبـا الرشقيـة نظـراً
لرتاخيهـا إزاء تطبيـق قواعـد الالئحـة التنفيذيـة التفاقية دبلن.
الح ُ
ـظ أن وجـود الرشطـة املشتركة مـن
ويف الوقـت نفسـهُ ،ي َ
الـدول الثالثـة على القطـارات الذاهبـة مليونيـخ ميثـل خرقـاً
ً
محتملا لقانـون الحـدود وفقـاً التفاقيـة شـنجن الـذي ينظـم
ً
كيفيـة إدارة الحـدود الداخليـة ألوروبـا .فوفقـا لهـذا القانـون،
ال ُيسـمح للرشطـة مبامرسـة نشـاطاتها التـي «ال يوجـد لديهـا
أثـر مكافـئ لتفقـدات الحـدود» مـا دام أنهـا «ال تضـع مراقبـة
الحـدود على أنـه هدفهـا ....وعلى رشط أن تكـون هـذه
التفقـدات فجائيـة فقـط» 1.وعلى ضـوء ذلـك ،ميكـن القـول:
إن حضـور ضبـاط الرشطـة اليومـي على القطـارات املتجهة إىل
الشمال تتجـاوز مجـرد أن تكـون تفقدات فجائيـة مع أن هذه
الرشطـة تسـتثني قطـاراً واحـداً يف اليـوم الواحـد دون تفقـده
مما يقـدم املجـال لتفسير إبداعـي لقواعـد اتفاقيـة شـنجن .ماركو فنك Marcosebastian.funk@sciencespo.fr
مؤلف كتاب Fortress Europe’s Inner Wall: Migrant
وهنـاك مثـال آخـر يوضـح كيفية عمل بعـض الـدول األوروبية Dilemmas at the Brenner Pass
الجنوبيـة والشمالية تجـاه بعضهـا اآلخـر باسـتخدام (أو )الجدار الداخيل لقلعة أوروبا :معضالت يواجهها املهاجرون عىل
بإهمال) اآلليـات املصممـة لتعزيـز التعـاون فيما بينهـا وهذا معرب بريرن)
املثـال يتعلـق بالطريقـة التـي تتعامـل معهـا تلـك الـدول مـع
http://tinyurl.com/SchengenBordersCode .1
«تحويـل األشـخاص وفقـاً ملعاهـدة دبلـن» .فاملهاجـرون الذين

نرشة الهجرة القرسية 51
يناير/كانون الثاين 2016

وجهة الوصول :أوروبا

21

www.fmreview.org/ar/destination-europe

إساءات عىل حدود أوروبا
دنكان برين

يتعرض الالجئون واملهاجرون بانتظام النتهاكات حقوقية واسعة النطاق من قبل املسؤولني عىل بعض
الحدود األوروبية .ويتعني عىل االتحاد األورويب توفري مزيد من السبل القانونية للذين يلتمسون الحامية
حتى يصلوا إىل أوروبا بأمان.
يف ضــوء غيــاب سياســة ثابتــة لالســتجابة يف جميــع أنحــاء
الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب ،يقــع عــبء كبــر عــى
البلــدان الواقعــة عــى حــدود أوروبــا الخارجيــة الســتقبال
آالف الواصلــن وفحــص طلباتهــم ومعالجتهــا وتقليــل معــدل
الهجــرة غــر النظاميــة .واســتجابة لذلــكَ ،و َض َعــت بعــض
تلــك الــدول األعضــاء الواقعــة عــى حــدود أوروبــا مجموعــة
مــن اإلجــراءات ســعياً لتقليــل أعــداد العابريــن لحدودهــا
عــى نحــو غــر نظامــي .وتــراوح هــذه اإلجــراءات بــن
الرســمية مثــل إقامــة األســوار ونــر قــوات رشطــة إضافيــة
عــى امتــداد الحــدود وغــر الرســمية مثــل اســتخدام العنــف
وإجبــار الوافديــن عــى االنتقــال للبلــدان املجــاورة .وبالرغــم
مــن كــرة الرباهــن املؤكــدة لوقــوع تلــك اإلســاءات يف مناطــق
متنوعــة عــى مــدار الثــاث ســنوات املاضيــة عــى األقــل ،مل
تتخــذ املفوضيــة األوروبيــة ســوى خطــوات زهيــدة ملســاءلة
الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب .ومــع دعــوات مفــوض
األمــم املتحــدة الســامي لالجئــن وجامعــات حقــوق اإلنســان
ومفــوض حقــوق اإلنســان ملجلــس أوروبــا نيلــز موزينيكــس،
مــا زالــت هــذه املامرســات مســتمرة دون هــوادة انتهــاكاً ويف بلغاريــا يف أعقــاب ارتفــاع عــدد العابريــن للحــدود بشــكل
غــر نظامــي يف ســبتمرب/أيلول وأكتوبر/ترشيــن األول ،2013
للقانــون الــدويل واألورويب.
ُو ِّث َقــت عمليــات صــد وطــرد عــى يــد الســلطات البلغاريــة
عــى حدودهــا مــع تركيــا 4.وادعــى بعــض مــن أعيــدوا ق ـراً
الصد والطرد
تتضمــن عمليــات الصــد والطــرد اإلعــادة غــر النظاميــة إىل تركيــا تعرضهــم للــرب ورسقــة أموالهــم وهواتفهــم
لالجئــن أو املهاجريــن للبلــدان املجــاورة لحــدود الدولــة التــي النقالــة .ويف مــارس/آذار  ،2015دعــت مفوضيــة األمــم
يســعون لدخولهــا دون إج ـراء أي شــكل مــن أشــكال الفحــص املتحــدة الســامية لالجئــن للتحقيــق يف وفــاة رجلــن عراقيــن
الفــردي أو رفــض طالبــي الحاميــة الدوليــة مــن عــى الحــدود .بعــد عمليــة صــد وطــرد مزعومــة مــن بلغاريــا.
وال يتوقــف األمــر عنــد احتامليــة التســبب يف الرتحيــل القــري
املبــارش أو غــر املبــارش بــل تنتهــك عمليــات الصــد والطــرد ويف إســبانيا ،صــورت املنظــات غــر الحكوميــة مســؤولني
هــذه أيضــاً حظــر االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان إســبان يرضبــون أنــاس خــارج الســياج يف مليليــة ومــن َّثــم
لعمليــات الرتحيــل الجامعيــة لغــر املواطنــن .وبشــكل ثابــت ،إعادتهــم قــراً إىل املغــرب .ويف أكتوبر/ترشيــن األول ،2014
 1تشــر القصــص التــي رواهــا الالجئــون واملهاجــرون منــذ صــور مســؤولون إســبان يرضبــون أحــد مواطنــي الكامــرون
أكتوبر/ترشيــن األول  2012إىل َّأن قــوارب تحمــل ضباطــاً ويســحلونه أرضـاً بعيــداً عــن الســياج 5.ثــم حمــل هــذا الرجــل
يونانيــن كانــت تعــرض قواربهــم وتوقفهــا يف أثنــاء رحلتهــم الــذي بــدا فاقــد الوعــي آنــذاك إىل األرايض املغربيــة مــن
مــن تركيــا إىل اليونــان ثــم تأمرهــم بالعــودة عــى القــوارب خــال بوابــة يف الســياج وترك هنــاك .ويف أغســطس/آب ،2015
ذاتهــا إىل امليــاه اإلقليميــة الرتكيــة .وذكــر بعضهــم تعرضهــم أســقطت محكمــة إســبانية التهــم املوجهــة ضــد مثانيــة رجــال
للــرب والرسقــة عــى يــد رجــال ملثمــن أثنــاء عمليــات رشطــة متورطــن بســبب نقــص األدلــة .وا ُته َمــت الســلطات
االعــراض تلــك يف حــن أجــر آخــرون عــى مغــادرة األرايض
اليونانيــة بعــد نجاحهــم يف الوصــول إليهــا وأعيــدوا ق ـراً إىل
امليــاه اإلقليميــة الرتكيــة وتركــوا فيهــا .وتواتــرت روايــات عــن
إعــادة الرشطــة اليونانيــة للوافديــن للحــدود اليونانيــة الربيــة
ق ـراً إىل تركيــا عــر نهــر إفــروس بعــد عربوهــم النهــر ســابقاً
يف قــوارب صغــرة .ويف  ،2014أفــاد مكتــب مفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن يف اليونــان بتوثيقــه مزاعــم ذات
مصداقيــة بوقــوع نحــو  152عمليــة صــد وطــرد يف عامــي
 2013و .2014ويف الفــرة نفســها ،قدمــت مفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن تســع شــكاوى خطيــة إىل الســلطات
اليونانيــة بهــذا الصــدد ومل تتلــق إجابــة واحــدة غــر إنــكار
هــذه املزاعــم واالدعاءات2.وتوقفــت التقاريــر حــول عمليــات
الصــد والطــرد يف البحــر لعــدة أشــهر يف  2015ولكنهــا عــادت
مجــدداً منــذ أواخــر شــهر يوليو/متــوز يف حــن اســتمرت
التقاريــر املقدمــة ضــد مثــل هــذه العمليــات عــى الحــدود
الربيــة طــوال عــام 2015.3
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اإلســبانية كذلــك باملشــاركة يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 13
شــخصاً يف فرباير/شــباط  2014بإطــاق الرصــاص املطاطــي
والغــاز املس ـ ِّيل للدمــوع عليهــم ألنهــم ســبحوا مــن شــاطئ
املغــرب إىل ســبتة.
ومــع انتقــال النــاس قدم ـاً مــن اليونــان إىل بلــدان االتحــاد
األورويب األخــرى ،و َّث َقــت جامعــات حقــوق اإلنســان أيضــاً
عمليــات صــد وطــرد مــن مقدونيــا (جمهوريــة يوغوســافيا
الســابقة) إىل اليونــان ومــن رصبيــا إىل جمهوريــة مقدونيــا
اليوغوســافية الســابقة 6.ويف يوليو/متــوز وكذلك يف أغســطس/
آب  ،2015أغلقــت جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية
الســابقة مؤقتــاً حدودهــا مــع اليونــان .ويف أغســطس/آب
 ،2015ارتفــع عــدد الوافديــن للحــدود ملــا ُيناهــز ثالثــة آالف
فــرد وحاولــت الســلطات تشــتيتهم بإطــاق قنابــل صــوت
والغــاز املســيل للدمــوع بكميــات عليهــم وكان مــن بينهــم
العديــد مــن األطفــال الصغــار مــا أدى إىل إصابــة كثــ ٍر
وصــ ِّورت الرشطــة والجيــش أيضــاً وهــم ينقضــون
منهــمُّ .
بنعــف عــى الالجئــن بالهــراوات .ويف ســبتمرب/أيلول ،تكــررت
مشــاهد مامثلــة حــن اشــتبكت الرشطــة الهنغاريــة مــع
الالجئــن واملهاجريــن بعــد أن أغلقــت املجــر حدودهــا مــع
رصبيــا.
وباإلضافــة إىل القيــود املفروضــة عــى الحــدود األوروبيــة،
وضعــت الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب أيضـاً إجــراءات
أخــرى مثــل اتفاقيــات مــع بلــدان املنشــأ والعبــور ملنــع
رحــات الهجــرة واســتخدام االعتقــال مبثابــة رادع واتفاقيــات
إعــادة القبــول لتســهيل عــودة املهاجريــن غــر النظاميــن
إىل البلــدان املجــاورة .ومــع ذلــك ،عــى الرغــم مــن الجهــود
املبذولــة للحــد مــن دخــول الالجئــن واملهاجريــن يف مناطــق
معينــة ،ال يكــف النــاس عــن محاولــة دخــول أوروبــا
ويغــرون مســاراتهم وفق ـاً لذلــك وأحيان ـاً يغــرون وجهاتهــم
إىل دول أوروبيــة أخــرى .فعــى ســبيل املثــال ،يف أعقــاب
فــرض إجــراءات تقييــد الدخــول عــر الحــدود الربيــة بــن
تركيــا واليونــان يف أغســطس/آب  ،2012عــر املزيــد مــن
األفــراد إىل اليونــان عــن طريــق البحــر وارتفعــت أرقــام
الوافديــن إىل بلغاريــا .وبعــد إغــاق املجــر لحدودهــا مــع
رصبيــا ،تحــول النــاس إىل كرواتيــا.

الدخول الرشعي

بالرغــم مــن وجــود أدلــة كثــرة عــى وقــوع انتهــاكات عــى
هــذه الحــدود ،مل تتخــذ مؤسســات االتحــاد األوريب ودولــه
األعضــاء خطــوات ف َّعالــة لوقــف هــذه االنتهــاكات .ويف
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الوقــت نفســه ،مــا زالــت الــدول املعنيــة تتلقــى ماليــن
املخصصــات الســنوية باليــورو مــن أداة «صنــدوق األمــن
الداخيل-الحــدود والتأشــرات لتعزيــز مراقبــة الحــدود»
دون أي متطلبــات رشطيــة لتطويــر آليــات املســاءلة بهــدف
معالجــة اإلســاءات عــى الحــدود .وعوض ـاً عــن ذلــكُ ،ط ِلــب
االنتصــاف مــن املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان وقــد
أثبــت ذلــك اإلجــراء فاعليتــه إال أنــه جــاء متأخــراً لوضــع
حــد لسياســات الصــد والطــرد.
ومــن منظــور حاميــة الالجئــن ،ســيمنع توفــر فــرص
رشعيــة دخــول أوروبــا الفاريــن مــن االضطهــاد والنــزاع مــن
وتحمــل اإلســاءات مــن
خــوض رحــات محفوفــة باملخاطــر
ُّ
قبــل املهربــن عــى طــول الطريــق وعــى يــد املســؤولني
الحكوميــن عــى الحــدود وســيقلل عــى نحــو ال ُيســتَهان
بــه الخســائر يف األرواح ســنوياً .وبإيجــاد مزيــد مــن قنــوات
الدخــول الرشعيــة خاصــ ًة للســوريني الذيــن ميثلــون حاليــاً
الغالبيــة العظمــى مــن الوافديــن إىل أوروبــا واملعــرف بهــم
عــى نطــاق واســع بوصفهــم الجئــن قــد ُيخ َّفــف قــدر كبــر
ـح ذلــك أيض ـاً تحســن إدارة
مــن األزمــة الراهنــة .وقــد ُي ِتيـ ُ
عمليــات الدخــول والحركــة وقــد يكــون مبنزلــة منــوذج
تجريبــي للجنســيات األخــرى.
وميكــن فعــل ذلــك بطــرق عــدة مبــا يف ذلــك ضــان وجــود
أنظمــة دخــول مراعيــة ملبــدأ الحاميــة وهــي إجــراءات مت ِّكــن
مســؤويل حاميــة حــدود االتحــاد األوريب مــن تحديــد مــن
بحاجــة للحاميــة الدوليــة وتضمــن لهــم الدخــول للوصــول
إىل نظــام اللجــوء .وميكــن االســتفادة بقــدر كبــر أيض ـاً مــن
الســفارات العاملــة يف بلــدان مثــل تركيــا ولبنــان واألردن
إلصــدار التأشــرات اإلنســانية أو تأشــرات مل شــمل األرسة
للســاح الســوريني بالســفر إىل دول معينــة يف االتحــاد
األورويب وطلــب الحاميــة هنــاك (عــى الرغــم مــن َّأن
الســفارات قــد تحتــاج إىل قــدرات إضافيــة ملعالجــة أرقــام
أكــر) .ومثــة ســوابق لكلتــا الطريقتــن .وعــى ســبيل املثــال،
أطلقــت كل مــن إيرلنــدا وســويرسا برامــج مل شــمل األرسة
للســوريني يف  2013إذ منــح برنامــج إيرلنــدا قصــر األمــد
تأشــرات لنحــو  111فــرد يف حــن منــح الربنامــج الســويرسي
مــا يقــرب مــن  4700فــرد تأشــرات اعتبــاراً مــن نوفمــر
 .2015ومــن الــروري أيضــاً تحســن الوصــول ألليــات مل
شــمل األرسة للجنســيات األخــرى .ويوجــد ســوابق أيضـاً ملنــح
تأشــرات إنســانية يف  15دولــة أخــرى يف االتحــاد األورويب مبــا
يف ذلــك فرنســا التــي منحــت  1880تأشــرة لجــوء للســوريني
منــذ عــام  .2012وتعهــدت أملانيــا كذلــك بتوفــر 18,500
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ووضــع احتامليــة واقعيــة إلدمــاج الالجئــن .وســيقلل دعــم
التمويــل الجيــد ألنظمــة اللجــوء حوافــز الــدول للجــوء إىل
املامرســات غــر النظاميــة وغــر القانونيــة عــى الحــدود
إلبعــاد طالبــي اللجــوء .ومــا نحــن يف أمــس الحاجــة إليــه
قيــادة سياســية وحــوار رصيــح بــن القــادة األوروبيــن بشــأن
أفضــل الطــرق لالســتجابة الحتياجــات البائســن الذيــن لــن
تردعهــم كــرة األســوار أو اإلســاءات عــى الحــدود.

ومــن املقرتحــات األخــرى لتمكــن الحصــول الرشعــي عــى
الحاميــة يف أوروبــا لطالبــي اللجــوء إلغــاء متطلبــات التأشــرة
اإلجباريــة (وتأشــرة العبــور) للســوريني (مثلــا فعلــت بعــض
دول االتحــاد األوريب ســابقاً مــع الالجئــن الفاريــن مــن
الحــرب يف يوغوســافيا الســابقة) واإلجــاء الطبــي والبعثــات
الدراســية وزيــادة معــدل الســاح بالدخــول ألســباب دنكان برين duncancbreen@gmail.com
إنســانية وإعــادة التوطــن عندمــا تكــون املفوضيــة الســامية مستشار مستقل .اآلراء الواردة يف هذا املقال تعرب عن رأي كاتبها
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن وليســت الســفارة مســؤولة فقط.
عــن اإلجــراءات األوليــة .وميكــن أن ينفــذ االتحــاد األورويب
 .1وثقتها منظمة برو أسيالند ومنظمة العفو الدولية
ً
أيضــا توجيهاتــه بشــأن الحاميــة املؤقتــة يف املــرة األوىل http://tinyurl.com/ProAsyl-PushedBack
وخاصــة عندمــا تفــوق أعــداد الوافديــن القــدرة االســتيعابية www.amnesty.org/en/documents/EUR25/004/2014/en/.
www.refworld.org/docid/54cb3af34.html .2
إلجــراءات طلبــات اللجــوء يف إطــار زمنــي معقــول.
www.hrw.org/news/2015/10/22/greece-attacks-boats-risk-migrant-lives .3
ويف الوقــت نفســه ،مــن املهــم رفــع قــدرة الــدول األعضــاء
عــى الحــدود الخارجيــة لالتحــاد األورويب لتمكينهــم مــن
توفــر االســتقبال املالئــم وتــويل إجــراءات اللجــوء املناســبة

www.amnesty.org/download/Documents/EUR0325442015ENGLISH.PDF
http://tinyurl.com/HRW-ContainmentPlan .4
https://vimeo.com/109091397 .5
www.amnesty.eu/content/assets/Reports/Europes_Borderlands__Balkans.pdf .6
www.hrw.org/news/2015/04/15/serbia-police-abusing-migrants-asylum-seekers

اب يف الطريق نحو أوروبا
مليلية :رس ٌ
فريدة بيورنسيث

من بني الذين وصلوا إىل مليلية ،يبدو أنه ال يوجد أي إجامع حول ما إذا كان هؤالء األشخاص ينظرون إىل
أنفسهم عىل َّأن وجودهم يف مليلة يف محطة عبور نحو أوروبا أم أنهم ما زالوا يف أفريقيا.
تقع مليلية عىل شاطئ البحر األبيض املتوسط شامل أفريقيا ،وتبلغ الوزارة اإلسبانية للعمل واألمن االجتامعي .وعادة ما ُي َ
نظر يف قضايا
مساحتها  12كم ،2وتتبع األرايض اإلسبانية ويحيط بها املغرب من هؤالء املهاجرين يف ذلك املكان أوالً ،بغض النظر عام إذا كانت
الجهات األخرى .وبالنسبة للبعض ،كانت هذه املنطقة األوروبية قضيتهم معنية بطلب اللجوء أم بالرتحيل املحتمل.
الواقعة خارج أوروبا متثل طريقاً لعبور أسوار القارة األوروبية
ِّ
َ
ُ
واخرتاقها.
وتختلف الفئات الدميوغرافية املقيمة يف ذلك املركز .إذ تشكل
فئة أفارقة جنوب الصحراء والسوريني الفئتني األكرب ،مع وجود
ونظراً الرتفاع عدد األشخاص الذين يدخلون إليها بطريقة غري اختالفات كبرية ضمن كل فئة وفيام بينهم جميعاً .ومع هذا
مخ َّول بها ،أصبحت اآلن هذه املنطقة محصنة بثالثة أسوار ،التعدد ،كان هناك عامل واحد وجدناه يربط بينهم جميعاً وهو
ومبنشآت يبلغ ارتفاعها ستة أمتار مس ّيجة بأسالك شائكة ،ومزودة أنهم ينتظرون ما سيحدث لهم ،وما سيواجهونه يف مصريهم
نث املهاجرين املجهول .إذ ال ميكن ألي واحد منهم أن يتنبأ مبدة انتظاره يف
بحرس يراقبون الحدود عليها .لكنَّ تعزيز الحدود مل ت ِ
عن عبورها .وأغلب الذين يعربون الطريق إىل مليلية يبقون يف ذلك املركز ،وقليل منهم كانوا يعرفون ما سوف يواجههم عندما
مركز تديره الدولة ُيعرف باسم مركز املهاجرين العابرين املؤقت ،يغادرون املركز و ُيسمح لهم بالدخول إىل أسبانيا – وهي الرحلة
وهو مركز يقدم اإلقامة املؤقتة للمهاجرين العابرين ،وتديره واملفهوم اللتني ُيشار إليهام مبصطلح «ساليدا» الذي يعني املخرج.
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أثر املجهول
غري صارم ،وإمكانية ما وصفه أحد املحامني الشباب من دمشق
ونتيجة الواقع املجهول وعدم معرفة املصري ،ظهرت بني املهاجرين قائ ًال« :كرس حاجز البصمة» قد ُينظر إليه عىل أنه طريقة للتفكري
تفسريات يناقشونها فيام بينهم .ونظراً لغياب القدر الكايف من بصورة الحركة التي سوف ينتهجونها.
الشفافية حول النظر يف قضاياهم ،كانت النظريات شائعة،
ويف بعض األحيان ،كان هناك يشء من التفاصيل ،والقصص ،واعرتف أحد عنارص الدراسة قائ ًال« :إنها الصور التي نراها التي
واإلشاعات التي أتاحت لعنارص الدراسة بإدراك درجة من الوعي تجعلنا نحلم ».وكان لدى جميع عنارص دراستنا فكرة حول ما
مبا كان يحدث معهم وسبب حدوثه معهم .وال يرتك غياب هي «أوروبا» التي يريدون أن يصلوا إليها .لكنَّ مليلية مل تكن
الشفافية واملعلومات فراغاً خالياً من املعرفة لكنه يتسبب بظهور متثل أوروبا التي كانوا يريدون أن يذهبوا إليها .لقد كانوا يرون
عدد من النظريات والتفسريات مللء الثغرات التي يكتنفها منطق أ َّنهم ما زالوا يف أفريقيا ألنهم ببساطة مل يكونوا يف أوروبا ،ومع
املجهول.
ذلك تبقى مليلية جزءاً من إسبانيا ،وليس جزءاً من املغرب.
ويف حني كان من املتفق أنه ما من يشء كثري ميكن أن يفعله
املرء لترسيع عملية االنتظار ،كان هناك اعتقاد مشرتك بني معظم
املقيمني يف ذلك املركز وهو :أنهم إذا أساؤوا السلوك فسوف
يؤدي ذلك إىل إطالة مكوثهم .وقد أخربنا أحد عنارص الدراسة
قائ ًال« :فور ارتكابك ألي إساءة للسلوك ،سوف تعاقبك السلطات.
بل قد يطردونك من املركز ،أليام أو لساعات .سيأخذون بطاقتك
ملنعك من الدخول .فإذا ما كنت سبباً يف املشاكل ،سوف يتأخر
خروجك ».وبغض النظر عام إذا كانت هذه العقوبات قد نفذتها
بالفعل السلطات اإلسبانية أم ال ،فقد كانت متثل الحقيقة يف
عيون نزالء املركز ،وهذا ما أدى إىل تحديد مالمح سلوكهم
ترسع عملية خروجهم.
بالطرق التي كانوا يأملون بها أن ِّ
وكان هناك عامل آخر أ َّثر عىل هذا العبور وهو كم املعلومات
التي كانوا ميتلكونها ،ومل يكن ذلك األمر غريباً ،فالذين كانوا
يتمتعون بأفضل املزايا املعرفية كانوا ممن لهم شبكات عىل
اإلنرتنت مع غريهم من املهاجرين أو ممن كان لديهم عائالت
خاضوا الرحلة إىل أوروبا.
لقد كان عنارص الدراسة املنتمني إىل فئة جنوب الصحراء،
عبوا عن
باستثناء الحاصلني عىل التعليم الجامعي منهم ،قد ّ
أنهم كانوا بكل بساطة يف طريقهم نحو أماكن يريدون فيها
أن يجدوا العمل ،أما عنارص الدراسة السوريون فكانوا لدرجة
كبرية يشريون إىل رغبتهم يف الوصول إىل بعض املقاصد الجغرافية
املحددة دون غريها ،وكانوا يتحدثون عن طريقة وصولهم إىل
هناك .ووفقاً للوائح التنفيذية التفاقية دبلن ،تقع عىل الدولة
األوىل التي يصل إليها املهاجر مسؤولية البدء بتحديد صفة
عملية اللجوء ،والدولة يف هذه الحالة هي إسبانيا .ورغم ذلك،
مل يخطط جميعهم بأن يبقوا يف إسبانيا فور وصولهم إىل الرب
اإلسباين .بل كان بعض عنارص الدراسة مقتنعني بأن بعض الدول
األوروبية لن ترسلهم وتعيدهم إىل إسبانيا .يقول أحد السوريني:
«أملانيا ال تبايل ببصامت األصابع ».وهذا التصور للنظام بأنه نظام

وميكن أن يكون رفض فكرة أوروبية مليلية ناتجاً عن التعبري عن
األمل كام تبني من مقابلتنا ألحد األكراد السوريني .فقد هجر
أرسته يف كردستان العراق وسافر وحده للدخول إىل أوروبا.
وكان يف السابق قد حاول مراراً الدخول إىل أوروبا عن طريق
الحدود البلغارية لكنه يف النهاية وقع يف يد الرشطة البلغارية
التي صادرت كل متعلقاته الشخصية وأعادته من حيث جاء.
ثم حاول مرة أخرى السفر إىل الجزائر ومىش طول الطريق إىل
َب الحدود بني املغرب وإسبانيا يف أربع
مدينة ناضور املغربية .وع َ َ
محاوالت .وعندما وصل إىل املركز ،وصف مشاعره باإلحباط
بسبب الظروف التي واجهته قائ ًال« :ال يوجد سالم .يعاملونني
كالكلب هنا يف املركز ».ومع ذلك ،بدالً من أن تزول عنه األوهام
بأن هذه املعاملة هي ما سوف يلقاه يف أوروبا ،أوضح قائ ًال:
إن عدم وصوله إىل أوروبا هو سبب هذه املعاملة الالإنسانية.
«مليلية ليست أوروبا ».فام زالت آمال الوصول إىل أوروبا عىل
أنها مقصد األمن والسالم رساباً يلوح عىل األفق ،مي ّكنه من
االستمرار يف التطلع إىل يشء قد يعوضه عام خرسه من أموال
دفعها للمهربني.
ويبدو أن التشبث بفكرة َّأن مليلية ليست ضمن أوروبا تأيت
لتفرس عدم تحقق املرام بعد مع التمسك بإمكانية الوصول إىل
وضع أفضل فور وصولهم إىل ما يعتقدون أنه أوروبا «الحقيقية».
ومن هنا ،يتحمل هؤالء الناس حالة املجهول املحبطة واملحيقة
بالوضع الحارض عىل ضوء أحالم وعود املستقبل.
فريدة بيورنسيث faridabj@gmail.com
طالبة يف مستوى املاجستري يف قسم دراسات الالجئني العاملية،
جامعة آلبورغ ،ومسا ِعدة بحث يف منظمة أيريس الدولية ،أوغندا
www.irise.org.uk

وكانت يف مايو /آيار  2015عضوة يف مجموعة أجرت بحثاً ميدانياً
يركز أساساً عىل املهاجرين املاكثني يف مركز املهاجرين املؤقت
وحوله.
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البحث واإلنقاذ يف وسط البحر األبيض املتوسط

هرينان ديل فايل وربيع بن عيل وويل ترنر

يعي الناس جيداً مخاطر عبور البحر ،ومع ذلك ال يشء قادر عىل تهيئتهم ملثل هذه التجربة.
يف عــام  2015وحــده ،خــاض  140ألــف شــخص الرحلــة املحفوفــة
باملخاطــر فيــا ُيعــ َرف باســم طريــق وســط البحــر األبيــض
املتوســط وهــي منطقــة يف البحــر متتــد بــن ليبيــا وصقليــة.
وكتــب كثــ ٌر منهــم أرقــام هواتــف أقاربهــم يف الوطــن عــى
مالبســهم أو ســواعدهم أو سـرات النجــاة يف حالــة انقلــب بهــم
القــارب وعُ ــر عــى جثثهــم.
جــون صبــي إريــري نجــا مــن الغــرق بعــد إنقــاذه مــن قــارب
خشــبي صغــر كان يتكــدس عليــه  323اريترييـاً وذلــك يف مطلــع
ســبتمرب/أيلول  .2015وقــد خاطــر بحياتــه يف البحــر مــع والدتــه
وأخيــه الصغــر ف ـراراً مــن اضطهــاد النظــام القمعــي يف وطنــه.
ويتحــدث جــون اإلنجليزيــة جيــداً وتفكــره أكــر نضوج ـاً مــن
أي شــخص آخــر يف عمــره .ومـ َّر بتجــارب كثــرة بالنســبة لعمــره.
وهــو مرتعــب اآلن إذ مــا زال يف التاســعة مــن عمــره.

ويف الفــرة بــن مايو/أيــار وســبتمرب/أيلول  ،2015أنقــذت ســفن
منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف منطقــة وســط البحــر األبيــض
املتوســط هــذه وحدهــا أكــر مــن  16ألــف شــخص قــادم مــن 20
دولــة مختلفــة وقدمــت لهــم يــد العــون .وكان جــون وجرايــس
وأحمــد وأمــرة مــن بينهــم.
ولــدى منظمــة أطبــاء بــا حــدود برامــج طويلــة األمــد يف معظــم
الــدول التــي يفــر منهــا النــاس وهــي غالبـاً الشــاهد املبــارش عــى
يقصهــا هــؤالء النــاس بوصفهــا األســباب التــي
الظــروف التــي ُّ
دفعتهــم للفــرار مــن ديارهــم .وعــى ضــوء ذلــك يتبــن عــدم
مواءمــة الحديــث حــول التمييــز بــن «الالجئــن» و»املهاجريــن
االقتصاديــن» الــذي ميثــل قــوام كثــر مــن النقاشــات العامــة
األوروبيــة مــع مــا يحــدث عــى أرض الواقــع .فبغــض النظــر
عــن خلفيــات هــؤالء األشــخاص وأوطانهــم التــي فــروا منهــا،
يتشــارك جميعهــم الدافــع نفســه وهــو األمــل يف مســتقبل أكــر
أمنــا وســامة .وتختلــف الدوافــع التــي يذكــر النــاس أنهــا وراء
هجرتــه وتتعــدد جوانبهــا إذ ت ـراوح مــا بــن الهــرب مــن ال ِّن ـزاع
والقمــع واالضطهــاد الســيايس إىل تفــي الفقــر املدقــع .وغالب ـاً
مــا تجتمــع عــدة أســباب مع ـاً لتك ـ ِّون ســبباً كافي ـاً وقوي ـاً لدفــع
النــاس إىل املغامــرة بحياتهــم وخــوض رحــات تديرهــا شــبكات
التهريــب اإلجراميــة.

جرايــس مــن جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةُ .وأن ِقــ َذت يف
أغســطس/آب مــن زورق مطاطــي كان يحمــل  112إفريقيـاً مــن
جنــوب الصح ـراء الكــرى .وغــادرت وطنهــا بعــد تكبــد ســنوات
مــن النــزاع أتــت بالدمــار عــى قريتهــا يف مقاطعــة كيفــو
الشــالية .وتعرضــت لالعتــداء الجنــي عــى يــد امليليشــيات
املســلحة .وقبــل ركوبهــا الــزورق ،عــرت جمهوريــة الكونغــو
(برازافيــل) والكامــرون ونيجرييــا وبوركينــا فاســو والنيجــر وليبيــا.
ويف أثنــاء رحلتهــا ،تعرضــت لالغتصــاب مــرة أخــرى عــى يــد ويــروي لنــا أنــاس مــن ســوريا وأفغانســتان وإريرتيــا والصومــال
املهربــن .وتبلــغ جرايــس مــن العمــر  28عامــاً وهــي تســافر واليمــن والســودان والعـراق وباكســتان قصصـاً عــن فرارهــم مــن
مبفردهــا.
أعــال العنــف والنزاعــات املســلحة أو االضطهــاد أو األنظمــة
القمعيــة أو الخــوف مــن التجنيــد القــري أو الســجن التعســفي.
أحمــد وأمــرة زوجــان شــابان مــن دمشــق يف ســورياُ .وأن ِقـ َذا يف وهنــاك أعــداد كبــرة أيضـاً قدمــوا مــن بلــدان جنــوب الصحـراء
مايو/أيــار مــن قــارب خشــبي كان يحمــل  563شــخصاً مــن عــدة الكــرى وغــرب أفريقيــا ،مثــل :نيجرييــا أو مــايل ،ممــن كانــوا
جنســيات مختلفــة .وكانــا يحمــان طفليهــا بــن ذارعيهــا بــكل مهاجريــن يف ليبيــا ولكنهــم يفــرون منهــا اآلن بســبب تعرضهــم
مــا أوتيــا مــن قــوة .وقــد كابــدت هــذه األرسة أربــع ســنوات التحــرش واالعتــداء العنيــف واالغتصــاب والعمــل القــري
مــن الحــرب شــهدا فيهــا تســاقط الرباميــل املتفجــرة التــي يلقيهــا واالحتجــاز واالختطــاف مــن أجــل الحصــول عــى الفديــة عــى
النظــام ووحشــية الجامعــة الجهاديــة التــي انتقلــت للســيطرة يــد الجامعــات املســلحة املهربــن عــى حــد ســواء.
عــى الحــي الــذي كانــوا يقطنــون فيــه .وســافرت أرسة أحمــد
وأمــرة إىل األردن أوالً ومنهــا إىل مــر .لكــنَّ أي ـاً مــن الدولتــن رحلة القارب
مل متنحهــا فــرص البقــاء والعيــش .ولذلــك ،قــررت هــذه األرسة يعــي النــاس جيــداً مخاطــر عبــور البحــر ومــع ذلــك ال يشء قــادر
الصغــرة أن تعتمــد عــى املهربــن ألخذهــم إىل ليبيــا ثــم حاولــوا فعليــاً عــى تهيئتهــم ملثــل هــذه التجربــة .و ُين َقــل النــاس إىل
حملــون يف قــوارب يف جــوف
عبــور البحــر إىل أوروبــا.
الســاحل الليبــي يف شــاحنات ثــم ُي َّ
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الليــل وأحيانـاً تحــت تهديــد الســاح .ودامئـاً مــا ُيح ِّمــل املهربــون
القــوارب بأعــداد تفــوق اســتطاعتها ســعياً لتعظيــم أرباحهــم
بــل قــد تصــل األعــداد إىل عــرة أضعــاف االســتطاعة الحقيقيــة
لتلــك القــوارب .وال يقدُّ مــون ملعظــم الــركاب ،الذيــن ال يعرفــون
الســباحة أصــ ًا ،أي طــوق للنجــاة .وأحيانــاً ال ُيــد ِرك الفــارون
عــى ظهــر القــارب خطــورة اكتظاظــه بهــذا الشــكل إال بعــد
بــزوغ نــور الصبــاح .حينهــا فقــط يتضــح لهــم هشاشــة الوضــع
ما الذي يجب عمله؟
ويقتحــم الخــوف والذعــر قلوبهــم بــا هــوادة.
يــدور الخطــاب الســيايس يف كثــر مــن البلــدان األوروبيــة حــول
جمــة فــور ركوبهــم املركــب .تعزيــز سياســات معروفــة مبفاقمتهــا لألزمــة بــدالً مــن مســاعدتها
ويواجــه أولئــك الفاريــن مخاطــر َّ
وأول هــذه التهديــدات وأكرثهــا خطــورة جنــوح املركــب .فــأي للنــاس وحاميتهــم مــن تعريــض أنفســهم يف أوضــاع مليئــة
موجــة كبــرة أو حركــة مــن الراكبــن مــن جانــب إىل آخــر يف باملعانــة واملخاطــرة .وفيــا يخــص وســط البحــر األبيض املتوســط،
املركــب املكتــظ قــد تســبب انقالبــه فجــأة والغــرق الجامعــي مــا زال تركيــز االســتجابة مقتــراً عــى النواحــي الســطحية
املحتــوم يف خــال دقائــق .وعندمــا يكتــظ النــاس عــى مــن باســتهداف شــبكات املهربــن وقواربهــم بــدالً مــن إزالــة القيــود
القــارب يصبحــون معرضــن الستنشــاق األبخــرة الصــادرة مــن املفروضــة عــى اللجــوء والهجــرة املســؤولة يف املقــام األول عــن
املحــرك وقــد شــهدنا حــاالت وفيــات كثــرة باالختنــاق .وترتبــط وقــوع النــاس بــن أيــدي املهربــن .و ُيق ـرَح توفــر بدائــل آمنــة
بهــذه العوامــل أغلبيــة الوفيــات التــي تخطــت  2800حالــة إىل وقانونيــة للفاريــن ســعياً اللتــاس الســامة والحاميــة وأنظمــة
هــذا اليــوم يف عــام  2015يف وســط البحــر األبيــض املتوســط .الهجــرة التقدميــة 1 .ويف أثنــاء ذلــك مــن الــروري إتبــاع نهــج
فعــال ووقــايئ يف عمليــات البحــث واإلنقــاذ يف البحــر .فكلــا
وتعمــل زوارق منظمــة أطبــاء بــا حــدود بالتنســيق مــع مركــز طالــت مــدة تعــرض النــاس للظــروف املروعــة عــى مــن تلــك
تنســيق اإلنقــاذ البحــري يف رومــا عــى إنقــاذ الناس ومســاعدتهم .القــوارب ،رسعــان مــا ســتتدهور صحتهــم وســتزداد خطــورة
وغالب ـاً مــا تتمثــل العالمــات املرضيــة أو األع ـراض التــي نراهــا تعرضهــم للوفــاة يف عــرض البحــر.
عليهــم يف اإلجهــاد والجفــاف الــذي يــراوح بــن الخفيــف
واملتوســط وأوجــاع وآالم عامــة وأمــراض معديــة وحــروق ُغ ِّيت أسامء األفراد الواردة يف هذه املقالة.
كيميائيــة جـ َّراء تلــوث الوقــود عــى املالبــس والجــرب وإصابــات
صغــرة .وترتبــط اإلصابــات النمطيــة بالعنــف الدائــر يف ليبيــا هرينان ديل فايل
Hernan.del.Valle@amsterdam.msf.org
وت ـراوح بــن جــروح أو متــزق ج ـراء التعــرض لطلــق نــاري إىل
رئيس املنارصة واالتصاالت العملياتية
كســور يف العظــام .وقــد يكــون الشــخص تعــرض لهــذه اإلصابــات
منــذ أســابيع ســبقت إنقــاذه وقــد تكــون أيضـاً إصابــات حديثــة ربيع بن عيل rabiaben@gmail.com
تتطلــب عالجـاً أكــر إلحاحـاً ،ويحتــاج كثــر مــن املصابــن لإلحالة مسؤول الشؤون اإلنسانية
إىل املرافــق الطبيــة يف إيطاليــا .وتجــازف ســيدات وأطفــال ونســاء
ويل ترنر will.turner@oca.msf.org
ً
حوامــل وأطفــال غــر مصحوبــن ببالغــن دامئــا عــى نحــو ال منسق الطوارئ
ُيصــ َّدق يف مثــل تلــك الرحــات مبفردهــم .ونحــن نحــاول أن
نقــدم لهــم وللناجــن مــن أعــال العنــف الجنــي العنايــة منظمة أطباء بال حدود www.msf.org
والدعــم عــى وجــه الخصــوص.
 .1انظر تقرير املقرر الخاص بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين ،فرانسوا كريبو ،إىل
هــؤالء األشــخاص إىل مراكــب اإلنقــاذ َفــو َر ٌة عاطفيــة تعبـراً عــن
راحتهــم مــا واجهــوه .بــل قــد يقــع بعضهــم يف نوبــة عاطفيــة
ـب تركيزنــا املبــارش عــى ضــان تلبيــة
قويــة جــداً .وهنــا ،ينصـ ُّ
احتياجــات النــاس األساســية مــن مــاء وطعــام ورعايــة طبيــة
ومالبــس جافــة وطأمنتهــم بأنهــم يف أمــان وأننــا ســنأخذهم إىل
مرفــأ إيطــايل.

ويعــد األمل النفــي مــن القضايــا الشــائعة التــي تنمــو مــع
هــؤالء النــاس عــى مــدار الوقــت .فتلــك هــي دوامــة املشــاعر
التــي يعيشــونها بــدءاً بــرك أوطانهــم وأرسهــم ورحلتهــم بـراً إىل
ليبيــا وإســاءة املعاملــة واالضطرابــات التــي يواجهونهــا يف ليبيــا
والتعــرض لعصابــات املهربــن وحتــى نقلهــم مــن هنــا لهنــاك
كالحيوانــات التــي تبــاع وتشــرى .وغالب ـاً مــا يصاحــب دخــول

الجمعية العامة لألمم املتحدة 8 ،مايو/أيار .2015
‘Banking on mobility over a generation: follow-up to the regional study on
the management of the external borders of the European Union and its
.’impact on the human rights of migrants
(إضفاء الطابع الرسمي عىل الحركة عرب جيل كامل :متابعة الدراسة اإلقليمية عىل إدارة
الحدود الخارجية لالتحاد األورويب وأثرها عىل الحقوق اإلنسانية للمهاجرين).
www.un.org/ga/search/view_doc. asp?symbol=A/
HRC/29/36&referer=http://reliefweb. int/report/world/report-specialrapporteur-human-rights-migrants-fran-ois-cr-peau-ahrc2936&Lang=A
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الهجرة غري النظامية عرب البحر

الهجرة غري النظامية عرب البحر ليست ظاهرة مقترصة عىل البحر األبيض املتوسط ،فهي متكررة أيضاً يف منطقة البحر الكاريبي حيث
تتنامى ظاهرة الهجرة املختلطة مبا فيها اإلتجار بالبرش وأعامل التهريب بني كثري من الدول الجزيرية وخاصة إىل الواليات املتحدة،
ويف خليج البنغال وبحر أندامان يف اتجاه أندونيسيا وماليزيا وتايالند وأسرتاليا ويف البحر األحمر حيث كان معظمهم من الصوماليني
واإلثيوبيني املتوجهني إىل اليمن ،واآلن أصبح اليمنيون أيضاً يهاجرون عربه يف االتجاه املعاكس .ويف جميع هذه الحاالت ،تتم الهجرة
عرب قوارب غري صالحة لإلبحار ذات حمولة زائدة تفوق طاقتها ويستخدم الالجئون واملهاجرون الطرق نفسها والقوارب نفسها التي
استخدمها غريهم من املهاجرين.
وتؤدي كل هذه العوامل إىل نشوء هذه الظاهرة التي تنطوي عىل مجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة مبصالح مختلفة ويراها كل
منهم بعدسات مختلفة .ومن بينهم مؤسسات الدولة مثل منظامت الهجرة والحامية الحدودية والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص
مثل سفن الصيد والسفن التجارية واملنظامت الدولية واإلنسانية والهيئات اإلقليمية مثل هيئة االتحاد األورويب للحدود الخارجية
(فرونتكس) ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت اإلجرامية .ويف القلب من ذلك شبكات من مختلف املهاجرين وأرسهم واملجتمعات
املحلية يف كل من بلدان األصل واملقصد .وتعقيد اإلنقاذ يف عرض البحر تجسيد لحقيقة أ َّنه عىل الدول تنفيذ إجراءات قانونية لتمييز
الالجئني عن غريهم .ويجب أن ينتهي اإلنقاذ يف جميع األحوال بإنزالهم جميعاً بسالم مع تقديم الدعم املالئم لالجئني وطالبي اللجوء
وضحايا اإلتجار بالبرش واألطفال غري املصحوبني ببالغني أو املنفصلني عنهم.

مالحظات:

املبادرة العاملية للحامية يف البحر ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5469cfd04

UNHCR (2011) Djibouti Summary Conclusions on distress and rescue at sea, tools for incidents
involving asylum seekers and refugees www.refworld.org/docid/4ede0d392.html
(موجز استنتاجات جيبويت بشأن املنكوبني واإلنقاذ يف البحر ،أدوات لحوادث الالجئني وطالبي اللجوء)
International Maritime Organization (2004) Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea
( www.refworld.org/docid/432acb464.htmlاإلرشادات التوجيهية ملعاملة األشخاص ا ُملن َق ِذين يف البحر)

مقاالت حول الحامية يف البحر سبق نرشها يف مجلة الهجرة القرسية
تحدي الهجرة املختلطة عرب البحر []2014
جوديث كومني.

جوانب هجرة األزمات يف الجزائر []2014
محمد صائب ماسيتي

جرت العادة أن يفر «الجئو القوارب» من أزمة ما ،ولكنهم يف نهاية ال تغطي اآلليات الدولية تحركات املهاجرين إال بصورة جزئية ومع
املطاف يتشاركون طريقتهم يف السفر مع أنــواع كثرية أخــرى من قدرة السلطات الجزائرية عىل حامية هذا الدفق من الناس ال توجد أي
املهاجرين .وعىل املعنيني بذل جهود أكرب لالستجابة لرحالت الهجرة اتفاقيات (ثنائية كانت أم متعددة األطراف) مفعلة تنظم ذلك.
البحرية غري النظامية عىل نحو يحمي الحقوق األساسية ويحرتم www.fmreview.org/ar/crisis/musette
كرامة اإلنسان َّ
ولكن اإلرادة السياسية ما زالت تنقصنا لتحقيق ذلك .استجابة االتحاد األورويب :من االلتزام إىل املامرسة ()2012

www.fmreview.org/ar/crisis/kumin
تحديات التنقل املعيقة للحامية []2014
ميليسا فيليبس.

ماديالين جارلِك وجوان فان سيلم

لقد حولت األحداث يف شامل أفريقيا يف  2011منط رحالت القوارب
الوافدة إىل أوروبا إىل درجة كبرية من حيث بواعث الوافدين ،لكن
من السهل القول َّإنه عىل األشخاص الفارين من سوريا أن يبقوا يف بأعداد أقل مام هو متوقع .وتشري استجابة االتحاد األورويب إىل أن
املخيامت أو يف املدن املحيطة َّ
لكن األشخاص يتنقلون ألسباب عدة هناك حاجة متزايدة لرتجمة التزام التضامن إىل أرض الواقع بد ًال
األشخاص.
ألولئك
املساعدة
لتوفري
التأقلم
ويجب عىل الربامج والخدمات
من االكتفاء بتقديم املساعدات املحدودة واإلدالء ببيانات املبادئ.

www.fmreview.org/ar/syria/phillips-starup

www.fmreview.org/ar/north-africa/garlick-vanselm.html
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موت املهاجرين بالبحر والهويات املجهولة []2011
ستيفاين غرانت
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مساعدة الهواتف الساتلية يف إغاثة الالجئني ()2011
فريجينيا سيغنوريني.

لقد أدت االضطرابات السياسية يف شامل أفريقيا إىل عودة موجات جاءتها أول مكاملة هاتفية يف  04:30صباح أحد أيام العام  .2006كان ذلك يف
الهجرة غري الرشعية إىل أوروبا وزيادة وفيات املهاجرين بالبحر .إال أنه الصيف ،وهو أكرث الفرتات ً
زخام برسو املهاجرين عىل الشواطئ اإليطالية.
ال يوجد أي إطار عمل للتحقق من هويات املوىت أو تسجيل أعدادهم .لقد واجهوا بعض املشكالت يف البحر املتوسط وكانوا يطلبون املساعدة.

www.fmreview.org/ar/technology/grant

www.fmreview.org/ar/technology/signorini

السالمة واإلنقاذ يف البحر والنفاذ القانوين

ستيفان كيسلر

إذا أراد االتحاد األورويب أن يتمسك ب ِق َيمه ،فعليه أن يسارع يف عمليات البحث واإلنقاذ يف البحر األبيض
املتوسط وعليه أن يفتح سبل النفاذ القانوين للوصول إىل الحامية يف أوروبا لتفادي إقبال املهاجرين عىل
خطرة عىل حياتهم عرب البحر األبيض املتوسط.
رحالت ِ
ميثــل الرتويــج لحقــوق اإلنســان وحاميــة الكرامــة اإلنســانية املهاجرين يف البحار» و» مجلس الالجئني الرنويجي» إذ يقدمون
بعضــاً مــن أهــم القيــم األساســية التــي يقــوم عليهــا قواربهم الخاصة بهم إلجراء عملية البحث واإلنقاذ.
االتحــاد األورويب ،ومؤسســات االتحــاد األورويب ُملز ٌ
َمــة
جميعهــا مبيثــاق الحريــات األساســية الــذي يكــ ِّرس لهــذه ومع ذلك ،ما مل يكن هناك عملية مؤسسة عىل مستوى االتحاد
القيــم .ولهــذا الســبب يجــب إيــاء إنقــاذ حيــاة املهاجريــن األورويب كام ًال ،سيكون هناك خطراً كبرياً بأن هذه القوارب التي
وحاميتهــم أولويــة يف االتحــاد األورويب ،وعــى االتحــاد تطلب االستغاثة لن تحصل عىل مساعدة يف الوقت الالزم ،ما يعني
األورويب أيضـًـا أن ينفــذ عمليــة بحــث وإنقــاذ شــاملة .ومــع أن أعداد املهاجرين الذين يقضون نحبهم يف البحر يتزايد أثناء
ذلــك ،رغــم مناشــدة املنظــات غــر الحكوميــة لوضــع إنقــاذ محاولتهم لعبور البحر األبيض املتوسط .ولذلك نحن نحتاج إىل
حيــاة اإلنســان عــى رأس ســلم األولويــات ،تركــزت اســتجابة عملية بحث وإنقاذ شبيهة بعملية « ماري نوسرتوم» اإليطالية
االتحــاد األورويب للحــاالت املأســوية يف البحــر األبيــض التي قد تغطي منطقة جغرافية واسعة والتي ستستفيد من
املتوســط عــى منــع املهاجريــن مــن القــدوم إىل أوروبــا بــدالً املوارد الكافية إلجراء تلك العملية .لكنّ القادة األوروبيني -بدالً
مــن إنقــاذ حياتهــم.
من ذلك -يركزون أكرث عىل مكافحة املهربني وعىل إجراء عمل
عسكري محتمل يف البحر األبيض املتوسط لتدمري القوارب البحرية
فبعد وقوع حادثتني يف شهر أكتوبر /ترشين األول  ،2013بدأت غري الصالحة للمالحة.
إيطاليا عملية ْأسمتها ماري نوسرتوم (بحرنا) قرابة السواحل
الليبية ساعدت من خاللها يف إنقاذ أرواح عرشات اآلالف من املسارات القانونية واآلمنة.
األشخاص .لكن هذه العملية لسوء الحظ أو ِق َفت عام  .2014باإلضافة إىل ذلك ،عىل القادة األوروبيني إذا ما أرادوا تجنيب مزيد
ّ
وحل مكانها عملية تريتون التي أطلقتها هيئة الحدود األوروبية من القتىل يف البحر األبيض املتوسط أن يفكروا يف فتح مسارات
وتغطي هذه العملية مساحة جغرافية أصغر وال تتمتع بدعم قانونية وآمنة أخرى أمام املهاجرين القرسيني .وهناك بالفعل
كبري من املــوارد ،وينصب تركيزها الرئييس أص ًال عىل الرقابة مقرتحات ملموسة مطروحة قيد النقاش ،ففي نوفمرب /ترشين
الحدودية بدالً من إنقاذ حياة الناس .أما بالنسبة لعمليات البحث الثاين  ،2014صدر عن عدد من املنظامت القامئة عىل العقيدة
واإلنقاذ فمعظمها تنفذها القوات البحرية املالطية واإليطالية ورقة سياسات مشرتكة حول املسارات اآلمنة والقانونية للحامية يف
وكذلك السفن التجارية التي تستجيب من وقت آلخر لنداءات أوروبا 1.وتطالب هذه الورقة بإنشاء مجموعة من األدوات لتلبية
الطوارئ يف القوارب التي متر مبحنة كبرية .وهناك أيضاً منظامت الحاجات الخاصة ملختلف مجموعات األشخاص الذين ُيجربون
غري حكومية أخرى مثل» أطباء بال حدود» و» محطة مساعدة عىل الفرار من الحرب أو العنف العشوايئ أو االضطهاد السيايس أو
غري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان.
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ومن هذه األدوات إعادة توطني الالجئني يف بلد ثالث من الالجئني
الذين اعرتفت بهم مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني .ويجب
إتاحة أماكن أخرى لتكون ضمن حصة استيطان سنوية لالتحاد
األورويب (مث ًال  20ألف مكان للسنة مع حلول عام  2020كام
اقرتحته حملة إنقاذ األرواح إلعادة االستيطان .)2وحتى لو حدث
ذلك فستكون تلك األرقام قليلة جداً بالنسبة لالتحاد األورويب
كام ًال .ويف حني ستبقى عملية إعادة االستيطان والقبول اإلنساين
لالجئني أمراً طوعياً للدول األعضاء ،مبقدور االتحاد األورويب أن
يقدم -إضاف ًة للتمويل -الخربة والتنسيق بني السياسات لتشجيع
األطراف عىل التعهد بقبول مزيد من األعداد.

الدولة .وفور وصول صاحب الطلب إىل ذلك البلد ،سوف تبدأ
إجراءات طلب الوصول االعتيادي .وال ينبغي إلصدار التأشريات
اإلنسانية بهذه الطريقة أن تعتمد عىل التقييم اإليجايب للمخرجات
املتوقعة من هذا الطلب ونتيجته.
ونحن نويص بشدة أيضاً أن ُي َ
وضع يف االعتبار رفع رشوط التأشرية
مؤقتاً بالنسبة ملجموعة معينة ألن ذلك سوف يساعد األشخاص
الذين يطلبون الحامية عىل السفر بأمان وسالمة ورصف نقودهم
بالطرق االعتيادية املتبعة يف السفر بدالً من دفعها للمهربني.
وميكن إيجاد األسس القانونية لكل هذه االقرتاحات يف الترشيع
القائم لالتحاد األورويب ،وال بد من تطوير هذه العنارص القامئة
حالياً وجمعها معاً يف مجموعة شاملة من األحكام القانونية
والسياسات الالزمة حسب الظروف .وبعدها سيكون االتحاد
األورويب قد أثبت أنه ميتثل ملعايريه ويتمسك بقيمه.

وهناك أداة أخرى ميكن إدراجها وهي تحسني تيسري ّمل الشمل
األرسيّ  .فالحياة األرسية تكتسب أهمية كبرية لرفاه الالجئني ومتثل
عام ًال حاس ًام إلنجاح إدماجهم .وقد أكدت محكمة العدل يف
االتحاد األورويب عىل أن هدف القوانني واجبة التطبيق يف االتحاد
األورويب يتمثل يف متكني الحياة األرسية وأنه يجب تفسري القانون
وتطبيقه يف هذه الطريقة .وهذا يعني أن تطبيق قانون االتحاد ستيفان كيسلر
األورويب عىل املستوى الوطني مبا يستويف هذه املتطلبات واالمتناع stefan.kessler@jesuiten-fluechtlingsdienst.de
عن فرض القيود غري املس َّوغ لها سوف ُ َي ِّكن عدداً ال بأس به من مسؤول السياسات يف منظمة خدمات الالجئني اليسوعيني يف
األشخاص ممن يحتاجون إىل الحامية بالقدوم إىل أوروبا بطريقة أملانيا www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de
آمنة ومنظمة واللحاق بأقربائهم الذين يعيشون هناك (ممن http://jrseurope.org/news detail? TN=NEWS-20141120064619 .1
يستطيعون أن يساعدونهم يف بناء حياة جديدة) .وال بد أيضاً من www.resettlement.eu/page/resettlement-saves-lives-2020-campaign .2
تفسري مفهوم األرسة بطريقة أكرث شمولية ليك ال يقترص عىل األرسة
األساسية التي تشكل
نواة الفرد بل متتد أيضاً
ألقربائهم.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /أخيليس زافاليس

وبــاإلضــافــة إىل هــذه
التدابري ،بالنسبة لبعض
مجموعات ا ُمله َّجرين
سيكون من شأن إصدار
التأشرية اإلنسانية أن
يوفر له مساراً ف ّعاالً
للحامية .وعندما يكون
األشخاص قــادرون عىل
الوصول إىل السفارة أو
القنصلية للبلد العضو،
سواء أكان ذلك يف البلد
األصـــي أم يف بــلــدان
العبور ،فيمكن إذاً أن
يحصلوا عــى تأشرية
متكنه من السفر إىل تلك
الوصول إىل ليسبوس بعد العبور بالقارب من تركيا.
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املهاجرون الواصلون واملتوفون منهم يف البحر األبيض املتوسط :مباذا تخربنا
البيانات؟
فرانك الكزكو ،وآن سينغلتون ،وتارا براين ،ومارزيا رانغو

تركز األوساط السياسية ووسائل اإلعالم عىل أعداد الوافدين من املهاجرين الناجني منهم واملتوفني .لكنَّ
البيانات املتاحة ال تخلو من مشكالت يف كال الفئتني.
عندمــا ننظــر إىل أعــداد الوافديــن ومعــدل الوفيــات يف البحــر
األبيــض املتوســط ،مــن املهــم التســاؤل عــن مــدى مصداقيــة
البيانــات ومــا متثلــه .وإذا مــا أردنــا تأطــر التحديــات السياســية
التــي تواجــه أوروبــا وتحديدهــا مبزيــد مــن الدقــة ،ينبغــي أن
تكــون البيانــات ذات جــودة عاليــة ومكتملــة بقــدر املســتطاع
وأن تكــون محدودياتهــا مفهومــة بوضــوح.

البيانات املتاحة عن الوافدين

اســتحوذت األرقــام الرئيســية التــي تشــر لوصــول أكــر مــن 900
ألــف مهاجــر إىل شــواطئ دول البحــر األبيــض املتوســط يف 2015
حســب
عــى اهتــام وســائل اإلعــام وصانعــي السياســات .و ُت َ
بيانــات الواصلــن تلــك مــن مصــادر رســمية وعــادة مــا ُتج َمــع يف
الحــدود .وقــد تشــتمل عــى تقدي ـرات للرحــات غــر الرشعيــة
العابــرة للحــدود ومحــاوالت عبــور الحــدود واالعتقــاالت وحاالت
رفــض الدخــول والتســجيالت األوليــة للراغبــن يف تقديــم طلبــات
اللجــوء وعــدد طلبــات اللجــوء املقدمــة فعلي ـاً .وأحيان ـاً ،تكــون
البيانــات مزيج ـاً مــن البيانــات املتدفقــة واملخزنــة وقــد تغطــي
فــرات زمنيــة مختلفــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يعنــي اســتخدام
املصــادر اإلداريــة احتامليــة أن تعكــس البيانــات تغــرات يف
أمنــاط الهجــرة بجانــب تغــرات يف مامرســات حــرس الحــدود.
وقــد ترتبــط البيانــات بأعــداد الوقائــع وليــس بأعــداد األف ـراد
مــا قــد يــؤدي إىل مشــكلة ازدواجيــة العــد ،ومثــال ذلــك حــاالت
اعتقــال الفــرد مرتــن .ويف حــاالت أخــرى ،قــد يشــوب البيانــات
قصــور بالعــد لعــدم تغطيتــه األشــخاص املهاجريــن بطــرق
مســترتة .وحتــى ضمــن البلــد الواحــدة ،ال ميكــن للبيانــات
املجمعــة مــن مصــادر مختلفــة أن ُتن ِتــج إال أعــداداً تقريبيــة.
وتتزايــد درجــات الشــك يف األرقــام إذا ُج ِم َعــت األرقــام مــن عــدة
دول.
ومــع ذلــك ،تشــر زيــادة اســتخدام املصــادر والتعريفــات
عينهــا عــى مــدار الســنوات القليلــة املاضيــة إىل وجــود بعــض
االتســاق وعــدم شــك يف مقــدار ارتفــاع عــدد الوافديــن مقارنــة
بالســنوات األخــرة .فقــد تضاعفــت األرقــام أكــر مــن أربعــة
أضعــاف مــن  220ألــف وافــد يف  2014إىل قرابــة  900ألــف

وافــد خــال األحــد عــر شــهراً األوىل مــن 2015.1ونحــن بحاجــة
املجمعــة بانتظــام أل َّنهــا ُت ِّ
وضــح املالمــح االجتامعيــة
للبيانــات َّ
واالقتصاديــة للمهاجريــن الوافديــن ألوروبــا وعــى ضوئهــا ميكــن
وضــع السياســات املعقولــة .ومــع َّأن البيانــات املتاحــة تعطينــا
معلومــات عــن عــدد الوافديــن وأماكــن وفودهــم ،مــا زال
هنــاك شـ ٌّـح يف التقاريــر اإلعالميــة املتعلقــة مبهــارات املهاجريــن
ومســتوياتهم التعليميــة ،ونتيجــة لذلــك تؤ ِّبــد وســائل اإلعــام
االنطبــاع بـ َّ
ـأن أوروبــا تجــد نفســها مضطــرة الســتيعاب أعــداد
متزايــدة مــن الفا ِّريــن مــن النـزاع والفقــر ممــن ال ميلكــون شــيئاً
يذكــر مــن املهــارات التــي ميكــن أن تعــود بالنفــع عــى أوروبــا.
أمــا الحقيقــة ،فمــع رضورة عــدم التقليــل مــن أهميــة الحاميــة،
يتمتــع كثــر مــن املهاجريــن بقــدر مــن املهــارة والتعليــم أكــر
مــا تتصــوره املجتمعــات املحليــة.

الوفيــات بني املهاجرين نادراً ما يُتع َّرف عليها

كــا الحــال يف عــام  ،2014ثبــت َّأن عبــور البحــر األبيــض
املتوســط عمــ ًا يف غايــة الخطــورة إذ أودى بحيــاة أكــر مــن
 3550شــخصاً يف األشــهر األحــد عــر األوىل مــن  2015عــام
وهــي أعــى ببضــع مئــات عــن املجمــوع يف عــام 2014.2وبالرغــم
مــن زيــادة تدفقــات املهاجريــن عــى طريــق رشق البحــر األبيــض
املتوســط ،مــا زال طريــق وســط البحــر األبيــض املتوســط حتــى
اآلن أكــر الطريقــن خطــورة .ففــي عــام  ،2015وقعــت أكــر مــن
 %80مــن الوفيــات يف البحــر األبيــض املتوســط يف هــذا الطريــق
مبعــدل حالتــي وفــاة بــن كل  100مهاجــر يحاولــون العبــور3.ويف
املقابــل ،شــهد طريــق رشق البحــر األبيــض املتوســط يف وقــت
كتابــة التقريــر أكــر مــن  590حالــة وفــاة أو مبعــدل حالتــي
4
وفــاة بــن كل  2500مســافر.
ويف حــن تشــر البيانــات التــي بحوزتنــا بوقــوع خســائر فادحــة
يف األرواح ،هنــاك ثغــرات وتحديــات كثــرة يف األرقــام نفســها
واملنهجيــات املســتخدمة يف جمعهــا .ويرجــع ذلــك ألســباب
عــدة ،يكمــن كثــر منهــا يف طبيعــة الهجــرة غــر النظاميــة
يف حــن يرتبــط بعضهــا بأســاليب جمــع البيانــات ومصــادر
املعلومــات املســتخدمة .وتتضمــن األســباب املتعلقــة بالطبيعــة
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الرسيــة للرحــات غيــاب قوائــم مفصلــة بأســاء الراكبــن
املهاجريــن بالقــوارب وميــل املهاجريــن للتخلــص مــن أوراقهــم
الثبوتيــة ،والرحــات املعقــدة التــي يســلكها املهاجــرون غالبــاً
عــر عــدة بلــدان .ومــا زال مثــة تحديــات أخــرى عنــد تتبــع
حــاالت الوفيــات عــى طــول طــرق الهجــرة يف األج ـزاء األخــرى
مــن العــامل وخاصــة بســبب تنــايئ األرايض التــي يتوجــه إليهــا
املهاجــرون.
والبيانــات املتعلقــة بحــاالت الوفيــات ال تجمعهــا هيئــة االتحــاد
األورويب للحــدود الخارجيــة (فرونتكــس) وال الحكومــات الوطنيــة
بطريقــة منهجيــة ،وكذلــك تــكاد املعلومــات التــي يجمعهــا حرس
الشــواطئ تخلــو مــن أي معلومــات دميوغرافيــة .ولذلــك ،ينبغــي
اســتخدام مصــادر متنوعــة لتكويــن الصــورة الصحيحــة الكاملــة.
وميكــن أن يشــارك يف ذلــك وســائل اإلعــام واملنظــات الدوليــة
واملنظــات غــر الحكوميــة املســاهمة يف اســتقبال الناجــن .ويف
شــح يف مصــادر البيانــات
مناطــق أخــرى مــن العــامل ،هنــاك ٌّ
املتعلقــة بوفيــات املهاجريــن إذ ُتثــل وســائل اإلعــام واملنظــات
غــر الحكوميــة وأحيانـاً مكاتــب الطــب الرشعــي تقريبـاً املصــدر
الوحيــد ملعظــم املعلومــات .وال يوجــد منهــج موحــد لجمــع
البيانــات عــن حــاالت الوفيــات وال تعريــف مشــرك ملــا ميكــن
اعتبــاره وفــا ًة مرتبطــة بالهجــرة أو بالحــدود .وبســبب كل هــذه
التحديــات ،قــد تختلــف األرقــام بــن املنظــات ،مثــل :املنظمــة
الدوليــة للهجــرة ومفــوض األمــم املتحــدة الســامي لالجئــن
وكذلــك بــن املنظــات غــر الحكوميــة يف أوروبــا.
إن البيانــات املوجــودة فعلي ـاً ناقصــة للغايــة وتفتقــر إىل كثــر
مــن املعلومــات الدميوغرافيــة عــن كل فــرد مبــا يف ذلــك الجنســية
والعمــر والجنــس ،وســبب الوفــاة يف حالــة وقوعهــا ومــا إذا كان
املتــوىف معروفــاً أم مجهــوالً .ومــن أهــم أســباب ذلــك نقــص
املعلومــات إذ َّإن غالبيــة الجثــث ُتف َقــد يف البحــر ،مــا ال يــرك
مجــاالً ســوى للتقدي ـرات التقريبيــة بشــأن موطنهــم وجنســهم.
ومبــا َّأن أعــداد املفقوديــن عــاد ًة مــا تكــون تقريبيــة ومبنيــة
عــى شــهادات الناجــن الذيــن يفتقــرون يف أغلــب األحيــان
ملعرفــة عــدد األشــخاص الذيــن كانــوا عــى القــارب ،فذلــك كلــه
يزيــد مــن التباينــات القامئــة يف البيانــات التــي تتداولهــا مختلــف
املنظــات.
وعندمــا تقــي مجموعــات كاملــة نحبهــا يف البحــر ،ال تعــرف
األرس يف أرض الوطــن إذا مــا ُقــدِّر ألقربائهــم النجــاة بالوصــول
إىل الشــاطئ أو لقــوا حتفهــم يف عــرض البحــر أو فقــدوا االتصــال
بهــم ألســباب أخــرى .وال ُيعــ َرف عــدد حــاالت الوفيــات غــر
املبلــغ عنهــا .وحتــى يف وجــود تقديــرات لعــدد املفقوديــن
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ـر غالبـاً
نتيجــة غــرق القــوارب يف البحــر األبيــض املتوســط ،ال ُيعـ َ
عــى الجثــث .وحتــى عنــد اقتصــار النَّظــر إىل الجثــث املســردة
تبــن قاعــدة بيانــات ُأط ِل َقــت مؤخــراً لتعقــب
مــن البحــرّ ،
الوفيــات يف البحــر األبيــض املتوســط منــذ عــام َّ 1990أن الجثــث
التــي انجرفــت إىل شــواطئ أوروبــا الجنوبيــة ال متثــل أكــر مــن
ثلثــي األعــداد الحقيقيــة للمتوفــن يف البحــر5.ومل ُتـ َ
ـر إال قليــل
مــن النقاشــات حــول تحســن عمليــة التعــرف عــى الجثــث ،مــا
ينعكــس عــى العائــات التــي تركهــا املهاجــرون وراءهــم إذ ال
6
يعرفــون مــا إذا كان أقرباؤهــم أحيــا ًء أم يف عــداد األمــوات.

ويف الختام ...

يــزداد االستشــهاد بالبيانــات يف وســائل اإلعــام كــا يــزداد
اســتخدامها يف تأطــر نقاشــات سياســات الهجــرة يف اوروبــا.
َّ
وألن الطريقــة التــي ُتعــ َرض فيهــا هــذه البيانــات لهــا أثــر
محتمــل عــى التصــورات العامــة حــول الهجــرة يف أوروبــا وعــى
اســتجابات صانعــي السياســات ،ال بــد مــن عرضهــا بوضــوح
ودقــة أيضــاً.

فرانك الكزكو flaczko@iom.int
رئيس املركز العاملي لتحليل بيانات الهجرة ،املنظمة الدولية
للهجرة
آن سينغلتون asingleton@iom.int
زميلة بحث رئيسية ،كلية دراسات السياسات ،جامعة بريستول
ومعارة إىل املركز العاملي لتحليل بيانات الهجرة ،املنظمة الدولية
للهجرة
تارا بريان tbrian@iom.int

مسؤولة بحثية يف املركز العاملي لتحليل بيانات الهجرة ،املنظمة
الدولية للهجرة

مارزيا رانغو mrango@iom.int
مسؤولة بحثية يف املركز العاملي لتحليل بيانات الهجرة ،املنظمة
الدولية للهجرة
www.iom.int
 .1بيانات  2014من هيئة االتحاد األورويب للحدود الخارجية (فرونتكس) ،وبيانات 2015
من تقديرات املنظمة الدولية للهجرة عىل ضوء بيانات الحكومات املعنية.
 .2مرشوع املنظمة الدولية للهجرة املتعلق باملهاجرين املفقودين
http://missingmigrants.iom.int
 .3مرشوع املنظمة الدولية للهجرة املتعلق باملهاجرين املفقودين ،البيانات املتاحة عن
الوافدين هي تقديرات املنظمة الدولية للهجرة يف ضوء البيانات التي قدمتها الحكومات
املعنية.
 .4مرشوع املنظمة الدولية للهجرة املتعلق باملهاجرين املفقودين
 .5جامعة فريجي ،أمسرتدام ،مرشوع التكاليف البرشية املرتتبة عىل مراقبة الحدود
www.borderdeaths.org
 .6انظر ستيفاين غرانت ،موت املهاجرين بالبحر والهويات املجهولة ،العدد  ،38نرشة
الهجرة القرسية www.fmreview.org/ar/technology/grant
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هجرة األفغان والصوماليني بعد ال ِّنزاع إىل االتحاد األورويب

نسيم مجيدي

هناك دوافع مل َ
تحظ بعد باالعرتاف الكايف تدفع إىل هجرة األفغان والصوماليني إىل أوروبا نتيجة عقود
من ال ِّنزاع .ومع َّأن أفغانستان والصومال مصنَّفتان عىل أنهام من بلدان «ما بعد ال ّنزاع» ،يختلف الواقع
متاماً عن ذلك.
الصحة العقل َّية لألفغان
ما زال الصوماليون واألفغان عىل رأس أوىل الجنسيات العرشة ِّ

التي تطلب اللجوء يف االتحاد األورويب .لكنَّ أكرث من ثلث طالبي
اللجوء من كال البلدين يف عام  2014مل ُينَحوا صفة الالجئ ومل
يُعدُّ ون أنهم ميتلكون خيار العودة اآلمنة أيضاً 1.ويحيق الخطر
بأوضاع الصحة العقلية لطالبي اللجوء األفغان يف أوروبا وكذلك
العائدين منهم ،ويحتاجون إىل الدعم النفيس-االجتامعي أما
جبون عىل الدخول يف دوامة الهجرة غري النظامية
الصوماليون ف ُي َ
يف سن مبكرة .وهي متثل الدوافع األقل إدراكاً وراء الهجرة ما
بعد ال ِّنزاع من أفغانستان والصومال إىل االتحاد األورويب.

يف عام  ،2010وصل مصطفى إىل فرنسا وكان عمره  15عاماً
بحثاً عن الحامية والرعاية الصحية من خالل طلب اللجوء الذي
تقدم بهُ .
وش ِّخصت حالته عام  2011عىل أنها اضطراب تو َّتر ما
بعد الصدمة وانفصام الشخصية التي ال توفر أفغانستان العالج
لها .ويف أغسطس/آب  ،2015ووجه طلبه بالرفض وس َّفرته فرنسا
إىل أفغانستان .وأشار منارصوه إىل الخطر الكبري املحتمل الواقع
نتيجة إعادة األفغاين ايل يعاين من مرض عقيل إىل «دياره» التي
تفتقر إىل شبكات الرعاية.

لقد استُخ ِد َم مصطلح «ما بعد ال ّنزاع» لوصف اقتصادات
أفغانستان والصومال وحكومتيهام واستخدمت الدول األعضاء
يف االتحاد األورويب هذا املصطلح كأساس لرفض طلبات اللجوء
التي يقدمها الصوماليون واألفغان .فحكومة اململكة املتحدة،
مث ًال ،تبني أساس رفضها عىل عدة أمور منها «االستقرار»
و»كفاية الحامية» يف أفغانستان مستدلة بذلك وجود برامج
املساعدات اإلنسانية واإلمنائية التي ميولها االتحاد األورويب،
إذ ترى َّأن إتاحة مثل تلك الظروف تتضمن توفري الحامية يف
البلد األصل ما يعني انتفاء حاجة أبنائها للبحث عن الحامية
يف الخارج.

لكنَّ شاباً أفغانياً آخر تلقى يف يونيو/حزيران  2015رداً إيجابياً
عىل طلبه .وكانت أرسة ذلك الفتى تسعى إىل إخراجه من
أفغانستان ألنه كان عرضة لالعتداءات الجسدية والرضب إىل
الدرجة التي عرضت بها حياته للخطر .ومع أ َّنه كان موجوداً
يف اململكة املتحدة منذ عام  ،2011كان طلبه للجوء قد لقي
الرفض .لكنه طعن بالقرار وأبرز إثباتات باالضطراب العقيل
الذي يعاين منه وعدم قدرته عىل الحياة يف أفغانستان وأثبت
افتقاره للحامية الرسمية هناك ،وهكذا ُم ِنح يف النهاية صفة
الالجئ يف اململكة املتحدة.
وتتزايد أعداد الشباب األفغان املقبلني عىل البلدان األوروبية
ممن تبدو عليهم أعراض األمراض العقلية التي تضعهم يف أوضاع
تهدد حياتهم يف بالدهم األصلية .وليس يف أفغانستان سوى
ثالثة متخصصني مدربني يف الصحة العقلية وعرشة متخصصني
نفسانيني لخدمة ثالثني مليوناً 2بل تفتقر تلك البالد أيضاً إىل
برامج دعم األشخاص الذين عانوا من ال ِّنزاع .ونتيجة لذلك ،تبقى
الصحة العقل َّية واضطراب تو َّتر ما بعد الصدمة الناتجة
مشكالت ِّ
عن ال ِّنزاع دون حل ،وهذا ما ُيع ِّرض بدوره الناس إىل مزيد من
العنف املتمثل يف إساءة معاملة املريضني عقلياً ومامرسة العنف
والتمييز ضدهم.

سجل مفوض
لكنَّ واقع الهجرة يخالف ذلك االعتقاد .فقد َّ
األمم املتحدة السامي لالجئني  77731طلباً قدمه طالبو اللجوء
األفغان يف أوروبا خالل األشهر الستة األوىل من عام  2015وهو
ثالثة أضعاف الرقم املسجل عام  .2014وميثل الشباب فئة كبرية
من الصوماليني واألفغان الواصلني إىل االتحاد األورويب ومعظمهم
من الذكور يف الفئة العمرية  24-15عاماً .أما التقارير املستمدة
فتبي
من طلبات اللجوء وقرارات املحاكم ومسوحات العودة ِّ
ازدياد ضعف هذه الفئة من األشخاص إذ ظهرت عىل األفغان
املتقدمني بطلبات اللجوء عالمات اضطراب ما بعد الصدمة
وعبوا عن حاجتهم
وغريها من املشكالت الصحية العقلية ّ
للمساعدة النفسية-االجتامعية التي يفتقرون إليها يف بالدهم .وتشري األبحاث املتاحة إىل وجود رشيحة كبرية من املراهقني
أما الصوماليون الخاضعون للمقابلة ،فتحدثوا عن عدم توافر أي والشباب األفغان الذين يعانون من مشكالت الصحة العقلية
فرص لهم سوى التهريب (الهجرة غري النظامية) للحصول عىل الناتجة عن الصدمة والتوتر املرتبطني بال ِّنزاع والتَّهجري والفقر
الصحة العقل َّية
حياة آمنة كرمية.
واستمرار االنفالت األمني .وتسوء مشكالت ِّ
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بسبب صدمة التَّهجري واإلعادة القرسية والهجرة .وكذلك طالبي اللجوء والالجئني واملهاجرين االقتصاديني يف رحلة
تشري تحليالت الصحة والسالمة يف دراسة مسحية ضمن مشرتكة ألوروباـ تتعقد أمور الحامية فور وصول هؤالء إىل
عينة من ألفي شاب وشابة يف كابل إىل التأكيد عىل َّأن وضع مقصدهم.
املعادين مثري للقلق .فوصمة العار تالزم املعادين وقد ينتج
عن ذلك تهديد حياتهم خاص ًة لألشخاص الذين ال ميتلكون عقبة أمام الحامية
3
ميثل األفغان الفئة األكرب من طالبي اللجوء يف الرنويج ،أما
قوة اقتصادية أو اجتامعية.
الصوماليون فمثلون أغلبية الذين ُر ِفضت طلبات لجوئهم
هجرة الصوماليني غري النظامية إىل أوروبا
يف فنلندا والدامنارك وأعيدوا بعد ذلك .ولغاية عام ،2013
ضمن مئات األشخاص الخاضعني للمقابلة يف أقاليم أرض وبتجدد االستثامرات الدولية يف وضع بالد «ما بعد النّزاع»،
الصومال وبوتالند وجنوب ووسط الصومال ،تحدث كل واحد كانت هناك فرص أكرب متاحة لهم للحصول عىل اللجوء
منهم عن شخص قد يكون من أفراد األرسة أو األصدقاء ممن أو الحامية الثانوية للبقاء يف بلدان املقصد .لكنّ الوضع
ويبي بحثنا َّأن اآلن تغري مع تشجيع العودة .فقد أعيد تنقيح معايري منح
غادروا البالد بطريقة غري نظامية إىل أوروباّ .
سمى اللجوء للصوماليني ُ
وأل ِغ َيت قواعد تعليق العودة .وباملثل،
الدافع الرئييس لذلك يتمثل يف تزايد الضغوط عىل ما ُي َّ
يف الصومال «باملغ َّفة» أي مهريب األشخاص ما يح ِّول الهجرة أعيد تصنيف أفغانستان عىل أنها بلد «بعد النِّزاع» ومعنى
القرسية إىل هجرة غري نظامية.
ذلك فرضية أ َّنها أصبحت آمنة لعودة طالبي اللجوء .ورغم
االرتفاع املضطرد للعنف واالنفالت األمني (خاصة منذ عام
ويرغب معظم الصوماليني بالحصول عىل فرص السالمة يف  ،)2007ما زال تصنيف «ما بعد النّزاع» سائداً عىل تقييامت
ديارهم أوالً لكنَّ استمرار تأثريات الحرب واملجهول الذي األوضاع األمنية عىل أرض الواقع.
يحيق بهم والنزاع تعني ضعف االقتصاد وانعدام قدرة
العائالت عىل إعالة أطفالها .وتتكرر دوامات الهجرة القرسية ومع ذلك ،تخفي تسمية «ما بعد النّزاع» حاجات الحامية
املتكررة ما يزيد من انتهاج الخيار الوحيد املتبقي أمام األساسية لطالبي اللجوء واملهاجرين املتمثلة يف حاجاتهم
الناس أال وهو الهجرة غري النظامية إىل أوروبا.
النفسية-االجتامعية وسهولة وقوعه ضحايا للمهربني
واملجرمني .وال يكفي إطالق تسمية «ما بعد النّزاع» عىل بلد
وتشري منظمة الصحة العاملية إىل َّأن واحداً من بني كل ما ملحو جميع آثار األزمات املط َّولة عىل األفغان والصوماليني
ثالثة صوماليني تأثر بنوع من أنواع األمراض العقلية وعاين ممن يواجهون توتر ما بعد الصدمة واضطراباتها وسوء
من «الرضب والتعذيب واالغتصاب أو اإلعاقة الدامئة» 4.العاملة املجتمعية وغياب حامية الدولة.
وباإلضافة إىل ذلك ،تشري التقارير الصادرة عن منظمة
الصحة العاملية ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان إىل شيوع نسيم مجيدي nassim.majidi@samuelhall.org
مامرسات تقييد املرىض العقليني وحبسهم عدا عن أنه ال مدير مشارك ورئيس قسم بحوث الهجرة ،مركز صمويل هول
الصحة www.samuelhall.org
يوجد سوى خمسة مراكز لتوفري خدمات رعاية ِّ
العقل َّية .لكنَّ الغالبية العظمى من املرض ال يتلقون هذه بنيت هذه املقالة عىل بحث أجري حول أوروبا وأفغانستان
الرعاية بل يتعرضون للتهميش والعزل ويصبحون ضحية والصومال بإرشاف مركز صمويل هول.
سائغة ملهريب األشخاص (املغ َّفة) الذين يقدمون وعوداً بحياة
European Asylum Support Office (2015) Annual Report on the Situation .1
أفضل يف أوروبا.
of Asylum in the European Union 2014
وميثل املغ َّفة مصدراً وتهديداً ملن يريد طلب اللجوء.
وساهموا يف نهوض حركة الهجرة غري النظامية بتمكني
الشباب من املغادرة دون دفع املال .وهم يجندون الشباب
دون طلب املال ،وما إن يصل الشباب إىل وجهتهم ،يبدأ
املهربون باالتصال بذويهم ومامرسة التهديد ضدهم للحصول
عىل املال .ومبا َّأن الطريق التي يتبعها املهربون تقود إىل
تكوين خليط من املهاجرين من فئات قانونية مختلفة تضم

(التقرير السنوي حول وضع اللجوء يف االتحاد األورويب)
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Annual-Report-2014.
pdf
 .2وفقاً ألرقام مستودع بيانات مرصد الصحة العاملي التابع ملنظمة الصحة العاملية لعام
www.who.int/gho/database/ar/ 2014
Schuster L and Majidi N (2014) ‘Deportation Stigma and .3
Re-migration’, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol 41, Issue 4.
(وصمة العار التي تسم إعادة الهجرة)
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2014.957174
www.who.int/hac/crises/som/somalia_mental_health/en .4
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فهم األسباب التي تدعو األريترييني إىل التوجه إىل أوروبا

موغوس أ برهان

خطرة إىل أوروبا؟ ملاذا ال يبقون يف الدول املجاورة
ملاذا يخاطر األريترييون بحياتهم فيسافرون يف رحالت ِ
لبلدهم حيث يجدون السالمة والحامية؟
تتزايد حدة االنتقادات املوجهة لقادة االتحاد األورويب عىل لحقوق اإلنسان تقريراً ُي َف ِّصل الحقائق السياسية الصعبة يف
وقت تتزايد فيه ذلك البلد ويخ ُل ُص إىل أن أريترييا بلدٌ يحكمها الخوف ال
خلفية إحباطهم لالجئني بإهاملهم لهم يف ٍ
1
أعدا ُد الالجئني .ويف الوقت نفسه ،يتزامن مع هذه االنتقادات القانون.
إثارة كثري من األسئلة حول األسباب التي تدعو األشخاص -
خاص ًة من املناطق جنوب الصحراء يف أفريقيا -للقدوم إىل وبني عامي  2006و 2012اعتاد األريترييون عىل شق طريقهم
إىل السودان (رمبا بعبور أثيوبيا) ثم مرص للوصول إىل إرسائيل.
أوروبا.
لكنِّ الحكومة اإلرسائيلية يف عام  2012أعادت تفعيل قانون
وميثل األريترييون املجموعة الثانية حج ًام من مجموعات منع التسلل وس ّيجت حدودها مع مرص ملنع تدفق الالجئني
الالجئني يف أوروبــا إذ ميثلون نسبة ال ُيستَهان بها من األفارقة .وكذلك ن ّفذت مرص سياسة إطالق النار الحي لقتل
األشخاص الذين ما زالوا يقدمون إىل أوروبا .ومنذ عام  2001عىل كل من يعرب حدودها ملنع املهاجرين األفارقة من عبور
عىل وجه الخصوص بدأ وضع حقوق اإلنسان يف أريترييا البالد إىل إرسائيل .وبسبب هذين اإلجراءين من الدولتني،
يشهد حال ًة رسيع ًة وكبري ًة من التدهور ،إذ عُ ِّطل الدستور انخفض أعداد الالجئني انخفاضاً كبرياً وأدى بهم إىل التحول
ناهض إليدلوجية نحو ليبيا لتكون مسارهم الرئييس نحو أوروبا .فنتيجة القرب
ومل ُيس َمح بالتعبري عن الرأي السيايس ا ُمل ِ
الحكومة داخل البالد .وقد أصدر مجلس األمم املتحدة الجغرايف لليبيا مع أوروبا والفراغ الناتج هناك عن العنف
أرشيف غان-شمويل

أشخاص فارُّون من أريترييا يعربون شبه جزيرة سيناء.
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واسع النطاق واألزمة السياسية ،أصبحت ليبيا اآلن بؤر ًة لكلٍ
من الالجئني وأعضاء العصابات اإلجرامية املنظمة الذين
يعملون يف اإلتجار بالبرش والتهريب.

ملاذا أوروبا؟

ُتشري املقابالت التي ُأج ِريت مع الالجئني األريترييني يف كل
من أثيوبيا والسودان واململكة املتحدة إىل أن اإلرترييني كانوا
مجربين عىل االستمرار برحلتهم لعدم قدرتهم عىل توفري
السالمة واألمن يف إرسائيل أو أثيوبيا أو السودان .ففي تلك
الدول الثالث ،تعيش أعداد كبرية من األثرييني يف مخيامت
لالجئني .ورغم العداوة املستمرة التي ُتبديها أثيوبيا تجاه
أريترييا ،ما زالت أثيوبيا تستضيف  131ألفاً و 660أريترييا
ممن ف ُّروا من نظام بلدهم السيايس القمعي .ومع ذلك ،ال
يرغب كثري من الالجئني البقاء يف املخيامت يف ظروف العيش
السيئة التي تهدد بقاءهم عىل قيد الحياة ،وال يرغبون باملثل
االستيطان يف املدن .أما الحصص التموينية التي ُت َو َزعُ عىل
كل الجئ فهي أدىن من املعدل اليومي الرضوري ألي شخص
صحيح البدن ،ما يؤدي إىل انتشار سوء التغذية خاص ًة بني
األطفال والنساء .ويزيد الطني َب َّل ًة غياب املنشآت الصحية
الكافية واإلسكان والظروف املزرية يف املخيامت .وال ُي ْس َم ُح
أيضاَ لالجئني األريترييني بالعمل داخل املخيامت وال خارجها.
وبذلك يقضون وقتهم دون فعل أي يشء سوى» مكابدة امللل
والتوتر»2 .وحتى لو ُس ِم َح لالجئني األريترييني بإعادة التوطني
يف بل ٍد ثالث ،فهناك مزاعم كثرية تشري إىل تفيش الفساد بني
املسؤولني األثيوبيني ما ُي َق ِّوض يف النتيجة هذه املامرسة.
وعندما يصبح األريتريي الالجئ عاجزاً عن إعالة عائلته ،فلن
يجد أمامه خياراً سوى االستمرار يف رحلته إىل البلدان التي
ٌ
قادرة عىل ضامن البقاء له وألرسته.
يعتقد أنها
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عىل أنه الجئ .وبفقدان هذه الصفة القانونية ،يفقد الالجئ
حرية الحركة والعمل ،فيتعرض األريترييون إىل االعتقال عىل
يد السلطات اإلرسائيلية خاص ًة بعد أن أقرت الحكومة تعديل
قانون منع التسلل لعام  .2012ورغم معارضة الهيئات
اإلنسانية الدوليةَ ،سف َّرت السلطات قرابة  3000الجئ
أريتريي وسوداين إىل كل من رواندا وأوغندا .وفور وصول
الالجئ إىل رواندا أو أوغندا ،يصعب عليه البقاء ملواجهته
قضايا الفساد والسطو نظراً لألموال التي تعطيهم إياها
الحكومة اإلرسائيلية لتسهل عليهم عودتهم3 .ورغم أنهم ال
ميكنهم الرجوع إىل بلدهم خوفاً من العمليات االنتقامية
بحقهم ،يتحركون يف الغالب نحو جنوب الــســودان ثم
السودان ثم ليبيا ثم أوروبا.
وعىل العموم ،ليس من شأن الوضع اليائس يف البلدان
املذكورة أعاله أن يدفع هؤالء الناس إىل االنتقال عىل أمل
إيجاد ظروف أفضل فحسب ،لكنّ ذلك الوضع يف الواقع
يزيد من استضعاف األريترييني سوءاً ،ويجعلهم ضحايا سهلة
رص للحياة اآلمنة
للمهربني الذين يخدعونهم بوعود كاذبة ب ُف ٍ
يف أوروبا.

لكن آالف األريترييني قضوا نحبهم أثناء عبورهم البحر
املتوسط يف رحلتهم نحو أوروبا .وحتى هذه ،اللحظة ال يوجد
طريقة قانونية وال آمنة للوصول إىل أوروبا .وفور وصول
الالجئ األريتريي إىل مالطا أو إيطاليا ،فعليه مرة أخرى أن
يكابد الظروف الصعبة والرقابة الحدودية ثم يسافر إىل
أطراف أخرى من أوروبا .وليس تنقل األريترييني إىل أوروبا
إال جانباً واحداً من جوانب بحثهم عن حياة آمنة ،وهي
ٌ
يشء مل يكن باملقدور تنفيذه يف الدول املجاورة ألريترييا .وما
دامت األسباب التي تدعو للهجرة مرتوكة دون عالج ،وما دام
وال تختلف هذه التحديات عام يواجهه األريترييون الذين الالجئون غري قادرين عىل تحقيق السالمة والحياة الكرمية
يلجؤون إىل السودان .فمنذ أواخر عام  ،2015تستضيف قرب ديارهم ،سوف يستمر املهاجرون اليائسون يف رحالت
الخطرة عىل قوارب ال تصلح لإلبحار.
السودان  125ألفاً و  530الجئاً أريترييا وهي نسبة ال العبور ِ
ُيستهان بها من األشخاص الذين ُو ِّطنوا يف مختلف املخيامت
واملدن ألكرث من ثالثة عقود .ومع ذلك ،منذ عام  ،2006بدأ موغوس أ .برهان mogosmoj@gmail.com
األريترييون ،مع ظهور موجة جديدة من الالجئني ،بالوقوع باحث مستقل يف قضايا اإلتجار بالبرش والالجئني يف القرن
ضحايا ألهداف املنظامت اإلجرامية التي كانت تختطفهم اإلفريقي.
رهائن للحصول عىل املــال من أقاربهم .ثم ُتتْج ُر هذه
United Nations Human Right Council (2015) Report of the detailed .1
املنظامت بالرهائن إذ ترسلهم إىل مجموعات إجرامية أخرى findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea
(تقرير النتائج املفصَّ لة ملفوضية استقصاء حقوق اإلنسان يف أريترييا)
وتستمر العملية وصوالً إىل مرص.
Jane McAdam

ويف إرسائيل يعيش قرابة  41ألف الجئ أريتريي وسوداين.
لكن الحكومة اإلرسائيلية ال تعرتف بأي واحد منهم تقريباً

_www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A
HRC_29_CRP-1.pdf
 .2مقابلة مع ميهاري ،الجئ أريتريي يف مخيم آدي هاروش (حُ ِجبت الشخصية الحقيقية له)
 .3مقابلة مع تاكيلامريام ،الجئة إريرتية يف اململكة املتحدة (حُ ِجبت الشخصية الحقيقية لها)
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ال خيار سوى أوروبا
عــادة مــا ُي َ
نظــر لطالبــي اللجــوء يف أوروبــا كجــزء مــن كتلــة غــر
ً
َّ
متاميــزة ،وغالبــا مــا تطمــر الروايــات املعقــدة بشــأن كيفيــة
وصولهــم تحــت جهــود الســيطرة عــى الهجــرة أو إدارتهــا .لكــنَّ
كثــراً منهــم ال ُيد َفعــون إىل طلــب الحاميــة يف أوروبــا إال بعــد
البحــث عــن الســامة يف مــكان آخــر واإلخفــاق يف إيجادهــا.

بــن أبــواب كانــت تصفــق يف وجوههــم وفــرص أقــل يف كل
مــرة تاركــة هــؤالء األف ـراد يغرقــون يف اليــأس ويفعلــون أي يشء
مبقدورهــم إليجــاد أقــل قــدر مــن الســامة واالســتقرار .وتشــر
قصصهــم 1إىل رضورة توفــر الحاميــة الف َّعالــة لالجئــن وتســهيل
فــرص أكــر للحصــول عــى هــذه الحاميــة داخــل أوروبــا وخارجهــا
عــى حــد ســواء.

فهــم مل يصلــوا إىل شــواطئ االتحــاد األوريب إال بعــد عبــور عــدد
مــن الــدول األخــرى يف طريقهــم .وتعمــد الســلطات يف الــدول
مستشار
املســتقبلة إىل تفســر مثــل هــذه الرحــات الطويلــة عــى أ َّنهــا
رحــات زاخــرة بالخيــارات أمــام طالبــي اللجــوء ،وذلــك عــى أوليفيا بوينو olivia.bueno@refugee-rights.org
افـراض أ َّنــه كلــا طالــت الرحلــة زادت منافعهــا وقلت مسـ ِّوغاتها .مديرة مشاركة ،املبادرة الدولية لحقوق الالجئني
يوتام جيدرون yotamgidron@gmail.com

www.refugee-rights.org

ومــع ذلــك ،تظهــر تجــارب طالبــي اللجــوء الذيــن التقينــا بهــم
وقطعــوا طريقــاً طويــ ًا عــر بلــدان عديــدة عــدم صحــة هــذه
النظــرة بالــرورة إذ مل تواجــه رحالتهــم األبــواب املفتوحــة
والفــرص املرتوكــة بــل كانــت رحــات تنقــل فيهــا طالبــو اللجــوء

IRRI (2015) “I was left with nothing”: “Voluntary” departures of asylum .1
seekers from Israel to Rwanda and Uganda
(تُركت خاوي الوفاض  :الرحيل “الطوعي” لطالبي اللجوء من إرسائيل إىل رواندا
وأوغندا)
www.refugee-rights.org/Publications/Papers/2015/IWasLeftWithNothing.pdf

أرس الالجئني العراقيني يف األردنٌ :
بحث نشط عن الحلول
مريام تويغت

يتأثر قرار الالجئني العراقيني يف األردن بالرحيل تأثراً كبرياً مبا م ّروا به من تجارب يف أثناء انتظارهم يف
املنطقة.
ُيس َمح لهم بالعمل وال بالحصول عىل الجنسية األردنية التي ُتعد من
األمور شبه املستحيلة .وبدالً من ذلك ،يعيش الالجئون العراقيون
منسيون بانتظار حدوث يشء ما ،ويف الوقت نفسه يسعون بنشاط
للبحث عن حل يف مكان آخر .فالفكرة الرئيسية التي تستحوذ
عليهم هي أنه ال يوجد لهم مستقبل يف األردن َّ
ألن السالم ال
ميكن أن يتحقق يف العراق وهذا يعني أنهم لن يعودوا إليه.

يف بداية أغسطس /آب  ،2015غادرت  37عائلة من الالجئني
الحي الذي كنت أسكن فيه يف ّ
عمن الرشقية يف األردن
العراقيني ّ
باتجاه أوروبــا .فبعد سنوات من االنتظار للحصول عىل إعادة
التوطني من خالل مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،قرروا
أخرياً أن يتولوا أمور مستقبلهم بأنفسهم .وقد أظهر يل جريانهم
السابقون صورهم عىل الفيس بوك“ :ها هم هناك ،أصدقاؤنا يف
القوارب املطاطية ،يصلون إىل سواحل اليونان ”.والصورة النمطية
لهؤالء الالجئني كام تتداولها وسائل اإلعالم تجد طريقها إىل بيوت وهكذا يجد الالجئون أنفسهم غري قادرين عىل العمل ،فيقضون
َّ
الالجئني أنفسهم ،كام تصل «أزمة املهاجرين يف البحر األبيض
جل وقتهم أمام التلفاز وعىل هواتفهم الذكية .فهذه األدوات التي
َ
املتوسط» إىل جريانهم وأصدقائهم وأخواتهم وإخوانهم.
قد ُينظر إليها عىل أنها من الرفاهيات بالنسبة لشخص يعيش
حياة التهجري ،هي يف الواقع من األدوات الرئيسية َّ
ألن التكنولوجيا
مبعنى آخر ،تتسم وسائل اإلعالم والسياسات املستجيبة لوضع الرقمية مت ِّكنهم من البقاء عىل اتصال مع عائالتهم يف الشتات.
الالجئني ضمن االتحاد األورويب وما وراءه بنوع من التشويه ،فلن فعائالت الالجئني العراقيني تستمر يف جمع املعلومات عن
يوقف رفع األسوار الشاهقة الناس عن التفتيش عن مستقبل آمن .سياسات اللجوء يف أوروبا من مختلف املصادر ،ثم تتحقق من
ومع َّأن الالجئني العراقيني يف األردن يحصلون عىل حق الحامية ،ال هذه املعلومات بالحديث املبارش اليومي مع األشخاص املوجودين
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /فلوريان رايرن

هنا وهناك يف العاملُ .
وينشط
الالجئون العراقيون يف تفسري
وضعهم يف األردن ويف وضع
االسرتاتيجيات التي ميكن أن
يش ِّكلوا بها مستقبلهم.

37

أما وسائل اإلعــام ،فلم يؤ ِّد
الرتكيز فيها عىل الالجئني إال
إىل إثارة النقاش املحتدم بني
الالجئني العراقيني يف األردن
حول ما إذا كان عليهم التوجه
إىل أوروبا وطريقة فعل ذلك.
فام يرونه عىل قنوات التلفاز
الجديدة مثل قناة الجزيرة
الجئ عراقي ومعه كتاب يجلس مبت ًال مباء البحر بعد عبوره من تركيا .النمسا ،سبتمرب/أيلول .2015
رسعان ما يتحققوا من صحته محمد كان طبيباً يف املوصل لكنّه ف َّر مع عائلته إىل حلب ثم من هناك هرب إىل تركيا ثم إىل اليونان .واألن يعيشون يف دار إيواء يديره متطوعون يف فيينا،
النمسا حيث يأملون بطلب اللجوء.
يف وسائط التواصل االجتامعي.
فها هم يستخدمون الفيس بوك للتحقق من هذه املعلومات من االجتامعية أو الوظيفة غري الرسمية التي ال تخلوا من األخطار.
أصدقائهم وأفراد أرسهم ممن قرروا السفر ،لكنهم أيضاً يسعون
يف ذلك ملقارنة املسارات املحتملة ووجهاتهم والبقاء عىل اطالع ومع عدم وجود أي خيارات مستقبلية يف املنطقة ،واستمرار
عىل أي سياسات قد تطرأ عىل سياسات الهجرة يف بلدان االتحاد الضغط عىل منظومة مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني.
األورويب أو البلدان الغربية بشكل عام .ثم إ َّنهم يدرسون قضية وقد ال يكون ذلك باالنتظام والسالسة التي ترغب بها الحكومات
السالمة ومشكالت املخاطر التي يرونها مصاحبة لصور الغرقى التي األوروبية بل تصور قدرات ا ُمله َّج ِرين .وهكذا يأيت ازدياد األشخاص
يتشارك بها الناس عىل نطاق واسع لكنَّهم يف املقابل يشاهدون يف الواصلني دون اإلعالن عنهم يف أوروبا كنتيجة مبارشة للحصص
وسائل اإلعالم املتلفزة كثرياً من األشخاص الذين نجحوا يف رحلتهم القليلة جداً إلعادة التوطني وللرصاع داخل املنطقة فيام يتعلق
للوصول إىل اليونان ثم االنتقال إىل الدول األخرى بعد ذلك.
بعدد الالجئني الذي ستستقبلهم البالد.
لقد كان بعض األشخاص يف السابق يتحدثون عىل اإلنرتنت
حول اآلثار املرتتبة عليهم بسبب تغيري سياسات مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني يف األردن ،وها هم اليوم يضعون
نرشاتهم يف مجموعات النقاش ذاتها عىل اإلنرتنت .لكنَّهم هذه
املرة ،يتحدثون عن نجاحهم يف الوصول إىل أوروبا بعد أن سئموا
انتظار رد مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني .وهكذا تأيت
خربة العراقيني الذين نجحوا يف السفر إىل أوروبا لتكون مصدراً
لألشخاص اآلخرين الذين ما زالوا ينتظرون حل إعادة التوطني
يف بلد ثالث يف األردن .ويؤدي ذلك من بني أمور أخرى خاص ًة
مع الوافدين الجدد إىل زيادة التصميم ملغادرة األردن قبل أن
تنفد أموالهم الالزمة للسفر .وحتى لو كانت الخيارات القانونية
متاحة للسفر ،فاالنتظار إلنهاء األعــال الورقية ُي ْك ِل ُف كثرياً
من املال ،ومبا أنهم ال يستطيعون العمل لفقدانهم هذا الحق ،مريام أ تويغت mat35@leicester.ac.uk
يبدو أن فرتة االنتظار ستكون أمراً إشكالياً لهم .فقد استنفد مرشحة الحصول عىل درجة الدكتوراه يف جامعة ليكسرت
معظم العراقيني عىل حسب إقامتهم يف األردن مدخراتهم https://le.ac.uk
وهم اآلن يعتمدون عىل املساعدة املالية من خالل الشبكات

املهجرون برضورة إيجاد مستقبلهم يف مكان آخر
ومن هنا يشعر َّ
بأنفسهم .وال يحدث ذلك يف عزلة .فالالجئون يف األردن هم جزء
من العامل ا ُملعولَم ،ويعرفون متاماً ما الذي يحدث يف بلدهم األم
ويف العامل أيضاً ويدرسون القصص الكبرية التي يسمعونها يف وسائل
اإلعالم ويعكسونها عىل حياتهم الشخصية .أما االنتظار يف األردن،
فينشأ عنه شعور باإلحباط واليأس مقارن ًة بالصور التي يسمعون
عنها ويرونها من رحلة الالجئني من تركيا إىل اليونان ثم إىل البالد
خطراً لكنه يف الوقت نفسه
الغربية .والذهاب إىل أوروبا ُيعد أمراً ِ
ُ
ً
ُ
َ
سهل ورسيع إىل حد ما .وهو من اإلجراءات التي تتْخذ نظرا لعدم
وجود البدائل :فاملنظومة التي ُوجدت من أجل دعم الالجئني
منظومة ضعيفة وال ميكن أبداً إصالحها بإعالء أسوار الحدود.
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مأساة يف الطريق إىل أوروبا :منظور من أفريقيا
ج موسيز أوكيلو

فيام تواجه أوروبا تحديات االستجابة إىل وصول أعداد كبرية جداً من املهاجرين ،من املهم جداً أن نضع
يف االعتبار أن األشخاص املعنيني بهذه الهجرة مل يرتكوا بيوتهم وديارهم دون سبب .إذ إن كثرياً منهم كان
يفضل أن يبقى يف بيته .وبشكل أو بآخر ،كانوا جميعاً مجربين عىل الهجرة.
متثـل الهجـرة الحاليـة مـن أفريقيـا إىل أوروبـا أحـد أعـراض
مشـكالت ضاربـة بجذورها يف القـارة اإلفريقية .ومـع أنه ال ميكن
نجـ َز يف هـذا املجـال ،وأن بعـض اقتصادات
إنـكار أن تقدمـاً قـد ُأ ِ
ً
الـدول األفريقيـة بدأت تسـجل منـوا ،مازالـت الصـورة العامة بني
الفئـات السـكانية الشـعبية يف جميـع بلـدان أفريقيـا تسـتعيص
الحلـول .فما زالـت األغلبيـة منهـم تعيـش يف فقـر مدقـع ،غير
قادريـن على الحصـول على خدمـات الرعايـة الصحيـة الجيـدة،
وليـس مبقدورهـم الحصـول على امليـاه النظيفـة ،وال إرسـال
أطفالهـم إىل مـدارس محرتمـة ،وليسـت لديهـم القـدرة أيضاً عىل
دفـع الرشـاوى للمسـؤولني الفاسـدين الحكوميين لكي يتلقـوا
الخدمـات التـي هـي مـن حقهـم الطبيعـي ً
أصلا .ويبـدو أن
إحسـاس اليـأس الـذي يدفعهم إىل الخـروج من بالدهـم والتوجه
إىل أوروبـا ميكـن أن ُي َسـاء فهمه بأنـه ال يختلف عـن اليأس الذي
يفـع األشـخاص الذين يهاجـرون إىل أوروبا من بلدانهم املسـتقرة
بعض الحلول الرضورية.
نسبياً .
قـال بطـرس بطـرس غـايل -األمين العـام األسـبق لألمـم املتحـدة-
فعـدا عـن الحـروب واالضطهـادات التـي أملّـت البلاد األفريقيـة ،ذات مـرة »:األشـخاص املنتزعون من جذورهم نتاج الفشـل يف…
1
جـاءت الهجـرة الحاليـة إىل أوروبـا مـن أفريقيـا مدفوعـة دفعـاً حـل املشـكالت املتجذرة»
قويـاً بارتفـاع معـدالت البطالة يف القارة األفريقية ،وتوسـع قاعدة
املـوارد البرشيـة توسـعاً كبيراً يف ظل ظروف كئيبـة دون أن يكون فقبـل كل يشء ،يجـب على الحكومات يف البلاد األصلية أن تنظر
هنـاك أمـل للتحسـن .وهكـذا يجـد كثير مـن الشـباب أنفسـهم يف منظوماتهـا وسـلوكاتها وأن تواجـه املشـكلة ألن الحـل بعيـد
دون خيـار كبير سـوى االنتقـال إىل املراكـز الحرضيـة على أمـل األمـد إمنـا يكمـن يف كل ذلـك .ال بـد مـن إحـداث تغيير سـلويك
أن يجـدوا ً
عملا هنـاك ويعيشـوا حياة كرميـة .فيقضون سـنوات يف طريقـة العمـل .والبـد مـن إنشـاء فـرص العمـل والوظائـف،
ً
يف الشـوارع بحثـا عـن العمـل الـذي لـن يجـدوه .ودون عمـل ،واجتثـاث الفسـاد وإصلاح الحكومـات .وباملثـل ،البـد للبلـدان
ودون تحقيـق مسـتقبل مقنـع لهم ،ينتاب هؤالء الشـباب شـعور املسـتقبلة لالجئين أن تـدرك َّأن املشـكلة ال تقتصر على التأثير
باليـأس مـا يقودهـم إىل التفكري بحل والبحث عـن عمل يف مكان على البلـدان يف أوروبـا ،فما زال هنـاك موضوعـات حقيقيـة
آخـر .ومـن هنـا ،تـؤدي الهجـرة مـن الريـف إىل الحضر حيث ال أخـرى تـؤرق بلـدان املصـدر التـي تقـود يف النهايـة إىل ظهـور
يوجـد ً
أصلا أي عمـل إىل الهجـرة خـارج البلاد .فهنـاك تصـور الهجـرة وال بـد مـن التصـدي لتلـك املشـكالت .ويسـتدعي ذلـك
لـدى هـؤالء النـاس بـأن أوروبـا لديهـا كل الحلـول لحالـة اليـأس إىل إيجـاد رشاكـة بين دول الهجـرة ودول املصـدر للتعامـل مـع
التـي تنتابهـم .ويبقـى األمر كذلـك إىل أن يصلوا هنـاك و ُيصدَموا تلـك املشـكالت.
بالحقيقـة املـرة التـي يجدونهـا أمامهم ،فلا يجدون مـأوى للنوم
وال يجـدون طعامـاً وال رعايـة صحيـة بـل يجدون البرد والوحدة .وعلى الحكومـات يف أفريقيـا أيضاً أن ُتبدي اهتاممـاً أكرب يف تلبية
تطلعـات مواطنيهـا ممـن يرغبون يف السـفر إىل الخـارج بحثاً عن
وميثـل الشـباب الذيـن يهاجـرون إىل أوروبا الفئة األكبر من جيل العمـل ورعايـة أنفسـهم  /وأن تدعمهم وذلك عـن طريق البحث
وسـائل التواصـل االجتامعـي .فهـم مرتابطـون والتصقـت أعينهـم املنظـم يف األماكـن التـي تظهـر فيهـا الحاجـة .ومـن الصعـب أن

بالتلفـاز واسـتمعوا إىل نشرات األخبـار يف اإلذاعـة الدوليـة،
وكل ذلـك عـن طريـق هواتفهـم املحمولـة .فعندمـا يسـمعون
أن الظـروف االقتصاديـة يف أوروبـا أفضـل بكثير مـن الظـروف
االقتصاديـة يف بلدانهـم ،يصبـح لديهـم نزعـة قويـة باملغـادرة إىل
هنـاك .ويسـوء الوضـع أكثر عندمـا يـرون رفقاء لهم مـن بالدهم
ممـن هاجـروا قبلهـم ومتكنـوا مـن الحصـول على عمـل هنـاك
وبـدأوا يرسـلون بعـض الحـواالت املاديـة مهما كانـت قليلـة إىل
أهلهـم .وبالنسـبة لليائـس الـذي يريـد أن يكـون مهاجـراً ،متثـل
الحـواالت الـواردة معيـاراً للنجـاح ،ومن هنا متثل تيـاراً من هؤالء
األشـخاص الذيـن نتفهـم رغبتهم واسـتعدادهم للذهـاب يف رحلة
أخـرى للبحـث عـن العمل خـارج البالد .بـل ِّإن هـؤالء املهاجرين
ال ميانعـون يف املخاطـرة بحياتهـم للوصـول إىل أوروبـا سـعياً وراء
السلامة وحيـاة أفضل.
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ننكـر أن الهجـرة إىل أوروبا تسـلب من أفريقيا شـبابها بل تسـلب الدوليـة .وال ينبغـي أن ننسى أن نتجاهـل أنـه بغـض النظـر عـن
أيضـاً معهـا مسـتقبلها .فبعـض املهاجريـن ميثلـون مـوارد مؤهلة سـبب حركـة هـؤالء النـاس ،فجميـع هـؤالء األشـخاص يحتاجـون
مـن العاملـة ا ُمل َد ّربـة ممـن تدربـوا بكلفـة كبيرة جـداً يف بلاد إىل أن يحترم اآلخـرون حقوقهـم اإلنسـانية.
األصل.

الخالصات

ويف أثنـاء ذلـك ،يتمثـل السـبب الـذي يدفع النـاس إىل الخروج يف كثير مـن النـاس ينظـر إىل الهجـرة إىل أوروبـا على أنهـا ليسـت
البحـر يف قـوارب ال تصلـح للمالحـة للدخـول إىل أوروبـا بطريقـة خيارهـم األول .فالهجـرة مـن أفريقيا إىل أوروبـا إمنا هي واحدة
غير رشعيـة أنهـم قـد حرمـوا ً
أصلا مـن السـفر إىل تلـك البلاد مـن أعـراض مشـكالت متجـذرة وعميقـة منهـا الفقـر يف ظـل
ُ
التقاريـر التـي تتحـدث عـن التقـدم املحـرز والنمـو يف أفريقيـا.
بطريقـة مرشوعـة.
وهنـاك آخـرون ميثلـون الجئين يطلبـون الحاميـة مـن الحـروب
لقـد ص ّعبنـا كثيراً على النـاس إىل دخـول أوروبـا ،وهكـذا أنشـأنا واالضطهـاد وانتهـاكات حقـوق اإلنسـان .وبفضـل وسـائل اإلعالم،
متنـام لدى هؤالء األشـخاص بـأن أوروبا تدافع
سـوقاً للتهريـب ....وبـدأ األمـر كلـه باسـتحداث التأشيرات ...يف أصبـح هنـاك فهم
ٍ
عـام  ....1991وقبـل ذلـك كانـت الحـدود إىل حـد مـا مفتوحـة .عـن حقـوق اإلنسـان وتتمسـك بهـا وأنهـم فـور وصولهـم هنـاك
وكانـت مت ِّكـن املهاجريـن مـن القـدوم لكسـب املال ثم العـودة إىل سـيحصلون على الحاميـة مـن الحكومـات األوروبيـةَّ ،
وأن نظـام
بالدهـم».
اللجـوء الـذي سـيتعاملون معـه أفضـل نوعيـ ًة .وعلى أوروبـا يف
هايـن دي هـاس ،املديـر املشـارك السـابق ،معهـد الهجـرة الـدويل ،اسـتجابتها لهؤالء املهاجرين أن تتوىل مسـؤوليتها ملسـاعدة هؤالء
أوكسفورد
الذيـن يبحثـون عـن الحاميـة مـن الحـرب واالضطهـاد لحاميـة
حقوق اإلنسـان.
ومـن هنـا البـد أن تعيـد أوروبـا النظـر يف سياسـتها الخاصـة
بالهجـرة .وينبغـي أن تـؤدي هـذه املراجعـة إىل تضمين سياسـة ومـن جهـة أخـرى ،يجـب على الحكومـات يف أفريقيـا أن تعيـد
تسـمح بسلامة الدخـول وتيسيره إىل أوروبا ومنـح اإلذن بالعمل النظـر يف منظوماتهـا وسياسـاتها لتحديـد األسـباب التـي تدفـع
خطـرة جـداً على
فيهـا ،وتقديـم الحوافـز ملـن يخـرج مـن أوروبـا بطوعـه عنـد مواطنيهـا بهـذه األعـداد الكبيرة يف ظـروف ِ
انتهـاء تأشيرته .فمـن الصعب أن نفكـر يف أي حلـول للمهاجرين حياتهـم للهـرب مـن تلـك البلاد .وإذا مـا أرادت الحكومـات
االقتصاديين الذيـن مل يعـد لديهـم أي فرصـة كبيرة يف الحصـول األفريقية أن تسـتأصل جذور األسـباب املؤدية إىل الهجرة ،فعليها
على اللجـوء دون التفكير بالعـودة إىل بالدهـم األصليـة كواحـد أن ُتبـدي اهتاممـاً أكرب يف تلبية تطلعات مواطنيها وتحسين إدارة
مـن الحلـول .وهـذا املوقـف قـد يتلقـى الدعـم مـن كثير مـن الهجـرة ويف الوقـت نفسـه عليهـا أن تواجه العنـارص اإلجرامية يف
الجهـات مـادام أنـه يضمـن سلامة الالجئين وطالبـي اللجـوء ،الحـركات املهاجـرة .وعىل أوروبا سـعيها لذلك أن تقدم تسـهيالت
ومـادام ذلـك ال يـؤدي إىل إعـادة الشـخص إىل املكان الـذي ُتهَد ُد أكبر للهجـرة الرشعية.
فيـه حياتـه.
ويف الختـام ،رمبـا لـن يكـون لجهـود اإلنقـاذ ومحـاوالت تفكيـك
وقـد كان هنـاك اقتراح بـأن الظهـور الكبير لوصـول أعـداد كبرية شـبكات التهريـب بإجـراء حملات عسـكرية قصيرة األمـد أثـر
مـن املهاجريـن والالجئين وطالبـي اللجـوء يف أوروبـا قـد تثير بعيـد املـدى مـا مل ُتعالَـج ظاهـرة الهجـرة بشـمولية ومـا مل َتتبنَّ
املخـاوف وتـؤدي إىل أرضار يف مؤسسـة اللجـوء يف أوروبـا .وذلـك الجهـات املختلفـة التدابير الالزمـة للتعامـل مـع سياسـات الحـد
البـد مـن وجود جهـد متناسـق لتحديـد الالجئني وطالبـي اللجوء مـن الهجـرة الرصيحة فحسـب يف أوروبـا بل للتعامل مع أسـباب
والتعامـل مـع قضاياهـم بطريقـة تختلـف مـع الطريقـة التـي وعنـارص الدفـع يف بلـدان األصـل.
ُتعامـل بهـا قضايـا اآلخريـن .وكام الحال بالنسـبة ألوضـاع الفئات
السـكانية ا ُمله َّجـرة ،يقع يف قلب االسـتجابة موضـوع الحامية .ويف جون أوكيشو موسيز أوكيلو jomokello@gmail.com
حين يـرى بعـض املهاجريـن أن الحلـول التـي تقترح عودتهـم أو مدير مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وممثلها القطري يف
إعادتهـم إىل ديارهـم ومبن فيهـم الالجئني هي حلـول كارثية .من أثيوبيا (سابقاً).
املهـم أن تكـون التدابير الخاصـة بالرقابـة عىل الهجرة منسـجمة
UNHCR (1995) The State of the World’s Refugees 1995: .1
مـع ضامنـات الحاميـة الكافيـة بحيـث ميكـن متييـز الالجئين In Search of Solutions www.unhcr.org/4a4c70859.html
وطالبـي اللجـوء عـن األشـخاص الذيـن ال يحتاجـون إىل حاميـة (وضع الالجئ يف العامل :البحث عن الحلول)
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تعاون االتحاد األورويب مع الدول الثالثة :إعادة النظر يف املفهومات
واالستثامرات

إليزابيث كوليت

رغم توجيه االتحاد األورويب ملسار أجندته الخاصة بالهجرة إىل الخارج ،أخفق إخفاقاً ذريعاً يف بناء
اسرتاتيجية عامة متامسكة وفعالة عىل حساب املهاجرين وطالبي اللجوء.
خالل العقد املايض من الزمنُ ،أط ِلقت مجموعة من املبادرات
قصد
الحوارية وأطر السياسات مع الدول الثالثة التي ُي َ
بها الدول الخارجة عن االتحاد األورويب ،ثم ُجمعت جمعاً
فضفاضاً تحت محور املقاربة العاملية لالتحاد األورويب نحو
الحركة البرشية 1.وتضمنت املبادرات إنشاء رشاكات يف مجال
الحركة البرشية مع الدول الثالثة األوفر حظاً ،واملحافظة عىل
الحوار املستمر بعيد األمد (الذي ما زال يراوح مكانه) ضمن
منطقة البحر األبيض املتوسط األوروبية (عملية ال َّرباط)،
كم ال بأس به من رأس املال السيايس عىل تطوير
كام ُبذل ٌّ
اتفاقات إعادة القبول لدخول االتحاد األورويب مع أهم الدول
ا ُملستق ِبلة ودول االنتقال.
ورغم أن األطر العامة واملبادرات ال ينقصها الطموح ،وال

األعضاء يف االتحاد األورويب دوراً ريادياً يف سلسلة من الربامج
اإلمنائية والحامئية اإلقليمية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
والقرن األفريقي.
ويركز تكثيف الحوار بني االتحاد األورويب وتركيا عىل الطبيعة
الهشة للتوازن الجديد يف التعامل مع قضايا اللجوء :يف حني
وافق االتحاد األورويب عىل تقديم دعم مايل واسع النطاق
لالجئني السوريني يف تركيا مقابل وعود بزيادة إدارة الحدود
بني تركيا واالتحاد األورويب ،مل يتفق بعد عىل قضية الحامية
املستدامة لحملة الجنسيات األخرى الذين يعربون تركيا اآلن-
خاصة من أفغانستان والعراق -وال عىل إعادة االستيطان
للمه َّجرين يف اإلقليم.
املستدام بنطاق واسع ُ

الدول املستهدفة وال املوارد ،2ما زال إطارها العام محدوداً إذ أهداف غري واضحة ونتائج غري مؤكدة

يتكون يف معظمه من الدعم املايل مع تقديم حافز موسمي
يتعلق بإصدار التأشريات .ومع ذلك ،بقيت املوازنات إىل حد
ما قليلة ،وغري كافية ،وضئيلة جداً مقارن ًة بالدعم املايل العام
الذي ُينح من خالل مشاركات االتحاد األورويب متعددة
األطراف خاصة فيام يتعلق بسياسة اإلمناء والجوار.

ومن الناحية التاريخية ،كانت العالقات ثنائية األطراف
ومتعددة األطراف مع الدول الثالثة تركز أكرث عىل الهجرة
وإدارة الحدود ،وكان ُج ٌّل رأس املال السيايس ُي َركز عىل
العودة وإعادة قبول دخول الالجئني ،يف حني بقيت سياسة
الحامية إىل حد كبري يف الخطاب األديب دون التطبيق .وخالل
العام املنرصم ،تجدد الرتكيز عىل دور االتحاد األورويب
يف معالجة أزمات الالجئني بأنفسهم ،مع وفرة املبادرات
اإلقليمية واملوضوعية املصممة إىل تحسني وضع الالجئني
باإلضافة إىل تخفيف تدفقاتهم نحو أوروبا .وإلنعاش هذه
الجهود ،نرش االتحاد األورويب مجموعة جديدة من املبادرات
عىل أعىل مستويات الحوار التي تشرتك بها الدول يف القرن
األفريقي (عملية الخرطوم) وذلك من أجل متويل األليات
الالزمة مثل صندوق ائتامن الطوارئ بقيمة تصل إىل 1.8
مليون يورو من أجل أفريقيا .ويف عضون ذلك ،تولت الدول

يعرتي الغموض مجال مصادر التمويل يف االتحاد األورويب،
وينتج عن ذلك انعدام الكفاءة اإلدارية وفقدان التامسك إزاء
األولويات واألهداف .ومبا أن التمويل عىل مستوى االتحاد
األورويب يتممه أيضاً عملية إعداد املوازنات ثنائية األطراف
املنفصلة من مختلف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب
املهتمة فيمكن أن يضاعف ذلك من انعدام التامسك .ومنذ
بدء أزمة الالجئني التي بدأت فعلياً مع بداية وصول األفواج
ا ُمله َّجرة أوائل عام 2015بذلت املفوضية األوروبية جهوداً
يف إنشاء اقتصادات الحجم الكبري من خالل استخدام آليات
صندوق االئتامن ما يتيح للدول األعضاء أن تحشد مواردها
مبا يساير األهداف الخاصة التي حددتها املفوضية .ومع
ذلك ،قد يكون غياب األهداف املحددة والوضحة أمراً مثرياً
لالشمئزاز بالنسبة للممولني الوطنيني.
فعىل سبيل املثالُ ،تظ ِهر مراجعة لألهداف الرئيسية للصندوق
اإلقليمي لالتحاد األورويب استجابة لألزمة السورية ( َم َدد)
تداخ ًال ال ميكن االستهانة به مع األهداف الرئيسية للربنامج
اإلمنايئ والحاميئ يف الرشق األوسط 4.فكال الربنامجني يتصوران
تركيزاً قوياً عىل تأسيس سبل كسب الرزق املستدامة لفئات
الالجئني يف منطقة سوريا ،لكن ك ًال منهام يخضع إىل إدارة
3
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مختلفة ويضم فاعلني رئيسيني مختلفني أيضاً .ويف غضون
ذلك ،ما زالت خطة الالجئني واللدونة و اإلقليمية بقيادة
األمم املتحدة ملنطقة سوريا تعاين من نقص حاد يف التمويل
5
يف مجال سبل كسب الرزق املستدامة.
وباملثلُ ،تعد األهداف املبينة يف صندوق ائتامن الطوارئ
ألفريقيا  6أهدافاً أوسع نطاقاً من الحامية بل تدرج كثرياً
من األهداف ذاتها التي ُحددت يف برامج اإلمناء والحامية
اإلقليمية للقرن األفريقي وشامل أفريقيا .وهكذا يفوق املبلغ
املرصود البالغ  1.8مليار يورو لصندوق االئتامن مبلغ 30
مليون يورو املخصصة حتى هذه اللحظة لكل من برنامج
اإلمناء والحامية اإلقليمي يف أفريقيا .ويف املقابل ،يتضاءل
املبلغ املخصص لصندوق ائتامن اليورو البالغ  1.8مليار
مقارن ًة بتمويل اإلمناء األوسع نطاقاً الذي تطبقه املفوضية
األوروبية والدول األعضاء يف االتحاد األورويب جامعياً عىل
منطقة أفريقيا .ومع ذلك ،هناك اختالف كبري جداً يف اللغة
التي تنتهجها الجهات الفاعلة اإلمنائية عن اللغة التي
يستخدمها صندوق ائتامن الطوارئ وكذلك االختالف قائم
بالنسبة لألولويات املحددة خالل شهر نوفمرب /ترشين الثاين
 2015يف مؤمتر فاليتا الذي جمع بني رؤساء الدول يف االتحاد
األورويب ورؤساء الدول يف االتحادات األفريقية.

41

www.fmreview.org/ar/destination-europe

األورويب مبا يف ذلك الدول التي تعاين اآلن من ضغوطات
هائلة عىل منظوماتها الخاصة باللجوء مثل رصبيا .ومع
ذلك ،أخفق االتحاد األورويب حتى هذه اللحظة يف توفري
نقاط املقارنة املع ّرفة للتطور يف الدول الثالثة حيث يقدم
مثل هذا الدعم .ويف هذه الحاالت غالباً ما ُتستخدم مؤرشات
املخرجات لتقيس عىل سبيل املثال عدد املسؤولني املدربني
نصباً
وكمية املعلومات املنشورة بدالً من أن يكون التقييم ُم َ
أساساً عىل مدى تحسني الحامية لطالبي اللجوء.

حقبة جديدة؟

يف غياب النواتج القوية ،وبوجود التناقض من جانب رشكاء
الدول الثالثة ،يبدأ االتحاد األورويب يف النظر مبقاربات أكرث
حدة تجاه تعاون الدول الثالثة.
ومن الناحية األساسية ،كان اشرتاط تقديم املساعدة األجنبية
يركز عىل الرتويج لحامية حقوق اإلنسان ،والحوكمة الرشيدة،
وحكم القانون .أما املوجة الجديدة لالشرتاطات التي ُنو ِقشت
خالل السنوات املاضية وجاءت بعنوان «أكرث من أجل أكرث»
فقد كانت أكرث تركيزاً عىل استحداث مخرجات سياسات
املانحني املحددة .والعرض اآلن أصبح توفري دعم مادي أكرب
للدول الراغبة يف التعاون أكرث ،وتقديم الحافز للسلوك عىل
مدى واسع من قضايا الهجرة بدءاً بإدارة الحدود إىل مكافحة
التهريب وقبول العائدين .وحتى هذا التاريخ ،مل يكن
هناك كثري من الرتكيز حول تطبيق االشرتاطات تجاه تحسني
مخرجات الحامية مع أن الفكرة بدأت تحظى باهتامم كبري
حتى من جانب املنظامت غري الحكومية الحانقة التي تعمل
يف الدول الثالثة.

وتواجه الدول األعضاء يف االتحاد األورويب عدداً متنوعاً من
املطالب الخاصة مبوازناتهم منها املساعدات اإلنسانية والدعم
اإلمنايئ ،وبرامج إدارة الهجرة املنشأة حديثاً ،وارتفاع حاجات
اإلنفاق ضمن منظومات اللجوء املحلية .ومع تصاعد تكاليف
اللجوء املحلية ،ح ّولت كثري من الحكومات مساعداتها
الخارجية إىل دعم الحامية املحيل مبا فيها الدول املعروفة
بقوة دعمها مثل السويد والرنويج .ومل تكن الحاجة لنرش وسيكون من الصعب عىل االتحاد األورويب تطبيق االشرتاطات
املوارد بفعالية وكفاءة أمراً حرجاً كام هو اآلن بالنسبة للدول عىل أرض الواقع ألنها تعتمد عىل أن يتخذ املانح دوراً مه ً
ام،
وليس من الواضح أبداً ما إذا كانت الدول األعضاء يف االتحاد
األعضاء التي تعاين من قلة السيولة النقدية.
األورويب ومؤسساته قادرة عىل اتخاذ موقف موحد يف سياق
فمع أن األعداد تبدو كبرية ( 1.8مليار يورو ألفريقيا ،و 3قوة العالقات الوطنية الثنائية والتنافس حول أولويات
مليارات يورو لرتكيا) من غري املحتمل أن تكون هذه املبالغ السياسات.
عىل املستوى الكايف .بل قد يكون من األفضل تقديم تقييم
فعال قائم عىل الحاجات بــدالً من أن يقوم عىل توافر ومتثل عملية االشرتاط أيضاً عائقاً أمام إنجاح التعاون ،وتقيي ً
ام
مفص ًال ملا تحتاجه الدول الثالثة بأنفسها حقيق ًة ليك تتمكن
التمويالت ،إذا ما أريد تحقيق هدف تأسيس سبل الرزق
ّ
املستدامة لفئة ال بأس بها من الالجئني عىل املستوى الكايف من تحسني نتائجها عىل املستوى الوطني وأيضاً فيام يتعلق
بالالجئني عىل أرضها .وكانت األطر العامة واملرشوعات عىل
للتقليل من رغبتهم يف التحرك ُقدماً نحو أوروبا.
ُ
صمم من املستويات العليا إىل املستويات
وجه العموم ت َّ
واألمر الثاين ،أن االتحاد األورويب استثمر أمواالً طائلة يف السفىل يف الدول املانحة واملنظامت الدولية .أما الجهود
بناء من أجل الحامية وبناء منظومات اللجوء خارج االتحاد الخاصة ببناء مقاربة أكرث تعاوني ًة -كام الحال يف إطار عام
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مشاركة الحركة -فكانت أقرب ما يكون إىل مجموعات من به .واملضمونات بعيدة األمد لهذه الحقيقة أكرب بكثري من
املرشوعات صغرية النطاق دون وجود نظرة عامة متامسكة قضية األزمة السورية قصرية األمد التي ال تخلو من صدمات.
لها.
إليزابيث كوليت ECollette@MigrationPolicy.Org
ولذلك يجب عىل االتحاد األورويب والدول األعضاء فيه أن مديرة ،معهد سياسات الهجرة يف أوروبا
ينظروا إىل الصورة الكربى .وال بد من تحقيق التضامن العاملي www.migrationpolicy.org/programs/mpi-europe
من أجل الحامية واستمرار الجاهزية بالنسبة للدول لقبول
 .1املعروف سابقاً باملنهج العاملي للهجرة.
الالجئني واستضافتهم وهذا ما يتطلب مقايضة كبرية غري European Commission (2015) Addressing the Refugee Crisis in Europe: .2
مذكورة تتغلب عىل العامل الجغرايف وعىل االقرتاب من حالة The Role of EU External Action
عدم االستقرار .وإذا كانت أوروبا غري راغبة يف التعاون مع (التصدي ألزمة الالجئني يف أوروبا :دور العمل الخارجي لالتحاد األورويب)
http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/com-2015-40_en.pdf
النتائج الحقيقية لألزمة السورية ومشاركتها بطريقة عادلة http://tinyurl.com/EU-Syria-Madad .3
فيام بينها (سواء أكان ذلك من ناحية الدعم املايل أم من http://tinyurl.com/RDPP-MiddleEast .4
ناحية استضافة الالجئني) فسوف ترسل رسالة إىل املناطق www.3rpsyriacrisis.org .5
http://tinyurl.com/EmergencyTrustFund4Africa .6
املهجرين أمر مسموح
األخرى ومفادها َّأن منع دعم السكان َّ

هل ازدادت حركة السفر عرب الطريق؟ استمرار تحرك طالبي اللجوء والالجئني

ماديالين غار ِلك

ينتج عن ظاهرة استمرار التحرك تحديات كبرية جداً أمام الدول ،وطالبي اللجوء ،والالجئني ،ومنظومة
الحامية الدولية بأكملها.
جـاء معظـم طالبـي اللجـوء الواصلين إىل االتحـاد األورويب عـام
 2015بطـرق غير نظاميـة براً أو بحراً ،ومـ ّروا يف طريقهم عرب عدة
دول أخـرى .وعلى األقـل يف دولـة واحـدة مـن دول العبـور كان
بإمكانهـم أن يبقـوا هنـاك بسلامِّ .
وتوضح هذه الحركة املسـتمرة
التسـاؤل املثـار حـول َمـنْ يجـب أن يتـوىل املسـؤولية بين الـدول
مـن أجـل تقييم طلـب اللجوء وتوفير الحامية عند الحاجـة إليها.
لكـن ذلـك مل يكـن ،وال ينبغـي أن يكـون ،بالضرورة البلـد األول
الـذي ي ِفـ ُّر إليـه الالجئون.

وال تنـص اتفاقيـة الالجئين لعـام  1951وال صكـوك القانـون
الـدويل لالجئين بالتحديـد عىل كيفيـة توزيع مسـؤوليات الحامية
وتشـاطرها بين الـدول .ومـع أن جهـوداً كثيرة ُبذلـت خلال كثري
مـن السـنوات ،مل تنجـح العمليـات متعـددة األطـراف حتـى هذه
اللحظـة ،ومل تتوصـل إىل إطـار عـام قانـوين عاملي يع ِّرف األسـلوب
املقبـول عامـة لتوزيـع املسـؤوليات بوضـوح وعدالـة ،وهـذا األمر
قـد يهمـل حاجـة النـاس للتنقـل بعيداً عـن موطنهم األصلي بحثاً
1
عـن الحاميـة والحلـول ملشـكالتهم.
ويف أوروبـاُ ،بن َيـت منظومـة دبلـن يف تسـعينيات القـرن املـايض
بهـدف توضيـح مسـألة تحديد الدولـة العضو يف االتحـاد األورويب
التـي سـتكون مسـؤولة عـن النظر يف الطلـب الذي يقدمـه طالبوا
اللجـوء ،ومـن هنـا منـع الحركـة الثانويـة ،فيما ُي َشـار إليـه أحياناً
بتسـوق اللجـوء الـذي يعنـي َّأن بعـض األشـخاص قـد تقدمـوا
طلبـات للحاميـة يف دولـة أوروبيـة أخـرى.
بالفعـل إىل
ٍ

وال يوجـد إال عـدد محـدود من الالجئني ممن يسـتمرون باالنتقال
مـن الـدول املجـاورة لدولهـم األصليـة إىل بلد ثالثـة .وحتى عندما
يفعلـون ذلـك ،غالبـاً مـا يكـون تنقلهـم ناتجـاً عـن عـدم توافـر
الحاميـة أو انخفـاض مسـتوياتها يف الـدول التـي يفـرون منهـا،
ُيضـاف إىل ذلـك محدوديـة الوصـول إىل املسـاعدة أو غير ذلـك
مـن سـبل البقـاء عىل قيـد الحيـاة ،دعك مـن االنفصال عـن أفراد
األرس أو غيـاب الحلـول بعيـدة األمد .ويف بعـض األحيان ،قد يكون
الخطـر الـذي يتصورونـه يف تجشـمهم عنـاء السـفر غير النظامـي ومـن الناحيـة النظرية ،ينبغي لتسلسـل املعايير يف منظومة دبلن
خـارج تلـك الـدول أقـل مـن الخطـر الـذي يجدونـه يف بقائهـم يف أن تعمـل أوالً على جمـع طالبـي اللجـوء مـع أفـراد أرسهـم ألن
يف ذلـك قـدرة على مواجهـة واحـدة مـن أهـم األسـباب القويـة
ذلـك الوضـع يف الدولة السـابقة.
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التـي تدفـع النـاس لالنتقال قدماً داخـل االتحـاد األورويب .لكنَّ ما
يحـدث على أرض الواقـع غير ذلـك ،فاملسـؤولية يف الواقـع ُتعزَى
يف كثير مـن األحيـان إىل الدولـة العضـو التـي يصل إليها الشـخص
بطريقـة غير نظاميـة .وبسـبب إخفـاق تطبيـق دبلـن بالطريقـة
التـي تضمـن العدالة الكافيـة وعمليات التحديـد العادلة والفعالة
لصفـة اللجـوء ،ع ّلقـت املحاكم أحكامهـا فيام يتعلـق بانتقال تلك
القضايـا إىل الـدول األخـرى املسـؤولة يف عـدة قضايـا ،ومـن تلـك
القضايـا قضيـة (م .س .س) ضـد بلجيـكا واليونـان 2مـن املحكمـة
األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان ،و (ن .س) و (م .أ)  3أمـام محكمـة
العـدل األوروبيـة .وكذلـك مل تكن التعديالت ا ُملدخلـة عىل اللوائح
التنفيذيـة لدبلـن عـام  2013كافيـة ملنـع اسـتمرار التحـرك يف
االتحـاد األورويب وال بتقديـم ضامنـات الحقـوق لطالبـي اللجـوء.

43

www.fmreview.org/ar/destination-europe

وذلـك مـن خلال إجـراء يتعلـق بإعـادة النقـل يف حالة الطـوارئ،
باإلضافـة إىل تأسـيس خطـة إعـادة نقل دامئة ميكن اسـتخدامها يف
األوضـاع القادمـة مـن األزمات .وباإلضافة إىل دعـم الدول األعضاء
املتأثـرة ،تهـدف هـذه املقرتحـات أيضـاً إىل تخفيف عـبء اإلجبار
على طالبـي اللجـوء باالنتقـال إىل أوروبـا بطريقـة غير نظاميـة.
وال يتطلـب الترشيـع املقترح األخـذ باالعتبـار نوايـا أو تفضيلات
أصحـاب طالبـي اللجـوء بالنسـبة للدولـة العضـو التـي يرغبـون
على الحصـول على الحاميـة فيها ،بنـا ًء على ارتباطاتهـم ببالدهم
أو آفـاق الدمـج أو غير ذلـك مـن أمـور .وعليـه ُتخ ِفـق االتفاقيـة
يف تقديـم اعتبـار كاف لحقـوق األفـراد وأهليتهـم ومصالحهـم
املرشوعـة ،مـا يعنـي زيـادة خطـر تحايـل النـاس على املنظومـة
واالنتقـال إىل الـدول األخـرى مهما كانـت النتائج.

وقـد وضعـت املفوضيـة األوروبيـة مؤخراً بعض املقرتحـات إلعادة بلد آخر آمن
ً
نقـل طالبـي اللجـوء ضمـن االتحـاد األورويب وسـعت يف ذلـك إىل يحـدد القانـون األورويب أيضـا مفهـوم البلـد الثالـث اآلمـن الـذي
إعـادة توزيـع املسـؤوليات بني الدول األعضاء بشـأن طـايل اللجوء يسـمح للـدول األعضـاء يف أن ترفـض قبـول طلبـات مـن أصحـاب

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /أيفور بريكيت

الجئون سوريون أكراد يعربون إىل تركيا من سوريا قرب مدينة كوباين (عني العرب).
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الطلبـات الذيـن يأتـون إليهـا عبر بلـد تلبـي املعايير القانونيـة
املخصصـة املراعيـة لسلامتهم .ومـن هـذه املعايير املصادقة عىل
الصكـوك الدوليـة لالجئين ،واحرتامهـا ،ووجـود منظومـة فعالـة
للجـوء ،وترشيعـات ،ومؤسسـات خاصـة بهـا أيضـاً .لكـنَّ اإلرشـاد
التوجيهـي لالتحـاد األورويب حـول إجـراءات اللجـوء ُي ِقـ ُّر بفرضيـة
أن السلامة قـد تكـون ضعيفـة ،مـا يعنـي رضورة منـح طالبـي
اللجـوء الفرصـة ألن يب ّينـوا أنهـم ً
فعلا يف خطـر يف أي بلـد ثالـث
آمـن .ومبـا أن معظـم الـدول األعضـاء ال تطبـق هـذا املفهوم عىل
أرض الواقـع اليـوم ،فذلـك يشير إىل موافقتهـا الضمنيـة َّأن جريان
االتحـاد ال ميتلكـون منظومـات جيـدة الفعالية وكافيـة لتلبية أدىن
متطلبـات تصنيفهـا على أنهـا بلـد ثالث آمـن ميكن إعـادة طالبي
اللجـوء إليـه دون إجـراء دراسـة جوهريـة لطلباتهـم.
وقـد ر ّك ْ
ـزت نقاشـات االتحـاد األورويب مؤخـراً على كيفيـة تعزيـز
التعـاون ضمـن دول البلقـان الغربيـة وتركيـا وغريهـا مـن الـدول
حـول مـا يتعلـق باللجـوء والهجـرة .لكن َ ْ
مثـال تركيـا ورصبيا تبني
صعوبـة توسـيع تطبيـق مفهـوم البلـد الثالـث اآلمـن حتـى على
جيران االتحـاد األورويب القريبين منها .فمنذ عـام  ،2011أصبحت
تركيـا واحـدة مـن أكثر البلـدان تلقيـاً لالجئين واسـتضاف ًة لهم يف
العـامل ،وهـي يف طـور بنـاء منظومـة متكاملـة للجـوء .ومـع ذلك،
مـا زال النقـص يعتري تطبيـق القوانين الرتكية الجديـدة وافرتاض
املسـؤولية الكاملـة لحاميـة الالجئين يف تلـك البلاد .وباإلضافـة
إىل ذلـك ،تطبـق تركيـا قيـوداً جغرافيـة على مصادقتهـا التفاقيـة
الالجئين  1951مـا يعنـي أنهـا من ناحيـة القانون الـدويل ما زالت
متتنـع عـن قبـول تويل املسـؤولية الكاملـة لالجئني غير األوروبيني.
ويف غضـون ذلـك ،تبنـت املجـر ترشيعـاً يحـدد البلـدان يف البلقان
الغربيـة مبـا فيهـا على وجـه الخصـوص رصبيـا على أنهـا بلـدان
ثالثـة آمنـة .وهـذه التسـمية تثير التسـاؤل أكثر مـن غريهـا نظراً
ملحدوديـة القـدرات لـدى نظـام اللجـوء الرصيب وتفشي الفجوات
الكبيرة فيـه وذلـك باعتراف املحكمـة العليـا املجرية.

الخالصة

لـن يكـون من املمكـن التقليل مـن الحوافـز الدافعة إىل اسـتمرار
الحركـة إال إذا ُب ِذلَ ْ
ـت جهـود أكثر على املسـتوى الـدويل لتطويـر
معايير اللجـوء وتأمين التعـاون بين كل الـدول على املسـارات
الرئيسـية التـي يسير عليهـا طالبـوا اللجـوء والالجئـون بحثـاً عـن
الحاميـة .وغالبـاً ما يركـز االتحاد األورويب على مصلحته الكربى يف
التعـاون مـع البلـدان الثالثـة فيما يتعلق باللجـوء والهجـرة .لكنَّ
الحصـة األكبر للمصادر ورأس املال السـيايس املسـتثمر يف التعاون
قـد ُيكـ َّرس ،وينبغـي أن يكرس لتعزيـز القدرة على الحامية وذلك
مـن أجـل مواجهـة األولوية الكبيرة املمنوحة حاليـاً إلدارة الحدود
والهجرة.
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وهنـاك ثلاث نواحـي مـن النشـاط املحتمل التـي تتطلـب انتباهاً
خاصـاً .فـأوالً ،هنـاك رضورة لتعزيـز الرتكيز بني الـدول عىل العمل
املقصـد والدول
برشاكـة أصيلـة مبـا يف ذلـك بني الـدول يف منطقـة َ
األصليـة املصـدرة لالجئين ودول العبـور وذلـك بهـدف تأسـيس
القـدرة الحامئيـة وتعزيزهـا ،وتشـجيع جميع الدول دون اسـتثناء
على تـويل زمـام املسـؤولية الكاملـة أمـام ضمان فعاليـة قوانينها
ومؤسسـاتها الخاصـة باللجوء.
ثانيـاً ،البـد مـن تعزيـز االلتـزام على املسـتوى الـدويل لضمان
الوصـول إىل الحلـول الدامئـة .فـإذا بقي الالجئـون يف وضع التهجري
املطـول فإنهـم على األرجح سـيلجؤون بأعداد متزايـدة إىل انتهاج
التحـرك املسـتمر غير النظامي.
أمـا األمـر الثالـث واألخير ،فالبد مـن بناء قنـوات قانونيـة إضافية
وتوسـيعها لتسـتوعب األشـخاص الذيـن ال يجـدون الحاميـة وال
الحلـول يف املـكان املوجوديـن فيـه .فـإذا مل ُتعالَـج مسـألة اإلجبار
على الحركـة بطريقـة اسـتباقية وإيجابيـة ،سـوف تسـتمر أوروبـا
برؤيـة األشـخاص اليائسين املسـتعدين لتحمـل كل املخاطـر مـن
أجـل االنتقـال بطريقـة غري نظامية إىل األمام .وهنـاك أيضاً رضورة
عاجلـة وملحـة ألن تنتهـج أوروبـا مناهـج جامعيـة بعيـدة النظـر
يف التعامـل مـع الحركـة املسـتمرة والحاجـات الحامئية لألشـخاص
املتنقلين إذا مـا أرادت تعزيـز العمـل الفعـال واالسـتمرار يف
منظومـة الحاميـة الدوليـة ككل.
ماديالين غار ِلك garlick@unhcr.org
منسقة قانونية رئيسية ،ورئيسة قسم االستشارات القانونية
ِ
وسياسة الحامية ،قسم الحامية الدولية ،مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني www.unhcr.org

جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن أراء كاتبتها وال متثل
موقف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وال األمم املتحدة.
 .1انظر عىل سبيل املثال:
UNHCR (2005) Convention Plus Core Group on Addressing Irregular
Secondary Movements of Refugees and Asylum-Seekers: Joint Statement by
the Co-Chairs FORUM/2005/7.
www.refworld.org/docid/46b6ee6a2.html
(االتفاقية واملجموعة األساسية حول معالجة الحركات الثانوية غري النظامية لالجئني
وطالبي اللجوء :بيان مشرتك ملنتدى الرؤساء املشاركني.)7/2005/
 .2الطلب رقم  ،09/30696صدر قرار الحكم يف  21يناير/كانون الثاين ،2011
www.refworld.org/docid/4d39bc7f2.html
 .3قضايا مشرتكة  10/C-411و  10/C-439بتاريخ  21ديسمرب/كانون األول ،2011
www.refworld.org/docid/4ef1ed702.html
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اتفاقيات االتحاد األورويب إلعادة القبول
مهدي ريس

أثار استخدام اتفاقيات إعادة القبول نقاشاً بشأن مدى امتثالها للقانون الدويل وال سيام فيام يخص
األحكام املتعلقة بحامية الالجئني وطالبي اللجوء.
تجيــز اتفاقيــات االتحــاد األورويب بشــأن إعــادة القبــول الــدويل إذ ال يــرك للشــخص «املشــتبه بــه» أي فرصــة
بــأن تســمح الدولــة العضــو بدخــول مواطنيهــا أو مواطنــي للتعبــر عــن نفســه بشــكل صحيــح يف غيــاب املراجعــة
دول أخــرى (األجانــب) ممــن ُيعـ َ
ـر عليهــم يف دولــة أخــرى الفرديــة أو عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة لوضعــه.
1
يف مرحلــة العبــور أو يف وضــع إقامــة غــر رشعــي .ورسعــان
مــا أخــذت هــذه االتفاقيــات حيــزاً كبــراً يف عالقــات االتحــاد وتســتلزم هيكليــة اتفاقيــة االتحــاد األوريب إلعــادة القبــول
األوريب مــع البلــدان املجــاورة.
مــن الدولــة املعنيــة إرســال طلــب إعــادة القبــول إىل
الدولــة التــي أىت منهــا مقــدم طلــب اللجــوء حتــى يســتطيع
وبالنســبة للقــادة األوروبيــن ،تســتمد اتفاقيــات إعــادة هــذا الشــخص العــودة إىل هــذه الدولــة التــي قــدم منهــا.
القبــول رشعيتهــا مــن حقيقــة أنهــا مصممــة خصيصــاً ومــع ذلــك ،ال يتضمــن هــذا الطلــب أي معلومــات تحــدد
لتســهيل عــودة األجانــب غــر املرغــوب فيهــم إىل بالدهــم بوضــوح أســباب إعــادة هــذا الشــخص .ونتيجــة لذلــك ،مــن
األصليــة مبــا يتوافــق مــع مبــدأ ســيادة الدولــة .ومــع ذلــك ،املســتحيل معرفــة مــا إذا أتيحــت لطالــب اللجــوء فرصــة
راجــع
تعتقــد الســلطات القانونيــة وبعــض الباحثــن أن اتفاقيــات خــوض إجــراءات منصفــة لتحديــد وضعــه كأن ُي َ
إعــادة القبــول ســواء أكانــت ثنائيــة أم متعــددة األطــراف موقفــه بشــكل فــردي .ويف الواقــع ،أزالــت عــدة دول أعضــاء
ضمــن االتحــاد األورويب تتعــدى عــى قواعــد القانــون الــدويل يف االتحــاد األوريب طالبــي لجــوء باســتخدام إجــراء إعــادة
بشــأن اللجــوء وعــى األخــص منهــا مبــدأ منــع اإلعــادة القبــول الــذي تضمــن رفــض خوضهــم للمراجعــة الفرديــة
القرسيــة الــوارد يف كل مــن االتفاقيــة املتعلقــة بالالجئــن يف انتهــاك للقانــون الــدويل .وهــذا وضــع خطــر إذ يســاعد
لعــام  1951واالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان.
يف رشعنــة إزالــة طالبــي اللجــوء رغــم مبــدأ عــدم اإلعــادة
القرسيــة.

تحديد الوضع
يتعلــق النقــد األول بتعريــف مفهــوم «املهاجــر غــر خطــورة تأثري الدومينو

الرشعــي» الــوارد يف جميــع اتفاقيــات إعــادة القبــول،
فوفقـاً لهــذه االتفاقيــات ،عــى الدولــة املعنيــة إعــادة قبــول
أي شــخص ال يســتويف رشوط الدخــول أو اإلقامــة واجبــة
التطبيــق يف أرايض الدولــة املعنيــة أو مل يعــد مســتوفياً لهــا.
ومتثــل فكــرة «أي شــخص» إشــكالية ألنهــا ال متيــز بــن أنــواع
املهاجريــن الذيــن يجــدون أنفســهم يف وضــع غــر قانــوين يف
البلــد املضيــف مــع احتامليــة تقويــض مبــدأ عــدم اإلعــادة
القرسيــة بشــكل أســايس الــذي مــن املفــرض أن يحمــي
الالجئــن وطالبــي اللجــوء .وال متيــز سياســة إعــادة القبــول
األوروبيــة بــن األجانــب يف األوضــاع غــر القانونيــة ممــن
يســتحقون حاميــة وضعهــم القانــوين وممــن ال يســتحقون
ذلــك.

يف املقابــل ،يفتــح اإلخفــاق يف مراجعــة الوضــع الفــردي
لطالبــي اللجــوء عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة الطريــق
لسلســلة مــن اإلعــادات املســتقبلية إىل دولــة أخــرى .وهــذا
يعنــي أن اتفاقيــات إعــادة القبــول هيئــت الظــروف للــدول
إلزالــة األشــخاص إىل أماكــن ال ميكــن فيهــا ضــان احــرام
حقــوق اإلنســان .وهــذا مــا يعــرف باســم «تأثــر الدومينــو».

ويعــد منــع حــدوث تأثــر الدومينــو معيــاراً مــن معايــر
القانــون الــدويل العــادي ويجــب منعــه أيضــاً يف تنفيــذ
اتفاقيــات إعــادة القبــول .ويف هــذا الصــدد ،تؤكــد لجنــة
الــوزراء يف املجلــس األورويب عــى« :إذا كانــت الدولــة
التــي ســيعود إليهــا الفــرد ليســت وطنــه األصــي ،فــا
يجــب إصــدار أمــر اإلزالــة (إعــادة القبــول) إال إذا كانــت
الســلطات يف الــدول املضيفــة راضيــة عــن هــذا القــرار
وعــاوة عــى ذلــك ،يخيــم الغمــوض عــى ترشيعــات إعــادة بدرجــة معقولــة حتــى ال تزيــل الدولــة التــي أعيــد إليهــا
القبــول وهــو أمــر غــر قانــوين عــى ضــوء قانــون اللجــوء الفــرد إىل بلــد ثالــث حيــث قــد يتعــرض لخطــر حقيقــي»2.
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وال يراعــي نــص اتفاقيــة االتحــاد األورويب إلعــادة القبــول
رضورة منــع تأثــر الدومينــو .بــل عــى العكــس ،يفتــح ذلــك
النــص املجــال بعبــارة «البلــد الثالــث اآلمــن» ألي فــرد أعيــد
إىل وطنــه األصــي أو بلــدان العبــور لخطــر تعرضــه ملعاملــة
غــر إنســانية أو مهينــة.
ولنأخــذ عــى ذلــك مثــال اتفاقيــة إعــادة القبــول بــن
االتحــاد األوريب وتركيــا املوقعــة يف ديســمرب/كانون األول
 .2013إذ تنــص عــى «إعــادة القبــول [يف تركيــا] للمهاجريــن
غــر الرشعيــن الذيــن دخلــوا أراضيهــا ليعــروا منهــا إىل
أوروبــا» .فاالتفاقيــة تلــزم الســلطات الرتكيــة ليــس عــى
اســرداد مــن يحملــون الجنســية الرتكيــة فحســب بــل
األجانــب غــر الرشعيــن أيضــاً الذيــن عــروا مــن خــال
وســرحل حينهــا هــؤالء
أراضيهــا إىل االتحــاد األورويب.
ُ
األجانــب إىل بالدهــم األصليــة.
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وتعــد تركيــا مثــاالً واضحــاً يف هــذا الصــدد إذ أبرمــت
اتفاقيــات ثنائيــة مشــابهة التفاقيــة إعــادة القبــول التــي
أبرمتهــا مــع االتحــاد األوريب مــع عــدة دول أخــرى مثــل
ســوريا وروســيا وأوزباكســتان ومــر ونيجرييــا ومــا زالــت
تتفــاوض مــع دول أخــرى مثــل الصــن والهنــد وإيــران
والعــراق واملغــرب وباكســتان .وبعــض هــذه الــدول معــروف
عنهــا بــا مباالتهــا بالحقــوق األساســية للمهاجريــن ذوي
األوضــاع غــر القانونيــة.

وللتصــدي لهــذا الوضــع ،ذكــر مفــوض املجلــس األورويب
لحقــوق اإلنســان أن هــذا النــوع مــن االتفاقيــات عندمــا
« ُيعـ َرض كجــزء مــن سياســة إدارة الهجــرة» طريقــة «تفســد
املبــادئ التــي نــص عليهــا القانــون الدويل»4 .ويدعــم الربملــان
األورويب هــذا النهــج ويــرح بــأن «مثــة خطــراً بــأن تشــكل
اتفاقيــات إعــادة القبــول تهديــداً مبــارشاً أو غــر مبــارش
عــى حقــوق اإلنســان لطالبــي اللجــوء أو للمهاجريــن ذوي
5
وهــذا مــن األحــكام الخطــرة يف االتفاقيــة ألن الغالبيــة األوضــاع غــر القانونيــة».
العظمــى مــن األجانــب الذيــن عــروا تركيــا هــي مــن
طالبــي اللجــوء األفغــان أو الســوريني أو العراقيــن الفاريــن ويعكــس هــذا الفــراغ القانــوين فيــا يخــص حقــوق اإلنســان
مــن االضطهــاد يف بالدهــم األصليــة .ووفقـاً ألوكتــاي دراكان ،الــذي يخيــم عــى هيــكل اتفاقيــات إعــادة القبــول الرتكيــز
مديــر املنظمــة غــر الحكوميــة املعنيــة بحقــوق الالجئــن املتزايــد عــى الجوانــب األمنيــة إلدارة الهجــرة غــر الرشعيــة
يف تركيــا« :ســيكون عــدد ال يســتهان بــه مــن األفــراد عــى حســاب نهــج واســع النطــاق قائــم عــى مبــدأ تشــارك
املعاديــن [مبوجــب اتفاقيــة إعــادة القبــول بــن االتحــاد املســؤولية ويتســم بالرتكيــز الشــديد عــى الجانــب اإلنســاين
األوريب وتركيــا] مــن الالجئــن الذيــن يحتاجــون الحاميــة لتنظيــم هــذه الظاهــرة بالغــة التعقيــد.
الدوليــة التــي ال يحصلــون عليهــا مــن دول االتحــاد األورويب
 ...وهنــاك خطــر يف أن تعيــد تركيــا بدورهــا املهاجريــن» 3 .مهدي ريس raismehdi@hotmail.fr
خبري يف العالقات الدولية ،القانون الدويل وسياسة الهجرة.

إعادة القبول

ليســت اتفاقيــة إعــادة القبــول بــن االتحــاد األوريب وتركيــا
حالــة منعزلــة .بــل ميكــن تطبيــق مثــال تركيــا عــى جميــع
الــدول التــي تتفــاوض عــى إبــرام اتفاقيــات إعــادة القبــول
مــع االتحــاد األوريب و/أو أبرمــت بالفعــل هــذا النــوع مــن
االتفاقيــات.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يشــجع االتحــاد األوريب تأثــر الدومينــو
عندمــا يدعــو رشكاءه امللتزمــن باتفاقيــات إعــادة القبــول
مــع االتحــاد األوريب إلبــرام اتفاقيــات مامثلــة مــع دول
نشــئ بذلــك
أخــرى مــن أوطــان املهاجريــن األصليــة ل ُي ِ
شــبكة مــن إعــادة القبــول قــد تســاعد عــى توســيع مجــال
العــودة القرسيــة «للمهاجريــن غــر الرشعيــن» مبــن فيهــم
طالبــي اللجــوء الذيــن قــد يتعرضــون لخطــر العــودة إىل
االضطهــاد.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-05-351_fr.htm?locale=EN .1
Committee of Ministers of the Council of Europe (2005), Twenty .2
guidelines on forced return www.refworld.org/docid/42ef32984.html
(عرشون إرشاداً توجيهياً للعودة القرسية)
http://tinyurl.com/LeFigaro-Durukan-statement .3
Council of Europe (2010) Criminalisation of Migration in Europe: .4
Human Rights Implications
(تجريم الهجرة يف أوروبا :مضموناتها عىل حقوق اإلنسان)
http://tinyurl.com/CoE-CriminalisationMigration
[غري متاح باإلسبانية أو العربية]
Cassarino, J-P (2010) La politique de réadmission dans l’Union .5
européenne, Directorate-General for the Internal Affairs of the Union
(سياسة إعادة القبول يف االتحاد األورويب)
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425632/IPOLLIBE_ET%282010%29425632_FR.pdf
[متاح بالفرنسية فقط]
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وجهة نظر ضابط خفر السواحل :تعزيز الهجرة من خالل القنوات الرشعية

كونستانتينوس كاراغاتسوس

نظراً إىل عدم قدرتنا دامئا عىل إنقاذ الالجئني أو املهاجرين ألسباب اقتصادية املعرضني للمخاطر عىل
الحدود البحرية لالتحاد األورويب ،يجب بذل الجهود لتعزيز القنوات القانونية للمهاجرين إىل أوروبا
وملنع استغالل الالجئني واملهاجرين عىل يد الشبكات اإلجرامية املنظمة.
يف عام  1994عُ ِّينت بوصفي مالزم بحري يف خفر السواحل
اليونانية حيث كنا نتعامل مع كل من الالجئني واملهاجرين ألسباب
اقتصادية عىل جزيرة ليسفوس التي ال تبعد أكرث من عرشة أميال
بحرية عن الساحل الرتيك .وكانت الغالبية العظمى من تدفقات
الهجرة املختلطة آنذاك من املهاجرين ألسباب اقتصادية ومعهم
الجئني بأعداد أقل .ويف اآلونــة األخــرة ،زادت أعــداد الالجئني
الوافدين إىل أوروبا زيادة كبرية َّ
وشكل الالجئون أغلبية تدفقات
الهجرة املختلطة.
وليست الهجرة التي تحدث منذ سنوات عديدة وال ُيتوقع انتهائها
يف القريب العاجل املشكلة الحقيقية التي تواجهها أوروبا حال ًيا
ولكن تكمن مشكلة أوروبا الحقيقية يف الهجرة بطرق غري قانونية
أي الهجرة غري الرشعية .وتضمن منطقة شنغن يف أوروبا حرية

التنقل واألمن والعدالة للمواطنني األوروبيني والجنسيات األخرى
التي تدخلها بطرق مرشوعة .لكنَّ رعايا البلدان الثالثة اآلخرين
يحصلون عىل املساعدة من الشبكات اإلجرامية املنظمة لدخول
منطقة شنغن بطرق غري قانونية وهي شبكات ليست قامئة يف
أوروبا بل يف أوطان املهاجرين األصلية .ونحن ال نستطيع جعل
الهجرة غري الرشعية قانونية ،إال أننا قادرون عىل تعزيز الهجرة من
خالل القنوات الرشعية وتحويلها إىل هجرة منظمة.

حل قانوين

لقد عملت يف مجل الهجرة والحدود البحرية لعرشين عاماً
تعاملت خاللها مع الالجئني واملهاجرين االقتصاديني «عىل الواجهة
األوروبية» وكنت مديراً يف مديرية حامية الحدود البحرية التابعة
لوزارة الشؤون البحرية والشحن اليونانية وعملت بوصفي محل ًال

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /أ داماتو

حوايل  186شخصاً بعد إنقاذهم من قارب تهريب مكتظ وهم من نيجرييا وباكستان ونيبال وأثيوبيا والسودان وماليزيا وسوريا يُن َقلون إىل سفينة بحرية إيطالية
ضمن حملة عملية ماري نوسرتوم ،مارس/آذار .2014
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تشغيلياً لدى هيئة االتحاد األورويب للحدود الخارجية (فرونتكس)
َ
وش ُ
هدت املشاكل املرتبطة بالهجرة يف أوروبــا لعقود .ولدي
اقرتاح واحد لحل هذه املشكلة وهو عزل الالجئني واملهاجرين
االقتصاديني عن الشبكات اإلجرامية املنظمة بوضع إجراءات
لتحديد وضع اللجوء (لالجئني) ومنح تصاريح إقامة (للمهاجرين
االقتصاديني) يف سفارات االتحاد األورويب يف بعض البلدان الثالثة.
وقد يبدو هذا االقرتاح من الوهلة األوىل عمال مجازفاً يخفي
مخاطر وتحديات غري متوقعة عند تنفيذه مثل تحدي متييز
الالجئ عن املهاجر االقتصادي .ولكننا نقوم بذلك فعلياً يف االتحاد
األورويب مبساعدة املسؤولني عن عمليات فرز األفراد واملحققني
واملرتجمني الفورين ،الخ .ونحن بحاجة لرتتيب بنية تحتية مالمئة
ووضع إجراءات يف السفارات أيضاً بجانب توفري موظفني ذوي
خربات مناسبة ملثل هذه املهمة.
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هذا الطلب ،فستكون هناك فرصة لنقله إىل تلك الدولة األوروبية
بطريقة رشعية .وبهذه الطريقة يتجنب الالجئ مخاطر خوض
رحلة طويلة إىل أوروبا ولن يتعرض لالستغالل عىل يد الشبكات
اإلجرامية خارج أوروبا أو داخلها ولن يخاطر بحياته يف البحر
األبيض املتوسط أو عىل الحدود الربية.
والالجئون األولوية الرئيسية لدى أوروبا ،ومع ذلك ميكن تطبيق
السياسة نفسها (تعزيز القنوات الرشعية للهجرة) عىل املهاجرين
االقتصاديني مع اختالف أسايس واحد وهو تعزيز آلية االتحاد
األوريب إلعادة املهاجرين الذين انتهت تأشريات دخولهم أو دخلوا
االتحاد األوريب بطريقة رشعية .وال يجب أن ُي َ
ؤخذ هذا اإلجراء
بانطباع َّأن أوروبا «تؤصد أبوابها» أمام االقتصاديني ولكنه يرسل
بدالً عن ذلك رسالة مفادها رضورة تنظيم هجرة املهاجرين
ألسباب اقتصادية أيضاً حتى يتمتعوا بامتيازات الحرية واألمن
والعدالة مثل األوروبيني أنفسهم.

وخشية أن متثل هذه السياسة «عامل جذب» ملزيد من الالجئني
واملهاجرين االقتصاديني إىل أوروبا ،يجب وضع معايري محددة ولن تعود هذه السياسة بنتائج فورية ،بل ستحتاج وقتاً لتؤيت
كتلك التي وردت يف جدول األعامل األورويب بشأن الهجرة  2015.1مثارها .ومع ذلك ،حتى اآلن مل يعالج االستخدام الحرصي إلجراءات
ويوجد بالطبع صعوبات ينبغي التغلب عليها ،لكنَّ املهاجرين القمع وإنفاذ القانون مشكلة الهجرة وال ُيتو ّقع منه ذلك.
بجميع أنواعهم يدخلون أوروبا يف جميع األحوال بطرق غري رشعية
باآلالف ويخاطرون بحياتهم يف البحر ويعرضون أنفسهم لالستغالل كونستانتينوس كاراغاتسوس kkaragatsos@yahoo.com
عميد بحري يف خفر السواحل اليونانية (متقاعد) وعضو مشارك
عىل يد الشبكات اإلجرامية املنظمة حتى يصلوا وجهتهم.
يف منظمة الحدود العاملية (بوردربول) www.borderpol.org
أ َّما إذا متكن الالجئ من التوجه إىل أقرب سفارة أوروبية من
http://tinyurl.com/EuropeanAgendaMigration .1
موطنه والتقدم بطلب اللجوء هناك وحصل عىل املوافقة عىل

معالجة طلبات اللجوء خارج أرايض الدولة

سارة ليونارد وكريستيان كاونريت

تتجدد املناشدات بشأن إنشاء مراكز ملعالجة قضايا اللجوء خارج االتحاد األوريب ،لكن مثة اعرتاضات
وعوائق كثرية تواجه ذلك املرشوع.
يف نوفمــر /ترشيــن الثــاين  2014أثــار وزيــر الداخليــة األملــاين
تومــاس دمياتســري فكــرة تأســيس مراكــز للرتحيــل واملغــادرة يف
دول العبــور األساســية يف شــال أفريقيــا ،حيــث ميكــن أن تقــدم
ـي طالــب اللجــوء مــن
طلبــات اللجــوء و ُتعالَـ ُـج هنــاك ،فــإذا ُأع ِفـ َ
رشط الوجــود عــى األرض األوروبيــة لتقديــم طلبــه مــن خــال
توفــر خدمــة معالجــة طلبــات اللجــوء خــارج أوروبــا ،ســوف
يخفــف ذلــك مــن عنــاء اضط ـرار طالبــي اللجــوء مــن تجشــم
رحلــة خطــرة ومكلفــة عــر البحــر األبيــض املتوســط إىل أوروبــا.

وفكــرة معالجــة طلبــات اللجــوء خــارج أرايض الدولــة ليســت
فكــرة جديــدة بــل ظهــرت هــذه الفكــرة يف عــام  1986عندمــا
أقـ ّرت الدمنــارك مقرتحـاً لقـرار إىل الجمعيــة العموميــة يف األمــم
املتحــدة بشــأن إنشــاء مراكــز لألمــم املتحــدة ،حيــث ميكــن
تقديــم طلبــات اللجــوء ومعالجتهــا وإعــادة توطــن الالجئــن
بالتنســيق بــن الــدول .ثــم بعــد عــدة ســنوات مــن ذلــكُ ،أعيــد
النظــر يف قضيــة تأســيس مراكــز معالجــة الطلبــات األوروبيــة يف
الجلســات التشــاورية العابــرة للحكومــة حــول الهجــرة واللجــوء
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والالجئــن بعــد مبــادرة قدمتهــا هولنــدا .وأ ّيــدت الحكومــة والفحــص للتأكــد مــن أهليــة طالبــي اللجــوء وقابليــة نقلهــم
الدمناركيــة أيضــا فكــرة االســتقبال يف املنطقــة خــال الرئاســة إىل االتحــاد األورويب أو إىل البلــدان اآلمنــة يف منطقــة األصــل
الدمناركيــة ملجلــس االتحــاد األورويب يف عــام ،2001
مــن أجــل الحصــول عــى صفــة الالجــئ الكاملــة.

ويف عــام  2003قدمــت الحكومــة الربيطانيــة املقــرح األكــر اختبار الفكرة خارج أوروبا

تفصيــ ًا حــول مــا يتعلــق مبعالجــة الطلبــات خــارج أرايض
الــدول ليكــون جــزءا مــن رؤيــة جديــدة نحــو الالجئــن .وضــم
املقــرح عــدة تدابــر تهــدف إىل تحســن إدارة اللجــوء عــى
املســتوى العاملــي ،واقــراح إنشــاء مراكــز معالجــة انتقاليــة
لطالبــي اللجــوء خاصــة عــى مســارات االنتقــال إىل االتحــاد
األورويب .وكان االقــراح أيض ًــا متكــن تلــك املراكــز مــن الحصــول
عــى التمويــل مــن الــدول املشــاركة ومــن موازنــة االتحــاد
األورويب أيض ًــا إن أمكــن .وهــذا يعنــي إعــادة توطــن األشــخاص
ممــن ُينحــوا صفــة الالجــئ يف االتحــاد األورويب عــى أســاس
الحصــص يف حــن ُيعــا ُد أصحــاب الطلبــات املرفوضــة إىل
وحــ ِّددت عــدة دول يف التقاريــر اإلعالميــة
بالدهــم األصليــةُ .
لتكــون الــدول املســتضيفة املحتملــة ملراكــز معالجــة طلبــات
الالجئــن االنتقاليــة منهــا :ألبانيــا وكرواتيــا وروســيا وتركيــا
وأوكرانيــا وإيــران والصومــال واملغــرب.

ونوقــش املقــرح يف مختلــف اجتامعــات االتحــاد األورويب
،2003وعــرت حكومــات بعــض دول األعضــاء
يف أوائــل عــام
ّ
يف االتحــاد األورويب عــن اهتاممهــا للمقــرح ،يف حــن أبــدت
أط ـراف ُأخــرى شــكوكها بــل انتقاداتهــا للمــروع خاصــة منهــا
حكومتــي أملانيــا والســويد .وأبــرزت أيضــا تقاريــر الصحفيــن
واملنظــات غــر الحكوميــة عــى القضايــا القانونيــة واألخالقيــة
واملاليــة التــي يكتنــف عليهــا املقــرح .وملواجهــة مثــل هــذه
االنتقــادات ،تخلــت الحكومــة الربيطانيــة يف يونيو/حزيــران
عــام  2003عــن خطتهــا ملعالجــة طلبــات اللجــوء خــارج أرايض
الــدول.
ــض مــدة طويلــة قبــل ظهــور فكــرة اللجــوء
ومــع ذلــك مل َت ِ
خــارج أرايض الــدول عــى الســطح ،فبعــد وقــوع حادثــة
تل ّقــت انتقــادات كثــرة يف منتصــف عــام  1 2004اقــرح وزيــر
الداخليــة األملــاين أوتــو شــييل الــذي كان قــد انتقــد ســابقاً
املــروع الربيطــاين قبــل عــام مــن ذلــك إنشــاء مناطــق آمنــة
مم ّولــة مــن االتحــاد األورويب يف شــال أفريقيــا .ثــم ُف ِّصلــت
أفــكاره أكــر يف ورقــة عمــل بعنــوان الحاميــة الف ّعالــة لالجئــن:
«محاربــة الهجــرة غــر القانونيــة» .واقرتحــت هــذه الورقــة
االســتمرار يف منــع طالبــي اللجــوء والهجــرة يف البحــر األبيــض
املتوســط ،وإعادتهــم إىل مراكــز معالجــة طلبــات اللجــوء خــارج
أرايض االتحــاد األورويب حيــث ســوف ُتجــرى عمليــة الفــرز

ليســت مراكــز االنتقــال أو مراكــز معالجــة الطلبــات التــي
نوقشــت خــال الســنوات املاضيــة نفســها يف كل مــكان مــن
ناحيــة املوقــع واملقــرح ووظائــف تلــك املراكــز .ومــع ذلــك،
عــى أرض الواقــع ،مل يكــن هنــاك أي معالجــة لطلبــات اللجــوء
خــارج أرايض الدولــة يف االتحــاد االورويب وال يف أي دولــة عضــو
فيهــا .وعــى النقيــض مــن ذلــك ،هنــاك بعــض الــدول خــارج
االتحــاد األورويب التــي لديهــا خــرات يف التعامــل مــع قضايــا
اللجــوء خــارج أراضيهــا خاصــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
وأســراليا.
فقــد ن ّفــذت الواليــات املتحــدة األمريكيــة نظامــاً ملعالجــة
طلبــات اللجــوء خــارج أراضيهــا ،وذلــك مــن أجــل التصــدي
ألفــواج طالبــي اللجــوء القادمــن مــن هاييتــي يف الثامنينيــات
والتســعينيات .ثــم مــن عــام  1981وحتــى هــذه اللحظــة،
اعرتضــت قــوارب خفــر الســواحل القــوارب التــي كانــت تنقــل
طالبــي اللجــوء مــن هاييتــي ،ثــم أجــرت املقابــات معهــم
يف مراكــب خفــر الســواحل ذاتهــا ،وذلــك مــن أجــل التأكــد
مــن أهليتهــم لصفــة اللجــوء .ومنــذ عــام ُ 1994ن ِق َ
ــل طالبــو
اللجــوء الهايتيــون املمنوعــون مــن الدخــول إىل مركــز احتجــاز
مؤقــت يف القاعــدة البحريــة األمريكيــة يف خليــج غوانتنامــو،
وذلــك مــن أجــل االســتامع األويل ملطالــب لجوئهــم .ويف العــام
ذاتــه ،أبرمــت اإلدارة األمريكيــة اتفاقــات مــع جامايــكا ومــع
األت ـراك ومــع جــزر ُ
كايكــس مــن أجــل تحديــد صفــة اللجــوء
الدائــم عــى أراضيهــا بالنســبة إىل طالبــي اللجــوء الهاربــن مــن
هاييتــي .وكانــت جميــع جلســات االســتامع خاضعــة لرقابــة
مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن ،وانتهــت
السياســة فــور تغيــر الوضــع الســيايس يف هاييتــي يف منتصــف
التســعينيات.

أمــا أســراليا فقــد أطلقــت مــا ُيس ـ ّمى بالحــل الهــادئ الــذي
عُ ــرف فيــا بعــد باســراتيجية الهــادئ يف عــام  2001والتــي
مبوجبهــا كان طالبــو اللجــوء ا ُملعرتَضــن يف البحــر عــى القــوارب
غــر املرخــص بهــا ُينقلــون إىل مراكــز ملعالجــة طلباتهــم بعيــدا
عــن الــر األســرايل يف جزيــرة نــاورو ومانــوس يف بابواغينيــا
الجديــدة يف املحيــط الهــادئ .وكانــت املنشــآت خــارج الــر
األســرايل ُتــدار مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة بدعــم مــن
رشكــة أمنيــة خاصــة ،ومــع أن الحكومــة األســرالية أنهــت حــل
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الهــادئ يف عــام  2008إال أنــه ُأع ِلــنَ عــن العــودة إىل معالجــة فيما يتعلـق بإجـراءات اللجـوء .وينسـحب األمـر نفسـه على
طلبــات اللجــوء خــارج الــر األســرايل يف أغســطس/آب  ،2012ظـروف االسـتقبال بالنسـبة لطالبـي اللجـوء.
2
وثبــت بأنهــا مثــرة للجــدل بــل تعرضــت للطعــن يف املحاكــم.
َّ
واألمـر الثـاين هـو أن معالجـة طلبـات اللجـوء خـارج دولـة
املزايا واملشكالت والتحديات
اللجـوء تثير مسـألة أخالقيـة حساسـة .فلا أحـد ينكـر أن
ـي بأهميـة واهتمام
يذهــب الذيــن يؤيــدون إىل إنشــاء معالجــة خــارج أرايض معالجـة الطلبـات خـارج األرايض قـد َح ِظ َ
الدولــة لطلبــات اللجــوء إليهــا بالــرأي بــأن هــذه الطريقــة لـدى الحكومـات التـي تسـعى إىل الحـد مـن أعـداد الالجئين
لهــا كثــر مــن املزايــا مقارنــة مبعالجــة الطلبــات مبــارشة يف وطالبـي اللجـوء ومنعهـم من الوصـول إىل أراضيهـا .وباإلضافة
أوروبــا .وأول هــذه املزايــا أنهــا ســوف تحــدُّ مــن الحاجــة إىل ذلـك ،هنـاك بعـض التدابير املتخـذة مـن اجل ضمان بقاء
إىل ُّ
تجش ِــم طالبــي اللجــوء عنــاء الســفر يف رحــات خطــرة طالبـي اللجـوء يف بالدهـم أو العودة إىل أي بلـد خارج االتحاد
وطويلــة للوصــول إىل أوروبــا ،وهــذا ســوف ينقــذ أرواح األورويب مـن أجـل معالجـة لجوئهـم وهـذا مـا سـوف ُينظـ ُر
النــاس باإلضافــة إىل تخفيــف املنافــع التــي تكســبها املنظــات إليـه على أنـه محاولـة يف نقـل املسـؤولية إىل الـدول األخـرى
والجامعــات اإلجراميــة املنظمــة التــي تعمــل عــى تهريــب خاصـة بالنسـبة لألشـخاص الذيـن ُت ُ
رفـض طلبـات لجوئهـم.
طالبــي اللجــوء واملهاجريــن إىل البلــدان األوروبيــة .وباإلضافــة وهـذه القضيـة متثـل مشـكلة خاصـة إذا مـا نظرنـا إىل قضيـة
إىل ذلــك ،ســوف مينــح هــذا الحــل حاميــة لطالبــي اللجــوء يف تـدين الظـروف املعيشـية واالقتصاديـة ،وعدم وجـود الخربة يف
بلــد قريــب مــن بلدهــم األصليــة ،وهــذا مــا ســيكون لديــه مجـال اللجـوء وإمكانـات االسـتقبال لـدى الـدول التـي ميكـن
ميــزة كبــرة بالنســبة لألشــخاص الذيــن يرغبــون يف النهايــة إنشـاء مراكـز معالجـة طلبـات اللجـوء فيهـا.
بالعــودة يف نهايــة املطــاف إىل ديارهــم .وســيكون مــن شــأن
تأســيس منظومــة مشــركة عــى مســتوى االتحــاد األورويب وأخيراً هنـاك كثير من التحديـات العملية املتأصلـة يف معالجة
ملعالجــة قضايــا اللجــوء خــارج أوروبــا أن يعــود مبنافــع كثــرة قضايـا اللجـوء خـارج دول اللجـوء .ومـن املحتمـل جـداً أن
مبــا يف ذلــك رفــع كفــاءة اســتخدام املــوارد مثــل الخــرات تكـون مكلفـة جـداً وأن تسـتنزف املـوارد ،ومـن ذلـك على
واملوظفــن وال ُبنــى التحت ّيــة ،باإلضافــة إىل توحيــد منظومــة سـبيل املثـال أنهـا سـتطلب مـن مرافـق االسـتقبال أن تلبـي
ِّ
تقريــر وضــع الالجئــن
والبــت يف طلباتهــم عــر االتحــاد بعـض املعايير الكافيـة فيام يتعلـق باإلصحاح واملـاء والكهرباء
األورويب.
وغريهـا.
لكـنَّ معالجـة طلبـات اللجـوء خـارج بلـد اللجـوء وذلـك
حسـب نوعهـا تثير عـدداً مـن التحديـات واملشـكالت وبعضهـا
كبير جـداً ،وأول هـذه املشـكالت تتعلـق بالقضايـا القانونيـة
الناشـئة منهـا .املشـكلة األوىل تتعلـق باحتمال انتهـاك الحـق
املنصـوص عليـه يف اإلعلان العاملي لحقوق اإلنسـان الذي ينص
على حريـة اللجـوء يف الـدول ُ
األخـرى هربـاً مـن االضطهـاد.
وهنـاك مشـكلة ُأخـرى تظهـر تتعلـق باحتمال انتهـاك مبـدأ
منـع اإلعـادة القرسيـة لالجئين وهـو حـق طالبـي اللجـوء يف
عـدم إعادتهـم إىل املـكان الـذي ميثـل تهديـداً على حريتهـم
أو حياتهـم .وبالنظـر إىل سـجالت حقـوق اإلنسـان يف كثير مـن
ـس فيهـا مراكـز العبـور
الـدول العابـرة يف الـدول التـي ُت َّ
ؤس ُ
ملعالجـة طلبـات الالجئين ،ليـس مـن الواضـح بعد كيـف ميكن
تقديـم الضامنـات بعـدم اإلعـادة القرسيـة ،وذلـك ألن اإلعـادة
القرسيـة املبـارشة ممنوعـة باإلضافـة إىل اإلعـادة القرسيـة غير
املبـارشة وذلـك وفقـاً التفاقيـة الالجئين .وأخيراً ،هنـاك بعـض
العوائـق اإلجرائيـة الكبيرة مثـل تحديـد القواعـد اإلجرائية التي
سـوف تنطبـق يف حالـة كان هنـاك خالفـات بني الـدول األعضاء

ورغـم وجـود اقتراح آخـر يجسـد تفسيراً متسـاه ًال للتعامـل
الخارجـي مـع طلبـات اللجـوء عـن طـرق إنشـاء مخيمات
للالجئين برعايـة االتحـاد األورويب يف تركيـا ،بالتزامـن مـع
إعـادة توطين واسـع النطـاق ،كانـت النظـرة السـابقة للمراكز
الخارجيـة للتعامـل مـع طلبـات اللجـوء لالتحـاد األورويب على
أنهـا ال ميكـن أن تكـون حقيقـة يف املسـتقبل القريـب نظـراً
لكثرة املشـكالت املتأصلـة لذلـك املفهـوم.
سارة ليونارد s.l.leonard@dundee.ac.uk
محاضة رئيسية يف العلوم السياسية يف جامعة دندي
ِ
كريستيان كاونريت c.kaunert@dundee.ac.uk

بروفيسورة السياسة الدولية ،جامعة دندي

www.dundee.ac.uk

 .1حادثة قارب كاب أنامور التي شهدت طرد مجموعة من طالبي اللجوء من إيطاليا بعد
إنقاذهم من البحر األبيض املتوسط www.unhcr.org/4101252e4.html
 .2انظر مايك ف« .العودة إىل الحل الودي» ،نرشة الهجرة القرسية العدد ،44
www.fmreview.org/ar/detention/mckay
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املرور عرب اليونان
إىل حني الفتح الجزيئ للحدود مع البلقان يف صيف  ،2015كانت
باتراس  -ثالث أكرب مدينة وميناء يوناين  -ميناء العبور الرئييس
للمهاجرين غري النظاميني املتوجهني إىل إيطاليا وبقية بلدان أوروبا.
ويف  ،2011أتاح نقل امليناء إىل الجزء الجنويب من املدينة ملئات
الالجئني واملهاجرين فرصة االنتقال إىل منطقة صناعية مهجورة
أمام امليناء الجديد مبارشة .وغالباً ما يشغل االفغان والصوماليون
رص الالجئون واملهاجرون عىل مغادرة اليونان والسفر إىل
فح ُ
هذه املصانع الخاوية املقابلة للميناء يف انتظار الفرصة للتسلل ِ
تحت شاحنة والصعود عىل ظهر ع َّبارة متوجهة إىل إيطاليا.
البلدان األوروبية األخرى أمر واضح متاماً .وسواء أكانوا وافدين
جدد أم ينتظرون االستجابة لطلبات لجوئهم التي سبق أن قدموها
ومن بني هؤالء الوافدين الجدد ،يختار معظمهم (غالباً من أو كانوا يواجهون االحتجاز أو دخلوا حتى يف النطاق غري النظامي
األفغان) عدم تقديم طلب لجوء فكل آمالهم أن يغادروا البالد وبالتايل ال يستطيعون مغادرة البالد بطرق مرشوعة ،يشء واحد
بصورة غري مرشوعة قبل تاريخ انتهاء صالحية أوراقهم املمنوحة يوحدهم وهو التوق املستمر ملغادرة اليونان.
لثالثني يوماً فقط دون ترك أي أثر (أو بصمة إصبع) .وبعد انتهاء
هذه املدة ،سيصبح وجودهم يف البالد غري رشعي ورمبا يواجهون ماركو موجياين soas.ac.uk@584186
طالب دكتوراه ،ك ِّلية الدراسات الرشقية واإلفريقية ،جامعة لندن
االحتجاز.
و ُيط ِّبق نظام اللجوء اليوناين إجراءات مختلفة حسب جنسية
مقدم الطلب والفرتة التي تقدم فيها بطلب اللجوء .ومنذ ديسمرب/
كانون االول  ،2014كان السوريون قادرون عىل االستفادة من
إجراء الفحص الرسيع الذي يتيح لهم الحصول عىل رد يف اليوم
نفسه .وليس غريباً أن يولِّد ذلك االستياء بني طالبي اللجوء.

www.soas.ac.uk

الالجئون يف رصبيا :يف الطريق نحو حياة أفضل

ماشا فوكتشيفيتش ويلينا مومريوفيتش ودانكا بوريتش

عرب أكرث من  450ألف شخص رصبيا منذ بداية عام  2015ولحني منتصف نوفمرب /ترشين الثاين يف العام
نفسه .ومع ذلك ،كانت األرقام كبري ًة أيضاً يف عام  2014ومتزايدة.
كانـت هنـاك ثالثـة أماكـن إليـواء الالجئين العابريـن مـن خلال
بلجـراد العاصمـة الرصبيـة يف عـام  ،2014وكانـت هنـاك أيضـاً
خمسـة مراكـز للجـوء بالنسـبة لألشـخاص الذيـن كانـوا يرغبـون
بالتقـدم بطلـب للجـوء يف رصبيـا ذاتهـا .لكـن القـدرات مل تكـن
كافيـة ذلـك َّأن أكثر مـن  2500شـخص كانـوا يدخلـون رصبيـا
يوميـاً .وكان مـا يصـل عددهم إىل  600شـخص مبـن فيهم عائالت
بأطفالهـا ينامـون يف الحديقـة العامـة قـرب محطـة الحافلات
الرئيسـية .وكان مجلـس مدينـة بلجـراد يوفـر لهـم املـاء والخيـام
باإلضافـة إىل بعـض املسـتلزمات األساسـية للنظافـة الشـخصية.
وكانـت املنظمات غير الحكوميـة الرصبيـة ومواطنـو بلجـراد
يجلبـون الطعـام واملالبـس لهـم يوميـاً .ومل ميكـث غالبيـة هـؤالء
األشـخاص يف رصبيـا أكثر مـن بضعـة أيـام.
وتشير دراسـةُ 1أ ِعـدّ ْت يف عـام  2014إىل السمات األساسـية
التـي تصـف الالجـئ التقليـدي الـذي يـأيت إىل رصبيـا ،فهـذا
الالجـئ هـو رجـل يصـل عمـره  27عامـاً .وغالبـاً غير متـزوج

يسـافر وحـده ،أكمـل دراسـته نهايـة املرحلـة الثانويـة وغـادر
عائلتـه التـي بقيـت يف بلـده األصلي .ورمبـا أمضى حوايل سـنة
يتنقـل فيهـا مـن بلـد إىل آخـر سـعياً إىل حيـاة أفضـل .ومتثـل
فئـة الرجـال  %90مـن الالجئين يف رصبيـا ،أمـا فيما يتعلـق
بالحالـة االجتامعيـة فلـم يكـن أكثر مـن الثلـث متزوجـاً .ومن
جهـة أخـرى ،كانـت النسـاء اللـوايت يسـعون للجـوء يف أوروبـا
متزوجـات يف ُثل َثـي الحاالت .أما بالنسـبة لألرامل من الجنسين
وا ُمل َط ّلقـون وا ُمل َط ّلقـات فليسـت هـذه الفئـة مـن الحـاالت
الشـائعة .وكان نصف عدد هؤالء الالجئني دون سـن السادسـة
والعرشيـن .ومعظمهـم كان مـن مسـتوى تعليمـي مرتفـع
وكذلـك كانـت مهنهـم مختلفة بدرجـة كبرية .وكان من السـهل
جـداً أن تلتقـي بالجـئ طبيـب أو مهنـدس أو معلـم أو طالـب
أو ميكانيكي أو عامـل يومـي .لكنَّ هذا التنـوع مل يكن موجوداً
إال بين الذكـور ،أمـا بالنسـبة لإلناث فكـنَّ  ،يف معظـم الحاالت،
ربـات للبيوت أو ُمعلامت أو طالبات .وكان املسـتوى التعليمي
للنسـاء مكافئـاً للمسـتوى الـذي تلقـاه الرجـال ،لكنـه على مـا
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يبـدو مل يكـن هنـاك توازنـاً بين الذكـور واإلنـاث فيما يتعلـق
بفـرص العمـل يف بلدانهـم األصليـة.
يـأيت معظـم الالجئين الواصلين إىل رصبيـا مـن سـوريا (تقريبـاً
 )%50يتبعهـم إىل حـد قريـب الصوماليـون واألفغـان .ومـع
ذلـك ،هنـاك أشـخاص قادمـون مـن بلـدان أخـرى مثـل إرترييا
والسـودان ،والجزائـر ،والعـراق ،وإيـران ،ونيجرييـا ،وباكسـتان،
وغانـا ،وبنجالديـش ،ومصر ،وفلسـطني ،وأثيوبيـا .ومـن
ّ
يشـكلون مجموعـات
الحـظ َّأن الالجئين
الناحيـة العرقيـةُ ،ي َ
غير متجانسـة .ومعظـم الالجئين مـن الديانـة اإلسلامية .أمـا
املسـيحيون سـواء أكانـوا أرثوذكـس أم كاثوليك أو بروتسـتانت
وكذلـك امللحدون فكانـوا ميثلون أعداداً هامشـية من الالجئني.

الرحلة

ميـر طريـق االنتقـال املعـروف إىل رصبيـا عـن طريـق تركيـا،
واليونـان ،وجمهوريـة مقدونيـا .وأثناء االنتقـال إىل هناك ،عىل
الالجئين أن يدفعـوا األمـوال إىل املهربين وغالبـ ًا مـا ُيسـتغ َّلون
يف ذلـك .ويتعرضـون للسـلب والرضب واإلسـاءة اإلنسـانية من
السـكان املحليين .وغالبـاً مـا يتعرضـون لالعتقـال غير القانوين
أو ُي َ
وض ُعـون يف السـجون يف ظـروف سـيئة للغايـة .وغالبـاً مـا
ُتخ ِفـق الرشطـة يف أن توفـر لهـم املعلومـات الصحيحـة حـول
سـبب احتجازهـم أو املـدة التـي سـوف ُيحتجـزون بهـا .وغالباً
مـا تحـدث أيضـاً حـاالت التسـفري مـا يعيدهـم خطـوات إىل
الوراء.
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يف خطـر أكبر للتعرض ألن يصبحوا ضحايـا اإلتجار بالبرش .وقد
أظهـرت دراسـتنا أن معظـم الالجئني ليس لديهم مـن الفهم إال
القليـل حـول مـا ُيعنَـى باإلتجـار بالبشر ،مـع َّأن نسـبة كبيرة
منهـم قـد وقعـوا باألصـل ضحايـا لإلتجـار بالبشر بأنفسـهم.
دفعـوا إىل العبوديـة َّ
وأن
وليـس لديهـم فهـم كبير بأ َّنهم قـد ُي ُ
اعتامدهـم على مهريب األشـخاص لعبـور الحـدود والوصول إىل
أوروبـا الغربيـة قـد يزيـد مـن اسـتخطارهم أكرث مـن ذي قبل.
وإذا مـا وضعنـا يف االعتبـار الحـوادث النفسـية الصادمـة
املتعـددة التـي يتعـرض لهـا الالجئـون واملجهـول الـذي يعرتي
مسـتقبلهم ،نجـد َّ
بـأن الحالـة النفسـية لالجئين هـي يف الواقع
كما هـو متوقـع بالضبـط .فكثير منهـم يعانـون مـن اضطراب
توتـر مـا بعـد الصدمـة ،والخـوف ،واالكتئـاب .فهـم يشـعرون
بالوحـدة ،ويشـعرون َّ
بـأن الـكل تخلى عنهـم ور َف َضهـم.
ُ
ويشـعرون يف الوقت نفسـه بالذنب ،واليـأس ،والقلق المف ِرط،
يفكـرون كثيراً بسـبب مـا يحـدث لهـم ،ثـم تراودهـم األفـكار
مـرة أخـرى حـول األحـداث األكرث صعوبـة ،واإلرهـاق ،وفقدان
الشـهية ،واضطرابـات النوم ،والتفاعالت العاطفية والجسمانية
املفاجئـة عندمـا يتذكـرون األحـداث الصادمـة لهـم نفسـياً.
ووفقـاً للنتائـج التـي متخضـت عنهـا هـذه الدراسـة ،يتبين أن
برامـج جديـدة للدعم النفسي واالجتامعي قد ُأ ِّسسـت وهناك
أيضـاً برامـج أخرى قـد عُ د ْ
ِّلت من أجل تحقيق اسـتجابة أفضل
لحاجـات الالجئين .وأكثر األسـئلة التـي يثريهـا الالجئـون هي:
كيـف ميكننـا أن نطلب املسـاعدة؟ من صاحب املسـؤولية فيام
يحـدث وصاحـب املسـؤولية فيما ال يحـدث؟ من الـذي يتخذ
القـرار النهـايئ بشـأن حصولنـا على فرصـة يف حيـاة طبيعيـة؟
هـل سـيكون هناك أي شـخص مسـتعد لإلصغاء إلينـا والتفاعل
معنـا من أجـل وصولنـا إىل مقصدنا؟

يذهـب معظـم الالجئين يف هـذه الرحلـة مبفردهـم .لكننـا
نسـتطيع أن نـرى ،على العمـوم ،األرس ذات األطفـال أو األفراد
كبـار السـن بينهـم .ومعظمهـم مـا زال لديهم عائلـة مبارشة يف
بلدانهـم األصليـة (حـوايل ُ ُ .)%90
وثـنْ الالجئين الذيـن يصلون
إىل رصبيـا انفصلـوا عـن أحـد أفـراد عائلتهـم خلال رحلـة
االنتقـال ،عـاد ًة ما يكون هذا الشـخص شـقيقاً له أو أبـاً أو أماً .ماشا فوكتشيفيتش masa.vukcevic@yahoo.com
ّ
اختصاصية نفسية يف املركز الدمناريك لالجئني www.drc.dk
ومعظمهـم مل يتمكنـوا مـن تعقـب أفـراد عائلتهـم املفقودين.
يلينا مومريوفيتش jecadobric@gmail.com
ويواجـه الالجئـون عوائـق مقصـودة أثنـاء تقدمهـم وذلـك مع اختصاصية نفسية يف املركز الدمناريك لالجئني www.drc.dk
بنـاء السـور على الحـدود املجريـة ،وبذلـك يشـعرون بأنهـم
أصبحـوا اآلن ضحايـا للظلـم وعدم الفهم .فيتذكـرون االضطهاد دانكا بوريتش dpuric@f.bg.ac.rs
الـذي عانـوا منـه ثـم يعرتيهـم الخـوف الكبير ملصريهـم بروفيسورة مساعدة ،قسم علم النفس ،كلية الفلسفة ،جامعة
بلجراد www.bg.ac.rs/en/index.php
ومسـتقبلهم .ويسـبب ذلـك لهـم الرعـب ،ويجعلهـم يف عجلـة
Vukčević M, Dobrić J and Purić D (2014) Study of the Mental Health .1
مـن أمرهـم إلبـرام الصفقات مـع املهربني وهذا مـا يجعلهم يف
خطـر أكبر مـن ذي قبـل .واملهربـون غالباً مـا يكونـوا مرتبطني of Asylum Seekers in Serbia www.unhcr.rs/media/MentalHealthFinal.pdf
(دراسة الصحة العقلية لطالبي اللجوء يف رصبيا)
مـع املتجريـن بالبشر ،وهذا الخـوف الذي يعرب عنـه الالجئون
ميثـل فرصـة ذهبيـة لهؤالء األشـخاص ،وهذا ما يجعـل الالجئني

الجئون يف املجر ،نوفمرب/ترشين الثاين .2015
يقول املصور استيفان نيميثَ « :ت ِب ُ
عت الالجئني ألشهر والتقطت صوراً للحظات
بعضها مؤمل وبعضها طريف .أردت أن ُأظ ِهر الجانب اإلنساين وأن أدوّن سج ًال دامئاً
لرحلتهم بدالً من أن ألتقط صوراً متفرقة إلرسالها لوسائل اإلعالم».
www.facebook.com/FaceToFaceFoto
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كفاح بلغاريا يف الخطوط األمامية
إليانور إ روبرتس

ناضلت بلغاريا ملعالجة الهجرة غري النظامية الجامعية معالجة مالمئة .وقد أخفقت كذلك يف معالجة
مسألة االندماج.
ُ ،2015قـدِّم أكثر مـن  25ألـف طلـب لجـوء وهـو مـا يفـوق
مجمـوع مـا ُقـدِّم خلال العقديـن األخرييـن .ويف  2015وحـده،
دخـل أكثر مـن  13ألـف طالـب لجـوء إىل البلاد وترجـع الزيـادة
األخيرة إىل زيـادة عـدد السـالكني لطـرق يف أوروبـا ُتجنبهـم عبور
البحـر األبيـض املتوسـط .ومـع ذلـك ،يغيب بشـدة الدافـع داخل
اإلدارة البلغاريـة لوضـع حلـول مسـتدامة بعيـدة األمـد ملعالجـة
قضيـة هـؤالء املسـتضعفني ويـزداد الرتكيـز بـدالً عـن ذلـك على
مراقبـة الحـدود على املـدى القصير و على سلامة أراضيهـا.

بلغاريـا مـن بين الـدول األوروبيـة الكثيرة التـي تعالـج مسـألة
عـدم كفايـة قدرتهـا االسـتيعابية وسياسـتها القوميـة غير النافعـة
يف معالجـة «أزمـة الهجـرة» األخيرة .وكانـت االسـتجابة لزيـادة
الدخـول غير النظامـي عبر الحـدود البلغارية-الرتكية منـذ 2013
رضباً من إدارة األزمة ،وقلي ًال ما وضعت االستراتيجيات لالسـتثامر
يف الحلـول بعيـدة األمـدُ .وت ِّثل إجـراءات اللجـوء ومراقبة الحدود
يف بلغاريـا أيضـاً منوذجـاً لصعوبة توفري الحامية اإلنسـانية املقبولة
مبجـرد سـحب التدخـل الـدويل املصاحـب لالعتراف باألزمـات
قصيرة األمـد .ويعد كل مـن الخـوف واملصالح السياسـية الدوافع
وراء الرتكيـز الحـايل على تشـديد مراقبـة الحـدود يف ظـل الجلبـة الحدود واملعوقات
املتزايـدة الناجمـة عـن تشـجيع الجامعـات القوميـة واملناهضـة جميـع الحـدود البلغاريـة الرتكيـة مجهـزة اآلن بتقنيـات للمراقبة
مبـا يف ذلـك أجهـزة متطـورة الستشـعار الحركة والتصويـر الحراري
للهجـرة واليمينيـة لهـذه اإلجـراءات.
وكاميرات املراقبـة الليليـة القـادرة على رصـد عـدة كيلومترات
ويف يناير/كانـون الثـاين  ،2014دعـا مفوض األمم املتحدة السـامي داخـل األرايض الرتكيـة .ويحـرس الحـدود أكثر مـن  1500رجـل
لالجئين دوالً أوروبيـة أخـرى لوقف عمليـات االنتقـال إىل بلغاريا رشطـة مسـلح متمركزيـن كل  200مرت ويغطي سـور من األسلاك
مبوجـب الالئحـة التنفيذيـة التفاقيـة دبلـن 1إذ كان نظـام اللجـوء الشـائكة بارتفـاع  3أمتـار نحـو  33كيلومتراً مـن هـذه الحـدود
يواجـه ضغوطـاً هائلـة أكثر مـن طاقتـه ويكابـد ملواكبـة نسـبة ومـن املفترض أن ُيـد مسـافة  130كيلومتراً أخرى عقـب حصول
 %35مـن الزيـادة السـنوية يف طلبـات اللجـوء .وكانـت املفوضيـة مجلـس الـوزراء على الدعـم الربملـاين اللازم للمشروع يف يونيـو/
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين تعمـل عـن كثـب مـع حزيران .2015
هيئـة الدولـة لشـؤون الالجئين لإلرشاف على التحسين الجوهري
يف الظـروف البلغاريـة للتسـجيل والقبول واإلقامـة واالحتجاز عىل وتـويص املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين بأن
الحـدود .و ُر ِف َعـت القـدرة االسـتيعابية ملنظمـة الدولـة لشـؤون تتبنـى بلغاريـا سياسـة إدارة الحـدود قوامهـا الحاميـة ويدعمهـا
الالجئين لتسـهيل اإلصالحـات اإلداريـة وتحسين عمليـة تسـجيل برنامـج قبـول إنسـاين يتيـح التعامـل بفاعليـة وحساسـية أكرث مع
الطلبـات وإصـدار األوراق املؤقتـة وتقييـم طلبـات اللجـوء .ويف طالبـي اللجـوء .ومـع ذلـك ،مـا زالـت التقاريـر املوثوقـة تظهـر
الوقـت عينـهُ ،ن ِّفـذت عمليات إعادة اإلعمار واإلصالحات يف أبنية عـن وقـوع عمليـات صـد وطـرد وترويع واعتـداء جسـدي ورفض
مراكـز العبـور والتسـجيل واالسـتقبال املتهالكـة.
للدخـول على الحـدود.
وحقـق هـذا االتجـاه الـدويل الحـد األدىن مـن املعايير الدوليـة
بحلـول مايو/أيـار  2014عندمـا تراجعـت مفوضية األمـم املتحدة
السـامية لالجئين عـن دورهـا التنفيـذي وألغـت وقـف عمليـات
انتقـال دبلـن إىل بلغاريـا .وأصبـح جـدول أعمال الحلـول بعيـدة
األمـد للهجـرة القرسيـة والالجئين وحقـوق اللجـوء ورسعتهـا
وأولويـة تنفيذهـا مـن مسـؤوليات دولـة بلغاريـا مجـدداً.
ويف العـام التـايل ،مل يسـتقر أو يقـل عـدد طلبـات اللجـوء املقدمة
إىل بلغاريـا .ويف الفترة بين يناير/كانـون الثـاين  2013وأواخـر

ويف أثنـاء ذلـك ،يقبـع مـن نجحـوا يف تقديـم طلباتهـم بانتظـار
تحديـد وضعهـم يف مركـز مـن سـتة مراكـز اسـتقبال تفتقـر غالبـاً
للمراحيـض النظيفـة أو مرافـق الغسـل والطهـي املنفصلـة .فأصل
هـذه املراكـز مبـانٍ مهجـورة غير مخصصة إطالقـاً لإلقامـة بعيدة
األمـد ُأعيـ َد ترميمهـا واسـتخدامها .وأكبر هـذه املراكـز املعـروف
باسـم فوينـا رامبـا كان قدميـاً مدرسـة ولكنـه يـأوي اآلن 600
طالـب لجـوء لعـدة أشـهر يف املـرة الواحـدة وال يقدم مـن الطعام
سـوى وجبتين رئيسـيتني يوميـاً للبالغين واألطفال عىل حد سـواء.
والشـهور التـي يقضيها الفـرد يف انتظار قرار تحديـد الوضع كفيلة

نرشة الهجرة القرسية 51

وجهة الوصول :أوروبا

يناير/كانون الثاين 2016

55

www.fmreview.org/ar/destination-europe

بتبديـد مـوارد مـن يرغبـون يف اسـتكامل هـذا الشرط البائـس .املراكـز فرصـة مقابلـة املجتمـع املحلي واالندمـاج يف املجتمـع
ومبـا أنـه ال يحـق لطالـب اللجـوء رسـمياً الحصـول على عمل أو ويخضعـون للتمييـز العنصري مـن جميـع األطـراف السياسـية».
أي نـوع مـن التدريـب ،يعلق أحدهـم ممن قىض أكثر من ثالثة
شـهور بأنـه يركـب الحافلـة يوميـاً إىل املدينـة ملجـرد الرغبـة يف ومـع ذلـك ،ال يلـوح يف األفق مسـتقبل االندماج الرسـمي والحلول
تـرك مركـز االسـتقبال« .مـاذا ُيفترض أن أفعـل؟ ال احتمـل البقاء بعيـدة األمـد .فالعقبـة األوىل إلقامـة إطـار عمل وطنـي يف رشوط
املسـؤوليات اإلداريـة ،مثـل :هيئـة الدولـة لشـؤون الالجئين أو
هنـاك دامئـاً .أنـا إنسـان .أال يفهمـون ذلك؟»
وزارة العمـل والسياسـة االجتامعيـة ،هـو الحـال يف بلغاريـا .وال
ولسـوء الحـظ وبقـدر صعوبـة الحيـاة يف مراكـز االسـتقبال ،ال ميكـن أن تتحمـل برامـج مثل املرشوع املتعلق بالالجئني مسـؤولية
ُيتو َّقـع إيجـاد مـن حصلوا عىل قـرار تحديد وضعهـم ويخططون إجـراءات االندماج الرسـمية واملسـتدامة.
للبقاء يف بلغاريا يف حال أحسـن .فمنذ عام  2013تغيب سياسـة
اإلدمـاج ومل يعـد لهـا أي أثر .ومبجرد حصول الفـرد عىل املوافقة ،إليانور إ روبرتس eleanor.roberts@trinity.ox.ac.uk
مينـح الالجئـون مهلـة مدتهـا  14يومـاً ملغـادرة مراكـز االسـتقبال طالبة ومتطوعة مع منظمة معونة أكسفورد إىل البلقان.
وال توفـر الدولـة أي مسـاعدة إلدماجهـم باملجتمـع البلغاري فال http://oxabbulgaria.com
توجـد دورات تدريبيـة لتعليـم اللغة وال لتنمية مهارات السـوق
www.refworld.org/docid/51d298f04.html .1
ومؤهالتـه أو إكسـابها وال تيسير للحصـول عىل مسـاكن أو عمل http://refugeeproject.eu/en .2
أو شـبكات اجتامعية.
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ج كوتيش

ومـع ذلـك ،ال ميكـن إجـراء تحسـينات يف معاملة طالبـي اللجوء
والنجـاح يف عمليـة اإلدمـاج باملجتمـع على املـدى البعيـد
مبجـرد وضـع مزيـد مـن التوجيهـات .ففاعليـة القانـون الـدويل
وتوجيهـات االتحـاد األورويب يقيدهـا الخطـاب السـيايس املحلي
املشـحون بالعنرصيـة الـذي يخفـق يف إدراك أن األمـر متعلـق
بحقـوق اإلنسـان أكثر مـن االلتزام بالحـد األدىن مـن معايري نص
عليهـا القانـون الـدويل.
وال يسـلب غيـاب سياسـة إدماج واضحـة املسـتضعفني اإلنصاف
والكرامـة وحسـب بـل ُيف ِقـدُ املجتمـع البلغـاري القـدرات
اإلنتاجيـة والكامنـة يف هـؤالء الالجئين الراغبين يف العيـش
والعمـل يف بلغاريـا .ولـن ُيكتَـب لالندمـاج النجـاح وسياسـات
الحكومـة واللغـة الرسـمية عـن الهجـرة واللجـوء مشـحونة غالباً
بخطـاب الكراهيـة وتختصر األزمـة اإلنسـانية يف مجـرد سلامة
الحـدود والتامسـك االجتامعـي .ويلقـي ذلـك باملهمـة الصعبـة
مـن تغيير املواقـف وتوفير الدعـم لالندمـاج يف املجتمـع على
كاهـل املنظمات غير الحكوميـة املسـتقلة التـي غالباً مـا تفتقر
إىل التمويـل.
واملشروع املتعلـق بالالجئين مثـال على هـذه املنظمات التـي
تعمـل يف صوفيـا 2.ويعين املشروع املتطوعين مـن املجتمـع
البلغـاري ومؤخـراً مـن الخـارج لتوفير التدريـس ودعـم التعليم
داخـل مراكـز االسـتقبال يف صوفيـا .وحـول هـذا األمـر ،تعلـق
املدربـة كاترينـا سـتويانوفا بقولهـا« :نحتـاج إىل مسـاحة إلجـراء
عمليـة اإلدمـاج وإقامـة روابـط ومقابلـة النـاس .وال ُيتـاح لنزالء

الحدود البلغارية-الرتكية
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حامية طالبي اللجوء يف األفواج املهاجرة املختلطة :دروس من بلغاريا

ماريا شيشيفا

يف سياق األعداد الكبرية للوافدين ،قد تطبق الدول تدابري شاملة بهدف منع الهجرة غري النظامية .لكنّ
هذه التدابري قد تعيق حقوق طالبي اللجوء.
يف البلـــدان التـــي تعتـــر الدخـــول غـــر النظامـــي لهـــا مـــروع وفقـــاً للقانـــون البلغـــاري وقانـــون االتحـــاد
جرمي ــة يعاق ــب عليه ــا القان ــون ،يتع ــرض األش ــخاص الذي ــن األورويب يف آن واحـــد.
يحتاج ــون للمس ــاعدة الدولي ــة الواصل ــن ضم ــن موج ــات
الالجئ ــن املختلط ــة إىل خط ــر املالحق ــة القانوني ــة .ووف ــق وعـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس بذلـــت بلغاريـــا جهـــوداً
القان ــون البلغ ــاري ،ق ــد يتع ــرض األجان ــب للعقوب ــات إذا ملموســـة لتحســـن القـــدرة عـــى الوصـــول إىل أراضيهـــا
مـــا عـــروا الحـــدود بطريقـــة غـــر مرشوعـــة قـــد تصـــل وتحس ــن إجراءاته ــا .ومث ــال ذل ــك أنه ــا ن ــرت منش ــورات
إىل الحب ــس م ــدة  5س ــنوات باإلضاف ــة إىل دف ــع الغرام ــة .حـــول إجـــراء اللجـــوء مبختلـــف اللغـــات وهـــي موجـــودة
وبذلـــك تؤكـــد احتامليـــة تجريـــم العبـــور غـــر النظامـــي ع ــى جمي ــع نق ــاط العب ــور الحدودي ــة .ويف الوق ــت نفس ــه،
للحـــدود عـــى رضورة تحديـــد طالبـــي اللجـــوء لضـــان مـــا زالـــت هنـــاك مشـــكالت تواجـــه رشطـــة الحـــدود يف
اســـتفادتهم مـــن حقهـــم يف عـــدم التعـــرض للعقوبـــات .تحديـــد األشـــخاص الذيـــن يحتاجـــون إىل حاميـــة دوليـــة
وتســـجيل طلباتهـــم ،وأهـــم هـــذه املشـــاكل والتحديـــات
ويف نوفمرب/ترشيـــن الثـــاين  ،2013اســـتحدثت بلغاريـــا غيـــاب املرتجمـــن الفوريـــن وهـــذا األمـــر يقـــ ِوض أثـــر
ملواجهـــة تزايـــد موجـــات املهاجريـــن تدابـــر هدفـــت إىل التحســـينات والتطـــورات اإليجابيـــة.
تعزي ــز رقابته ــا ع ــى الح ــدود .وم ــن ش ــأن ه ــذه التداب ــر
أن متنـــع األشـــخاص املحتاجـــن إىل الحاميـــة الدوليـــة ومـــع أن الترشيعـــات البلغاريـــة تســـمح بإجـــراء طلـــب
مـــن الوصـــول إىل األرايض البلغاريـــة وطلـــب اللجـــوء .اللجـــوء شـــفوياً أو خطيـــاً أو» بـــأي شـــكل آخـــر» مـــا
وأشـــارت التقاريـــر أيضـــاَ إىل وجـــود مزاعـــم موثقـــة زالـــت هنـــاك مشـــكلة يف عـــدم نظـــرة املعنيـــن يف تـــويل
ح ــول األش ــخاص املحتاج ــن إىل املس ــاعدة الدولي ــة مم ــن دور أكـــر نشـــاطاً يف تحديـــد طلبـــات اللجـــوء خاصـــ ًة يف
تعرضـــوا للمنـــع املـــادي مـــن دخـــول األرايض البلغاريـــة ،مجـــال طالبـــي اللجـــوء املســـتضعفني .وألســـباب تتعلـــق
مبـــا يف ذلـــك تعريضهـــم إىل ســـوء املعاملـــة وطردهـــم بالعم ــر والجن ــس والتوج ــه الجن ــي أو اإلعاق ــة أو َت ِبع ــات
بالح ــال م ــن بلغاري ــا دون إتاح ــة الفرص ــة له ــم بالتق ــدم التعذيـــب والعنـــف الجنـــي ،قـــد يكـــون طالبـــوا اللجـــوء
ً
أصـــا عـــى تحديـــد حاجتهـــم للتقـــدم إىل
غـــر قادريـــن
لطلـــب اللجـــوء.
طلـــب الحاميـــة الدوليـــة .ومـــن هنـــا ،رمبـــا ال بـــد مـــن
وهنـــاك مرســـوم ترشيعـــي يف بلغاريـــا ينـــص عـــى أنـــه ،تدري ــب الك ــوادر العامل ــة يف ه ــذا املوض ــوع ع ــى تحدي ــد
وفقــاً للتعدي ــات املس ــتحدثة ع ــام  ،2011ع ــى األش ــخاص طالب ــي اللج ــوء مب ــن فيه ــم أصح ــاب الحاج ــات الخاص ــة.
الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب اللجـــوء لـــدى رشطـــة الحـــدود وال بـــد مـــن توفـــر اإلرشـــادات اإلضافيـــة التـــي تحـــدد
بعـــد اعتقالهـــم مبـــارش ًة إثـــر دخولهـــم غـــر النظامـــي أن التـــزام رشطـــة الحـــدود بإعـــام النـــاس بحقهـــم يف طلـــب
يو ِثقـــوا طلبهـــم ثـــم يجـــب إحالتهـــم إىل هيئـــة الدولـــة اللجـــوء وكيفيـــة فعـــل ذلـــك واملـــكان الـــذي يجـــب أن
لالجئـــن ،وبعدهـــا يجـــب إيواؤهـــم يف مراكـــز اســـتقبال يذهب ــوا إلي ــه لتس ــهيل وصوله ــم إىل إج ــراء طل ــب اللج ــوء
الحـــظ َّأن األشـــخاص الذيـــن ذلـــك بالنســـبة لالجئـــن الواصلـــن يف املوجـــات املختلطـــة.
مفتوحـــة .ومـــع كل ذلـــكُ ،ي َ
يتقدمـــون بطلـــب اللجـــوء لـــدى رشطـــة الحـــدود بعـــد وسيســـاعد ذلـــك أيضـــاً عـــى الحـــد مـــن خطـــر إزالتهـــم
دخولهـــم الحـــدود بطريقـــة غـــر نظاميـــة ينقلـــون إىل قب ــل متكينه ــم م ــن تقدي ــم طل ــب اللج ــوء أو حت ــى قب ــل
مركـــز لالحتجـــاز ُأســـس عـــام  2013كجـــزء مـــن التدابـــر دراســـة طلبهـــم.
املطلوبـــة مـــن أجـــل التعامـــل مـــع ازديـــاد أعـــداد
الوافدي ــن .وج ــاء ذل ــك االحتج ــاز نتيجــ ًة ملعامل ــة طالب ــي ماريا شيشيفا m.shisheva@gmail.com
اللج ــوء ع ــى أنه ــم مهاجري ــن غ ــر نظامي ــن ولكن ــه غ ــر باحثة مستقلة
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تصور نظام أورويب مشرتك للجوء
فولكر تورك

عىل االتحاد األورويب انتحاء نهج أكرث جرأة إذا أراد التغلب عىل الترشذم وإدارة حركات الالجئني بطريقة
فعالة مع مراعاة االلتزامات الدولية .وميكن للتحركات املتصورة يف هذا االتجاه أن تطور نظام حامية
الالجئني العاملي.

ما زالت أوروبا متثل مقصداً جذاباً لألشخاص الذين يواجهون الحقوق األساسية ،ومبادئ املسؤولية والتضامن والثقة بني الدول
االضطهاد يف بالدهم ،لكنَّ مسؤولية استقبالهم ليست مو َّزعة األعضاء.
بعدالة بني الدول األعضاء .ويف حني تستضيف أملانيا والسويد معاً
ما يقارب نصف عدد طالبي اللجوء يف االتحاد األورويب ،تتلقى لقد كان االتحاد األورويب يف مقدمة الدول التي أحرزت إنجازات
البلدان الحدودية يف االتحاد األورويب أكرب األعداد من القادمني كبرية ورائدة يف قانون الالجئني إذ سعت إىل توحيد قوانني اللجوء
الذين ينتقلون إىل بلدان أخرى بعد ذلك 1.لكن استجابة الدول ومامرساتها .فهذه الطبيعة الخاصة للتقنني اإلقليمي لالتحاد
األفراد لهذا الوضع تتسم بالترشذم وعدم االنسجام فيام بينها عىل األورويب مل َي ُ
خل من قيمة عظيمة يف توطيد معايري التعامل
ضوء غياب االستجابة املشرتكة وأدى ذلك إىل زيادة املعاناة .وكان مع الالجئني .ونتيجة لذلك ،طور االتحاد األورويب عرب عرشين
للوضع املأساوي اليومي الذي يعيشه األشخاص الذين يحاولون سنة املاضية ما أصبح معروفاً عىل أرض الواقع بنظام إقليمي
الوصول إىل الحدود الجنوبية لالتحاد األورويب ،غالباً عن طريق للجوء .وعزّز ذلك تأسيس مكتب دعم اللجوء األورويب ،باإلضافة
رحالت صعبة ،قد تؤدي إىل غرق اآلالف يف البحر قد استحوذ عىل إىل إحرازه للتقدم امللموس والواضح نحو تعزيز مشاركة االتحاد
اهتامم عام أكرث من االهتامم الذي ُم ِن َح إىل كثري من األشخاص األورويب يف خطط إعــادة التوطني ما يعزِّز من دور االتحاد
اآلخرين الذين بحثوا عن الحامية يف االتحاد األورويب بسبب األورويب عاملياً يف توفري الحلول األساسية الشاملة لالجئني.
ظروف أقل مأساوية خالل السنوات املاضية.
وظهر يف أغلب األحيان جدل عام ُمحت ِدم حول قضيتي اللجوء
والهجرة وأصبح ذلك الجدل يسيطر عىل الوضع الحايل يف
الخطابات البالغية الشعبية والسياسية عىل اعتبار ذلك الوضع
أزمة من ناحية األعداد ،يف حني أن األزمة الحقيقة إمنا هي أزمة
املساءلة والتضامن .وقد شهدنا ظهور حالة كبرية ال ُتصدَّق من
التعاطف الشعبي والتضامن بني الشعوب مع أولئك األشخاص
املرتحلني ،ومع ذلك كله بقيت هناك حاجة إىل وجود فضاء هادئ
للجدل العقالين.
الجدِّيّ اآلن إىل بناء ترتيبات فوق وطنية
وينبغي توجيه الفكر ِ
ينفذها االتحاد األورويب بالكامل بدالً من إيكال تلك املهمة إىل
املؤسسات الوطنية يف الدول األعضاء وذلك من أجل التغلب عىل
الترشذم يف املناهج املتبعة إلدارة هذه التحركات بطريقة فعالة مبا
يراعي االلتزامات الدولية .وهناك بالفعل مجال ملثل هذا النوع
من التفكري املبدع املسترشف للمستقبل .فقد فعلت أوروبا ذلك
من قبل عىل مستوى أكرب نطاقاً عندما أسست االتحاد األورويب.
وضمن االتحاد األورويب ما زال هناك إجامع سيايس يحظى بتأييد
كبري حول أهمية املحافظة عىل مؤسسة اللجوء .وليس ذلك نتيجة
التاريخ فحسب بل إنه أيضاً جزء من الطبيعة ذاتها التي يكتسبها
االتحاد األورويب ،تلك الطبيعة التي تأسست عىل قيمة احرتام

الثغرات وأوجه القصور

مع كل ذلك ،يتفاوت تطبيق املعايري املتفق عليها تفاوتاً كبرياً،
و ُيالحظ أن آليات التضامن بني دول األعضاء يف االتحاد األورويب
ليست بالقوة املطلوبة .إذ إنها مل تتمخض عن الثقة والرغبة
املطلوبني لتأسيس النظام ككل مبا مي ّكنه من العمل بطريقة
صحيحة .ويف الحوار الذي جرى بني ُم َف ّوض األمم املتحدة
السامي لالجئني واالتحاد األورويب عرب عدة سنوات ،شاركنا
مالحظتنا ومخاوفنا املرتبطة عىل ،وجه الخصوص ،بالنزعة نحو
االستثناءات والتنازالت عن املعايري الراسخة باإلضافة إىل املساحة
امللحوظة املسموح بها من أجل مامرسة السلطة التقديرية ما
يؤدي بطبيعة الحال إىل تفاوت يف التفسريات .وباملثل ،تختلف
جودة تطبيق املعايري املتفق عليها اختالفاً كبرياً ،وتتباين معدالت
االعرتاف بني الدول األعضاء بالنسبة لألشخاص الذين ينتمون إىل
جنسية واحدة.
وهناك ناحية أخرى تشغل البال وهي :نزعة بعض الدول األعضاء
سمى بالحامية التابعة بدالً من منح صفة اللجوء.
إىل منح ما ُي َّ
فالدول التي تفعل ذلك تدرك رضورة إيجاد حامية دولية لبعض
طالبي اللجوء ،لكنها يف الوقت نفسه تعرب عن عدم رغبتها،
ألسباب متنوعة ،مبنح هؤالء األشخاص صفة اللجوء .ورمبا ُي َس ّو ُغ
ذلك يف بعض الحاالت ،لكنه ال يس ِّوغ ما يحدث بشأن حاالت
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أخرى مبوجب اتفاقية الالجئني لعام  ،1951وبروتوكولها لعام  1967الثامنينيات ،لوجدنا أن هناك ارتفاعاً مذه ًال شهدناه يف التعاون
ونظام الحامية الدولية األوسع نطاقاً الذي يحكم هذه املسائل .وتوحيد الجهود .وتلك انطالقة واعدة لالعرتاف بأن اللجوء والهجرة
يحتاجان إىل استجابة إقليمية تعاونية حقيقية.
وقد أصبح الوضع يف يومنا هذا أكرث إيالماً مام كان عليه يف
السابق من ناحية أوجه القصور والفشل الوظيفي للنظام الحايل .ويف أثناء ذلك ،ميكن إنجاز خطط أكرث فاعلية لتشاطر املسؤوليات
فقد ُت ُب ِّن َيت الحامية املؤقتة ،عىل سبيل املثال ،يف االتحاد األورويب ضمن االتحاد األورويب وذلك من خالل حشد املصادر لتلبية
كاستجابة مؤقتة للحامية يف األوضاع التي تشهد تدفقاً واسع حاجات االستقبال وصناعة القرارات وتقديم حلول لطالبي اللجوء
النطاق وكان ُي َ
نظر إليها عىل أنها آلية للطوارئ بغية االستجابة ولالجئني .وقد يعني ذلك التعامل مع بعض فئات طلبات اللجوء
ً
إىل أوضاع التدفق الجامعية وذلك عندما يتعذر تقرير صفة ضمن االتحاد األورويب ،بدال من تويل ذلك العمل مراكز االستقبال
اللجوء .ومع هذا مل ُت َف ّعل آلية الحامية املؤقتة يف االتحاد األورويب عىل املستوى الوطني .وهكذا ،كل من يتبني أنه بحاجة إىل الحامية
ألالف الالجئني الذين نراهم يصلون إىل االتحاد األورويب كل يوم .الدولية يف هذه العملية سوف ُي َو ّطنُ يف الدول األعضاء املشاركة
يف االتحاد األورويب وفقاً لتشاطر املسؤوليات املتفق عليها،
تصحيح أوجه القصور
ومعايري التوزيع والحامية .أما بالنسبة لألشخاص الذين يتبني عدم
نظراً للوضع االستثنايئ يف يومنا هذا ،هناك حاجة ماسة إلدخال حاجتهم للحامية الدولية والذين ليس لديهم أي خيار آخر للهجرة
تدابري استثنائية ورؤية جديدة وذلك لتطوير مقاربة أكرب وأكرث القانونية فيمكن إعادتهم عىل الفور إىل بلدانهم األصلية وذلك
ف ّعالية وأكرث متاسكاً وشمولي ًة .فيجب عىل هذه املقاربة ،عىل مبوجب عمليات مشرتكة يف االتحاد األورويب .وينبغي تأسيس هذه
سبيل املثال ،أن تعالج مشكلة الضغوط القامئة عىل بعض الرتتيبات بطريقة تصاعدية وصوالً إىل تأسيس منظومة حقيقية
منظومات اللجوء يف الدول األعضاء .ويجب أن تساعد عىل معالجة فوق وطنية.
الحركة املستمرة غري النظامية ضمن االتحاد األورويب والحد من
نطاقها .وينبغي لتنفيذ هذه املقاربة أيضاً أن يحل مشكلة التباين ثانياً ،املستقبل مرهون بضامن الدخول الحساس للحامية
الكبري يف املامرسات القامئة حالياً والتي يصاحبها عدد ال ُيستهَان وإجراءات الحدود .فقد ُأ ِث َري هذا املوضوع يف سياق الواصلني عن
به من املشكالت املرتبطة بضعف التعاون اإلقليمي ،واستمرار طريق البحر إىل اليونان وإيطاليا ،باإلضافة إىل الحدود الرشقية
التحركات البرشية ،وقضايا الحامية ،وظهور أوضاع مثلام حدث لالتحاد األورويب .وبالطبع للدول مصلحة مرشوعة يف مراقبة
يف مدينة كااليس .وعليه ميكن االنطالق من األفكار التالية لبناء الهجرة غري النظامية ،لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هو :كيف
ال ّلبنات األساسية للمستقبل.
لنا أن نتأكد من إدخال الضامنات الكافية إدخاالً سلي ًام يف كل
اإلجراءات التي ميكن أن تتخذها الدول أو تتصورها يف املجال
أوالً ،املستقبل مرهون ببناء ترتيبات مؤسسية فوق قومية تضمن الواسع لحرية الحركة؟ فتصعيب وصول الالجئني وطالبي اللجوء
العدالة يف تشاطر املسؤوليات ضمن االتحاد األورويب .فليك تصبح إىل بلدان اللجوء أو تفعيل ّمل الشمل األرسي بالطرق النظامية
منظومة اللجوء عىل مستوى االتحاد األورويب ف ّعالة بحق ال بد أدّيا إىل إلصاق وصمة العار بهؤالء األشخاص عىل أنهم يتحايلون
من أن يتضمن ذلك التنازل عن بعض جوانب السلطات السيادية .عىل القانون ،وهذا ما أدى بطبيعة الحال إىل ظهور سوق ملهريب
والقصد من ذلك إنشاء سلطة أوروبية للجوء متارس عملها يف األشخاص واملتجرين بالبرش.
جميع أنحاء االتحاد األورويب .ويجب أن يتضمن ذلك تأسيس
محكمة مستقلة يف االتحاد األوريب للنظر يف الطعونات املقدمة ومن هناُ ،يعد توسيع القنوات النظامية لالجئني من األمور
بشأن اللجوء ،وال بد أيضاً من بناء قانون موحد للجوء يف االتحاد األساسية لضامن حاميتهم .وينبغي ملثل هذه القنوات النظامية
األورويب بحيث يغطي املسائل املرتبطة بالحقوق الجوهرية أن تتضمن زيادة الفرص يف إعادة التوطني أو القبول اإلنساين أو
واإلجرائية ومعايري املعاملة .وسيتطلب ذلك أيضاً نظاماً يضمن منح التأشريات اإلنسانية أو توفري خطط تتضمن الطالب أو العاملة
العدالة يف التوزيع والتعويض عرب االتحاد األورويب ،كام الحال اآلن الصديقة لالجئني .وعىل نحو موا ٍز ،يجب تعميم إجراءات مل الشمل
يف بعض هذه الدول (مثل أملانيا عىل سبيل املثال) وذلك بشأن األرسي الحالية ،والبد من ضامن الوصول إليها عىل مسارات الهجرة
استقبال طالبي اللجوء وفقاً للقدرة االستيعابية ومعايري الحامية .املستخدمة حالياً .وقد يتطلب ذلك إحداث تعديالت يف توجيه ّمل
الشمل األرسي لالتحاد األورويب 2بحيث يتضمن مدىً أوسع ألفراد
وال شك أن هذا املوضوع سيكون حساساً للحكومات ،عىل األقل يف األرسة .وهكذا عندما تزداد االحتامالت النظامية أمام من يرغب
املرحلة الحالية .لكننا إذا نظرنا باملدى الذي قطعناه منذ منتصف الوصول بسالمة إىل أوروبا ،سوف يقل عدد األشخاص املحتاجني
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للحامية الدولية ممن يشعرون بأنهم مجربون عىل اللجوء إىل
خطرة .وباإلضافة إىل
املهربني والدخول يف حركات غري نظامية ِ
ذلك ،سوف ُت َخ َف ُف الضغوط عىل إجراءات اللجوء وسوف ُتعزّز
اإلجراءات بسبب تحويل مسار ضغوط الهجرة إىل قنوات الهجرة
النظامية.
ثالثاً ،يجب أن تكون اإلجراءات مستنرية بفهم أفضل لسياق الهجرة
األوسع ،خاصة فيام يتعلق باألسباب املؤدية لحركات الهجرة .وال
بد من الرتكيز مرة تلو أخرى عىل أهمية تشارك املسؤوليات مع
الدول التي تقع خارج االتحاد األورويب .فمثل هذه الدول يف
أغلب األحيان ليس لديها قدرات مامثلة كقدرات دول االتحاد
األورويب لكنها تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني مام يستضيفه
االتحاد األورويب :إذ تصل نسبة الالجئني يف العامل الذين تستضيفهم
دول العامل النامي  3.%86ومن خالل خربة مفوضية األمم املتحدة
الحظ أن الالجئني غالباً ما يتحركون يف طريق
السامية لالجئنيُ ،ي َ
الهجرة ألن بقاءهم عىل قيد الحياة وسالمتهم يخضعان للتهديد،
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ولعدم قدرتهم عىل الحصول عىل الحامية األساسية واملساعدة،
مبا يف ذلك تطلعاتهم التعليمية والرعاية الصحية األساسية .فإذا
مل ُيس َم ُح لهم الحصول عىل ما يجعلهم مكتفني ذاتياً فسوف
يتحركون يف طريق الهجرة.
ومن هنا ،املستقبل مرهون أيضاً بدعم الحامية املحسنة والحلول
يف مناطق الدول األصلية .ويف حالة توفري التدابري والتخطيط
لالستجابة لهذه الحاجات املحددة فيجب أن ُتعالج األسباب التي
أدت إىل الهجرة املستمرة لالجئني .وال بد من توفري الدعم املايل
لتعزيز قدرات الحامية يف البلدان التي تتلقى الالجئني يف املناطق
األصلية .وقد أنجز االتحاد األورويب عم ًال كبرياً عىل املستوى
الخارجي للجوء وحامية الالجئني استجابة للتهجري القرسي الذي
حدث خالل سنني .فقد ساهم االتحاد األورويب بدوله األعضاء
مساهمة كرمية يف تقديم العون اإلنساين لالجئني يف حاالت
الطوارئ التهجريية ،وما زال ينظر ازدياد للهجرة وحاجات الالجئني
ويأخذها يف االعتبار عند بناء برامجهم .وإذا ما ُج ِم َعت التربعات
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /يورغوس كيفرينيتيس
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التي تقدمها الدول األعضاء يف االتحاد األورويب رقمياً فهي متثل
املساهمة التمويلية الثانية بعد مساهمة مفوضية األمم املتحدة مساعد املفوض السامي للحامية يف مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك إمكانية ألن يكون السامية لالجئنيwww.unhcr.org .
متويل االتحاد األورويب يف مجال إعادة التوطني مساهمة مهمة
UNHCR (1 July 2015) The sea route to Europe: The Mediterranean .1
جداً يف هذا املجال.
passage in the age of refugees
فولكر تورك turk@unhcr.org

أما املرحلة القادمة فستتطلب بناء منظومة لجوء أورويب مشرتكة
توفر احتاملية تطوير نظام حامية عاملي لالجئني ،باالستفادة من
التوجهات األساسية لالتحاد األورويب والقيم اإلنسانية املتعمقة
واملتجذرة بها .ويف نقطة التحول الحرجة هذه ،حان الوقت أمام
االتحاد األورويب ألن ينهض عىل أساس جامعي وأن يستذكر تاريخه
يف توفري اللجوء يف أوقات التهجري الجامعي للتأكد من حصول
األشخاص الذين يخاطرون بكل يشء للعثور عىل السالمة يف أوروبا
عىل خيارات حقيقية وسليمة وآمنة وواقعية لذلك األمر.

(الطريق البحري إىل أوروبا :ممر البحر املتوسط يف عرص الالجئني)
.www.unhcr.org/5592bd05.pdf
Council of The European Union Council Directive 2003/86/EC of 22 .2
September 2003 on the right to family reunification
(توجيه مجلس االتحاد األورويب رقم  EC/86/2003بتاريخ 22سبتمرب/أيلول  2003حول
الحق يف مل الشمل األرسي)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003
L0086&from=EN
[غري متاح باللغة العربية]
UNHCR (2015) World at War: UNHCR Global Trends – Forced .3
Displacement in 2014
(العامل يف حرب :نزعات عاملية ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني -التَّهجري القرسي
عام http://unhcr.org/556725e69.html )2014

هل اللجوء والهجرة مشكلة االتحاد األورويب حقاً؟

جوان فان سيلم

قد تؤدي مساعي البحث عن حل عىل مستوى االتحاد األورويب إىل منع إيجاد حلول عملية عىل املستوى
الثنايئ أو الوطني.
من نافلة القول أن االتحاد األورويب خذل نفسه ،وخذل الالجئني،
وخذل اإلنسانية نتيجة انتهاجه لسياسته الحالية بشأن الهجرة
واللجوء .وال أدل عىل ذلك من التقارير اليومية التي تتحدث
عن وقوع ممن الوفيات يف البحر وعىل اليابسة ،واملناوشات
الدائرة بني حرس الحدود واألشخاص الذين يسعون للسالمة
أو للحصول عىل حياة أفضل أو يف املخيامت ،وما يحدث أمام
األسيجة الحدودية واليأس.
والنداءات بتأسيس مقارب تعاونية يف أوروبا مبشاركة الدول
األصلية ،ومناشدات إيقاف مهريب األشخاص والتنديد بحاالت
اإلخفاق واالنتهاكات التي تسم نظام اللجوء كلها أصبحت أموراً
اعتيادية صادرة عن صانعي السياسات يف ميدان الهجرة يف أوروبا
وذلك من األيام األوىل لتفعيل التعاون بني الحكومات ضمن
اتفاقية االتحاد األورويب لعام  1992ويف أثناء الحرب البوسنية.

حول ما إذا كان هذا الواقع ميثل مشكلة أوروبية أم ال ،وعام
إذا كانت هذه املشكلة ال ميكن حلها إال إذا ما ُنو ِقشت عىل
مستوى االتحاد األورويب كام ًال .فلن نستطيع أن نستمر يف أن
نأخذ بهذه األمور عىل أنها مفروغ منها بعد مرور عقدين من
اإلخفاق يف التوصل إىل اتفاقات حول السياسة والتطبيق ا ُمل َ
رضيني
لجميع الدول األعضاء الثامنية والعرشين يف االتحاد األورويب ،أو
التوصل إىل مثل تلك السياسة التي ميكنها أن تتصدى بواقعية
للحاجات الفعلية لحامية الالجئني ،باإلضافة إىل توفري مسار
الهجرة القانونية الكافية لتلبية حاجات أوروبا من العاملة.

هذه مشكلة أوروبية...

منذ األيام األوىل من االتفاقية األوروبية ،كانت ال َف َر ِضية األساسية
تدور حول أنه فيام يتعلق بحرية السفر ،دون وجود حدود،
وحيثام كانت الحدود الخارجية (الربية أو البحرية أو الجوية)
ألي دولة عضو يف االتحاد األورويب متثل يف الواقع حدود االتحاد
ويف حني هناك كثري من املنطق وراء بعض األفكار وغريها من األورويب كام ًال ( أو عىل األقل حدود منطقة اتفاقية شنجن)،
األفكار املشابهة ،تثار عالمات االستفهام عىل بعضها اآلخر .فعىل فعندها تكون أفضل طريقة يف التعامل مع منطقة السياسات
سبيل املثال ،قد يكون من املناسب يف هذه اللحظة إثارة األسئلة الكاملة للجوء والهجرة عىل املستوى األورويب .ومن الناحية
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الجوهرية ،يعني ذلك أنه عند إنشاء فضاء خالٍ من الحدود متر
عربه وخالله البضائع والخدمات األوروبية ومواطني أوروبا ،فقد
أقرت الدول األعضاء يف االتحاد األورويب بالعواقب غري املقصودة
(تقريباً) الناتجة عن إيجاد فضاء خالٍ من الحدود للناس من
جميع أنحاء العامل .ولذلك حاولوا نتيجة لذلك التعويض عن تلك
النتيجة بإيجاد منهج أورويب للتعامل مع اللجوء والهجرة ،وعىل
األخص يف منظومة اللجوء األورويب املشرتكة ،التي ُط ِّو ِرت تطوراً
ممتازاً عىل الورق لكنها مل ُت َط َبق بعد عىل النحو املفروض.
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ورمبا إذا كان االتحاد األورويب أكرث متاسكاً ككل ،ما كان للناس أن
يفكروا يف دولة معينة بحد ذاتها كمقصد لهم أو إذا ما وجدوا
الوضع يف أي مكان ما يصلون إليه يف االتحاد األورويب صديقاً
يغيون رأيهم حول
لهم وي َؤ ِّمن لهم السالمة والحامية ،فرمبا ِّ
وجهة املقصد .وباإلضافة إىل ذلك ،ال ميكن لجهود توزيع األعباء
وإعادة توطني األشخاص ضمن االتحاد األورويب أن يكون ح ًال إال
إذا ُمنحت الحامية ذاتها يف كل دولة عضو يف االتحاد األورويب.

يذهب مبدأ «التبعية» يف االتحاد األورويب إىل أن هناك ثالثة
ومن النواحي األكرث بريوقراطية يف االتحاد األورويب ،هناك مبدأ معايري يجب استيفاؤها للوصول إىل قرار بأفضلية التدخل عىل
التبعية -املتمثل يف تقرير ما إذا كانت منطقة سياسة معينة مستوى االتحاد األورويب:
ميكن التعامل معها بأفضل طريقة عىل املستوى املحيل ،أو
هل لإلجراء جوانب عابرة للقوميات ال ميكن أن تحلها الدول
الوطني أو مستوى االتحاد األورويب -وقد ُط ِبقَ هذا املبدأ وتبني
األعضاء مبفردها؟
أن املستوى املناسب يف إطار السياسة الخاصة باللجوء والهجرة
كان هو مستوى االتحاد األورويب.
ً
هل اإلجراء الوطني أو غياب اإلجراء منافيا لرشوط وأحكام

ومع ذلك ،مل يكن من السهل أبداً التوصل إىل إبرام اتفاقيات عىل
مستوى االتحاد األورويب (فيام وراء املبدأ األسايس بأنه البد من
إبرام اتفاقيات عىل مستوى االتحاد األورويب) وحتى لو ُو ِق َعت
هذه االتفاقيات فكانت بأقل قدر من التنازالت ونادراً ما كان
ألي منها أي أثر عميق يف أرض الواقع .وعىل مدى العرشين عاماً
ٍ
املاضية ،تعددت الجهود يف تعزيز التعاون بشأن القضايا الفرعية
الجوهرية لتعريف الالجئ ،وتحديد املسؤوليات يف التعامل مع
طلبات اللجوء ،ويف رشوط االستقبال ،والحامية املؤقتة ،واألمور
املتعلقة بوضع اإلقامة عىل املدى البعيد ،ومل الشمل األرسي،
والعمل املوسمي وغري ذلك من األمور ،وعىل ضوء ذلك ُأ ِعيد
النظر يف االتفاقيات ُوأ ِعي َد التفاوض عليها وفق لكل عمل برنامج
الحق أو اتفاقية الحقة.

 ...أم هي؟

فيام يستمر القادة باعتناق منظور بأن مرشوع أوروبا الخالية من
الحدود يعني أن تكون الهجرة واللجوء بالتعريف قضية أوروبية،
ما زالت السياسة واملامرسة العمليتان تجريان عىل املستوى
الوطني يف كل الطرق ،مبا يف ذلك قرارات الهجرة املتعلقة باألفراد
الذين يصلوا إىل االتحاد األورويب سواء أكان وصولهم نظامياً أم
غري نظامي ،أو كانوا طالبني للجوء أو الجئني ُمعاد توطينهم.
ولذلك قليل من املهاجرين الذين يسافرون عىل القوارب عرب
البحر املتوسط ،يفكرون بالوصول إىل االتحاد األورويب كهدف
نهايئ لهم ،وحتى لو كان تفكريهم كذلك فسوف يقفون
يف اليونان ،أو إيطاليا ،أو مالطة بل حتى فرنسا ،بدالً من أن
يستمروا يف طريقهم إىل أملانيا ،أو السويد أو اململكة املتحدة.

املعاهدة؟

هل اإلجراء عىل املستوى األورويب له مزايا واضحة؟
وقد يكون إرصار قادة أوروبا عىل أن أزمة املهاجرين هي مشكلة
ناتج عن اإلرصار ا ُمل َس َّبق بأن أوروبا
أوروبية تتطلب ح ًال أوروبياً ٌ
الخالية من الحدود توجب انتحاء منهج عىل مستوى االتحاد
األورويب ،وليس عىل املستوى الوطني أو املحيل .ويبدو أنها ليست
مبنية عىل تقييم حذر مبا إذا كانت السياسات واالتفاقيات ثنائية
األطراف عىل املستوى الوطني قادر ًة يف الحقيقة عىل مواجهة
املشكالت ،أو ما إذا كان البحث عن منهج أورويب يف حقيقته
سبباً إلنشاء الحواجز أمام اإلدارة الفعالة للوضع قيد املعالجة.
ومن املنطقي أن نقول :للهجرة جوانب عابرة للقوميات مبا يف
ذلك حقيقة بسيطة وواضحة وهي األكرث بروزاً التي تفيد أن
مواطني الدول األخرى (مواطنني غري أوروبيني) يعربون حدود
عدة دول أعضاء يف االتحاد األورويب ليصلوا إىل مقصدهم ،سواء
أكان سعيهم للجوء أم للحصول عىل عمل بطريقة غري نظامية.
والسؤال ،هل ميكن للدول األعضاء أن تحل هذه الجوانب العابرة
للقوميات؟ فالدفع املستمر نحو إيجاد حل أورويب يشري إىل أن
الدول األعضاء تؤمن أنها ال تستطيع أن تحل تلك املشكالت
وحدها ،مع أن املرتكزات األساسية إليجاد حل أورويب مل ُت ْ َ
ب
خالل العقدين السابقني ويبدو أنها لن تظهر عىل األرجح اآلن.
وعىل املستوى الواقعي ،هناك غياب واضح للظروف املواتية
لإلجراء عىل مستوى االتحاد األورويب بخصوص اللجوء واالتفاق
عليه ،دعك من تنفيذه بالطريقة التي ميكن بها تحقيق تلك
املزايا.
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وإذا ما كانت املقومات األساسية موجودة ،عىل املستوى
األوسع مثل اإلرادة السياسية ،وإذا ما كان القصد من
إعادة التقييم املبارش للسيادة :التقليل من التمسك مببدأ
تقرير الدولة العضوة َمن ُي ْس َم ُح لهم بعبور الحدود أو
البقاء فيها ،فعندها ميكن العثور عىل حل ميكن تطبيقه
عىل املستوى األورويب .لكنَّ اإلرصار عىل رضورة توفري حل
أورويب قد يكون العائق األكرب أمام الوصول إىل اتفاقات
سلسة ثنائية أو متعددة األطراف بني الدول األعضاء
وجريانها حول مراقبة الحدود .بل قد يكون ذلك واحداً
من العوائق املاثلة أمام سياسات الحامية اإلنسانية التي
يطالب بها السياسيون أنفسهم ممن يرصون عىل استحداث
مزيد من القواعد القاسية.
وميثل االتفاق عىل إنجاز منظومة لجوء أورويب مشرتك
جزءاً من املعاهدة ،ولذلك سيكون أي إجراء وطني إىل
درجة ما منافياً لرشوط تلك املعاهدة وأحكامها :ولكن
يف الوقت نفسه مع غياب منظومة لجوء أوروبية مشرتكة
قوية ،سيكون لجميع الدول األعضاء سياسات اللجوء
الخاصة بكل واحدة منها ومنظوماتها ضمن اإلطار العام
للمعايري الدنيا.
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ذلك إىل عدم وجود آلية لرفع مستوى اللجوء والهجرة
ليصل إىل مستوى االتحاد األورويب من ناحية التنفيذ
الحقيقي الشامل .وال يوجد هناك أي قيادة إلرشاد الدول
األعضاء للخروج من هذه األزمة الحالية بسبب غياب
الروح األوروبية للحامية ،وباختالف حاجات الهجرة للدول
األعضاء نسب ًة لوضعها السكاين واالجتامعي -االقتصادي.
وكان وزير الخارجية الفرنيس -لورين فابيو -قال :بشأن
السور الذي شيدته املجر لصد املهاجرين «ألوروبا ِق َيم
وهذه القيم ال ُتحرتم إذا وضعنا أسيجة شائكة» 1 .ولحل
مشكلة الهجرة هذه بطريقة ُتحرتَم فيها هذه القيم ،رمبا
ال بد لكل دولة عضو أن تسن سياستها عىل املدى البعيد
والقريب حول اللجوء ،والحامية ،وإعادة التوطني ،وإدارة
الهجرة غري النظامية أو مالحقة ا ُملتجرين بالبرش واملهربني.
ويف بعض األحيان قد تترصف تلك الدول مبفردها ملعالجة
حاجاتها ،ويف أحيان أخرى قد ُت ِربم اتفاقيات ثنائية لتعزيز
الحامية وبناء القدرات والتصدي لألزمة اإلنسانية .وسيمثل
ذلك خطوة أكرث فائدة من اإلرصار عىل وجود اتفاقية عىل
مستوى االتحاد األورويب يف أثناء استمرار معاناة آالف من
الناس.
جوان فان سيلم jvanselm@gmail.com

ولذلك يبدو من غري املرجح التوصل إىل اتفاقية عىل
مستوى االتحاد األورويب إلدارة النطاق الحايل لطالبي مستشارة
اللجوء واملهاجرين غري النظاميني ،وتعود بعض أسباب
http://tinyurl.com/Fabius-on-Hungary-s-fence .1

الحامية االجتامعية :أيكون ذلك الحل الرابع الدائم؟

كارولينا مونتينيغرو

رغم اختالف طالبي اللجوء والالجئني يف أوروبا عام هم يف أمريكا الالتينية من ناحية األعداد ،رمبا يكون
الحل ا ُملنَفذ يف الربازيل واإلكوادور مفيداً يف إظهار الطريق الذي يجب عىل االتحاد األورويب أن ينتهجه يف
تشاطر املسؤوليات ضمن كتلته اإلقليمية.

يف عام ُ ،2014
اقتِح مرشوع ريادي باسم «التنقل اإلقليمي
واالندماج االجتامعي -االقتصادي لالجئني» وجاء ذلك املرشوع
كجزء من إعالن الربازيل وخطة عملها1.ومن الناحية العملية،
يتكون املرشوع الريادي من مرشوع يهدف إىل جلب الالجئني
الكولومبيني إىل اإلكــوادور أو الربازيل .وعىل مدى عامني من
الزمنُ ،س ِم َح ل  200شخص بالقدوم من بارانا جنوب الربازيل
للعمل ضمن اتفاقيات عمل تضمنها الحكومة الربازيلية .وعدا
عن الرواتب التي يتقاضها هؤالء الالجئون ،فهم يتلقون من

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مساعدة مالية إضافية
ملدة قصرية تصل إىل ثالثة أشهر و ُت َــقّــد ُم هذه املساعدات
للعائالت الكولومبية (املتكونة من شخص إىل خمسة أشخاص)
ممن يعيشون يف اإلكوادور برشط أال يقل عدد األشخاص يف سن
العمل بكل عائلة عن شخص واحد (من  18إىل  45عاماً) .ومن
خالل إبرام الرشاكة مع الفاعلني املحليني من القطاع الخاص،
ُح ِّدد َْت الوظائف يف قطاع الخدمات ،واملقاوالت ،والصناعات
الزراعية ،والنسيج ،والب ّقاالت.
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وتنظر الحكومة الربازيلية لهذه األرس عىل أنها
من الالجئني املعرتف بهم ،وبذلك متنحهم الحامية
ومتنحهم القدرة أيضاً عىل تقديم طلب اإلقامة
يف البالد .وكل ذلك أصبح ممكناً ألن الربازيل
واإلكوادور منذ عام  2013عضوان يف اتفاقية تأشرية
مركوسور التي تسمح مبوجب أحكامها للمقيمني
يف الدول األعضاء للكتلة اإلقليمية 2باإلقامة داخل
أي دولة موقعة عىل تلك االتفاقية دون اإلشارة إىل
وضعهم املهاجري.

ويتسم هذا املــروع قبل أي يشء آخر يف أنه
يتعلق بالحركة العاملية كام أ َّنه يتجاوز حدود
النطاق القانوين لحامية الالجئني ليشتمل أيضاً
عىل توفري الحامية االجتامعية .ويف البداية ُأ ِّطر
َ الجئون كوملبيون يصلون إىل تشيكال ،اإلكوادور
املرشوع الريادي ليكون ح ًال رابعاً لكنه فيام بعد
أصبح معروفاً عىل أنه اشرتاط خاص إلعادة التوطني .ويختلف عن بالرضورة تكييفه حسب واقع كل منطقة ،ومع ذلك من املؤكد
إعادة االستيطان التقليدي إذ إنه يشرتط أن يكون املستفيدون َّأن هذا املثال مبادرة تقرتح كيفية تحسني التنسيق بني آليات
من الرياديني أو من األشخاص قادرين عىل العمل وال يتضمن اللجوء اإلقليمية من خالل الحامية االجتامعية .ففي حني تركزت
الجامعات املستضعفة وال األشخاص املعرضني للتهديد األمني.
الحامية التقليدية املمنوحة لالجئني عىل ُأطر قانونية ،هناك تزايد
يف االهتامم بشأن التعامل مع هذه القضية من منظور الحامية
لكنه قد يحدد أيضاً معامل الطريق للميض قدُ ماً باعتباره إضافة االجتامعية  3مبا يف ذلك سياسات الرفاه االجتامعي لتدخالت سوق
إبداعية للحلول الدامئة التقليدية الثالث التي تضم االندماج العمل ،والضامن االجتامعي ،واملساعدة االجتامعية .وينطوي عىل
املحيل ،واإلعادة غري القرسية ،وإعادة االستيطان .فهناك كث ٌري من ذلك إقرار عميل بحقيقة مفادها أن الالجئني الفارين من االضطهاد
االنتقاد الذي ُو ِّجه لتلك الحلول الثالثة وذلك عىل ضوء االرتفاع يحتاجون إىل الحامية ليس من خالل توفري الوثائق والحقوق
الهائل غري املسبوق ألعداد أزمات الالجئني الجديدة واملطولة يف فحسب بل بالسامح لهم بدخول سوق العمل أيضاً ،واملشاركة
آن واحد .ومع انخفاض مستويات اإلعادة إىل األوطان انخفاضاً بخدمات الطعام والخدمات االجتامعية .وسوف يساعد هذا النوع
كبرياً ،ينتج عن األزمات املالية أرضاراً بجهود اإلدماج ،أما إعادة من مرشوعات الحركة العاملية يف نرش أثر تدفق الالجئني اإلقليمي
االستيطان فام زالت قلة من الدول املستضيفة التي تدعم هذا خاص ًة عندما نتحدث عن الدول الصغرية أو الفقرية التي تكون
األول واألكرث تأثراً كام الحال رمبا يف كل من إيطاليا واليونان.
الخيار.
وقد اقرتحت الحكومة الربازيلية مبدئياً هذا املرشوع الريادي،
وقدمت اتفاقية ثنائية مع حكومة اإلكوادور يف ديسمرب /كانون كاتبة صحفية مهتمة بحقوق اإلنسان والقضايا اإلنسانية
األول  .2014أما تنفيذ الربنامج ف ُيتوقع أن يبدأ بأكتوبر /ترشين
www.acnur.org/cartagena30/en/brazil-declaration-and-plan-of-action .1
األول  ،2015لكنه ما زال ينتظر املوافقة من اإلكوادور .وهناك  .2األرجنتني وبوليفيا والربازيل وشييل وكولومبيا واإلكوادور وباراغواي وبريو وأورغواي
حالياً حوار قانوين مهم حول ما إذا كان عىل الالجئني الكولومبيني وفنزويال وغيانا وسورينام.
القادمني من اإلكوادور أن يستبقوا عىل وضعهم كالجئني يف كل من  .3انظر تعريف البنك الدويل :السياسات والربامج املصممة للحد من الفقر واالستضعاف
ْ
عن طريق الرتويج ألسواق العمل ذات الكفاءة العالية ،والحد من تعرض الناس للمخاطر
الربازيل واإلكوادور يف أثناء األشهر الثالثة املبدئية بتبني املرشوع ،وتعزيز قدراتهم عىل إدارة املخاطر االقتصادية واالجتامعية مثل البطالة ،واإلقصاء،
وهناك نقاط جدل ُتثار حول ضامن الحامية يف حالة مل يتكيف واملرض ،واإلعاقة ،والشيخوخة.
World Bank (2001) Social protection sector strategy: from safety net to
الالجئون مع الحياة يف الربازيل وقرروا العودة إىل اإلكوادور.
springboard Washington, D.C
كارولينا مونتينيغرو carolmontcastro@gmail.com

ويقدم هذا املرشوع الريادي مثاالً حول الحركة العاملية ،وميكن
انتهاجه يف املناطق األخرى يف العامل ،لكن اعتامده هناك سيتطلب

(اسرتاتيجية قطاع الحامية االجتامعية :من شبكة األمان إىل منصة االنطالق)
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/2001/01/828354/socialprotection-sector-strategy-safety-net-springboard
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البحث عن العدالة يف تشارك املسؤوليات

فيليب دي بروكر وإيفانجيلينا (ليليان) تسوردي

د ّوامة تبادل عدم الثقة املتبادل فيام بني دول أعضاء االتحاد األورويب متنع التضامن بينها ،وال ميكن إنهاء
تلك الدوامة إال بتقييم عادل للمسؤوليات عىل أساس املؤرشات املوضوعية.
تواجـه منظومـة اللجـوء يف االتحـاد األورويب عـدداً مـن العوامـل التضامن فيام بني الدول األعضاء يف االتحاد األورويب

التـي متنـع تطورهـا .فـأوالً ،مل تتمكـن آليـة تحديـد املسـؤوليات
(منظومـة دبلـن) مـن املشـاركة العادلـة للمسـؤوليات بين الدول
ً
تجاهلا كبيراً مـا يجـري على
األعضـاء بـل تتجاهـل هـذه اآلليـة
أرض الواقـع مـن حـاالت األشـخاص الذيـن يسـعون إىل الحاميـة
وقـد تتجاهـل تفضيالتهـم أو روابطهـم مـع بعـض الـدول األعضاء
دون غريهـا.
ومل َُي ْ
ثر أي نقـاش موضوعـي حـول معنـى «الحصـة العادلـة مـن
املسـؤولية» .وهـذا مـا يث ِّبـط الدولـة العضو عـن تنفيـذ التزاماتها
التـي تعهـدت بها مـن الناحيـة الترشيعية .وهناك أيضـاً اختالفات
يف مسـتويات التطور االقتصادي للدول األعضاء ،وتنوع مسـتويات
االسـتثامر يف منظوماتهـا الخاصـة باسـتقبال طلبـات الالجئين
ومعالجتهـا ،وأدّى ذلـك إىل تبايـن كبير يف ظـروف االسـتقبال مـع
العلـم أن هنـاك اختالفـات مـا زالـت قامئـة يف معادلـة االعتراف
بالالجئين بين دول أعضـاء االتحاد األورويب .وال يوجد ،عىل سـبيل
املثـال ،أي اهتمام باالسـتثامر الـذي وضعته بعض الـدول األعضاء
على الواجهـة األوروبيـة يف مراقبـة الحـدود الخارجيـة لالتحـاد
األورويب ويف إنقـاذ حيـاة النـاس وأرواحهـم يف البحـر.

لكـن مبـدأ التضامـن والتشـاطر العـادل للمسـؤوليات ُم َر ٌ
سـخ
بوضـوح يف معاهـدات االتحـاد األورويب .ومـع ذلـك ،حتـى
وقـت حديـث ،تجنبـت مؤسسـات االتحـاد األورويب يف مختلـف
ترصيحـات سياسـتها إلـزام أنفسـها بهذه املسـألة وتبنـت بدالً من
ذلـك منهـج «عُ ـدّة األدوات» التـي تـدرج مختلـف التدابير لوضع
التضامـن محـل التنفيـذ .ومعظـم هـذه التدابير تتسـم بطبيعـة
عملياتيـة وفنيـة أو ماليـة ،مـا ميثـل درجـة محـدودة للغايـة مـن
التضامـن الفعلي بين الـدول األعضـاء.
وعلى ضـوء ذلـكُ ،يفترَض يف مكتـب دعـم اللجـوء األورويب وهـو
الهيئـة املخصصة لالتحاد األورويب لتنسـيق التعـاون العمليايت فيام
بين الـدول األعضـاء أن ميثـل دوراً ً
مهما جـداً يف ترسـيخ مزيد من
التضامـن .ولكي يتحقـق ذلـك على أرض الواقـع ،ال بـد مـن أن
تتناسـب مواردهـا ومتويالتهـا مـع مسـتوى الطمـوح والتوقعـات
املحـددة بشـأنه .ويف الوقـت نفسـه ،ال بـد مـن تعزيـز تفويـض
ذلـك املكتـب لضمان تقويـة قدراتـه العملياتيـة.

يف ضـوء غيـاب التقييـم املوضوعـي للتشـارك يف املسـؤوليات،
ال ميكـن بـأي حـال مـن األحـوال دعـم أي ادعاء تقدمـه الدولة
«الح ْم َ
ـل أنهكهـا» بل
العضـو بطلـب التضامـن على أسـاس أن ِ
يثير ذلـك الشـك بني الـدول األعضـاء بأن مثـل هـذه الدولة ال
تريـد أن تتـوىل مسـؤوليتها .أمـا التقييـم املوضوعـي لقـدرات
اللجـوء لـكل دولـة عضـو يف االتحـاد األورويب فسـوف يتيـح
التمييـز مـا بين «عـدم قـدرة الدولة على االمتثـال بااللتزامات
املنوطـة بهـا عـن عـدم رغبتهـا بذلـك» وبذلـك ميكـن معالجـة
حـاالت التوتـر الحاليـة القامئـة فيما بين الـدول األعضـاء عنـد
الحديـث عـن توزيـع املسـؤوليات.

وإذا أرادت الـدول األعضـاء أن تسـعى نحـو تحقيـق التضامن،
فينبغـي لهـا بدايـ ًة أن تتفـق على منظومـة لتقييـم الحصـة
الفرديـة من املسـؤولية لـكل واحدة منها عىل أسـاس املؤرشات
املوضوعيـة .وإذا اتفقـت على إطـار عمـل واحد بينها فسـوف
تتمكـن مـن تقديـم تقييـم موضوعـي لطلبـات التضامـن،
وسـوف ُ َي ِّك ُـن هـذا التقييـم املوضوعـي مـن إظهـار الدرجـة
التـي ينبغـي للـدول األعضـاء ذات األداء املنخفض أن تسـتثمر
فيهـا لبنـاء منظوماتهـا مـن ناحيتـي املـوارد املاليـة والبرشيـة.
وأخيراً ،ينبغـي زيـادة تفعيـل عمليـة النقـل داخـل االتحـاد
عـرف
األورويب لطالبـي اللجـوء أو األشـخاص املحميين (مبـا ُي َ
«بإعـادة النقـل») .وتعـد املبـادرات التـي حدثت مؤخراً بشـأن
خطـط إعـادة النقـل املؤقـت مـن اليونـان وإيطاليـا على أنهـا
أداة اسـتثنائية ضمـن منظومـة دبلـن تقدمـاً ملموسـاً يف إثـارة
موضـوع عدالـة التشـارك يف املسـؤوليات عىل أولويـات الحوار
السـيايس للمـرة األوىل .ومـع ذلـك ،مـا زالـت هنـاك بعـض
الثغـرات.
تتمثـل أوىل هـذه الثغـرات بـأن عـدد طالبـي اللجـوء املطلوب
إعـادة نقلهـم جـاء نتيجـة عشـوائية الختيـار سـيايس بـدالً من
أن ينتـج عـن تقييـم موضوعـي لعـدد األشـخاص الذيـن ينبغي
إعـادة نقلهم اسـتناداً إىل مبدأ العدالة يف تشـارك املسـؤوليات.
ومبـا أن هـذه اآلليـات ثابتـة ال تتغير ومقيـدة بسـقف رقمـي
لعـدد األشـخاص الذيـن سـوف ُينقلـون فذلـك يعنـي أن تلـك

نرشة الهجرة القرسية 51

وجهة الوصول :أوروبا

يناير/كانون الثاين 2016

65

www.fmreview.org/ar/destination-europe

اآلليـات لـن تكـون قـادرة على االسـتجابة إىل التغيرات التـي فيليب دي بروكر debruyck@ulb.ac.be
تحـدث يف تدفقـات األشـخاص واختلاف أمناطهـا.
بروفيسور يف مركز سياسات الهجرة يف معهد الجامعة األوروبية
 www.migrationpolicycentre.euويف معهد الدراسات
وثانيـاًُ ،يالحـظ أن قـرار إعـادة النقـل ُيفـ َر ُض فرضـاً على طالبـي األوروبية يف جامعة بروكسل الحرة
اللجـوء دون األخـذ يف االعتبـار لتفضيالتهـم .أمـا األمـر األخير http://odysseus-network.eu
فيتعلـق بطبيعـة هـذه التدابير إذ إ َّنهـا اسـتثنائية وليسـت دامئة،
إيفانجيلينا (ليليان) تسوردي liliantsourdi@gmail.com
وهـذا مـا ينتج عنـه عوامـل التثبيط ذاتهـا املانعة للتنفيـذ الفعال مشاركة بحث يف مركز سياسات الهجرة يف معهد الجامعة
وح َ
كما ُل ِ
ـظ يف وضـع العمـل االعتيـادي ملنظومـة دبلـن .وهـذه األوروبية  www.migrationpolicycentre.euويف الجامعة
ً
َ
ُ
ُ
العوامـل جميعـا تقـ ِّوض إىل درجـة كبرية من اآلليات التي يسـعى الكاثوليكية يف لوفانwww.uclouvain.be/cedie.html .
االتحـاد األورويب ودولـه األعضـاء مـع بعض الصعوبـات يف وضعها
محـل التنفيـذ منـذ أواخـر سـبتمرب /أيلـول .2015

املتطوعون وطالبو اللجوء
رسهات كاراكاييل وج أوالف كاليشت

يقدم سكان املجتمعات املحلية حيث يظهر طالبو اللجوء والالجئون أشكا ًال متنوعة من الدعم للوافدين
الجدد نظراً إلخفاق الدول يف توفري حتى االحتياجات األساسية.

وســط تزايــد أعــداد طالبــي اللجــوء الواصلــن إىل الشــواطئ
األوروبيــة خــال الســنوات األخــرة ،تواجــه مراكــز االســتقبال
والعمليــات أعبــاء تفــوق طاقاتهــا خاصــة يف البلــدان التــي
يصــل الالجئــون إليهــا أوالً .ويواجــه طالبــو اللجــوء بنــى تحتيــة
غــر كافيــة الســتقبالهم واندماجهــم مــا يــؤدي يف حــاالت كثــرة
للهجــرة الثانويــة .ولســنوات يف شــوارع أثينــا وعــى جزيــريت
المبيــدوزا وصقليــة ويف محطــة قطــار ميالنــو و»غابــة» كاليــه
غالبــاً مــا يتــوىل الالجئــون أمورهــم بأنفســهم.

وكانــت هــذه املشــاركات للمتطوعــن مــن املواطنــن أو غــر
املواطنــن عــى حــد ســواء يف الظــال وكان املســتفيدون يف نهايــة
األمــر هــم املهاجريــن غــر النظاميــن .ويشــهد املجتمــع املجــي
تزايــداً ملحوظــاً يف أعــداد أفــراده ممــن انضمــوا إىل النشــطاء
التقليديــن بعــد أن شــهدوا حاجــات طالبــي اللجــوء املاســة.
وســارت األمــور عــى هــذا النحــو خاصــة عندمــا كان طالبــو
اللجــوء والالجئــون يوزعــون عــى املــدن التــي مل يســبق لهــا أن
تلقــت أي إمــدادات والتــي كانــت تعــاين باألصــل مــن ضعــف
البنــى التحتيــة وشــح املــوارد لدرجــة ال تغطــي احتياجــات
قاطنيهــا .ومل يقتــر اهتــام الســكان املحليــن عــى توفــر
املســاعدات الرضوريــة للمهاجريــن فحســب إذ إ َّنهــم أيضـاً أرادوا
التعــرف عــى هــؤالء النــاس أيض ـاً ،وبذلــك أصبــح املتطوعــون
ميثلــون قــوة دافعــة معــززة لالندمــاج وإن مل يدركــوا ذلــك.

وكان التصــور العــام والســيايس عمومــاً أحــد أســباب إخفــاق
سياســات الهجــرة يف هــذه الــدول املشــركة يف املنظومــة األوربيــة
العامــة لطلــب اللجــوء والئحــة دبلــن .ومل يكــن الرتكيــز يف
بروكســل وسرتاســبورغ وكثــر مــن العواصــم األخــرى منصبـاً عــى
األوضــاع املحليــة بــل عــى القواعــد واملبــادئ املعنيــة إلعــادة
تأســيس نظــام منظــم للجــوء مــن خــال إجبــار الــدول عــى ِّ
تول واجبات الدولة
لقــد أصبــح تشــارك الســكان املحليــن مــع طالبــي اللجــوء
االلتــزام باملعايــر القامئــة أو إنشــاء نظــام جديــد.
يف األحيــاء املحليــة ظاهــرة شــائعة يف جميــع أنحــاء أملانيــا إذ
ويف أثنــاء ذلــك ،كان الســكان املحليــون يف صقليــة يســاعدون فرضــت زيــادة أعــداد طالبــي اللجــوء رضورة إقامــة مســاكن لهــم
طالبــي اللجــوء عــى مواصلــة ســفرهم مبســاعدتهم يف معرفــة يف مواقــع جديــدة قــد تكــون نائيــة يف بعــض األحيــان .وتقــدر
االتجاهــات أو رشاء تذاكــر القطــار أو حتــى بتوصيلهــم .وقــدم املنظــات املعنيــة بقضايــا الالجئــن يف أملانيــا َّأن معــدل االهتــام
املتطوعــون يف نقــاط العبــور الســاخنة مثــل ميــان وأثينــا وكاليــه بالعمــل التطوعــي لخدمــة الالجئــن ارتفــع بنســبة  %70خــال
الدعــم بتوزيــع املالبــس واملــواد الغذائيــة وتقديــم املشــورة ثــاث ســنوات َّ
وأن أكــر مــن ثلــث املتطوعــن كانــوا نشــطاء يف
جامعــات ومبــادرات ذاتيــة التنظيــم وليــس يف املنظــات غــر
القانونيــة أو املســاعدة الطبيــة.
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /أيفور بريكيت

متطوعة بريطانية ،كايت غريغس ،تقدم تدريبات لقيادة الدراجات أسبوعياً يف وسط برلني حيث ميكن لطالبي اللجوء السوريني قيادة الدراجات .لكنّ اللقاءات ال تقترص عىل تعليمهم قيادة الدراجات ،بل تهدف
إلقامة العالقات والصداقات الدامئة بني طالبي اللجوء واملتطوعني.

وحســنُ الضيافــة واقــع النــاس
الرضوريــات .وأضفــى التضامــن ُ
بعــد الرتحيــب باســتقبال الالجئــن الذي مل تســتطع مؤسســات
الدولــة تقدميــه .وبــن مســاعدة الالجئــن وتخفيــف أدوار
رجــح كفــة املي ـزان الدقيــق تجــاه املتطوعــن الذيــن
الدولــة ُت َّ
ينجحــون فيــا أخفــق بــه البريوقراطيــون .ويف بعــض األوقــات،
تعتمــد مؤسســات الدولــة عــى املتطوعــن عــن قصــد.

الحكوميــة القامئــة 1.ويختلــف هــذا التطــوع عــن أنشــطة
التطــوع األخــرى ،إذ تشــر دراســتنا إىل أن املتطوعــن مــع
الالجئــن غالبـاً مــن اإلنــاث يف العرشينيــات مــن العمــر أو أكرب
مــن الســتني وغالبــاً كانــت لــدى املتطوعــن معرفــة بأمــور
الهجــرة وكانــت توجهاتهــم غــر دينيــة وغــر مجتمعيــة ،فهــم
ال ينظــرون إىل مشــاركتهم مــن منظــور التطــوع يف حــد ذاتــه
بــل مــن منظــور مســاعدة الالجئــن عــى وجــه الخصــوص.
ووثقنــا يف دراســتنا تيــاراً رئيســياً مــن التطــوع ملصلحــة لكــنَّ النقــاد حـ َّ
ـذروا مــن اتبــاع السياســات الليرباليــة الجديدة
مــن حيــث االعتــاد عــى املتطوعــن ألداء التزامــات الدولــة
الالجئــن املوجوديــن يف جميــع أنحــاء املجتمــع.
تجــاه الالجئــن .وعــى املــدى البعيــد ،ينبغــي تحديــد دور
وخــال صيــف  ،2015اصطــف اآلالف يف املــدن األملانيــة املتطوعــن تحديــداً أكــر دقــة .ومــن املهــم أال ُيســتبدَل
ملســاعدة طالبــي اللجــوء حــن أخفــق البريوقراطيــون املتطوعــون بالتزامــات الدولــة وأن تقتــر مســاهمتهم يف
يف تســجيل الوافديــن الجــدد واســتضافتهم وإطعامهــم .الرتحيــب بالالجئــن يف املجتمــع الجديــد .فهــم ينشــؤون
وســابقاً ،اقتــرت مهــام املتطوعــن الرئيســية يف تيســر زيــارة مــن خــال مشــاركتهم مجتمعــاً مدنيــاً منفتحــاً الســتقبال
املســؤولني والتواصــل معهــم والرتجمــة وإعطــاء دروس يف الوافديــن الجــدد .ويف الواقــع ،تغطــي كثــر مــن املهــام التــي
اللغــة األملانيــة وتقديــم املشــورة والدعــم فيــا يتعلــق بعملية ينجزهــا املتطوعــون عنــارص جوهريــة لعمليــات اندمــاج
االندمــاج .وتــرع املتطوعــون باألطعمــة واملالبــس وغريهــا مــن الالجــئ.
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ويف عــام  ،2015انتــرت املشــاركات املدنيــة ملســاعدة الالجئــن خــال توجيــه السياســات املتعلقــة بالالجئــن لتلبيــة احتياجــات
رحــب»
يف جميــع أنحــاء أوروبــا .فقــد أبــدى األوروبيــون روح التضامــن طالبــي اللجــوء بهــدف جعــل «املجتمــع األورويب ا ُمل ِّ
مــع الالجئــن بغــض النظــر عــن الحــدود الوطنيــة بطــرق أخفــق حقيقــة ملموســة.
السياســيون األوروبيــون يف اتباعهــا مــن قديــم األزل .والتحــدي
رسهات كاراكاييل serhat.karakayali@hu-berlin.de
الــذي يفرضــه هــذا النشــاط الشــعبي هــو اســتمرار التضامــن ملــا باحث يف معهد برلني ألبحاث االندماج والهجرة ،جامعة
بعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ التــي ســببتها السياســات الفاشــلة هومبولت يف برلني.
املفروضــة مــن أعــى الهــرم إىل األســفل وصــوالً إىل القاعــدة www.hu-berlin.de/en?set_language=en
الشــعبية .ويشــر كثــر مــن املتطوعــن إىل َّأن مــا ينقــص دعمهــم
ج أوالف كاليشت j.olaf.kleist@outlook.com
املؤقــت هــو التنظيــم الفعــال .وينبغــي بنــاء هيــاكل ف َّعالــة
زميل باحث يف مركز دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد ،وزميل
الحكوميــة
ومســتدامة للمتطوعــن .وميكــن للمنظــات غــر
باحث يف معهد أبحاث الهجرة والدراسات العابرة للثقافات،
ـة
ـ
لتنمي
ـة
ـ
الفني
واملؤسســات التجاريــة إضافــة الخــرة واملعرفــة
جامعة أوزنابروك.
قــدرات املتطوعــن وفاعليتهــم وتقويتهــم باإلضافــة إىل إدارة www.imis.uni-osnabrueck.de
توقعــات جميــع األط ـراف املشــاركة.
 .1عن دراسة مسحية اشتملت عىل ما يزيد عىل  460متطوعاً ومتطوعة وأكرث من 70
ويف نهايــة املطــاف ،قــد يســتفيد االتحــاد األورويب مــن الحــركات
التطوعيــة بقــدر اســتفادة الالجئــن منهــا .وعليــه أن يقــدم
التمويــل للهيــاكل التنظيميــة وال ميــارس الســيطرة عــى مشــاركة
املجتمــع املــدين ،فطاملــا قللــت الحكومــات مــن شــأن اإلمكانيــات
الواســعة الســتقبال الالجئــن وإدماجهــم وحاميتهــم يف املجتمــع
األورويب .وعــى الــدول األوروبيــة أن تحــذو حــذو املتطوعــن مــن

منظمة.
Karakayali S and Kleist J O (2015) EFA-Studie: Strukturen und Motive
der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Deutschland, 1. Forschungsbericht:
Ergebnisse einer explorativen Umfrage vom November/Dezember 2014.
Berliner Institute für empirische Integrations- und Migrationsforschung,
Humboldt-Universität zu Berlin www.bim.hu-berlin.de/
media/2015-05-16_EFA-Forschungsbericht_Endfassung.pdf
(هيكليات ودوافع العمل التطوعي مع الالجئني يف أملانيا ،تقرير بحثي :نتائج دراسة
مسحية استقصائية ُأعدَّت يف شهري نوفمرب/ترشين الثاين وديسمرب/كانون األول )2014

سياسة ترحيبية يف أملانيا الرشقية ما بعد االشرتاكية
آنا شتايغيامن وفرانك إيكاردت وفرانتسيسكا فرينر

عىل ما يبدو ،أصبحت دول أوروبا الرشقية أقل رغبة من البلدان األوروبية األخرى يف قبول الالجئني.
فتجربتهم حول التعدد اإلثني والثقايف ضعيفة وما زال ينقصها سياسة ترحيب حقيقية.
مــع تلقــي أملانيــا الرشقيــة الســابقة للالجئــن ضمــن خطــة الالجئــن بهجــف متكــن الالجئــن مــن االنتقــال إىل شــققهم
التوزيــع الوطنــي ،يجــب عــى البلــدات أن تتكيــف الســتقبال الجديــدة يف أرسع وقــت ممكــن.
الالجئــن .فاملواقــف تختلــف يف ســياق أملانيــا الرشقيــة
وتــراوح بــن الدفاعــي املتشــدد إىل املنفتــح .وحدهــا واليــة ومــع َّأن هــذه السياســات الحكوميــة جعلــت الحيــاة أســهل
ثورينغــا التــي انتهجــت
منحــى عامليــاً متحــرراً أدى إىل عــى كثــر مــن الالجئــن ،هنــاك أمــر أهــم مــن ذلــك وهــو
ً
تأســيس «سياســة ترحيــب» بــارزة وواضحــة.
َّأن الــوزراء اســتخدموا خطــاب السياســة الرتحيبيــة يدعــون
فيــه الســكان املحليــن إىل إبــداء قــدر أكــر مــن الفهــم
ومل تكــن هــذه الواليــة قبــل أمــد بعيــد مبنــأى عــن انتشــار ونبــذ مشــاعر رهــاب األجانــب املعيقــة الســتقبال الالجئــن.
شــعور كراهيــة األجانــب كــا الحــال يف معظــم أطــراف وميثــل ذلــك اختالفــاً واضحــاً عــن حــال السياســيني يف
أملانيــا الرشقيــة .لكــنَّ «سياســات الرتحيــب» التــي أدخلتهــا واليــة ساكســوين املجــاورة ممــن يســتخدمون لغــة تتضمــن
حكومــة الواليــة الجديــدة يف أواخــر عــام  2014هدفــت بعــض التعاطــف مــع حــركات املحتجــن املعارضــن إلســكان
إىل تغيــر املوقــف العــام تجــاه الالجئــن فقــد تبنــت وزارة الالجئــن هنــاك واملطالبــن بإعادتهــم قـراً مــن حيــث أتــوا.
الهجــرة الجديــدة مبــدأ اإلســكان الالمركــزي الســتيعاب ومــع َّأن مســتويات رهــاب األجانــب مــا زالــت مرتفعــة،
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دعــت «سياســات الرتحيــب» يف واليــة ثورينغــا أيضــاً إىل
اســتحداث أشــكال إبداعيــة للتواصــل عــى املســتوى املحــي
واإلقليمــي.

مولهاوسن

تقــع مدينــة مولهاوســن يف مقاطعــة منخفضــة الكثافــة
الســكانية يف واليــة ثورينغــا .و ُف ِتــح فيهــا مركــزان باســم
«الســكن الجامعــي» (أي مبعنــى أدق :مخيــات لالجئــن)
يف قــرى صغــرة تبعــد  20كــم عــن املدينــة .وشــبكة
املواصــات ضعيفــة بالــكاد تصــل املخيــات باملدينــة حيــث
يعيــش أيضـاً عــدد قليــل مــن الالجئــن .واقرتحــت الحكومــة
اســتخدام الثكنــات العســكرية الســابقة يف مولهاوســن
إلقامــة مخيــم مؤقــت يــؤوي ألــف الجــئ ومخيــم آخــر
بعيــد األمــد إليــواء ألــف الجــئ آخريــن يف شــقق منفــردة
أو يف «إســكان جامعــي» .وبعــد اإلعــان العــام عــن هــذه
الخطــطَّ ،
نظــم جــران الثكنــات العســكرية تظاهــرات
احتجاجيــة عــى فتــح مركــز االســتقبال لهــذه املخيــات.

وكان رد مفــوض املقاطعــة الــذي يتــوىل املســؤولية الرئيســية
إزاء إســكان الالجئــن أن أســس لقــاء «الطاولــة املســتديرة»
مــع جميــع األشــخاص املعنيــن بالالجئــن .وطلــب مــن
وجهــاء املدينــة مــن مجتمــع الكنيســة املحليــة أن ينظمــوا
هــذا االجتــاع نظــراً ملــا يحظــون بــه مــن احــرام كبــر يف
املدينــة ولخربتهــم الكبــرة يف مــع األشــخاص مــن مختلــف
املنابــت العرقيــة وعملهــم الســابق يف املجتمــع .وبعــد ثالثــة
اجتامعــات ،أصبحــت الطاولــة املســتديرة شــيئاً فشــيئاً مكانـاً
للتأمــل يف الخــرات والشــكاوى بــدالً مــن أن يكــون مؤسســة
تنظيميــة أو إداريــة .واليــوم ،أصبــح لــدى املقيمــن يف
مولهاوســن منــراً للتعبــر عــن هــذه الخــرات والســعي نحــو
فهــم أفضــل ودعــم العمليــة الطويلــة للتكيــف املتبــادل.
ومــا زالــت العمليــة يف بدايتهــا.

ماينينغن
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التــي تعــود إىل حقبــة مــا قبــل الوحــدة .وظهــرت بعــض
املشــاحنات بــن املقيمــن القدامــى ،وخاصــة كبــار الســن
منهــم ،والالجئــن حديثــي الوصــول ،كــا ظهــرت دالئــل
عــى ردود الفعــل الكارهــة لألجانــب .ويبــدو َّأن الســلطات
تخــى زيــادة تعزيــز األمنــاط القامئــة حــول الجــوار بــل
ترغــب يف تفــادي أي تغطيــة إعالميــة جديــدة .أمــا الخطــاب
الســيايس الرســمي حــول اســتقبال الالجئــن فــكان جــزءاً
مــن «ثقافــة الرتحيــب» وعليــهّ ،
شــكل املفــوض املســؤول
أربــع مجموعــات ملعالجــة مختلــف القضايــا .وتتضمــن
مجموعــات العمــل تلــك أساسـاً الخــراء مــن اإلدارة املحليــة
وعــدداً قليــ ًا مــن أبنــاء املجتمــع املــدين .ومــع ذلــك،
أصبــح املواطنــون نشــطني مــن خــال مشــاركة باحثــن
اجتامعيــن ممــن يعملــون عــى الــدوام يف جريوســاليم .لكــنَّ
الباحثــن االجتامعيــن مغمــورون أصــ ًا مبهــام رعايــة كبــار
الســن ،ولذلــك فهــم ال ميتلكــون القــدرات الكافيــة للعمــل
االجتامعــي املوجــه إىل حاجــات الالجئــن ودمجهــم يف
الضاحيــة .ومــن هنــا ،ير َّكــز عمــل املجتمــع املــدين التطوعــي
عــى هــذا العمــل االجتامعــي ،وقــد أنتــج عــدداً مــن عــروض
املســاعدة لالجئــن.

الخالصة

ليــس خطــاب الرتحيــب الجديــد يف ثورينغــا إال خطــوة أوىل
نحــو تشــجيع النــرة الصدوقــة نحــو الالجئــن واملهاجريــن
وتبنــي روح قبــول التنــوع الثقــايف والتعاطــف مــع الغــر.
ومــن الــروري أن ال ننــى هــذه التطــورات الحديثــة
باإلضافــة إىل العمــل الجــاد املطلــوب والتصادمــات
املحتومــة التــي ســوف تحــدث قبــل أن يتحــول التعاطــف
إىل واقــع حيــاة يعيشــه النــاس هنــاك .أمــا مــن ناحيــة
الالجئــن ،فســوف تتطلــب خــرة قبولهــم اســتخداماً بعيــد
األمــد لكلمــة «مرحبــاً بكــم».
آنا شتايغيامن

anna.marie.steigemann@uni-weimar.de

يف ماينينغــن ،التــي تعــد مدينــة نائيــة ومهمشــة إىل حــد مــا زميلة بحث يف جامعة باوهاوس فامير ،أملانيا
فقــدت كثــراً مــن ســكانها خــال العقــود املاضيــة ،يقتــر فرانك إيكاردت frank.eckardt@uni-weimar.de
تســكني الالجئــن عــى جريوســاليم وهــي تجمــع للعقــارات بروفيسور العلوم االجتامعية والدراسات الحرضية ،جامعة
املرتفعــة والتــي تنتمــي إىل فــرة مــا قبــل توحيــد األملانيتــن باوهاوس فامير ،أملانيا
وكانــت تقــع عــى ضواحــي املدينــة اليــت تعــد جــزءاً
فرانتسيسكا فرينر franziska.werner@uni-weimar.de
مــن منطقــة تزيــد فيهــا معــدالت البطالــة والفقــر عــن
زميلة بحث يف جامعة باوهاوس فامير ،أملانيا
املعــدل .ومــن الواضــح وجــود وصمــة العــار عــى الجــوار
وتلقيــه تغطيــة إعالميــة كبــرة كلــا طفــت عــى الســطح www.uni-weimar.de/en/architecture-and-
الظــروف املعيشــية غــر املواتيــة يف املســتوطنات املرتفعــة urbanism/start/
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مصطلحات الهجرة تهمنا

باوال بايس باوال بايس

لإلخفاق يف استخدام املصطلحات الصحيحة تبعات تتجاوز مجرد علم املعاين .وال بد من بذل مزيد
من الجهود لتثقيف الناس – خاص ًة أولئك الذين لكلامتهم أثر واسع املدى – حول االستخدام الصحيح
للمصطلحات املرتبطة بالهجرة.
تتسم الجهود الحالية املبذولة ملناقشة «أزمة الهجرة» ومعالجتها
يف أوروبا بإثارة جدل كبري يعود بعضه إىل عدم دقة املصطلحات
املستخدمة بل يف بعض األحيان تستخدم املصطلحات التحريضية
لوصف املهاجرين .وميثل ذلك أيضاً خط ٌر يساهم يف تآكل حقوق
املهاجرين واالنتقاص منها.

مذنب حقاً وفقاً ملبدأ «املتهم بريء حتى تثبت إدانته» .لكننا يف
سياق الهجرة ،نالحظ َّأن األشخاص السياسيني ما زالوا يستخدمون
عىل الدوام مصطلح «غري رشعي» أو «غري قانوين» وتظهر هذه
العبارات يف األخبار حتى يف نرشات األخبار األكرث احرتاماً بل يف
قرارات املحاكم.

لقد ُاستُخْ ِد َم مصطلح «األزمة» روتينياً لوصف الهجرة إىل أوروبا
خالل عام  ،2015وهذا املصطلح بالذات هو الذي يجب أن يخضع
ملزيد من الدراسة والتمحيص .فهناك كثري من الدول األخرى التي
ليست لديها الكم الهائل من املوارد كالتي تحظى بها أوروبا ،وهي
تواجه أنواعاً مختلفة وحادة من تدفق الهجرة .ومنذ منتصف
نوفمرب /ترشين الثاين  ،2015وصل عدد الالجئني السوريني الذين
تستضيفهم تركيا  2181293سورياً عل ًام أن الكثافة السكانية
العامة لرتكيا تبلغ  76مليون نسمة أي بنسبة سوري واحد إىل كل
 35تركياً .أما يف األردن ،فكانت نسبة السوريني إىل األردنيني قرابة
 1إىل  ،10ويف لبنان كانت النسبة خطرية إذ متثل  1إىل  .5فمن
املهم جداً أن نضع إطاراً تصورياً حول ما ميكن أن ُي َ
صطلح عليه
عىل أنه أزمة يف أوروبا.

ومصطلح «غري قانوين» أو «غري رشعي» يشري باألصل إىل عدم
وجــود صحيح للمهاجر ،لكنَّه عىل أرض الواقع ُيستخدَم يف
الواقع لوصف املهاجرين الذين يدخلون األرايض بطريقة رسية.
ومع ذلك ،يركز هذا االستخدام إجرا ًء غري متناسباً من االنتقاد
عىل مجموعة ال تك ِّون إال جزءاً صغرياً من املهاجرين ككل ممن
ضفى
يتمتعون بصفة صحيحة لدخول البالد .وعىل مستوى العاملُ ،ت َ
صفة املهاجرين الذين ليست لديهم صفة صحيحة عىل األشخاص
الذين يدخلون البالد بطريقة قانونية ثم يتجاوزون مدة اإلقامة
املسموح بها هناك .فهؤالء األشخاص الذين تجاوزوا مدة اإلقامة
سمى فئة املهاجرين
ميثلون الجزء األكرب من فئة املهاجرين التي ُت َّ
«غري القانونيني».

قانوين وغري قانوين

وكان ُمق ِّرر األمم املتحدة لحقوق اإلنسان للمهاجرين قد أكد عىل
رضورة أال تنظر الدول إىل الدخول غري النظامي إلقليم دولة ما
عىل أنه جناية جزائية بل عىل أنه مخالفة إدارية .وباإلضافة إىل
ذلك ،تركز املنظمة الدولية للهجرة وغريها من املنظامت الدولية
منذ أمد بعيد عىل استخدام كلمة «غري النظامي» بدالً من «غري
القانوين» أو «غري الرشعي» وذلك بنا ًء عىل توصية من الجمعية
العمومية لألمم املتحدة يف عام 1975.1

ليس الجدل الدائر حول املصطلحات مجرد قضية ما إذا كان
املصطلح صحيحاً سياسياً أم ال كام ُيعت َقد يف بعض األحيان إمنا هي
قضية املضمونات التي تحمله هذه املصطلحات عىل املهاجرين.
فكثري من الناس مبن فيهم أبناء املجتمع العام والصحفيني
واملوظفني الحكوميني يختزلون جميع فئات املهاجرين إىل فئتني
اثنتني ال ثالث لهام :وهام املهاجر القانوين ،واملهاجر غري القانوين.
التهريب واإلتجار
لكن ثنائية األضداد هذه خاطئة لعدة أسباب.
هناك رضورة ماسة إىل التفريق بني مفهومي التهريب واإلتجار
فال ميكن القول عن األشخاص إنهم غري قانونينيَّ ،
ألن صفة «غري عىل أساس أنهام جرميتان منفصلتان .فام زال التفريق بني هذين
ً
القانونية» ُتوصف بها األفعال ال البرش ،وباإلضافة إىل ذلك ،تنطوي املصطلحني ميثل تحديا بالنسبة للصحفيني والسياسيني عىل
عبارة «غري قانوين» عىل استنتاج ترشيعي دون إعطاء الفرد املهاجر حد سواء .ويهمنا التفريق بينهام ألن ضحايا اإلتجار يحق لهم
القدرة عىل الرتافع يف قضيته .ويف مجال قانون الجزاء ،إذا ما ا ُّت ِه َم الحصول عىل مجموعة خاصة من الحاميات مبوجب القانون
شخص بأنه يرتكب فع ًال غري قانوين ،فلن يكون من املناسب ألي الدويل واألورويب .فإذا مل ُتحدَّد هذه الفئة تحديداً صحيحاً ،فمعنى
شخص كان – سواء أكان صحفياً أم سياسياً يتحدث يف أمور العامة ذلك أن هذه الحاميات لن تكون متاحة لهم .أما بالنسبة لإلتجار
– من اإلشارة إىل الفرد عىل أنه «مجرم» قبل أن ُتث ِب َت املحكمة أنه فينطوي عىل وجود نية وقصد باستغالل ضحية من خالل عدة
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املتخذ بشأن حالة طالبي اللجوء من جهة ،وحق
املهاجر لطلب اللجوء من جهة أخرى .فهذا الحق
قائم وموجود بغض النظر عن ما إذا كان طلب
اللجوء س ُيقبل يف النهاية أم ال.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /كيتي ماكنزي

وهناك أيضاً ميل موجود لتصنيف جميع املهاجرين
اآلخــريــن عىل أنهم «مهاجرون اقتصاديون»
ووصفهم عىل أنهم «املهاجرون األرشار» الذين ال
يأتون يف هجرتهم إال مدفوعني مبصلحة شخصية.
لكن مصطلح «املهاجر االقتصادي» غري موجود
من وجهة النظر القانونية .واملصطلحات املوجودة
يف املعاهدات الدولية مثل مصطلح «العامل
املهاجرون» أكرث مالمئة ألن التصنيف الواضح
والفضفاض وغري الدقيق ل «املهاجر االقتصادي»
رجالن أفغانيان ينتظران املهربني وميشيان يف مصنع رصيب للطوب حيث ينتظر عرشات الالجئني الفرصة لعبور الحدود املجرية .يخفق يف إدراك الظروف الفردية لكل مهاجر
طرق كاإلجبار ،وغري ذلك من أنواع اإلكراه ،أو الخديعة واالحتيال عىل حدة والذي قد ينطوي عليه عدة محفزات .وميثل الخطر
فهي ال تتضمن بالرضورة العبور القانوين أو غري القانوين للحدود 2 .يف استخدام املصطلح بهذه الطريقة يف أنها قد تؤدي إىل وجود
افرتاض خاطئ بأن هؤالء املهاجرين ال يستحقون أبداً أي وضع
أما التهريب فهو جرمية ُتع َّرف عىل أنها تسهيل عملية الدخول نظامي وهذا ما يعني أنه ميكن رفض طلباتهم بصورة مستعجلة
غري القانوين لشخص ما إىل دولة معينة للحصول عىل منافع أو تسفريهم إىل البالد التي جاءوا منها .ويف بعض الحاالت ،رمبا
مالية أو مادّية يف حالة مل يكن ذلك الشخص مواطناً وال ُمقي ًام يف كان لبعض املهاجرين الذين ليسوا الجئني وال طالبي لجوء صفة
تلك الدولة .ومبعنى آخر ،يتضمن هذا املصطلح دامئاً العبور غري قانونية أو أساساً قانونياً لإلقامة النظامية يف بلد االستقبال .ومع
3
القانوين لحدود دولة ما.
ذلك ،يجب احرتام حقوق جميع املهاجرين بال استثناء
ومن املهم جداً أن يدرك الخطاب العام الفروقات التي ذكرناها
آنفاً ليك يتمكن من تقديم حلول معقولة ومحرتمة للمشكلة .ومن
هنا نقول إن قد متثل دوراً مه ًام يف تحديد مالمح نقاش حوكمة
الهجرة الفعالة.

والطريقة الوحيدة ذات املغزى التي ميكن بها ضامن التحديد
املناسب للحامية أو الخدمات التي يستحقها املهاجر عند الحاجة
إىل ذلك تتمثل يف إجراء تقييم فردي لوضع املهاجر وتحديد ما إذا
كانت حالته ينطبق عليها تعريف اإلتجار أو التهريب .وبأي من
الحالتني ال شك أن األشخاص الذين ارتكبوا الجرائم هم من يجب
باوال بايس ppace@iom.int
أن ُيعاقبوا وليس املهاجرين الضحايا.
منسقة الرتويج لصحة الهجرة ملنطقة رشق أفريقيا ،املنظمة
ِّ
الدولية للهجرة ،كينياwww.iom.int .
الالجئون ،وطالبوا اللجوء وغريهم من املهاجرين

قد يظهر اختالف بني السياسيني حول ما يتعلق بالعوامل
اللوجستية املطلوبة لحامية الالجئني لكنهم نادراً ما يختلفون مستشارة مستقلة
عىل حقيقة أن الالجئني يستحقون الحامية .ومبعنى آخرُ ،ي َ
نظر
 .1الجمعية العمومية ،تدابري ضامن حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية لجميع العامل
«خــرون» وأن لديهم حق
إىل الالجئني عىل أنهم مهاجرون ّ
املهاجرين ،3449 ،االجتامع العام رقم  2433بتاريخ  9ديسمرب/كانون األول 1975
بالحامية موضح يف اتفاقية الالجئني يف األمم املتحدة .وباملقابلwww.worldlii.org/int/other/UNGARsn/1975/87.pdf ،
هناك طالبوا اللجوء الذين قد ُي َ
نظر إليهم نظرة الشك من جانب  .2بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،املكمل
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية
السياسيني والصحافة وعموم الناس .ويعود بعض أسباب ذلك إىل
www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html
أن «مصطلح طالبي اللجوء» ال ُيفهَم بطريقة كافية .فطلب اللجوء  .3بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو ،املك ِّمل التفاقية
لديه تعريف قانوين خاص ،وليس كل املهاجرين الذين يسعون إىل األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية
طلب اللجوء يستوفون رشوطه .ومع ذلك ،هناك فرق بني القرار www1.umn.edu/humanrts/arab/P2orgCRIME.html
كريستي سيفريانس migratitude@gmail.com
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طالبو اللجوء األوكرانيون ومفارقة الهجرة البولندية
مارتا شتشبانيك وإيفيلينا تيليتس

ما زالت معدالت االعرتاف بطالبي اللجوء األوكرانيني يف بولندا يف مستوياتها املتدنية ،ألن مفهوم البديل
املتمثل بالهجرة الداخلية ميثل األساس القانوين لرفض كثري من طلبات اللجوء.
يف عـام  ،2014تجـاوز العـدد اإلجمايل لطلبـات اللجـوء يف بولنـدا
مـن مواطنـي جميـع الدول املختلفـة مثانية آالف طلـب 1.ومقارن ًة
مـع  428ألفـاً يف املجـر و 646ألفـاً يف إيطاليـا (وهما الدولتـان
املوجودتـان على الحـدود الخارجيـة لالتحـاد األورويب) مـا زالـت
األرقـام وفقـاً لإلحصـاءات يف بولنـدا منخفضـة لدرجـة تدعـو إىل
االسـتغراب ،خاصـ ًة ألنهـا تتضمـن املـدة التـي جـاءت بعـد اندالع
األزمـة والنـزاع يف أوكرانيـا.
ومـع َّأن معظـم الالجئين الهاربين مـن النـزاع املسـلح يف أوكرانيـا
طلبـوا اللجـوء يف روسـيا ،كانـت هنـاك أعـداد أقل بكثير من ذلك
ممـن تقدمـوا بطلب الحاميـة الدولية يف االتحـاد األورويب مبا فيها
بولنـدا .وشـهدت أعداد طالبي اللجـوء األوكرانيني يف بولندا ازدياداً
ملحوظـاً مقارنـة مـع تلك األعـداد يف السـنوات املاضيـة لكنها مع
ذلـك تبقـى قليلـة بالقيـم املطلقـة :إذ تبلـغ  46طلبـاً يف ،2013
و 2253طلبـاً يف  ،2014و 2061مـع حلـول منتصـف شـهر نوفمرب/
ترشيـن الثـاين  2015.2ومـع ذلـك ،ما زالت معـدالت االعرتاف بهم
منخفضـة جـداً كما الحـال يف  2014يف معظـم الـدول الرئيسـية
األخـرى التـي طلـب فيهـا األوكرانيـون اللجـوء :وقد منحـت أملانيا
صفـة اللجـوء أو الحاميـة الداعمة لعرشين شـخصاً مـن بني 2705
طلبـات ،أمـا إيطاليـا فمنحت صفـة اللجـوء أو الحامية املسـاعدة
ل  45شـخصاً مـن بين  2080طلبـاً؛ والسـويد منحـت  10طلبـات
مـن بين  1320طلبـاً؛ وفرنسـا  30مـن بين  1425طلبـاً .ومـا يثير
االهتمام أن جمهوريـة التشـيك اسـتقبلت  515طلبـاً ومنحـت
صفـة اللجـوء أو الحاميـة املسـاعدة إىل  145منهـم.
ويف بولنـدا ولغايـة  15نوفمرب/ترشيـن الثـاين  ،2015مل ُتنَـح صفة
اللجـوء إال إىل شـخصني اثنين إضافـة إىل  24شـخصاً ممـن حصلوا
على الحاميـة الثانويـة ،وهـذا بـدوره يثبـط بعـض األوكرانيني عن
السـعي للجـوء يف بولنـدا .ويف الوقـت نفسـه ،تضاعفـت أعـداد
األوكرانيين الذيـن ينتظـرون اإلجـراءات القانونيـة يف اإلقامـة يف
بولنـدا إىل ضعفين ،وتضـج هـذه األرقـام عـدد الطلبـات وعـدد
الذيـن حصلـوا على قـرارات إيجابيـة بشـأن لجؤهـم.

عبت الصفوة السياسـية يف
بدايـة النـزاع الذي نشـب يف أوكرانيـاّ ،
بولنـدا عـن دعمهـا لطالبـي اللجـوء املحتملين مـن أوكرانيـا ممن
يصلـون إىل األرايض البولنديـة .لكـن املنهـج البولندي املتبـع حالياً
يبـدو أنـه يشـجع عىل الحـد من تدفـق طالبي اللجـوء يقابل ذلك
تسـهيالت يف إجـراءات ترشيـع اإلقامـة يف تلـك البلاد .ومـع ذلك،
يفتقـر كثير مـن األوكرانيني إىل هذه املعلومـات ويتقدمون لطلب
اللجـوء .وهـذا مـا يجعلهـم يف أغلـب األحيـان يف وضـع قانـوين
معقـد؛ فهـم غير قادريـن على العمـل يف بولنـدا وإذا مـا ُرفضت
طلباتهـم فذلـك يعنـي إجبارهـم على الرحيـل مـن البالد.

املفارقة القانونية

يتمثـل السـبب وراء تـدين معـدالت االعتراف باللجـوء لألوكرانيني
يف تطبيـق مفهوم ُيسـمى «بديـل الهجرة الداخليـة» الذي تنتهجه
السـلطات البولنديـة .ومـع أن هـذا املفهـوم غير موجـود رصاحة
يف اتفاقيـة الالجئين لعـام  1951وال يف بروتوكولهـا اإلضـايف لعـام
 ،1967فقـد تطـور هـذا املفهوم يف مامرسـات الدولـة وترشيعاتها.
وهـو موجـود على سـبيل املثـال يف املـادة  8يف التوجيـه األورويب
الخـاص بصاحـب اللجـوء املعـدّل يف  2011الـذي أدخـل رشطـاً
يقتضي أن يأخـذ تقييـم طلبـات الحصـول على الحاميـة الدوليـة
يف االعتبـار إمكانيـة تأمين مـكان آخـر للحاميـة ضمن البلـد التي
هـرب منها طالـب اللجوء .وهذه املامرسـة يتفـاوت تطبيقها كثرياً
حتـى بين الـدول األعضـاء يف االتحـاد األورويب اختالفـ ًا كبرياً.
ويف القانـون البولنـدي 3،يجب عىل طالـب اللجوء أن يثبت افتقاره
ألي إمكانيـة يف إعـادة نقلـه يف أي منطقـة أخرى يف بلـده األصيل.
وبتطبيـق هـذا املفهـوم على طالبـي اللجـوء األوكرانيين ،يتبني َّأن
معظـم األشـخاص الذيـن يأتـون مـن املناطق التـي يسـتويل عليها
الثـوار يف رشق البلاد ولديهـم اإلمكانية (عىل األقـل نظرياً) بإعادة
التوطين يف املناطـق الغربيـة للبالد ،سـيكونون يف وضع يصبح فيه
من شـبه املسـتحيل على طالبي اللجـوء األوكرانيين الحصول عىل
الحاميـة يف بولندا.

وكما حـدد املفـوض السـامي لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين يف
لكـن املثير لإلشـكاليات هـو أن بولنـدا التـي تتقبـل الطلاب إرشـادات الحاميـة الدولية« :ليـس بديل الهجـرة الداخلية» 4مبدأً
ً
منفصلا وال اختبـاراً مسـتق ًال يتيـح لتقريـر صفـة الالجـئ .ولذلـك
األوكرانيين والالجئين االقتصاديين ال تعترف بالالجئين حتـى لـو
كانـوا قادمين مـن أوكرانيـا الرشقيـة التـي مزقتهـا الحـرب .ففـي يجـب أن ُينظـر إليـه على أنـه جـزء من منهج شـمويل يهـدف إىل
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اتخـاذ القـرار حـول منـح الحاميـة الدوليـة .أمـا يف بولنـدا ،فيبـدو
أن هـذا املبـدأ (بديـل الهجـرة الداخليـة) هـو العامـل الحاسـم يف
اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالحاميـة الدوليـة فيما يتعلـق بطالـب
اللجـوء األوكراين.
ووفقـاً للمحكمـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـانُ 5،يشترط لتطبيـق
مفهـوم بديـل الهجـرة الداخليـة توفير ضامنـات محـددة ،وهـي
على وجـه الخصـوص :أن يكـون الشـخص قـادراً على السـفر إىل
املـكان املذكـور والحصـول على إذن اإلقامـة هنـاك واالسـتيطان
يف ذلـك املـكان .وعليـه ،ال ينبغـي للسياسـة التـي تطبقهـا الدولـة
املسـتق ِبلة لطالبـي اللجـوء إىل إمكانيـة طـرد الشـخص بحيـث
ينتهـي األمـر بـه إىل جـزء مـن البلاد األصليـة حيـث يتعـرض إىل
سـوء املعاملـة .وتشير التقاريـر الدوليـة والتقارير املحليـة إىل أنه
مـع وجـود أكرث مـن  1.4مليون نـازح داخيل وعدم كفايـة املوارد،
يصبـح فيـه الوضـع الـذي يواجهـه النازحـون يف أوكرانيـا صعبـاً
للغايـة .فهنـاك مشـكالت يف إجـراءات التسـجيل ،وتوفري اإلسـكان
الكايف ،واملسـاعدة الطبية ،والوظائف ورواتـب التقاعد .وباإلضافة
إىل ذلـك ،هنـاك تصعيـد يف التوتـر بين النازحني وبين املجتمعات
ا ُملضيفـة التـي غالبـاً ما تلـوم النازحني عىل أنهم سـبب املشـكالت
االجتامعيـة بـل سـبب النـزاع ذاته.

تعترف مبـا يصـل معدلـه إىل  %80مـن الطلبـات املقدمـة لغايـة
ترشيـع اإلقامـة ،وهـذا مـا مينـح فرصـة ملموسـة للحصـول على
صفـة قانونيـة .ونتيجـة لذلـك ،ارتفـع يف عـام  2014عـدد طلبات
األذون الخاصـة باإلقامـة املؤقتـة بنسـبة  ،%60و %104بالنسـبة
ألذون اإلقامـة الدامئـة مقارنـة مبـا كان عليـه الحـال يف .2013
ومـع ذلـك ،نظـراً لعـدم وجـود املعلومـات الواضحـة فيما يتعلق
بالترشيعـات وإجـراءات الحاميـة الدوليـة يصبـح لدينـا وضعـاً
يحقـق فيـه األوكرانيـون متطلبـات ترشيـع إقامتهـم لكنهـم مـع
ذلـك يقـررون تقديـم طلبـات اللجـوء.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /أ داماتو

فكثير منهـم ال يعرفـون شـيئاً عـن التبعـات القانونيـة التـي ميكن
أن تنتـج عـن البـدء بهـذا اإلجراء ،مثل عـدم إمكانية السماح لهم
بالعمـل خلال األشـهر السـتة األوىل مـن العملية .وغالبـاً ما يكون
ذلـك بسـبب عـدم حصولهم على معلومات موثوق بهـا يف الوقت
الصحيـح ال مـن السـلطات األوكرانيـة وال السـلطات البولنديـة.
وقـد أثـرت هذه السياسـة على وجه الخصـوص على كل من يأيت
مـن أوكرانيـا الرشقيـة ممـن كانـوا ً
أصلا يقيمـون بطريقـة رشعية
ويعملـون يف بولنـدا لكنهـم ُنصحـوا بالتقـدم لطلـب الحاميـة
الدوليـة عندمـا اندلـع النزاع .ومبا أن إذن العمـل ُيل َغى تلقائياً فور
تقديـم طلـب اللجـوء ،فلـم يعـد مبقـدور هـؤالء النـاس البقـاء يف
العمـل .واألهـم مـن ذلك َّأن رفـض تقديم الحامية لهـم_ وهذا ما
وعـدا عـن تطبيـق الحامية الدوليـةُ ،يتاح لألوكرانيين خيار ترشيع حصـل عليـه الغالبيـة العظمى مـن أصحاب الطلبـات_ فكان ذلك
إقامتهـم يف األرايض البولنديـة بـأذون اإلقامـة املؤقتـة أو الدامئـة .يعنـي إجبارهـم على مغـادرة بولنـدا على الفـور ،ويف كثير مـن
وبهـذا الخصـوص ،تتمتـع بولنـدا بترشيعـات تحرريـة جـداً إذ األحيـان حصـل أصحـاب هذه الطلبـات عىل حظـر مؤقت لدخول
البلاد .وينطبـق األمـر نفسـه على
الطلاب األوكرانيين الذيـن جـاؤوا مـن
إقليـم دونبـس ليدرسـوا يف الجامعـات
البولنديـة إذ كانـوا يطمحـون إىل
الحصـول على الحاميـة الدوليـة وهـذا
مـا جعلهـم يقدمـون طلبـاً للجـوء بدالً
مـن تقديـم طلب لتمديـد إقامتهم ويف
النهايـة فقـدوا حـق إقامتهـم يف البالد.
ونتيجـة لذلـك ،تواجـه املجموعتـان
املذكورتـان مـن املهاجريـن األوكرانيين
خيـار العـودة إىل بالدهـم أو البقـاء يف
بولنـدا على أسـاس غير نظامي.
وباسـتمرار النـزاع يف أوكرانيـا الرشقيـة
تتجـدد التوقعـات بين األوكرانيين
الذيـن يأتـون من املنطقـة يف حصولهم
على الحاميـة الدوليـة يف بولنـدا .لكـنَّ
تطبيـق السـلطات البولنديـة ملبـدأ
بناء مدرسة مد َّمر يف نيكيشينو ،أوكرانيا ،مارس/آذار .2015
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بديـل الهجـرة الداخليـة على أنـه اختبـار مسـتقل يضـع طالبـي
اللجـوء األوكرانيين يف موقـف مسـتضعف جـداً .وباسـتمرار
السـلطات البولنديـة بتطبيـق هـذا املبـدأ ال بـد مـن توفير بعـض
التحريـر بشـأن غيـاب اإلمكانيـة الحقيقيـة إلعـادة نقـل طالبـي
اللجـوء األوكرانيين داخـل بالدهـم أوكرانيـا.
مارتا شتشبانيك m.szczepanik@hfhr.org.pl
باحثة ومسا ِعدة قانونية يف برنامج الالجئني واملهاجرين ،مؤسسة
هلسنيك لحقوق اإلنسان يف وارسو www.hfhr.org.pl
إيفيلينا تيليتس ewelina.tylec@gmail.com
خبرية يف حقوق اإلنسان ،معهد القانون واملجتمع )(INPRIS

http://www.inpris.pl/en/home/

http://tinyurl.com/Eurostat-asylum2014 .1
 .2مكتب األجانب http://udsc.gov.pl/en/statystyki/
 .3املادة  18.1من قانون عام  2003حول منح الحامية لألجانب ضمن إقليم جمهورية
بولندا www.refworld.org/docid/44a134a44.html
UNHCR (2003) Guidelines on International Protection: “Internal Flight .4
or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A(2) of the 1951
Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
(إرشادات الحامية الدولية :الهجرة الداخلية أو بديل االنتقال” ضمن سياق املادة 1أ()2
من اتفاقية عام  1951لالجئني و/أو بروتوكول  1976حول وضع الالجئني).
www.noas.no/wp-content/uploads/2002/09/UNHCR-Guidelines-InternalFlight-or-Relocation-Alternative.doc
European Court of Human Rights, Salah Sheekh v. The Netherlands .5
(Application no. 1948/04), 11.01.2007
www.refworld.org/docid/45cb3dfd2.html
(صالح شيخ ضد هولندا -رقم الطلب  )04/1948بتاريخ.2007/01/11

األطفال املنفصلون وغري املصحوبني ببالغني يف االتحاد األورويب

ريبيكا أودينيل وجيوتهي كانيكس

هناك تزايد يف عدد صكوك قانون االتحاد األورويب وسياساته وتدابريه العملية التي تعالج وضع األطفال
املنفصلني وغري املصحوبني ببالغني ممن يقدمون إىل االتحاد األورويب .لكنَّ حساسية املناخ السيايس الحايل
تفرض خطر تحويل االنتباه واملصادر عن البناء عىل التقدم املحرز.
تتزايد أعداد األطفال املهاجرين إىل أوروبا مبفردهم سعياً وراء
الحامية من االضطهاد أو هرباً من النزاع أو العنف أو الفقر أو مل
الشمل األرسي أو للحصول عىل الفرص التعليمية أو االقتصادية.
ويذهب كثري منهم يف رحالت خطرة عرب الرب والبحر ،وفور وصولهم
إىل أوروبا رمبا ينقلهم املتاجرون بالبرش أو املهربون من بلد إىل
1
آخر .وتقدم كثري منهم بطلبات الحصول عىل الحامية الدولية
ويقع كثري منهم أيضاً يف خطر التمييز واالستغالل.

ووفقاً ملديرية اإلحصاءات يف االتحاد األورويب (يوروستات)،
ما زالت أعداد األطفال املنفصلني وغري املصحوبني ببالغني ممن
يسعون للجوء يف االتحاد األورويب تتزايد منذ عام  .2010وبني
شهري يناير/كانون الثاين وأكتوبر/ترشين األول  ،2015وصل عدد
طالبي اللجوء األطفال يف السويد وحدها  23349شخصاً أميا يزيد
عىل الرقم اإلجاميل للوافدين من تلك الفئة إىل االتحاد األورويب
عام  .2014وال يوجد إحصاءات كاملة حول األطفال غري املصحوبني
ببالغني ممن مل يتقدموا بطلبات اللجوء ،لكنَّ التوقعات تشري إىل
احتامل ارتفاع أعداد هؤالء أيضاً.

2

االتحاد األورويب حول اإلتجار بالبرش 3وتوجيه العودة 4.ورغم
اختالف معاملة األطفال غري املصحوبني ببالغني باختالف الصكوك
املنطبقة عليهم ،بذل االتحاد األورويب جهوداً جادة يف الرتكيز عىل
حقوق هؤالء األطفال العامة واعتبارهم عىل أنهم أطفال قبل
أي يشء آخر وذلك بتطبيق خطة عمل االتحاد األورويب الخاصة
بالقارصين غري املصحوبني ببالغني( 5)2014-2010التي سعت
أيضاً للتعامل مع بعض املسائل األكرث صعوبة حول األطفال غري
املصحوبني ببالغني مثل الوصاية وتقييم العمر وتع ّقب العائالت
وتوفري الحلول املستدامة.

وما زالت الــدول األعضاء حالياً يف مرحلة مب ّكرة يف تطبيق
االلتزامات العامة لالتحاد األورويب وتطبيقها عىل القانون
واملامرسة الوطنيني .وال يخلو األمر من وجود مامرسات جيدة
يصاحبها يف الوقت نفسه تحديات كبرية أمام الدول األعضاء
بشأن تحديد األطفال غري املصحوبني ببالغني واستقبالهم
ورعايتهم يف أوروبا 6.ويف الوقع الحايل ،من الرضوري جداً احرتام
الضامنات األوروبية الجديدة وإرشاك الفاعلني املحتملني املعنيني
بشؤون األطفال باإلضافة إىل الفاعلني يف مجال الهجرة وإنفاذ
ويف السنوات األخرية ،أسس االتحاد األورويب بعض االلتزامات القانون لتحديد املخاطر التي يواجهها األطفال يف دول العبور
الخاصة للدول األعضاء تخص األطفال غري املصحوبني ببالغني مبا والعمل عىل مصاحبتهم إىل ب ِّر األمان .وهناك بعض املصاعب
فيها مراجعة نظام اللجوء املشرتك يف االتحاد األورويب وتوجيه الخاصة باألطفال من غري طالبي اللجوء أو األطفال الذين يقرتبون
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قارصون غري مصحوبني ببالغني من أفغانستان يف ماملو ،السويد ،نوفمرب/ترشين الثاين  2015يف طريقهم إىل قاعة الوصول املؤقتة (التي أقامتها البلدية لتوفري خدمات دورات املياه والدشات واالنرتنت الالسليك
والكهرباء) قبل الذهاب إىل مكتب الهجرة حيث ميكنهم التقدم بطلب للجوء.

من سن الثامنة عرش وتظهر بوضوح عندما تسود املخاوف من الدول األعضاء ويتمثل يف إعادة األطفال غري املصحوبني ببالغني
ضوابط الهجرة الرقابية والجرمية عىل حامية األطفال والحتميات إىل بلدانهم األصلية إذا كان ذلك الحل ينصب يف أفضل مصالحهم.
اإلنسانية يف بعض دول االتحاد األورويب.
وهناك تح ٍد أسايس مشرتك يواجه جميع األطفال املفصولني وغري
املصحوبني ببالغني ويتمثل يف العثور لهم عن حل دائم ومستدام
يضمن قدرة الطفل املنفصل أو غري املصحوب ببالغني عىل النمو
نحو البلوغ يف بيئة تراعي حاجاته وتستويف حقوقه املع َّرفة يف
اتفاقية حقوق الطفل وحاميته من الوقوع يف خطر االضطهاد أو
األرضار الخطرة 7.فهو منهج قد يتطلب أن تدرس الدول األعضاء
يف االتحاد األورويب يف املخرجات التي قد ال تكون واضحة يف
سياق مراقبة الهجرة لكنها ستهدف إىل خدمة أفضل مصالح
الطفل.
فعىل سبيل املثال ،قد يتضمن الحل الدائم االندماج املحيل القائم
عىل أسس إنسانية حتى لو مل يتقدم الطفل بطلب للحامية
الدولية .ويف نهاية املطاف ،قد يتطلب ذلك الحل أن تتعاون الدول
األعضاء فيام بينها بالكامل لتحديد ترتيبات الرعاية واملوقع األكرث
مالءمة لنمو الطفل وذلك عىل سبيل املثال من خالل السامح
بتحويل األطفال إىل دولة عضو أخرى من خالل خطط إعادة
النقل والتكرم أكرث يف توفري مل الشمل األرسي .وباإلضافة إىل ذلك،
ال بد من وضع التدابري املناسبة إليجاد الحلول املستدامة ألن
هدف تؤكد عليه كثري من
ذلك هو الطريق الوحيد نحو تحقيق ٍ

أفضل مصالح الطفل

تشري كثري من الدول األعضاء يف تقاريرها إىل أ َّنها تطبق إجراءات
تحديد املصالح األفضل لألطفال لدعم السلطات املعنية عند
اتخاذ القرارات الخاصة بشأن الحلول املستدامة الخاصة باألطفال
املنفصلني .وهناك مرشوعات مستمرة بتمويل من االتحاد
األورويب معنية بالتوصل إىل طريقة أفضل لتعريف الحلول الدامئة
وتحديدها وتطبيقها مبا ال يتعارض مع أفضل مصالح الطفل .وال
يقل أهمية عن ذلك مهمة حاسمة تتمثل يف ضامن بناء القرارات
عىل أساس املعرفة املستنرية بالظروف التي تؤثر عىل حياة األطفال
يف بلدانهم األصلية .وأخرياً ،فقد عالجت املرشوعات املمولة من
االتحاد األورويب عملية العودة مبا فيها رصد املخرجات لألطفال
والعائالت بعد العودة وتقييمها.

ومع تزايد األعداد الكبرية حالياً لألشخاص وصعوبة املناخ السيايس،
يكمن الخطر يف أن يتحول االهتامم واملوارد من التأسيس عىل
التقدم املحرز يف مختلف الجوانب إىل تركيز املوارد عىل تدابري
الطوارئ ونشاطاتها يف الدول الثالثة ملنع الهجرة ومكافحة املتجرين
بالبرش .ومع ذلك ،الوضع اآلن ملح جداً ويتطلب أن يعمل االتحاد
األورويب مع دوله األعضاء يف التأسيس املمنهج عىل التقدم املحرز
مؤخراً ليس فيام يتعلق مبنظومة اللجوء والتدابري الخاصة لألطفال
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املتجر بهم فحسب بل أيضاً بشأن اإلجراءات الناشئة التي تأخذ
يف االعتبار أفضل مصالح األطفال املهاجرين اآلخرين .ولن تكون
اسرتاتيجية االتحاد األورويب الشاملة حول األطفال املهاجرين دون
مرافقني أو املصحوبني مبرافقني وحدها االسرتاتيجية األكرث فعالية
للميض قدماً .ومع َّأن صانعي السياسات ُيبدُ ون حالياً حرصاً وحذراً
عند تبني أطر جديدة للسياسات ،سوف تحقق الدول األعضاء يف
نهاية املطاف مكاسب عندما ميثل االتحاد األورويب دوراً حكي ًام
واستباقياً يف دعم هذه الفئة من األشخاص لحامية جميع األطفال
من اإلهامل والعنف واالستغالل يف املنطقة.
ريبيكا أودينيل وجيويث كانيكس rebecca@childcircle.eu
مؤسسة مشاركة ملنظمة دائرة الطفل Child Circle
www.childcircle.eu

جيوتهي كانيكس jyothi.kanics@unilu.ch
زميلة باحثة يف املركز الوطني للكفاءة يف البحوث -رابطة الهجرة
والحركة http://nccr-onthemove.ch
 .1انظر:
UNHCR (2009) Guidelines on International Protection No. 8: “Internal
Flight or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A(2) of the
1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
(اإلرشادات التوجيهية حول الحامية الدولية ،رقم « ،8الهجرة الداخلية أو بديل إعادة
النقل» ضمن إطار املادة 1أ( )2من اتفاقية الالجئني لعام  1951و/أو بروتوكولها لعام
 1967املتعلق بوضع الالجئني)
www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html
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 .2للحصول عىل التعريفات واإلرشادات الرسمية ،انظر لجنة حقوق الطفل (،)2005
التعليق العام رقم  6حول األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني ببالغني خارج
بالدهم األصلية.
Committee on the Rights of the Child (2005) General Comment No 6 on
separated and unaccompanied children outside their country of origin
www.refworld.org/docid/42dd174b4.html
Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in .3
human beings and protecting its victims
(التوجيه األورويب رقم  EU/36/2011الخاص مبنع اإلتجار بالبرش ومناهضته وحامية
ضحاياه)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:00
01:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:3 .4
2008L0115&from=EN
]غري متاح باللغة العربية[
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:jl0037 .5
[غري متاح باللغة العربية]
 .6انظر عىل سبيل املثال شبكة الهجرة األوروبية ()2015
)European Migration Network (2015
http://tinyurl.com/EMN-UnaccompaniedMinors
وانظر أيضاً (هيئة االتحاد األورويب للحقوق األساسية (:)2012
)EU Fundamental Rights Agency (2012
http://tinyurl.com/FRA-separated-children
UNHCR and UNICEF (2014) Safe and Sound: what States can do to .7
ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children
in Europe
(بأمن وسالمة :ما الذي ميكن للدول أن تفعل لضامن احرتام أفضل مصالح األطفال
املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني ببالغني يف أوروبا)
www.refworld.org/docid/5423da264.html

إزالة من ال يجب إزالتهم

كاثرين ت ويذرهيد

هناك تبعات سياسية وإنسانية يرتكها قانون االتحاد األورويب وسياساته عىل املهاجرين غري النظاميني
ومنهم طالبو اللجوء املرفوضة طلباتهم ممن ال يستطيعون العودة إىل بلدانهم األصلية.
يف االتحاد األوريب ،يحصل املهاجرون النظاميون عىل ترصيح املعوقات العملية :تتضمن عدم وجود وثائق التعريف مع
باإلقامة يف حني يتلقى املهاجرون غري النظاميني أمراً بالعودة املهاجرين أو غياب وثائق السفر أو رفض دول املهاجرين األصلية
ومغادرة البالد .و ُيعرف املهاجرون غري النظاميني «الذين تدرك إعادتهم لها.
سلطات الهجرة وجودهم يف البالد إال أنهم ألسباب متنوعة مل
ُيزال ُوا» 1باسم «من ال يجب إزالتهم» أو من ال يجب إعادتهم أو املعوقات السياسة :تتضمن حامية املصالح الوطنية ،مثل :األمن
من ال يجب ترحيلهم .وترتبط معوقات إزالتهم باعتبارات قانونية العام أو حامية القيم املنصوص عليها يف الدساتري والسياسات
أو إنسانية سواء أكانت عقبات عملية أم خيارات سياسية.
الوطنية.
املعوقات القانونية :تتضمن الوضع اإلنساين يف الدولة األصلية ومبوجب توجيهات االتحاد االتحاد األورويب بشأن العودة لعام
واالعتبارات اإلنسانية يف حاالت األمراض الخطرية وااللتزامات  ،2008يواجه األشخاص الذين ال يجب إزالتهم احتاملية تأجيل
تجاه حامية األرسة والحياة الخاصة وااللتزامات تجاه حامية أفضل إزالتهم  2.ومع ذلك ،يقلل مصطلح «اإلزالة املؤجلة» من أهمية
طول مدة تأجيل عملية إزالة الفرد .فعىل سبيل املثال ،يف أكتوبر/
مصالح الطفل.
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وعندما يقرتن ذلك بالتشديد السيايس عىل انتهاج الرتحيل
يف إدارة املهاجرين غري النظاميني ،يبدو َّأن مؤسسات االتحاد
األوريب تص ِّور الرتحيل عىل أ َّنه عملية ممكنة ورضورية بالرغم
من العقبات الواضحة التي تعيق اإلزالة .ويف الوقت نفسه،
يبدو خيار تنظيم وضع املهاجرين عىل النحو املنصوص عليه
يف توجيهات العودة ظاهري أكرث من كونه حقيقة خاصة
بالنظر الرتفاع عدد اإلشارات داخل االتحاد األوريب للتهديدات
األمنية املحتملة التي يفرضها طالبو اللجوء واملهاجرون غري
النظاميني.
ومع ذلــك ،هناك خيارات سياسية وسطية بني الرتحيل
والتنظيم .فقد يقدم الوضع االسمي و/أو النظامي املؤقت
مستوى أسايس من األمن القانوين للمهاجرين الذين ال يجب
إزالتهم ما يقلل من مخاطر انتهاكات حقوق اإلنسان .وسوف
يؤدي ذلك إىل رفع معدالت األفراد الحاملني للوثائق الثبوتية
وهذا ما سوف يو ِّفر أيضاً مزيداً من املعلومات بشأن عددهم
ووضعهم ليكون أساساً لوضع سياسة عملية متعلقة مببدأ
عدم وجوب اإلزالة .وبدي ًال عن ذلك ،ميكن تشجيع الدول
األعضاء عىل زيادة معدل استخدامهم ألحكام التأجيل غري
اإللزامية يف توجيهات العودة ،وسوف يقود ذلك عىل أقل
تقدير يف توحيد مامرسات الدول األعضاء وبناء أساس مشرتك
للنقاش والتعاون املستقبيل حول هذه القضية.

طالب لجوء ينتظر ترحيله من مركز احتجاز املهاجرين يف تينسيل هاوس يف اململكة املتحدة.

كاثرين ت .ويذرهيد

katharine.weatherhead@sant.ox.ac.uk

ترشين األول  ،2009حاز  58800مهاجر غري نظامي داخل أملانيا طالبة ماجستري  ،2016-2015مركز دراسات الالجئني
وضع «اإلقامة املتسامح بها» ألكرث من ستة أعوام عقب تأجيل www.rsc.ox.ac.uk
هذه املقالة نسخة مخترصة ومعدلة من أطروحة غري منشورة
عملية إزالتهم.
مكتوبة كجزء من رسالة ماجستري (مع مرتبة الرشف) يف العالقات
واألهم من ذلك ،ال يضمن التأجيل الرسمي لهؤالء األفراد اإلقامة الدولية والقانون يف جامعة أدنربة ،بعنوان›‹ :االنتقال ا ُملتصور» يف
القانونية املؤقتة بل يظل وضعهم غري نظامي .وهذا يعني استمرار االتحاد األورويب :األم َننَة الجزئية لقضية املهاجرين غري النظاميني
التزام الدول األعضاء بإزالتهم من أرايض االتحاد األوريب حتى وإن الذين ال يجب إزالتهم» (.)2014
اعرتف قانون االتحاد األورويب بكونهم من الفئات األشخاص الذين (Imagined Mobility’ in the European Union: The
Partial Securitisation of Non-Removable Irregular
ال يجوز إزالتهم.
)Immigrants
ويرتك هذا اإلطار القانوين اإلشكايل املهاجرين الذين ال يجب
EU Agency for Fundamental Rights (2011) Fundamental rights of .1
إزالتهم يف وضع مستضعف .ويصبحون عىل وجه الخصوص عرضة migrants in an irregular situation in the European Union Comparative
النتهاكات حقوق اإلنسان َّ
ألن توجيه العودة ال ينص عىل جميع Report
الحقوق اإلنسانية لهم .وتزداد هشاشة وضعهم سوءا ً بعدم امتالك (الحقوق األساسية للمهاجرين يف الوضع غري النظامي يف االتحاد األورويب)
http://tinyurl.com/EU-FRA-migrants-irregular-2011
ً
كثري من الدول األعضاء مطلقا أحكا ًم خاصة تدير إقامتهم يف [غري متاح باإلسبانية أو العربية].
البالد .وهذا االستضعاف قلي ً
ال ما يتصدى له األكادمييون أ ّما صانعوا http://tinyurl.com/EU-Return-Directive-2008 .2
[غري متاح باللغة العربية]
السياسات فيتجاهلونه متاماً.
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أوروبا ،ال تكرري تجربة أسرتاليا

كيا-يل أير

من الخطأ الثناء عىل سياسة أسرتاليا بص ِّد طالبي اللجوء.
غالباً ما يستشهد زعامء سياسيون يف عدة بلدان باالتحاد
األورويب مبامرسة أسرتاليا يف ص ِّد طالبي اللجوء كمثال إيجايب
يجب االحتذاء به يف أوروبا .ويف الواقع ،استخدمت قضية
«الجئي القوارب» يف السياق األسرتايل كأداة سياسية وانترشت
كالنار يف الهشيم يف وسائل اإلعالم لعقود.

كثري ممن وصلوا قبل إتباع سياسة «إرجاع القوارب» يف ناورو
أو بابوا غينيا الجديدة .ويكلف إبقاء طالبي اللجوء بعيداً عن
شواطئ أسرتاليا مليارات الدوالرات ،ولذلك ،إذا كان الهدف
منع الوفود غري النظامية التي تسلك طريق البحر ،فرمبا يصح
القول َّ
إن هذه السياسة قد نجحت .أما إذا كان الهدف يف
التخفيف من التبعات املالية الستقبال طالبي اللجوء فهذا
أمر آخر متاماً .فإذا ما ُس ِمح لهؤالء األشخاص باالنطالق يف
املجتمع يف أثناء انتظارهم النتهاء اإلجراءات (بعد الحصول
عىل ترصيح أمني بذلك) فسيدفعون الرضائب وسيساهمون
يف بناء املجتمع .لكنَّ الحكومة أصبحت كثرية التعرث بسبب
سياستها املعادية «لالجئي القوارب» لدرجة أنها غري قادرة
عىل مجرد التفكري مبثل هذه الحلول اإلنسانية إال بعد أن
تؤلِّب الرأي السلبي ملواطنيها تجاه الحلول.

وقد يرجع هذا التسييس لعام  2001وللقضية التي حظت
بتغطية إعالمية كبرية عندما أنقذت سفينة الشحن الرنويجية
م ف تامبا ( )MV Tampaنحو  438فرداً (معظمهم من
طالبي اللجوء األفغان) من قارب صيد منكوب ومنعت حينها
من دخول املياه األسرتالية .ولقي قرار الرفض ذاك إدانة دولية
واسعة عىل مستوى العامل ،أما يف أسرتاليا فكان األمر مختلفاً
إذ أ َّيد عا َّمة النَّاس القرار عىل أنه ينصب يف األمن الدويل
و»حامية الحدود» .فقد كان طالبو اللجوء ُي َص َّو ُر َ
ون يف وسائل
ً
اإلعالم الوطنية كأفراد يستخدمون الخداع لشق طريقهم وأحيانا ُيفهَم الخطاب املستمر يف معاداته لطالبي اللجوء
داخل البالد واالستفادة من منافعها .وأصبح ُي َ
نظر إليهم عىل حتى عىل الصعيد املحيل كوجهة نطر عامة معادية لالجئني
ً
أنهم غري جديرين بالثقة وتهديداً أمنياً محتم ًال.
ما يؤدي يف الواقع لنتيجة عكسية ترض كثريا بالتامسك
االجتامعي الذي مل تعرفه أسرتاليا إال بعد سنوات من اتباعها
ومنذ ذلك الحني ،انترشت حالة متزايدة من الخوف من للسياسات الفعالة متعددة الثقافات .وأصبح الشعب مقتنعاً
طالبي اللجوء تثري يف حقيقتها تساؤالت حول أخالقيات األفراد بأن صد القوارب وإبعادها عن حدود البالد هو االختيار
ذاتهم .ويف أسرتاليا ،ينظر الناس للقادمني بالقوارب عىل أ َّنهم األمثل اجتامعياً وأخالقياً .ويثق كثري من الشعب يف أن
«يتخطون الطابور» مقارنة بالجئي املخيامت املعروفني بأ َّنهم الحكومة تفعل ما فيه خريهم وخري بالدهم بل خري الالجئني
فئة راقية أخالقياً بسبب صربهم املزعوم أثناء “اصطفافهم يف القابعني وراء البحار.
أراض نائية .وكان هذا
الطابور» بانتظار إعادة توطينهم يف ٍ
النوع من الخطابات قوياً خاص ًة يف السياق األسرتايل إذ كان يف سبتمرب/أيلول  ،2015تحدثت املستشارة األملانية أنجيال
«تخطي املنتظرين يف الطابور» يعادل غياب «العدالة» وهي مريكل عن “االلتزامات األخالقية” ووضع «سياسات هجرة
قيمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع الهوية الوطنية األسرتالية.
جديرة مبا [متثله أوروبا]»2.ويتعني عىل االتحاد األوريب
التعامل مع طالبي اللجوء كأناس لهم حقوق مبوجب القانون
ورداً عىل التغطية اإلعالمية املتزايدة يف أسرتاليا حول املعالجة الدويل وليسوا مشبوهني أخالقياً ملحاوالتهم طلب الحامية.
األوروبية لقضية طالبي اللجوء ،استغل رئيس الوزراء توين
أبوت الفرصة لإلشادة مبعاملة حكومته لطالبي اللجوء من كيا-يل أير keeyaleeayre@gmail.com
خالل سياسة «إرجاع القوارب» بالرغم من عدم مرشوعية كاتب وباحث ومستشار يدرس حاليا للحصول عىل درجة
هذه السياسة مبوجب القانون الدويل“ :إذا كنت راغباً يف املاجستري يف علم اإلنسان التطبيقي والتنمية التشاركية ،الجامعة
وقف حاالت الوفيات ،إذا كنت راغباً يف وقف حوادث الغرق ،الوطنية االسرتالية www.anu.edu.au
فعليك إيقاف القوارب” 1.ومع َّأن حوادث غرق طالبي اللجوء
www.abc.net.au/news/2015-09-04/abbott-defends-asylum-seeker- .1
يف املياه األسرتالية قد توقفت عىل حد علمنا ،ال نعرف ما إذا policy-amid-migrant-crisis/6749344
كانوا ميوتون يف أماكن أخرى بعيدا ً عن األنظار .فقد استقر http://tinyurl.com/Guardian-Merkel-2015-09-03 .2
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أوروبا ومستقبل سياسة الالجئني الدولية
سمو االمري الحسن بن طالل

ظهر أسلوب جديد يف التفكري يجب أن ينتهجه القادة األوروبيون حول كيفية الرتويج لالستجابات بعيدة
األمد ألزمة الالجئني السوريني بطريقة تحمي كرامة اإلنسان وتدعمها وتأيت بحلول أكرث استدامة وفائدة
للدول املستقبلة لالجئني يف منطقة غرب آسيا وشامل أفريقيا.
املجتمـع الـدويل يف مواقـع التَّهجري .وتوضح لنا ذلـك أزمة الالجئني
السـوريني ،فكلما طـال أمـد الوضـع الـذي يعيشـون فيـهَّ ،
قـل
الدعـم املتـاح لهـم ،ما يجعل الـدول املضيفـة والالجئين وحيدين
يف مواجهـة هـذه الظـروف .ففـي بلـدي األردن ،مل تتلـقَ خطـة
االسـتجابة األردنيـة إال مـا يقـارب  %34من التمويـل املطلوب ،ومل
ِّ
تغـط تلـك النسـبة إال  %20مـن الحاجـة الفعليـة ملفوضيـة األمـم
املتحـدة السـامية لالجئين املقدرة عـام  2015بــ 289مليون دوالر
أمريكي .والنتيجـة ازديـاد سـوء املصاعـب التـي تواجـه الالجئين
يف حياتهـم اليوميـة مـا مي ِّثـل بحـد ذاتـه حافـزاً لهـم للبحـث عـن
خيـارات أفضـل يف أوروبـا وغريهـا.

يفخـر االتحـاد األورويب بأنـه منـارة إقليم َّيـة ،لكـنّ الشـلل الـذي
يعرتيـه إزاء مسـألة منظومـة اللجـوء املشتركة قـد ميثـل أكبر
إخفـاق لـه يف تاريـخ مسيرته .فحتـى هـذا العـام ،وصـل أكرث من
 800ألـف الجـئ ومهاجـر إىل القـارة األوروبيـة عن طريـق البحر،
وهـذا الرقـم مؤهـل لالرتفـاع إىل مليـون شـخص مـع بدايـة عـام
2016.1ومـع َّأن االتحـاد األورويب بـذل جهـوداً كبرية يف االسـتجابة
للوضـع القائـم بفعاليـة ،لكـن مـا زالت لديـه الفرصـة ،مهام بدت
األرقـام هائلة ،يف مامرسـة قدرة أكرب على إدارة األزمة إدارة ف َّعالة
بطريقـة تحمـي أمـن وسلامة الفاريـن مـن النِّـزاع واالضطهـاد
وتدعـم كرامتهـم اإلنسـانية رشيطـة تعاملـه مـع الوضـع بطريقـة
اسـتباقية ووضع اآلليات الالزمة لتَشـا ُرك املسـؤولية الجامعية عرب
الـدول األعضـاء يف االتحـاد األورويب البالـغ عددهـا  28دولـة.
واالتحـاد األورويب واحـد مـن أكثر املصـادر كرماً مـن ناحية دعمه
املـادي ألزمـة الالجئني السـوريني وحالـة الطوارئ اإلنسـانية داخل
ويبهـت الوضـع الـذي يواجهـه االتحـاد األورويب مقارنـ ًة بأعبـاء سـوريا2.ومع ذلـك ،القـدر األكبر من هـذه املسـاعدات مك َّرس إىل
الـدول املضيفـة خاصـة تلك املجـاورة لسـوريا حيث تفـوق أعداد اإلغاثـة الطارئـة ،ولذلك فقد أصبحت اسـتمرارية املسـاعدات عىل
اللجـوء فيهـا حتـى أكبر الحصـص التي تتيحهـا كل دولـة أوروبية املحـك بعـد خفـض مسـاعدات برنامج األغذيـة العاملـي يف الدول
لالجئين بنـا ًء عىل نظام التشـارك الـذي تتبناه ،ومع ذلـك ما زالت املضيفـة اإلقليميـة ومـا يصاحبـه مـن أثـر عميـق على عائلات
أوروبـا مشـغولة بالخالفـات القامئـة بين الـدول األعضـاء حـول الالجئين .وإذا كانـت أوروبـا جـادة يف التعامـل مع أزمتهـا الحالية
مسـألتي اسـتقبال الالجئين وإغلاق الحـدود .وبين عامـي  2007بفعاليـة وبطريقـة تتمسـك بهـا بالقيـم الجوهريـة التحادهـا،
و 2013خصـص االتحـاد األورويب قرابـة مليـاري يـورو لتعزيز أمن فعليهـا أن تبـدي رغبـة يف انتهـاج حلـول جريئـة وإبداعيـة يف
حـدوده الخارجيـة ،ورصف مبالـغ هائلـة على مبـادرات الهجـرة الطـرق التـي تقـدِّم فيهـا املسـاعدة إىل الالجئين والـدول املضيفة
مثـل مراكـز االسـتقبال واالحتجـاز يف البلـدان خـارج االتحـاد بعيـداً عـن حدودها.
األورويب كإجـراء اسـتباقي للتعامـل مـع حـاالت املهاجريـن قبـل
توافدهـم .وباملقابـل ،مل ُيسـتَخدَم مـن ذلـك املبلـغ أكثر من  %17فرصة لتعزيز االستجابة األوروبية
منـه ( 700مليـون يـورو) يف املـدة ذاتهـا يف جانبـي إعـادة توطين ال بـد مـن وضع استراتيجيات لالنتقال إىل مدى أبعـد من النامذج
الالجئين ودمجهـم .لكنَّ مجـرد إيصاد األبواب يف وجـه املهاجرين السـائدة يف تقديـم املسـاعدات لالجئين وال بـد مـن التوجـه نحو
لـن يعنـي خفـض أعـداد الالجئين املرتحلين إىل أوروبـا .وإذا أراد النـوع مـن املسـاعدات الـذي يشـجع االسـتقالل الـذايت لالجئين
االتحـاد األورويب أن ينتهـج السياسـات األكثر فعاليـة فعليـه أن واكتفائهـم .وبهـذا الخصـوص ،ميكـن لالتحـاد األورويب أن مي ّثـل
ير َّكـز على األسـباب املحوريـة التـي تجعـل مـن شـواطئه مقصـداً دوراً يف دفـع السياسـة الدوليـة نحـو متطلبـات القـرن الواحـد
للمهاجريـن ،ثـم عليـه بعـد ذلـك معالجة تلـك األسـباب يف بلدان والعرشيـن .فبقيـادة املفوضيـة األوروبيـة ،ميكـن بنـاء رشاكات
جديـدة بين املانحني الدوليين والالجئني والـدول املضيفة والقطاع
اللجـوء املجـاورة لسـوريا.
الخـاص .ويف هـذا الصدد ،أجرى معهد غرب آسـيا وشمال أفريقيا
العوامل الدافعة الستمرار الهجرة
أبحاثـاً معمقـة حـول طبيعـة تلـك العالقـات الجديـدة ومـا يجب
مـن أهـم األسـباب التـي تدفـع الالجئين إىل الشروع يف رحلـة أن تكـون عليـه باالقتـداء بـاألردن كنمـوذج يحتـذى بـه ويحمـل
3
محفوفـة باملخاطـر إىل أوروبـا فقـدان الدعـم الكايف الـذي يقدِّمه فرصـاً كبيرة للنجاح.
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مسافة ميش طويلة للحصول عىل مستلزمات البقالة لالجئني السوريني يف مخيم األزرق ،يونيو/حزيران .2015

وباختصـار ،ميكـن تبنـي سياسـات أكثر عقالنيـة على مسـتوى
االتحـاد و تحويـل اإلنفـاق على األمـن املـادي (كتعزيـز الحـدود
عىل سـبيل املثـال) إىل دعم السياسـات اإلبداعية واألكرث اسـتدامة
مـن أشـكال املسـاعدات املقدمـة لالجئين للـدول املضيفـة يف
املنطقة املحيطة .ومن أنجع تدابري السياسـات تشـجيع االسـتثامر
واسـع النطـاق يف قطاعات الصناعة والصناعـة التحويلية يف الدولة
املضيفـة ملـا ينطـوي على ذلـك مـن فتـح مجـال العمـل لالجئين
وألبنـاء املجتمعـات املضيفـة وفقـاً ملعدَّالت تناسـبية متَّفـق عليها
مسـ َّبقاً ،ما يعود باملنافع الواضحة عىل كال املجتمعني .وسـيتطلب
ذلـك ً
دعما من االتحـاد األورويب يتجاوز مجرد تقديم املسـاعدات
املاليـة مبـا يف ذلك عىل سـبيل املثال ال الحرص االمتيـازات التجارية
واإلعفـاءات الرضيبيـة كحوافـز لجلـب االسـتثامر مـن رشكات
التصنيـع الحاليـة ضمن البلـد املضيف .ولن تكون هـذه املبادرات
متعارضـة مـع حصـص الهجـرة املعلنـة ولـن تعنـي االسـتغناء عن
اإلغاثـة الطارئـة بـل على العكس سـتكون متممـة ومكملـة لها.

مـن املخاطـر .وال يقـل أهميـة عـن ذلـك رضورة إعـادة النظـر
يف الشرط الـذي يفرضـه االتحـاد األورويب بشـأن قواعـد األصـل
للسماح للعمال الالجئين دخـول سـوق اإلنتاج وللسماح بدخول
صادراتهـم إىل األسـواق األوروبيـة .ويف حين َّأن قواعـد االتحـاد
األورويب بشـأن األصـل قواعـد عامليـة راسـخة منـذ أمـد بعيـد،
ميكـن إحـداث هـذا التنـازل على مسـتوى العالقـات الثنائيـة مـع
الـدول املضيفـة مـع وجـود ظـروف أخـرى تضمـن جـودة املنتـج
النهـايئ .ومـن أمثلـة ذلـك إبـرام اتفاقيـة حـول تقييـم مطابقـة
املنتجـات الصناعيـة وقبولهـا ألن تلـك االتفاقيـات سـتم ّكن مـن
دخـول منتجـات الالجئين السـوريني إىل سـوق االتحـاد األورويب
دون الحاجـة إىل ضوابـط فنيـة إضافيـة .وسـوف ميثـل هـذا النوع
مـن الرشاكـة التزامـاً من االتحـاد األورويب يف انتهـاج الحلول األكرث
اسـتدام ًة للتحديـات التـي تفرضهـا أزمـات الالجئين وسـيكون
الخطـوة األوىل يف طريـق التصـدي ملصـدر مشـكلة إخفاقـات
السياسـات إزاء التدفـق الحـايل لالجئين نحـو أوروبـا.

ولكي ينجـح هـذا النمـوذج ،ال بـد من عقـد اتفاقـات الرشاكة بني
الـدول املضيفـة يف اإلقليـم واالتحـاد األورويب .وعلى ضـوء تلـك
االتفاقـات ،سـوف ينشـأ اإلطـار القانـوين اللازم لتسـهيل عمليـة
تدفقـات رأس املـال ويحمـي جميـع األطـراف املعنيـة بغيـة الحد

وسـوف يتوافـق هـذا النوع من املبـادرات مع الحتميـات املحددة
يف اإلصـدار األخير مـن املفوضيـة األوروبية بعنـوان عنارص تكوين
استراتيجية إقليميـة لالتحـاد األورويب بشـأن سـوريا والعـراق
وخطـر داعـش 4.ففـي 2هـذه الوثيقـةِّ ،
توضـح املفوضيـة رضورة
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انتهـاج استراتيجيات «تعتني بالحاجـات اإلمنائيـة
للمهجرين عىل املضيفين والالجئين على حـد سـواء دون املسـاس بالكرامـة
َّ
املـدى البعيـد» و»تعـزز قـدرات النمـو والصمـود لكل من سـوريا اإلنسانية.
والعـراق وبقيـة البلـدان املجـاورة املتأثرة».
األمري الحسن بن طالل
مؤسس معهد غرب آسيا وشامل أفريقيا ورئيسه

الخالصة

http://wanainstitute.org/ar

َّ
مـع أن بقعـة الضوء سـتبقى مسـلطة عىل أوروبا لحين من الزمن ،ميكن التواصل مع الكاتب عرب الربيد اإللكرتوين
مـا زال كثير مـن االهتمام املبـذول ألزمـة الالجئين على الحـدود info@wanainstitute.org
األوروبيـة ير ِّكـز على املسـائل املتعلقـة بإعـادة االنتقـال وتعزيـز
UNHCR, Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean .1
الحـدود باإلضافـة إىل الرتكيـز على الجوانـب اإلجرائيـة لسياسـة .http://data.unhcr.org /mediterranean/regional.php November 2015
اللجـوء يف االتحـاد األورويبَّ .
لكـن تلـك املجـاالت ،رغـم أهميتهـا( ،استجابة الطوارئ لالجئني/املهاجرين -يف البحر األبيض املتوسط)
ال مت ّثـل النواحـي الرئيسـية التـي يجـب على أوروبـا أن تتصـدى  .2لغاية سبتمرب/أيلول  ،2015تجاوزت قيمة املساعدات التي قدمتها املفوضية األوروبية
والدول األعضاء فيها  4.2مليار يورو عدا عن مساعدات أخرى وعدت بتقدميها.
ً
ً
لهـا للتعامـل مـع األزمـة الحاليـة تعاملا فعـاال .فلا بـد مـن أن European Commission (2015) Syria crisis ECHO Factsheet
تبـدأ أنـواع جديـدة مـن الرشاكـة مع الـدول املضيفة فيام يسـمى http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
«مبنطقـة إنتـاج الالجئين» للتعامل مـع مختلف الظواهـر كال ِع َول (صحيفة الحقائق حول األزمة السورية – صادرة عن قسم املساعدات اإلنسانية والحامية
املدنية التابع لالتحاد األورويب)
على املسـاعدات وإرهاق الـدول املضيفة وتوجيه سياسـة الالجئني WANA Institute (2015) Forging New Strategies in Protracted Refugee .3
الدوليـة إىل مبـادرات أكثر اسـتدامة وأكرث فائدة لجميـع األطرافCrises: Syrian Refugees and the Host State Economy .
وهـذه الفرصـة األفضـل املتاحـة ألوروبـا للحـد من عـدد الالجئني (تشكيل اسرتاتيجيات جديدة يف أزمات الالجئني املمتدة :الالجئون السوريون واقتصاد
الدولة املضيفة)
الواصلين إىل الشـواطئ األوروبيـة ومـن حجـم الوفيـات التي تقع http://wanainstitute.org/ar/publication/forging-new-strategies-protracted-
بين هـؤالء أثنـاء رحلتهـم لذلـك املقصـد .بـل متثـل هـذه الفرصة refugee-crises-syrian-refugees-and-host-state-economy
انتقـاالً نحـو سياسـات دوليـة لالجئين توفـر الفـرص ملجتم َعـي http://ec.europa.eu/echo/files/news/20150206_JOIN_en.pdf .4

الخيارات والتفضيالت واألولويات يف نظام املواءمة املتعلق بالالجئني
ويل جونز وألكسندر تيتلبويم

نقرتح «نظام مواءمة» مينح الالجئني حق اختيار الدول التي يرغبون يف تقديم طلب الحامية لها ويحرتم
يف الوقت نفسه أولويات الدول فيام يخص الالجئني الذين يقبلونهم.
دامئاً ُي ُ
قال للسوريني الفارين من النزاع الحايل بأنه ال يحق لهم أنظمة للتغلب عىل الجمود السيايس بني الدول األوروبية بشأن
«اختيار» الدولة التي يرغبون يف طلب الحامية بعيدة األمد منها .قضية اللجوء.
ويف أسرتاليا ،دامئاً ما ُي َشار لفكرة «تسوق» طالبي اللجوء للحصول
عىل أفضل مالذ يف الخطابات الداعية لصد الالجئني وطردهم .ويف مواءمة خيارات الالجئني
هذه الحاالت وغريها من الحاالتُ ،يفرتض أنه ال يوجد ما يس ِّوغ نقرتح نظاماً قادراً عىل منح الالجئني حق اختيار وجهتهم لطلب
منح الالجئني حق اختيار وجهة طلب الحامية .والنتيجة املنصوص الحامية ومتكني الدول من إدارة مشاركة املسؤولية ملنح اللجوء
عليها يف الئحة دبلن هي السامح لالجئني بالتقدم بطلب اللجوء يف بطريقة منصفة وفعالة 1.ولتوضيح األمر ،نحن نتحدث عن يشء
يشبه الطريقة التي نو ِّزع فيها الطالب عىل املدارس واألطباء
دولة واحدة فقط من دول االتحاد األورويب.
حديثي التخرج إىل املستشفيات و ِك َل املتربعني إىل املستقبلني إذ
من وجهة نظر الدول ،تدفقات الالجئني فوضوية وغري متوقعة يتطلب كل واحد مام تقدم ذكره عملية «املواءمة» بني عنارص
ومدمرة اجتامعياً عىل نطاق واسع ومزعزعة لالستقرار .ويدرك املجموعتني .وباملثل ،ال بد من تحقيق املواءمة بني حاجات
الجميع أن الئحة دبلن التي تعالج هذه املسألة بفرض االلتزام الالجئني وبني الحامية التي تقدمها الدول .وباإلضافة إىل ذلك،
مبنح اللجوء يف أول دولة تابعة لالتحاد األورويب يصل إليها طالب نريد وضع نظام يرغب املشاركون من كال الطرفني يف االشرتاك
اللجوء غري مناسبة لهذا الغرض .وباملثل ،مثة حاجة ملحة لوضع به و ُيح ِّقق أحسن تفضيالتهم ورغباتهم بإنصاف وشفافية .وقد
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مينح الدول العازفة حالياً عن تشارك املسؤوليات حوافز إضافية األهــداف املتفــق عليهــا .ونزعــم َّأن نظــام املواءمــة قــادر عــى
لالشرتاك فيه.
تلبيــة أي أهــداف محــددة أفضــل مــن النظــام الحــايل املتبــع.
ومــن الناحيــة العمليــة عــى أرض الواقــع ،يتضمــن اقرتاحنــا أن
تذكــر الــدول والالجئــون أولويــات ّ
كل منهــم أي أن تذكــر الــدول
الالجئــن الذيــن ترغــب يف اســتضافتهم وأن يذكــر الالجئــون
الــدول التــي يرغبــون يف الحصــول عــى الحاميــة فيهــا .وميكــن
لالجئــن يف األســاس تقديــم تفضيالتهــم مــن أي مــكان يف العــامل
مــا يعفيهــم مــن التعــرض لخطــر الــروع يف رحــات خطــرة
والوقــوع تحــت رحمــة املهربــن .وال يســتلزم هــذا النظــام دفــع
أي مبلــغ ويعمــل حيــث يوجــد نظــام الحصــص واملعوقــات
األخــرى وميكــن أن يكــون:
()1شــام ًال ُ -ي َ
ســتضاف جميــع الالجئــن املســجلني يف النظــام
ً
َ
يف مــكان مــا (وفقــا لحصــص ُيتفــق عليهــا بــن الــدول
املشــاركة لتضيــف إىل إجــايل عــدد الالجئــن الذيــن
يطلبــون اللجــوء يف «الســوق»).
()2مســتقراً  -تنتهــي العمليــة برضــا كل مــن الالجئــن والــدول
املضيفــة لهــم وال يرغــب أي مــن الطرفــن يف «إعــادة
مواءمــة الخيــارات» باتخــاذ إجــراءات ثانويــة.
()3فعــاالً  -ال ميكــن جعــل الجــئ يف حــال أفضــل دون أن
جعــل الجــئ آخــر عــى األقــل يف مقابلــه يف حلــة أســوء.

ومــن املســتبعد إجــاع جميــع الــدول عــى التفضيــات
نفســها .وحتــى إن اتحــدت جميــع الــدول عــى التصنيــف ذاتــه
لالجئــن ،مــا زالــت غرفــة تبــادل املعلومــات متثــل تحســيناً عــى
الوضــع الراهــن إذ ســتصبح تفضيــات الالجئــن أنفســهم حينهــا
املعيــار املحــدد للجهــة التــي ســيتوجهون إليهــا.
ومــع ذلــك ،مثــة مجموعــة مــن املبــادئ التــي ميكــن أن
ُتسـتَخ َدم ملحاولــة تحديــد مــن لــه األولويــة بالنظــر إىل القيــود
العمليــة والسياســية املفروضــة عــى عــدد الالجئــن الــذي
ميكــن أن تســتوعبه كل دولــة .فعــى ســبيل املثــال ،رصحــت
حكومــة اململكــة املتحــدة بــأن أولوياتهــا تحــدد مبــن هــم يف
أمــس الحاجــة للحاميــة وبتقييــم قــدرة اململكــة املتحــدة عــى
إحــداث فــرق كبــر مبفردهــا .ومــن ناحيــة أخــرى ،أعربــت
حكومــات كل مــن ســلوفاكيا وبولنــدا وجمهوريــة التشــيك
عــن اســتعدادها الســتقبال مزيــد مــن الالجئــن إذا كانــوا
مســيحيني فقــط .وســواء مــا إذا كان ُينظــر لهــذه املبــادئ
عــى أنهــا متييزيــة أو جدليــة إىل حــد كبــر ،الهــدف هــو إبـراز
حريــة الــدول يف تصنيــف هــذه املبــادئ بشــكل مختلــف وقــد
تصنــف دول أخــرى الالجئــن أنفســهم تصنيف ـاً مختلف ـاً .فعــى
ســبيل املثــال ســيكون مــن املعقــول بشــكل بــارز أن تفضــل
كل مــن الربازيــل وفرنســا الجئــي املناطــق الناطقــة بالربتغاليــة
والفرنســية عــى التــوايل.

وأخــراً ،ســيكون مــن «اآلمــن» أن يكشــف كل مــن الالجئــن
والــدول عــن تفضيالتهــم الحقيقيــة.
وباملثــل ،ســيكون لالجئــن مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات.
وهنــاك أســباب كثــرة لالعتقــاد بتنــوع تفضيــات الالجئــن
وبعــد ذلــك ،هنــاك كثــر مــن اإلجــراءات التــي يجــب بقــدر تنوعهــم أنفســهم .وحاليــاً ،ينبغــي لالجئــن إعطــاء
تحديدهــا .فســيكون عــى واضعــي هــذا النظــام الفصــل يف األولويــة للوصــول إىل حيــث يشــعرون بزيــادة احتامليــة
فئــات الالجئــن املوامئــن الختيــارات الــدول ونــوع التفضيــات حاميتهــم هنــاك .وبالتــايل ،ال نعــرف كثــراً عــن اختيــارات
التــي ُس ـ ِمح للــدول والالجئــن بتقدميهــا .فعــى ســبيل املثــال ،الالجئــن إذا مــا ضمنــوا الحصــول عــى الحاميــة يف مــكان مــا.
قــد ُيوضــع النظــام عــى نحــو يتيــح للــدول تحديــد فئــات ونتطلــع الكتشــاف ذلــك.
الالجئــن ذات األولويــة اســتناداً إىل ثغــرات املهــارات لديهــا
وقــد يكــون هــذا اإلجـراء حافـزاً ملشــاركة دول أوروبــا الرشقيــة وال ُيــي اســتخدام نظــام املواءمــة يف حــد ذاتــه أي املبــادئ
التــي تواجــه نقصــاً يف األيــدي العاملــة .وقــد يكــون هنــاك التــي يتعــن عــى الــدول إتباعهــا عنــد تصنيــف الالجئــن ومــن
مس ـ ِّوغات لرغبــة بعــض الــدول يف التحديــد املســبق لــرورة صالحيــات غرفــة تبــادل املعلومــات الســاح باســتخدام أي
اســتيفاء فئــات الالجئــن الذيــن ســتقبلهم لبعــض متطلبــات معايــر أو حظرهــا .وكــا ال ينبغــي أن تتبــع مواءمــة األطبــاء
«التوزيــع» .فعــى ســبيل املثــال ،قــد تبــدي الــدول التزامــاً مــع املستشــفيات مامرســات توظيــف عنرصيــة ،يجــب أال
اســتباقياً وجامعيـاً بقبــول فئــات متنوعــة مــن الالجئــن وميكــن تســمح غرفــة تبــادل املعلومــات للــدول بتصنيــف الالجئــن إال
وضــع هــذه الخاصيــة يف هــذا النظــام .وقــد يواجــه واضعــو وفقــاً للمبــادئ واألهــداف التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة عــام
هــذا النظــام عــدة اختيــارات لــي يلبــوا أي مجموعــة مــن  1951ورمبــا مجموعــات أخــرى مــن املبــادئ.
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وبطبيعــة الحــال ،لــي تحــل الــدول أزمــات الالجئــن بشــكل
فعــي ،عليهــا قبــول تدفقــات كبــرة مــن الالجئــن وإيجــاد
طــرق لحــل احتــدام النــزاع يف ســوريا وغريهــا مــن األماكــن
األخــرى .ولــن تكــون أنظمــة املواءمــة كهــذه التــي نقرتحهــا
هنــا الحــل الشــامل للقضايــا املتنوعــة التــي تســعى هــذه
األنظمــة لحلهــا  .ولكنهــا مجــرد تحســن جوهــري عــى الوضــع
الراهــن يف حــدود مــا هــو مقبــول سياســياً ورمبــا ميثــل حاف ـزاً
ألن تخفــف الــدول هــذه القيــود .وبالرغــم مــن أن آليــات
املواءمــة ال تجــر الــدول عــى التــرف األخالقــي ،ولكنهــا
ستحســن مــع ذلــك وضــع الالجئــن ســواء أمكــن دفــع الــدول
للتــرف طبقــاً اللتزاماتهــا القانونيــة واألخالقيــة أم ال .ولــذا
مثــة اقــراح عمــي يف روح مــن يزعمــون بــأن الــدول ستســاهم
يف جهــود حاميــة الالجئــن عندمــا تــدرك العالقــات بــن حقــوق
الالجئــن ومصالحهــا الخاصــة.
ويعــد نظــام مواءمــة الالجئــن تحســناً كبــراً عمــي وواقعــي
ورسيــع التنفيــذ ومنصفـاً عــى النظــام الــدويل الراهــن املتعلــق
بالالجئــن .فنظــام املواءمــة الــذي يحــرم تفضيــات الالجئــن
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واختياراتهــم وأولويــات الــدول قــادر عــى تقديــم حاميــة
أفضــل لحقــوق اإلنســان املســتضعف ويزيــد احتامليــة مشــاركة
الــدول يف تقاســم املســؤوليات تجــاه الحاميــة الدوليــة لالجئــن.
ويجــب أن يبــدأ أي نظــام يدعــم بصــدق حقــوق الالجئــن
باحــرام اختياراتهــم .ويجــب أن ُيتــاح لطالبــي اللجــوء حــق
اختيــار الــدول التــي يرغبــون يف قضــاء بقيــة حياتهــم بهــا .وقــد
يكــون نظــام مواءمــة الالجئــن البدايــة الجيــدة.
ويل جونز william.jones@qeh.ox.ac.uk
محارض إداري ،مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد
www.rsc.ox.ac.uk

ألكسندر تيتلبويم

alexander.teytelboym@inet.ox.ac.uk

زميل باحث يف معهد الفكر االقتصادي الجديد بكلية جيمس
مارتني ،جامعة أكسفوردwww.inet.ox.ac.uk .

W Jones and A Teytelboym, ‘The Refugee Match’ .1
(مواءمة الالجئني) .املقالة قيد املراجعة ومتاحة عند الطلب.

املسائل القانونية والعملية الناشئة بسبب انتقال الناس عرب البحر األبيض
املتوسط
غاي س غودوين غيل

انتقال الناس ظاهرة علينا تعلم التعايش معها وإدارتها بأفضل ما يف مقدورنا ملصلحتنا جميعاً .ولتحقيق
ذلك ،ال بد من اتخاذ عدة تدابري أهمها أن تتعامل الدول مع بعضها عىل أساس من اإلنصاف واملساواة
بد ًال من إبداء توقعات االستحقاق السيادي غري الواقعية التي عفا عليها الدهر .
“الهج ــرة غ ــر النظامي ــة” إىل ح ــد كب ــر نت ــاج أواخ ــر الق ــرن الهج ــرة م ــن خ ــال القــرارات األساس ــية بش ــأن دخ ــول الب ــاد
العرشيــن وتعكــس رغبــة بعــض الــدول لفــرض النظــام (الخــاص واإلقامـــة والرتحيـــل ضمـــن االختصـــاص الســـيادي للدولـــة.
به ــا) ع ــى انتق ــال الن ــاس ع ــر الح ــدود .لك ــنَّ “الهج ــرة غ ــر
ً
النظاميـــة”
قليـــا مـــا تتطـــرق لهـــا صكـــوك القانـــون الـــدويل .ومـــع ذلـــك ،أثبتـــت االدعـــاءات التقليديـــة األحاديـــة بشـــأن
ومثـــل املهاجـــر النظامـــي ،ال يوجـــد تعريـــف للمهاجـــر غـــر اختصاصـــات الدولـــة عـــدم كفايتهـــا كأســـاس للتعامـــل مـــع
النظامـــي يف القانـــون الـــدويل ســـوى مـــن خـــال اإلشـــارة القضايـــا اإلنســـانية يف يومنـــا هـــذا وغ ّلقـــت جميـــع الســـبل
لحالتـــه اإلنســـانية املشـــركة .وال يصـــف القانـــون الـــدويل مـــا للتفك ــر يف مناه ــج جدي ــدة وملح ــة بش ــدة .وتواجهن ــا الي ــوم
يج ــب ع ــى ال ــدول فعل ــه (ع ــى عك ــس م ــا ال يج ــب عليه ــا حقيقـــة جديـــدة نتـــاج تفاعـــل العالقـــات بـــن الـــدول التـــي
فعلـــه) عنـــد مواجهـــة نتـــاج رأيهـــم الفـــردي يف املهاجريـــن نش ــأت بفع ــل العومل ــة م ــن ناحي ــة وبفع ــل الحقائ ــق الحتمي ــة
املتنقل ــن .وع ــى وج ــه الخص ــوص ،مث ــة إط ــار عم ــل قان ــوين م ــن ناحي ــة أخ ــرى مث ــل حقيق ــة أن ــه ال ميك ــن «إدارة» الهج ــرة
موح ــد يحك ــم اإلج ـراءات الت ــي تتبعه ــا ال ــدول داخ ــل أراضيه ــا إدارة أحاديـــة الجانـــب أو تركهـــا لتـــزول مبفردهـــا .ومـــا زال
وخارجهـــا ال تحـــل محلـــه حقيقـــة وقـــوع الســـيطرة عـــى الوه ــم املس ــتمر باالختصاص ــات املطلق ــة االس ــتثنائية للدول ــة
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مصـــدر قلـــق ألنـــه مييـــل لتأطـــر الترشيعـــات والسياســـات الت ــي يتحملوه ــا ع ــى األق ــل عندم ــا يف ــون بواجباته ــم الدولي ــة
الوطني ــة وتوجيهه ــا مب ــارشة بط ــرق منافي ــة للتع ــاون ال ــدويل القانونية بإجراء عمليات اإلنقاذ.
ومســـتخفة أحيانـــاً بحقـــوق اإلنســـان.
ُ
وإذا مل تنـــزَل القـــوارب املعرتضـــة أو املنقـــذة عـــى األرايض
ودامئـــاً مـــا يحـــاول القانـــون الـــدويل  -عـــى الرغـــم مـــن األوروبي ــة ،س ــتبزغ الحاج ــة التفاقي ــات إرشاف ف َّعال ــة ومنفتح ــة
مس ــاعي بع ــض ال ــدول الس ــتبداله  -أن يج ــد س ــبباً تأسيس ــياً ودولي ــة لض ــان إنــزال طالب ــي املهاجري ــن وإقامته ــم يف م ــكان
أو ذريع ــة لفك ــرة الوض ــع «غ ــر النظام ــي» إلن ــكار مجموع ــة آمـــن ومعاملتهـــم وحاميتهـــم طبقـــاً للمعايـــر األوروبيـــة
مـــن الحقـــوق التـــي يجـــب أن نتمتـــع بهـــا جميعـــاً بحكـــم والدوليـــة واجبـــة التطبيـــق وإيجـــاد حـــل مالئـــم للظـــروف
إنس ــانيتنا .وهن ــاك م ــع ذل ــك ثغ ــرة مس ــتمرة ب ــن قب ــول نه ــج الفردي ــة مث ــل اللج ــوء أو إع ــادة التوط ــن أو تس ــهيل الهج ــرة
قائ ــم ع ــى حق ــوق اإلنس ــان وواق ــع مهاج ــري عرصن ــا ه ــذا لدولـــة ثالثـــة أو العـــودة بأمـــان وكرامـــة ألوطانهـــم األصليـــة.
ومث ــة حاج ــة ل ــرأب ه ــذه الثغ ــرة بالتنفي ــذ الف َّع ــال للقان ــون وال يجـــب أن يكـــون االحتجـــاز غـــر محـــدد األجـــل لالجئـــن
واجـــب التطبيـــق .ويتضمـــن إطـــار عمـــل القانـــون الـــدويل وطالب ــي اللج ــوء واملهاجري ــن يف ظ ــروف دون املس ــتوى ع ــى
وااللتزامـــات أكـــر مـــن مجـــرد التجنـــب الســـلبي للـــرر جـــدول أعـــال أوروبـــا.
املب ــارش إذ يتطل ــب االضط ــاع ب ــدور حامي ــة ف َّع ــال تلت ــزم في ــه
ال ــدول املس ــؤولة بض ــان متت ــع م ــن تطب ــق عليه ــم -أو ُيتو َّق ــع وقـــد يبـــدو الرتاجـــع املتناقـــض عـــن االلتزامـــات املتعلقـــة
أن تطب ــق عليه ــم  -اختصاصاته ــا وس ــلطتها بالحامي ــة الكامل ــة بعملي ــات االعــراض واإلنق ــاذ يف البح ــر أو التص ــدي للمهرب ــن
واملتاجريـــن بالبـــر مـــن ناحيـــة ولحقـــوق اإلنســـان مـــن
نتيج ــة لذل ــك.
ناحيـــة أخـــرى رضب مـــن التنـــازل عـــن حـــق الحاميـــة .وال
اإلنقاذ يف عرض البحر
تع ــد مس ــؤوليات الدول ــة بالطب ــع ج ــزءاً م ــن ش ــبكة ال تنته ــي
تدع ــو املس ــؤوليات القانوني ــة الخاص ــة لل ــدول األوروبي ــة  -إال مـــن الحقـــوق وااللتزامـــات عندمـــا يتعلـــق األمـــر بالهجـــرة
إذا كان ــت بس ــبب تأكيده ــم لح ــق مراقب ــة الطري ــق  -إلتب ــاع البحريــة بــل إن األمــور أوضــح مــن ذلــك بكثــر .فعــى الدولــة
نه ــج متامس ــك إلجــراء عملي ــات اإلنق ــاذ يف ع ــرض البح ــر وأن الت ــي ق ــررت  -ك ــا ينبغ ــي  -اتخ ــاذ إجــراءات ض ــد املهرب ــن
يقـــرن اعـــراض القـــوارب اقرتانـــاً مبـــارشاً بإنـــزال الراكبـــن يف واملتاجري ــن بالب ــر واجب ــات تج ــاه الضحاي ــا .وع ــى الدول ــة
مـــكان آمـــن بجانـــب توفـــر الرعايـــة واملســـاعدة املالمئـــة الت ــي تخت ــار اعــراض الق ــوارب الت ــي تحم ــل مهاجري ــن غ ــر
القامئ ــة ع ــى حامي ــة الحق ــوق .وم ــن حي ــث املب ــدأ وكخط ــوة نظاميـــن باملثـــل التزامـــات حاميـــة بـــرف النظـــر عـــن أي
أوىل ميكــن جعــل إن ـزال الراكبــن مســؤولية الدولــة التــي ترفــع قوانـــن ترشعـــن عمليـــات االعـــراض تلـــك.
الســفينة علمهــا يف حالــة اإلنقــاذ أو االعــراض مــن قبــل ســفن
البحريــة أو مــا يعادلهــا التابعــة للدولــة .ومــع َّأن هــذا اإلج ـراء وهــذا يعنــي رأب ثغــرة حاميــة الالجئني/املهاجريــن يف القانــون
مج ــرد البداي ــة ،ال يج ــب أن يس ــفر ذل ــك ع ــن تفاوت ــات كب ــرة وعمليـــاً يعنـــي اســـتعداد االتحـــاد األورويب وأعضـــاءه إلدمـــاج
ب ــن ال ــدول خش ــية أن يعزف ــوا ع ــن تخصي ــص م ــوارد إلنق ــاذ حقوقهـــم اإلنســـانية وقيمهـــم األساســـية يف عالقـــات تعاونيـــة
األرواح يف البح ــر .وت ــؤدي ال ــدول امللتزم ــة بعملي ــات البح ــث حقيقيـــة مـــع دول العبـــور وغريهـــا مـــن الـــدول املتـــررة
واإلنقـــاذ يف البحـــر األبيـــض املتوســـط مســـؤولية مجتمعيـــة األخ ــرى.
ومث ــة دع ــوات إليج ــاد صيغ ــة للتقاس ــم الع ــادل ملهم ــة تأم ــن
النـــزول الفـــوري الـــذي ُيت َبـــع بتقديـــم املســـاعدة واملعالجـــة هيئة أوروبية للهجرة والحامية
والحلـــول عـــى أرايض هـــذه الـــدول .ولعـــل إنـــزال النـــاس يف ع ــى االتح ــاد األورويب االلتف ــات للع ــامل الخارج ــي واالس ــتعداد
ملشــاركة دول العبــور عــى أســاس مــن املســاواة واإلنصــاف بــدالً
م ــكان آم ــن أم ــر رضوري ولكن ــه لي ــس نهاي ــة القص ــة.
م ــن مج ــرد الس ــعي حثيثــاً وراء املصال ــح اإلقليمي ــة املح ــدودة
وال ميكـــن باملثـــل تطبيـــق مســـؤولية الدولـــة التـــي ترفـــع و»االســـتحقاق الســـيادي» .ومـــن بـــن األشـــياء األخـــرى التـــي
الســـفينة علمهـــا عـــى الســـفن التجاريـــة .وتخربنـــا تجربـــة نحتاجه ــا م ــن بـــاب املنط ــق واللحمـــة بن ــاء وض ــع الالجئ ــن
أزمـــة الالجئـــن بـــن الهنـــد والصـــن أننـــا بحاجـــة لنظـــام أو األورويب عـــى االلتزام ــات الدولي ــة لل ــدول األعض ــاء وإكامله ــا
مجموعـــة ضامنـــات إنـــزال متفـــق عليهـــا دوليـــاً بجانـــب بالفوائ ــد املجتمعي ــة الواس ــعة م ــن قان ــون االتح ــاد األورويب مب ــا
تقدي ــم تعويض ــات ألصح ــاب الس ــفن ع ــن بع ــض التكالي ــف يف ذل ــك حري ــة التنق ــل .وق ــد يك ــون تأس ــيس هيئ ــة أوروبي ــة
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للحاميـــة األوروبيـــة بشـــؤون الالجئـــن واملهاجريـــن الذيـــن
بحاج ــة للحامي ــة خط ــوة جي ــدة نظــراً لتش ــاركهم يف مس ــائل
عدي ــدة.
وجميـــع الـــدول األعضـــاء مشـــركون يف اتفاقيـــة عـــام 1951
وبروتوكـــول  1976املتعلـــق بوضـــع الالجئـــن وجميعهـــم
ملزم ــون بااللتزام ــات نفس ــها واإلدراك القان ــوين نفس ــه لالجئ ــن.
ول ــو افرتضن ــا ج ــدالً اتفاقه ــم جميعــاً ع ــى معامل ــة الالجئ ــن
بطريق ــة معين ــة واالعــراف بالحق ــوق نفس ــها والتواف ــق ع ــى
املناف ــع نفس ــها ،ل ــن يك ــون ألنظم ــة تحدي ــد وض ــع ال َّالجئ ــن
الوطنيـــة أهميـــة كبـــرة .واختصـــاراً ،االتحـــاد األورويب بحاجـــة
الســـتجابة أوروبيـــة بســـيطة تجعـــل الالجئـــن إىل أوروبـــا
يتمتعـــون باللجـــوء األورويب والحاميـــة األوروبيـــة والحقـــوق
واملنافـــع التـــي يكفلهـــا القانـــون األورويب .وباملثـــل ،تـــدل
السياســـة الجيـــدة إذا مل تكـــن مبالغـــة يف منطقيتهـــا عـــى
النه ــج القائ ــم ع ــى االلتزام ــات املش ــركة لي ــس تج ــاه تحدي ــد
وض ــع ال َّالجئ ــن فحس ــب ب ــل تج ــاه عملي ــات إع ــادة التوط ــن
واإلنقـــاذ يف البحـــر والحاميـــة عمومـــاً أيضـــاً.
وإذا كان االتح ــاد األورويب ق ــادراً ع ــى توقي ــع املعاه ــدات فه ــو
قـــادر مـــن الناحيـــة النظريـــة عـــى تحويـــل الـــدول األعضـــاء
مـــن دول مســـتقلة لجـــزء مـــن منظومـــة حاميـــة منظمـــة
مبوج ــب اتفاقي ــة ع ــام  1951وبروتوك ــول  1967أو ع ــى األق ــل
مامرســـة اختصاصاتهـــم بطريقـــة التفويـــض.
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أك ــر فأك ــر يف املق ــام األول و»التص ــدي» للمهرب ــن وتحطي ــم
القـــوارب وبنـــاء األســـيجة ونتوقـــع «منـــع» الهجـــرة غـــر
الرشعي ــة .وبالتفك ــر ع ــى امل ــدى املتوس ــط والبعي ــد ،ينبغ ــي
االنتب ــاه للرتكي ــز ع ــى مس ــاعدة دول العب ــور إذ تواج ــه كث ــر
منهـــا تحديـــات عديـــدة يف إدارة الهجـــرة مـــع عجـــز البنـــى
التحتيـــة عـــى اســـتيعاب املهاجريـــن غـــر املواطنـــن أثنـــاء
حركته ــم ومس ــاعدتهم وحاميته ــم ومعالج ــة قضاياه ــم .وق ــد
اتخ ــذ االتح ــاد األورويب مب ــادرات م ــع ال ــدول الخارجي ــة ولكنه ــا
كانـــت تـــدور غالبـــاً حـــول مبـــدأ الســـيطرة واملراقبـــة فقـــط
(لصالـــح االتحـــاد األورويب) دون أي مراعـــاة لألبعـــاد الدوليـــة
األوســـع.
الروابــط القامئــة بــن األبعــاد اإلقليميــة لهــذه األزمــة والالجئــن
حالي ـاً واملســتفيدة مــن اللجــوء يف تركيــا واألردن ولبنــان ومــر
واضح ــة وإذا مل ُت َ
تخ ــذ اس ــتجابات متامس ــكة وفعال ــة حياله ــا يف
املس ــتقبل ف ــا مف ــر م ــن زي ــادة عملي ــات االنتق ــال والهج ــرة.
ول ــن يت ــأىت ذل ــك إال م ــن خ ــال التش ــارك ب ــن جمي ــع األطي ــاف
السياســـية للمصالـــح لنخطـــو خطـــوة أوىل عـــى طريـــق مـــا
س ــيكون وم ــا يج ــب أن يك ــون مرشوعــاً جيليــاً طوي ــل األم ــد
لتوف ــر الحامي ــة والف ــرص بجان ــب إدراك الق ــدرات اإلنس ــانية يف
الوط ــن وخارج ــه وجم ــع البدائ ــل املطبق ــة والقابل ــة للتطبي ــق
ألولئ ــك الذي ــن يدفعه ــم الي ــأس للمخاط ــرة بحياته ــم وكل م ــا
ميلك ــون.
غاي س غودوين غيل

وتس ــعى املقرتح ــات الحالي ــة ملعالج ــة الهج ــرة غ ــر النظامي ــة
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إعادة إدماج العائدين يف ليبرييا اقتصادياً

ناوهايكو أوماتا ونوريكو تاكاهايش

منذ مطلع العقد األول من القرن الواحد والعرشين ،عكفت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عىل
تنفيذ برامج إنعاش اقتصادية للعائدين إىل بعض البلدان يف مرحلة ما بعد النزاع .ومل يُث َبت حتى اآلن إىل
أي درجة كانت هذه الربامج التدريبية عملي ًة يف إعادة إدماج العائدين اقتصادياً.
كانـت ليبرييـا متـر مبرحلـة إنعـاش تدريجـي مـن األرضار
االجتامعيـة واالقتصاديـة التـي خ ّلفتهـا أربعون سـنة من الحرب
األهليـة الوحشـية يف الفترة بين  1989و 2003وتسـببت يف
التهجير القسري ملـا ُيناهـز  700ألف ليبيري خارج البلاد .وقد
أعيـدت أعـداد كبيرة مـن الليبرييين إىل الوطـن عقـب اتفاقيـة
وقـف إطلاق النـار األخيرة يف  ،2003وعندمـا دعـا مفـوض
األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون الالجئين يف  2012لتنفيذ مادة نتائج مختلطة للتدريب املهني
انتهـاء حالـة اللجـوء عـاد عشرات اآلالف مـن الالجئين الباقين لقـد كان الهـدف الرئيسي لهـذه الربامـج التدريبيـة تسـهيل
التأقلـم االقتصـادي للعائديـن سـواء كان للمسـتفيد شـكل مـن
إىل ليبرييـا.
أشـكال مصـادر الدخـل أم ال بعد حصولهم على تدريب منظمة
لكـنَّ محدوديـة البنيـة التحتيـة وضعـف األسـاس االقتصـادي األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة وهو مؤرش أسـايس ملدى تأثري
يف ليبرييـا كانـت مثيرة للقلـق بشـأن مـدى قدرتهـا على إدماج الربامـج .ولذلـك ،سـألنا جميـع املشـاركني يف االسـتقصاء عما إذا
العائديـن حديثـاً بنجـاح .ويعيـش نحـو ثلثـي الليبرييين يف فقر كانـوا يزاولـون حاليـاً أنشـطة لكسـب الـرزق أم ال.
وخاصـة يف املناطـق الريفيـة .ويف أثنـاء النـزاع املطـول ،غـادرت
مرشوعـات تجاريـة دوليـة كثيرة البلاد وأخـذت معهـا فـرص وأجـاب  44فـرداً ( )%59مـن بين  74فـرداً اختريوا عشـوائياً (37
العمـل ورأس املـال .ويف ظـروف مامثلة ،أثقلت أعـداد العائدين مـن برنامـج تنميـة ريـادة األعمال و 37مـن برنامـج تدريـب
الكبيرة مـن البلـدان املجـاورة كاهـل موازنـة البلاد ومواردهـا املهـارات) أنهـم مل ينخرطـوا يف أي أنشـطة مـدرة للدخـل منـذ
الشـحيحة  1وم ّثـل ذلـك بالتـايل حافـزاً قويـاً للحكومـة للنظر يف ديسـمرب/كانون األول  2014بالرغم مـن إنهائهم تدريب منظمة
كيفيـة تعزيـز فـرص سـبل العيـش للعائديـن.
األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة .وأرجـع الغالبيـة العظمـى
مـن هـؤالء الــ  44فـرداً أسـباب ذلـك إمـا لغيـاب رأسمال بـدء
وعلى أسـاس هـذه الخلفيـة ،طرحـت منظمـة األمـم املتحـدة املشروع التجـاري أو لالنكماش االقتصـادي الذي سـببه انتشـار
للتنميـة الصناعيـة يف الفترة بين  2013و 2014برنامجين فيروس إيبوال.
تدريبيين يف ليبرييـا .قـدم الربنامـج األول باسـم برنامـج تنميـة
ريـادة األعمال  120سـاعة تدريبيـة مـن خالل وحدتين :األوىل ،فغيـاب خدمـات اإلقـراض تح ٍّد طويـل األمد يف ليبرييـا ومل تقدم
مقدمـة لريـادة األعمال والعمـل واملهـارات الحياتيـة والثانيـة ،برامـج منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة التدريبيـة أي
كيفيـة إنشـاء األعمال التجاريـة الخاصـة بـك وإدارتهـا .ودرب دعـم مـايل .وجـاء كثري مـن املسـتجيبني على ذكر هذه املسـألة
برنامـج تنميـة ريـادة األعامل يف الفرتة مـن نوفمرب/ترشين الثاين مثلما يتضـح يف مالحظـات جريـج وهو أحـد العائديـن من غانا
 2013إىل مايو/أيـار  2014مـا بلـغ عـدده  685عائـداً .واسـتقا ًء ومشـارك يف برنامـج تدريـب املهارات:
مـن نتائـج تقييـم منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة
لسـوق العمـل املحلي ،قـدم الربنامـج الثـاين باسـم برنامـج “انهيـت دورة التدريـب على مهـارات السـباكة يف يوليو/متـوز
تدريـب املهـارات مجموعـة واسـعة مـن املهـارات واألسـاليب  .2014لكننـي ...مل اسـتخدم إطالقـاً مـا تعلمتـه .وكنـت أرغـب
املهنيـة مثـل السـباكة والتجميـل وتقديـم الطعـام وخدمـات يف بـدء مرشوعـي الخـاص إال إننـي مل أجـد رأس املـال الـكايف
الكمبيوتـر وميكانيـكا السـيارات والخبز وتجديل الشـعر .ودرب لفعـل ذلـك .نعـم ،بعد تدريـب منظمة األمـم املتحـدة للتنمية
برنامـج تدريـب املهـارات يف الفترة مـن مـارس/آذار إىل يوليـو /الصناعيـة اكتسـبنا املعرفـة لكننـا ال نسـتطيع تطبيقهـا يف الواقع
متـوز  2014نحـو  327مسـتفيداً.
العميل”.
وبتزويـد العائديـن بأسـاليب سـبل كسـب الـرزق الرائجـة
ومهـارات إدارة األعمال ،كانـت النيـة تأهيـل العائديـن إلعـادة
بنـاء مشـاريعهم الخاصـة أو إيجـاد فـرص عمـل إلعالة أنفسـهم
يف بيئـة االقتصـاد الليبيري الهـش .ويشير بحثنا لنتائـج مختلطة
ألثـر برامـج منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة.
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وقـد اكتسـب الـ  327مشـاركاً يف برنامج تدريـب املهارات بعض
أسـاليب كسـب الـرزق الجديـدة لكـنَّ غيـاب رأس املـال لبـدء
مشـاريعهم الخاصـة وشـح فـرص العمـل املتاحـة األخـرى منعـا
كثيراً منهـم عـن االسـتفادة مـن هذه املهـارات.
والسـبب الرئيسي الثـاين وراء عـدم قدرتهـم على العمـل كان
أزمـة فيروس إيبـوال يف  2014الذي خ ّلـف وراءه هبوطاً ملحوظاً
أو سـلبياً يف النمـو االقتصـادي يف ليبرييـا وأثـر تأثيراً خاصـاً على
بعـض محـاوالت بناء سـبل كسـب الـرزق:2
“حصلـت على تدريـب على مهـارات الخبـز مـع منظمـة األمم
املتحـدة للتنميـة الصناعيـة .وكنـت أرغب يف بـدء مرشوع مخبز
ولكنـي مل أسـتطع .فأثنـاء اجتيـاح فيروس إيبـوال كان النـاس
يخشـون تنـاول الطعـام الذي يصنعـه اآلخرون ألنهـم ال يعرفون
إذا مـا كان الشـخص الـذي أمامه ً
ام مصاب بهـذا الفريوس أم ال».
(كيفـن ،أحـد العائديـن مـن غينيا).
وبالنسـبة للثالثين شـخص الباقين ممـن انخرطـوا يف أي شـكل
من أشـكال سـبل كسـب الـرزق ،ظل الـدور الذي م َّثلـه تدريب
منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة معهـم إىل حـد مـا
غامضـاً .ووفقـاً لنتائـج بحثنـا ،معظمهـم يديـرون اآلن النشـاط
التجـاري نفسـه الذيـن كانـوا يشـتغلون بـه قبـل حصولهـم عىل
تدريـب منظمـة األمـم املتحـدة للتنمية الصناعيـة .أي إن هؤالء
العائديـن كان لديهـم بالفعـل استراتيجيات مسـتدامة لتوليـد
الدخـل قبـل االشتراك يف برامـج إعـادة اإلدمـاج التـي قدمتهـا
منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة.

تدريب يف صيانة السيارات يف معهد التدريب املعني .NETLIB

ومـع ذلـك ،أشـاد معظمهـم بالقيمـة الكبيرة املكتسـبة مـن ما الذي نستخلصه من هذه الدراسة؟

الـدروس واألسـاليب التـي تعلموهـا مـن برامـج منظمـة األمـم
املتحـدة للتنميـة الصناعيـة التدريبية .ومع االسـتمرار يف نشـاط
كسـب الـرزق نفسـه ،أقـر بعـض املتدربين يف برنامـج تدريـب
املهـارات بتحسـن مهاراتهـم املهنيـة واسـتفاد كثير مـن متدريب
برنامـج تنميـة ريـادة األعمال مـن مهـارات تنظيـم املشـاريع
وإدارة األعمال التـي ُد ِّرسـت لهـم يف هذا الربنامج .فعىل سـبيل
املثـال وصفـت مارثـا إحـدى العائـدات مـن غينيـا وصاحبـة
متجـر يف مونروفيـا التحسـينات التـي متكنـت مـن إجرائهـا عىل
مرشوعهـا بقولهـا:

ً
“تحسـنت أعمايل تحسـناً
هائلا منـذ أنهيـت تدريـب منظمـة
األمـم املتحـدة للتنمية الصناعية .واسـتفدت مـن دروس برنامج
تنميـة ريـادة األعمال حـول عمليـة جـرد املخـزون .واسـتفدت
كذلـك مـن دروس الرتويـج لزيـادة دخـل املبيعـات”.

بالنظـر إىل طبيعـة التأقلـم االقتصـادي متعـددة الجوانـب،
يتضـح مبـا ال يـدع مجاالً للشـك أن تجهيز العائدين بأسـاليب
كاف لتمكينهـم مـن بنـاء
سـبل كسـب الـرزق وحدهـا غير ٍ
ُسـبل عيـش اقتصاديـة ناجحـة .ومـن النتائـج املسـتقاة
مـن هـذه الدراسـة رضورة إصلاح برامـج التدريـب املهنـي
باتباعهـا بتوفير رأس املـال األويل أو توفير فـرص الحصـول
عليـه .وبالرغـم مـن اإلنطبـاع اإليجـايب الذي أعـرب عنه كثري
ممـن تلقـوا التدريـب عـن جـودة التدريـب الـذي حضروه
عمومـاً فهـم يثقـون أيضـاً أن الحصـول على رأس املـال مـن
النقـاط الحاسـمة التـي يفتقدهـا الربنامـج .فـدون القـدرة
على تحويـل مهاراتهـم يف كسـب الـرزق إىل مشروع قابـل
للتطبيـق سـيظل وقتهـم ووقـت منظمـة األمـم املتحـدة
للتنميـة الصناعيـة واسـتثامراتهم يف تلـك الربامـج التدريبيـة
غير مسـتغلة.
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أوضـاع اللجـوء املطولـة يف جميـع أنحاء العـامل .ومثلام شـهدنا
يف ليبرييـا وأنغـوال وسيراليون ،مبجـرد أن يبدو الوضع السـيايس
يف بلـد املوطـن مسـتقراً مـن قبـل املجتمـع الـدويل ،تبـدأ
عمليـات إعـادة الالجئين إىل موطنهـم على نطاق واسـع .ولذا
فمـن الضروري على منظمات التنميـة إدراك كيفيـة تسـهيل
الربامـج التدريبيـة املهنيـة والتجاريـة لعمليـة إعـادة اإلدمـاج
االقتصـادي الف َّعـال لالجئين العائديـن للوطـن.
ولتحقيـق دعـم مفيـد لإلدمـاج االقتصـادي للعائديـن يف
املناطـق املتضررة مـن األزمات ،تهـدف منظمة األمـم املتحدة
للتنميـة الصناعيـة إىل تعزيـز رشاكتهـا مـع مجموعـة واسـعة
مـن أصحـاب املصلحـة .وستشـتمل تلـك الشراكات على
منظمات دعـم الالجئين التقليديـة مثـل املفوضيـة السـامية
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ومنظامتهـا الرشيكـة املنفذة
باإلضافـة إىل الشراكات مـع املنظمات املتخصصـة مثـل
مؤسسـات التمويـل األصغـر .فالعمـل عـن كثـب مـع تلـك
املنظمات سـيمكن منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة
مـن سـد ثغـرات محـددة يف طريقتهـا الحاليـة إلعـادة اإلدماج
وتحقيـق تنسـيق أفضـل مـع املنظمات األخـرى على أرض
الواقـع.
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

ومتثـل هـذه الدراسـة على بلـد واحـد نقطـة انطلاق ملنظمـة
األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة وتكليـف للمنظمـة بإجـراء
متابعـة مهمـة بجمـع مزيـد من البيانـات يف سـياقات مختلفة.
فمـن خلال إجـراء مزيـد مـن األبحـاث ،تسـعى منظمـة األمم
املتحـدة للتنميـة الصناعيـة إىل تحديـد أمثلة املامرسـات املثىل
يف برامـج التدريـب املهنـي لالجئين العائديـن.

ويسـلط هـذا التقييـد بـدوره الضـوء على أهميـة الشراكات
يف تيسير التأقلـم االقتصـادي للعائديـن .وليـس مـن الضروري
أن يكـون الدعـم املـايل لـرأس املـال األويل مقدمـاً مـن منظمة باحث رئييس ،مرشوع اإلبداع اإلنساين ،مركز دراسات الالجئني،
األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة نفسـها بـل إن مؤسسـات جامعة أكسفوردwww.rsc.ox.ac.uk .
التمويـل األصغـر أو البنـوك املحليـة أو منظمات التنميـة
مناسـبة أكثر لتقديـم هـذا النـوع مـن املسـاعدة للعائديـن .نوريكو تاكاهايش n.takahashi@unido.org
مسؤول التنمية الزراعية ،فرع تنمية األعامل الزراعية ،منظمة
البحث عن املامرسـات املثىل
األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،فييناwww.unido.org .
على الرغـم مـن زيـادة برامـج التدريـب املهنـي املقدمـة
Omata N (2013) ‘Repatriation and integration of Liberian refugees from .1
لالجئين العائديـن ،ال ُي َ
عـرف سـوى القليـل عما إذا كانت مثل Ghana: the importance of personal networks in the country of origin’,
هـذه التدخلات تسـاعد العائديـن على إعـادة االندمـاج يف Journal of Refugee Studies, 26 (2), 265–282.
االقتصـادات الوطنـي أم ال وكيفيـة ذلـك .ومـا زال مثـة حاجـة (عودة الالجئني الليبرييني القادمني من غانا ودمجهم :أهمية الشبكات الشخصية يف البلد
األصلية)
ماسـة لتطويـر فهـم أفضل آلثـار مثل هـذه الربامـج التدريبية .2 .تخطط منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية إلجراء استقصاء متابعة يف ليبرييا بعد
ووفقـاً للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين زوال اآلثار الجسيمة التي أحدثها فريوس إيبوال.
يف  2014كان هنـاك أكثر مـن  10ماليين الجـئ يعيشـون يف
ناوهايكو أوماتا naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk
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ثالثون عاما من النزوح الناجم عن التنمية يف الصني
فرانسوا دويب

لترسيع عملية الحد من الفقر يف املناطق األكرث فقراً ،قررت الصني يف  2001تنفيذ برنامج وطني لنزوح
السكان الذين يعيشون يف املناطق التي ُتعدُّ هشة من الناحية البيئية .لكنَّ هذه الربامج جديدة عىل
الصني ،وتاريخ املحاوالت املامثلة السابقة ليس إيجابياً عىل اإلطالق.
يف عــام  ،1984أطلقــت منطقــة نينغســيا ذاتيــة الحكــم لقوميــة
هُ ـ َوا الصحراويــة وغــر املســتقرة يف شــال الصــن برامــج نــزوح
مكثفــة تهــدف إىل اســتعادة النظــم اإليكولوجيــة املتدهــورة
والقضــاء عــى الفقــر املطلــق بدعــم مــن الحكومــة املركزيــة
والبنــك الــدويل .وهنــاك أج ـزاء يف هــذه املنطقــة الجبليــة ُتعــدُّ
مــن أكــر األماكــن اســتضعافاً يف الصــن مــن حيــث القــدرة
اإليكولوجيــة والبيئيــة عــى دعــم النــاس ومعيشــتهم .وعــى
مــدى األعــوام الثالثــن املاضيــة ،تشــر التقديــرات إىل تســبب
ســلطات نينغســيا يف نــزوح حــوايل  700ألــف فــاح كانــوا
يعيشــون يف أقــى جنــوب املنطقــة التــي تعــاين بشــكل خــاص
مــن الجفــاف ونــدرة امليــاه.
وعــى الرغــم مــن َّأن هــذه الربامــج مصممــة ظاهريـاً لرفــع رفــاه
النازحــن ،فقــد تســببت سياســات النــزوح واســعة النطــاق تلــك
بــدال عــن ذلــك يف زيــادة املشــاكل الخطــرة لــدى األشــخاص
الذيــن أجــروا عــى االنتقــال .ويف معظــم الحــاالت ،تنطــوي هــذه
املشــاريع عــى عنــر «التنميــة االقتصاديــة املحليــة» حيــث
ُت َقــام املنشــآت الصناعيــة ذات االنبعاثــات العاليــة واالســتهالك
العــايل للطاقــة يف مناطــق مل يســبق لهــا أن كانــت صناعيــة ،وغالباً
مــا تنتــج عواقــب أثبتــت رضرهــا عــى البيئــة أكــر مــن وضعهــا
األصــي .لكــنَّ مثــل هــذه املرشوعــات مــن شــأنها تحســن
املكانــة السياســية للرعــاة وتعــزز املهــن الفرديــة بغــض النظــر
عــن أثرهــا عــى البيئــة .والســؤال الــذي يطــرح نفســه ،ملــاذا
أخفقــت سياســة الحكومــة يف تحقيــق آثارهــا املرجــوة؟

وهنــاك إجــاع بــن صانعــي السياســات الصينيــة عــى جميــع
املســتويات الحكوميــة بــأن التطويــر والحداثــة ( ُيشــار عــادة
إليهــا مجتمعــن باســتخدام مــؤرش واحــد :الناتــج املحــي
اإلجــايل) عمليــات نافعــة بطبيعتهــا وأن التشــكيك يف هــذا
التوجــه يعكــس موقفـاً معاديـاً لإلنتــاج أو حتــى ضعــف االنتــاء
الوطنــي .ويــرى صانعــوا السياســات الصينيــون نقــل مجتمعــات
بأكملهــا مــن مناطــق هشــة بيئيــاً للمناطــق الصناعيــة جــزءاً
ال يتجــزأ مــن عمليــة الحداثــة ومظهــراً مــن مظاهــر التقــدم
االجتامعــي .وال تقــوى املؤسســات املســؤولة عــن تصميــم
مشــاريع النــزوح هــذه وتنفيذهــا عــى تحمــل تكاليــف اســتطالع
آراء النازحــن بالرغــم مــن املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة القامئــة
منــذ أمــد بعيــد حــول هــذا املوضــوع 1 .وإذا ثبــت مت ُّنــع النــاس
هجرون بــل إذا قابلــوا تلــك املرشوعــات بالعــداء،
الذيــن ســ ُي َّ
فســوف يثــر ذلــك التســاؤل حــول الفرضيــة اإلمنائيــة التــي
جــاءت بهــا القيــادة الصينيــة.

استمرار التحديات

تشــر الدارســات املســحية امليدانيــة األخــرة إىل اســتمرار مواجهــة
كثــر مــن هــؤالء األشــخاص املقــرر تهجريهــم داخلي ـاً صعوبــات
يف التكيــف مــع نزوحهــم تتمثــل يف صغــر املســاحات املعيشــية
وارتفــاع نفقــات املعيشــة واختــاف طــرق الزراعــة وأســاليب
االندمــاج والتمييــز االجتامعــي .وبالنظــر إىل العواقــب الســلبية
عــى هــؤالء النازحــن ،قــد يكــون تشــجيع عمليــات الحداثــة عــن
طريــق برامــج نــزوح الســكان والتهجــر القــري هــو الوهــم
بعينــه .وبالرغــم مــن التطــور الرسيــع يف البنيــة التحتيــة الــذي
ال ميكــن إنــكاره ،مل تحـ َ
وضع الحداثة عىل سلم األولويات
ـظ همــوم النازحــن أنفســهم بــأي اهتــام
َ
كشــف بحثنــا امليــداين الــذي أجرينــاه عــى مــدار  2014مــع ُيذكــر .ويف كثــر مــن الحــاالت ،اختلــت طريقتهــم التقليديــة يف
املجتمعــات النازحــة يف نينغســيا عــن أرضار السياســات عــى الحيــاة.
األرس .ومثــال عــى ذلــك حــال عائلــة «مــا» مــن قويــوان يف
نينغســيا الذيــن ســاءت قدرتهــم عــى الحصــول عــى التعليــم التفاعــل بــن املجتمعــات الريفيــة وسياســات التنميــة والبيئــة
والرعايــة الصحيــة والســكن بشــكل واضــح بعــد نزوحهــم اىل معقــد وهــو أمــر بالــغ األهميــة لضــان املشــاركة الكاملــة
ينتشــوان .ونثــق يف أن انغــاس سياســات نــزوح الســكان بشــدة لجميــع أصحــاب املصلحــة يف جميــع مراحــل العمليــة .وال بــد
يف مذهــب التجديــد الحكومــي وبالتــايل معــادة أي بديــل ميكــن مــن إعطــاء املجتمعــات املحليــة املتــررة مــن برامــج التنميــة
اتباعــه ملكافحــة الفقــر والتدهــور البيئــي حقيقــة يعكــس أحــد املقرتحــة املســاحة الكافيــة والفرصــة للتعبــر عــن أنفســهم
املشــاكل الرئيســية.
واختيــار مــا إذا كان االنتقــال أفضــل حــل ملشــاكلهم أو ال بغــض
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النظــر عــا إذا كانــت الحكومــة تعتــر أســلوب حيــاة املجتمعــات
املحليــة مخالفــة لفكرتهــا يف إقامــة مجتمــع حديــث متكامــل.
ومــن الــروري وضــع حلــول أخــرى أقــل خطــورة وأقــل إربــاكاً
للمجتمعــات الريفيــة التــي تعــاين مــن الهشاشــة البيئيــة مــع
تطويــر اقتصــاد املناطــق املعنيــة .ومــن خــال تبــادل تجــارب
التكيــف الناجحــة التــي ال تنطــوي عــى التهجــر القــري
للســكان ،قــد يكــون الباحثــون قادريــن عــى توعيــة القــادة
السياســيني بوجــود منــاذج بديلــة مــا يســاعد عــى ترغيبهــم
فيهــا وتشــجيعهم عــى اعتــاد مقاربــات مرنــة وتشــاركية لحــل
املشــاكل البيئيــة.

فرانسوا دويب 9585078@gmail.com
طالب دكتوراه ،كلية الدراسات االقتصادية ،جامعة نينغسيا،
ومتدرب عىل إعادة التوطني ،املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني -بانكوك.
See Cernea M (1988) Involuntary resettlement in development projects: .1
Policy guidelines in World Bank-financed projects.
ISBN: 978-0-8213-1036-6
(إعادة التوطني غري الطوعي يف مرشوعات التنمية :اإلرشادات التوجيهية للسياسات يف
املرشوعات املمولة من البنك الدويل)
http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-1036-4

إشكاليات النزوح الناجم عن التنمية

نرشة الهجرة القرسية  ,12يناير/كانون الثاين 2002
تتمثل إحدى التكاليف االجتامعية لإلمناء يف التَّهجري الذي تتسبب به مرشوعات بناء السدود
وتشييد الطرقات واملوانئ والسكك الحديدة واملناجم واإلسكانات .ويف جميع الحاالت ،يثري
مهمة .انظر
التَّهجري مسائل أخالقية َّ
www.fmreview.org/ar/development-induced-displacement

تحديد وضع ال َّالجئني يف ألبانيا

كسيمينا ديدوح

تكشف دراسة تناولت قرارات تحديد وضع ال َّالجئني يف ألبانيا التي ُت ِّثل وجهة أوروبية جديدة نسبياً عن
بعض أوجه القصور عىل الرغم من جهود البالد لتطوير إجراءاتها مبا يتامىش مع املعايري الدولية.

يف أكتوبر/ترشين األول  ،2012أوصت املفوضية األوروبية مبنح االتفاقية املتعلقة بالالجئني) يف أغسطس/آب  1992وكفل الدستور
ألبانيا وضع املرشح لعضوية االتحاد األورويب إىل حني استكاملها األلباين حقوق الالجئني وطالبي اللجوء يف ألبانيا يف  1 1998وكذلك
لإلجراءات األساسية يف مجاالت معينة مبا فيها اللجوء .ومن بني َف َعل القانون األلباين املتعلق باللجوء وقانون االندماج.2
األهــداف التي أعلنت عنها الحكومة مواءمة إج ـراءات ألبانيا
لتحديد وضع ال َّالجئني مع توجيهات االتحاد األورويب الخاصة وقـد درسـنا قـرارات تحديـد وضـع الالجئني التـي اتخذتهـا ألبانيا
بين عامـي  2006و 2011لكي نق ِّيم مدى وفاء مامرسـات ألبانيا يف
بتحديد وضع الالجئني.
هـذه املرحلـة بالتزامهـا باإلطار القانـوين لالتحـاد األورويب .وح َّللنا
وكانت ألبانيا قد انضمت إىل اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع أحـد عشر قـراراً من قـرارات صدرت بشـأن تحديد وضـع اللجوء:
الالجئني لعام  1951وبروتوكول ( 1967يشار إليها الحقاً باسم ثالثـة قـرارات رفـض ومثانية قـرارات منحت صفة الالجـئ .وكانت
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سـتة مـن طلبـات اللجـوء األحد عرش مقدمـة من صينيين وثالثة وضـع الالجئين بسـبب غيـاب أحـد األعضـاء يف إجـازة طويلـة
مـن كوسـوفو وواحـد رصيب وواحـد إيـراين .ثـم حللنـا القـرارات املـدى ومل ُي َّت َفـق حينهـا على من يحل محله ما َّ
شـل قـدرة الهيئة
وفقـاً للمعايير الـواردة يف توجيهـات االتحـاد األورويب حـول عىل اتخـاذ القـرارات.
إجـراءات اللجـوء 3النافـذة يف  2006-11ويف ضـوء القانون األلباين
 .3نوع األدلة املجمعة
املتعلـق باللجـوء لعـام .1998
تنـص كل مـن توجيهـات إجـراءات اللجـوء وتوجيهـات التأهيـل
 .1حق الحصول عىل املعلومات واملساعدة
للحصـول على صفـة اللجـوء امللزمـة يف وقـت الدراسـة على أن
القانونية والرتجمة الفورية.
تراعـي السـلطة املتخـذة للقـرارات الوضـع الفـردي والظـروف
ُ
ُ
وجدنـا أن املتقدمين بطلبـات اللجـوء قـد أب ِلغـوا بحقوقهـم الشـخصية ملقـدم طلـب اللجـوء .ويف حين راعت بعـض القرارات
املفصلـة ،ا ُّت ِخ َـذ قـرار تحديد وضع
والتزاماتهـم لكنَّهـم مل ُيب َلغوا شـيئاً بشـأن مختلـف مراحل عملية املدروسـة املعلومـات الفرديـة َّ
معالجـة طلبـات اللجـوء .وأتيح لجميع مقدمـي الطلبات إمكانية الفـرد يف قضايـا أخـرى اسـتناداً إىل حقائـق عامـة ليسـت متعلقة
الحصـول على خدمـات املرتجـم الفـوري عنـد تقديـم قضاياهـم مبـا تعـرض لـه الشـخص مـن اضطهـاد أو حتـى على التقاريـر
تبين َّأن أحـد القـرارات
لـدى السـلطات املعنيـة عنـد الحاجـة لذلك ،كما ُم ِنحـوا الفرصة ال ُقط ِر َّيـة .لكـنَّ الصدمـة جـاءت عندمـا ّ
للتواصـل مـع مفـوض األمـم املتحـدة السـامي لالجئين .و ُق ِّد َمت اعتمـد اعتماداً رئيسـياً على حيثيـات يرجـع تاريخهـا إىل ما قبل
املعلومـات حـول املرتجـم الفـوري واملسـاعدة القانونيـة يف تاريـخ توقيـع ألبانيـا (عـام  )1992على اتفاقيـة الالجئين لعـام
جميـع الحـاالت املدروسـة وكان املرتجمـون الفوريـون واملمثلون .1951
القانونيـون حارضيـن يف جميـع جلسـات االسـتامع .لكـنَّ أسماء
املرتجمين الفوريين واملمثلين القانونيين مل ُتذ َكـر يف مثانيـة مـن  .4تسبيب السلطات ونظرها يف
تلـك القـرارات مـا يعيـق إمكانيـة التحقـق مـن وضعهـم املهنـي القرارات حسب األصول
للتأكـد مـن أهليتهـم لتمثيـل مصالـح طالـب اللجـوء .ويف الواقع تنـص توجيهـات إجـراءات اللجـوء على رضورة اتخـاذ القـرارات
العملي ،مل يوجـد يف هـذه الفترة سـوى مستشـار قانـوين واحـد بعـد إجـراء عمليـات التقصي والفحـص املالمئـة و ُيلـ ِز ُم القانـون
فقط رشـحته املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني .األلبـاين املتعلـق باللجوء السـلطات بالتأكد مـن الحقائق املقدمة
طالـب اللجـو ِء محـام يعمل قبـل الوصـول لقـرار نهـايئ .باإلشـارة إىل ذلـك ،اسـتندت مثانيـة
وال توجـد قضيـة واحـدة م َّثـل فيهـا َ َ
يف السـوق الحـر ولعـل مـر ُّد ذلـك إىل عـدة أسـباب منهـا عـدم قـرارات على اسـتقصاء شـامل للحقائـق املجمعـة يف اإلجـراءات
معرفـة املتقدمين بطلبـات اللجـوء بإمكانيـة اختيـار محامين وإشـارات ملصـادر املعلومـات الخارجيـة (بالرغـم مـن إغفالهـا
بأنفسـهم وضعـف اإلمكانيـات املاليـة لدفـع أتعـاب املحاميين اإلشـارة ملصـادر معلومـات املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
لشـؤون الالجئين رغـم التوصيـة املشـددة بشـأن االلتـزام بتلـك
وقلـة املستشـارين املتخصصين يف ألبانيـا.
اإلحالـة املرجعيـة كما ورد يف املـادة  8.2مـن توجيـه إجـراءات
 .2تشكيالت سلطات اتخاذ القرار واختصاصاتها.
طلـب اللجـوء).
تنـص توجيهـات االتحـاد األورويب على رضورة متتـع السـلطات
املعنيـة باتخـاذ قرارات تحديـد وضع اللجـوء باختصاصات معينة ومـع ذلـك ،مل تحلـل سـوى ثالثـة منهـا متطلبـات تحديـد وضـع
يف شـؤون الالجئين إال َّأن القانـون األلبـاين املتعلـق باللجـوء ال اللجـوء على حـدة إلثبـات وقـوع االضطهـاد على الفـرد وغيـاب
يكفـل ذلـك .وعلاوة عىل ذلـك ،مل يذكـر القانون األلبـاين املتعلق حاميـة الدولـة لـه .ومـن النتائـج املثيرة للقلـق تعامـل ثالثـة
باللجـوء سـوى عـدد أعضـاء هيئـة الجنسـية وشـؤون الالجئين قـرارات مـع بعـض اإلفـادات على أ َّنهـا حقيقـة مـع َّأن أيـاً مـن
فقـط الذيـن يتخـذون قـرارات تحديـد وضـع اللجـوء ومل يـأت املتقدمين مل ِيـد بتلـك اإلفادات رصاح ًة .ومثـال ذلك أحد مقدمي
على ذكـر النصاب القانوين الضروري التخاذ القـرار الصحيح .ويف الطلبـات الـذي مل يقدم سـوى إفادات عا َّمة حـول وضع الئۇيغۇر
لكـن السـلطة اتخـذت القـرار قائلـة إ َّنـه «يتضـح مـن
القضايـا التـي راجعناهـا ،كان النصاب القانوين يتغري باسـتمرار إذ يف الصينَّ ،
ا ُّت ِخ َـذت بعـض القـرارات بحضـور خمسـة أعضاء يف حين ا ُّت ِخ َذت اإلفـادات التـي ذكرهـا طالـب اللجـوء أ َّنـه غـادر تركسـتان لكونه
قـرارات أخـرى بحضـور ثالثـة أعضـاء فقـط ما قـد يقـوض نزاهة ضحيـة إلهانـات مختلفـة واعتـداءات وانتهـاكات بحـق شـخصه
اإلجـراءات .ومؤخـراً ،ا ُّت ِخـ َذ قـرار بضرورة حضور جميـع األعضاء ومعتقداتـه الدينيـة» .واألصـل أ َّنـه ال يجـوز البناء على حقائق مل
إال أنـه يف الفترة بين منتصـف  2011وسـبتمرب/أيلول  2012مل يذكرهـا متقـدم الطلب يف تسـبيب قـرار الفصل بطلبـه .وعموماً،
ؤسـس سـوى ثالثـة قـرارات فقـط مـن أصـل أحـد عرش قـراراً
تنظـر هيئـة الجنسـية وشـؤون الالجئين يف أي طلـب لتحديـد مل ُت َّ

نرشة الهجرة القرسية 51

مقاالت عامة

يناير/كانون الثاين 2016

91
www.fmreview.org/ar/destination-europe

على دراسـة جميـع متطلبات تعريـف الالجئ وفقاً للمادة 1أ من باللجـوء .ويجـب أن ُيشـار بوضـوح الختصاصـات أعضـاء هيئـة
االتفاقيـة املتعلقـة بالالجئني.
الجنسـية وشـؤون الالجئني وتشـكيالت الهيئـة ا ُملتخـذة للقرارات.

الخالصات

نـرى أن أكثر املعايير مالءم ًة للوصـول لقرار صحيح بشـأن تحديد
ً
تقييما
وضـع اللجـوء يتمثـل يف جمـع شـامل لألدلـة وتقييمهـا
متخصصـاً ملـا لهـا مـن تأثير مبـارش على قـرار منـح حـق اللجـوء
أو رفضـه.
ولضمان تطبيـق أفضـل معايير حاميـة الالجئين يف ألبانيـا ،على
السـلطات املعنيـة باتخـاذ القرارات إثارة مجموعة من التسـاؤالت
املرشوحـة آنفـ ًا مبـا ال يتعـارض مـع توجيهـات التأهيـل للجـوء
وذلـك لكي تحصـل عىل األدلـة الكافيـة من مقـدم طلـب اللجوء.
وسـيتيح االتفـاق على مجموعـة التسـاؤالت توفير املسـاواة يف
املعاملـة لجميـع مقدمـي طلبات اللجوء وسريسـم مالمـح املقابلة
لجمـع املعلومـات ذات الصلـة مـا سيحسـن ف ّعاليـة اإلجـراءات.
وينبغـي دراسـة جميـع مك ِّونات تعريف الالجئ كما ورد يف املادة
 1/1مـن القانـون األلبـاين املتعلـق باللجـوء مـع اإلشـارة للمادة 1
(أ )2مـن االتفاقيـة املتعلقـة بالالجئني:

ومـا بعـد  ،2011وخاصـة منـذ  ،2014زاد عـدد طلبـات تحديـد
وضـع اللجـوء بعـد اسـتقبال ألبانيـا لإليرانيني الذين كانـوا مقيمني
يف مخيـم عبـور مؤقـت يف العـراق .ويف النصـف األول مـن عـام
ـح خمسـون شـخصاً (معظمهـم إيرانيـون وسـوريون)
ُ ،2015م ِن َ
حـق اللجـوء .وبعـد منـح ألبانيـا صفـة املرشـح لعضويـة االتحـاد
األورويب يف يونيو/حزيـران  5 ،2014حـل قانـون جديـد متعلـق
باللجـوء ُصـدِّق عليـه يف سـبتمرب/أيلول  2014وينص هـذا القانون
الجديـد على تطويـر معايير تحديـد وضـع اللجـوء اسـتناداً إىل
توجيهـات االتحـاد األورويب لعـام  2005بشـأن الحـد األدىن مـن
معايير منـح صفـة الالجـئ أو رفـض منحهـا .لكـنَّ مفوضيـة األمم
املتحـدة السـامية لالجئين وتقريـر صـدر يف نوفمرب/ترشيـن الثاين
 2015عـن املفوضيـة األوروبيـة يشيران إىل أ َّنـه 6على الرغم من
إطـار العمـل القانـوين الجديـد هـذا مـا زالـت إجـراءات ألبانيـا
لتحديـد وضـع الحاميـة الدوليـة بحاجـة ملزيـد مـن التحسـينات.
ومـن أمثلـة املخـاوف املطروحـة الضعـف امللحـوظ يف اللوائـح
الحاكمـة لتشـكيالت الهيئـة التـي تتخـذ قـرارات اللجـوء ،وإذا مل
ُيعالَـج هـذا األمر فسـوف مي ِّثـل عقبة أمـام انضامم ألبانيـا لالتحاد
األورويب.

طبـق مصطلـح الالجـئ عىل كل شـخص ........وبسـبب خوف
“ُ ...ي َّ
لـه مـا يبرره مـن التعـرض لالضطهـاد بسـبب عرقـه أو دينـه أو كسيمينا ديدوح
جنسـيته أو انتامئـه لفئـة اجتامعيـة معينـة أو أرائـه السياسـية ،محامية يف مكتب خوسيه أغيالر للمحاماة ،بامبلونا ،إسبانيا،
خـارج بلـد جنسـيته ،وال يسـتطيع أو ال يرغـب بسـبب ذلـك ومتدربة سابقة يف مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة
7
لشؤون الالجئني يف ألبانيا بني عامي .2011-2013
الخـوف أن يسـتظل بحاميـة ذلـك البلـد” املـادة 1أ(.)2
xdyduch@yahoo.com

ويجـب أن يسـتند تقييـم األدلـة على املعايير التـي وضعتهـا
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين 4وتوجيـه
التأهيـل للحصـول على صفـة اللجـوء.
وينبغـي لعمليـة تقييـم األدلـة أن يقوم عىل حقائـق ثبت صحتها،
وأن تشير إىل األسـباب التـي دعـت إىل اعتبـار حيثيـة مـا عىل أنها
ٌ
حقيقـة وأن تشير إىل الحيثيـات األخـرى التي ُتسـ ِقط مصداقيتها.
ويجـب أن يشير هـذا التحليـل لجميـع الحقائـق التـي ذكرهـا
مقـدم طلـب اللجوء وال ينبغـي بناء ذلك التحليـل عىل أي حقيقة
مل يذكرهـا مقـدم الطلـب رصاحة.
ويجـب تزويـد مقـدم طلـب اللجـوء باملعلومـات الرضوريـة عـن
املراحـل املختلفـة لإلجـراءات بأسـلوب واضـح ويفضـل أن يكـون
ذلـك خطيـاً بلغـة مقدم طلب اللجـوء أو بإحدى اللغات الرسـمية
لألمـم املتحـدة طبقـاً للمادة  23مـن القانـون األلبـاين املتعلـق

www.osce.org/albania/41888?download=true .1
 .2القانون املتعلق باللجوء يف جمهورية ألبانيا رقم  8432تاريخ 14/12/1998
www.refworld.org/docid/3ae6b5c07.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/ .3
common-procedures/index_en.htm
[غري متاح باللغة العربية]
 4.مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ( )2011دليل اإلجراءات واملعايري الواجب
تطبيقها لتحديد وضع الالجئ مبقتىض اتفاقية  1951وبروتوكول  1967الخاصني بوضع
الالجئ ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )(HCR/1P/4/ENG/REV. 3
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=546da3234
 .5القانون رقم  121لعام  2014حول اللجوء يف جمهورية ألبانيا
www.parlament.al/web/pub/ligj_nr_121_dt_18_9_2014_19228_1.pdf
(باللغة األلبانية)
http://tinyurl.com/Albania-asylum-law-2014-Alb
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_ .6
report_albania.pdf
 .7تتقدم املؤلفة بالشكر لكل من هورتنك باال وأندي بيربو وماريانا هرييني من مكتب
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تريانا ملساعدتهم يف أثناء إجراء هذا
البحث.
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وجه الالجئني

حيسوس كنتانيليا أوسوريو

ال يساعدنا التواصل الشخيص مع الالجئني عىل رؤية الناس والشعور بهم بعيداً عن مجرد تلبية حاجاتهم
فحسب ،ولكنَّه يساعدنا أيضاً لنفهم أكرث العقبات التي يواجهونها.

كانت أول مرة التقيت فيها مبلكورا قبل عرشين عاماً ،وهي الجئة ِأح َّب اإلرساليات التي تخرج ملساعدة املحتاجني خاصة الذين ف ّروا
من غواتيامال ترجع أصولها إىل هنود املايا ،وتعيش اآلن يف كينتانا من الحرب األهلية يف غواتيامال وقدموا إىل املكسيك الجئني.
رو يف شبه جزيرة يوكاتان يف املكسيك .وكنت قد التقيت بها أثناء
زياريت للمستشفى يف شيتومال حيث كان ابنها يتلقى العالج إثر ود ُ
ّعت ملكورا وأنا ُأ ِكنُّ لها احرتاماً كبرياً ووعد ُتها بأن أصيل ألرستها.
تعرضه لحادث قبل شهرين .وحدثتني ملكورا عن قطعة األرض
التي متلكها عائلتها يف كوشوماتان وكيف أنهم يزرعونها وينتظرون عليك أن تعرف وجوه الالجئني يف بالدنا لتدرك ما خ ّلفوه وراءهم.
دعونا نتضامن معهم لندرك أن التهجري من الوطن معناه أن تعيش
غاللها ليبيعوها يف السوق القريبة ويعولوا األرسة.
يف عامل آخر .بل علينا أن نعرتف بإنسانيتهم وضعفهم عىل حد
كانت الساعة حوايل  4:30مسا ًء ،وكان عليها أن تغادر حتى ال سواء.
تفوتها الحافلة التي كانت تأيت مرة واحدة يف اليوم من شيتومال
إىل كوشوماتان .وبقيت أنا أتحدث مع ابنها ،واسمه فيكتور مانويل حيسوس أوسوريو كوينتانيال chusino66@hotmail.com
املهجرين.
( 26عاماً) مولود يف املكسيك ،تظهر يف برشة وجهه آثار سفع ُم َب ِّش مكسييك يعمل يف القرى مع َّ
الشمس ،ويداه خشنتان من العمل يف املزرعة .وخالل دقائق،
عادت ملكورا والقلق واضح عليها .فقد فاتتها الحافلة إضاف ًة إىل
أنها مل تجد مكاناً يف الفندق املجاور للمستشفى الذي ينزل فيه يف عام  ،2002أصدرت والية كوينتانا رو املكسيكية مرسوماً بتمليك
 322قطعة أرض ألوائل الجئي غواتيامال الذين حصلوا عىل الجنسية
أقارب املرىض عندما يأتون لزيارتهم .ماذا عساها أن تفعل اآلن؟
املكسيكية مؤخراً ،وكانت هذه هي املرة األوىل التي منحت فيها
وأين ستأكل؟
اض لالجئني سابقني.
الحكومة املكسيكية أر ٍ
لقد سبق أن أخربين فيكتور كم أن زيارة والدته له صعبة و ُمرهقة
لها وأن ارتفاع التكاليف املدية والضغوطات املفروضة عىل املزرعة
التي يعولون عليها فيكسب رزقهم ومحدودية وسائل النقل العامة
كانت كلها عوائق تحول بينها وبني اإلكثار من زيارتها له .أخذتني
السبل وأعطيتها خمسني
شفقة نحو قلقها بعد أن تقطعت بها ُ
بيزو لتشرتي شيئاً ما تأكله.

و ُم ْ
نحت سندات ملكية األرايض للمتزوجني مع مراعاة املساواة يف
حقوق امللكية بني كل من الرجال والنساء .وحصلت األرامل واأليتام
عىل سندات ملكية فردية لألرايض.

UNHCR/M Echandi

تحدثت إليهام عن رحلتي إىل مايا بامل (ب) قبل بضع سنوات،
وهو املوقع السابق ملعسكر الالجئني ،الذي شهد أول تقسيم
لألرايض عندما أخذ الالجئون الغواتيامليون حصصهم املخصصة
لهم يف ( 2002انظر املربع النيص) .وكان معنا يف املوقع طبيب من
الكنيسة املشيخية يقدم الرعاية الطبية لالجئني ،يف حني أن الفريق
الذي كنت أتبعه أحرض التعاليم اإلنجيلية وتربعات من األخوة .وما
ُ
زلت أتذكر تلك الليلة التي وصلنا فيها ،وكيف استقبلنا القرويون
وقدّموا لنا عشا ًء من اللحم ،والبيض ،وأرغفة الخبز ،ومرشوب
الشوكوالتة الساخنة .مننا يف األراجيح الشبكية بني القرويني ،ورغم
أنهم مل يكونوا يتحدثون اإلسبانية مل نكن نشعر باالختالف ألن
اإلميان كان يجمعنا .لقد علمنّي ا ُمل ِّ
بش دون إيلوجيو كاربالو أن

وكان ما يقارب من  2800الجئ سابق يعيشون يف مقاطعة كوينتانا
رو يف الوقت الذي وصل فيه  18ألفاً إىل واليتي كامبيتيش وكوينتانا
رو يف أواخر عام  1984وأوائل عام  1985بعد فرارهم من غواتيامال.
ومع أن كثرياً من الالجئني الغواتيامليني عادوا إىل منازلهم ،آثر آخرون
البقاء يف املكسيك.
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التحديات التي تعيق حق العمل يف اإلكوادور

أدلني سوزانسيك وكارينا سارمينتو وكارلوس رييس

الحق يف العمل مهم لالجئني وطالبي اللجوء إلعالة أنفسهم ولتسهيل اندماجهم محلياً واملساهمة يف
بناء املجتمعات املضيفة .إال أنهم يواجهون يف أغلب األحيان معوقات متنعهم من العمل يف املجتمعات
املضيفة وكثرياً ما يخيم عىل تجربتهم تردي ظروف العمل وانتشار التمييز ضدهم.

متثــل اإلكــوادور مثــاالً لالعــراف بحــق الالجئــن يف العمــل
وبقدرتهــم عــى املســاهمة اإليجابيــة يف مجتمعهــم املضيــف
وذلــك بفضــل إدراج املواطنــة العامليــة يف دســتور البــاد لعــام
 .2008ونتيجــة لذلــك ،يتمتــع الالجئــون وطالبــو اللجــوء
بالحقــوق نفســها مثــل املواطنــن اإلكوادوريــن مبــا يف ذلــك
الحــق يف العمــل  1ولتقييــم وضــع العمــل لالجئــن يف عــدة مــدن
داخــل الدولــة ،أجــرت املنظمــة غــر الحكوميــة «اللجــوء إىل
دولــة اإلكــوادور» يف أكتوبر/ترشيــن األول  2013دراســة  2عــن
األف ـراد الذيــن يعيشــون يف اإلكــوادور بأوضــاع هجــرة متنوعــة،
مثــل :الالجئــن املعــرف بهــم ،وطالبــي اللجــوء ،وطالبــي اللجــوء
الذيــن رفضــت طلباتهــم ،واألفـراد ذوي أوضــاع الهجــرة األخــرى.
وتشــر نتائــج الدراســة إىل وجــود عــدد مــن الصعوبــات التــي
تفــرض تحديــات أمــام الالجئــن وطالبــي اللجــوء يف اإلكــوادور
عــى متتعهــم بكامــل حقهــم يف الحصــول عــى العمــل .وتكشــف
النتائــج أربعــة عوامــل رئيســية تعيــق الحصــول عــى العمــل
واالســتمتاع الكامــل بحقوقهــم يف العمــل ،وهــي :الوثائــق
الرســمية التــي تشــجع عــى مامرســات التمييــز ،واتســاع نطــاق
التمييــز عــى أســاس جنســية ووضــع الالجئــن ،والرتجمــة غــر
املالمئــة للحقــوق واملبــادئ التــي يكفلهــا الدســتور اإلكــوادوري يف
السياســات والقوانــن النافــذة ،وأخـراً ،الجهــل بحقــوق الالجئــن
يف العمــل يف املؤسســات العامــة والخاصــة يف أماكــن العمــل وبــن
الالجئــن أنفســهم .ويف النقطــة األخــرة ،غالبـاً مــا تثنــي العوائــق
اإلداريــة أصحــاب العمــل عــن توظيــف الالجئــن وإضفــاء الطابــع
الرســمي عــى رشوط عملهــم .وعــاوة عــى ذلــك ،هنــاك أدلــة
عــى التمييــز ا ُمل َمســس بســبب الحواجــز اإلداريــة وانتشــار
الجهــل واســع النطــاق بحقــوق الالجئــن.

الســابقة مــع النشــاط االقتصــادي الــذي يزاولونــه يف اإلكــوادور.
وذكــر نحــو  %47أن دخلهــم أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور يف
اإلكــوادور ،واعتــر  ٪31مــن املشــاركني أن لديهــم ظــروف
عمــل مختلفــة عــن املواطنــن األكوادوريــن .وأفــاد املشــاركون
يف جميــع القطاعــات بتعرضهــم للعمــل ســاعات طويلــة وعــدم
دفــع الرواتــب لهــم باإلضافــة إىل تعرضهــم لإلرهــاق والرتهيــب.
وعــى ضــوء روايــات املشــاركني ،تقــدم الدراســة بعــض التوصيــات
لضــان تطبيــق الحقــوق الدســتورية يف الواقــع العمــي وتســهيل
املهجريــن يف ســوق العمــل اإلكــوادوري.
عمليــة اندمــاج َّ
وســيتطلب ذلــك إثبــات الحــق الرســمي لالجئــن مبنحهــم
بطاقــة هويــة أو وثائــق هويــة خاصــة باألجانــب تصــدر لفــرة
زمنيــة مناســبة بحيــث ال تظهــر وضعهــم كمهاجريــن ولكــن
تشــتمل عــى رقــم هويــة فــردي يوافــق األنظمــة املســتخدمة
يف املؤسســات العامــة والخاصــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يجــب
تدريــب املســؤولني عــى كيفيــة تفســر القانــون تفسـراً صحيحـاً
يعــرف بــأن لــكل مــن طالبــي اللجــوء والالجئــن الحــق يف
العمــل .ويشــتمل ذلــك تحديــداً عــى:
تدريــب املوظفــن العموميــن يف املؤسســات املعنيــة بضــان
الحــق يف العمــل ورصــده (مثــل وزارة عالقــات العمــل
ومؤسســة الضــان االجتامعــي اإلكــوادوري) عــى حقــوق
عمــل الالجئــن مــع األخــذ بعــن االعتبــار معــدل دوران
العمــل املنتظــم عــى املوظفــن يف هــذه املؤسســات.
دعــم الحصــول عــى العمــل الالئــق مــن خــال اسـراتيجيات
تقودهــا الحكومــة ،مثــل مبــادرات وزارة عالقــات العمــل
الحاليــة لتشــمل الالجئــن يف برامجهــا التــي تربــط بــن
أربــاب العمــل مــع طالبــي الوظائــف.

وبالرغــم مــن إفــادة  % 60مــن املشــاركني يف الدراســة بأنهــم
يعملــون ،تبــن َّأن ثلثهــم فقــط يعملــون بعقــود يف حــن يعمــل
اســتهداف نــر معلومــات بشــأن حقــوق العــال الالجئــن
غالبيتهــم يف أكــر القطاعــات ضعفــاً مــن الناحيــة االقتصاديــة
إىل أربــاب العمــل بالقطــاع الخــاص.
حيــث يضعــف االســتقرار الوظيفــي .و ُيشــر غالبيــة العاملــن
يف القطــاع الزراعــي أو عــال املياومــة إىل موافقــة نشــاطهم
االقتصــادي الحــايل لخرباتهــم الســابقة .ويف املقابــل ،أفــاد معظــم يســاعد الحــق يف العمــل جنبــاً إىل جنــب مــع توفــر ظــروف
املشــاركني مــن املناطــق الحرضيــة بعــدم توافــق خرباتهــم العمــل الالئــق الالجئــن وطالبــي اللجــوء عــى الحفــاظ عــى
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كارينا سارمينتو karina@asylumaccess.org

كرامتهــم وإعــادة بنــاء حياتهــم .ولتحقيــق ذلــك ،عــى الــدول
وضــع سياســات وخطــط تنفيــذ تيــر الحصــول عــى العمــل مديرة منظمة حق الحصول عىل اللجوء يف أمريكا
وتعــزز ظــروف العمــل ويتعــن عــى القطاعــن الخــاص والعــام الالتينية www.asylumaccess.org
يف الوقــت نفســه تأييــد هــذه الظــروف وتشــجيع رفــع معــدل
كارلوس رييس carlos.reyes@uam.es
االســتقرار الوظيفــي لتســهيل زيــادة االندمــاج يف املجتمــع باحث ،جامعة مدريد املستقلة
املضيــف.
أدلني سوزانسيك adelinesozanski@aol.com
مستشارة يف منظمة اللجوء إىل دولة اإلكوادور يف 2013

 .1ال يشتمل ذلك عىل التمتع بالحقوق السياسية .أرنولد–فرينانديز إ .وبولوك س)2013( .
«حقوق الالجئني يف العمل» ,نرشة الهجرة القرسية ،العدد 44
www.fmreview.org/ar/detention/arnoldfernandez-pollock
 .2تضمنت الدراسة التي يستند إليها هذا املقال عينة من  119مشاركاً 60 :رج ًال و 59
امرأة .وكان من بينهم  110كولومبياً وأربعة نيجرييني واثنني كوبيني واثنني رسيالنكيني
وواحد أنغويل.

يرجى اإلجابة عىل األسئلة الخمسة التالية َّ
ألن إجاباتك سوف تساعدنا يف إجراء التغريات املستقبلية الالزمة عىل نرشة الهجرة القرسية؟
نرجو منكم مساعدتنا لنفهم كيفية وصولكم إىل نرشة الهجرة القرسية بإصدارها املطبوع و/أو اإللكرتوين ليك نستمر يف التكيف مع طرق توفرينا للمجلة مبا يخدم اهتاممكم وسبل استخدامكم لها.
وهذه التغريات سوف نجريها فيام يتعلق بأمور عدة منها عىل سبيل
املثال تحديد ما إذا كنا بحاجة إىل تركيز مزيد من املوارد عىل:
•طباعة عدد أكرب من النسخ املطبوعة بدالً من أن نطلب إىل
الق َّراء التوجه لقراءاتها عىل موقعنا اإللكرتوين

الرجاء زر الصفحة التالية لإلجابة عىل االستبيان http://tinyurl.com/FMR-Survey

ونؤكد عىل أه ّمية إجابة أكرب عدد ممكن من الق َّراء لألسئلة الخمسة يف االستبيان.

• توفري نرشة الهجرة القرسية عىل مزيد من واجهات التطبيق اإللكرتونية عىل اإلنرتنت
• توفري قوائم مفروزة حسب املوضوع تضم املقاالت التي طبعناها يف السابق
• تعديل التنبيهات التي نرسلها عرب الربيد اإللكرتوين بطريقة تصبح فيها أكرث سهولة للقراءة

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية
بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي
ينتمون إليها.
Rachel Hastie
Oxfam

Lucy Kiama

HIAS Kenya

Khalid Koser

Global Community
Engagement and
Resilience Fund

Erin Mooney

UN Protection Capacity/
ProCap

Steven Muncy

Community and Family
Services International

Kathrine Starup

Danish Refugee Council

Richard Williams

Independent consultant

Lina Abirafeh

Lebanese American
University

Guido Ambroso
UNHCR

Alexander Betts

Refugee Studies Centre

Nina M Birkeland

Norwegian Refugee
Council

Jeff Crisp

Independent consultant

Mark Cutts
OCHA

Eva Espinar

University of Alicante

Elena Fiddian-Qasmiyeh
University College
London

وسوف نعلمكم بنتائج االستبيان يف العدد القادم من
نرشة الهجرة القرسية ويف موقعنا اإللكرتوين.
مع جزيل الشكر!
ماريون وموريس وأندونيس وشارون  -فريق نرشة الهجرة القرسية

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة
يف عامي 2015-2016

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل والتربعات
لتغطية كل تكاليفها مبا فيها تكاليف العاملني فيها .ونود التعبري عن امتناننا
الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا خالل السنوات السابقة
ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني املاضيتني:
CAFOD • Catholic Relief Services-USCCB • Danish
Refugee Council • European Union • Henry Luce

Foundation • International Organization for Migration
• Islamic Relief Worldwide • Luxembourg Ministry of
Foreign Affairs • Mohammed Abu-Risha • Norwegian
Ministry of Foreign Affairs • Open Society Foundations
• Oxfam • Swiss Federal Department of Foreign Affairs
• • UNHCR • US Conference of Catholic Bishops
Women’s Refugee Commission • World Relief

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نرشة الهجرة القرسية ونرشها من
خالل تربعاتهم الفردية التي قدموها من خالل صفحة التربعات عىل موقعنا
عىل اإلنرتنت www.fmreview.org/ar/online-giving
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وجهة الوصول :أوروبا  -سلسلة حلقات بحث
دراسية عا َّمة يعقدها مركز دراسات الالجئني

يناير/كانون الثاين-مارس/آذار  ,2016أيام األربعاء الساعة  ،17:00أكسفورد.
مديرو جلسات النقاش :كاثرين كوستيلو وستيفاين موتس
بالنظر إىل العدد املنشور مؤخراً من نرشة الهجرة القرسية ،سوف تبحث سلسلة
حلقات بحث هيالري تريم من مركز دراسات الالجئني أسباب «األزمة» الحالية
وتبعاتها عىل االندماج األورويب وال ِق َيم األوروبية ونظام حامية الالجئني العاملي.
فالالجئون اليوم إذ يش ُّقون طريقهم نحو أوروبا يواجهون أزمات من مختلف
األنواع :أزمات إنسانية يف أماكن وصولهم ويف املعابر الحدودية ،وأزمات قانونية
عندما تتخىل بعض الدول عن التزاماتها الدولية والتزاماتها بصفتها دوالً يف االتحاد
األورويب ،وأزمات أمنية عندما يُربَط الالجئني بالخوف املس َّوغ وغري املس َّوغ له.
وسوف يلقي املتحدثون الضوء عىل ردود الفعل واملسؤوليات عىل مستوى الدولة
العضو وعىل مستوى االتحاد األورويب والبحر األبيض املتوسط تجاه الالجئني
الواصلني إىل شواطئها وتجاه منظومة حامية الالجئني العاملية .وتتنوع ردود الفعل
وتضم من جملتها مساعدة الالجئني واحتوائهم يف أمكان أخرى ،وتقديم العروض
صغرية النطاق إلعادة النقل واالستيطان واملكافحة العسكرية للتهريب يف ليبيا
وإغالق الحدود والتوجهات نحو تسكني الالجئني الجدد يف أملانيا والسويد وغريها
من دول املقصد الرئيسية.

www.fmreview.org/ar/destination-europe

املدونة الصوتية (بودكاست) ملحارضة
هاريل بوند السنوية .2015
«ال نريد أن نصبح الجئني» :التنقل البرشي يف عرص التغري املناخي
الربوفيسور والرت كالني (مبعوث رئاسة مبادرة نانسن وبروفيسور القانون
الدستوري والدويل ،جامعة برين)
وتأسيساً عىل العمل الذي أنجزته مبادرة نانسن حول التَّهجري العابر للحدود
الناتج عن الكوارث ،قدَّم هذه املحارض الربوفيسور كالني يف أكسفورد يف الرابع من
نوفمرب/ترشين الثاين واستعرض فيها مختلف األدوات املتاحة للتصدي للتَّهجري
وغريه من أشكال التنقل البرشي املرتبط بالكوارث.
www.rsc.ox.ac.uk/we-do-not-want-to-become-refugees

دورة قصرية :الالجئون الفلسطينيون والقانون الدويل

 12-11مارس/آذار  2016املعهد الربيطاين ،ع َّامن ،األردن
تضع هذه الدورة القصرية دراسة حالة الالجئني الفلسطينيني ضمن السياق
األعم لنظام حقوق اإلنسان الدويل .وتنظر الدورة ضمن إطار حقوق اإلنسان يف
السياسات واملامرسات املتبعة يف دول الرشق األوسط التي تتعدى عىل حقوق
ِّ
الشطي ،بروفيسورة الرشف يف
الالجئني الفلسطينيني .املد ِّرسون :نور الضحى
علم اإلنسان والهجرة القرسية ،ومديرة سابقة ملركز دراسات الالجئني ،وسوزان
وثالثة من املتحدثني الثامنية شاركوا مبقاالت يف هذا العدد من نرشة الهجرة م أكرم ،بروفيسورة العيادات القانونية ،كلية القانون ،جامعة بوسطن .الرسوم:
القرسية وهم :كاثرين كوستيلو وماديالين جارلِك وكييل ستابلز .وعادة ما ُتتَاح  350جنيهاً إسرتلينياً
هذه الحلقات النقاشية بعد انعقادها عل شكل مدونات صوتية (بودكاست).
www.rsc.ox.ac.uk/study/short-courses
ملزيد من املعلومات ،انظر www.rsc.ox.ac.uk/events

األبحاث باختصار  -جديد من مركز دراسات الالجئني

أبحاث مركز دراسات الالجئني الجديدة ،سلسلة صُ ّممت لجعل أبحاث املركز
أسهل وصوالً لصانعي السياسات واملزاولني والجمهور العام .ونستهلها بثالثة
خالصات هي:
• الكارثة اإلنسانية السورية :تباينات يف مستويات اإلدراك والطموحات والسلوك
يف لبنان واألردن وتركيا .بقلم نور الضحى ِّ
الشطي.
• اقتصادات الالجئني -بقلم أليكساندر بيتس وناوهيكو أوماتا
• اإلبداع اإلنساين من القاعدة إىل قمة الهرم  -بقلم لويز بلوم
وسوف ُت َ
نش خالصة بحث لكاثرين كوستيلو حول «أزمة» الالجئني واملهاجرين
األوروبية يف نهاية شهر يناير/كانون الثاين.
www.rsc.ox.ac.uk/publications

املدرسة الصيفية الدولية يف الهجرة القرسية
 22-4يوليو/متوز  ،2016أكسفورد أكسفورد
تقدم املدرسة الصيفية السنوية يف مركز دراسات الالجئني منهجاً مكثفاً متعدد
التخصصات وتشاركياً يف دراسة الهجرة القرسية .وتهدف املدرسة إىل متكني
املهجرين للتأمل الناقد يف القوى واملؤسسات
العاملني مع الالجئني وغريهم من َّ
هجرين .وقد صُ ِّممت املدرسة الصيفية أساساً لخدمة
التي تهيمن عىل عامل ا ُمل َّ
املزاولني وصانعي السياسات العاملني مع الالجئني وألجلهم واملعنيني بالقضايا
املرتبطة بالالجئني ،وعادة ما يكون املستفيدين من هذه املدرسة من الذين
يتمتعون بخربة علمية متتد لعدة سنوات .الرسوم 3380 :جنيهاً إسرتلينياً (أو
 3205جنيهات إسرتلينيه للتسجيل املبكر)
www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school

نرشة الهجرة القرسية نرشة مفتوحة الوصول .لك حرية قراءة املقاالت الكاملة املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية وتنزيل نسختها اإللكرتونية عىل الحاسوب
ونسخها وتوزيعها وطباعتها ووضع الروابط التشعبية املؤدية إليها رشيطة أن ال يكون ألي من تلك االستخدامات غرض تجاري ورشيطة نسبة املقالة إىل
مؤلفها وإىل نرشة الهجرة القرسية .ويتمتع كل املؤلفني النارشين ملقاالتهم يف نرشة الهجرة القرسية بحقوق املؤلف الخاصة بهم مع عدم املساس مبنح
الرخصة الحرصية لنرشة الهجرة القرسية.
جميع املقاالت املنشورة يف نرشة الهجرة القرسية بإصداريها املطبوع واإللكرتوين وكذلك نرشة الهجرة القرسية ذاتها
مرخصة مبوجب املشاع اإلبداعي ومتنح هذه الرخصة الحق يف استخدام النرشة وفقاً للحقوق التالية :النسب-غري
التجاري-بال اشتقاق .التفاصيل موجودة عىل الرابط التايل www.fmreview.org/ar/copyright
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)وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونوروا

من سوريا إىل الربازيل

ماريليا كاليغاري وروزانا بينينغر

املصاعب التي تواجه السوريني يف دخول االتحاد األورويب هي بالضبط ما جعل الربازيل تفتح أبوابها لهم.
أقل من نصف السوريني من طالبي اللجوء يف االتحاد األورويب وقال أحد الالجئني السوريني أيضاً ( 28عاماً):
يحصلون عىل صفة الالجئ .يقابل ذلك اعرتاف الربازيل عام 2014
بجميع السوريني بالبالغ عددهم  1405ممن تقدموا بطلبات «الذهاب إىل دول العامل املتقدم كأوروبا وأمريكا صعب للغاية
اللجوء يف الربازيل .ويف أغسطس/آب  ،2015استقبلت الربازيل ومكلف جد ًا ويف وضعي ،مل يكن لدي كثري من املال .ويف هذا
 2077الجئاً سورياً يف بالدها .ويعود الفضل يف ترسيع عملية الوقت ،فتحت الربازيل أبوابها للسوريني وسمحت لهم التوجه
االعـراف بصفة اللجوء لهؤالء الالجئني ووصول نسبة األهلية إليها جو ًا».
لذلك إىل  %100وتخفيض اإلجراءات البريوقراطية أمام السوريني
للحصول عىل تأشرية الدخول لتقديم طلب اللجوء يف الربازيل إىل وأضاف قائ ًال:
القرار الترشيعي رقم  17الذي أصدرته الحكومة الربازيلية يف 20
«يف السفارة الربازيلية يف األردن ،أخربوين َّإن كل ما سأحصل عليه
سبتمرب/أيلول  2013وينص عىل ما ييل:
من الحكومة الربازيلية إذا اخرتت السفر إىل هناك الوثائق فقط
املادة  :1يجوز إصدار تأشرية الدخول املناسبة عىل أسس إنسانية ....فلن متنحني العمل وال السكن وال املال كام تفعل أوروبا .كل ما
لألفراد املتأثرين بال ِّنزاع املس َّلح يف الجمهورية العربية السورية سيعطونني إياه هو الصفة القانونية .فإذا أردت الذهاب اذهب.
ممن يرغبون باللجوء إىل الربازيل...وألغراض هذا القرارُ ،تعدُّ أسباباً وهكذا جئت إىل هنا....الناس ال يطمحون بأكرث من مكان آمن
إنسانية تلك األسباب الناتجة عن تدهور الوضع املعييش للناس بعيد ًا عن الحرب ،إنهم ال يريدون أكرث من الشعور بالسالمة
عىل األرايض السورية أو يف املناطق الحدودية معها نتيجة ال ِّنزاع واألمن».
1
املس َّلح الدائر يف الجمهورية العربية السورية.
ويف سبتمرب/أيلول  ،2015وافقت الربازيل عىل متديد مدة القرار
وقد تنامت مشاركة الربازيل يف قضايا الالجئني يف السنوات األخرية الترشيعي رقم  17لسنتني أخريتني.
املاضية 2والربازيل طرف يف الصكوك الدولية الرئيسية املعنية
بالالجئني ولديها قانون خاص يضمن توفري الحامية الدولية 3.ماريليا كاليغاري calegari@nepo.unicamp.br
وباإلضافة إىل ذلك ،تتمتع الربازيل مبنظومة عابرة للوزارات حاصلة عىل درجة املاجستري يف علم السكان وتحرض لنيل درجة
ملعالجة مسألة اللجوء تتمثل يف مؤسسة املجلس الوطني لالجئني 4.الدكتوراه ،جامعة كامبيناس ،الربازيل.
إن الربازيل روزانا بينينغر baeninger@nepo.unicamp.br
قال الالجئون السوريون الذين يعيشون يف سان باولو َّ
هي الدولة الوحيدة التي متنح تأشريات الدخول حالياً للسوريني :بروفيسورة يف علم السكان وعلم االجتامع ،جامعة كامبيناس،
الربازيل.
«مل أخرت الربازيل بل الربازيل اختارتني( ».الجئ سوري 27 ،عاماً) www.unicamp.br/unicamp/?language=en

«لقد كانت الربازيل الدولة الوحيدة التي قالت لالجئني «أه ًال
وسه ًال بكم» يف وقت قال فيه اآلخرون «أخرجوا من هنا!» (الجئة
سورية 33 ،عاماً).
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