
60 نرشة الهجرة القرسية 51وجهة الوصول: أوروبا60

يناير/كانون الثاين 2016  www.fmreview.org/ar/destination-europe

فهي متثل  رقمياً  األورويب  االتحاد  األعضاء يف  الدول  تقدمها  التي 
املساهمة التمويلية الثانية بعد مساهمة مفوضية األمم املتحدة 
يكون  ألن  إمكانية  هناك  ذلك،  إىل  وباإلضافة  لالجئني.  السامية 
مهمة  مساهمة  التوطني  إعادة  مجال  يف  األورويب  االتحاد  متويل 

جداً يف هذا املجال. 

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

عىل خيارات حقيقية وسليمة وآمنة وواقعية لذلك األمر. 

turk@unhcr.org فولكر تورك 
مساعد املفوض السامي للحامية يف مفوضية األمم املتحدة 
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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، 
الهجرة  بشأن  الحالية  لسياسته  انتهاجه  نتيجة  اإلنسانية  وخذل 
تتحدث  التي  اليومية  التقارير  من  ذلك  عىل  أدل  وال  واللجوء. 
واملناوشات  اليابسة،  وعىل  البحر  يف  الوفيات  ممن  وقوع  عن 
للسالمة  يسعون  الذين  واألشخاص  الحدود  حرس  بني  الدائرة 
أمام  يحدث  وما  املخيامت،  أو يف  أفضل  للحصول عىل حياة  أو 

األسيجة الحدودية واليأس.

الدول  مبشاركة  أوروبا  يف  تعاونية  مقارب  بتأسيس  والنداءات 
بحاالت  والتنديد  األشخاص  مهريب  إيقاف  ومناشدات  األصلية، 
اإلخفاق واالنتهاكات التي تسم نظام اللجوء كلها أصبحت أموراً 
اعتيادية صادرة عن صانعي السياسات يف ميدان الهجرة يف أوروبا 
ضمن  الحكومات  بني  التعاون  لتفعيل  األوىل  األيام  من  وذلك 

اتفاقية االتحاد األورويب لعام 1992 ويف أثناء الحرب البوسنية. 

من  وغريها  األفكار  بعض  وراء  املنطق  من  كثري  هناك  ويف حني 
األفكار املشابهة، تثار عالمات االستفهام عىل بعضها اآلخر. فعىل 
سبيل املثال، قد يكون من املناسب يف هذه اللحظة إثارة األسئلة 

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

الهجرة القانونية الكافية لتلبية حاجات أوروبا من العاملة. 

هذه مشكلة أوروبية...
منذ األيام األوىل من االتفاقية األوروبية، كانت الَفرَِضية األساسية 
حدود،  وجود  دون  السفر،  بحرية  يتعلق  فيام  أنه  حول  تدور 
الجوية)  أو  البحرية  أو  )الربية  الخارجية  الحدود  كانت  وحيثام 
ألي دولة عضو يف االتحاد األورويب متثل يف الواقع حدود االتحاد 
شنجن)،  اتفاقية  منطقة  حدود  األقل  عىل  أو   ( كاماًل  األورويب 
السياسات  منطقة  مع  التعامل  يف  طريقة  أفضل  تكون  فعندها 
الناحية  ومن  األورويب.  املستوى  عىل  والهجرة  للجوء  الكاملة 

http://www.fmreview.org/dayton20
http://www.fmreview.org/ar/destination-europe
mailto:turk@unhcr.org
http://www.unhcr.org
http://www.unhcr.org/5592bd05.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&from=EN
http://unhcr.org/556725e69.html


6161 وجهة الوصول: أوروبا نرشة الهجرة القرسية 51

www.fmreview.org/ar/destination-europeيناير/كانون الثاين 2016 

الجوهرية، يعني ذلك أنه عند إنشاء فضاء خاٍل من الحدود متر 
عربه وخالله البضائع والخدمات األوروبية ومواطني أوروبا، فقد 
أقرت الدول األعضاء يف االتحاد األورويب بالعواقب غري املقصودة 
من  للناس  الحدود  من  خاٍل  فضاء  إيجاد  عن  الناتجة  )تقريباً) 
جميع أنحاء العامل. ولذلك حاولوا نتيجة لذلك التعويض عن تلك 
النتيجة بإيجاد منهج أورويب للتعامل مع اللجوء والهجرة، وعىل 
رِت تطوراً  األخص يف منظومة اللجوء األورويب املشرتكة، التي ُطوِّ

ممتازاً عىل الورق لكنها مل ُتَطَبق بعد عىل النحو املفروض. 

النواحي األكرث بريوقراطية يف االتحاد األورويب، هناك مبدأ  ومن 
معينة  سياسة  منطقة  كانت  إذا  ما  تقرير  يف  املتمثل  التبعية- 
أو  املحيل،  املستوى  عىل  طريقة  بأفضل  معها  التعامل  ميكن 
الوطني أو مستوى االتحاد األورويب-  وقد ُطِبَق هذا املبدأ وتبني 
أن املستوى املناسب يف إطار السياسة الخاصة باللجوء والهجرة 

كان هو مستوى االتحاد األورويب.

ومع ذلك، مل يكن من السهل أبداً التوصل إىل إبرام اتفاقيات عىل 
مستوى االتحاد األورويب )فيام وراء املبدأ األسايس بأنه البد من 
ُوِقَعت  لو  األورويب) وحتى  االتحاد  اتفاقيات عىل مستوى  إبرام 
كان  ما  ونادراً  التنازالت  من  قدر  بأقل  فكانت  االتفاقيات  هذه 
ألٍي 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 
املؤقتة، واألمور  اللجوء، ويف رشوط االستقبال، والحامية  طلبات 
األرسي،  الشمل  ومل  البعيد،  املدى  عىل  اإلقامة  بوضع  املتعلقة 
ُأِعيد  ذلك  ضوء  وعىل  األمور،  من  ذلك  وغري  املوسمي  والعمل 
النظر يف االتفاقيات وُأِعيَد 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، 
املستوى  عىل  تجريان  العمليتان  واملامرسة  السياسة  زالت  ما 
الوطني يف كل الطرق، مبا يف ذلك قرارات الهجرة املتعلقة باألفراد 
أم  الذين يصلوا إىل االتحاد األورويب سواء أكان وصولهم نظامياً 

غري نظامي، أو كانوا طالبني للجوء أو الجئني ُمعاد توطينهم.

عرب  القوارب  عىل  يسافرون  الذين  املهاجرين  من  قليل  ولذلك 
كهدف  األورويب  االتحاد  إىل  بالوصول  يفكرون  املتوسط،  البحر 
يقفون  فسوف  كذلك  تفكريهم  كان  لو  وحتى  لهم،  نهايئ 
أن  من  بدالً  فرنسا،  حتى  بل  مالطة  أو  إيطاليا،  أو  اليونان،  يف 
املتحدة.  اململكة  أو  السويد  أو  أملانيا،  إىل  يستمروا يف طريقهم 

ورمبا إذا كان االتحاد األورويب أكرث متاسكاً ككل، ما كان للناس أن 
يفكروا يف دولة معينة بحد ذاتها كمقصد لهم أو إذا ما وجدوا 
صديقاً  األورويب  االتحاد  يف  إليه  يصلون  ما  مكان  أي  يف  الوضع 
حول  رأيهم  ون  يغريِّ فرمبا  والحامية،  السالمة  لهم  ن  ويَؤمِّ لهم 
وجهة املقصد. وباإلضافة إىل ذلك، ال ميكن لجهود توزيع األعباء 
وإعادة توطني األشخاص ضمن االتحاد األورويب أن يكون حاًل إال 

إذا ُمنحت الحامية ذاتها يف كل دولة عضو يف االتحاد األورويب. 

ثالثة  هناك  أن  إىل  األورويب  االتحاد  يف  »التبعية«  مبدأ  يذهب 
معايري يجب استيفاؤها  للوصول إىل قرار بأفضلية التدخل عىل 

مستوى االتحاد األورويب:

هل لإلجراء جوانب عابرة للقوميات ال ميكن أن تحلها الدول   

األعضاء مبفردها؟

هل اإلجراء الوطني أو غياب اإلجراء منافياً لرشوط وأحكام   

املعاهدة؟

 هل اإلجراء عىل املستوى األورويب له مزايا واضحة؟   

وقد يكون إرصار قادة أوروبا عىل أن أزمة املهاجرين هي مشكلة 
أوروبية تتطلب حاًل أوروبياً ناتٌج عن اإلرصار امُلَسبَّق بأن أوروبا 
االتحاد  مستوى  عىل  منهج  انتحاء  توجب  الحدود  من  الخالية 
األورويب، وليس عىل املستوى الوطني أو املحيل. ويبدو أنها ليست 
مبنية عىل تقييم حذر مبا إذا كانت السياسات واالتفاقيات ثنائية 
مواجهة  عىل  الحقيقة  يف  قادرًة  الوطني  املستوى  عىل  األطراف 
حقيقته  يف  أورويب  منهج  عن  البحث  كان  إذا  ما  أو  املشكالت، 

سبباً إلنشاء الحواجز أمام اإلدارة الفعالة للوضع قيد املعالجة.

مبا يف  للقوميات  عابرة  للهجرة جوانب  نقول:  أن  املنطقي  ومن 
أن  تفيد  التي  بروزاً  األكرث  وهي  وواضحة  بسيطة  حقيقة  ذلك 
حدود  يعربون  أوروبيني)  غري  )مواطنني  األخرى  الدول  مواطني 
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 
املشكالت  تلك  تحل  أن  تستطيع  ال  أنها  تؤمن  األعضاء  الدول 
ُتْنَ  مل  أورويب  حل  إليجاد  األساسية  املرتكزات  أن  مع  وحدها، 
خالل العقدين السابقني ويبدو أنها لن تظهر عىل األرجح اآلن. 
املواتية  للظروف  واضح  غياب  هناك  الواقعي،  املستوى  وعىل 
لإلجراء عىل مستوى االتحاد األورويب بخصوص اللجوء واالتفاق 
تلك  تحقيق  بها  ميكن  التي  بالطريقة  تنفيذه  من  دعك  عليه، 

املزايا. 
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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 امُلَنفذ يف الربازيل واإلكوادور مفيداً يف إظهار الطريق الذي يجب عىل االتحاد األورويب أن ينتهجه يف 

تشاطر املسؤوليات ضمن كتلته اإلقليمية. 

اإلقليمي  »التنقل  باسم  ريادي  مرشوع  اقرُتِح   ،2014 عام  يف 
واالندماج االجتامعي- االقتصادي لالجئني« وجاء ذلك املرشوع 
العملية،  الناحية  عملها.1ومن  وخطة  الربازيل  إعالن  من  كجزء 
الالجئني  الريادي من مرشوع يهدف إىل جلب  يتكون املرشوع 
من  عامني  مدى  وعىل  الربازيل.  أو  اإلكــوادور  إىل  الكولومبيني 
الربازيل  بارانا جنوب  بالقدوم من  ُسِمَح ل 200 شخص  الزمن، 
الربازيلية. وعدا  الحكومة  اتفاقيات عمل تضمنها  للعمل ضمن 
من  يتلقون  فهم  الالجئون،  هؤالء  يتقاضها  التي  الرواتب  عن 

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مساعدة مالية إضافية 
املساعدات  هذه  ُم  ــدّ وُتــقَ أشهر  ثالثة  إىل  تصل  قصرية  ملدة 
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 18 إىل 45 عاماً). ومن 
الخاص،  القطاع  من  املحليني  الفاعلني  مع  الرشاكة  إبرام  خالل 
والصناعات  واملقاوالت،  الخدمات،  قطاع  يف  الوظائف  َدْت  ُحدِّ

الزراعية، والنسيج، والبّقاالت. 

املستوى  عىل  موجودة،  األساسية  املقومات  كانت  ما  وإذا 
من  القصد  كان  ما  وإذا  السياسية،  اإلرادة  مثل  األوسع 
مببدأ  التمسك  من  التقليل  للسيادة:  املبارش  التقييم  إعادة 
أو  الحدود  بعبور  لهم  ُيْسَمُح  َمن  العضوة  الدولة  تقرير 
تطبيقه  ميكن  حل  عىل  العثور  ميكن  فعندها  فيها،  البقاء 
لكنَّ اإلرصار عىل رضورة توفري حل  األورويب.  املستوى  عىل 
اتفاقات  إىل  الوصول  أمام  األكرب  العائق  يكون  قد  أورويب 
األعضاء  الدول  بني  األطراف  متعددة  أو  ثنائية  سلسة 
واحداً  ذلك  يكون  قد  بل  الحدود.  مراقبة  حول  وجريانها 
التي  اإلنسانية  الحامية  سياسات  أمام  املاثلة  العوائق  من 
يطالب بها السياسيون أنفسهم ممن يرصون عىل استحداث 

القاسية. القواعد  من  مزيد 

مشرتك  أورويب  لجوء  منظومة  إنجاز  عىل  االتفاق  وميثل 
إىل  وطني  إجراء  أي  سيكون  ولذلك  املعاهدة،  من  جزءاً 
ولكن  وأحكامها:  املعاهدة  تلك  لرشوط  منافياً  ما  درجة 
مشرتكة  أوروبية  لجوء  منظومة  غياب  مع  نفسه  الوقت  يف 
اللجوء  سياسات  األعضاء  الدول  لجميع  سيكون  قوية، 
العام  اإلطار  ضمن  ومنظوماتها  منها  واحدة  بكل  الخاصة 

الدنيا.  للمعايري 

عىل  اتفاقية  إىل  التوصل  املرجح  غري  من  يبدو  ولذلك 
لطالبي  الحايل  النطاق  إلدارة  األورويب  االتحاد  مستوى 
أسباب  بعض  وتعود  النظاميني،  غري  واملهاجرين  اللجوء 

والهجرة  اللجوء  مستوى  لرفع  آلية  وجود  عدم  إىل  ذلك 
التنفيذ  ناحية  من  األورويب  االتحاد  مستوى  إىل  ليصل 
الدول  إلرشاد  قيادة  أي  هناك  يوجد  وال  الشامل.  الحقيقي 
غياب  بسبب  الحالية  األزمة  هذه  من  للخروج  األعضاء 
للدول  الهجرة  للحامية، وباختالف حاجات  األوروبية  الروح 

االقتصادي. واالجتامعي-  السكاين  لوضعها  نسبًة  األعضاء 

بشأن  قال:  فابيو-  لورين  الفرنيس-  الخارجية  وزير  وكان 
ِقَيم  »ألوروبا  املهاجرين  لصد  املجر  شيدته  الذي  السور 
ولحل  شائكة«.1  أسيجة  وضعنا  إذا  ُتحرتم  ال  القيم  وهذه 
رمبا  القيم،  هذه  فيها  ُتحرتَم  بطريقة  هذه  الهجرة  مشكلة 
البعيد  املدى  عىل  سياستها  تسن  أن  عضو  دولة  لكل  بد  ال 
وإدارة  التوطني،  وإعادة  والحامية،  اللجوء،  حول  والقريب 
بالبرش واملهربني.  امُلتجرين  أو مالحقة  النظامية  الهجرة غري 
ملعالجة  مبفردها  الدول  تلك  تترصف  قد  األحيان  بعض  ويف 
لتعزيز  ثنائية  اتفاقيات  ُتربِم  قد  أخرى  أحيان  ويف  حاجاتها، 
الحامية وبناء القدرات والتصدي لألزمة اإلنسانية. وسيمثل 
اتفاقية عىل  ذلك خطوة أكرث فائدة من اإلرصار عىل وجود 
استمرار معاناة آالف من  أثناء  األورويب يف  االتحاد  مستوى 

الناس. 
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