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إدارة الهجرة خارج الدولة :أوروبا وأمريكا الشاملية وأمريكا الجنوبية وجنوب رشق آسيا يف سياق عاملي

تكتسب االختالفات الواضحة حول سياسات الهجرة أهمية محورية ،وذلك منذ أن أصبحت الهجرة الدولية موضو ًعا
ً
مهم يف السياسات الدولية .تدور أطروحة أندرو جيدز  -وهو أستاذ دراسات الهجرة ومدير مركز سياسات الهجرة يف
معهد الجامعة األوروبية يف فلورنسا يف إيطاليا  -حول الكيفية التي ميكن من خاللها أن تؤدي املشكالت املتشابهة
ظاهر ًيا إىل استجابات حكومية متقاربة أو متضاربة ،وذلك عرب أربع مناطق جغرافية هي أوروبا ،وأمريكا الشاملية،
وأمريكا الجنوبية ،وجنوب رشق آسيا .واعتام ًدا عىل مادة علمية ُجمعت من خالل لقاءات مكثفة ،مل يهتم املؤلف
بدراسة القوانني والسياسات الخاصة بالهجرة قدر اهتاممه بفتح ما أسامه "الصندوق األسود" للهجرة؛ وذلك ليكشف
كيف أن فهم الفاعلني الرئيسني وإدراكهم أسباب الهجرة وآثارها يف املناطق األربع له قوة تفسريية ليس فقط يف فهم
نواتج السياسات الحكومية ،وإمنا أيضً ا يف فهم آفاق تطور إدارة سياسات الهجرة.
يتضمن الكتاب سبعة فصول ،يقدم الفصل األول أهم املواضيع والقضايا التي يتناولها الكتاب عرب تحليل إدارة الهجرة
يف أقاليم مختلفة :أوروبا واألمريكتان وجنوب آسيا .كام يحدد كيفية بناء تصورات  Constructصناع سياسات الهجرة،
والتي عىل أساسها يتم وضع أشكال االستجابة تجاه الهجرة والتأثري فيها .ويبني املؤلف كيف أن إدراك الفاعلني الخاص
ملا يحصل يف الهجرة يشكل تصوراتهم وأسانيدهم يف صنع سياساتها .وتتضمن هذه التصورات مضامني اجتامعية
ورمزية ورسدية مؤثرة ،عىل نح ٍو يجعلها جز ًءا مؤ ّث ًرا من نُظم حكامة الهجرة وما يرتتب عليها من نتائج.
يتناول الفصل الثاين فكرة التصورات الخاصة بالهجرة  ،Repertoires of migration governanceالتي تستخدم يف
سياسات الهجرة يف أوروبا واألمريكتني وجنوب آسيا ،وتشرتك هذه التصورات يف ارتباطها مبجموعة من األسئلة الرئيسة،
منها :كيف ميكن صانع السياسات أن يفهم ما يجري يف منطقة أخرى؟ وملاذا نقوم بيشء ال نعرف ما سيرتتب عليه من
تأثريات الح ًقا؟ وكيف ميكن ترتيب األولويات؟ وغري ذلك .ويرى جيدز أن هذه األسئلة املطروحة حول سياسات الهجرة
تتطلب فهم الكثري من الحقائق واألدلة ،لكنها تغفل القيم واملعتقدات عند صياغة آلية عمل نُظم إدارة الهجرة.
يعرض الفصل الثالث دول رابطة أمم جنوب رشق آسيا  ASEANباعتبارها مجموعة إقليمية رئيسة ،إضافة إىل أنها
تعاين قيو ًدا تعوق قدرتها عىل معالجة قضايا الهجرة .ويرى املؤلف أن إدارة الهجرة يف جنوب آسيا تتأثر بتصورات
القامئني عليها تجاه الهجرة والتهجري القرسي .ويعترب أن فكرة الهجرة "مؤقتة" وأن املهاجرين القرسيني يحتاجون إىل
حامية مؤقتة صارت فكرة راسخة يف تلك التصورات.
ويهتم جيدز يف الفصل الرابع بالنزعة اإلقليمية املتنامية يف أمريكا الجنوبية والتي نشأت مطلع األلفية الثالثة
نهجا تقدم ًيا تجاه الهجرة عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي .وترتبط نشأة هذا النهج وتأثرياته
واستدعت معها ً
باهتامم أوسع هو قدرة األنظمة السياسية عىل الحكم وتأثري ذلك يف سياسات الهجرة بشكل عام .ويركز خاصة عىل
السوق الجنوبية املشرتكة  MERCOSURوعىل اتفاقية اإلقامة التي عقدتها الدول املشاركة حيث متنح االتفاقية
أعم ملعارضة الهيمنة األمريكية عىل املنطقة ومعارضة
مواطني الدول األعضاء الحامية والحقوق ،وذلك يف سياقٍ ّ
منوذجا إلدارة الهجرة اإلقليمية.
االتحاد األورويب بوصفه
ً
أما الفصل الخامس فريكز عىل استجابات االتحاد األورويب للهجرة وكيفية تأثر تلك االستجابات بتصورات ص ّناع
السياسات وأفهامهم ملوجات النزوح الكبرية املحتملة ،التي ال ميكن التحكم فيها .ويضيف املؤلف أن تصور الهجرة
عىل أنها أزمة "عادية" هو الذي صاغ يف واقع األمر شكل إدارة سياسات الهجرة يف أوروبا.
265

العدد | 2

آذار /مارس 2021

بــتك ضورعو تاعـجارم

يتناول الفصل السادس وضع الهجرة يف أمريكا الشاملية وإدارة الهجرة يف الواليات املتحدة ،ويستعرض التأثريات
اإلقليمية القوية الناجمة عن الهيمنة األمريكية ومصالح رأس املال األمرييك .ويرى املؤلف أن لنظام إدارة الهجرة يف
الواليات املتحدة أثره القوي يف وضع أشكال االستجابة الحكومية للهجرة يف كندا واملكسيك .ويعرض أيضً ا سياسات
الردع التي أعقبت أحداث الحادي عرش من سبتمرب  2001عىل أنها العامل الرئيس يف صياغة شكل االستجابات
اإلقليمية بعد تلك الحادثة ،كام كان انتخاب دونالد ترامب عام  2016منعط ًفا أضفى خطا ًبا عنرص ًيا عىل سياسات
الهجرة يف أمريكا وعالقاتها بجريانها.
تجادل أطروحة الفصل السابع بأنه عىل الرغم من ُب ْعد أفق الوصول إىل نظام شامل إلدارة الهجرة ،فإنه ال يزال من
فهم مشرتك للتحديات من جانب الفاعلني الرئيسني ،وإقناع الدول بفوائد التعاون فيام
املمكن العمل عىل تحقيق ٍ
بينها ،من دون الحاجة إىل أنظمة رسمية شاملة لتسيري ذلك .ويوثق املؤلف الجهود املبذولة يف هذا املجال ،ويع ّرف
باألدوار الرئيسة التي قامت بها منظامت عاملية يف هذا الشأن؛ مثل املنظمة الدولية للهجرة ،واملفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومنظمة العمل الدولية .ويوضح كذلك كيف أصبحت السمة "العاملية" للهجرة موضع
خالف متزايد يف أروقة السياسة لبعض الدول التي تستقبل املهاجرين ،عىل نح ٍو يثبت أن آفاق إدارة الهجرة عامل ًيا
ليست مسألة تقنية متا ًما ،وإمنا مسألة تطرح تساؤالت سياسية مهمة.
ويعرض املؤلف يف الخامتة أطروحات الكتاب الرئيسة؛ فهو يحدد قيمة تصورات إدارة سياسات الهجرة ،باعتبارها
أدا ًة للنظر يف "الصندوق األسود" إلدارة الهجرة ،ومراجعة التوقعات من الدور الذي يضطلع به الفاعلون الرئيسون
الذين يؤدون دو ًرا كب ًريا يف مدخالت أنظمة إدارة الهجرة ومخرجاتها .و ُيربز الكتاب البعد اإلقليمي يف التوفيق بني
املستويني املحيل والعاملي يف مسألة الهجرة ،إضافة إىل الدور اإلقليمي يف تكوين فهم املعايري واملبادئ العاملية
وتفسريها ،ما يعني أن املسألة الجوهرية ال تتعلق بكيفية اعتامد معايري عاملية والوفاء بها ،بل تتصل بالطريقة التي
ميكن من خاللها جعل املعايري واملبادئ العاملية ذات قيمة ومعنى عىل املستويني اإلقليمي واملحيل .ويختم بالتوضيح
أن التصورات حول الهجرة وفهمها عىل أنها أزمة عادية ،بأسبابها وتأثرياتها ،تساهم حال ًيا يف تكوين التفسريات التي
ُيبنى عليها فهم الهجرة ومن ثم صياغة االستجابات لها.
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