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شهدت مدينة مراكش املغربية يف كانون االول 2018 املحاولة االوىل لصياغة اتفاق عاملي لتنظيم الهجرة. وعىل الرغم من 
قصص معاناة املاليني حول العامل منذ ارتسمت حدود الدول، فان الوثيقة املوقعة بعد طول انتظار ليست ملزمة، وولدت يف 

ظل انقسام كبري حولها، وشكوك قد تجعلها مجرد بارقة امل خافتة ال اكرث 

تقرير

 11 يف  مراكش  وثيقة  عىل  التصويت  بعد 
الجمعية  صادقت   ،2018 االول  كانون 
19 من  املتحدة رسميا يف  العمومية لالمم 
"امليثاق  عىل  كبرية  بغالبية  نفسه  الشهر 

للهجرة".  العاملي 
يف  دولة   164 تأييد  الوثيقة  نالت  بينام 
دولة   152 مصادقة  عىل  حصلت  مراكش، 
متوقعا،  كان  كام  اعرتضت  نيويورك.  يف 
املجر  جانبها  واىل  املتحدة  الواليات 
ارسائيل،  اىل  باالضافة  وبولندا،  وتشيكيا 

فيام امتنعت 12 دولة عن التصويت. 
مراكش،  وثيقة  من  املواقف  وعكست 
الحاكمة  الحال، سياسات االحزاب  بطبيعة 
بالكامل  انسحبت  دول  هناك  دولها.  يف 
من املفاوضات، وهناك دول اعرتضت عىل 
يف  الحاكم  االئتالف  ايضا  تفكك   . الوثيقة 
بلجيكا بسبب الخالف حولها، واعالن رئيس 
كانون   18( ميشال  شارل  بلجيكا  وزراء 
)وسط  حكومته  استقالة   )2018 االول 
وزراء  استقالة  من  ايام  تسعة  بعد  ميني( 
بلجيكا  تأييد  يعارضون  فالمنك  قوميني 
تجمعات  البالد  تشهد  فيام  الهجرة  ميثاق 

احتجاج معارضة للهجرة واملهاجرين.  
عىل مستوى العامل، هناك معارضون اعتربوا 
وقراراتهم  دولهم  سيادة  متس  الوثيقة  ان 
مرصاعيها  عىل  االبواب  وترشع  الداخلية 
وهناك  املهاجرين.  جحافل  لتدفق 
حقوقية،  منظامت  بينهم  من  معرتضون، 
قالوا ان نص الوثيقة ليس عادال مبا يكفي، 
الالزمة  الحامية  توفر  ال  بدرجة  ومبهام 
االمني  حاول  وذاك،  هذا  بني  للمهاجرين. 
ان  انطونيو غوترييش  املتحدة  العام لالمم 

يوازن املعادلة الصعبة. 
دامئا  ستظل  "الهجرة  ان  غوترييش  قال 

آمال ومخاوف ما بين مراكش ونيويورك 
والدة متعثرة ألول ميثاق عاملي للمهاجرين 

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

موجودة، ويجب ان يتم تدبريها عىل نحو 
لنا جميعا ان يلقى  انه ملصدر عار  افضل. 
مهاجر حتفهم يف رحالت خطرية  الف   60
العام  منذ  الهجرة  اىل  سعيا  خاضوها 

 ."2000
ملنع  طريق  "خريطة  الوثيقة  ان  واكد 
املعاناة والفوىض"، محاوال تبديد التقديرات 
القائلة بانها متس سيادة الدول بالقول انها 
عىل  تعتمد  الوثيقة  ان  ومعتربا  اوهام، 
القائم  الهجرة،  وتنظيم  الدويل  التعاون 

عىل اساس مبدأ سيادة الدولة.
جانب  اىل  كثرية،  السباب  صعبة  املعادلة 
دولة،  كل  داخل  السياسية  التعقيدات 
باالضافة اىل الرقم الكبري للمهاجرين حول 
بنحو  املتحدة  االمم  تقدرهم  اذ  العامل، 
258 مليون انسان، اي انهم ميثلون %3,4 
حصيلة  وتبلغ  العامل،  سكان  مجموع  من 
املالية حواىل 450 مليار دوالر.  تحويالتهم 
تقديرات  فان  الالجئني،  اىل  بالنسبة  اما 
تقدرهم  لالجئني  املتحدة  االمم  مفوضية 

بنحو 24 مليون الجئ حول العامل. 
يف  بالظهور  بدأت  الوثيقة  فكرة  وكانت 
الالجئني  قضية  كانت  عندما   ،2016 العام 
سواء  معهودة،  غري  مستويات  اىل  تتفاقم 
نحو  افريقيا  سواحل  من  او  سوريا  من 

اوروبا. 
يف ذلك الوقت، صدر ما عرف باسم اعالن 
لتقاسم  بالتعاون  ينادي  الذي  نيويورك 
دولة   176 عليه  ووافقت  الالجئني،  اعباء 
وتقاسم  متوازنة  "اعباء  شعار  تحت 
اربعة  تحقيق  اجل  ومن  املسؤولية" 
عن  العبء  تخفيف  هي  اساسية  اهداف 
من  كبرية  اعدادا  استقبلت  التي  الدول 
الالجئني مثل لبنان وتركيا واالردن، وتعزيز 

واعادة  لالجئني،  واالنساين  املادي  الدعم 
رعاية  اىل  يحتاجون  الذين  لالجئني  توطني 
املالمئة  الظروف  خلق  واخريا  ملحة،  طبية 
يف الدول االصلية لالجئني مبا يتيح عودتهم 

بامان. 
شهرا  لـ18  تتويجا  مراكش  مؤمتر  جاء  ثم 
من املفاوضات بني الدول، وذلك يف حضور 
التي  مريكل  انغيال  االملانية  املستشارة 
عانت بالدها االمرين من ازمة الالجئني، يف 
وقت تتصاعد فيه موجة االحزاب اليمينية 
املعادية بشكل عام للمهاجرين يف اوروبا، 
نفسها  املتحدة  الواليات  اىل  باالضافة 
واوسرتاليا، خصوصا بني القوى التي تنادي 

باغالق الحدود يف وجه الالجئني. 
املتعددة  الهواجس  هذه  ظل  ويف 
ابرام  املمكن  من  يكن  مل  الخلفيات، 
القاعدة  كانت  وامنا  للدول،  ملزم  اتفاق 
عىل  املتحدة  االمم  روجت  التي  االساسية 
التعاون  هو  الوثيقة،  من  موقفها  اساسها 
بني الحكومات والدول لتنظيم الهجرة، اي 
قوننتها، وتفعيل ادارة الحدود، والحد من 

عبور الحدود بطريقة غري قانونية. 
اىل  استند  مراكش  مؤمتر  فان  آخر،  مبعنى 
بالالجئني  الخاص  جنيف  اتفاق  ان  فكرة 
يعاين   ،1951 العام  يف  عامليا  اعتمد  الذي 
من ثغرة اساسية. وصحيح ان هذا االتفاق 
الذين  لالشخاص  اللجوء  حق  عىل  ينص 
او  الحروب  بسبب  بالدهم  من  يفرون 
للحياة  االساسية  حقوقه  ونيل  االضطهاد، 
معايري  يضع  ال  انه  اال  اللجوء،  بلد  يف 
يف  الدول  تعاون  لكيفية  وواضحة  محددة 

ما بينها لتنظيم مساعدة الالجئني. 
بند ملزما يف وثيقة مراكش، حتى  وألن ال 
املساس  بحساسية  دولة  اي  تشعر  ال 

الفقر  بسبب  او  والقمع  االضطهاد  او 
والحرمان. 

يثري  قد  اخر  بند  هناك  املقابل،  يف  لكن 
الوثيقة  تشري  اذ  الدول،  من  العديد  ريبة 
يف احد نصوصها اىل رضورة خلق الظروف 
اثراء  من  املهاجرين  جميع  متكن  التي 
البرشية  قدراتهم  خالل  من  املجتمعات 
لدفع  ودمجهم  واالجتامعية،  واالقتصادية 
والوطنية  املحلية  املستويات  عىل  التنمية 

والعاملية. واالقليمية 
بعض  ان  يعنيه  ما  يف  البند  هذا  ويعني 
عليها  املهاجرين،  استقبلت  التي  الدول 
وهي  املهاجرين،  "دمج"  اجل  من  العمل 
فكرة تعني بالنسبة اىل كثريين "التوطني". 
والواقع  امللزم  غري  مراكش  نص  ويتضمن 
بالدفاع  تتعلق  مبادئ  صفحة   25 يف 
واالعرتاف  واالطفال  االنسان  حقوق  عن 
بالسيادة الوطنية للدول، ويقرتح اجراءات 
ملساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة 

والخربات  املعلومات  تبادل  قبيل  من 

تعتمد  نصوصها  تطبيق  فان  بسيادتها، 
االعتبار  يف  االخذ  مع  الدول  تعاون  عىل 
هذا  يف  الدولية  والتفاهامت  االتفاقات 

الخصوص. 
اىل  بالنسبة  رمبا  اغراء  االكرث  البند  لكن 
الذي  النص  يف  يتمثل  قد  الدول،  بعض 

السلبية  العوامل  من  "الحد  اىل  يدعو 
الكريم يف  العيش  املواطنني من  التي متنع 

االصلية".  بلدانهم 
بشكل  املالمئة  الظروف  تهيئة  اخر،  مبعنى 
االعداد  منها  تخرج  التي  الدول  يف  اكرب 
االكرب من املهاجرين، سواء بسبب الحروب 

من مؤمتر مراكش للهجرة.

• الحد من العوامل السلبية التي متنع املواطنني من العيش الكريم يف بلدانهم االصلية.
احرتام  خالل  من  الهجرة،  بلدان  اىل  طريقهم  يف  املهاجرون  يواجهها  التي  املخاطر  تخفيف   •

حقوقهم االنسانية وتوفري الرعاية الالزمة لهم.
•  االحاطة باملجتمعات والدول، وادراك التحوالت الدميغرافية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية 

وتأثرياتها عىل تفاقم الهجرة.
قدراتهم  خالل  من  املجتمعات  اثراء  من  املهاجرين  جميع  متكن  التي  الظروف  تهيئة    •
البرشية واالقتصادية واالجتامعية، ودمجهم لدفع التنمية عىل املستويات املحلية والوطنية 

واالقليمية والعاملية.
•  مواجهة التضليل ونبذ خطاب العنف والكراهية يف ما يتعلق بالهجرة.

•  منع االعتقاالت العشوائية يف صفوف املهاجرين، وعدم اللجوء اىل ايقافهم سوى كخيار اخري.

اهم بنود امليثاق
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منع  عىل  ينص  كام  املهاجرين،  ودمج 
وعدم  صفوفهم  يف  العشوائية  االعتقاالت 
اللجوء اىل ايقافهم اال اذا كان خيارا اخريا. 
وهذه النقطة االخرية اثارت حنق الواليات 
احتجزت  انها  سجل  التي  تحديدا  املتحدة 

"تطبيق  ان يكون  املؤسف  ان من  اعتربت 
التي  الدول  نيات  حسن  رهني  امليثاق 
تدعمه طاملا انه غري ملزم". اخرون اعتربوا 
املهاجرين  حصول  تضمن  ال  الوثيقة  ان 
بينام  االساسية،  االنسانية  الخدمات  عىل 

االعامل  ترصيف  حكومة  يف  واملغرتبني  الخارجية  وزير  اعلنه  مام 
جربان باسيل يف كلمة لبنان يف مؤمتر مراكش:  

وتكون  حضاري،  تنوع  اىل  تؤدي  ادارتها  احسنا  اذا  الهجرة   •
من  وتركناها  بها  التحكم  اسأنا  واذا  لبلداننا،  غنى وسالم  مصدر 
تصادم  مصدر  وتكون  حضارية  فوىض  اىل  تؤدي  ضوابط  دون 

لشعوبنا. وقتتال 
سيادي  حق  الهجرة  وقبول  فقرسي،  اللجوء  اما  خيار،  الهجرة   •
اما  طموح  الهجرة  عليها.  فمفروض  اللجوء  اما  املضيفة.  للدول 
اللجوء فيأس. الهجرة بحث عن ارض االحالم، اما اللجوء فبحث عن 
الهجرة ساهمت  بالتنوع.  اللجوء فمس  اما  تنوع،  الهجرة  االمان. 

يف عظمة الدول، اما اللجوء فساهم يف تخريبها وانحطاطها.
االنسان مهام كان، وبني سيادة  الخلط بني حقوق  • رضورة عدم 
الدولة ومصلحة شعوبها مهام كلفت. الالجىء له حقوقه االنسانية 
من دون ان تعطيه هذه الصفة حقوقاً عىل الدول او مس سيادتها. 

بالهجرة  الخاص  االتفاق  بني  التمييز  رضورة  عىل  اكد  لبنان   •
االتفاقني  طبيعة  الختالف  بالالجئني،  الخاص  واالتفاق  املنظمة 
واطرهام القانونية، كذلك موقفنا املشدد عىل الطابع غري االلزامي 
تحديد  يف  وخصوصياتها  الدولة  سيادة  واحرتامها  الوثيقة،  لهذه 

بالهجرة.  املتعلقة  الوطنية واولوياتها  سياساتها 
• لبنان بانسانيته استقبل الهاربني من عصابات الهاجانا يف فلسطني 
منفردا،  والخسائر  االعباء  وتحمل  االرهاب يف سوريا  ومجموعات 
الكثريون  ان يحاول  له، ال  الجميع احرتاما  ان يقف  وهو يستحق 
سيايس،  حل  انتظار  يف  ارضهم  داخل  الالجئني  سيول  يوقفوا  أن 

فيدفع لبنان وحيدا مثن الحرب ومثن الحل. 
يف  هو  الجامعي  للنزوح  الوحيد  الحل  بأن  الناشدكم  هنا  انا   •
السوريني  للنازحني  واملمرحلة  واملستدامة  والكرمية  االمنة  العودة 
لبنان  قلب  يف  الخنجر  يبقي  سوف  آخر  حل  وكل  بالدهم،  اىل 

والسكني عىل اعناقكم.

من موقف لبنان

عن املوقع االلكرتوين لالمم املتحدة.

انفوغراف من موقع االمم املتحدة.

االسابيع  خالل  شخص  الف   25 نحو 
الذين حاولوا عبور  املاضية من املهاجرين 

حدودها. 
الوثيقة.  من  املواقف  تضاربت  هكذا 
املثال،  سبيل  عىل  الدولية  العفو  منظمة 

ايدت الوثيقة 164 دولة 
في مراكش، و152 دولة 

في نيويورك

الهجرة  غوتيريش: 
دائما موجودة ويجب ان 

تدبيرها يتم 

الواليات املتحدة ابرز 
املعارضني 

اشتىك منتقدون من ان وثيقة مراكش، من 
شأنها ان تفتح االبواب امام موجات هجرة 
املانيا،  اما  عليها.  السيطرة  الصعب  من 
فقد رأت يف الوثيقة محاولة اممية الطابع 
املرشوعة،  غري  الهجرات  خطر  ملواجهة 

وجرائم االتجار بالبرش. 
املتحدة  الواليات  موقف  الجميع  وراقب 
التي انسحبت من املفاوضات التي سبقت 
املتحدة،  االمم  برعاية  مراكش  مؤمتر 
التأثري  ديبلوماسيني  بحسب  حاولت  ثم 
التصويت  قبل  اخرى  دول  قرارات  عىل 
املتحدة.  لالمم  العمومية  الجمعية  يف 
شكل  اي  رفض  اعلنت  ان  لواشنطن  سبق 
مشددة  العاملية،  الحوكمة  اشكال  من 
مع  ينسجم  "ال  امليثاق  ان  عىل  خصوصا 
االمرييك  الشعب  وسياسة  االمرييك  القانون 

ومصالحه".

الديبلوماسية  البعثة  عن  صادر  بيان  وذكر 
"القرارات  ان  املتحدة  االمم  لدى  االمريكية 
حول امن الحدود يف شأن من يتم السامح 
له باالقامة قانونا او الحصول عىل الجنسية، 
هي من بني القرارات السيادية االكرث اهمية 

التي ميكن ان تتخذها دولة ما".
التي  املتحدة  االمم  مفاوضات  وكانت 
تأييد  2018، شهدت  متوز   13 اختتمت يف 
مسار  بدء  مع  لكن  دولة،   170 من  اكرث 
من  كانت  دول  انسحبت  مراكش  مؤمتر 
وتشييل  واوسرتاليا  النمسا  هي،  املوافقني 
واملجر  الدومينكان  وجمهورية  وتشيكيا 
وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا، يف حني قررت 
املزيد من  التمهل الجراء  اخرى  سبع دول 
بلجيكا  وهي  حكوماتها،  يف  املشاورات 
وسلوفينيا  وايطاليا  واستونيا  وبلغاريا 

وسويرسا باالضافة اىل ارسائيل. 

يف  والبرشية  االوىل  االزمنة  منذ 
الناس  بعض  وتنقل.  تحرك  حالة 
او  العمل  عن  بحثا  ينتقلون 
من  ومنهم  اقتصادية،  السباب 
عائلته  افراد  تىل  لالنضامم  يهاجر 
او سعيا اىل تحصيل اكادميي. بينام 
يتنقل اخرون هربا من الرصاع او 
االضطهاد او االرهاب او انتهاكات 
يهاجر  وبعضهم  االنسان،  حقوق 
والعوامل  املناخ  تغري  اثار  بسبب 

والبيئية االخرى. الطبيعية 
يف  يعيشون  من  اعداد  تفوق 
اليوم  فيها  ولدوا  التي  غري  بلدان 
عام  يف  مضت.  احصائيات  اي 
 258 املهاجرين  عدد  بلغ   ،2017
 173 بنحو  مليون شخص، مقارنة 
ان  مليونا يف عام 2000. ويعتقد 
العامل  املهاجرين من سكان  نسبة 
اعىل بقليل من تلك املسجلة عىل 
مدى العقود املاضية، اي ما يزيد 
2017، مقارنة  3.4% يف عام  عن 
و%2.3   2000 عام  يف   %2.8 مع 

يف عام 1980. 
خارج  بالد  اىل  العديد  ويهاجر 
يهاجر  وغاليبتهم  االختيار،  نطاق 
يقرب  ما  هناك  الرضورة.  بسبب 
من 68 مليون مرشد قرسي، مبا يف 
ذلك اكرث من 25 مليون الجئ و3 
 40 لجوء واكرث من  ماليني طالب 

مليون مرشد داخليا.
وشكلت املهاجرات 48% من هذا 
االطفال  عدد  ويقدر  التعداد. 
مهاجر،  طفل  مليون   36.1 بنحو 
و4.4 مليون طالب دويل، و150.3 
من   %31 ويقيم  عامل.  مليون 
و%30  آسيا  قارة  يف  املهاجرين 
االمريكيتني،  يف  و%26  اوروبا،  يف 
يف  و%3  افريقيا،  يف  و%10 

الجزرية.  البلدان 

االمم املتحدة 
عن الهجرة
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