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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
«خــ ون» 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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