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التفاعل  وقوة  املحلية  الجهود  كثافة  عىل  تربهن  نفسه  الوقت 
املجتمعي.

تبذل  مل  ما  واإلسالموفوبيا  األجانب  كراهية  مستويات  وسرتتفع 
بالقيادة  الالجئني  لحامية  املقدم  الدعم  لربط  أكرب  دولية  جهود 
والجهود املؤسسية. ومن يدري إىل ماذا ستؤول األمور إذا سارت 
دعم  من  واالستفادة  النظامية  بالطرق  الالجئني  سفر  رحالت 
السكان املحليني الذي ميثل من الواضح جزءاً من األزمة؟ فالجهود 
اإلنسانية  املساعدة  من  األكرب  الجزء  متثل  التي  الرائعة  التطوعية 
جديد  أورويب  مدين  مجتمع  لظهور  تشري  أوروبا  أنحاء  جميع  يف 

يلوح يف األفق.

دور  تتضمن  قد  الجنسيات  متعدد  جديد  مدين  مجتمع  فتنشئة 
مع  الجدد  الوافدين  ومواءمة  الالجئني  لقبول  الخاصة  الرعاية 
السكان املحليني لدعم االندماج يف املجتمع. وقد يشتمل ذلك أيضاً 
الذين  لالجئني  اإلنسانية  التأشريات  من  كبرية  أعداد  إصدار  عىل 

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

يف القيادة والتعاون الخطوات الثالثة. 

cathryn.costello@qeh.ox.ac.uk كاثرين كوستيلو  
بروفيسورة مشاركة يف مركز دراسات الالجئني، جامعة أكسفورد 

 www.rsc.ox.ac.uk  ومؤلفة كتاب 
 The Human Rights of Migrants and Refugees in

European Law, OUP, Dec 2015

 )الحقوق اإلنسانية للمهاجرين والالجئني يف القانون األورويب)

 1.  قرار مجلس األمن رقم 2240 بتاريخ 9 أكتوبر/ترشين األول 2015  
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 2015 وزاد معها الضغوط والتوتر، فهذه ليست 
أزمة تفوق قدرة دول أوروبا عىل إدارتها معا كاتحاد. ونحن بحاجة لتفكري وعمل جريئني وجامعيني لوضع 

منهج شامل حقيقي.

رهـم االضطهاد  يوجـد حاليـاً نحـو 60 مليون شـخص يف العامل هجَّ
الفـرتة  يف  معظمهـم  شـهدنا  الكـوارث  أو  النـزاع  أو  الحـرب  أو 
بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة. ومـع ذلـك، صـارت أوروبـا املنهكة 
مفضـاًل  مكاًنـا  تكـن  مل  التـي  آنـذاك  الحـرب  بفعـل  واملمزقـة 
ليقصـده املهاجريـن والالجئـني الوجهـة األخـرية لحـركات التهجري 

اآلن.  والنـزوح 

ــا مــن الجنــوب والــرشق مســتويات غــري  ويعيــش جــريان أوروب
ــادي  ــار االقتص ــزاع واالنهي ــتقرار والن ــدم االس ــن ع ــبوقة م مس
ــار التغــري املناخــي. وتســتمر الحــرب يف  ــد آث وعــىل نحــو متزاي
ــوح  ــة تل ــا عــىل املنطقــة دون نهاي ــة له ــار املصاحب ســوريا واآلث
يف األفــق. وتســتضيف تركيــا ولبنــان واألردن أكــرث مــن 4 ماليــني 
ســوري فــروا مــن أوطانهــم. وتســتحق هــذه الــدول الثنــاء 

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

املتوسط  األبيض  البحر  يف  املوقف  هذا  ملثل  املهملة  األبعاد  ومن 
انعكاسات تلك األحداث عىل أرس الضحايا وخاصة عندما ال ُيعرَث عىل 
جثثهم أو ُيعَجز عن تحديد هوية املوىت. وال يتوقف األمر عند خوض 
األرسة تجربة ما ُيسمى »الفقدان الغامض« بل يرض فقدان الشخص 
االقتصادي  األرسة  ووضع  االجتامعية  والعالقات  األرسة  بفعاليات 

وعمليات مثل املرياث والزواج والوصاية عىل األطفال. 
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الكبــري عــىل هــذا املجهــود ولكــن مــع محدوديــة الفــرص يف 
ــرون بديــاًل اآلن عــن شــق طريقهــم  املنطقــة ال يجــد املهجَّ
ــق رشق  ــرب طري ــان ع ــا واليون ــالل تركي ــن خ ــا م إىل أوروب
البحــر األبيــض املتوســط. ومل تهــدأ االضطرابــات السياســية 
يف ليبيــا، ومــا زالــت متثــل منبًعــا للتدفقــات غــري النظاميــة 
ــر  ــط البح ــق وس ــالل طري ــن خ ــا م ــا إىل إيطالي ــاة له وقن

ــط.  ــض املتوس األبي

السياسات تحديات 
مــع زيــادة أعــداد الوافديــن إىل أوروبــا يف 2015 وإشــعال 
النتبــاه  وجذبهــا  للتوتــر  املناطــق  بعــض  يف  الضغــوط 
ــا  وســائل اإلعــالم، فهــذه ليســت أزمــة تفــوق قــدرة أوروب
عــىل إدارتهــا معــاً كاتحــاد إذا مــا توفــر لديهــا إدراك واضــح 

ــا. ــي معالجته ــي ينبغ ــة الت ــات السياس ــة لتحدي الرؤي

بــادئ ذي بــدء، تديــن أوروبــا لنفســها مبعالجــة قضيــة 
الهجــرة الحاليــة. فهــي مســممة يف الوقــت الحــارض ومتيــل 
إلنــكار كل مــن التاريــخ األورويب والقيــم األوروبيــة. ونحــن 
ــاً. ونحــن بحاجــة إىل  بحاجــة للعــودة إىل حــوار أكــرث اتزان
ــر أن  ــة وتذك ــكار النمطي ــة واألف ــات املضلل ــض الخراف دح
للغايــة. فمــن خــالل  إيجابيــة  تاريخيــاً كانــت  الهجــرة 
الحــوار املفتــوح وفحــص األدلــة، بإمكاننــا إعــادة اكتشــاف 

ــة. ــع التنمي ــق م ــداً تتف ــاًم جي ــة تنظي ــرة املنظم أن الهج

الرتكيبــة  تشــري  التنــوع.  إدارة  تعلــم  الثــاين  والتحــدي 
الســكانية إىل أن معظــم دول العــامل يف املســتقبل ســتصبح 
ــان  ــات ومتعــددة األدي ــراق ومتعــددة الثقاف متعــددة األع
عــىل نحــو أكــرث مــام هــي عليــه اآلن. وهــذه هــي وصفــة 
ــق  ــنَّ تحقي ــادي. لك ــار االقتص ــي واالزده ــاه االجتامع الرف
مــن  كبــري  قــدر  إبــداء  علينــا  يفــرض  األهــداف  هــذه 
مجــال  يف  واالســتثامرات  والخيــال  السياســية  الشــجاعة 
ــل  اإلعــالم والوعــي والحــوار. وكخطــوة أوىل، ينبغــي تحوي
ــم  ــزه عــىل الِقَي ــة إىل تركي ــزه عــىل الُهويَّ ــاش مــن تركي النق
املشــرتكة. وعلينــا فهــم الحقيقــة األساســية بأننــا قــد ال 
نكــون متشــابهني أو ال نتكلــم بالطريقــة نفســها إال أننــا 

ــرتكة. ــكار املش ــات واألف ــارك االلتزام ــىل تش ــادرون ع ق

ثالثــاً، جــزء ال يتجــزأ مــن اإلدارة الجيــدة للهجــرة مزاوجــة 
ــن  ــوق املهاجري ــع حق ــات م ــيادية وااللتزام ــوق الس الحق
ــن  ــي واألم ــن الوطن ــالح األم ــم وإص ــم وأحالمه والتزاماته
والحريــة  الســيادة  بــني  التــوازن  وتحقيــق  اإلنســاين 

الفرديــة.

أولويات العمل 

األولويـة األوىل هـي حامية األرواح. وعـىل املدى القصري، يجب 
أن تظـل عمليـات اإلنقـاذ يف عـرض البحـر أقـوى وذات مـوارد 

جيدة.

للتدفقـات  الـة  فعَّ اسـتجابات  توفـري  هـي  الثانيـة  واألولويـة 
دت الخطوط  اإلنسـانية الجامعيـة الوافـدة إىل أوروبا. وقد ُحـدِّ
العريضـة للعمـل بالفعـل وهي متسـقة مع طـرق التنفيذ التي 
سـبق اسـتخدامها للتعامـل بنجـاح مـع مثـل هـذه الحـاالت 

الطارئـة يف املـايض.

الـة. وترحـب املنظمـة  ويجـب تحديـد ترتيبـات اسـتقبال فعَّ
الدوليـة للهجـرة بااللتـزام تجاه التضامن من خـالل زيادة دعم 
االتحـاد األوريب للـدول األعضـاء عـىل تخـوم االتحـاد األورويب 
التـي تتلقـى أعـداداً كبـرية مـن املهاجريـن وتسـتعد املنظمـة 
للمسـاهمة يف الجهـود التـي تبذلهـا منظامت االتحـاد األورويب 

األعضاء. والـدول 

األوروبيـة  املفوضيـة  اقـرتاح  بشـدة  ونؤيـد  كذلـك  ونرحـب 
لخطـة إعـادة التوطـني املوسـعة لتحقيـق أفضل تأثـري مطلوب 
نظـراً للضغـوط الكبـرية املفروضة عـىل دول االتحـاد األوريب يف 
خـط التخـوم وكذلـك البلـدان املجـاورة التـي تسـتضيف حالياً 
ريـن. ويجـب أن يكـون التقاسـم العـادل إلعـادة  ماليـني امُلهجَّ
التوطـني بـني الدول األعضاء يف االتحـاد األوريب وزيادة عمليات 

االنتقـال داخـل االتحـاد األوريب وخارجـه جـزءاً مـن الحـل. 

وقـد علمتنـا الخـربة أننـا إن أردنـا حاميـة وحـدة إطـار عمـل 
الحاميـة الدوليـة، فيجـب وضـع أنظمـة تحديـد وضـع الفـرد 
للتمييـز بـني مـن هـم بحاجـة ماسـة وحقيقيـة للحاميـة ومـن 
ال يسـتحقون االسـتجابة لطلبـات لجوئهـم. وبالنسـبة للنـوع 
األخـري، سـيكون خيـار العـودة الطوعيـة إىل بالدهـم األصليـة 
الحـل األنسـب ولكـن التخطيـط والتنفيـذ الدقيـق رضوريـني 
لنجـاح ذلـك واسـتدامته. واسـترشافاً للمسـتقبل، سـيكون مـن 
الـرضوري االسـتثامر يف برامـج إعـادة اإلدمـاج التـي من شـأنها 

متكـني العائديـن مـن العـودة مجتمعاتهـم األصليـة. 

وقـد تكـون بعـض التدخـالت محبـذة قبـل وصـول املهاجريـن 
إىل أوروبـا. وتخطـط املنظمة الدولية للهجـرة الختبار برنامجها 
»االسـتجابة للهجـرة وآليـة املـوارد« يف النيجـر. والهـدف منـه 
توفـري الدعم التشـغييل للسـلطات الحكوميـة ملعالجة تدفقات 
املهاجريـن  تحديـد  تسـهيل  إىل  باإلضافـة  ـدة  املعقَّ الهجـرة 
وتسـجيلهم ودعـم جمـع البيانـات لتغـذي السياسـة القامئـة 
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عـىل 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 اليوغوسـالفية السـابقة. 

وأخـرياً، ينبغـي أن تخصـص اسـتجابة دوليـة قويـة عـىل وجـه 
التهريـب  وأعـامل  بالبـرش  اإلتجـار  عمليـات  إلنهـاء  الرسعـة 
باإلضافـة إىل اتخـاذ تدابـري تهـدف إىل تقويـض أعاملهـم عـىل 
شـاطئي البحـر األبيـض املتوسـط مـع االعرتاف بوجود شـبكات 

إجراميـة تعمـل يف مختلـف املناطـق.

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

أن  ينبغـي  املعـارص. وال  عاملنـا  التنقـل يف  اكتسـبتها حـركات 
تقتـرص اسـتجابتنا عـىل أن نتمنـى زوال تلـك األزمـة إذ ليـس 
أمامنـا سـوى أن تقبـل تلك الحـركات كجزء مـن واقعنا املعارص 

وإدارتهـا لصالـح الجميـع.

ونحـن بحاجـة لتفكـري وعمـل جريئـني وجامعيني لوضـع منهج 
شـامل حقيقـي إلدارة الهجـرة. وسـيضمن هـذا بـدوره توفـري 
سـلعة مثينـة لحاميـة الالجئـني وإيجـاد قنـوات آمنـة ومنتظمة 
والذيـن  واملتدنيـة  العاليـة  املهـارات  ذوي  العاملـني  لهجـرة 
يحتاجـون إىل جمـع شـمل األرسة. وعـىل هـذا النهـج أيضـاً أن 
يقـدم الربامج السـتقرار املجتمـع وتنميته يف أوطـان املهاجرين 
األصليـة وكذلـك يف بلـدان اللجوء األوىل لالجئـني للتخفيف من 

الهجرة. ضغـوط 

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.

ODG@iom.int وليام اليس سوينغ 
www.iom.int .املدير العام  للمنظمة الدولية للهجرة
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