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مل ال تحلُّ حصص إعادة التوطني محلَّ أنظمة اللُّجوء؟
ِبرن باروِسل

إعادة التوطني جوهٌر مهمٌّ يف حامية الالجئني يف نواحي العامل كلِّها. ولكنها تختلف يف األصل عن أنظمة 
مًة الستقبال طالبي اللجوء ال أن تحلَّ محلَّه.  اللجوء اإلقليمية. فينبغي أن تكون إعادة التوطني ُمتمِّ

اليوم  عليها  التي هو  بهيئته  اللجوء  إلغاء حقِّ  أَفكاُر  تزال  ال 
ُتَتداَول مرًة بعد مرة بني السياسيِّني والخرباء، وحتى األكادمييني، 
يف عدة بلدان أوروبية. يرى بعضهم أن اتفاقية الالجئني لعام 
1951 قد أزمنت ويجب ترك حقِّ األفراد يف طلب اللجوء يف 
بل  الحدود(.  )عند  أو  املقصد(  بلد  )أو  االستقبال  بلد  أرض 
يقرتحون أنظمًة جديدة شبيهة بأنظمة القبول يف إعادة توطني 
الالجئني مبارشة من البلد الثالث. وهذا يعني أن الدول األوربية 
نفسها ستختار الالجئني الذين تستقبلهم َمن هم؟ وكم هم؟ 
ومن أين هم؟ فال تضطر إىل أن تستقبل َمن يشقون طريقهم 
إىل أوربا مبفردهم. وهذا إن حدث فسيكون يف جوهره رضباً 
من »املنع من الخارج«، ُيرَدُع به الناس عن طلب اللجوء داخل 

حدود دولة املقصد.

وذلك  حجة،  عليه  اليوم  به  املعمول  اللجوء  نظام  ولناقدي 
التي  والطريقة  األوريب  االتحاد  يف  املشرتك  اللجوء  نظام  أن 
األوربية  والدول  الكتلة  يف  األعضاء  الدول  يف  بها  به  ُيعَمُل 
األخرى فيهام من القصور ما هو خطري. فبسبب رشوط سمة 
مختلفة  وأنواع  النقل،  رشكات  وعقوبات  )التأشرية(،  الدخول 
 ، من إسرتاتيجيات الردع وحتى الحواجز املادية وأعامل الصدِّ
يحتاج  َمن  عىل  املستحيل  من  قريباً  أصبح  ذلك،  كلِّ  بسبب 
االتحاد  يف  األعضاء  الــدول  أرض  إىل  يصل  أن  الحامية  إىل 
إىل  كثريون  ويضطر  ومنظمة.  وقانونية  آمنة  بطرق  األورويب 
االعتامد عىل مهرِّيب البرش، وكثرياً ما يعرِّضون أنفسهم للهالك 
يف  إليه  َيِصُلون  الذي  املكان  بحسب  وهم  رحالٍت خطرة.  يف 
للحامية ويف  توّقعهم  كبرية يف  اختالفات  بعُد  تعرتضهم  أوربا 
االستقبال. ومشكلة أخرى،  أحوال  اللجوء ويف  إجراءات  أنواع 
من وجهة نظر الحكومات يف األكرث، وهي أنه مع أن كثرياً من 
طالبي اللجوء غري مؤهلني للدخول يف الحامية بحسب اتفاقية 
مة، يصعب عىل هيئات  الالجئني أو قوانني اللجوء الوطنية امُلتمِّ
التَّنفيذ أن تعيدهم إىل بلدانهم األصلية. وآخر يشٍء، يف الرتتيب 
طالبي  استقبال  عن  املسؤولية  التشارك يف  أّن  األهمّية،  ال يف 
البعد من اإلنصاف،  اللجوء ومعالجة طلبات حاميتهم شديُد 
من  بكثري  أعظم  البلدان  بعض  به  تقوم  ما  مقدار  أن  وذلك 

مقدار ما تقوم به غريها، وهذا ينشئ انقسامات سياسية بني 
دول مختلفة من الدول األعضاء يف االتحاد األوريب.1

ونتيجًة لهذه املشكالت ولشدة اإلحباط السيايس الذي تسببت 
الدائرة  املناقشة  يف  املختلفة  دة  املتشدِّ األفكار  تقوَّت  فيه، 
والسويد  والدمنارك  املتحدة  اململكة  ففي  والهجرة.  اللجوء 
ودول أخرى، يقرتح بعض السياسيني والخرباء والعلامء أن الحق 
يف طلب اللجوء داخل االتحاد األوريب يجب أن يلغى كّله، وأن 
طلب اللجوء يجب أن ال يكون إال من خارج االتحاد األوريب. 
السياسة  يف  الفكرة  هذه  من  شيئاً  الدمنارك  أدخلت  )وقد 
والذين  شديداً(2.  نقداً  إدخالها هذا  وأثار  الرسمية  الحكومية 
قد  األقل،  عىل  بعضهم  أو  الحامية،  إىل  حاجة  بهم  أن  يتبني 
بتدبريات  أو  التوطني  بإعادة  أوربا  إىل  االنتقال  عليهم  ُيعرَض 
مشابهة لها. وكثرياً ما يحتجُّ بأن هذا من شأنه أن مينع الرحالت 
غري النظامية وميّكن الدول األوربية من الرتكيز عىل أكرث األفراد 
يف  امُلستقِبلة  املجتمعات  أن  وهي  أخرى،  وحجة  استضعافاً. 
لحامية الالجئني إذا استطاعت  أوربا قد تكون أكرث استعداداً 

اختيار املستفيدين.

النظر يف ما ُيحتجُّ به

عنارص  اإلنساين  القبول  خطط  من  ويشبهها  التوطني  إعادة 
راسخة ال غنى عنها يف حامية الالجئني يف نواحي العامل كلها، 
أنظمة  عن  األصل  يف  تختلف  فهي  ذلك  ومع  أوربــا.3  وفيها 
اللجوء اإلقليمية املبنية عىل اتفاقية الالجئني. وألسباب مختلفة 

سيأيت النظر فيها، ال ميكن أن يحلَّ نظاٌم محلَّ نظام آخر.

أن  إىل  املشريات  قليل من  السياسية، هناك  الوجهة  أوالً: من 
إعادة توطني مزيد من الالجئني ُتفِض إىل تقليل عدد طالبي 
اللجوء، أو أن الرغبة السياسية يف إعادة التوطني تزيد بانخفاض 
عدد طالبي اللجوء. منذ »أزمة« الهجرة بني سنة 2015 و2016 
شديداً،  انخفاضاً  أوربا  الجدد يف  اللجوء  انخفض عدد طالبي 
عند  شدًة  األكرث  الردع  إجــراءات  أقلها  ليس  ألسباب  وذلك 
الحدود الخارجية لالتحاد األوريب، واتفاقات الهجرة بني االتحاد 
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األوريب وبني البلدان املجاورة )مثل تركيا أو ليبيا(، ورمبا أضيف 
إىل ذلك اشتداد عدائية السياسات يف الدول األعضاء. ويقول 
إن  لالجئني  مختلف  حامية  بنظام  يحتّجون  الذين  منطق 
انخفاض عدد طالبي اللجوء ُيفِض إىل َقبوِل مزيٍد من الالجئني 
الواقع مل يحدث. والذي نراه  التوطني. ولكن ذلك يف  بإعادة 
أنه مع أّن بعض بلدان االتحاد األوريب زادت بأخرٍة حصصها 
يبقى عدد الالجئني املعاد توطينهم الذين تقبلهم أقّل بكثري 
الحدود  أو عند  أوربا  اللجوء داخل  يطلبون  الذين  من عدد 
الخارجية لالتحاد األوريب. ويف سنة 2019، مثاًل، أعيد توطني 
األوريب،  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  يف  فرد   21300 من  نحو 
وذلك من 206 آالف فرد ُقِبَل طلبه يف املرحلة األوىل من طلب 
إجراءات  يف  املعطاة  الصفات  ذلك  يف  أدخلنا  وإذا  اللجوء. 
االستئناف فال يبعد أن يكون عدد قرارات قبول طلبات اللجوء 
أكرث. ففرد واحد فقط من كلِّ عرشة أفراد، ورمبا أقل، ُيدَخُل 
اللجوء  التوطني، ويظل  بإعادة  األوريب  االتحاد  الحامية يف  يف 
بسنة  االعتداد  ينبغي  )وال  األول.4  الحامية  نظاَم  األكرث  يف 
بت  2020 يف إقامة املقارنات، وذلك أن جائحة كوفيد 19 صعَّ
ته مستحياًل، بسبب حظر السفر وإغالق  إعادة التوطني أو صريَّ

مكاتب الهجرة(. 

هذا ومل تظهر معطيات املكتب اإلحصايئ لالتحاد األوريب منطاً 
البلدان  الزمان. وبعد سنة 2016، زادت بعض  مبرور  واضحاً 
مثل السويد وأملانيا وفرنسا حصص إعادة التوطني ملا بني سنة 
2017 و2019. وزادت بلدان أخرى مثل النمسا وبلجيكا ودول 
إعادة توطني جديدة،  أو أدخلت مبادرات  البلطيق عهودها 
اعتادت  وقد  الدمنارك  وعّلقت  تركتها.  أو  قّللتها  بعُد  ولكنها 
يف  الالجئني  توطني  إعادَة  انتظام  عىل  الالجئني  توطني  إعادة 

سنة 2017 و2018 و2019. 

وهذا يدل عىل أنه عىل ما التزمته بعض الدول من زيادة بذل 
الجهد يف إعادة التوطني فالنظام غري مستقر، ألن الحكومات 
ما  وأكرث  ما شاءت.  تقليلها  أو  الربامج  زيادة هذه  ة يف  مخريَّ
ُيختاُر من ذلك ال يرتبط بتطور حال اللجوء أو الحاجة العاملية 
هناك  ليس  السويد،  مثل  بلد  يف  وحتى  التوطني.  إعادة  إىل 
ما يضمن استمرار السياسيني يف دعم الحال التي عليها َقبول 
إعادة التوطني اليوَم، وهو قبول مرتفع املقدار بالنسبة إىل بالد 
العام، وكذلك  الرأي  بتغريُّ  يتغريَّ  الحكومة  له  أخرى. فام تفضِّ
الحصص  أنظمة  تعتمد  وبذلك  التوطني.  إعادَة  التزامها  شأن 
إىل عالجات  السياسية، ال عىل حاجٍة موضوعية  اإلرادة  عىل 

طويلة األمد ألجل الالجئني. ولكنَّ حقَّ اللجوء ليس له حدود 
كمية وال حصص. 

ثانياً: الفكرة القائلة بأن الدعم العام لالجئني يزداد إذا اختارت 
فكرٌة  َقبولَهم  تريد  الذين  وعدَد  األفــراَد  البلدان  حكومات 
والحق  املعرفة  له  فَمن  أبوية.  واتباع طريقة  تطاوٌل  حشوها 
ر أّي حاالت اللجوء أخطر، أو أّي األفراد حاجته أشّد إىل  أن يقرِّ
أن يكون له مستقبل آمن يف أوربا؟ ثم إن بعض مناطق النزاع 
التي تشهد أزمات الجئني شديدة قد تكون كثرية الخطورة عىل 
املوّظفني للوصول إليها لينفذوا مهام إعادة التوطني، وال ُيعرَف 
دات أم ال؟  امُلهدِّ الذين تعرتضهم أخطر  البّتة أيجدون األفراد 
ويزاد عىل ذلك أن اللجوء ليس يقترص عىل الفاّرين من النِّزاع 
املسلح أو غريه من أحوال ميكن رؤيتها واإلخبار بها يف وسائل 
يعرتضه  َمن  ُتطَلق عىل  ما  أكرث  ُتطَلق  الالجئ  فصفة  اإلعالم، 
اضطهاد سيايس، وكثرياً ما يكون موضع حدوث ذلك وكيفيته 

خفياً عن عيوننا. 

ويشتيك السياسيون أيضاً يف بعض األحيان من أن معظم طالبي 
اللجوء الذين يصلون إىل أوربا هم من الشّبان، ويقولون إن بنا 
حاجة إىل نظام جديد يركز عىل النساء واألطفال واملستضعفني 
يف  املضطرب  الجنساين  التوزيع  ليس  ذلك،  ومع  خصيىص. 
نتيجة  الالجئني، ولكن  نتيجًة التفاقية  أوربا  اللجوء يف  طالبي 
ملحاوالت التهرّب منها بردع طالبي اللجوء وجعل الوصول إىل 
أوربا متعذراً. فإذا كانت املسالك املتاحة آَمَن أو كانت هناك 
فرص لطلب الحامية أو سامت الدخول اإلنساين من الخارج، 
كّل ذلك أو بعضه، فيكاد ال يكون شكٌّ يف أن نسبة النساء أو 
األطفال أو كبار السن ستزيد. ولو كنا جادين يف أمر التوازن 
االتحاد  يف  األرسة  شمل  للمِّ  أوسع  أبواباً  لفتحنا  الجنساين 
األوريب. وإعادة التوطني أداة مهمة يف هذا املعنى أيضاً، فإمنا 
البلدان  تقبل  أن  انتقاء ميكن  نظام  م. وهي  متمِّ مسلك  هي 
نظام  نبني  أن  لكن ال ميكننا  بتاممها.  ُأرَساً  مثاًل  به  املستقبلة 
الحامية العاملي كلَّه عىل إشفاٍق عىل األفراد أكرثه من املقيمني 

يف البلدان املستقبلة.   

ثالثاً: ليس يّتضح لَِم سيؤدي التخيل عن حق اللجوء يف أوربا 
إىل وقف العبور غري النظامي الَخِطر والوفيات يف البحر؟ تجهد 
أوربا إلعادة طالبي اللجوء املرفوضني وغريهم من الذين ليس 
لهم حق قانوين يف البقاء يف االتحاد األوريب إىل بلدانهم األصلية. 
هذا يعني أنه حتى لو مل يكن للذين يصلون بطرق غري نظامية 
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حقٌّ يف طلب اللجوء أو نيله، فقد ال تزال الدول األوربية غري 
فرصة،  أوربا  يف  للبقاء  يزال  ال  دام  وما  إبعادهم.  قادرة عىل 
ترصيح  أو  اللجوء  حق  عىل  الحصول  مع  صغرية،  تكن  مهام 
يخاطرون  األشخاص  بعض  يظل  فقد  بدونهام،  أو  اإلقامة 

بحياتهم للوصول إىل هناك.

اللجوء  أنظمة  ترك  أن  األهمّية،  الرتتيب ال يف  وآخر يشٍء، يف 
اإلقليمية القامئة عىل اتفاقية الالجئني سابقٌة خطرية، ميكن أن 
تؤدي إىل سلسلة من استجابة قد ُتنِهي األمَر إىل اإلرضار بنظام 
من  اليوَم  األوريب  االتحاد  يبذله  وما  العاملي.  الالجئني  حامية 
املتاخمة ألوربا.  البلدان  أّثر يف  قد  الخارج  املنع من  جهد يف 
من  التهرب  تستطيع  أنها  الغنية  األوربية  الدول  رأت  وإذا 
األفراد  بعض  توطني  إعادة  عىل  واالقتصار  الالجئني  اتفاقية 
التها املتحوِّلة، فلم ال تفعل مثَل ذلك بلدان  عىل حسب ُمفضَّ
الصفوف األوىل يف نواحي أخرى من العامل التي هي أفقر منها؟ 
فكلام زاد عدد البلدان التي تسلك هذا املسلك زادت مسؤولية 
التي  البلدان  طلباتهم يف هذه  ومعالجة  اللجوء  طالبي  َقبول 
ما تزال ملتزمًة اإللجاَء وإبقاء حدودها مفتوحة للفاّرين. بل 
قد ينتهي بنا األمر إىل حيث ال تريد جميع البلدان إال قبول 
الالجئني املعاد توطينهم، فال تقبل من طالبي اللجوء أحداً. فإن 
انتهينا إىل مثل هذه الحال فستصبح إعادة التوطني مستحيلة 
أيضاً، ألن إعادة التوطني تعتمد عىل انتقاء الالجئني يف البلدان 

التي فروا إليها، ال يف بلدانهم األصلية. 

خامتة

إال  لنا  فليس  فاعاًل،  لالجئني  حامية  نظاَم  أردنا  فإذا  وبعد، 
واستحداث  الالجئني،  حامية  أساُس  اليوَم  عليه  عاّم  الدفاع 
طرق لتحسينه، ومثال ذلك فتح مسالك آمنة وقانونية بسامت 
مة.  الدخول اإلنساين )التأشريات اإلنسانية( أو فتح مسالك متمِّ
كبرية،  قيمة  ذات  جداً  مفيدة  حامية  أداة  التوطني  وإعادة 

العاملية.  التشارك يف املسؤولية  وال تقترص فائدتها عىل سياق 
برامج  من  اليوم  قائم  هو  ما  وتوسيع  تحسني  يجب  ولذلك 
إعادة التوطني والقبول اإلنساين أو أنظمة الرعاية الخاصة أو 
املجتمعية، واألخذ يف برامج جديدة لتقريب مزيد من األبدال 
ميكن  ال  ولكن  باألخطار.  املحفوفة  النظامية  غري  للرحالت 
طلب  يف  الحّق  ترك  لتسويغ  التوطني  إعادة  برامج  استعامل 
م، ال  اللجوء ونيله يف بلدان املقصد. إعادة التوطني نظاٌم متمِّ

يقوم مقاَم اللجوء اإلقليمي.    

 ِبرن باروِسل 
parusel@macnews.de @parusel_bernd 
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