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موقف الربتغال من إعادة التوطني: وجهة نظر من محيط االتحاد األورويب
لوشيو سوسا وباولو مانويل كوستا

أظهر تطور السياسات األوروبية يف السنوات األخرية إمكانية استخدام السياسات لوضع قيود حقيقية 
عىل حركة الناس وبحيث تنص عىل آلية الختيار نوع الالجئني الذين تتلقاهم بلد معينة، بتغليب مصالح 

الدول عىل الحاجات اإلنسانية.

هناك عملية تسمى إعادة النقل اإلقليمي تسعى إىل توزيع الالجئني 
القادمني مؤخراً بني مختلف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب وفقاً 
مثل  العوامل  من  متنوعاً  عدداً  االعتبار  يف  تنظر  وطنية  لحصص 
الناتج املحيل اإلجاميل للدولة وحجم السكان ومعدالت البطالة. ومبا 
مبعنى  أو  للهجرة  استجابتها  ’إخراج‘  إىل  مدة  منذ  متيل  أوروبا  أنَّ 
آخر االستجابة للهجرة خارج أراضيها، ال غرابة يف أن تبدي املفوضية 
األوروبية استعدادها الستخدام إعادة التوطني كأداة إلدارة الهجرة 
مستفيدًة من تطورات األحداث املؤخرة يف أوروبا وذلك من أجل 
تقديم سلسلة من اإلصالحات التي تسعى إىل توحيد سياسة لجوء 
نزعة  املقرتحات  هذه  عىل  ُيضَفى  ما،  ولدرجة  مشرتكة.  أوروبية 
فيدرالية عىل مستوى االتحاد األورويب سعياً للتغلب عىل الجوانب 
ذلك  أكان  سواء  بلد-  لكل  املحددة  الوطنية  واإلجرائية  القانونية 
األوروبية  الهيئات  دور  بتعزيز  الوطنية،  الالجئني  بتأسيس حصص 
مثل )مكتب دعم اللجوء األورويب) أم بإنشاء هيئات جديدة مثل 
الخارجية  الحدود  ملراقبة  األوروبية  والشواطئ  الحدود  )حرس 

املشرتكة). 

يف حالة الربتغال، مل تشهد البالد توافداً كبرياً لالجئني نسبياً ممن أعيد 
العقود  يف  إليها  اللجوء  طلبات  معظم  جاءت  إذ  هناك،  توطينهم 
األوىل يف الفرتة ما بعد االستعامر )أي بعد عام 1974) وكان أصحابها 
أفارقة خاصًة منهم األشخاص الذين كانوا يعيشون يف املستعمرات 
الربتغالية السابقة. لكنَّ األمر تغري يف العقد األخري فأصبحت طلبات 
ُتَقَدم من أعداد ثابتة ولو كانت صغرية من طالبي اللجوء  اللجوء 
من مناطق أخرى يف العامل مثل: أوكرانيا، وغينيا، وباكستان، ومايل، 
وسوريا. وقد ُسنَّ أول قانون للجوء يف الربتغال ضمن سياق عملية 
نسبياً.  وجامعاً  مفتوحاً  القانون  وكان  الثورة،  بعد  ما  الدميقراطية 
تسمى  التي  األوروبية  املجموعة  إىل  الربتغال  انضمت  وعندما 
مواءمة  أجل  من  وذلك  اللجوء  قانون  َل  ُعدِّ األورويب،  االتحاد  اآلن 
املامرسات الوطنية مع مامرسات االتحاد األورويب فأصبحت بذلك 

أكرث تقييداً يف سياساتها حول هذا املوضوع.

الالجئني،  توطني  إعادة  كانت  الربتغالية،  اللجوء  سياسة  إطار  ويف 
الفئات  دون  والعائالت  باألفراد  محددة  دامئاً  حدوثها،  ندرة  رغم 
بإعادة  برنامجاً خاصاً  ست يف عام 2006  الربتغال أسَّ األخرى. لكنَّ 
ورغم  الجئاً.  لثالثني  ثانوية  حصة  توفري  رؤية  من  منبثقاً  التوطني 

إعادة  بقيت  الالجئني،  من  الواصلني  عدد  يف  والتقلبات  التغريات 
توطني الالجئني )معظمهم من أفريقيا) ثابتة. وعىل ضوء املقرتحات 
أعلنت  الالجئني،  نقل  إعادة  حول  مؤخراً  صدرت  التي  األوروبية 
الحكومة الربتغالية عن رغبتها يف قبول 10 آالف الجئ خالفاً لكثري 
حدودها  وأغلقت  الالجئني  قبول  رفضت  التي  األعضاء  الدول  من 
أمامهم. وهذا االستعداد الذي أبدته الربتغال أمر غري اعتيادي خاصًة 
إذا ما نظرنا إىل األعداد املشمولة يف القرار وتاريخ البالد السابق يف 
هذا الصدد. فخالفاً لألحداث املشابهة يف املايض )خاصًة مع تدفق 
الالجئني من كوسوفو يف 1998، وغينيا بيساو يف 1999)، كان الرأي 
هيئات  شاركت  بل  بالالجئني،  للرتحيب  ُحِشَد  قد  الربتغايل  العام 
أهلية بتويل دور الوسيط يف الحوار للتعامل مع الدولة واملنظامت 

املحلية الراغبة يف إيواء الالجئني.

املخاوف  عن  لنا  مثاالً  الواقع  ذلك  يقدم  املنطلق،  هذا  ومن 
الرباجامتية واملصلحة الذاتية املثارة إزاء إدارة تدفق الهجرة وجذب 
املوارد البرشية وتغطية أوجه العجز السكانية التي يبدو أنها حظيت 
باألولوية عىل حساب املعايري اإلنسانية التي عادًة ما ترتبط بعملية 
أعداد  باستضافة  الربتغال  فقرار  وحاميتهم.  الالجئني  توطني  إعادة 
السياسية  الحاجات  آخر،  يشء  أي  قبل  يخدم،  الالجئني  من  كبرية 
النمو  بضعف  يتعلق  مبا  خاصًة  للربتغال  والسكانية  واالقتصادية 
االقتصادي وصايف الهجرة إليها. وما من شك يف أنَّ ابتعاد البالد عن 
تطبيق السياسيات التقييدية ومحدودية أعداد الالجئني التي قبلتها 

يف السابق له أسباب واضحة.

وعىل العموم، هناك نوع من الرباجامتية السياسية ُتَطَبُق بحثاً عن 
الذاتية ألوروبا مبا ينسجم مع سياسة  املصالح  التي تخدم  الحلول 
لالتحاد  ذلك  يسمح  وسوف  التوطني،  وإعــادة  اللجوء  يف  أوروبــا 
عىل  مناالً  أبعد  أوروبا، وجعلها  بتعزيز جدرانها وتحصني  األورويب 

الالجئني طالبي اللجوء. 
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