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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 الالجئـــ واملهاجريـــن الذيـــن
بحاج ــة للحامي ــة خط ــوة جي ــدة نظــراً لتش ــاركهم يف مس ــائل
عدي ــدة.

أكــ فأكــ يف املق ــام األول و»التص ــدي» للمهربــ وتحطي ــم
القـــوارب وبنـــاء األســـيجة ونتوقـــع «منـــع» الهجـــرة غـــ
الرشعي ــة .وبالتفكــ عــ امل ــدى املتوس ــط والبعي ــد ،ينبغ ــي
االنتب ــاه للرتكي ــز عــ مس ــاعدة دول العب ــور إذ تواج ــه كثــ
منهـــا تحديـــات عديـــدة يف إدارة الهجـــرة مـــع عجـــز البنـــى
التحتيـــة عـــ اســـتيعاب املهاجريـــن غـــ املواطنـــ 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.
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وجميـــع الـــدول األعضـــاء مشـــ كون يف اتفاقيـــة عـــام 1951
وبروتوكـــول  1976املتعلـــق بوضـــع الالجئـــ وجميعهـــم
ملزم ــون بااللتزام ــات نفس ــها واإلدراك القان ــوين نفس ــه لالجئ ـ .
ول ــو افرتضن ــا ج ــدالً اتفاقه ــم جميعــاً عــ معامل ــة الالجئــ
بطريق ــة معين ــة واالعــ اف بالحق ــوق نفس ــها والتواف ــق عــ
املناف ــع نفس ــها ،ل ــن يك ــون ألنظم ــة تحدي ــد وض ــع ال َّالجئــ
الوطنيـــة أهميـــة كبـــ ة .واختصـــاراً ،االتحـــاد األورويب بحاجـــة
الســـتجابة أوروبيـــة بســـيطة تجعـــل الالجئـــ إىل أوروبـــا
يتمتعـــون باللجـــوء األورويب والحاميـــة األوروبيـــة والحقـــوق
واملنافـــع التـــي يكفلهـــا القانـــون األورويب .وباملثـــل ،تـــدل
السياســـة الجيـــدة إذا مل تكـــن مبالغـــة يف منطقيتهـــا عـــ
النه ــج القائ ــم عــ االلتزام ــات املشــ كة لي ــس تج ــاه تحدي ــد
وض ــع ال َّالجئــ فحس ــب ب ــل تج ــاه عملي ــات إع ــادة التوطــ
واإلنقـــاذ يف البحـــر والحاميـــة عمومـــاً أيضـــاً.
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وإذا كان االتح ــاد األورويب ق ــادراً عــ توقي ــع املعاه ــدات فه ــو
قـــادر مـــن الناحيـــة النظريـــة عـــ تحويـــل الـــدول األعضـــاء
مـــن دول مســـتقلة لجـــزء مـــن منظومـــة حاميـــة منظمـــة
مبوج ــب اتفاقي ــة ع ــام  1951وبروتوك ــول  1967أو عــ األق ــل
مامرســـة اختصاصاتهـــم بطريقـــة التفويـــض.
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الروابــط القامئــة ب ـ األبعــاد اإلقليميــة لهــذه األزمــة والالجئ ـ
حالي ـاً واملســتفيدة مــن اللجــوء يف تركيــا واألردن ولبنــان وم ـ
واضح ــة وإذا مل ُت َ
تخ ــذ اس ــتجابات متامس ــكة وفعال ــة حياله ــا يف
املس ــتقبل فــ مف ــر م ــن زي ــادة عملي ــات االنتق ــال والهج ــرة.
ول ــن يت ــأىت ذل ــك إال م ــن خ ـ ل التش ــارك ب ـ جمي ــع األطي ــاف
السياســـية للمصالـــح لنخطـــو خطـــوة أوىل عـــ طريـــق مـــا
س ــيكون وم ــا يج ــب أن يك ــون مرشوعــاً جيليــاً طوي ــل األم ــد
لتوف ـ 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.
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ملجـــرد منـــع املهاجريـــن والالجئـــ مـــن الوصـــول لـــ رايض بروفيسور رشف يف قانون الالجئني الدويل ،جامعة أكسفورد.
األوروبي ــة م ــن خــ ل نق ــل الرقاب ــة عــ الح ــدود إىل الخ ــارج www.ox.ac.uk
ر

guy.goodwin-gill@all-souls.ox.ac.uk

ن

أ

ا

ى

إريت كاتس

كااليس ،فرنسا ترشين الثاين/نوفمرب 2015

