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إساءات عىل حدود أوروبا
دنكان برين

يتعرض الالجئون واملهاجرون بانتظام النتهاكات حقوقية واسعة النطاق من قبل املسؤولني عىل بعض
الحدود األوروبية .ويتعني عىل االتحاد األورويب توفري مزيد من السبل القانونية للذين يلتمسون الحامية
حتى يصلوا إىل أوروبا بأمان.
يف ضــوء غيــاب سياســة ثابتــة لالســتجابة يف جميــع أنحــاء
الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب ،يقــع عــبء كبــر عــى
البلــدان الواقعــة عــى حــدود أوروبــا الخارجيــة الســتقبال
آالف الواصلــن وفحــص طلباتهــم ومعالجتهــا وتقليــل معــدل
الهجــرة غــر النظاميــة .واســتجابة لذلــكَ ،و َض َعــت بعــض
تلــك الــدول األعضــاء الواقعــة عــى حــدود أوروبــا مجموعــة
مــن اإلجــراءات ســعياً لتقليــل أعــداد العابريــن لحدودهــا
عــى نحــو غــر نظامــي .وتــراوح هــذه اإلجــراءات بــن
الرســمية مثــل إقامــة األســوار ونــر قــوات رشطــة إضافيــة
عــى امتــداد الحــدود وغــر الرســمية مثــل اســتخدام العنــف
وإجبــار الوافديــن عــى االنتقــال للبلــدان املجــاورة .وبالرغــم
مــن كــرة الرباهــن املؤكــدة لوقــوع تلــك اإلســاءات يف مناطــق
متنوعــة عــى مــدار الثــاث ســنوات املاضيــة عــى األقــل ،مل
تتخــذ املفوضيــة األوروبيــة ســوى خطــوات زهيــدة ملســاءلة
الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب .ومــع دعــوات مفــوض
األمــم املتحــدة الســامي لالجئــن وجامعــات حقــوق اإلنســان
ومفــوض حقــوق اإلنســان ملجلــس أوروبــا نيلــز موزينيكــس،
مــا زالــت هــذه املامرســات مســتمرة دون هــوادة انتهــاكاً ويف بلغاريــا يف أعقــاب ارتفــاع عــدد العابريــن للحــدود بشــكل
غــر نظامــي يف ســبتمرب/أيلول وأكتوبر/ترشيــن األول ،2013
للقانــون الــدويل واألورويب.
ُو ِّث َقــت عمليــات صــد وطــرد عــى يــد الســلطات البلغاريــة
عــى حدودهــا مــع تركيــا 4.وادعــى بعــض مــن أعيــدوا ق ـراً
الصد والطرد
تتضمــن عمليــات الصــد والطــرد اإلعــادة غــر النظاميــة إىل تركيــا تعرضهــم للــرب ورسقــة أموالهــم وهواتفهــم
لالجئــن أو املهاجريــن للبلــدان املجــاورة لحــدود الدولــة التــي النقالــة .ويف مــارس/آذار  ،2015دعــت مفوضيــة األمــم
يســعون لدخولهــا دون إج ـراء أي شــكل مــن أشــكال الفحــص املتحــدة الســامية لالجئــن للتحقيــق يف وفــاة رجلــن عراقيــن
الفــردي أو رفــض طالبــي الحاميــة الدوليــة مــن عــى الحــدود .بعــد عمليــة صــد وطــرد مزعومــة مــن بلغاريــا.
وال يتوقــف األمــر عنــد احتامليــة التســبب يف الرتحيــل القــري
املبــارش أو غــر املبــارش بــل تنتهــك عمليــات الصــد والطــرد ويف إســبانيا ،صــورت املنظــات غــر الحكوميــة مســؤولني
هــذه أيضــاً حظــر االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان إســبان يرضبــون أنــاس خــارج الســياج يف مليليــة ومــن َّثــم
لعمليــات الرتحيــل الجامعيــة لغــر املواطنــن .وبشــكل ثابــت ،إعادتهــم قــراً إىل املغــرب .ويف أكتوبر/ترشيــن األول ،2014
 1تشــر القصــص التــي رواهــا الالجئــون واملهاجــرون منــذ صــور مســؤولون إســبان يرضبــون أحــد مواطنــي الكامــرون
أكتوبر/ترشيــن األول  2012إىل َّأن قــوارب تحمــل ضباطــاً ويســحلونه أرضـاً بعيــداً عــن الســياج 5.ثــم حمــل هــذا الرجــل
يونانيــن كانــت تعــرض قواربهــم وتوقفهــا يف أثنــاء رحلتهــم الــذي بــدا فاقــد الوعــي آنــذاك إىل األرايض املغربيــة مــن
مــن تركيــا إىل اليونــان ثــم تأمرهــم بالعــودة عــى القــوارب خــال بوابــة يف الســياج وترك هنــاك .ويف أغســطس/آب ،2015
ذاتهــا إىل امليــاه اإلقليميــة الرتكيــة .وذكــر بعضهــم تعرضهــم أســقطت محكمــة إســبانية التهــم املوجهــة ضــد مثانيــة رجــال
للــرب والرسقــة عــى يــد رجــال ملثمــن أثنــاء عمليــات رشطــة متورطــن بســبب نقــص األدلــة .وا ُته َمــت الســلطات
االعــراض تلــك يف حــن أجــر آخــرون عــى مغــادرة األرايض
اليونانيــة بعــد نجاحهــم يف الوصــول إليهــا وأعيــدوا ق ـراً إىل
امليــاه اإلقليميــة الرتكيــة وتركــوا فيهــا .وتواتــرت روايــات عــن
إعــادة الرشطــة اليونانيــة للوافديــن للحــدود اليونانيــة الربيــة
ق ـراً إىل تركيــا عــر نهــر إفــروس بعــد عربوهــم النهــر ســابقاً
يف قــوارب صغــرة .ويف  ،2014أفــاد مكتــب مفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن يف اليونــان بتوثيقــه مزاعــم ذات
مصداقيــة بوقــوع نحــو  152عمليــة صــد وطــرد يف عامــي
 2013و .2014ويف الفــرة نفســها ،قدمــت مفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن تســع شــكاوى خطيــة إىل الســلطات
اليونانيــة بهــذا الصــدد ومل تتلــق إجابــة واحــدة غــر إنــكار
هــذه املزاعــم واالدعاءات2.وتوقفــت التقاريــر حــول عمليــات
الصــد والطــرد يف البحــر لعــدة أشــهر يف  2015ولكنهــا عــادت
مجــدداً منــذ أواخــر شــهر يوليو/متــوز يف حــن اســتمرت
التقاريــر املقدمــة ضــد مثــل هــذه العمليــات عــى الحــدود
الربيــة طــوال عــام 2015.3
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اإلســبانية كذلــك باملشــاركة يف مقتــل مــا ال يقــل عــن 13
شــخصاً يف فرباير/شــباط  2014بإطــاق الرصــاص املطاطــي
والغــاز املس ـ ِّيل للدمــوع عليهــم ألنهــم ســبحوا مــن شــاطئ
املغــرب إىل ســبتة.
ومــع انتقــال النــاس قدم ـاً مــن اليونــان إىل بلــدان االتحــاد
األورويب األخــرى ،و َّث َقــت جامعــات حقــوق اإلنســان أيضــاً
عمليــات صــد وطــرد مــن مقدونيــا (جمهوريــة يوغوســافيا
الســابقة) إىل اليونــان ومــن رصبيــا إىل جمهوريــة مقدونيــا
اليوغوســافية الســابقة 6.ويف يوليو/متــوز وكذلك يف أغســطس/
آب  ،2015أغلقــت جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية
الســابقة مؤقتــاً حدودهــا مــع اليونــان .ويف أغســطس/آب
 ،2015ارتفــع عــدد الوافديــن للحــدود ملــا ُيناهــز ثالثــة آالف
فــرد وحاولــت الســلطات تشــتيتهم بإطــاق قنابــل صــوت
والغــاز املســيل للدمــوع بكميــات عليهــم وكان مــن بينهــم
العديــد مــن األطفــال الصغــار مــا أدى إىل إصابــة كثــ ٍر
وصــ ِّورت الرشطــة والجيــش أيضــاً وهــم ينقضــون
منهــمُّ .
بنعــف عــى الالجئــن بالهــراوات .ويف ســبتمرب/أيلول ،تكــررت
مشــاهد مامثلــة حــن اشــتبكت الرشطــة الهنغاريــة مــع
الالجئــن واملهاجريــن بعــد أن أغلقــت املجــر حدودهــا مــع
رصبيــا.
وباإلضافــة إىل القيــود املفروضــة عــى الحــدود األوروبيــة،
وضعــت الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب أيضـاً إجــراءات
أخــرى مثــل اتفاقيــات مــع بلــدان املنشــأ والعبــور ملنــع
رحــات الهجــرة واســتخدام االعتقــال مبثابــة رادع واتفاقيــات
إعــادة القبــول لتســهيل عــودة املهاجريــن غــر النظاميــن
إىل البلــدان املجــاورة .ومــع ذلــك ،عــى الرغــم مــن الجهــود
املبذولــة للحــد مــن دخــول الالجئــن واملهاجريــن يف مناطــق
معينــة ،ال يكــف النــاس عــن محاولــة دخــول أوروبــا
ويغــرون مســاراتهم وفق ـاً لذلــك وأحيان ـاً يغــرون وجهاتهــم
إىل دول أوروبيــة أخــرى .فعــى ســبيل املثــال ،يف أعقــاب
فــرض إجــراءات تقييــد الدخــول عــر الحــدود الربيــة بــن
تركيــا واليونــان يف أغســطس/آب  ،2012عــر املزيــد مــن
األفــراد إىل اليونــان عــن طريــق البحــر وارتفعــت أرقــام
الوافديــن إىل بلغاريــا .وبعــد إغــاق املجــر لحدودهــا مــع
رصبيــا ،تحــول النــاس إىل كرواتيــا.

الدخول الرشعي

بالرغــم مــن وجــود أدلــة كثــرة عــى وقــوع انتهــاكات عــى
هــذه الحــدود ،مل تتخــذ مؤسســات االتحــاد األوريب ودولــه
األعضــاء خطــوات ف َّعالــة لوقــف هــذه االنتهــاكات .ويف
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الوقــت نفســه ،مــا زالــت الــدول املعنيــة تتلقــى ماليــن
املخصصــات الســنوية باليــورو مــن أداة «صنــدوق األمــن
الداخيل-الحــدود والتأشــرات لتعزيــز مراقبــة الحــدود»
دون أي متطلبــات رشطيــة لتطويــر آليــات املســاءلة بهــدف
معالجــة اإلســاءات عــى الحــدود .وعوض ـاً عــن ذلــكُ ،ط ِلــب
االنتصــاف مــن املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان وقــد
أثبــت ذلــك اإلجــراء فاعليتــه إال أنــه جــاء متأخــراً لوضــع
حــد لسياســات الصــد والطــرد.
ومــن منظــور حاميــة الالجئــن ،ســيمنع توفــر فــرص
رشعيــة دخــول أوروبــا الفاريــن مــن االضطهــاد والنــزاع مــن
وتحمــل اإلســاءات مــن
خــوض رحــات محفوفــة باملخاطــر
ُّ
قبــل املهربــن عــى طــول الطريــق وعــى يــد املســؤولني
الحكوميــن عــى الحــدود وســيقلل عــى نحــو ال ُيســتَهان
بــه الخســائر يف األرواح ســنوياً .وبإيجــاد مزيــد مــن قنــوات
الدخــول الرشعيــة خاصــ ًة للســوريني الذيــن ميثلــون حاليــاً
الغالبيــة العظمــى مــن الوافديــن إىل أوروبــا واملعــرف بهــم
عــى نطــاق واســع بوصفهــم الجئــن قــد ُيخ َّفــف قــدر كبــر
ـح ذلــك أيض ـاً تحســن إدارة
مــن األزمــة الراهنــة .وقــد ُي ِتيـ ُ
عمليــات الدخــول والحركــة وقــد يكــون مبنزلــة منــوذج
تجريبــي للجنســيات األخــرى.
وميكــن فعــل ذلــك بطــرق عــدة مبــا يف ذلــك ضــان وجــود
أنظمــة دخــول مراعيــة ملبــدأ الحاميــة وهــي إجــراءات مت ِّكــن
مســؤويل حاميــة حــدود االتحــاد األوريب مــن تحديــد مــن
بحاجــة للحاميــة الدوليــة وتضمــن لهــم الدخــول للوصــول
إىل نظــام اللجــوء .وميكــن االســتفادة بقــدر كبــر أيض ـاً مــن
الســفارات العاملــة يف بلــدان مثــل تركيــا ولبنــان واألردن
إلصــدار التأشــرات اإلنســانية أو تأشــرات مل شــمل األرسة
للســاح الســوريني بالســفر إىل دول معينــة يف االتحــاد
األورويب وطلــب الحاميــة هنــاك (عــى الرغــم مــن َّأن
الســفارات قــد تحتــاج إىل قــدرات إضافيــة ملعالجــة أرقــام
أكــر) .ومثــة ســوابق لكلتــا الطريقتــن .وعــى ســبيل املثــال،
أطلقــت كل مــن إيرلنــدا وســويرسا برامــج مل شــمل األرسة
للســوريني يف  2013إذ منــح برنامــج إيرلنــدا قصــر األمــد
تأشــرات لنحــو  111فــرد يف حــن منــح الربنامــج الســويرسي
مــا يقــرب مــن  4700فــرد تأشــرات اعتبــاراً مــن نوفمــر
 .2015ومــن الــروري أيضــاً تحســن الوصــول ألليــات مل
شــمل األرسة للجنســيات األخــرى .ويوجــد ســوابق أيضـاً ملنــح
تأشــرات إنســانية يف  15دولــة أخــرى يف االتحــاد األورويب مبــا
يف ذلــك فرنســا التــي منحــت  1880تأشــرة لجــوء للســوريني
منــذ عــام  .2012وتعهــدت أملانيــا كذلــك بتوفــر 18,500
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www.fmreview.org/ar/destination-europe

ا

ن

مــكان مــن خ ـ ل برنامــج الرعايــة الفرديــة باإلضافــة إىل 20
ألــف ترصيــح بالدخــول ألســباب إنســانية.

ووضــع احتامليــة واقعيــة إلدمــاج الالجئ ـ  .وســيقلل دعــم
التمويــل الجيــد ألنظمــة اللجــوء حوافــز الــدول للجــوء إىل
املامرســات غــ النظاميــة وغــ القانونيــة عــ الحــدود
إلبعــاد طالبــي اللجــوء .ومــا نحــن يف أمــس الحاجــة إليــه
قيــادة سياســية وحــوار رصيــح بـ القــادة األوروبيـ بشــأن
أفضــل الطــرق لالســتجابة الحتياجــات البائس ـ الذيــن لــن
تردعهــم كــ ة األســوار أو اإلســاءات عــ الحــدود.
ر
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ومــن املقرتحــات األخــرى لتمكــ الحصــول الرشعــي عــ
الحاميــة يف أوروبــا لطالبــي اللجــوء إلغــاء متطلبــات التأشـ ة
اإلجباريــة (وتأشـ ة العبــور للســوريني (مثلـ فعلــت بعــض
دول االتحــاد األوريب ســابقاً مــع الالجئــ الفاريــن مــن
الحــرب يف يوغوس ـ فيا الســابقة واإلج ـ ء الطبــي والبعثــات
الدراســية وزيــادة معــدل الســ ح بالدخــول ألســباب دنكان برين duncancbreen@gmail.com
إنســانية وإعــادة التوط ـ عندمــا تكــون املفوضيــة الســامية مستشار مستقل .اآلراء الواردة يف هذا املقال تعرب عن رأي كاتبها
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئـ وليســت الســفارة مســؤولة فقط.
عــن اإلجــراءات األوليــة .وميكــن أن ينفــذ االتحــاد األورويب
 .1وثقتها منظمة برو أسيالند ومنظمة العفو الدولية
ً
أيضــا توجيهاتــه بشــأن الحاميــة املؤقتــة يف املــرة األوىل http://tinyurl.com/ProAsyl-PushedBack
وخاصــة عندمــا تفــوق أعــداد الوافديــن القــدرة االســتيعابية www.amnesty.org/en/documents/EUR25/004/2014/en/.
www.refworld.org/docid/54cb3af34.html .2
إلجــراءات طلبــات اللجــوء يف إطــار زمنــي معقــول.
www.hrw.org/news/2015/10/22/greece-attacks-boats-risk-migrant-lives .3
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ويف الوقــت نفســه ،مــن املهــم رفــع قــدرة الــدول األعضــاء
عــ الحــدود الخارجيــة لالتحــاد األورويب لتمكينهــم مــن
توفــ االســتقبال املالئــم وتــويل إجــراءات اللجــوء املناســبة
ر

www.amnesty.org/download/Documents/EUR0325442015ENGLISH.PDF
http://tinyurl.com/HRW-ContainmentPlan .4
https://vimeo.com/109091397 .5
www.amnesty.eu/content/assets/Reports/Europes_Borderlands__Balkans.pdf .6
www.hrw.org/news/2015/04/15/serbia-police-abusing-migrants-asylum-seekers

اب يف الطريق نحو أوروبا
مليلية :رس ٌ
فريدة بيورنسيث

من بني الذين وصلوا إىل مليلية ،يبدو أنه ال يوجد أي إجامع حول ما إذا كان هؤالء األشخاص ينظرون إىل
أنفسهم عىل َّأن وجودهم يف مليلة يف محطة عبور نحو أوروبا أم أنهم ما زالوا يف أفريقيا.
تقع مليلية عىل شاطئ البحر األبيض املتوسط شامل أفريقيا ،وتبلغ الوزارة اإلسبانية للعمل واألمن االجتامعي .وعادة ما ُي َ
نظر يف قضايا
مساحتها  12كم ،2وتتبع األرايض اإلسبانية ويحيط بها املغرب من هؤالء املهاجرين يف ذلك املكان أوالً ،بغض النظر عام إذا كانت
الجهات األخرى .وبالنسبة للبعض ،كانت هذه املنطقة األوروبية قضيتهم معنية بطلب اللجوء أم بالرتحيل املحتمل.
الواقعة خارج أوروبا متثل طريقاً لعبور أسوار القارة األوروبية
ِّ
َ
ُ
واخرتاقها.
وتختلف الفئات الدميوغرافية املقيمة يف ذلك املركز .إذ تشكل
فئة أفارقة جنوب الصحراء والسوريني الفئتني األكرب ،مع وجود
ونظراً الرتفاع عدد األشخاص الذين يدخلون إليها بطريقة غري اختالفات كبرية ضمن كل فئة وفيام بينهم جميعاً .ومع هذا
مخ َّول بها ،أصبحت اآلن هذه املنطقة محصنة بثالثة أسوار ،التعدد ،كان هناك عامل واحد وجدناه يربط بينهم جميعاً وهو
ومبنشآت يبلغ ارتفاعها ستة أمتار مس ّيجة بأسالك شائكة ،ومزودة أنهم ينتظرون ما سيحدث لهم ،وما سيواجهونه يف مصريهم
نث املهاجرين املجهول .إذ ال ميكن ألي واحد منهم أن يتنبأ مبدة انتظاره يف
بحرس يراقبون الحدود عليها .لكنَّ تعزيز الحدود مل ت ِ
عن عبورها .وأغلب الذين يعربون الطريق إىل مليلية يبقون يف ذلك املركز ،وقليل منهم كانوا يعرفون ما سوف يواجههم عندما
مركز تديره الدولة ُيعرف باسم مركز املهاجرين العابرين املؤقت ،يغادرون املركز و ُيسمح لهم بالدخول إىل أسبانيا – وهي الرحلة
وهو مركز يقدم اإلقامة املؤقتة للمهاجرين العابرين ،وتديره واملفهوم اللتني ُيشار إليهام مبصطلح «ساليدا» الذي يعني املخرج.
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