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العودة إىل الحل الوّدي
فيونا مايك

خالل خمسني سنة خلت، أدخلت الحكومات األسرتالية املتعاقبة عدداً من اإلجراءات لردع طالبي اللجوء. وتشهد 
املامرسة الحالية احتجاز طالبي اللجوء مجدداً يف مراكز االحتجاز خارج الرب األسرتايل يف بلدان مجاورة.

لالجئني  أسرتاليا  استجابة  أنَّ  األسرتالية  الحكومة  ترى 
فأسرتاليا  كرمية.  رسمياً  فيها  التوطني  إلعادة  املحتاجني 
األمم  مفوضية  لدى  التوطني  إلعادة  رسمية  عملية  تدير 
الحامية لالجئني  السامية لالجئني متنح من خاللها  املتحدة 
يخص  وفيام  والشخصية.  الصحية  الرشوط  استوفوا  الذين 
بهذه  أسرتاليا  يف  توطينهم  أعيد  الذين  الالجئني  معظم 
عدة  قضوا  عقوداً  الرحلة  منهم  استغرقت  الطريقة، 
»الكرم«  هذا  لكنَّ  الالجئني.  مخيامت  يف  منها  سنوات 
طبيعة  نفسه  الوقت  يف  يناقضه  الالجئني  مع  التعامل  يف 
بطريقة  »آنياً«  الواصلني  اللجوء  لطالبي  أسرتاليا  استجابة 
قليلة من  أعداداً  تتلقى  أسرتاليا  أنَّ  فمع  »غري مرشوعة«. 
فهي  األخــرى،  الصناعية  بالدول  مقارنة  اللجوء  طالبي 
اللجوء  طالبي  وصول  عىل  وتقييدياً  عقابياً  منهجاً  ُتطبق 
طالبي  عىل  يتعني  الحاالت،  من  كثري  ويف  القوارب.  عىل 
عدة،  سنوات  اللجوء  مخيامت  يف  االنتظار  هؤالء  اللجوء 
توطينهم  بإعادة  عرضاً  يتلقوا  مل  مختلفة،  ألسباب  لكنَّهم، 
العملية  الدخول يف  رسمياً أو مل يكونوا قادرين أصاًل عىل 
اإلعالم  وسائل  وتعزو  التوطني.  إعادة  لطلب  الرسمية 
القادمني  موجات  ارتباط  إىل  ذلك  األسرتالية  والحكومة 
الناس بعميات تهريب األشخاص غري املرشوعة  من هؤالء 
ووصف طالبي اللجوء عىل نحو فردي منهم كـ »مهاجرين 
غري رشعيني قفزوا عن طابور االنتظار« بوصولهم ألسرتاليا 
األمم  مفوضية  ترعاها  التي  اللجوء  عملية  إطار  خارج 

لالجئني. السامية  املتحدة 

ومع ذلك، تزداد أعداد طالبي اللجوء الواصلني إىل أسرتاليا. 
ما  أسرتاليا  استقبلت   ،2013 عام  من  األوىل  األشهر  ففي 
منت  عىل  إليها  جاؤوا  لجوء  طالب   13000 عدده  يقارب 
استخدمها  التي  القوارب  نوعية  سوء  ونتيجة  القوارب. 
يف  أيضاً  زيادة  االزدياد  ذلك  مع  تزامن  األشخاص،  مهربو 
املاضية،  العرش  السنوات  فخالل  البحر.  يف  الوفيات  عدد 
يف  اللجوء  لطالبي  وفاة  حالة   1000 يقارب  ما  لت  سجِّ
املياه األسرتالية. واستجابة لالزدياد يف أعداد القادمني وما 
يف  منهم  املتوفني  أعداد  يف  مقبول  غري  تزايد  من  يقابله 
البحث  يف  طاقتها  من  األسرتالية  الحكومة  رفعت  البحر، 

اللجوء. طالبي  عن حل »ملشكلة« 

أسرتاليا اللجوء يف  طلب 
منت  عىل  ــراد  األف من  قليل  عدد  توجه   ،1976 عام  يف 
اسم »رجال  عليهم  وُأطلق  للجوء،  أسرتالياً طلباً  إىل  قارب 
وظاهرة  أسرتاليا  بني  الربط  بداية  مثَّل  ما  القوارب« 
إذن  دون  القوارب  منت  عىل  إليها  اللجوء  طالبي  وصول 
التي وصلت إىل  األفواج األوىل  مسبَّق بذلك. ويف حني أن 
إبداء قلق عام  الحجم وُقبلت دون  أسرتاليا كانت صغرية 
لتلك  الالحقة  األربع  السنوات  مدى  فعىل  إزاءهم،  كبري 
الحادثة، تزايدت أعداد طالبي اللجوء وازداد مع قدومهم 
األسرتالية  الحكومة  رسمت  لذلك،  واستجابة  العام.  القلق 
يف  املخيامت  من  للالجئني  املبارش  التوطني  إلعادة  سياسة 
جنوب رشق آسيا. ونتج عن ذلك عملية ذات طابع رسمي 
أكرب إلعادة التوطني يف أسرتاليا وقاد ذلك يف الوقت نفسه 
أسرتاليا  إىل  السفر  إىل  اللجوء  طالبي  اضطرار  خفض  إىل 
عىل منت القوارب. وقد رأى الجمهور األسرتايل العام هذه 
كبري  بقبول  لديهم  وحظيت  انتظاماً  أكرث  أنها  العملية 
الالَّجئني يف جنوب رشق  استجابة مرشوعة لوضع  بوصفها 

آسيا.

آسيا  رشق  جنوب  منطقة  عانت   ،1989 عام  وبحلول 
وصول  عنها  ونتج  االستقرار  عدم  من  متجددة  حالة  من 
إىل  الــقــوارب  عىل  اللجوء  طالبي  من  جديدة  موجة 
الحكومة  طّبقت  اللحظة،  تلك  ومنذ  األسرتالية.  الشواطئ 
احتجاز  تضمن  الذي  اإلجباري  لالحتجاز  نظاماً  األسرتالية 
وبعيدة يف  منعزلة  أماكن  تقع يف  مراكز  اللجوء يف  طالبي 
الوصول  عىل  القانونية  املنظومة  قدرة  من  تحد  أسرتاليا 
اللجوء.  طالبي  جميع  عىل  النظام  ذلك  وُطّبق  إليها، 
التوطني  بإعادة  اللجوء  طالبي  معظم  يحظ  مل  وبعدها، 
بعد قضائهم مدة طويلة  بالدهم  إىل  ُأعيدوا جميعهم  بل 

االحتجاز. يف 

مسايرة  من  ذلك  اإلجباري  االحتجاز  نظام  متكنَّ  ويف حني 
أوائــل  يف  الواصلني  اللجوء  طالبي  من  قليلة  ــداد  أع
عدم  حاالت  أدت  فقد  العرشين،  القرن  من  التسعينيات 
ارتفاع  إىل  العقد  ذلك  يف  األوسط  الرشق  يف  االستقرار 
من  اللجوء  طالبي  من  الواصلني  أعــداد  يف  نسبياً  كبري 
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مراكز  عىل  الضغوط  من  زاد  ما  والعراق،  أفغانستان 
تلك  القادمني  موجات  أثارت  كام  األسرتالية.  االحتجاز 
أسرتاليا  قوة  مدى  حول  كبرياً  عاماً  وخوفاً  سلبياً  عاماً  رأياً 
إىل  الحكومة  دفع  ما  وهذا  حدودها.  عىل  السيطرة  يف 
اللجوء  طالبي  جميع  باحتجاز  ر  امُلتصوَّ الخطر  ذلك  إدارة 
املحاطة  االحتجاز  أماكن  يف  واألطفال  النساء  فيهم  مبن 
أسرتاليا.  يف  بعيدة  أماكن  يف  الشائكة  األسالك  من  بأسوار 
جميع  أَن  الهجرة  عن  املسؤول  الحكومي  الوزير  وأعلن 
القادمني يف القوارب غري الرشعية “مهاجرون غري رشعيني” 
الذين  األشخاص  وأنَّ  أسرتاليا  لسيادة  تهديداً  مثَّلوا  وأنهم 
“يقفزون  إمنا  للدخول  تأشرية  دون  إليها  يصلون  كانوا 
من  غريهم  أماكن  رسقوا  إنهم  بل  االنتظار”  طابور  عىل 
األشخاص الذين قدموا من أكرث البالد استضعافاً )وتحديداً 
وقد  الالجئني(.  مخيامت  يف  التوطني  إلعادة  املنتظرون 
تبني فور معالجة الطلبات التي قدمها أولئك الالجئني عىل 
أنَّ الغالبية الساحقة منهم )90%( من الالجئني، لكنَّ كثرياً 
سواء(  حد  عىل  واملعارضة  الحكومة  )يف  السياسيني  من 
استخدام  يف  استمروا  تلك،  اللجوء  طلبات  مرشوعية  رغم 
لغة وصفت القادمني بأنَّهم ميّثلون حالة طوارئ أو خطراً 

للبالد. القومي  األمن  جسياًم عىل 

متكنت  عندما   2001 عام  أكرث  حرجاً  الوضع  أصبح  وقد 
طالبي  من   450 إنقاذ  من  تامبا  اسمها  للشحن  سفينة 
كانت  إندونيسية  سفينة  يف  املحتوم  الغرق  من  اللجوء 
أزمة  حدثت  لذلك،  ونتيجة  األســامك.  لصيد  مخصصة 
الواليات  عىل  اإلرهابية  االعتداءات  مع  تضافرت  سياسية 
املتحدة األمريكية بعد بضعة أسابيع، فازداد بذلك الخلط  
وحضورهم.  اللجوء  طالبي  ووصول  اإلرهاب  أخطار  بني 
موقفاً  الحكومة  تبنت  اللجوء،  طالبي  لوصول  واستجابة 
يرمي إىل إعادة توطني طالبي اللجوء يف أسرتاليا رشيطة أن 
طالب  ُيعرَّف  للحكومة،  ووفقاً  لذلك.  “مستحقني”  يكونوا 
اللجوء املستحق إلعادة التوطني بأنه الشخص الذي انتظر 
مفوضية  تديرها  التي  املنظمة  العملية  الالجئني  مخيم  يف 
التأكيد  الحكومة  السامية لالجئني. وأعادت  املتحدة  األمم 
طالبي  تردع  إضافية  تدابري  باستحداث  الرسالة  تلك  عىل 
اللجوء من الوصول إىل البالد بالقوارب والحد من حقوق 
منظومة  إدخال  التدابري  تلك  وتضمن  إليها.  وصلوا  من 
واستحداث  املؤقتة  الحامية  متنح  التي  الدخول  لتأشريات 
يف  وتغيريات  األسرتايل  الرب  خارج  الحاالت  ملعالجة  نظام 

الهجرة. منطقة 

من  اللجوء  طالبي  لردع  الجديد  الهجرة  نظام  م  ُصمِّ لقد 
االحتجاز  نظام  وَعَنى  أسرتاليا.  نحو  رحالتهم  يف  الرشوع 
لن  أسرتاليا  إىل  يصل  كان  لجوء  طالب  أي  أنَّ  املؤقت 
الطبية  الرعاية  عىل  الحصول  أو  العمل  عىل  قادراً  يكون 
بطلبات  التقدم  أو  اإلنجليزية  اللغة  بدروس  االلتحاق  أو 
مناطق  يف  التغريات  َعَنت  كام  أرسته.  ألفراد  الشمل  مل 
)أي  ألسرتاليا  الشاميل  بالقطر  املحيطة  الجزر  أنَّ  الهجرة 
جزءاً  تعد  مل  القوارب(  أغلب  إليها  تصل  التي  الجزر 
اللجوء  لطالب  بالنسبة  أسرتاليا  يف  الهجرة  منطقة  من 
اللجوء  بطالبي  األمر  وسيؤول  بالقارب.  إليها  يصل  الذي 
إىل  بإرسالهم  مرشوعة  غري  بصورة  أسرتالياً  إىل  القادمني 
مراكز احتجاز املهاجرين التي تدريها أسرتاليا يف بلد ثالث 
مانوس(.  )جزيرة  غينيا  نيو  وبابا  ناورو  تحديداً  وهي 
»بالحل  معروفاً  البالد«  »خــارج  ــراء  اإلج هذا  وأصبح 
طالب  ألي  املجال  إتاحة  عدم  لضامن  م  وُصمِّ الــودي« 
امتياز  عىل  الحصول  من  األسرتالية  األرايض  يصل  للجوء 
الذين  للجوء«  »املستحقني  الالجئني  عىل  يتفوق  يجعله 
التعديالت عىل  ُأدخلت  املخيامت. ومن هنا،  ينتظرون يف 
قوانني الهجرة لتعكس أحكامها فكرة الالجئني »الجيدين« 
يصلوا  الذين  و«السيئني«  الحكومة(  تختارهم  )الذين 

القوارب. أسرتاليا يف 

ومن ناحية ردع وصول طالبي اللجوء، كان النجاح حليف 
عىل  الرشعيني  غري  القادمني  مسائل  معالجة  بني  الجمع 
واالحتجاز  املؤقتة  الحامية  ومنح  جهة  من  القوارب  منت 
املعايري  تلك  إدخال  ونتيجة  أخرى.  جهة  من  اإلجباري 
عىل  القادمني  اللجوء  طالبي  أعداد  انخفضت  الجديدة، 
طالب   12000 متنه  عىل  قارباً   180 من  القوارب،  منت 
حملت  التالية  الخمس  السنوات  يف  قارباً   18 إىل  للجوء 

دون 180 طالباً للجوء.1

ثـمَّ يف عـام 2008، ألغـت حكومـة العمـل املنتخبـة نظـام 
نـاورو  يف  االحتجـاز  مراكـز  وأغلقـت  املؤقتـة  الحاميـة 
الالإنسـانية  الطبيعـة  إىل  مسـتندة  غينيـا  نيـو  وبابـوا 
التـي شـابت نظـام الهجـرة األسـرتايل إزاء طالبـي اللجـوء. 
وبذلـك، أدى هـذه اإلجـراء عمليـاً إىل إنهـاء الحـل الودي. 
لكـنَّ الحكومـة سـعت إىل أن تبقـي عـىل انخفـاض أعـداد 
القادمـني من طالبـي اللجـوء، فدعمت املعالجة املسـتمرة 
جزيـرة  يف  االحتجـاز  مركـز  يف  اللجـوء  طالبـي  لطلبـات 
الطلبـات  ملعالجـة  جديـدة  آليـة  وأنشـأت  كريسـامس2 
خـارج الـرب األسـرتايل، وكان الهـدف مـن ذلك اإلجـراء عىل 
املحـيل.  القانـوين  اإلطـار  خـارج  العمـل  الخصـوص  وجـه 
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ومل ُيطبـق ذلـك اإلجـراء إالَّ عـىل طالبـي اللجـوء القادمـني 
عـىل مـنت القـوارب.

الحايل الوضع 
يف األعـوام التـي مضت بعـد إنهاء الحل الـودي، تضاعفت 
أعـداد طالبـي اللجـوء القادمـني عـىل مـنت القـوارب مائـة 
ملركـز  االسـتيعابية  الطاقـة  فاقـت  درجـة  إىل  ضعـف، 
احتجـاز املهاجريـن يف جزيـرة كريسـامس3 وأدى ذلـك إىل 
الحكومـة أصبحـت  بـأنَّ  النـاس  لـدى  ظهـور تصـور عـام 
ض بها أمن  »مرتاخيـة« مـع طالبـي اللجـوء إىل درجـة تقـوِّ

الحـدود األسـرتالية.

طالبـي  قـدوم  وتزايـد  الـرأي  السـتطالعات  واسـتجابة 
اللجـوء، بـدأت الحكومـة عـام 2010 مبناقشـة علنية عامة 
القادمـني  ردع  يف  اتباعهـا  ميكـن  التـي  األخـرى  للطـرق 
الجـدد. وكان الحـل الرئيـيس املقـرتح آنـذاك تفعيل »مركز 
إقليمـي ملعالجـة طلبـات اللجـوء« بحيـث ُيحتجـز طالبـو 
اللجـوء يف بلـد ثالثـة وتعالـج طلباتهـم هنـاك، مـا يعنـي 

عمليـاً العـودة إىل الحـل الـودي. وكانـت حجـة الحكومـة 
أنَّ الطـرح الجديـد سـوف يـردع القادمـني مبـا أنَّ املهربني 
لـن يتمكنـوا مـن بيـع النـاس رحالتهـم إىل أسـرتاليا إذا مـا 
كان مصـري املرتحلـني الذهـاب إىل مركـز لالحتجـاز خـارج 

الـرب األسـرتايل ملعالجـة طلبـات لجوئهـم.

الحاصلـة  التغـريات  وراء  االتحاديـة  االنتخابـات  كانـت 
الحزبـان  اقـرتح  اللجـوء يف أسـرتاليا، حيـث  عـىل سياسـة 
السياسـات  مـن  حزمـة  فيهـا  الرئيسـيان  السياسـيان 
الواصلـني  ومعاقبـة  اللجـوء  طالبـي  لوصـول  املعيقـة 
الحكومـة  اقرتحـت  االنتخابيـة  الحمـالت  وأثنـاء  منهـم. 
تتضمـن  التـي  السـابقة  السياسـة  إىل  العـودة  املحافظـة 
القـوارب  إعـادة  يف  األسـرتالية  البحريـة  القـوى  مشـاركة 
ُتبقـي  وسـوف  إندونيسـيا.  إىل  اللجـوء  لطالبـي  الحاملـة 
السـابقة  الحكومـة  سياسـات  عـىل  الجديـدة  الحكومـة 
التـي متنـع أي طالـب للجـوء يصـل بعـد يوليو/متوز 2013 
مـن فرصـة االسـتيطان الدائـم يف أسـرتاليا. ولذلـك، ُينقـل 
جميـع طالبـي اللجـوء اآلن إىل مراكـز االحتجـاز يف بابـوا 
واألمنيـة  الصحيـة  التقييـامت  ونـاورو إلجـراء  غينيـا  نيـو 
عليهـم. وإذا تبـني أنهـم الجئـون بالفعـل، فسـوف يبقـون 
هنـاك دامئـاً ريثـام ُيعـاد توطينهـم يف بلد ثالـث أو مُينحوا 

أسـرتاليا. يف  املؤقتـة  الحاميـة 

خـارج  الالجئـني  طلبـات  معالجـة  عمليـة  متثـل  وهنـا، 
الـرب األسـرتايل مكونـًا مـن مكونـات االسـتجابة األسـرتالية 
اللجـوء  طالبـي  أعـداد  ازديـاد  ومـع  اللجـوء،  لطالبـي 
عامليـًا، تتلقـى أسـرتاليا أعـداداً أكـرب مـن أي وقـت سـابق 
»ملشـكلة«  اسـتجابة  أي  عـن  تبحـث  الحكومـة  يـدع  مـا 
كانـت  لـو  حتـى  اللجـوء  طالبـي  مـن  الوصالـني  دفعـات 
األفـراد. اللجـوء  بطالبـي  لـإلرضار  سـبباً  االسـتجابة  تلـك 

فيونا مايك fiona.mckay@deakin.edu.au ُمحارِضة يف مجال 
الصحة العامة وقائدة للمقررات الدراسية، الدراسات العليا 

يف مجال تعزيز الصحة يف كلية الصحة والتنمية االجتامعية يف 
www.deakin.edu.au جامعة ديكان، أسرتاليا

1. فيلبس ج، وسبينكز، هـ 2012 القادمون عىل منت القوارب يف أسرتاليا منذ عام 1976
)Boat arrivals in Australia since 1976( 

  http://tinyurl.com/Phillips-Spinks-2012 
2. منطقة تابعة ألسرتاليا يف املحيط الهندي.

3. يف مايو/أيار 2013، وصل عدد األشخاص املحتجزين يف أحد مراكز االحتجاز يف جزيرة 
كريسامس 2962 شخصاً علاًم أنَّ الطاقة االستيعابية ملراكز االحتجاز يف الجزيرة تصل 

بالعادة إىل 1094 مع إمكانية رفعها إىل 2078.
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