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واالمني  السيايس  االستقرار  عدم  فكان  املتوسط،  االبيض  البحر  منطقة  عىل  كثرية  تداعيات  اىل  العريب"  "الربيع  ادى 
عليها  يطلق  والتي  املتوسطية  الدول  من  الرشعية  غري  الهجرة  من  مكثفة  حملة  لبداية  الدوافع  ابرز  من  واالقتصادي 

مصطلح دول املصدر، اىل دول اوروبا املطلة عىل املتوسط التي يطلق عليها مصطلح دول االستقبال

عناصر السياسة الخارجّية األوروبّية 
في مواجهة الهجرة غير الشرعّية من املتوسط

حمزة  الدكتور  اللبناين  الديبلومايس  يقارب 
رئيس  نائب  منصب  حاليا  يشغل  الذي  جمول 
البعثة الديبلوماسية اللبنانية يف جمهورية املانيا 
الربامج  يف  كمستشار  سابقا  وعمل  االتحادية، 
االوروبية العابرة للحدود يف املتوسط والتي تعترب 
االلية التنفيذية للسياسة االوروبية لحسن الجوار، 
هذا املوضوع من زوايا مختلفة، يف كتاب "السياسة 
املتوسط - دراسة  الخارجية لالتحاد االورويب يف 
الزمة الهجرة" )"دار ابعاد"( والصادر باالنكليزية، 
ويتناول فيه العنارص االساسية للسياسة الخارجية 
لالتحاد االورويب يف منطقة البحر االبيض املتوسط، 
للفرتة املمتدة بني عامي 2011 و2017، مع تركيز 
عىل ازمة الهجرة واللجوء يف دول االتحاد االورويب 

بسبب تداعيات "الربيع العريب" . 
عنها  يكشف  مهمة  معطيات  الكتاب  تضمن 
للمرة االوىل حول الوسائل التي اعتمدها االتحاد 
من  الرشعية  غري  الهجرة  ازمة  ملواجهة  االورويب 
املتوسط، باالضافة اىل تقييم ملدى فعالية هذه 
الوسائل يف الحد من التدفق غري القانوين، وتأثريها 

عىل التضامن بني دول االتحاد االورويب. 
االتحاد  مؤسسات  عىل  االوىل  الفصول  تعرّف 
االورويب التي تساهم يف اتخاذ القرارات والترشيع، 
اليات  اىل  يحتاج  القرارات  تلك  بعض  ان  علام 
تصويت مختلفة وذلك وفقا للجهاز االورويب الذي 
يصدر القرار. مثال ان اي قرار يتعلق بادارة ازمة 
الهجرة واللجوء يحتاج اىل اجامع الدول االعضاء. 
من هذا املنطلق، تجلت الصعوبات التي رافقت 
اىل  للتوصل  االورويب   - االورويب  التفاوض  مسار 
اتفاق حول اتفاقية دبلن التي ترعى ملف الهجرة 
يف االتحاد االورويب.  تباعا، عرض الدكتور جمول 
تطور العالقات االورومتوسطية التي تعترب الركن 
االسايس والقانوين ألي اتفاق او حوار بني الدول 
املتوسط،  املطلة عىل  العربية  والدول  االوروبية 

نائب رئيس البعثة الديبلوماسية اللبنانية يف جمهورية املانيا االتحادية الدكتور حمزة جمول.

املنطقة  تلك  وتجذب  البلقان.  غرب  منطقة   •
واملغرب  وليبيا  وافغانستان  سوريا  من  الجئني 

للعبور اىل هنغاريا وكرواتيا.
• منطقة رشق البحر االبيض املتوسط  عرب بحر 
الجئني  تجذب  التي  املنطقة  تلك  وهي  ايجه. 
غالبيتهم من اصول سورية، مع تسجيل لجنسيات 
اىل  تركيا  ويعربون  ونيجرييا  الكونغو  من  اخرى 

اليونان. 
وهي  املتوسط.  االبيض  البحر  وسط  منطقة   •
منطقة عبور ناشطة جدا، وتجذب الجئني قادمني 
بشكل اسايس من تونس وليبيا باعتبارهم مناطق 
تجمع لجنسيات افريقية، وتستعمل هذه املنطقة 
للعبور اىل ايطاليا وخصوصا جزر المبيدوزا صقلية 

ورسدينيا. 
وهي  املتوسط.  االبيض  البحر  غرب  منطقة   •
وتجذب  اسبانيا،  اىل  املغرب  من  عبور  منطقة 

الجئني من املغرب والجزائر ومايل وتشاد. 
من  الجئني  وتجذب  افريقيا.  غرب  منطقة   •

املغرب وساحل العاج ومايل. 
تفيد الدراسات ان حركة الهجرة غري الرشعية من 
تلك املناطق - البوابات اىل دول االتحاد االورويب 
سجلت يف الفرتة املمتدة بني عامي 2011 و2017 
اعىل معدالت الهجرة واللجوء بعد الحرب العاملية 
الثانية. ضمن هذا السياق، وصل اىل دول االتحاد 
االورويب اكرث من 630 الف طالب لجوء يف العام 
2014، وما يقارب 1,5 مليون شخص يف 2015. 
وكانت الجنسيات االكرث شيوعا بني طالبي اللجوء 
يف اوروبا يف العام 2015 هم السوريون )%46.7(، 

واالفغان )20.9%(، والعراقيون )%9.4(. 
تجدر االشارة اىل انه قبل عام 2015، كان معظم 
الالجئني يصلون اىل اوروبا من طريق عبور البحر 
االبيض املتوسط من ليبيا اىل ايطاليا، ويرجع ذلك 
اىل حد كبري اىل انهيار الضوابط الحدودية خالل 
الحرب يف ليبيا. لكن يف العام 2015، مع تنامي 
حركة املراقبة للسواحل االورومتوسطية وتنامي 
بدأ  املتوسط،  االبيض  البحر  يف  الوفيات  حاالت 
البحث عن بوابات عبور اكرث امنا لجهة املراقبة 
الغالبية  فبدأت  العبور،  وسالمة  الحدودية 
العظمى من الالجئني اىل اوروبا استخدام بوابة 
منطقة رشق البحر االبيض املتوسط من بحر ايجه  
خط  ذلك  وبعد  اليونان،  اىل  تركيا  من  للعبور 

البلقان يف اتجاه االتحاد االورويب برا. 

االتحاد  اتخذها  التي  االجراءات  الكاتب  يعرض 
الرشعية،  غري  الهجرة  ظاهرة  ملواجهة  االورويب 
مثل تفعيل عمل الوكالة االوروبية لحرس الحدود 
العام  التي تأسست يف  - فرونتكس-  والسواحل 
وتوقيع  الالجئني  استقبال  مراكز  وانشاء   ،2004

اتفاقيات تعاون مع دول ثالثة. 
الحدود  لحرس  االوروبية  الوكالة  مهمة  تتمثل 
الحدود  هشاشة  من  الحد  يف   - فرونتكس   -
الخارجية لالتحاد االورويب وضامن امنها، باالضافة 
السواحل  وخفر  الحدود  قدرات  تحديث  اىل 
الهجرة  الوكالة مع تنامي ازمة  االوروبية. بدأت 
غري الرشعية اىل االتحاد االورويب، تنشيط دورها، 
ووضعت فرونتكس خطط عمل موجهة ملراقبة 
املثال،  نأخذ عىل سبيل  االكرث هشاشة.  الحدود 
البحرية  الحدود  تشمل  التي  بوسيدون  عملية 
اليونانية مع تركيا والجزر اليونانية ملراقبة الحدود، 
وانقاذ االرواح يف البحر والتسجيل وتحديد الهوية، 
فضال عن مكافحة الجرمية العابرة للحدود. كثرية 
يف  االورويب  االتحاد  نفذها  التي  العمليات  هي 
مياه البحر االبيض املتوسط والتي تناولها الكتاب 

مثل تريتون، ثيميس وصوفيا. 
تفاوض   ،2016 العام  ويف  السياق،  هذا  ضمن 
الغالق  اتفاقية  عىل  تركيا  مع  االورويب  االتحاد 
عىل  االتفاق  نص  الرتكية.   - اليونانية  الحدود 
موافقة تركيا عىل استعادة جميع املهاجرين غري 
يدفع  ان  عىل  اليونان،  اىل  تركيا  من  الرشعيني 
مليارات  تركيا 6  اىل  االورويب  االتحاد  املقابل  يف 
يورو. ساهمت االتفاقية يف تراجع عدد املهاجرين 
الوافدين اىل اليونان من تركيا. عىل سبيل املثال، 
االتفاقية  توقيع  من  اشهر  بعد  اليونان  سجلت 
ما يقارب 2700 حالة عبور غري رشعي للحدود، 
وذلك بانخفاض 90 يف املئة مقارنة بالفرتة التي 

سبقت توقيع االتفاقية. 
يف الجهة املقابلة، دفع تشديد املراقبة او اغالق 
طريق البلقان كنتيجة لالتفاق الرتيك – االورويب، 
ورشق  وسط  طريق  اعتامد  اىل  املهاجرين، 
الرغم  عىل  ايطاليا  عرب  املتوسط  االبيض  البحر 
تم  بالفعل،  تنتج.  قد  التي  الجمة  املخاطر  من 
تسجيل يف نيسان عام 2016، اي بعد اشهر من 
االتفاق الرتيك – االورويب، حادثة غرق قارب كبري 
بني ليبيا وايطاليا، ما اسفر عن وفاة ما يصل اىل 
 2011 عامي  بني  الفرتة  )سجلت  شخص   500

و2017 اكرث من 5000 حالة وفاة يف البحر االبيض 
املتوسط(. دفع هذا االمر ايطاليا اىل توقيع اتفاق 
ليبيا  حكومة  مع   2017 العام  اوائل  يف  ثنايئ 
املعرتف بها من االمم املتحدة، تبذل مبوجبه ليبيا 
املزيد من الجهود ملنع املهاجرين من الوصول اىل 
اوروبا. يف املقابل، قدمت ايطاليا املال والتدريب 
لخفر السواحل الليبي وملراكز احتجاز املهاجرين 
يف شامل ليبيا. انخفض عدد الالجئني الوافدين اىل 

ايطاليا بشكل ملحوظ. 
االتجار  مكافحة  عىل  االورويب  االتحاد  عمل 
جوالت  عىل  اعتامده  خالل  من  وذلك  بالبرش، 
التي  الدولية  واملياه  االوروبية  للسواحل  مراقبة 

تنشط فيها حركة العبور اىل اوروبا. 
باالضافة اىل ذلك، تناول الدكتور جمول التحديات 
بعد  االورويب  االتحاد  واجهت  التي  الداخلية 
موجة الالجئني يف العام 2015، وعندما بلغ عدد 
مليون   1,26 االورويب  االتحاد  يف  اللجوء  طالبي 
ظاهرة  تنامي  يف  ساهم  الذي  االمر  شخص. 
ملكافحة  الجهود  وتكثيف  اليمينية،  الشعبوية 
االرهاب وخاصة ظاهرة املقاتلني االجانب. كذلك، 
ظهر اىل العلن التباين بني الدول االعضاء بسبب 
التفاوت يف نسبة تحمل االعباء بني دول الدخول 
االول، وهي الدول االوروبية املطلة عىل املتوسط 
وباقي دول االتحاد االورويب وهي دول الشامل. 
ادى هذا االمر، اىل نقاش اورويب حاد حول روحية 
بني  التضامن  عىل  تقوم  التي  االورويب  االتحاد 
الدول االعضاء، اي رضورة توزيع حصص الالجئني 
صياغة  اعادة  وبالتايل  الدول  بني  عادل  بشكل 
نظام دبلن الذي يحدد البلد االورويب الذي تقع 
بلد  وهو  اللجوء  طلب  معالجة  مسؤولية  عليه 

الدخول االول. 
ختاما، يتطلب هذا االمر، وفقا للكاتب، البحث 
جديد  متوسطي  اورو  اتفاق  والدة  سبل  يف 
ملواجهة ظاهرة الهجرة غري الرشعية عىل اسس 
التعاون والتضامن والرشاكة الجدية. ضمن هذا 
الرشاكة  تحديث  جمول  الدكتور  يقرتح  االطار، 
الطارئة  املتغريات  مع  لتتامىش  االورومتوسطية 
للتحديات  مشرتكة  حلول  ووضع  واملتسارعة، 
االول  املقام  الحلول يف  تعتمد  ان  املشرتكة عىل 
واالستقرار  االقتصادي  التنموي  البعد  عىل 
السيايس، وليس عىل اسس امنية تقوم عىل نظرية 

اغالق وعسكرة الحدود بني الضفتني. 

حيز التنفيذ يف عام 1995.
 26 يقارب  ما  مرور  وبعد  السياق،  هذا  ضمن 
عاما عىل اعالن االتحاد من اجل املتوسط، يعرض 
الكاتب بعض االخفاقات التي رافقت عمل هذه 
املؤسسة ومن اهمها: مل تتعرض الدول االوروبية 
واالردن  لبنان  شهد  بل  فحسب،  النزوح  ألزمة 
سوريا  من  لجوء  او  نزوح  موجات  اكرب  وتركيا 
بسبب االزمة. ضمن هذا السياق، سجل يف لبنان 

نزوح ما يقارب 2 مليون سوري. 
عىل  عرضها  ميكن  اوروبا  اىل  العبور  طرق  اهم 

الشكل االيت: 
• الحدود الربية الرشقية لالتحاد االورويب. واهم 
البولندية،  العبور هي الحدود االوكرانية  مناطق 
وتجذب تلك املنطقة الجئني من العراق وروسيا 

والكونغو. 
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مصطلح  االورويب  االتحاد  عليها  يطلق  والتي 
   Partner Countries الدول املتوسطية الرشيكة
نجد  املنطلق،  هذا  ضمن   .Mediterranean
االورو-  العالقات  ان  اىل  النظر  لفت  املهم  من 
متوسطية بدأت تتخذ شكال مؤسساتيا مع مسار 
دخل  الذي  االورومتوسطية   والرشاكة  برشلونة 

سجلت بني عامي 2011 
و2017 اعلى معدالت 

الهجرة واللجوء الى اوروبا


