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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.
ر

ر

تر

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 يُع َ 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.

ر

هجرهـم االضطهاد
يوجـد حاليـاً نحـو  60مليون شـخص يف العامل َّ
أو الحـرب أو النـزاع أو الكـوارث شـهدنا معظمهـم يف الف ة
بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة .ومـع ذلـك ،صـارت أوروبـا املنهكة
واملمزقـة بفعـل الحـرب آنـذاك التـي مل تكـن مكا ًنـا مفض ً
ليقصـده املهاجريـن والالجئ الوجهـة األخ ة لحـركات التهجري
والنـزوح اآلن.

ويعيــش ج ـ ان أوروبــا مــن الجنــوب وال ـ ق مســتويات غ ـ
مســبوقة مــن عــدم االســتقرار والنــزاع واالنهيــار االقتصــادي
وع ـ نحــو متزايــد آثــار التغ ـ املناخــي .وتســتمر الحــرب يف
ســوريا واآلثــار املصاحبــة لهــا ع ـ املنطقــة دون نهايــة تلــوح
يف األفــق .وتســتضيف تركيــا ولبنــان واألردن أكـ مــن  4ماليـ
ســوري فــروا مــن أوطانهــم .وتســتحق هــذه الــدول الثنــاء
ى

ر

لا

ى

ين

ير

ر

ن

ث

ث

ومن األبعاد املهملة ملثل هذا املوقف يف البحر األبيض املتوسط
انعكاسات تلك األحداث عىل أرس الضحايا وخاصة عندما ال يُع َ 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.

