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ــرا فيــام بعــد عــىل يــد القــوى الثوريــة املســلحة  وفندقهــا قــد ُدمِّ
لطلباتهم.2هــؤالء  اســتجابتها  مــن  الرَّْغــِم  عــىل  كولومبيــا  يف 

األشــخاص حــاالت حقيقيــة ممــن ُرِفَضــت طلبــات لجوئهــم. 

وســعياً ملنــع الظلــم الــذي يتعــرض لــه مــن ُيحرَمــون مــن 
ــداً  ــون تهدي ــم ال مُيثِّل ــن أنَّه ــِم م ــىل الرَّْغ ــانية ع ــة اإلنس الحامي
حقيقيــاً لألمــن الوطنــي يف الواليــات املتحــدة - وأنَّهــم يف الواقــع 
ــد -  ــا كتهدي ــي ُنصنفه ــها الت ــة نفس ــات اإلرهابي ــا الجامع ضحاي
يجيــز قانــون الهجــرة والجنســية لوزيــر الخارجيــة ووزيــر األمــن 
الداخــيل منــح إعفــاءات عــن أســباب عــدم قبــول األشــخاص يف 
بعــض الظــروف. ومبــا أنَّ هــذه اإلعفــاءات تقديريــة وحســب، مل 
تنجــح كثــري مــن محــاوالت التــامس النظــام القضــايئ للطعــن يف 
قــرارات وزارة األمــن الداخــيل. ويف عــام 2014، صــدرت الغالبيــة 
ــت  ــامالً تغاض ــة إج ــت 816 حال ــاءات بلغ ــن اإلعف ــى م العظم
م ملنظمــة إرهابيــة يف حالــة كان مقــدم  عــن الدعــم املــادي امُلقــدَّ
طلــب الدخــول للبــالد حــني فعــل ذلــك تحــت وطــأة التعذيــب 
أو اإلكــراه. وكان 652 إعفــاًء نصيــب مقدمــي طلــب إعــادة 
ــز  ــل الرتكي ــوء. ويف ظ ــي اللج ــاًء لطالب ــح 14 إعف ــني، وُمن التوط

عــىل عمليــة التمحيــص والفحــص والتدقيــق عــىل املهاجريــن يف 
ــس  ــرة، فلي ــأن الهج ــدة بش ــات املتح ــائد يف الوالي ــاب الس الخط
ــل  ــني قب ــادة التوط ــياق إع ــاءات يف س ــذه اإلعف ــح ه ــاً من غريب

ــالد.  ــراد إىل الب دخــول األف

ويف حالــة رفــض وزارة األمــن الداخــيل إصــدار إعفــاء بشــأن 
ــات  ــون التبع ــد تك ــة، ق ــة إرهابي ــادي ملنظم ــم امل ــألة الدع مس
أقــل حــدة بكثــري عــىل مقــدم طلــب اللجــوء قبــل دخولــه للبــالد 
ــن توجيهــه إلعــادة توطينــه يف مــكان آخــر. وإذا أخفــق  مــا مُيكِّ
طالــب اللجــوء يف الحصــول عــىل إعفــاء بحقــه بعــد دخولــه إىل 
الواليــات املتحــدة، فلــن مُيَنــح حــق الدخــول الرشعــي حتــى إن 

ــاد صحيحــة.  ــه بالتعــرض لالضطه ــت ادعاءات كان
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2.  جميع هذه الحاالت حقيقية وهي غري مختلقة لغايات التوضيح.

مامرسات األمن وإعادة التوطني
شوشانا فاين

ــد  ــادر تهدي ــول مص ــرية ح ــة كب ــرش بدرج ــم منت ــوء فه ــة س مث
ــني  ــني الالجئ ــادة توط ــات إع ــك يف مامرس ــح ذل ــاب ويتض اإلره
إذ مييــل بعــض النــاس إىل تصنيــف الالجئــني أمنيــاً يف فئــات 
ــني. ورغــم  ــات واإلرهابي ــن للقومي ــني املجرمــني العابري ــرتاوح ب ت
أنَّ حاميــة الالجئــني بحــد ذاتهــا مــن األمــور املنصــوص عليهــا يف 
القانــون الــدويل، تعتمــد إعــادة توطــني الالجئــني عــىل الســلطة 
التقديريــة لدولــة إعــادة التوطــني. ومنــذ أحــداث الحــادي عــرش 
مــن ســبتمرب، شــددت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول إعــادة 
ــة  ــر األمني ــات إدارة املخاط ــا مامرس ــية يف أوروب ــني الرئيس التوط

ــادة التوطــني.  ــار إع ــة اختي ضمــن عملي

ــه  ــذي ميثل ــؤات وُتتَّخــذ القــرارات حــول الخطــر ال وتوضــع التنب
ــم  ــة‘ ُتحــّدد مــن خــالل تراك ــة ’افرتاضي ــاًء عــىل هوي الالجــئ بن
أي تســجيالت إلكرتونيــة متاحــة حــول نشــاطات طالــب اللجــوء 
ــه وغريهــا مــن عوامــل أخــرى. وتعتمــد هــذه القــدرة  وانتامءات
ــن  ــي ال ميك ــرياً والت ــامداً كب ــة اعت ــة الحديث ــىل التقان ــة ع التنبئي
الوثــوق بهــا يف كثــري مــن األحيــان  بــل تؤثــر أساســاً عــىل فــرص 
د بهــا هــذه  تحــرك األشــخاص يف املســتقبل. والطريقــة التــي ُتحــدَّ

الهويــة عشــوائية اعتباطيــة إذ تركــز عــىل الخطــر األمنــي الــذي 
ميثلــه أي الجــئ معــنيَّ وهــذا مــا ُيغيِّــب حاجــات الالجئــني 

ــني.  ــم الجئ ــة بصفته للحامي

ــد  ــون، ال ب ــم إرهابي ــىل أنَّه ــني ع ــر إىل الالجئ ــن النظ ــدالً م فب
ــة نتيجــة تعرضهــم لإلرهــاب. وإذا  ــم للحامي مــن إدراك حاجاته
اســتمرت سياســة إغــالق الطريــق أمــام إعــادة توطــني مقدمــي 
ــح  ــىل األرج ــك ع ــع ذل ــريب، فســوف يدف ــامل الغ ــات يف الع الطلب
عــدداً مــن األشــخاص إىل اللجــوء إىل الطــرق غــري الرشعيــة بحثــاً 
عــن مــكان آمــن للعيــش فيــه. واملفارقــة أنَّ املامرســات األمنيــة 
بهــذه الطريقــة عنــد اتباعهــا ضمــن عمليــة إعــادة التوطــني هــي 
ــري  ــا يســمى بخطــر ’الهجــرة غ ــاج م نفســها ســبب مرجــح إلنت
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