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مقدمة

تــزداد مشــكلة الهجــرة عــر البحــر األبيــض املتوســط حنــو القــارة األوروبيــ�ة تعقيــدًا 
واتســاعًا يومــًا بعــد يــوم، أعــداد املهاجريــن الذيــن يركبــون البحــر، وأولئــك الذيــن يقعــون 
ضحايــا للغــرق منهــم، تشــهد ارتفاعــًا ملحوظــًا منــذ بدايــة العــام 2015، مقارنــة بالفــرة 

نفســها مــن العــام 2014.

الظــروف امليدانيــ�ة واملعيشــية وانتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الــدول اليت يفــّر منهــا املهاجرون 
ــن  ــة ع ــى اللحظ ــزًا ح ــدا عاج ــن ب ــس األم ــرًا، مجل ــًة وقه ــزداد صعوب ــل وت ــة ب ــت قائم ــا زال م

وضــع حــد للصراعــات املســتمرة يف تلــك البلــدان، وال حــل قريــب يبــ�دو يف األفــق.

الــدول  مريــب،  بتقاعــس  يتعامــل  زال  مــا  األورويب  االحتــاد  األخــرى،  الناحيــة  مــن 
األوروبيــ�ة تغلــق أبوابهــا بشــكل شــبه كلــي أمــام اســتقبال الالجئــن بطــرق شــرعية، مــا 
ــا بطريقــة آمنــة ومشــروعة أمــرًا مســتحياًل، عمليــات اإلنقــاذ  جيعــل وصولهــم إىل أوروب
البحــري الــيت كانــت تقــوم بهــا إيطاليــا توقفــت واســتب�دلت بعمليــة أخــرى بقــدرات أقــل 

ــب. ــاد مهي ــر يف ازدي ــرىق يف البح ــة أن الغ ــة، والنتيج ــات مختلف وأولوي

آخــر  علــى  الضــوء  اإلنســان  حلقــوق  األورومتوســطي  للمرصــد  التقريــر  هــذا  يلقــي 
مســتجدات هــذه المأســاة، ويــدق ناقــوس اخلطــر ويقــرع أســماع دول العالــم لكــي 

تتحــرك وتنهــي هــذا العــار.
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 أواًل: أعــداد املهاجريــن إىل أوروبــا عــر البحــر املتوســط وصلــت 

            إىل الضعف هذا العام:
ــك  ــط، وأولئ ــر املتوس ــر البح ــا ع ــون إىل أوروب ــن يتوجه ــن الذي ــداد املهاجري ــهدت أع ش
الذيــن يقعــون ضحايــا للغــرق منهــم، ارتفاعــًا ملحوظــًا منــذ بدايــة هــذا العــام، مقارنــة 
بالفــرة نفســها مــن العــام 2014،فقــــد بلغــــت أعــــداد املهاجريــــن الذيــــن وصلــــوا إىل 
إيطاليــــا وحدهــــا منــــذ بدايــــة هــــذا العــــام وحــى منتصــف آذار )مــارس( أكثــــر مــــن 
8500 مهاجــــر، بمتوســط 116 مهاجــرَا لــكل يــوم، وهــو عــدد يصــل إىل ضعــف عــدد 
ــى  ــؤالء 2200 عل ــن ه ــايض، وم ــام الم ــن الع ــرة م ــوا يف ذات الف ــن وصل ــن الذي املهاجري

ــوريا. ــن س ــن م ــطينين القادم ــورين والفلس ــن الس ــن الالجئ ــل م األق

ـر( مــن هــذا العــام وصــول 3,528 مهاجــرًا إىل  وقــد ســّجل شــهر كانــون الثــاين )ين�اـي
إيطاليــا عــر البحــر املتوســط، مقارنــًة بوصــول 2,171 مهاجــرًا خــالل الشــهر نفســه مــن 
العــام المــايض، فيمــا بلــغ عــدد الذيــن وصلــوا إىل إيطاليــا يف شــهر شــباط )فرايــر( مــن 
هــذا العــام إىل 3900 مهاجــرًا علــى األقــل، ووصــل خــالل األربعــة عشــر يومــًا األوىل مــن 

ــرًا. ــارس( 1072 مهاج ــهر آذار )م ش

ــط  ــر املتوس ــر البح ــا ع ــون إىل إيطالي ــن يصل ــن الذي ــم املهاجري ــول إن معظ ــن الق ويمك
ليبيــ�ا  يف  األمنيــ�ة  األوضــاع  يســاعد تدهــور  الليبيــ�ة، حيــث  األرايض  مــن  ينطلقــون 
ــة ويف  ــر آمن ــفن غ ــن يف س ــؤالء املهاجري ــل ه ــى نق ــل عل ــى العم ــة عل ــات اإلجرامي املنظم
ظــروف مأســاوية، وقــد أدى عــدم التعــاون املشــرك بــن دول االحتــاد األورويب يف حمــل 
عــبء هــؤالء املهاجريــن إىل تقليــص إيطاليــا لنطــاق عمليــات اإلنقــاذ البحــري الــيت 
كانــت تقــوم بهــا يف الســنة الماضيــة، وامتنــ�اع مالطــا واليونــان عــن نقــل املهاجريــن إىل 
موانئهــا، وهــو مــا أدى إىل تفاقــم مخاطــر الرحلــة وفقــدان املئــات مــن املهاجريــن مــا بــن 

ــن. ــرىق ومفقودي غ
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ثاني�ًا: الغرىق واملفقودون:
بلــغ عــدد الغــرىق واملفقوديــن يف البحــر املتوســط منــذ بدايــة هذا العــام 470 شــخصًا على 
األقــل، بمعــدل )6.4( شــخصًا لــكل يــوم، أي بارتفــاع يصــل إىل أكــر مــن 30 ضعفــًا عــن 
عــدد الذيــن غرقــوا أو فقــدوا يف الفــرة نفســها مــن العــام المــايض )15 حالــة(، ولوحــظ 

أن معظــم الغــرىق واملفقوديــن لهــذا العــام كانــوا مــن دول غــرب أفريقيــا والســودان.

وكانــت المأســاة األكــر لهــذا العــام، حــى تاريخــه، هــي حادثــة غــرق 4 قــوارب كانــت تقل 
مهاجريــن غــر شــرعين قــرب قنــاة صقليــة يف البحــر األبيــض املتوســط يف شــهر شــباط 
)فرايــر( المــايض، مــا أّدى إىل غــرق وفقــدان 300 شــخص علــى األقــل، وكانــت املراكــب 
األربعــة انطلقــت يــوم 8 شــباط )فرايــر( 2015 مــن الســواحل الليبيــ�ة باجتــاه إيطاليــا، 
وكان علــى متنهــا قرابــة 350 راكبــًا، غــر أنهــا انقلبــت بالقــرب مــن قنــاة صقليــة، وغــرق 

معظــم مــن كانــوا علــى متنهــا.

ــاذ  ــم إنق ــرًا، وت ــة 50-60 مهاج ــرق قراب ــارس(، غ ــهر آذار )م ــن ش ــبوع األول م ويف األس
ــ�ة،  ــية والليبي ــورية والتونس ــيات الس ــة اجلنس ــن حمل ــم م ــر، غالبيته ــة 700 مهاج قراب
إضافــة إىل فلســطينين مــن قطــاع غــزة ومخيمــات لبنــ�ان وســوريا، وكان أحــد القــوارب 
الــيت تقــل هــؤالء املهاجريــن قــد انقلــب بهــم علــى بعــد )60( كــم مــن الشــواطئ الليبيــ�ة، 
جنــوب البحــر األبيــض املتوســط، وقامــت قــوات حبريــة إيطاليــة بانتشــال اجلثــث 

ونقــل املهاجريــن إىل مركــز إيــواء يف جزيــرة صقليــة.

ثالثًا: قصور عمليات اإلنقاذ:
ُتلقــي حادثــة غــرق وفقــدان 300 مهاجــر غــر شــرعي يف أوائــل شــباط )فرايــر( الضــوء 
مجــددًا علــى مشــكلة أساســية، تعــد أحــد األســباب الرئيســية لوقــوع هــذا العــدد مــن 
اإليطاليــة  البحريــة  إيقــاف  مشــكلة  وهــي  احلادثــة،  هــذه  يف  واملفقوديــن  الضحايــا 
لعمليــة »حبرنــا )Mare Nostrum(«، والــيت كان لهــا الفضــل يف إنقــاذ آالف املهاجريــن 
يف البحــر خــالل العــام المــايض، واســتب�دالها بعمليــة »تريتــون« الــيت تديرهــا وكالــة 
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حمايــة احلــدود األوروبيــ�ة »فرونتكــس«، وهــي عمليــة تركــز علــى مراقبــة احلــدود 
ــذا  ــر، وله ــن يف البح ــاذ املهاجري ــة إلنق ــا عملي ــن كونه ــر م ــر، أك ــار بالبش ــة االجت ومكافح
حتــّددت مهمتهــا يف نطــاق ال يزيــد عــن 30 ميــال حبريــًا ُقـــبالة الســواحل اإليطاليــة، بينمــا 

ــ�ة. ــواحل الليبي ــن الس ــب م ــدى قري ــل إىل م ــا« تص ــة »حبرن ــت عملي كان

وكانــت تكلفــة عمليــة »حبرنــا« تــراوح بــن ســتة وتســعة ماليــن يــورو شــهريًا، تدفعهــا 
احلكومــة اإليطاليــة مــن جيبهــا اخلــاص، حبكــم أن العمليــة »حبرنــا« تابعــة لهــا، غــر أن 
ــا  ــدم تعاونه ــة، وع ــذه العملي ــن ه ــرى م ــاد األورويب األخ ــدول االحت ــن« ل ــف املش »املوق
مــع إيطاليــا يف حتمــل التكاليــف الباهظــة لهــذه العمليــة، دفــَع األخــرة إىل وقفهــا يف نهايــة 
تشــرين األول )أكتوبــر( 2014، وأّدى عــدم التنســيق بــن الــدول الســاحلية، وخصوصــًا 
مالطــا وإيطاليــا، إىل تفاقــم مخاطــر الرحلــة، ومنــذ ذلــك احلــن، لــم تعــد مســألة البحث 

عــن الالجئــن واحلفــاظ علــى أرواحهــم ذات أولويــة. 

رابعًا: ما بعد الوصول، لم ينت�ه األلم بعد!
ــا  ــون أنه ــة يأمل ــول إىل جن ــوت بالوص ــوارب امل ــون ق ــن يركب ــرون الذي ــك املهاج ــم أولئ حيل
تنتظرهــم يف أوروبــا، غــر أنهــم كثــرًا مــا ُيصدمــون – إذا مــا جنحــوا يف الوصــول إليهــا 
أحيــاء - بواقــع لــم يكونــوا يتوقعونــه، فإيطاليــا تعــاين ابتــ�داًء مــن إشــكالية تتمثــل يف أن 
قدرتهــا االســتيعابي�ة علــى اســتقبال الالجئــن محــدودة جــدًا، وهــي ال تملــك بنيــ�ة حتتيــ�ة 
يمكــن التعويــل عليهــا يف اســتقبال الالجئــن والتعامــل معهــم، ويف حالــة قــّدم الشــخص 
لهــا طلبــًا للجــوء، فــإن األمــر سيســتغرق مــدة طويلــة قــد تصــل إىل عــدة ســنوات حــى 

حيصــل علــى وضــع الــالئج وحقوقــه.

ولذلــك، فــإن هــؤالء املهاجريــن ال يصلــون إىل إيطاليــا بهــدف تقديــم طلــب جلــوء فيهــا، 
بــل باعتب�ارهــا أقــرب نقطــة علــى األرايض الليبيــ�ة الــيت ينطلــق منهــا املهاجــرون يف 

رحلتهــم عــر البحــر، وبهــدف االنتقــال منهــا إىل دول أخــرى يف االحتــاد األورويب.

غــر أنهــم يواجهــون مشــكلة أخــرى هنــا، وهــي أن قوانــن االحتــاد األورويب، وال ســيما 
اتفاقيــة »دبلــن2«، تلــزم أول دولــة مــن دول االحتــاد األورويب يصــل إليهــا طالــب اللجــوء 
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بأخــذ بصماتــه، حبيــث تكــون هــي املســؤولة عــن منحــه وضــع الــالئج، وحبيــث ال يمكــن 
لهــذا الــالئج التقــدم بعدهــا بطلــب جلــوء يف دولــة أخــرى مــن دول االحتــاد األورويب، وهــو 
األمــر الــذي يعــي أن هــؤالء املهاجريــن ســيبقون يف إيطاليــا، لكــن دون أن حيصلــوا علــى 
وضــع الــالئج، ألن إيطاليــا عاجــزة عــن منــح كل هــذه األعــداد الوضــع القانــوين لــاّلئج، 
وألن الــدول األوروبيــ�ة األخــرى ترفــض تعديــل »اتفاقيــة دبلــن2« بمــا يــؤدي إىل التوزيــع 

العــادل للمهاجريــن علــى دول أوروبــا.

 ويف الوقــت الــذي يــكاد يصــل فيــه عــدد الالجئــن الســورين إىل أربعــة ماليــن، أعربــت 
ألمانيــ�ا عــن اســتعدادها الســتقبال 35 ألــف الئج ســوري، وتســتضيف الســويد قرابــة 
18.000 الئج )ألمانيــ�ا والســويد وحدهمــا تلقيتــ�ا حــوايل 56٪ مــن جميــع طلبــات 
اللجــوء الســورية منــذ بــدء الصــراع(، فيمــا أعلنــت الــدول األوروبيــ�ة األخــرى مجتمعــة 
ــن  ــة الالجئ ــر إىل اتفاقي ــط، وبالنظ ــوري فق ــتقبال 6 آالف الئج س ــتعدادها الس ــن اس ع
)1951(، وبروتوكولهــا امللحــق )1967(، واّلذيــن شــدّدا علــى واجــب الــدول يف التعــاون 
ــر  ــو ألم ــم ه ــًا ك ــدو واضح ــة، يغ ــداد الالجئــن كمشــكلة عاملي ــرك حلمــل عــبء أع املش

مشــن أن تتخلــى دول االحتــاد األورويب عــن واجبهــا اإلنســاين جتــاه هــؤالء املهاجريــن.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الظــروف الــيت يقبــع فيهــا املهاجــرون يف مراكــز اإليــواء والتوقيــف 
اإليطاليــة، وأبرزهــا مركــز اإليــواء جبزيــرة المبــادوازا، هــي غايــة يف الســوء، حيــث جيــري 
توقيفهــم هنــاك ملــدة يومــن، وُيمنعــوا مــن التواصــل مــع العالــم اخلــاريج، بمــا يف ذلــك 
مؤسســات حقــوق اإلنســان، ثــم يتــم نقــل مــن ُيقبــل النظــر يف طلبــه لّلجــوء الســيايس 
ــل  ــا يرحَّ ــايئ، فيم ــرار النه ــدور الق ــن ص ــة، حل ــو« يف جزيــرة صقلي ــز »الغريجانت إىل مرك

العديــد منهــم إىل ليبيــ�ا بطائــرات نقــل عســكرية.

ــات  ــة املئ ــن رؤي ــة، يمك ــ�دوزا وصقلي ــيما المبي ــا، وال س ــوارع إيطالي ــر يف ش ــن الس وح
مــن املهاجريــن بــال مســكن أو مــأوى أو حــى طعــام، وبينهــم عشــرات العائــالت، بمــا يف 
ذلك األطفــال والنســاء وحــى النســاء احلوامــل واألطفــال ذوي االحتي�اجــات اخلاصــة، 
وهــم يعانــون العــوز واخلــوف واجلــوع والتعــب واإلرهــاق، وحــى البحــث عــن مفقوديــن 
لهــم، واألنكــى مــن ذلــك، أنهــم قــد يقعــون حتــت رحمــة مافيــا شــبكات املخــدرات 
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واالجتــار بالبشــر، وعلــى الرغــم مــن أن الســلطات اإليطاليــة تــؤدي دورًا مشــهودًا يف هــذا 
املجــال، إال أن األمــر بــكل تأكيــد هــو أكــر بكثــر مــن أن تواجهــه إيطاليــا بمفردهــا، وإنــه 
ألمــر مشــن حقــًا أن دول االحتــاد األورويب األخــرى لــم تقــم بــدور حقيقــي ُيذكــر حــى اآلن 

للنهــوض بهــذه املشــكلة واعتب�ارهــا مشــكلة جماعيــة لــدول االحتــاد.

وبعد، هل سيتوقف املهاجرون عن املخاطرة حبياتهم؟

يبــ�دو اجلــواب علــى هــذا الســؤال بائســًا، ففــي الوقــت الــذي يدخــل فيــه الصــراع 
املســتمر يف ســوريا عامــه اخلامــس، ويف ضــوء األوضــاع املتفجــرة يف العــراق، والظــروف 
الصعبــة الــيت يالقيهــا الالجئــون يف دول اجلــوار الســوري، إضافــة إىل الفقــر وانتهــاكات 
حقــوق اإلنســان الــيت تشــهدها إرتريــا والصومــال ودول غــرب إفريقيــا )مــايل ونيجريــا 
ــا والســنغال(، ومــع إغــالق الــدول األوروبيــ�ة أبوابهــا أمــام الهجــرة  وبوكينــ�ا فاســو وغان
الشــرعية، يغــدو مــا مــن حــل أمــام آالف األشــخاص إال املخاطــرة حبياتهــم وركــوب املــوج 

ــا. ــول إىل أوروب ــاًل يف الوص أم

ونظــرًا حلالــة الفــوىض الــيت تشــهدها األرايض الليبيــ�ة واتســاع أعمــال العنــف مــن 
قبــل التنظيمــات املســلحة املتصارعــة علــى أراضيهــا، جتــد شــبكات التهريــب فرصتهــا 
مــن خــالل ذلــك لتشــجيع مئــات اآلالف مــن الشــباب احلالــم بالوصــول إىل أوروبــا، بــل 
إنهــم جُيــرون علــى املغــادرة يف بعــض األحيــان بقــوة الســالح، وَيدفعــون المــال لوســطاء 

لالنطــالق يف قــوارب متهالكــة باجتــاه إيطاليــا.

وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل إحصائيــ�ة أجريــت يف تونــس، وهــي الدولــة املســتقرة 
نســبي�ًا مقارنــة بغرهــا مــن الــدول الــيت يــأيت منهــا املهاجــرون، غــر أن الدراســة أظهــرت 
أن 76 %مــن الشــباب التونــي حيلــم »بالهجــرة إىل أوروبــا أو إىل اخلليــج«، فيمــا أعــرب 

73 % أنهــم »واثقــون مــن حتّســن أوضاعهــم إذا مــا هاجــروا«.
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احللول العملية املمكنة:
إن هــذه احلالــة البائســة للمهاجريــن عــر البحــر األبيــض املتوســط ليســت وليــدة اليــوم، 
لقــد كانــت الســنة الماضيــة بائســة مــن حيــث أعــداد الذيــن غرقــوا أو ُفقــدوا يف البحــر، 
ويبــ�دو أن هــذه الســنة ســتكون أكــر بؤســًا مــا لــم يتحــرك العالــم بشــكل فعــال إلنهــاء 

هــذه المأســاة أو التخفيــف مــن آثارهــا إىل أبعــد حــد.

بهــذه  يتقــدم  اإلنســان،  حلقــوق  األورومتوســطي  املرصــد  فــإن  الصــدد،  هــذا  ويف 
ــل: ــت عاج ــ�ة يف وق ــات املعني ــل اجله ــن قب ــا م ــتها وتبنيه ــل مناقش ــى أم ــات، عل التوصي

1. ندعــو مجلــس األمــن إىل املســارعة يف عقــد اجتماع لدراســة مشــكلة اللجوء كمشــكلة 
تهــدد األمــن والســلم العامليــن، وإىل وضــع احللــول الفاعلــة لهــا، بمــا يف ذلــك العمــل 
بشــكل فعــال إلنهــاء الصــراع الدائــر يف ســوريا منــذ أكــر مــن 4 أعــوام، والعمــل 

العاجــل علــى اســتتب�اب األمــن يف العــراق.

2. ندعــو دول االحتــاد األورويب إىل التعــاون مــع إيطاليــا إلعــادة إطــالق عمليــة »حبرنــا« 
جبهــد جماعــي، ومســاعدتها يف حتســن ظــروف طالــي اللجــوء يف أماكــن اســتقبالهم 

بمــا يضمــن اتســاقها مــع حقــوق اإلنســان.

اخلاصــة  »دبلــن«  التفاقيــة  جــادة  بمراجعــة  القيــام  إىل  األورويب  االحتــاد  ندعــو   .3
بالتعامــل مــع الالجئــن يف دول االحتــاد األورويب، بمــا يضمــن »التوزيــع العــادل« 
ــر. ــمل األس ــم ش ــهيل ل ــة لتس ــاء األولوي ــرة، وإعط ــن الكب ــداد الالجئ ــبء أع ــل ع حلم

ــ�ة  ــكلة أمني ــن كمش ــكلة املهاجري ــر ملش ــدم النظ ــ�ة إىل ع ــدول األوروبي ــو ال ــا ندع 4. كم
بالدرجــة األوىل، بــل العمــل علــى االســتفادة مــن دفعــات املهاجريــن علــى املــدى 
ــن  ــد م ــا، واحل ــن أن يقدموه ــيت يمك ــ�ة ال ــاهمات اإلجيابي ــى املس ــرف عل ــد والتع البعي
السياســات املعاديــة لألجانــب، وتيســر إمكانيــ�ة تقديــم طلــب اللجــوء قبــل اإلحبــار 

ــرة. ــ�ة للهج ــة أوروبي ــل وكال ــك تفعي ــا يف ذل ــط، بم يف املتوس



10


