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تحدي الهجرة املختلطة عرب البحر
جوديث كومني

جرت العادة أن يفر “الجئو القوارب” من أزمة ما، ولكنهم يف نهاية املطاف يتشاركون طريقتهم يف السفر مع أنواع 
كثرية أخرى من املهاجرين. وعىل املعنيني بذل جهود أكرث لالستجابة لرحالت الهجرة البحرية غري النظامية عىل نحو 

يحمي الحقوق األساسية ويحرتم كرامة اإلنسان ولكن مازال ينقصنا اإلرادة السياسية لتحقيق ذلك.

ــة املعــارصة “مختلطــة”  معظــم رحــالت الهجــرة غــري النظامي
ــون  ــن ينتقل ــراد الذي ــن األف ــارات م ــىل تي ــتمل ع ــا تش أي أنه
ألســباب مختلفــة ولكنهــم يتشــاركون الطــرق ووســائل الســفر 
ــة  ــدود الربي ــربون الح ــم يع ــها. وه ــة نفس ــات البحري واملركب
والبحريــة دون ترصيــح وعــادة عــن طريــق مســاعدة املهربــني. 
ــم  ــة األم ــرة ومفوضي ــة للهج ــة الدولي ــن املنظم ــري كل م وتش
املتحــدة الســامية لالجئــني إىل أنَّ التيــارات املختلطــة قــد 
ــن ذوي  ــن م ــوء وآخري ــي اللج ــني وطالب ــىل الالجئ ــتمل ع تش
االحتياجــات الخاصــة، مثــل: األشــخاص امُلتاجــر بهــم وفاقــدي 
الجنســية واألطفــال غــري املصحوبــني ببالغــني أو املنفصلــني 
ــال  ــني. ف ــري النظامي ــن غ ــن املهاجري ــم م ــم وغريه ــن آبائه ع
ــن،  ــن املهاجري ــوع واحــد فقــط م ــرص الجامعــات عــىل ن تقت
ــذا  ــم. وبه ــرتك مواطنه ــة ل ــباب مختلف ــه أس ــم لدي ــكل منه ف
ــري  ــن غ ــن املهاجري ــم م ــح “غريه ــق مصطل ــوص، يخف الخص
النظاميــني” يف إيضــاح مجــال التيــارات املختلطــة التي تشــتمل 
عــىل أفــراد تركــوا منازلهــم بســبب ترضرهــم عــىل نحــو مبــارش 
بفعــل أزمــة إنســانية أو كانــوا مهدديــن بالتعــرض لهــا، مثــل: 
ــن  ــوع م ــة لن ــم بحاج ــاخ، وه ــري املن ــن تغ ــة ع ــك الناتج تل
الحاميــة حتــى إن مل يســتوفوا رشوط منحهــم صفــة الالجئــني. 

وال تعــد الهجــرة املختلطــة ظاهــرة جديــدة. ولكــن مــا تغــري 
هــو نطاقهــا ودرجــة تعقدهــا وطريقــة تفاعــل دول الوصــول 
معهــا. وقــد دفــع كل مــن تزايــد أســباب مثــل هــذه الرحــالت 
وظهــور املامرســات الجنائيــة واملخــاوف األمنيــة والعــدد الهائل 
ــرة  ــة الهج ــا ملحارب ــف جهوده ــدول لتكثي ــني ال ــن املرتحل م
ــاملة  ــراءات ش ــق إج ــالل تطبي ــن خ ــك م ــة وذل ــري النظامي غ
ــة  ــات الحامي ــىل احتياج ــرف ع ــاوالت للتع ــذل أي مح دون ب
املختلفــة لهــم. ولكــن عندمــا تجــري الــدول عمليــة الفحــص، 
تخلــص منهــا بالتعــرف عــىل الالجئــني فقــط ويصاحبهــا خطــر 
نــزع الرشعيــة عــن مــن ال تنطبــق عليهــم صفــة الجــئ ولهــا 

تأثــري ســلبي عــىل كيفيــة معاملــة هــؤالء األشــخاص. 

وبالرغــم مــن حــذر الــدول مــن قبــول التزامــات حاميــة 
ــل يف  ــي تعم ــامت الت ــدأت املنظ ــني، ب ــأن الالجئ ــة بش إضافي
ــص  ــب يف خصائ ــر عــن كث ــرة يف النظ ــوء والهج ــال اللج مج

املهاجريــن ويف احتياجــات الحاميــة لديهــم، مبــا يف ذلــك 
ــن  ــك الناتجــة ع ــم وتل ــاء رحلته ــي تنشــأ أثن االحتياجــات الت

األوضــاع يف بــالد املهاجريــن األصليــة. 

التحدي الخاص يف هجرة القوارب
الجئــو القــوارب، مثــل املهاجريــن اآلخريــن، قادتهــم مجموعــة 
ــدءاً  ــم ب ــن أوطانه ــرار م ــة للف ــل الدافع ــن العوام ــة م متنوع
مــن الحرمــان االقتصــادي حتــى القمــع الســيايس، ومــن 
ــة،  ــريات الثوري ــع التغ ــي تتب ــوىض الت ــة إىل الف ــرب األهلي الح
ومــن الكــوارث الطبيعيــة املفاجئــة إىل التغيــريات البطيئــة 

ــاخ.  ــري املن لتغ

ــا  ــار” بوصفه ــايل البح ــد “أع ــو متزاي ــىل نح ــدول ع ــرى ال وت
مجــاالً لتوســيع إجــراءات الســيطرة عــىل حدودهــا ويدفعهــا 
ــة  ــدود اإلقليمي ــارج الح ــراءات خ ــن إج ــة م ــة متنوع مجموع
ملنــع وصــول الرحــالت غــري املــرصح بهــا. وتعــزي بعــض الــدول 
ــا  ــرسي عليه ــة ال ت ــة الدولي ــؤولياتها القانوني ــك إىل أن مس ذل
ــة  ــة أو البحري ــا الربي ــارج حدوده ــراءات خ ــذ إج ــا تتخ عندم
وكأنهــا تخلــق منطقــة تنعــدم فيهــا حاميــة حقــوق املهاجريــن 

ــدول عندهــا.  ــة أفعــال ال ويصعــب مراقب

ومــع تكثيــف الحكومــات جهودهــا ملكافحــة رحــالت الهجــرة 
غــري النظاميــة، لجــأ املهربــون واملهاجــرون إىل طــرق ووســائل 
انتقــال أكــرث خطــورة. وتكــون النتيجــة أوضاعــاً مل تخطــر قــط 
ببــال واضعــي القانــون الــدويل للبحــار عندمــا حاولــوا تقنــني 

واجــب تقديــم املســاعدة ملــن يجابهــون املخاطــر يف البحــر.1

ويعــد واجــب تقديــم املســاعدة أحــد الركائــز األساســية لراكبي 
البحــار. فتقليديــاً، كان مــن املفــرتض أن األشــخاص الذيــن 
ُينقــذون يف البحــار هــم صيــادوا الســمك ممــن ميكــن إرســالهم 
إىل املرافــئ القريبــة التــي ســيعودون منهــا إىل أوطانهــم 
الســبعينايت  يف  ظهــرت  أخــرى  مشــاكل  ولكــنَّ  األصليــة. 
والثامنينيــات متثلــت برفــض الفيتناميــني مــن الجئــي القــوارب 
النــزول مــن الســفن مــام ولــد بــدوره توتــرات إقليميــة ودوليــة 
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كبــرية وأنــذر مبشــاكل أخــرى يف البحــر األبيــض املتوســط ويف 
مناطــق أخــرى خــالل العقــود القادمــة.   

ــن يف  ــاذ املهاجري ــبء إنق ــع ع ــع، يق ــة الوض ــر لطبيع وبالنظ
ــدول  ــن ال ــرياً م ــدويل ألن كث ــع ال ــاون املجتم ــىل تع ــار ع البح
ــلطان  ــها ذات س ــد نفس ــد تج ــاحلية ق ــدول الس ــذة وال املنق
قضــايئ عــىل املهاجريــن بالصدفــة. وهكــذا، يثــري غيــاب اإلرادة 
السياســية لحــل مشــاكل اإلنقــاذ ورفــض الالجئــني النــزول مــن 
الســفن اإلزعــاج، حتــى وإن كان يف الســياق اإلقليمــي. وال 
ــق حــل  ــاً عــىل طري ــيض قدم ــدول عــن امل يعكــس عــزوف ال
هــذه القضايــا عــدم رغبتهــم يف حمــل مســؤولية الالجئــني عــىل 
ــائل  ــة أن وس ــاً بحقيق ــط أيض ــه مرتب ــب، ولكن ــم وحس عاتقه
انتقــال املهاجريــن تحمــل عــىل ظهورهــا أيضــاً أفــراداً ليســوا 
بحاجــة للحاميــة أو يفــرون مــن مخاطــر ال يغطيهــا تعريــف 
االســتجابة  كيفيــة  تحكــم  اتفاقيــة  وضــع  ودون  الالجــئ. 
للمرتحلــني غــري القادريــن عــىل العــودة إىل أوطانهــم األصليــة، 
ســواء ألســباب عمليــة أو ألســباب تتعلــق بالحاميــة، ستســتمر 

ــم.  ــاء التعامــل معه ــاج الحــذر أثن ــدول يف انته ال

االعرتاض ومسؤولية الدولة
دامئــاً مــا ُيســفر االعــرتاض يف البحــر عــن مســتويات منخفضــة 
مــن حاميــة الحقــوق األساســية عــام ميكــن أن يحــدث إذا مــا 
ُســمح للمهاجريــن باالســتمرار يف طريقهــم للــدول املتوجهــني 
ــة  ــدول، فهــذه الطريقــة أداة مغري لهــا. فمــن وجهــة نظــر ال
ــمع  ــرأى ومس ــىل م ــدث ع ــا تح ــني وألنه ــع الواصل ــا متن ألنه
ــا  ــوراً مب ــس متط ــدويل فلي ــون ال ــا القان ــام. أم ــرأي الع ــن ال م
ــة  ــك، مث ــع ذل ــك.  وم ــرتاض تل ــي ليحكــم مامرســات االع يكف
إجــامع واســع عــىل أن الــدول ملزمــة بالتزاماتهــا الدوليــة 
الخاصــة بحقــوق اإلنســان أيــاً كان موقــع دفاعهــا عــن ســلطتها 
القضائيــة، مبــا يف ذلــك خــارج حدودهــا الربيــة والبحريــة، وقــد 
ــة لحقــوق اإلنســان بالفعــل عــىل  شــددت املحكمــة األوروبي
ــول  ــامن حص ــة لض ــراءات إيجابي ــدول إج ــذ ال رضورة أن تتخ

ــة الالزمــة.2 ــن امُلعــرتض طريقهــم عــىل الحامي املهاجري

ــرد  ــود مج ــىل أن وج ــي ع ــل العم ــاب الدلي ــع غي ــى م وحت
ــة  ــىل “نقط ــر ع ــن مل يؤث ــق املهاجري ــرتاض طري ــة اع احتاملي
التحــول” التــي ُيقــرر عندهــا األفــراد مغــادرة أوطانهــم، تنظــر 
الــدول إىل هــذا اإلجــراء عــىل أنــه أداة رادعــة. فلســنوات 
عديــدة، طاملــا اعرتضــت الواليــات املتحــدة طريــق الكوبيــني، 
والهايتيــني، والدومنيكانــني وغريهــم مــن الجنســيات يف منطقــة 
ــم،  ــي ورفضــت الســامح ملــن اعرتضــت طريقه البحــر الكاريب
الدخــول  فعليــاً،  أنهــم الجئــون  اتضــح  مــن  فيهــم  مبــن 

ألراضيهــا. ولتجنــب االلتزامــات التــي قــد تنتــج عــن مســمى 
املحميــني”.   “باملهاجريــن  األفــراد  تدعــو هــؤالء  “الجــئ”، 
حتــى إن أســرتاليا أيضــاً ذهبــت ألبعــد مــن ذلــك بكثــري ملنــع 
دخــول املهاجريــن امُلعــرتض طريقهــم إىل أراضيهــا حيــث 
كانــوا سيســتفيدون مــن آليــات الحاميــة القانونيــة األســرتالية. 
ــم إىل املنشــآت  ــني امُلعــرتض طريقه ــا الدولت ــد أخــذت كلت وق
ــث  ــا وحي ــث تكــون الظــروف غــري مناســبة متام ــة حي البحري

ــتقلة.  ــات اإلرشاف املس ــراء عملي ــب إج يصع

املتحــدة  األمــم  مفوضيــة  جهــود  الــدول  أحبطــت  وقــد 
ــات  ــة بشــأن عملي ــادئ توجيهي ــني إلصــدار مب الســامية لالجئ
االعــرتاض، ومــع ذلــك نجحــت املفوضيــة يف إخــراج ورقــة 
خــارج  والعمليــات  االعــرتاض  بشــأن  الحاميــة  سياســة 
ــض  ــة بع ــذه الورق ــع ه ــوء، وتض ــة إىل الض ــدود اإلقليمي الح
الــدويل  للقانــون  وفقــاً   - املهاجريــن  الســتقبال  املعايــري 
ــني  ــات الواصل ــع فئ ــىل جمي ــق ع ــان - وتنطب ــوق اإلنس لحق
ــني فقــط.  ــة بوصفهــم الجئ ــون الحامي ــس عــىل مــن يطلب ولي
ــادرة عــىل معالجــة  ويجــب أن تكــون إجــراءات االســتقبال ق
االحتياجــات األساســية، وأن تكــون متســقة مــع حــق العيــش 
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بكرامــة مــن خــالل توفــري، عــىل ســبيل املثــال، وجبــات مالمئــة 
ثقافيــاً والســامح باســتخدام اجهــزة االتصــاالت وإعطــاء قــدر 
مناســب مــن املســاحة والخصوصيــة وتوفــري األمــن فضــاًل عــن 
أهميــة عــدم اللجــوء لالحتجــاز إال ألســباب حتميــة ومعقولــة 
ومتناســبة وغــري عنرصيــة. ويجــب أن يكــون لألفــراد ذوي 
االحتياجــات الخاصــة (مثــل: النســاء، واألطفــال، وضحايــا 
التعذيــب والصدمــات النفســية) الحــق يف الحصــول عــىل 

مســاعدات خاصــة.3

ــم  ــق عليه ــن ال ينطب ــوق م ــد حق ــركات لتحدي ــا أن التح ومب
ــا  ــرى وتأمينه ــر أخ ــن مخاط ــوا م ــم هرب ــئ ولكنه ــة الج صف
ــح أن  ــن املرج ــا، م ــدة له ــوات املؤي ــاب األص ــدأت يف اكتس ب
تصبــح مامرســات االعــرتاض ومعالجــة الحــاالت يف البحــر أكــرث 

ــا.  ــزال التزاماته ــىل اخت ــة ع ــدول املصمم ــة لل جاذبي

الخالصة
هجــرة القــوارب ظاهــرة معقــدة تتقاطــع فيهــا هيئــات 
متعــددة للقانــون الــدويل وتثــري تســاؤالت شــائكة حــول 
ســلطة االختصــاص. وتؤثــر هــذه الظاهــرة عــىل دول املوطــن 

ــم  ــامل. وبالرغ ــق بالع ــع املناط ــر يف جمي ــي ودول املهج األص
ــار اإلرادة  ــى اآلن يف إظه ــدول حت ــت ال ــارها، أخفق ــن انتش م
السياســية التخــاذ االســتجابة املقبولــة دوليــاً التــي مــن شــأنها 
ــىل  ــيطرتها ع ــرض س ــأن تف ــدول ب ــيادي لل ــق الس ــرتام الح اح
حدودهــا مــن ناحيــة وحاميــة حقــوق اإلنســان وكرامــة الجئــي 
ــدول  ــك، تلجــأ ال ــدالً مــن ذل ــة أخــرى. وب القــوارب مــن ناحي
الســتجابات مؤقتــة تحــاول مــن خاللهــا تحقيــق التــوازن 
بــني الحاميــة والســيطرة كطريقــة لتفعيــل وظائــف العوامــل 

ــة.  ــة والخارجي املحلي

ــتجابة  ــة اس ــري النظامي ــرة غ ــالت الهج ــل رح ــا متث ــادة م وع
ــدد  ــراً لتع ــالت نظ ــذه الرح ــتمرار ه ــل اس ــا. ويف ظ ــة م ألزم
دوافــع الهجــرة، نجــد أبــواب خيــارات الهجــرة األخــرى مغلقــة 
وتكثيفــاً دامئــاً إلجــراءات مراقبــة الهجــرة غــري النظاميــة مــام 
يدفــع املهاجريــن واملهربــني لخــوض مخاطــر أكــرب وأكــرث. 
وهكــذا، يصبــح الســفر عــىل هــذه الشــاكلة أزمــة إنســانية يف 
حــد ذاتهــا مثلــام يتضــح مــن التقاريــر املنتظمــة عــن املــآيس 

ــي تقــع يف البحــار.  الت

ومثــة حاجــة إلبــرام اتفاقيــات بــني الــدول لضــامن توفــري 
عمليــات اإلنقــاذ يف البحــار واملغــادرة اآلمنــة للســفن إضافة إىل 
اتخــاذ إجــراءات االســتقبال والفحــص املناســبة. وعــىل الــدول 
ــل مســؤولية  ــرتاض يف البحــر تحم ــات االع ــي تجــري عملي الت
حاميــة حقــوق املهاجريــن، ويجــب أن تكــون املنظــامت حذرة 
عنــد املشــاركة يف اإلجــراءات املؤقتــة التــي تختــزل مســؤوليات 
ــرياً، ال  ــات. وأخ ــذه املامرس ــىل ه ــة ع ــد املوافق ــة أو عن الدول
يوجــد أدىن شــك يف أن الطبيعــة املختلطــة لتيــارات املهاجريــن 
متثــل تحديــاً حقيقيــاً أمــام الــدول واملنظــامت الدوليــة ولكــن 
يف املراحــل األوىل فقــط مــن النقاشــات بشــأن كيفيــة تحديــد 

احتياجــات الحاميــة لــدى الالجئــني واالســتجابة لهــا. 
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