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نظرة تحليلية

ر  ر بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال تعبَّ بيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ال ُتعبَّ
عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 



الدكتورة سيلفيا كولمبو 

األوســط  والشــرق  المتوســط  األبيــض  البحــر  دول  برنامــج  فــي  أول  باحــث  هــي  كولمبــو  ســيلفيا  الدكتــورة 
يغطــي  الصفــة  وبهــذه  رومــا.  فــي   Istituto Affari Internazionali (IAI( الدوليــة  الشــؤون  معهــد  فــي 
مجــال عملهــا التعــاون بيــن الــدول األوروبيــة ودول البحــر األبيــض المتوســط والعالقــات عبــر األطلســي فــي 
منطقــة البحــر األبيــض المتوســط، وتكتــب أيضــًا عــن الشــؤون السياســية المحليــة واإلقليميــة فــي العالــم 
العربــي. وتشــمل اهتماماتهــا البحثيــة كذلــك العالقــات بيــن االتحــاد األوروبــي ودول مجلــس التعــاون لــدول 
 الخليــج العربيــة. وحصلــت الدكتــورة ســيلفيا علــى درجــة الدكتــوراه فــي النظــم السياســية المقارنــة مــن جامعــة
 Scuola Normale Superiore of Pisa ودرجــة الماجســتير فــي دراســات الشــرق األدنــى واألوســط مــن 

كليــة الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة )SOAS) فــي لنــدن.

ملخص

بــرزت الهجــرة مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا باعتبارهــا أكبــر تحــدي يواجــه االتحــاد األوروبــي فــي  	•
والعشــرين. الحــادي  القــرن  مــن  الثانــي  الِعقــد 

الخالفــات والتوتــرات الناتجــة عــن تبايــن وجهــات النظــر حــول كيفيــة التعامــل مــع ظاهــرة الهجــرة تهــدد الوحــدة  	•
الداخليــة لالتحــاد األوروبــي وتماســكه، وتســاعد فــي تأجيــج الروايــات التــي تتحــدث عــن تفــكك االتحــاد األوروبــي.

بالقــدر الــذي تكــون فيــه التدفقــات الحاليــة للهجــرة والالجئيــن ناتجــة عــن ظــروف هيكليــة وطارئــة فــي البلــدان منبــع  	•
الهجــرة، فمــن اليســير أن نفتــرض أنهــا ال تختلــف عــن الموجــات المتزايــدة مــن الهجــرة علــى مســتوى العالــم.

موجــات الهجــرة الحاليــة ذات طبيعــة مختلطــة. ففــي عالــم اليــوم الــذي تنتشــر فيــه العولمــة، نجــد أن هــذا التدفــق  	•
للهجــرة تتزايــد درجــة تعقيــده ودوافعــه السياســية وتتناقــص المعالــم المميــزة لــه مــن الناحيــة القانونيــة، ممــا يمثــل 

الــة للتعامــل معــه. عقبــة أمــام صياغــة سياســات فعَّ

الحــادي  القــرن  فــي  الهجــرة  ظاهــرة  تعقيــد  مــع  تامــًا  توافقــًا  األوروبيــة  الخارجيــة  الهجــرة  سياســات  تتوافــق  ال  	•
والعشــرين، ويبــدو أنهــا تقــوم علــى صــورة مبســطة بعــض الشــيء لنمــوذج “للهجــرة” يقــوم علــى العديــد مــن 
َماِت الجامــدة. ويهيمــن المنظــور األمنــي ذو التوجهــات القوميــة علــى السياســات الخاصــة بالهجــرة، وتركــز  اْلُمَســلَّ

هــذه السياســات علــى تصديــر السياســات األوروبيــة للتعامــل مــع الهجــرة إلــى الخــارج. 

تمخــض هــذا المنهــج األوروبــي القائــم علــى تصديــر المشــكلة للخــارج والتعامــل األمنــي معهــا عــن عــدد مــن  	•
ــا التــي  ــار الســلبية، حيــث زاد التدهــور األمنــي واالضطــراب فــي دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي اآلث

يعتمــد عليهــا االتحــاد األوربــي فــي التعامــل مــع تدفــق المهاجريــن.

يلقــي المنهــج األوروبــي الحالــي حمــاًل ثقيــاًل علــى كاهــل دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والتــي  	•
تعانــي فــي الغالــب مــن هشاشــة أوضاعهــا، وفــي الوقــت نفســه فــإن اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا ضــد شــبكات 
تهريــب المهاجريــن هــي مؤشــر علــى الســيطرة المتناميــة للقبضــة األمنيــة علــى االســتجابة األوروبيــة لظاهــرة 

الهجــرة.

ال يبــدو أن طريقــة التعامــل مــع الالجئيــن وطالبــي اللجــوء علــى أراضــي دول االتحــاد األوروبــي، وكذلــك فــي الــدول  	•
التــي يعتمــد عليهــا االتحــاد فــي سياســات تصديــر ظاهــرة الهجــرة للخــارج، تتماشــى مــع القيــم التــي ينــادي بهــا 

الخــارج. أو  الداخــل  فــي  ســواء  عامــة  بصفــة  األوروبــي  االتحــاد 

ال يقتصــر الجــدل حــول اتفاقيــة الهجــرة بيــن االتحــاد األوروبــي وتركيــا، والتــي تــم التوقيــع عليهــا فــي مــارس 2016،  	•
علــى الجوانــب القانونيــة والسياســية، ولكنهــا تعرضــت أيضــًا لعــدة انتقــادات نظــرًا لعجزهــا عــن توفيــر الحــد األدنــى 

مــن معاييــر الحمايــة اإلنســانية للمهاجريــن. 
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تفاصيل الموضوع 
َجَذبــت الزيــادة الحــادة فــي عــدد الالجئيــن الذيــن يطلبــون اللجــوء للــدول 
األوروبيــة فــي 2015 مقارنــة بالســنوات الماضيــة االتحــاد األوروبــي إلــى 
قلــب األزمــة الدوليــة المتعلقــة بالهجــرة ألســباب إنســانية، وأجبــرت االتحــاد 
علــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة. ومــع هــذا فــإن االتحــاد األوروبــي لــم يقــدم 
أفــكارًا كافيــة حــول أفضــل الســبل للتعامــل مــع ظاهــرة الهجــرة، واعتمــد 
فــي معظــم األحــوال علــى رد الفعــل والمواقــف القائمــة علــى توجهــات 
وحســب  األوروبــي  االتحــاد  علــى  ذلــك  تداعيــات  تقتصــر  وال  قوميــة. 
وإنمــا يؤثــر أيضــًا علــى االســتقرار/زعزعة االســتقرار فــي منطقــة الشــرق 

أفريقيــا. وشــمال  األوســط 

آخــر  الدبلوماســية  أكاديميــة  مــن  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تســتعرض 
الخارجيــة  الهجــرة  تجــاه  األوروبــي  االتحــاد  سياســة  فــي  المســتجدات 
لالتحــاد  الخارجيــة  السياســات  مجمــل  مــع  وانســجامها  توافقهــا  ومــدى 
واإلغاثــة  واألمنيــة  الخارجيــة  السياســات  ذلــك  فــي  بمــا  األوروبــي، 
اإلنســانية والمســاعدات التنمويــة، وإدارة الصراعــات وتســويتها. وتتنــاول 
والمهاجريــن  الهجــرة  تدفــق  التحديــد  وجــه  علــى  التحليليــة  النظــرة  هــذه 
مــن دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا واتجاههــم نحــو دول 
االتحــاد األوروبــي. وال تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة الخــوض فــي التحديــات 
التــي تســببها تدفقــات الهجــرة فــي داخــل منطقة الشــرق األوســط وشــمال 

التدفقــات1.  هــذه  معظــم  باألحــرى  أو  أفريقيــا 

يتنــاول  األول  القســم  التالــي:  النحــو  علــى  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تســير 
فــي  والالجئيــن  المهاجريــن  تدفــق  ظاهــرة  لفهــم  النظــري  اإلطــار 
المفاهيــم  مــن  بعضــًا  القســم  هــذا  ويعــرض  والعشــرين.  الحــادي  القــرن 
المجــال  بهــذا  المختصــة  الدراســات  فــي  الــواردة  األساســية  والتعريفــات 
والتــي يســتخدمها عــادًة المشــتغلون فــي إطــار منظمــة األمــم المتحــدة. 
ــم سياســة االتجــاه األوروبــي تجــاه الهجــرة  القســم الثانــي يســتعرض وُيقيَّ
أو علــى نحــو أدق مجموعــة األدوات واإلســتراتيجيات التــي أصبحــت جــزءًا 
مــن منهــج االتحــاد األوروبــي فــي التعامــل مــع الهجــرة الخارجيــة والتنقــل. 
وفــي الختــام، يبيــن موجــز السياســات الحالــي بعــض التداعيــات لهــذا األمــر 

الخارجيــة. وعالقاتــه  األوروبــي  االتحــاد  علــى  بُرمتــه 

ما أهمية الموضوع؟

فــي عالــم اليــوم الــذي تنتشــر فيــه العولمــة، أصبحــت التركيبــة الداخليــة  	• 
للهجــرة أكثــر تعقيــدًا وأقــل وضوحــًا حيــث يمتــزج المهاجــرون ألســباب    
هــذه  وتمثــل  المهاجريــن.  مــن  وغيرهــم  الالجئيــن  مــع  اقتصاديــة    
الــة  “التدفقــات مــن الهجــرة المختلطــة” عقبــة أمــام صياغــة سياســات فعَّ   

للتعامل مع الهجرة.  
 

فــي  المثــال  ســبيل  علــى  األوروبــي  االتحــاد  دول  بيــن  التبايــن  يتســبب  	• 
كل  واختــالف  فيهــا  المرغــوب  أو  الفعليــة  الصافيــة  الهجــرة  معــدالت    
دولــة فــي تفســير االلتزامــات الملقــاة علــى عاتقهــا فــي توتــرات حــادة    
بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي وظهــور توجهــات متضــادة    
النظــام  تفــكك  عــن  تتحــدث  التــي  الروايــات  يغــذي  ممــا   بينهــا  فيمــا    

األوروبي.  

يلقــي المنهــج األوروبــي الحالــي حمــاًل ثقيــاًل علــى كاهــل دول منطقــة  	• 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والتــي تعانــي فــي الغالب من هشاشــة    
أوضاعهــا، وفــي الوقــت نفســه فــإن اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا ضــد    
شــبكات تهريــب المهاجريــن هــي مؤشــر علــى الســيطرة المتنامية للقبضة    
الِعقــد  فــي  الهجــرة  لظاهــرة  األوروبيــة  االســتجابة  علــى  األمنيــة    

الماضي.  

حقائق وأرقام عن ظاهرة الهجرة على 
مستوى العالم

تبيــن المؤشــرات أن هنــاك تناميــًا فــي تدفــق الهجــرة بصفــة عامــة علــى 
ر معهد سياســات الهجرة )MPI) أن الهجرة تضاعفت  مســتوى العالم. وذكَّ
بأكثــر مــن ثالثــة أمثالهــا منــذ 1960، حيــث ارتفعــت مــن 77 مليــون آنــذاك 
إلــى مــا يقــرب مــن 244 مليــون فــي 22015.  ويتبايــن حجــم حركــة الهجــرة 
علــى المســتوى الدولــي علــى حســب مــا إذا كانــت موجــات الهجــرة ناتجــة 
عــن أســباب اقتصاديــة أو أســباب أمنيــة بالرغــم مــن صعوبــة الفصــل الجامــع 

المانــع بيــن كلتــا المجموعتيــن مــن األســباب فــي معظــم األحيــان.

وتجــدر المالحظــة إلــى أن عــدد الذيــن يجبــرون علــى النــزوح يمثلــون نســبة 
تتزايــد زيــادًة مســتمرًة بيــن المهاجريــن علــى مســتوى العالــم. وزادت نســبة 
الســكان المشــردين قســرًا علــى مســتوى العالــم زيــادًة حــادًة فــي الِعقديــن 
لتصــل   1996 فــي  شــخص  مليــون   37.3 مــن  ارتفعــت  حيــث  الماضييــن 
إلــى 65.3 مليــون شــخص فــي 2015 بنســبة زيــادة قدرهــا 75 بالمئــة3.  
المأســاوية  اإلنســانية  القصــص  علــى  عــالوة   - األرقــام  هــذه  ولفتــت 
التــي يعيشــها أصحابهــا - االنتبــاه مجــددًا إلــى موضــوع حريــة التنقــل ككل 

وتحديــدًا حركــة المهاجريــن والالجئيــن علــى مســتوى العالــم.

فمــا يكمــن وراء هــذه األرقــام هــي قصــص لالجئيــن ونازحين داخليــًا وطالبي 
لجــوء تتزايــد أعدادهــم ببــطء وثبــات نتيجــة للصراعــات والقمــع المقتــرن 
المتحــدة  األمــم  مفوضيــة  تقديــرات  وتبيــن  االســتقرار.  وَضْعــف  بالعنــف 
و40.8  الجــئ  مليــون  هنــاك 21.3  كان  أنــه  الالجئيــن  لشــؤون  الســامية 
مليــون نــازح داخليــًا و3.2 مليــون طالــب لجــوء فــي نهايــة عــام 42015.  

هنــاك بعــض الجنســيات أكثــر تأثــرًا علــى وجــه التحديــد بالنــزوح والتشــريد 
قســرًا. فأكثــر مــن نصــف )54 بالمئــة) مــن عــدد الالجئيــن علــى مســتوى 
العالــم ينتمــون إلــى ثــالث دول فقــط وهــي: الجمهوريــة العربيــة الســورية 
مليــون).   1.1( والصومــال  مليــون)   2.7( وأفغانســتان  مليــون)   4.9(
وتحظــى الحالــة الســورية بأهميــة خاصــة وذلــك فــي ضــوء الصــراع الدائــر 
هنــاك باعتبــاره الســبب الرئيــس للتدفــق المســتمر لالجئيــن، عــالوة علــى 
تداعيــات هــذه األزمــة علــى سياســة الهجــرة الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي. 
وبالرغــم ممــا ســبق، فــإن ذلــك ال يجــب أن يخفــي الحقيقــة التــي تقــول بــأن 
معظــم تدفقــات الهجــرة ذات طبيعيــة أفقيــة أي مــن الشــرق إلــى الغــرب 
وليســت بيــن الشــمال والجنــوب، وأن معظــم النازحيــن والمشــردين يظلــون 

ــور. فــي منطقــة المنبــع / العب

تكوين تصور عن الهجرة في القرن الحادي 
والعشرين

ُيظِهــر.  ممــا  أكثــر  يخفــي  عامــٍة  بصفــة  الهجــرة  تدفــق  عــن  التحــدث  إن 
فمــن الســمات المميــزة لتدفقــات الهجــرة التــي تؤثــر علــى دول االتحــاد 
الهجــرة  لهــذه  المختلطــة  الطبيعــة  هــي  الحاضــر  الوقــت  فــي  األوروبــي 
)انظــر المربــع 1). حيــث يمتــزج النــاس الذيــن يبحثــون عــن فــرص اقتصاديــة 
أفضــل مــع هــؤالء الذيــن يفــرون مــن بلدانهــم هربــًا مــن الصراعــات والعنــف. 
ومــرة ثانيــًة، فــإن الحالــة الســورية هــي دليــل علــى هــذا الوضــع وحقيقــة أن 
جــزءًا كبيــرًا مــن المشــردين والنازحيــن يظلــون فعــاًل فــي دولهــم كنازحيــن 
مفوضيــة  نشــرتها  التــي  اإلحصائيــات  آلخــر  وطبقــًا  داخليــًا.  ومشــردين 
أن  تبيــن  التقديــرات  فــإن  الالجئيــن،  لشــؤون  الســامية  المتحــدة  األمــم 
هنــاك عــددًا وقــدره 8.7 مليــون شــخص قــد نزحــوا داخليــًا فــي ســوريا فــي 
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يتحــدث الباحثــون والمشــتغلون فــي هــذا المجــال علــى حــد الســواء منــذ 
ســنوات عــن الهجــرة علــى أســاس تصنيفهــا إلــى فئــات “إمــا....أو” حيــث 
تميــل تجــارب األشــخاص عــادًة إلــى إدراجهــا ضمــن تعريفــات مقابلــة لبعضهــا 
ألســباب  المهاجريــن  أو  سياســية  ألســباب  )المهاجريــن)  مثــل  البعــض 
عائالتهــم  مــع  الشــمل  لــم  عــن  يبحثــون  الذيــن  األشــخاص  أو  اقتصاديــة 
فــي بلــد الهجــرة )والذيــن قــد ينظــر إليهــم باعتبارهــم حالــة خاصــة بالرغــم من 
أنــه يتــم تصنيفهــم فــي الغالــب ضمــن ثنائيــة الهجــرة ألســباب سياســية/
الهجــرة ألســباب اقتصاديــة)6.  ومــع ذلــك فــإن هــذا التصنيــف يتجاهــل 
حقيقــة أنــه فــي عالــم اليــوم الــذي تنتشــر فيــه العولمــة، أصبحــت التركيبــة 

الداخليــة للهجــرة أكثــر تعقيــدًا وأقــل وضوحــًا.

وتــزداد أســباب الهجــرة تنوعــًا يومــًا بعــد يــوم ومــن بينهــا الضغــوط علــى 
المــوارد البيئيــة ونــدرة الميــاه والغــذاء وعجــز الــدول عــن القيــام بوظائفهــا 
المظالــم  مثــل  التقليديــة  الهجــرة  عوامــل  علــى  عــالوة  األساســية 
العمــل  فــرص  توفــر  عــدم  أو  والبطالــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
الهجــرة  تجــارب  وتمتــد  بالعنــف.  المقتــرن  والقمــع  والصراعــات  الالئقــة 
لتشــمل مجموعــة متنوعــة مــن الظواهــر ومــن ثــم تجعــل بعــض األشــخاص 
يكتســبون أوضاعــًا قانونيــة مختلفــة فــي كل جــزء مــن رحــالت الهجــرة التــي 

بالمخاطــر.  ومحفوفــة  للغايــة  طويلــة  غالبــًا  تكــون 

بجانــب ذلــك فــإن االرتفــاع المفاجــئ فــي تدفــق الهجرة وتسييســها، والذي 
يرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بظاهــرة العولمــة والســخط تجاههــا وكذلــك انتشــار 
تقنيــات االتصــال الفــوري، جعلــت ظاهــرة الهجــرة تفقــد طابعهــا الفــردي 
تدريجيــًا ويتزايــد اشــتراك المجتمعــات فــي الــدول منبــع الهجــرة مــع الســكان 
الموجوديــن فــي مناطــق العبــور ومناطــق المقصــد النهائــي للمهاجريــن7. 

ومــن بيــن التداعيــات أيضــًا العجــز عــن تكويــن صــورة مالئمــة عــن الطبيعــة 
ســليمة  سياســات  صياغــة  صعوبــة  ثــم  ومــن  الهجــرة  لظاهــرة  المعقــدة 
للتعامــل معهــا. وحتــى اآلن، فــإن صياغــة وتنفيــذ اأُلطــر القانونيــة وتلــك 
الخاصــة بسياســات التعامــل مــع الهجــرة تقــع فــي معظمهــا علــى عاتــق 
وتنهــض  للمهاجريــن.  دخــول  نقطــة  أول  تكــون  التــي  األوروبيــة  الــدول 
هــذه الــدول بهــذه المهــام علــى أســاس اإلطــار القانونــي الدولــي القــوي 
مــع  للتعامــل  الالزمــة  المعاييــر  مــن  األدنــى  الحــد  يضــع  والــذي  نســيبًا 
ــرد فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة  المهاجريــن وطالبــي اللجــوء بحســب مــا ي

  .81951 لعــام  الالجئيــن  بوضــع  الخاصــة 

إن اختــالل التــوازن بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي يلقــي أعبــاًء 
غيــر متوازنــة علــى عاتــق الدولــة الُمســتقِبلة بشــأن التعامــل مــع الهجــرة، 
وفــي الوقــت نفســه فإنــه يتــرك الــدول منبــع الهجــرة تعانــي مــن مشــكالت 
منهــا هجــرة العقــول وضعــف القــدرة علــى تحقيــق النمــو االقتصــادي9.  
وتتحمــل الطريقــة التــي يتــم مــن خاللهــا صياغــة سياســات الهجــرة فــي 
الــدول مقصــد الهجــرة فــي االتحــاد األوروبــي قــدرًا ال يســتهان بــه مــن 

غالبيــة  صياغــة  يتــم  حيــث  التــوازن.  فــي  االختــالل  هــذا  عــن  المســؤولية 
هــذه السياســات مــن منظــور أمنــي، والهــدف الرئيــس لهــا هــو تقليــل عــدد 
المهاجريــن ونقــل عــبء التعامــل مــع ظاهــرة الهجــرة إلــى الــدول منبــع 

الهجــرة ودول العبــور10.  

إنشــاء  الماضييــن  الِعقديــن  مــدار  علــى  األوروبــي  االتحــاد  اســتطاع  لقــد 
للســيطرة  التصــدي  عــن  عجــز  ولكنــه  الهجــرة  إلدارة  معقــد  نظــام 
للهجــرة  واألمنيــة  القانونيــة  األبعــاد  علــى  االتحــاد  لــدول  الوطنيــة 
تجــاه  األوروبــي  االتحــاد  سياســة  باســم  عــادًة  إليــه  ُيشــار  ومــا  واللجــوء. 
السياســات  مــن  معقــدة  مجموعــة  الواقــع  فــي  هــو  الخارجيــة  الهجــرة 
واألدوات المختلفــة القائمــة علــى سلســلة مــن المقومــات التــي بــدأت فــي 
الظهــور فــي المجــال العــام األوروبــي فــي أواخــر الســبعينات مــن القــرن 

الماضــي11.  

يتطابــق الركــن األول مــع قــراءة بالغــة البســاطة لظاهــرة الهجــرة، ممــا  	• 
دفــع االتحــاد األوروبــي إلــى تصويــر ظاهــرة الهجــرة والتعامــل معهــا علــى    
أســاس افتراضــات ثنائيــة وهــي الهجــرة الشــرعية والهجــرة غيــر الشــرعية    

والهجرة الطوعية والهجرة القسرية.  

عامــًة  بصفــة  والتنقــل  الهجــرة  إلــى  النظــر  علــى  الثانــي  الركــن  يقــوم  	• 
باعتبارهــا َنِقيضــًا للحالــة الطبيعيــة للبشــر الذيــن يفتــرض فيهــم االســتقرار    
فــي مــكان مــا، ومــن ثــم فــإن الهجــرة ينبغــي منعهــا واتخــاذ مــا يلــزم    

لَصّدها12.    

يقــوم الركــن الثالــث - والــذي يعتبــر لصيقــًا بحقيقــة طغيــان المنظــور  	• 
الخارجيــة”  “الحــدود  مفهــوم  علــى   - الهجــرة  قضيــة  علــى  األمنــي    
باعتبارهــا عنصــرًا رئيســيًا فــي فهــم اســتجابة االتحــاد األوروبــي للهجــرة    

من حيث تصدير السيطرة عليها إلى الخارج.  

ينبغــي إعــادة النظــر فــي المــدى الــذي تســهم بــه هــذه األركان والمقومــات 
األوروبــي  لالتحــاد  ومتماســكة  متكاملــة  سياســة  صياغــة  فــي  الثالثــة 
تجــاه الهجــرة الخارجيــة. وقــد أصبــح هــذا العجــز واضحــًا علــى وجــه التحديــد 
فــي ضــوء تأثيــر تدفقــات الهجــرة الحاليــة التــي تنبــع مــن منطقــة الشــرق 
تقييــم  التالــي  القســم  يتنــاول  منهــا.  تعبــر  أو  أفريقيــا  وشــمال  األوســط 
الجوانــب المختلفــة لسياســة االتحــاد األوروبــي تجــاه الهجــرة الخارجيــة أو 

.2011 منــذ  الهجــرة”  “سياســات  باألحــرى 

موجات الهجرة الحالية وتأثيرها على االتحاد 
األوروبي

الهجــرة فــي الوقــت الحاضــر هــي ظاهــرة عامــة وال يمكــن التعامــل معها إال 

المربع األول: ما المقصود بـ “تدفقات الهجرة المختلطة”؟  

ــف تدفــق الهجــرة المختلطــة بأنــه “انتقــال عــدد مــن األشــخاص معــًا بطريقــة غيــر شــرعية عــادًة باســتخدام نفــس الطــرق ونفــس وســائل التنقــل  ُيوصَّ
ولكــن ألســباب مختلفــة. واألشــخاص الذيــن يتنقلــون ضمــن هــذه الموجــات المختلطــة تتبايــن احتياجاتهــم وخلفياتهــم، وقــد يكــون مــن بينهــم طالبــو 

لجــوء والجئــون وأشــخاص تعرضــوا لإلتجــار بالبشــر، وأطفــال بــدون ُمراِفق/أطفــال انفصلــوا عــن عائالتهــم، ومهاجريــن غيــر شــرعيين”.  

ويترتــب علــى هــذا الخليــط أن هنــاك فئــات مختلفــة مــن األشــخاص المعرضيــن للخطــر والذيــن تختلــف دوافعهــم وطموحاتهــم وأوضاعهــم القانونيــة 
يشــتركون فــي اســتخدام نفــس الطــرق وغالبــًا مــا يكونــون هدفــًا للمتاجريــن بالبشــر أو يعتمــدون علــى عصابــات إجراميــة للوصــول إلــى أماكــن آمنــة. 
وعندمــا ننظــر إلــى هــؤالء المهاجريــن مــن زاويــة الســلطات المختصــة التــي يصــل إليهــا المهاجــرون فــي دول االتحــاد األوروبــي، فــإن موجــات الهجــرة 

المختلطــة ينتــج عنهــا تحديــات حقيقيــة ومعقــدة مــن حيــث ضــرورة التعامــل مــع كل فئــة علــى حــدة وبمــا يتناســب مــع وضعهــا.

See UNHCR, Refugee Protection and Mixed Migration: the 10-Point Plan in Action , December 2012, p. 291 and Paola 
Monzini, Nourhan Abdel Aziz and Ferruccio Pastore, The Changing Dynamics of Cross-border Human Smuggling and 
Trafficking in the Mediterranean, Rome, IAI, October 2015, available at: 
http://www.iai.it/sites/default/files/newmed_monzini.pdf
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النقطــة  وهــذه  شــاملة.  لرؤيــة  طبقــًا  الجميــع  بيــن  التعــاون  خــالل  مــن 
فــإن  المبــدأ  حيــث  فمــن  األوروبــي.  لالتحــاد  بالنســبة  خاصــة  أهميــة  لهــا 
المــدى الــذي تشــترك فيــه الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي فــي 
اســتخدام مــكان مشــترك ومؤسســات مشــتركة وإطــار قانونــي مشــترك 
فريــد مــن نوعــه فــي العالــم، ويعنــي أن هنــاك حاجــة َحِقيِقّيــة للتعــاون بيــن 

الــدول األعضــاء فــي صياغــة وتنفيــذ سياســة الهجــرة الخارجيــة لالتحــاد. 

ولمــا كانــت حريــة التنقــل لألشــخاص داخــل الــدول األعضــاء فــي االتحــاد 
ولنجــاح  المشــترك  األوروبــي  للمشــروع  أساســية  ركيــزة  هــي  األوروبــي 
الســوق األوروبيــة الموحــدة، فــإن قضيــة الهجــرة ال يمكــن التعامــل معهــا 
الوقــت  فــي  ككل.  األوروبــي  االتحــاد  مســتوى  علــى  إال  ــااًل  فعَّ تعامــاًل 
نفســه فــإن االتحــاد األوروبــي يعتــرف - علــى األقــل علــى الــورق - بــأن 
التعامــل مــع ظاهــرة الهجــرة ال بــد أن يقــوم علــى منهــج شــامل ومتكامــل 
وإدارة  واللجــوء  الهجــرة  تجــاه  االتحــاد  فــي  األعضــاء  الــدول  جانــب  مــن 
الحــدود الخارجيــة. وبعبــارة أخــرى فــإن االتحــاد يقــر بأهميــة تنظيــم وإدارة 
السياســات الخاصــة بهــذا الموضــوع علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي ككل، 
تنســيق  اتجــاه  فــي  السياســات  مختلــف  تصــب  أن  ضــرورة  علــى  عــالوة 
المبــادرات التــي يتــم تنفيذهــا علــى األصعــدة الداخليــة والخارجيــة وعلــى 

حــدود االتحــاد األوروبــي13.    

َبيــَد أن الممارســة الفعليــة أكثــر فوضويــة بكثيــر مــن األفــكار المطروحــة. 
فالمشــاغل وأجنــدات العمــل الوطنيــة للــدول األوروبيــة تميــل إلــى القضــاء 
علــى إمكانيــة صياغــة سياســة أوروبيــة مشــتركة وحقيقيــة تجــاه الهجــرة 
تحديــات  األوروبــي  االتحــاد  دول  مــن  دولــة  كل  تواجــه  حيــث  الخارجيــة. 
عديــدة وفــي بعــض األحيــان متمايــزة عــن الــدول األخــرى فيمــا يتعلــق 
بالهجــرة الدوليــة. علــى ســبيل المثــال فــإن الــدول فــي جنــوب أوروبــا ومنهــا 
اليونــان وإيطاليــا ومالطــة وإســبانيا أو الــدول الواقعــة فــي الشــرق ومنهــا 
المجــر وســلوفينيا تواجــه تحديــات مختلفــة تمامــًا مقارنــًة بالــدول األعضــاء 
ــرًا عــن  ــا والتــي تبعــد كثي فــي االتحــاد األوروبــي الواقعــة فــي وســط أوروب

نقــاط الدخــول األساســية للمهاجريــن إلــى االتحــاد األوروبــي. 

توتــرات  األوروبــي  االتحــاد  فــي  األعضــاء  الــدول  بيــن  التبايــن  عــن  ونتــج 
حــادة، وتوجهــات تدفعهــم للمضــي فــي اتجاهــات مختلفــة عــن بعضهــم 
البعــض. وربمــا مــا يبــدو أكثــر وضوحــًا مــن أزمــة منطقــة اليــورو )باســتثناء 
خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد علــى األرجــح) هــو أن تأثيــر مشــاهدة الجــدران 
واألســوار ُتقــام بيــن دول االتحــاد األوروبــي يســاعد فــي تغذيــة الروايــات 
التــي تتحــدث عــن تفــكك النظــام األوروبــي. علــى مــدار الســنوات القليلــة 
الماضيــة، أحــدث ذلــك شــقاقًا حــادًا بعــض الشــيء بيــن الــدول التــي تقــع 
فــي قلــب المشــكلة والــدول التــي تقــع علــى هامــش األزمــة فــي االتحــاد 
األول  االســتجابة  خــط  علــى  تقــع  التــي  الــدول  بيــن  وتحديــدًا  األوروبــي 
ــا  لموجــات الهجــرة القادمــة مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
مــع  )بحريــة)  ناعمــة  أو  )بريــة)  صلبــة  بحــدود  تشــترك  ال  التــي  والــدول 

دول المنبــع أو المــرور العابــر للهجــرة. 

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، يبــدو جليــًا يومــًا بعــد يــوم أن الشــبكات اإلجراميــة 
مؤسســات  مــن  كل  قــدرة  تقــوض  البشــر  فــي  اإلتجــار  عصابــات  ومنهــا 
الســيطرة  علــى  فيــه  األعضــاء  الــدول  ومؤسســات  األوروبــي  االتحــاد 
الحــدود  وعبــر  األوروبــي  االتحــاد  حــدود  بامتــداد  الهجــرة  موجــات  علــى 

االتحــاد.  فــي  األعضــاء  الــدول  بيــن  الداخليــة 

ضرورة تحقيق التناغم واالنسجام بين أدوات 
السياسات الداخلية والخارجية 

فــي  األوروبــي  لالتحــاد  الخارجيــة  الهجــرة  سياســة  عــن  نتحــدث  عندمــا 
األوســط  الشــرق  منطقــة  مــن  لألشــخاص  الحاليــة  التنقــالت  أعقــاب 
وشــمال أفريقيــا وخارجهــا، فــإن النقطــة الثانيــة للتحليــل هــي المجموعــة 
الواســعة مــن األدوات الالزمــة إلدارة ظاهــرة الهجــرة. فالهجــرة بــال جــدال 
إحــدى قضايــا السياســات التــي تبنــي وُتظِهــر نقــاط التقاطــع بيــن األبعــاد 

السياســات14.  لصياغــة  والخارجيــة  الداخليــة 
لقــد قضــت الموجــات الحاليــة مــن العولمــة علــى فكــرة وجــود أي تمييــز 
و”الخارجيــة”.  “الداخليــة”  والسياســات  اآلليــات  بيــن  المعالــم  واضــح 
ويصــدق هــذا القــول علــى نطــاق واســع مــن المجــاالت بدايــة مــن التنميــة 
المســتدامة وأمــن الطاقــة وتدابيــر مواجهــة تغيــر المنــاخ وحتــى سياســات 
تراعــي  سياســات  صياغــة  بالضــرورة  يســتدعي  ممــا  اإلرهــاب،  مكافحــة 
الظــروف داخــل حــدود أي طــرف دولــي معيــن وخارجهــا. وال يوجــد مــكان 
فــي العالــم تتضــح فيــه المقارنــة بيــن األبعــاد الداخليــة والخارجيــة أكثــر مــن 
القــرار  اتخــاذ  لجهــات  المركــب  النظــام  أن  حيــث  األوروبــي،  االتحــاد  حالــة 
وصياغــة السياســات فــي االتحــاد يشــمل المســتويات الوطنيــة ومســتوى 
الــدول.  مســتوى  يفــوق  الــذي  والمســتوى  الحكومــات  بيــن  العالقــات 

سياســات  أي  صياغــة  يمكــن  فــال  تحديــدًا  الهجــرة  عــن  نتحــدث  وعندمــا 
فعالــة بــدون وضــع منهــج شــامل ومتكامــل يقــوم علــى الجمــع بيــن األبعــاد 
االســتجابة  نطــاق  يتجــاوز  أن  بــد  ال  ذلــك،  بجانــب  والداخليــة.  الخارجيــة 
المنظــور  عليــه  يهيمــن  الــذي  الحالــي  العمــل  إطــار  الهجــرة  لظاهــرة 
األمنــي حتــى اآلن. فمــن جانــب، يســتلزم ذلــك تحقيــق التناغم والتكامل بين 
سياســات اللجــوء والســيطرة علــى الحــدود والهجــرة الخارجيــة. ومــن جانــب 
آخــر، فإنــه البــد مــن تفســير السياســات الداخليــة )نظــام التأشــيرات، ونظــام 
وسياســات  أخــرى)  دول  إلــى  الالجئيــن  وإعــادة  الالجئيــن،  ونقــل  اللجــوء، 
وتبــادل  وحمايتهــا،  الحــدود  علــى  )الســيطرة  الحــدود  علــى  الســيطرة 
الخارجيــة  )السياســة  الخارجيــة  والسياســات  االســتخباراتية)  المعلومــات 
الصراعــات  وإدارة  التنمــوي،  والتعــاون  اإلنســانية  واإلغاثــة  واألمنيــة، 

الهجــرة. تجــاه  وديــة  لطريقــة  طبقــًا  عامــٍة  بصفــة  وتســويتها) 

غيــر  بحجمهــا  للهجــرة  الحاليــة  الموجــات  مــع  التعامــل  أن  ذلــك  ويعنــي 
رؤيــة  صياغــة  بــدون  ينجــح  أن  يمكــن  ال  المعقــدة  وطبيعتهــا  المســبوق 
السياســات  كافــة  مــن  االســتفادة  مــع  األبعــاد  ومتعــددة  متكاملــة 
علــى  الهجــرة  ظاهــرة  معالجــة  الســتمرار  للتصــدي  المتاحــة  واألدوات 
تحقيــق  ويضمــن  ذلــك  ويشــمل  والخارجــي.  الداخلــي  المحــور  أســاس 
والسياســات  والدبلوماســية  الخارجيــة  السياســة  بيــن  والتنســيق  الترابــط 
والتنميــة  والتجــارة  اإلنســانية  المســاعدات  مــن  كل  وسياســات  األمنيــة 
وفــرص العمــل والثقافــة والتعليــم والتدريــب والمنــاخ والطاقــة. وهــذه 
مهمــة ثقيلــة ومتشــعبة علــى االتحــاد األوروبــي فــي ظروفــه السياســة 
االســتقطاب  مــن  المزيــد  تســبب  أن  ويمكــن  الحاليــة،  واالقتصاديــة 
ذات  وفــي  االتحــاد.  فــي  األعضــاء  الــدول  بيــن  السياســي  واالنقســام 

منهــا. مفــر  ال  مهمــة  فإنهــا  الوقــت، 

النقطــة الثالثــة التــي تنبــع مــن النظــر إلــى الهجــرة باعتبارهــا ظاهــرة عالميــة 
هــي أنــه بــداًل مــن التركيــز علــى أي “جــزء” بمفــرده فــي رحلــة المهاجريــن 
- ســواء كان هــذا الجــزء هــو دولــة المنبــع أو العبــور أو المقصــد - فــإن 
الجغرافيــة  للعالقــات  التصــدي  إلــى  يســعى  أن  يجــب  األوروبــي  االتحــاد 

الهجــرة.  طريــق  امتــداد  علــى  الهجــرة  عــن  الناتجــة  المتداخلــة 

نمــوذج  علــى  والقضــاء  لتتبــع  مؤخــرًا  تمــت  التــي  المحــاوالت  ــد  وُتعَّ
المهاجريــن  اســتغالل  فــي  المتورطــة  اإلجراميــة  للشــبكات  العمــل 
والالجئيــن خطــوات هامــة ألنهــا ســلطت الضــوء علــى العالقــات المبنيــة 
وذلــك  الهجــرة،  مســار  بطــول  العمــل  ونشــاط  الجغرافــي  المــكان  علــى 
بيــن  تتــراوح  التــي  األدوات  مــن  كاملــة  مجموعــة  اســتخدام  خــالل  مــن 
التحــركات العســكرية إلــى القانونيــة وبيــن تبــادل المعلومــات االســتخباراتية 

إلــى التعــاون بيــن أجهــزة الشــرطة. 

رؤيــة  تكويــن  فرصــة  األوروبــي  لالتحــاد  الطريقــة  هــذه  تتيــح  أن  يمكــن 
أفضــل عــن التوقيــت الــذي يبــدأ فيــه تدهــور األمــن البشــري للمهاجريــن 
وتعرضهــم للخطــر أثنــاء عمليــة الهجــرة، وكيفيــة اتخــاذ االتحــاد األوروبــي 
مــع  التعامــل  يتــم  بحيــث  العمليــة  هــذه  علــى  للتأثيــر  الالزمــة  لإلجــراءات 

ظاهــرة الهجــرة بطريقــة أكثــر فعاليــًة وأكثــر التزامــًا بالمعاييــر األخالقيــة.
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إصالح سياسة الهجرة لالتحاد األوروبي  

االتحــاد  سياســة  نجــاح  مــدى  مــا  القياســية،  المعاييــر  هــذه  ضــوء  فــي 
2011؟  منــذ  الهجــرة  موجــات  مواجهــة  فــي  الهجــرة  تجــاه  األوروبــي 
االنصــاف  فــإن  ســياقها،  فــي  القضيــة  هــذه  وضــع  نســتطيع  لكــي 
يقتضــي أن نقــول إن االتحــاد ُفوجــئ بحجــم موجــات الهجــرة التــي بــدأت 
مــا  أعقــاب  وفــي  اليــورو  منطقــة  أزمــة  منتصــف  فــي  الظهــور  فــي 

العربــي.  الربيــع  بانتفاضــات  يســمى 

ــا بعــد  وعصفــت أزمــة منطقــة اليــورو بالدرجــة األولــى بــدول جنــوب أوروب
2008 و2009 ممــا أضعــف قدرتهــا االســتيعابية علــى اســتقبال المهاجريــن 
مــن النواحــي االقتصاديــة والسياســية نتيجــة لزيــادة التوتــر مــع الســكان 
المحلييــن. ونتــج عــن مــا يســمى بـــ “الربيــع العربــي” وال ســيما الصراعــات فــي 
ســوريا وليبيــا تدفقــات كبيــرة مــن الالجئيــن ممــا أضعــف مــن رغبــة وقــدرة 
الحكومــات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بصفــة عامــٍة 
علــى احتــواء المهاجريــن والالجئيــن المتجهيــن إلــى دول االتحــاد األوروبــي. 
عــام  منــذ  الهجــرة  ظاهــرة  بشــأن  الخطــر  نواقيــس  تــدق  إيطاليــا  وكانــت 
مســتوى  علــى  جديــة  أكثــر  تحــرك  أي  يتــم  ولــم  األقــل.  علــى   2013
االتحــاد األوروبــي لمعالجــة هــذه القضيــة إال بعــد غــرق المئــات فــي البحــر 
صيــف  فــي  البلقــان  طريــق  فتــح  وبعدهــا  مــارس 2015  فــي  المتوســط 

العــام نفســه. 

لصياغــة  رئيســية  خطــوات  األخيــر  الِعقــد  فــي  األوروبــي  االتحــاد  اتخــذ 
األساســية  المقومــات  وتشــمل  الهجــرة.  بشــأن  متكاملــة  سياســة 

يلــي: مــا  األوروبيــة  السياســات  لمبــادرات  الرئيســية 

معالجة األسباب الجذرية لظاهرة الهجرة. 	•

تصدير قضية السيطرة على الهجرة إلى دول خارج االتحاد األوروبي. 	•

األوســط  الشــرق  منطقــة  مــن  القادميــن  لالجئيــن  الجزئــي  التوطيــن  	• 
وشمال أفريقيا في دول االتحاد األوروبي.  

مكافحة نموذج العمل لشبكات التهريب. 	•

بالرغــم مــن ذلــك، فــإن النتائــج هزيلــة حتــى اآلن. النهــج العالمي تجاه الهجرة 
االتحــاد  سياســة  يحكــم  الــذي  الشــامل  اإلطــار  هــو   (GAMM( والتنقــل  
األوروبــي تجــاه الهجــرة الخارجيــة واللجــوء منــذ 2005.  مــن الناحيــة النظريــة، 
يقــوم هــذا المنهــج علــى ركيزتيــن وهدفيــن؛ األولــى هــي منــع الهجــرة إلــى 
االتحــاد األوروبــي مــن خــالل معالجــة األســباب الجذريــة للظاهــرة والثانيــة 
تصديــر قضيــة الســيطرة علــى الهجــرة إلــى دول خــارج االتحــاد األوروبــي مــن 
خــالل الدخــول فــي عالقــات شــراكة مــع هــذه الــدول. ويعنــي ذلــك تصديــر 
حــدود  لهــا  التــي  الــدول  إلــى  الهجــرة  موجــات  وإيقــاف  اعتــراض  مهمــة 

مشــتركة مــع االتحــاد ومنهــا تركيــا ودول منطقــة البلقــان16.  

وهــذه النقطــة الثانيــة علــى وجــه التحديــد لهــا عــدد كبيــر مــن التداعيــات. 
حيــث يتــم تصديــر قضيــة الســيطرة علــى الهجــرة مــن خــالل اتفاقــات ثنائيــة 
مثــل اتفاقــات التنقــل واألجنــدات المشــتركة للهجــرة والتنقــل واتفاقــات 
الشــراكة مــع الــدول األخــرى. وتميــل هــذه األدوات جميعهــا إلــى الربــط 
االقتصاديــة  والمعونــات  الخارجيــة  والسياســة  التجــارة  فــي  التعــاون  بيــن 
الصعوبــة  شــديدة  الغالــب  وفــي  متكاملــة  أشــكال  اســتحداث  وبيــن 

للســيطرة علــى الهجــرة فــي دول المنبــع والمــرور العابــر للهجــرة.  

وأضــاف االتحــاد األوروبــي مؤخــرًا أداتيــن إضافيتيــن إلــى سياســة الهجــرة 
ــا األداة األولــى فهــي توطيــن الالجئيــن مــن دول  الخارجيــة الخاصــة بــه. أمَّ
فــي  األعضــاء  الــدول  فــي  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
االتحــاد األوروبــي، واألداة الثانيــة هــي مكافحــة نظــام العمــل لشــبكات 

فــإن  الفنيــة،  الناحيــة  مــن  الموضــوع  هــذا  إلــى  ننظــر  وعندمــا  التهريــب. 
ــر دول  إعــادة التوطيــن هــي نقــل مواطنيــن ينتمــون بجنســياتهم لــدول غي
االتحــاد األوروبــي أو مواطنيــن عديمــي الجنســية والذيــن تــم تحديدهــم 
باعتبارهــم يحتاجــون إلــى حمايــة دوليــة إلــى إحــدى دول االتحــاد األوروبــي 

الجئيــن17.  بصفتهــم  أو  إنســانية  ألســباب  الدخــول  لهــم  تجيــز  والتــي 

وال تعتبــر األعــداد التــي تــم إعــادة توطينهــا حتــى اآلن عاليــة جــدًا بالرغــم 
فــي  األعضــاء  الــدول  مــن  محــدود  عــدد  قطعهــا  التــي  التعهــدات  مــن 
االتحــاد األوروبــي، والواقــع الــذي يبيــن أن إعــادة التوطيــن أصبحــت ركنــًا 
رئيســيًا فــي البرنامــج األوروبــي الجديــد بشــأن الهجــرة والــذي تــم اإلعــالن 
عنــه فــي مايــو 2015 فــي ذروة أزمــة الالجئيــن. ويمكــن أن يجــادل البعــض 
بــأن سياســة إعــادة التوطيــن األوروبيــة قــد فشــلت فشــاًل ذريعــًا حتــى اآلن، 
األوروبــي.  االتحــاد  فــي  األعضــاء  الــدول  بيــن  التضامــن  ضعــف  بســبب 
الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  األمــم  مفوضيــة  بيانــات  مــن  ذلــك  ويتضــح 
فــي  الصــدارة  مراكــز  احتلــت  التــي  الــدول  أن  تبيــن  والتــي   2015 لعــام 

إعــادة التوطيــن هــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا وأســتراليا18. 

عندمــا ننتقــل إلــى الحــرب علــى شــبكات التهريــب واإلتجــار فــي البشــر فــي 
منطقــة الوســط مــن جنــوب البحــر المتوســط، فــإن هــذه المهمــة تعتمــد 
فــي معظمهــا علــى العمليــة صوفيــا والتــي تــم اإلعــالن عنهــا فــي أوائــل 
ويتــم   ،Mare Nostrum اإليطاليــة  البعثــة  ألنشــطة  كاســتمرار   2015
تنفيــذ العمليــة صوفيــا تحــت مظلــة مؤسســة التحــرك الخارجــي األوروبيــة 
جهــود  تنفيــذ  فــي  البعثــة  لهــذه  األساســي  الهــدف  ويتمثــل   .(EEAS(
واألصــول  الســفن  مــن  والتخلــص  واالســتيالء،  لتحديــد،  منهجيــة 
المســاعدة المســتخدمة أو المشــتبه فــي اســتخدامها مــن ِقبــل مهربــي 
المهاجريــن أو المتاجريــن فــي البشــر. عــالوة علــى مــا ســبق، تمــت إضافــة 
مهمتيــن مســاعدتين اعتبــارًا مــن يونيــو 2016 إلــى الصالحيــات المحــددة 
للبعثــة وهمــا: 1)  تدريــب حــرس الســواحل والقــوات البحريــة الليبيــة و)2) 
المتحــدة  األمــم  مــن  المفــروض  األســلحة  حظــر  تنفيــذ  فــي  المســاهمة 

فــي أعالــي البحــار قبالــة ســواحل ليبيــا19.  

بالنســبة لمــدى نجــاح العمليــة صوفيــا، فإنهــا حققــت نتائــج ُمَتَباِينــة. حيــث 
تســبب اســتهداف شــبكات التهريــب وإحــراق القــوارب الخشــبية فــي اللجــوء 
إلــى اســتخدام الــزوارق المطاطيــة واالســتعانة بمهاجريــن غيــر مدربيــن )غالبًا 
أكبــر  أعــداد  غــرق  إلــى  بــدوره  أدى  ممــا  القــوارب  لقيــادة  ــر)  الُقصَّ مــن 
أنشــطة  علــى  التأثيــر  فــإن  الوقــت،  ذات  فــي  البحــر.  عبــور  رحــالت  أثنــاء 
التهريــب واإلتجــار فــي البشــر حتــى اآلن يــكاد ال يذكــر، بحســب مــا يظهــر 
مــن معــدل األشــخاص الذيــن وصلــوا بحــرًا إلــى إيطاليــا فــي 2016 والذيــن 
لــم تتغيــر نســبتهم تقريبــًا عمــا كانــت عليــه فــي 2015 )فــي الفتــرة بيــن 
ينايــر وســبتمبر)20.  وعمومــًا، فــإن هــذا النمــوذج مــن التحــرك تجــاه شــبكات 
علــى  األمنيــة  للقبضــة  المتناميــة  الســيطرة  علــى  مؤشــر  هــو  التهريــب 

الماضــي. الِعقــد  فــي  الهجــرة  لموجــات  األوروبيــة  االســتجابة 

ووردت معظــم عناصــر المنهــج األوروبــي تجــاه الهجــرة الخارجيــة ضمنــًا فــي 
اتفاقيــة الهجــرة التــي تــم التوصــل إليهــا فــي مــارس 2016 بيــن االتحــاد 
سياســية  ترتيبــات  باعتبارهــا  إليهــا  النظــر  يمكــن  والتــي  وتركيــا،  األوروبــي 
ليــس لهــا تبعــات قانونيــة علــى كال الجانبيــن. وتنــص هــذه االتفاقيــة علــى 
مــارس  بعــد 20  وصلــوا  )الذيــن  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن  كافــة  عــودة 
2016) مــن اليونــان إلــى تركيــا، وصياغــة خطــة إعــادة توطيــن واحــد مقابــل 
واحــد والتــي تقــوم علــى مبــدأ “دخــول الجــئ وخــروج آخــر”. وبموجب الخطة 
فإنــه مقابــل كل ســوري يتــم إعادتــه إلــى تركيــا سيســمح االتحــاد األوروبــي 

األوروبــي. االتحــاد  إلــى  شــرعيًا  دخــواًل  آخــر  ســوري  الجــئ  بدخــول 

ركائــز  األربــع  بيــن  مــن  ثــالث  علــى  بوضــوح  االتفاقيــة  تعتمــد  وإجمــااًل، 
التــي تمــت مناقشــتها آنفــًا؛ فهــي تهــدف إلــى تقليــل الهجــرة مــن خــالل 
تصديــر قضيــة الســيطرة عليهــا إلــى إحــدى الــدول غيــر األعضــاء فــي االتحــاد 
األوروبــي )أي تركيــا) والســماح فقــط بالتوطيــن الجزئــي لعــدد محــدود مــن 
تثيــره  الــذي  الجــدل  عــن  وفضــاًل  األوروبــي.  االتحــاد  دول  فــي  الالجئيــن 
االتفاقيــة مــن النواحــي السياســية والقانونيــة، فإنهــا تعرضــت أيضــًا لعــدة 
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الحمايــة  معاييــر  مــن  األدنــى  الحــد  توفيــر  عــن  لعجزهــا  نظــرًا  انتقــادات 
اإلنســانية للمهاجريــن21.

تداعيات االستجابة الحالية لالتحاد األوروبي 
تجاه الهجرة

بصفــة عامــٍة، أحــدث نطــاق ظاهــرة الهجــرة والموقــف الســلبي المبدئــي 
لالتحــاد األوروبــي تجاههــا زخمــًا سياســيًا حــول هــذه القضيــة، والــذي ال 
يــزال مســتمرًا حتــى اآلن، بهــدف حــث الجميــع على التعاون في صياغة رؤية 
متوازنــة ومتكاملــة. ومــع هــذا يثــور الســؤال بشــأن مــا إذا كانــت االســتجابة 
األوروبيــة القائمــة علــى رد الفعــل والتوجهــات القوميــة قــادرة فعــاًل علــى 
مواجهــة هــذا التحــدي، وإلــى أي مــدى تعتبــر االســتجابة األوروبيــة الحاليــة 
تغيــرًا حقيقيــًا فــي معــدل الســرعة أو االتجــاه مقارنــة بالسياســات التــي 
كانــت مطبقــة فــي الماضــي؟ وإلــى أي مــدى تبشــر المبــادرات الحاليــة بأننــا 
ماضــون نحــو صياغــة سياســة واضحــة ومســتدامة تجــاه الهجــرة لمواجهــة 
التحديــات واســتغالل الفــرص علــى المــدى القريــب والمــدى المتوســط 

وكذلــك علــى المــدى البعيــد؟

االعتمــاد علــى الشــركاء خــارج االتحــاد األوروبــي. إن االتفاقيــة بيــن 
االتحــاد األوروبــي وتركيــا هــي دليــل واضــح علــى مــدى اعتمــاد االتحــاد 
األوروبــي فــي النهايــة علــى اســتجابة الشــركاء لمتطلبــات االتحــاد فيمــا 
يخــص التعامــل مــع موجــات الهجــرة الحاليــة. وتلقــي هــذه الطريقــة بأعبــاء 
ــا والتــي  ثقيلــة علــى كاهــل دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
تتســم فــي الغالــب بهشاشــة أوضاعهــا، حيــث يطلــب مــن هــذه الــدول بنــاء 
قــدرات إداريــة وقانونيــة وقســرية بهــدف تنفيــذ سياســات لالحتجــاز وتدابيــر 
للمســاعدة فــي العــودة الطوعيــة وإعــادة االندمــاج )AVRR) وتدابيــر إعادة 
إدخــال المهاجريــن وإدارة الحــدود والســيطرة عليهــا ومكافحــة التهريــب 
ومكافحــة الغــش مــع ضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان والحمايــة اإلنســانية

االبتعــاد عــن الدوافــع اإلنســانية باتجــاه الحوافــز األمنيــة. إضافــة 
لمــا ســبق، فإنــه لمــا كانــت الهجــرة ظاهــرة عالميــة فمــن المهــم أن ننظــر 
إلــى سياســة الهجــرة األوروبيــة مــن حيــث مــدى اتفاقهــا مــع الممارســات 
الواجــب  الثوابــت  هــذه  بيــن  ومــن  الصــدد.  هــذا  فــي  الدوليــة  والثوابــت 
اإلنســاني والــذي يبــدو علــى المحــك عندمــا ننظــر إليــه مــن زاويــة سياســات 
االتحــاد األوروبــي تجــاه هــذه القضيــة. وال يبــدو أن طريقــة التعامــل مــع 
الالجئيــن وطالبــي اللجــوء علــى أراضــي دول االتحــاد األوروبــي، وكذلــك 
ظاهــرة  تصديــر  سياســات  فــي  االتحــاد  عليهــا  يعتمــد  التــي  الــدول  فــي 
الهجــرة للخــارج، تتماشــى دائمــًا مــع القيــم التــي ينــادي بها االتحــاد األوروبي 
بصفــة عامــة ســواء فــي الداخــل أو الخــارج بحســب مــا ظهــر جليــًا فــي الوضــع 

المتعلــق بالمخيــم ســيء الســمعة والــذي ســمي بـــ “غابــة” كاليــه 22.

احتمــال حــدوث المزيــد مــن التدهــور فــي العالقــات بيــن االتحــاد 
األوروبــي ودول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي 
مرحلــة مــا بعــد انتفاضــات الربيــع العربــي. لقــد حدثــت أزمــة الهجــرة 
والالجئيــن الحاليــة فــي لحظــة حاســمة لالتحــاد األوروبــي ولعالقاتــه مــع 
انتفاضــات  أعقــاب  فــي  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  دول 
أن  منــذ 2011  يحــاول  األوروبــي  االتحــاد  أن  حيــن  ففــي  العربــي.  الربيــع 
طبقــًا  التعــاون  وسياســات  مبــادرات  مــن  جديــدة  مجموعــة  يصيــغ 
االتحــاد  اســتجابة  فــإن  المنطقــة،  دول  مختلــف  فــي  الجديــد  للواقــع 
عالقــات  إقامــة  إمكانيــة  مخاطــر  مــن  تزيــد  الهجــرة  لقضيــة  األوروبــي 

المنطقــة.  دول  مــع  وفعاليــة  اســتدامة  أكثــر 

وفــي الحقيقــة يســود شــعور متنــاٍم، وال ســيما بيــن شــعوب المنطقــة، 
أطــراف  كأحــد  األوروبــي  االتحــاد  تجــاه  الرضــا  وعــدم  األمــل  بخيبــة 
السياســة الخارجيــة الذيــن لديهــم القــدرة علــى تحديــد االحتياجــات الحقيقيــة 
موقــف  يجعــل  أن  فــي  ذلــك  يتســبب  أن  ويحتمــل  المنطقــة.  لشــعوب 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  وسياســاته  األوروبــي  االتحــاد 

أفريقيــا تبــدو أقــل قبــواًل مقارنــة بمــا كانــت عليــه.  
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Endnotes 

ر بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال  بيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ال ُتعبَّ
ر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 7تعبَّ


