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إساءات عىل حدود أوروبا
دنكان برين

النطاق من قبل املسؤولني عىل بعض  بانتظام النتهاكات حقوقية واسعة  الالجئون واملهاجرون  يتعرض 
الحدود األوروبية. ويتعني عىل االتحاد األورويب توفري مزيد من السبل القانونية للذين يلتمسون الحامية 

حتى يصلوا إىل أوروبا بأمان. 

ــاء  ــع أنح ــتجابة يف جمي ــة لالس ــة ثابت ــاب سياس ــوء غي يف ض
ــىل  ــري ع ــبء كب ــع ع ــاد األورويب، يق ــاء يف االتح ــدول األعض ال
ــتقبال  ــة الس ــا الخارجي ــدود أوروب ــىل ح ــة ع ــدان الواقع البل
ــل معــدل  آالف الواصلــني وفحــص طلباتهــم ومعالجتهــا وتقلي
الهجــرة غــري النظاميــة. واســتجابة لذلــك، َوَضَعــت بعــض 
تلــك الــدول األعضــاء الواقعــة عــىل حــدود أوروبــا مجموعــة 
ــا  ــن لحدوده ــداد العابري ــل أع ــعياً لتقلي ــراءات س ــن اإلج م
عــىل نحــو غــري نظامــي. وتــرتاوح هــذه اإلجــراءات بــني 
ــة  ــة إضافي ــوات رشط ــرش ق ــوار ون ــة األس ــل إقام ــمية مث الرس
عــىل امتــداد الحــدود وغــري الرســمية مثــل اســتخدام العنــف 
وإجبــار الوافديــن عــىل االنتقــال للبلــدان املجــاورة. وبالرغــم 
مــن كــرثة الرباهــني املؤكــدة لوقــوع تلــك اإلســاءات يف مناطــق 
ــل، مل  ــة عــىل األق ــالث ســنوات املاضي ــدار الث متنوعــة عــىل م
ــدة ملســاءلة  ــة ســوى خطــوات زهي ــة األوروبي تتخــذ املفوضي
ــوض  ــوات مف ــع دع ــاد األورويب. وم ــاء يف االتح ــدول األعض ال
األمــم املتحــدة الســامي لالجئــني وجامعــات حقــوق اإلنســان 
ــز موزينيكــس،  ــا نيل ومفــوض حقــوق اإلنســان ملجلــس أوروب
مــا زالــت هــذه املامرســات مســتمرة دون هــوادة انتهــاكاً 

للقانــون الــدويل واألورويب.

الصد والطرد
تتضمــن عمليــات الصــد والطــرد اإلعــادة غــري النظاميــة 
لالجئــني أو املهاجريــن للبلــدان املجــاورة لحــدود الدولــة التــي 
يســعون لدخولهــا دون إجــراء أي شــكل مــن أشــكال الفحــص 
الفــردي أو رفــض طالبــي الحاميــة الدوليــة مــن عــىل الحــدود. 
وال يتوقــف األمــر عنــد احتامليــة التســبب يف الرتحيــل القــرسي 
ــرد  ــد والط ــات الص ــك عملي ــل تنته ــارش ب ــري املب ــارش أو غ املب
هــذه أيضــاً حظــر االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان 
لعمليــات الرتحيــل الجامعيــة لغــري املواطنــني. وبشــكل ثابــت، 
1 تشــري القصــص التــي رواهــا الالجئــون واملهاجــرون منــذ 

تحمــل ضباطــاً  قــوارب  أنَّ  إىل  األول 2012  أكتوبر/ترشيــن 
ــاء رحلتهــم  ــا يف أثن ــت تعــرتض قواربهــم وتوقفه ــني كان يوناني
ــوارب  ــىل الق ــودة ع ــم بالع ــم تأمره ــان ث ــا إىل اليون ــن تركي م
ــم  ــم تعرضه ــر بعضه ــة. وذك ــة الرتكي ــاه اإلقليمي ــا إىل املي ذاته
ــات  ــاء عملي ــني أثن ــال ملثم ــد رج ــىل ي ــة ع ــرضب والرسق لل

ــادرة األرايض  ــىل مغ ــرون ع ــرب آخ ــني أج ــك يف ح ــرتاض تل االع
اليونانيــة بعــد نجاحهــم يف الوصــول إليهــا وأعيــدوا قــرساً إىل 
امليــاه اإلقليميــة الرتكيــة وتركــوا فيهــا. وتواتــرت روايــات عــن 
إعــادة الرشطــة اليونانيــة للوافديــن للحــدود اليونانيــة الربيــة 
قــرساً إىل تركيــا عــرب نهــر إفــروس بعــد عربوهــم النهــر ســابقاً 
ــم  ــة األم ــب مفوضي ــاد مكت ــرية. ويف 2014، أف ــوارب صغ يف ق
ــم ذات  ــه مزاع ــان بتوثيق ــني يف اليون ــامية لالجئ ــدة الس املتح
ــي  ــرد يف عام ــد وط ــة ص ــو 152 عملي ــوع نح ــة بوق مصداقي
2013 و2014. ويف الفــرتة نفســها، قدمــت مفوضيــة األمــم 
املتحــدة الســامية لالجئــني تســع شــكاوى خطيــة إىل الســلطات 
ــكار  ــري إن ــدة غ ــة واح ــق إجاب ــدد ومل تتل ــذا الص ــة به اليوناني
هــذه املزاعــم واالدعاءات.2وتوقفــت التقاريــر حــول عمليــات 
الصــد والطــرد يف البحــر لعــدة أشــهر يف 2015 ولكنهــا عــادت 
مجــدداً منــذ أواخــر شــهر يوليو/متــوز يف حــني اســتمرت 
ــات عــىل الحــدود  ــل هــذه العملي ــة ضــد مث ــر املقدم التقاري

ــام 2015.3 ــوال ع ــة ط الربي

ويف بلغاريــا يف أعقــاب ارتفــاع عــدد العابريــن للحــدود بشــكل 
غــري نظامــي يف ســبتمرب/أيلول وأكتوبر/ترشيــن األول 2013، 
ــة  ــلطات البلغاري ــد الس ــىل ي ــرد ع ــد وط ــات ص ــت عملي ُوثَِّق
عــىل حدودهــا مــع تركيــا.4 وادعــى بعــض مــن أعيــدوا قــرساً 
أموالهــم وهواتفهــم  للــرضب ورسقــة  تعرضهــم  تركيــا  إىل 
األمــم  مفوضيــة  دعــت   ،2015 مــارس/آذار  ويف  النقالــة. 
املتحــدة الســامية لالجئــني للتحقيــق يف وفــاة رجلــني عراقيــني 

ــا.  ــن بلغاري ــة م ــة صــد وطــرد مزعوم ــد عملي بع

ويف إســبانيا، صــورت املنظــامت غــري الحكوميــة مســؤولني 
ــم  ــن ثَّ ــة وم ــياج يف مليلي ــارج الس ــاس خ ــون أن ــبان يرضب إس
ــن األول 2014،  ــرب. ويف أكتوبر/ترشي ــرساً إىل املغ ــم ق إعادته
ــريون  ــي الكام ــون أحــد مواطن ــبان يرضب صــور مســؤولون إس
ويســحلونه أرضــاً بعيــداً عــن الســياج.5 ثــم حمــل هــذا الرجــل 
الــذي بــدا فاقــد الوعــي آنــذاك إىل األرايض املغربيــة مــن 
خــالل بوابــة يف الســياج وترك هنــاك. ويف أغســطس/آب 2015، 
أســقطت محكمــة إســبانية التهــم املوجهــة ضــد مثانيــة رجــال 
ــلطات  ــت الس ــة. واُتهَم ــص األدل ــبب نق ــني بس ــة متورط رشط
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ــن 13  ــل ع ــا ال يق ــل م ــاركة يف مقت ــك باملش ــبانية كذل اإلس
ــي  ــاص املطاط ــالق الرص ــباط 2014 بإط ــخصاً يف فرباير/ش ش
والغــاز املســيِّل للدمــوع عليهــم ألنهــم ســبحوا مــن شــاطئ 

ــبتة. ــرب إىل س املغ

ــدان االتحــاد  ــان إىل بل ــن اليون ــاً م ــاس قدم ــال الن ــع انتق وم
ــاً  ــان أيض ــوق اإلنس ــات حق ــت جامع ــرى، وثََّق األورويب األخ
ــة يوغوســالفيا  ــا )جمهوري ــات صــد وطــرد مــن مقدوني عملي
ــا  ــة مقدوني ــا إىل جمهوري ــن رصبي ــان وم ــابقة) إىل اليون الس
اليوغوســالفية الســابقة.6 ويف يوليو/متــوز وكذلك يف أغســطس/

اليوغوســالفية  مقدونيــا  جمهوريــة  أغلقــت   ،2015 آب 
ــطس/آب  ــان. ويف أغس ــع اليون ــا م ــاً حدوده ــابقة مؤقت الس
2015، ارتفــع عــدد الوافديــن للحــدود ملــا ُيناهــز ثالثــة آالف 
ــوت  ــل ص ــالق قناب ــتيتهم بإط ــلطات تش ــت الس ــرد وحاول ف
ــم  ــن بينه ــم وكان م ــات عليه ــوع بكمي ــاز املســيل للدم والغ
العديــد مــن األطفــال الصغــار مــام أدى إىل إصابــة كثــرٍي 
ــوِّرت الرشطــة والجيــش أيضــاً وهــم ينقضــون  منهــم. وصُّ
بنعــف عــىل الالجئــني بالهــراوات. ويف ســبتمرب/أيلول، تكــررت 
مشــاهد مامثلــة حــني اشــتبكت الرشطــة الهنغاريــة مــع 
ــن بعــد أن أغلقــت املجــر حدودهــا مــع  الالجئــني واملهاجري

ــا. رصبي

ــة،  ــدود األوروبي ــىل الح ــة ع ــود املفروض ــة إىل القي وباإلضاف
وضعــت الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب أيضــاً إجــراءات 
أخــرى مثــل اتفاقيــات مــع بلــدان املنشــأ والعبــور ملنــع 
رحــالت الهجــرة واســتخدام االعتقــال مبثابــة رادع واتفاقيــات 
ــني  ــري النظامي ــن غ ــودة املهاجري ــهيل ع ــول لتس ــادة القب إع
إىل البلــدان املجــاورة. ومــع ذلــك، عــىل الرغــم مــن الجهــود 
املبذولــة للحــد مــن دخــول الالجئــني واملهاجريــن يف مناطــق 
أوروبــا  دخــول  محاولــة  عــن  النــاس  يكــف  ال  معينــة، 
ويغــريون مســاراتهم وفقــاً لذلــك وأحيانــاً يغــريون وجهاتهــم 
إىل دول أوروبيــة أخــرى. فعــىل ســبيل املثــال، يف أعقــاب 
ــني  ــة ب ــدود الربي ــرب الح ــول ع ــد الدخ ــراءات تقيي ــرض إج ف
تركيــا واليونــان يف أغســطس/آب 2012، عــرب املزيــد مــن 
األفــراد إىل اليونــان عــن طريــق البحــر وارتفعــت أرقــام 
ــع  ــا م ــر لحدوده ــالق املج ــد إغ ــا. وبع ــن إىل بلغاري الوافدي

ــا.  ــاس إىل كرواتي ــول الن ــا، تح رصبي

الدخول الرشعي
بالرغــم مــن وجــود أدلــة كثــرية عــىل وقــوع انتهــاكات عــىل 
ــه  ــاد األوريب ودول ــات االتح ــذ مؤسس ــدود، مل تتخ ــذه الح ه
االنتهــاكات. ويف  لوقــف هــذه  الــة  فعَّ األعضــاء خطــوات 

الوقــت نفســه، مــا زالــت الــدول املعنيــة تتلقــى ماليــني 
املخصصــات الســنوية باليــورو مــن أداة »صنــدوق األمــن 
الحــدود«  مراقبــة  لتعزيــز  والتأشــريات  الداخيل-الحــدود 
ــات املســاءلة بهــدف  ــر آلي ــة لتطوي ــات رشطي دون أي متطلب
معالجــة اإلســاءات عــىل الحــدود. وعوضــاً عــن ذلــك، ُطِلــب 
ــد  ــان وق ــوق اإلنس ــة لحق ــة األوروبي ــن املحكم ــاف م االنتص
ــع  ــراً لوض ــاء متأخ ــه ج ــه إال أن ــراء فاعليت ــك اإلج ــت ذل أثب

ــرد.  ــد والط ــات الص ــد لسياس ح

فــرص  توفــري  ســيمنع  الالجئــني،  حاميــة  منظــور  ومــن 
رشعيــة دخــول أوروبــا الفاريــن مــن االضطهــاد والنــزاع مــن 
ــن  ــل اإلســاءات م ــة باملخاطــر وتحمُّ خــوض رحــالت محفوف
ــؤولني  ــد املس ــىل ي ــق وع ــول الطري ــىل ط ــني ع ــل املهرب قب
ــَتهان  ــو ال ُيس ــىل نح ــيقلل ع ــدود وس ــىل الح ــني ع الحكومي
بــه الخســائر يف األرواح ســنوياً. وبإيجــاد مزيــد مــن قنــوات 
ــاً  ــون حالي ــن ميثل ــوريني الذي ــًة للس ــة خاص ــول الرشعي الدخ
الغالبيــة العظمــى مــن الوافديــن إىل أوروبــا واملعــرتف بهــم 
ــف قــدر كبــري  عــىل نطــاق واســع بوصفهــم الجئــني قــد ُيخفَّ
ــك أيضــاً تحســني إدارة  ــُح ذل ــد ُيِتي ــة. وق ــة الراهن ــن األزم م
الدخــول والحركــة وقــد يكــون مبنزلــة منــوذج  عمليــات 

تجريبــي للجنســيات األخــرى. 

وميكــن فعــل ذلــك بطــرق عــدة مبــا يف ذلــك ضــامن وجــود 
ــن  أنظمــة دخــول مراعيــة ملبــدأ الحاميــة وهــي إجــراءات متكِّ
ــن  ــد م ــن تحدي ــاد األوريب م ــدود االتح ــة ح ــؤويل حامي مس
ــول  ــول للوص ــم الدخ ــن له ــة وتضم ــة الدولي ــة للحامي بحاج
إىل نظــام اللجــوء. وميكــن االســتفادة بقــدر كبــري أيضــاً مــن 
الســفارات العاملــة يف بلــدان مثــل تركيــا ولبنــان واألردن 
إلصــدار التأشــريات اإلنســانية أو تأشــريات مل شــمل األرسة 
االتحــاد  يف  معينــة  دول  إىل  بالســفر  الســوريني  للســامح 
أنَّ  مــن  الرغــم  )عــىل  هنــاك  الحاميــة  وطلــب  األورويب 
ــام  ــة أرق ــة ملعالج ــدرات إضافي ــاج إىل ق ــد تحت ــفارات ق الس
أكــرب).  ومثــة ســوابق لكلتــا الطريقتــني. وعــىل ســبيل املثــال، 
ــمل األرسة  ــج مل ش ــويرسا برام ــدا وس ــن إيرلن ــت كل م أطلق
للســوريني يف 2013 إذ منــح برنامــج إيرلنــدا قصــري األمــد 
تأشــريات لنحــو 111 فــرد يف حــني منــح الربنامــج الســويرسي 
ــرب  ــن نوفم ــاراً م ــريات اعتب ــرد تأش ــن 4700 ف ــرب م ــا يق م
2015. ومــن الــرضوري أيضــاً تحســني الوصــول ألليــات مل 
شــمل األرسة للجنســيات األخــرى. ويوجــد ســوابق أيضــاً ملنــح 
تأشــريات إنســانية يف 15 دولــة أخــرى يف االتحــاد األورويب مبــا 
يف ذلــك فرنســا التــي منحــت 1880 تأشــرية لجــوء للســوريني 
ــري 18,500  ــك بتوف ــا كذل ــدت أملاني ــام 2012. وتعه ــذ ع من
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مــكان مــن خــالل برنامــج الرعايــة الفرديــة باإلضافــة إىل 20 
ــانية. ــباب إنس ــول ألس ــح بالدخ ــف ترصي أل

ــىل  ــي ع ــول الرشع ــني الحص ــرى لتمك ــات األخ ــن املقرتح وم
الحاميــة يف أوروبــا لطالبــي اللجــوء إلغــاء متطلبــات التأشــرية 
اإلجباريــة )وتأشــرية العبــور) للســوريني )مثلــام فعلــت بعــض 
مــن  الفاريــن  الالجئــني  مــع  األوريب ســابقاً  االتحــاد  دول 
الحــرب يف يوغوســالفيا الســابقة) واإلجــالء الطبــي والبعثــات 
ألســباب  بالدخــول  الســامح  معــدل  وزيــادة  الدراســية 
إنســانية وإعــادة التوطــني عندمــا تكــون املفوضيــة الســامية 
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني وليســت الســفارة مســؤولة 
ــاد األورويب  ــذ االتح ــن أن ينف ــة. وميك ــراءات األولي ــن اإلج ع
األوىل  املــرة  املؤقتــة يف  الحاميــة  بشــأن  توجيهاتــه  أيضــاً 
وخاصــة عندمــا تفــوق أعــداد الوافديــن القــدرة االســتيعابية 

ــول.  ــي معق ــار زمن ــوء يف إط ــات اللج ــراءات طلب إلج

ــدول األعضــاء  ــدرة ال ــع ق ــم رف ــن امله ــت نفســه، م ويف الوق
عــىل الحــدود الخارجيــة لالتحــاد األورويب لتمكينهــم مــن 
ــبة  ــوء املناس ــراءات اللج ــويل إج ــم وت ــتقبال املالئ ــري االس توف

ــني. وســيقلل دعــم  ــاج الالجئ ــة إلدم ــة واقعي ووضــع احتاملي
ــوء إىل  ــدول للج ــز ال ــوء حواف ــة اللج ــد ألنظم ــل الجي التموي
املامرســات غــري النظاميــة وغــري القانونيــة عــىل الحــدود 
ــه  ــة إلي ــس الحاج ــن يف أم ــا نح ــوء. وم ــي اللج ــاد طالب إلبع
قيــادة سياســية وحــوار رصيــح بــني القــادة األوروبيــني بشــأن 
ــن  ــن ل أفضــل الطــرق لالســتجابة الحتياجــات البائســني الذي

ــدود. ــىل الح ــاءات ع ــوار أو اإلس ــرثة األس ــم ك تردعه

duncancbreen@gmail.com دنكان برين 
مستشار مستقل. اآلراء الواردة يف هذا املقال تعرب عن رأي كاتبها 

فقط.
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مليلية: رساٌب يف الطريق نحو أوروبا
فريدة بيورنسيث

من بني الذين وصلوا إىل مليلية، يبدو أنه ال يوجد أي إجامع حول ما إذا كان هؤالء األشخاص ينظرون إىل 
أنفسهم عىل أنَّ وجودهم يف مليلة يف محطة عبور نحو أوروبا أم أنهم ما زالوا يف أفريقيا. 

تقع مليلية عىل شاطئ البحر األبيض املتوسط شامل أفريقيا، وتبلغ 
مساحتها 12 كم2، وتتبع األرايض اإلسبانية ويحيط بها املغرب من 
الجهات األخرى. وبالنسبة للبعض، كانت هذه املنطقة األوروبية 
األوروبية  القارة  أسوار  لعبور  طريقاً  متثل  أوروبا  خارج  الواقعة 

واخرتاقها.

غري  بطريقة  إليها  يدخلون  الذين  األشخاص  عدد  الرتفاع  ونظراً 
أسوار،  بثالثة  محصنة  املنطقة  هذه  اآلن  أصبحت  بها،  مخوَّل 
ومبنشآت يبلغ ارتفاعها ستة أمتار مسّيجة بأسالك شائكة، ومزودة 
بحرس يراقبون الحدود عليها. لكنَّ تعزيز الحدود مل تنِث املهاجرين 
يبقون يف  مليلية  إىل  الطريق  يعربون  الذين  وأغلب  عبورها.  عن 
مركز تديره الدولة ُيعرف باسم مركز املهاجرين العابرين املؤقت، 
وتديره  العابرين،  للمهاجرين  املؤقتة  اإلقامة  يقدم  مركز  وهو 

الوزارة اإلسبانية للعمل واألمن االجتامعي. وعادة ما ُينَظر يف قضايا 
كانت  إذا  النظر عام  أوالً، بغض  املكان  املهاجرين يف ذلك  هؤالء 

قضيتهم معنية بطلب اللجوء أم بالرتحيل املحتمل. 

ل  ُتَشكِّ إذ  املركز.  ذلك  يف  املقيمة  الدميوغرافية  الفئات  وتختلف 
وجود  مع  األكرب،  الفئتني  والسوريني  الصحراء  جنوب  أفارقة  فئة 
هذا  ومع  جميعاً.  بينهم  وفيام  فئة  كل  ضمن  كبرية  اختالفات 
التعدد، كان هناك عامل واحد وجدناه يربط بينهم جميعاً وهو 
مصريهم  يف  سيواجهونه  وما  لهم،  سيحدث  ما  ينتظرون  أنهم 
يف  انتظاره  مبدة  يتنبأ  أن  منهم  واحد  ألي  ميكن  ال  إذ  املجهول. 
ذلك املركز، وقليل منهم كانوا يعرفون ما سوف يواجههم عندما 
يغادرون املركز وُيسمح لهم بالدخول إىل أسبانيا – وهي الرحلة 
واملفهوم اللتني ُيشار إليهام مبصطلح »ساليدا« الذي يعني املخرج.
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