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مواجهة تحدي الالجئين :حان القت لتغيير األنمودج المفاهيمي
ساعدت طرٌقة تفاعل الدول األعضاء فً االتحاد األوروبً مع وصول
أكثر من ملٌون من الالجبٌن وطالبً اللجوء والمهاجرٌن فً العام ،2012
على استقرار األزمة الحالٌة .ولكن ،فً حٌن تبدو التدابٌر التً ا ّتخذتها تلك
الدول مناسبة ،إال أنها لٌست فً الؽالب سوى إجراءات مُس ِّكنة مؤ َّقتة
تجعل االتحاد األوروبً ٌتصرّ ؾ عموما ً بنمط ر ّد الفعل .وبالتالً ،ثمّة
الكثٌر مما ٌتعٌّن القٌام به .إذ ٌُرجَّ ح أن تتفاقم أزمة الالجبٌن فً السنوات
المقبلة ،لكن حتى لو لم ٌحدث ذلك ،فإن نطاقها وحجمها ٌعنٌان أن التؽلّب
على تبعاتها سٌستؽرق سنوات ع ّدة أخرى.

يزيد صايغ
ٌنبؽً أن تحت ّل هذه القضٌة مكانة بارزة فً استراتٌجٌة االتحاد األوروبً
العالمٌة الخاصة بالسٌاسة الخارجٌة واألمن ،إذا ماكان ٌرؼب فً مواجهة
التح ّدي .لكً ٌتم ذلكٌ ،جب أن ٌكؾّ االتحاد عن اعتبار كل أزمة الجبٌن
"حالة طوارئ" قصٌرة األمد ،وأن ٌستبدل تركٌزه الضٌّق على تقدٌم
فهم أفضل
المساعدة اإلنسانٌة باستجابات على صعٌد السٌاسات ،تقوم على ٍ
للدوافع واالتجاهات طوٌلة األمد لتلك األزمات ،وٌر ّكز على التنمٌة
المستدامة ولٌس فقط على عملٌات اإلؼاثة الطاربة.
مشوهة
صورة
َّ
إن حجم التح ّدي ٌبدو واضحاً .ففً العام  ،2012تجاوز عدد النازحٌن
قسراً فً جمٌع أنحاء العالم الـ 20ملٌوناً ،ما دفع المفوض السامً لألمم
األن تؽٌٌر " المتحدة لشؤون الالجبٌن أنطونٌو ؼوتٌرٌس إلى الدعوة إلى
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

المفاهٌمً" ،ر ّداً على تح ٍّد "ٌبدو جل ٌّا ً اآلن أنه ّ
ٌقزم أي شًء رأٌناه موذج
من قبل".
وإلحداث مثل هذا التؽٌٌرٌ ،تعٌّن على االتحاد األوروبً تصحٌح تشوّ هٌن
ٌحرفان استجاباته على صعٌد السٌاسة العامّة.
أوالً ،إن إسباغ إطاللة مفاهٌمٌة على أزمات الالجبٌن باعتبارها حاالت
طاربةٌ ،م ّكن الحكومات الوطنٌة من تبرٌر مساهماتها أمام جمهورها
المحلًّ بوصفها ضرورٌة ومحدودة ،إال أنه ٌحجب فً الوقت نفسه إدراك
ما ٌسبّب وٌدٌم تد ّفق الالجبٌن .وهذا ٌعوّ ق التخطٌط واإلعداد على المدى
الطوٌل ،وٌحول دون استجابة أكثر فعّالٌة .من المؤ ّكد أن النزاع المسلح
هو المحرّ ك المباشر للنزوح ،بٌد أن التركٌز علٌه بصورة مح ّددة للؽاٌة
باعتباره الحدث الربٌسٌ ،تؽاضى عن االتجاهات طوٌلة األمد التً أبرزت
مواطن ضعؾ المجتمعات المحلٌة ،وأضعفت قدرتها على التؽلّب على
المشاكل ،ما ٌؤ ّدي إلى مستوٌات أعلى من النزوح بمجرّ د أن ٌبدأ الصراع.
ّ
التدخالت
ثانٌاًٌ ،تم تشوٌه استجابات االتحاد األوروبً أٌضاً ،حٌث تقتصر
فً أزمات الالجبٌن على المساعدات اإلنسانٌة ،وخصوصا ً تقدٌم المعونة
ً
متبوعة بالمٌاه والمرافق الصحٌة والمأوى .من المؤ ّكد أن هذه
الؽذابٌة،
ّ
للتدخل ٌح ّد من
المساعدات حٌوٌة للبقاء ،إال أن التمسّك بإطار طوارئ
إمكانٌة تطوٌر مقاربات جدٌدة قد تلبًّ على نحو أفضل احتٌاجات أزمة
الجبٌن عالمٌة ؼٌر مسبوقة .وبهدؾ توفٌر فرص أفضل لالستدامة
والمرونة على المدى الطوٌل ،فإن ذلك ٌعنً ،بصورة أوضح ،تسهٌل
إشراك النازحٌن قسراً فً االقتصادات المضٌفة ،أي مساعدتهم على
مساعدة أنفسهم والمساهمة مع مضٌفٌهم ،على سبٌل المثال ،من
التدرٌب والتموٌل وإسباغ الشرعٌة على عملهم ،كما ٌوصً عدد خالل
متزاٌد من الخبراء فً المنطقة .وهذا ٌعنً أٌضا ً المساعدة على تطوٌر
وتموٌل آلٌات التص ّدي الخاصة بالحكومات والمجتمعات المضٌفة لتخفٌؾ
الضؽط وتقلٌص ح ّدة المشاعر المعادٌة لالجبٌن.
أنموذج مفاهيمي جديد
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من الواضح أن تعاون الحكومات المحلٌة أو سلطات األمر الواقع
ّ
المتعذر تطبٌق هذا النهج فً كل
ضروري إلنجاح مثل هذا النهج .لكن من
مكان .البل إن القضٌة السورٌة المع ّقدة تشً بما ٌمكن القٌام به .فهناك
بالفعل عدد كبٌر من الالجبٌن السورٌٌن الذٌن ٌمارسون أعماالً ؼٌر
رسمٌة بأجور متد ّنٌة فً لبنان واألردن وتركٌا ،وٌولّدون الطلب على
ّ
وٌضخون األموال فً سوق اإلسكان .أ ّدى ذلك إلى
السلع االستهالكٌة،
تشوٌه األجور واإلٌجارات المحلٌة ،وتوتٌر العالقات مع المجتمعات
المضٌفة ،لكنه و ّفر أٌضا ً مصادر دخل للكثٌرٌن ،وخ ّفؾ فً الواقع من
ح ّدة وضع كارثً .وقد م ّدت مفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجبٌن
والوكاالت األخرى أٌضا ً ٌد العون من خالل تزوٌد الالجبٌن بقسابم
وإعانات إٌجار ٌتم إنفاقها محل ٌّاً ،فٌما ساعدت هٌبات مركزٌة وبلدٌة
مختارة على مواجهة زٌادة الطلب على الخدمات العامة للتقلٌل من اآلثار
السلبٌة على المواطنٌن.
لكن مفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجبٌن ،بوصفها الهٌبة األساسٌة
المُن ِّفذة بالنسبة لالتحاد األوروبً ،وسواها من الجهات المانحة الربٌسة،
ومعظم العاملٌن فً المجال اإلنسانًٌ ،ظلون حبٌسً إطار الطوارئ عندما
ٌتعلق األمر بالتخطٌط واإلعداد للمستقبل .فهم ٌقومون بجمع بٌانات شاملة،
ؼٌر أنهم ال ٌشاركون فً عملٌة تحلٌل البٌانات التً قد تؤدي إلى تب ّنً
مقاربات بدٌلة .تلك المقاربة تنطوي على خطر التحوّ ل إلى مقاربة عقٌمة
عندما ٌبدأ الشعور بالتعب من تقدٌم المساعدات ،وٌنخفض نصٌب الفرد
من المساعدات المُق َّدمة إلى الالجبٌن ،فً الوقت الذي ٌزداد اعتمادهم على
المساعدات .ومن المفارقات أن االتحاد األوروبً هو الذي ٌختبر المٌزة
التً ٌنطوي علٌها تب ّنً مقاربة مختلفة ،عبر السعً إلى الحصول على
إصدار تصارٌح عمل لالجبٌن السورٌٌن بهدؾ تنظٌم موافقة تركٌا على
عملهم ،فً حٌن ٌثنٌهم عن الهجرة إلى أوروبا.
ؼرض االتحاد األوروبً هو خدمة مصالحه الخاصة ،لكنه قد ٌمهّد
الطرٌق إلعادة النظر فً مقاربته العامة بصورة جذرٌة .هناك ثالثة
عوامل ٌنبؽً أن تجبره على القٌام بذلك :أولها ّ
ٌتمثل فً أن عودة الالجبٌن
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إلى بلدانهم دابما ً ما تكون بطٌبة للؽاٌة حتى بعد استعادة السالم .ففً العام
 ،2012لم ٌتم ّكن سوى  122600الجا من أصل نحو  20ملٌونا ً فً
جمٌع أنحاء العالم من العودة إلى دٌارهم.
ثانٌها ،تظهر اتجاهات الصراع وحجم التف ّكك والدمار المادي فً منطقة
الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ،والتً تستحوذ وحدها على نصؾ إجمالً
األشخاص النازحٌن قسراً فً العالم ،إمكانٌة حدوث مزٌد من تد ّفقات
الالجبٌن؛ وال ّ
تشذ عن ذلك أجزاء من أفرٌقٌا جنوب الصحراء ووسط
وجنوب آسٌا.
وٌ ّ
تمثل العامل الثالث فً أن الشعور بالكلل من تقدٌم المساعدات،
والمتاعب المستمرّ ة التً تعانً منها منطقة الٌورو ،والمنافسات
الجٌوسٌاسٌة العالمٌة ،وتقلّص عابدات البلدان المنتجة للنفط فً منظمة
"أوبك" بسرعة ،والتً ربما كانت ستساهم بحصة أكبر من المساعدات
اإلنسانٌة ،كل هذا ٌجعل اإلبقاء على إطار الطوارئ أمراً ؼٌر مُجد ٍٍ .
إن عدم تقدٌم المساعدة اإلنسانٌة لٌس خٌاراً ،لكنه ال ّ
ٌمثل ،فً الوقت
نفسه ،استجابة كافٌة .ولكً ٌُحدث فرقاًٌ ،تعٌّن على االتحاد األوروبً
تطوٌر أنموذج مفاهٌمً جدٌد قادر على تؽٌٌر شروط وحسابات التكلفة
ّ
ٌحطون
والعابد لمالٌٌن الالجبٌن أٌنما كانوا ،وأال ٌكتفً فقط بأولبك الذٌن
.
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