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ــر  ــا غ ــجلت أرقاًم ــي س ــن الت ــة الالجئ ــم أزم ــع تفاق م

ــدول  ــن ال ــد م ــدأت العدي ــن، ب ــن األخري مســبوقة يف العام

ــة  ــر الرشعي ــرة غ ــدالت الهج ــًدا يف مع ــه تصاع ــي تواج الت

إليهــا -خاصــة دول االتحــاد األورويب- يف البحــث عــن آليــات 

غــر منطيــة للتعامــل مــع هــذه األزمــة التــي باتــت تفــرض 

ــا. ــا ومصالحه ــى أمنه ــلبية ع ــات س تداعي

ــرح  ــات يف ط ــض االتجاه ــدأت بع ــك، ب ــوء ذل ــى ض وع

مبــادرات جديــدة غــر تقليديــة الحتــواء تلــك الظاهــرة، 

ورغــم أنهــا بــدأت تكتســب اهتامًمــا خاًصــا يف تلــك الــدول، 

إال أنهــا مــا زالــت مجــرد مرشوعــات وأفــكار مل ترتجــم بعــد 

إىل خطــوات إجرائيــة، حيــث ظلــت األفــكار الكالســيكية 

الخاصــة بإعــادة التوطــن يف حــال قبــول الالجئــن، أو الطــرد 

واملنــع وإغــالق الحــدود يف حــال عــدم القبــول، هــي اآلليــات 

ــم التعامــل بهــا مــع هــذه األزمــة.  الرئيســية التــي يت

»يورو أفريكان«:

والالفــت يف هــذا الســياق، هــو أن ظهــور مبــادرات غــر 

ــامم  ــن، توافــق مــع اهت ــة للتعامــل مــع أزمــة الالجئ تقليدي

بعــض وســائل اإلعــالم ومراكــز األبحــاث بإلقــاء الضــوء مــن 

جديــد عــى مــرشوع قديــم يحمــل اســم »أتالنرتوبــا«، 

وطرحــه املهنــدس األملــاين هرمــان ســورجيل يف عــام 1928، 

ــا يف قــارة كــرى تســمى  ــا وأفريقي وكان يقــي بدمــج أوروب

ــن  ــارب ب ــاط التق ــى نق ــكان«، وإنشــاء ســدود ع »يوروأفري

القارتــن تســمح مبســاحة بريــة واســعة للحركــة، بحيــث 

تهــدف إىل تحويــل أفريقيــا لقــارة أكــر مالءمــة للمســتوطنن 

األوروبيــن، إىل جانــب تقليــص قــدرة الــدول األوروبيــة 

ــل  ــدة، يف ظ ــة جدي ــرب عاملي ــول يف ح ــى الدخ ــية ع الرئيس

ــرشوع. ــذا امل ــا ه ــي يفرضه ــة الت ــة العالي التكلف

ورغــم أن هــذه املبــادرة مل تكــن واقعيــة بشــكل مل يجعلها 

ــن  ــدف م ــدول، إال أن اله ــك ال ــب تل ــن جان ــوال م ــق قب تل

ــه  ــارة إىل أن ــن يف اإلش ــة يكم ــرتة الحالي ــا يف الف ــز عليه الرتكي

ــدو  ــدة تب ــات جدي ــن بآلي ــة الالجئ ــع أزم ــل م ــن التعام ميك

أكــر قبــوال مــن اآلليــات التقليديــة املتبعــة، عــى غــرار 

إعــادة الالجئــن إىل دولهــم ورفــض دخولهــم إىل أرايض الــدول 

األوروبيــة، خاصــة أن مــرشوع ســورجيل كان يهــدف إىل 

ــز فــرص إحــالل الســالم العاملــي والعمــل عــى تجنــب  تعزي

ــر  ــات غ ــي آلي ــالل تبن ــن خ ــلحة م ــات مس ــوب رصاع نش

ــامل. ــارات الع ــن ق ــل ب ــة للتواص تقليدي

مبادرات متعددة:

ــي طُرحــت  ــة الت ــادرات غــر التقليدي ــرز املب ــل أب وتتمث

ــة يف: ملعالجــة هــذه األزم
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 Policy Brief موجز سياسات

ــا  ــرة اقرتحه ــي فك ــن: وه ــن الالجئ ــزر لتوط ١- رشاء ج

بعــض رجــال األعــامل لتســوية أزمــة الالجئــن، وتعتمــد عــى 

إمكانيــة اســتغالل بعــض الجــزر املوجــودة يف البحر املتوســط، 

ــدف  ــن، به ــن واملهاجري ــاط اســتقرار لالجئ ــا إىل نق وتحويله

تجنــب اســتمرار موجــات الالجئــن إىل الــدول األوروبيــة، أو 

إعادتهــم إىل الــدول األصليــة.

وقــد تــم اســتخدام بعــض الجــزر بالفعــل الســتضافة 

ــاموس  ــوس وس ــبوس وخي ــزر ليس ــرار ج ــى غ ــن، ع الالجئ

ولــروس اليونانيــة. لكــن هــذه اآلليــة تواجــه عقبــات عديدة، 

ــة بشــكل يضعــف مــن  ــان تعــاين مــن أزمــة مالي إذ أن اليون

قدرتهــا عــى تحمــل أعبــاء اســتضافة الالجئــن، يف حــن أنــه 

ــق  ــاد األورويب يف التواف ــن االتح ــة م ــاك رغب ــدو أن هن ال يب

عــى هــذه اآلليــة باعتبــار أنهــا تعيــد إنتــاج املشــكلة، فضــال 

عــن أن تطلعــات الالجئــن ال ميكــن أن تتوقــف عنــد البقــاء 

يف هــذه الجــزر.

ــرًا مــن  ــدًدا كب ــب أن هــذه الجــزر ال تتحمــل ع إىل جان

ــاحة  ــإن مس ــدة، ف ــم املتح ــرات األم ــا لتقدي ــن، فوفًق الالجئ

جزيــرة ليســبوس التــي يوجــد بهــا نحــو 5600 الجــئ، ال 

ــم  ــئ. كــام أن معظ ــن 3600 الج تجعلهــا تتحمــل أكــر م

هــذه الجــزر تعــاين مــن مشــكالت عديــدة، بــدت جليــة يف 

ــا يف جزيــرة  تداعيــات الحريــق الــذي اندلــع يف مخيــم موري

ــالء 4 آالف  ــذي أدى إىل إج ــبتمر 2016، وال ــبوس، يف س ليس

الجــئ مــن املخيــم بعــد أن أســفرت النــران عــن تدمــر 30% 

ــم.   مــن املخي

٢- إنشــاء معســكرات لجــوء: وهــى مبــادرة بــدأت بعــض 

الــدول األوروبيــة، مثــل املجــر، يف الرتويــج لهــا، بهــدف 

ــث  ــا، حي ــن إىل أوروب ــن واملهاجري ــق الالجئ ــن تدف ــد م الح

قــال رئيــس الــوزراء املجــري فيكتــور أوربــان، يف 25 ســبتمر 

ــة  ــاء مدين ــوم بإنش ــب أن يق ــاد األورويب يج 2016، أن االتح

ضخمــة يف ليبيــا الســتقبال الالجئــن قبــل وصولهــم إىل أوروبــا 

ــة.  ــة الليبي ــة إىل الحكوم عــى أن تعــود ســلطة إدارة املدين

وعــى الرغــم مــن أن تنفيــذ هــذه املبــادرة يعنــي وقــف 

ثــاين أكــر مســارات تدفــق الالجئــن إىل أوروبــا عــر جزيــريت 

معوقــات  هنــاك  أن  إال  اإليطاليتــن،  والمبيــدوزا  صقليــة 

أساســية لتنفيذهــا، منهــا ضعــف القــدرات األمنيــة واســتمرار 

املواجهــات املســلحة بــن األطــراف الرئيســية الليبيــة بشــكل 

ميكــن أن يخصــم مــن قــدرة الحكومــة عــى إدارة شــئون تلــك 

املدينــة.

٣- املــالذ اآلمــن: وهــى املبــادرة التــي طرحهــا وزيــر 

ــة الريطــاين الســابق أنــدرو ميشــل، والتــي تدعــو إىل  التنمي

فــرض الفصــل الســابع مــن األمــم املتحــدة عــى الــدول التــي 

ــا مــالذات  ــام فيه ــن، عــى أن تق ر الجئ ــدِّ ــا تُص تشــهد حروبً

آمنــة لالجئــن يف بعــض الجيــوب تســمح بــأن تكــون هنــاك 

طــرق إغاثــة عــر دول الجــوار أو مــن خــالل إقامــة مناطــق 

حظــر طــران.

لكــن هــذه املبــادرة مل تحــظ بتوافــق مــن جانــب القــوى 

ــاع  ــل اتس ــة يف ظ ــن، خاص ــة الالجئ ــة بقضي ــة املعني الدولي

ــات  ــع األزم ــل م ــا حــول التعام ــام بينه ــات في نطــاق الخالف

ــق  ــدالت تدف ــاع مع ــي أدت إىل ارتف ــة الت ــة املختلف اإلقليمي

ــر مســبوق. ــة بشــكل غ ــدول األوروبي ــن إىل ال الالجئ

٤- إعــادة التوطــن بتوجيــه املســار: وذلــك عــر توجيــه 

املهاجريــن إىل مناطــق أو دول أخــرى، وهــى مبــادرة تبنتهــا 

ــز  ــر زوارق إىل مراك ــن ع ــل الالجئ ــوم بنق ــي تق ــرتاليا الت أس

اســتقبال تقــع خــارج حدودهــا، منهــا جــزر نــاورو يف املحيــط 

الهــادي وحزيــرة مانــوس يف بابــوا غينيــا الجديــدة، ونجحــت 

يف إبــرام صفقــة مــع كمبوديــا الســتقبال مجموعــة مــن 

ــل الحصــول عــى مســاعدات تصــل إىل نحــو  ــن مقاب الالجئ

ــون دوالر. 41 ملي

ــذه  ــتخدام ه ــاق اس ــاع نط ــظ أن اتس ــن املالح ــن م ولك

املبــادرة ميكــن أن يــؤدي إىل بــروز ظواهــر عنرصيــة وأنشــطة 

غــر قانونيــة منهــا مثــال فكرة »إغــراق« الســفن يف البحــار، أو 

قصفهــا ملنــع وصــول الالجئــن إىل شــواطئها.

ومــن هنــا، ميكــن القــول إن هــذه املبــادرات تبقــى مجــرد 

»مســكنات«، إذ إنهــا ال متثــل حلــوال جذريــة لألزمــة، ووفًقــا 

ــن التابعــة لألمــم املتحــدة،  ــا لالجئ ــة العلي ــات املفوضي لبيان

ــدون  ــن يري ــبة م ــاوز %80 يف نس ــا يتج ــاك تراجًع ــإن هن ف

العــودة إىل األوطــان الحًقــا، حيــث أنهــم يبحثــون عــن هجرة 

مميــزة ونوعيــة، مبــا يعنــي أنــه ليــس لــدى هــؤالء املهاجريــن 

طمــوح للبقــاء يف مواقــع اإليــواء أو مراكــز التوقيــف.
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فضــال عــن أن بعــض املبــادرات التــي طرحــت يف هــذا 

الســياق ميكــن أن يدخــل يف إطــار الدعايــا االنتخابيــة، مثــل 

ــاورة  ــدول املج ــن يف ال ــرز« لالجئ ــز »ف ــة مراك ــرة إقام فك

ألوروبــا، وهــي الفكــرة التــي تبناهــا الرئيــس الفرنــي 

ــة  ــادات قوي ــه انتق ــذي وج ــاركوزي ال ــوال س ــابق نيك الس

ــتقبال  ــد إىل اس ــوا هوالن ــي فرانس ــس الفرن ــوة الرئي لدع

ــة وضــع إطــار  ــد عــى أهمي ــن، وأك ــة مــن الالجئ مجموع

قانــوين لالجئــن الســورين والعراقيــن، الذيــن ميكــن أن 

أن  باعتبارهــم »الجئــي حــرب«، عــى  فرنســا  يدخلــوا 

ــا لرؤيتــه، إىل بالدهــم فــور تحســن األوضــاع  يعــودوا، وفًق

ــة. ــية واألمني السياس

إن مــا ســبق يف مجملــه يشــر إىل أن بعــض الــدول 

ــن،  ــة الالجئ ــر سياســتها إزاء قضي ــة تتجــه إىل تغي األوروبي

ال ســيام بعــد تصاعــد حــدة التداعيــات التــي بــدأت 

تفرضهــا عــى املســتويات السياســية واألمنيــة واالجتامعيــة، 

إىل جانــب وصــول اليمــن املتطــرف إىل الســلطة يف بعــض 

تلــك الــدول، بشــكل رمبــا يــؤدي إىل طــرح مبــادرات أخــرى 

غــر تقليديــة للتعامــل مــع تلــك القضيــة، التــي يبــدو أنهــا 

ســوف تســتمر خــالل املرحلــة القادمــة، مــع عــدم الوصــول 

ــرشق األوســط. ــة يف ال ــات اإلقليمي إىل تســويات لألزم
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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