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المقدمة

يمثــل التدفــق غيــر المســبوق لالجئيــن إلــى الــدول األوروبيــة، والــذي دفعــت 

بــه الحــرب األهليــة فــي ســوريا، تحدًيــا هائــاًل أمــام االتحــاد األوروبــي. وتــم 

ــن: سياســات االتحــاد  ــك لعاملي إعــالن اللجــوء كـــ »أزمــة« فــي العــام 2015، وذل

الفعالــة  لالســتجابة  السياســية  اإلرادة  إلــى  واالفتقــار  الكافيــة،  األوروبــي غيــر 

واإلنســانية لتدفــق طالبــي اللجــوء، وقــد ركــزت محــاوالت اإلصــالح قصيــرة 

ــم شــرعنة  ــا حقــوق اإلنســان. وت ــة تماًم ــق علــى األمــن، متجاهل األجــل بشــكٍل ضّي

هــذا الفعــل بدعــوى »األزمــة«، وبالتالــي فإنهــا تضــرب بعــرض الحائــط ذات 

 القيــم التــي تأســس عليهــا االتحــاد: أي المســاواة فــي حقــوق اإلنســان وحريــة التنقــل.

وبــدالً مــن معالجــة الهجــرة بوصفهــا عمليــة طبيعيــة مســتمرة ومتأصلــة فــي الطبيعــة 

البشــرية، فــإن السياســات الحاليــة تركــز علــى إغــالق الحــدود وفــرض القيــود 

ــة، واالحتجــاز، وعمليــات  ــك، والمراقب عليهــا. فيمــا أدت العســكرة الناتجــة عــن ذل

الترحيــل بدورهــا إلــى وجــود انتهــاكات لحقــوق اإلنســان والتزامــات الحمايــة.

ــم  ــا اليــوم تحت مســلماتنا األخالقيــة وفــي الحقيقــة قوانينن

أال نميــز ضــد شــخص مــا بســبب عرقــه، أو جنســه، أو  علينــا 

تفضيالتــه الجنســية، أو غيرهــا مــن القضايــا، إال أنــه ليــس غريًبــا 

أن تميــز ضــد شــخص مــا ألنــه ولــد فــي مــكاٍن آخــر.

«

«
- ألكس تاباُرك - أستاذ االقتصاد في جامعة جورج ماسون
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ــن  ــن الذي ــا أول مدخــٍل للمهاجري ــى الرغــم مــن أنه ــاًل، عل ــا ضئي ــان دعًم تلقــت اليون

ــر  ــبء األكب ــل الع ــا تتحم ــث أنه ــا؛ حي ــر تركي ــا عب ــى أوروب ــون الوصــول إل يحاول

ــد وثقــت  ــة الموجــودة ســلًفا. وق ــا االقتصادي ــى معاناته ــة إل ــن، باإلضاف مــن المهاجري

خمســة أشــهر مــن العمــل الميدانــي فــي مخيمــات الالجئيــن اليونانييــن النتيجــة: 

ــا«. ــى تحمله ــر طالبــي اللجــوء عل ــا وُيجب ــكاد يمكــن العيــش فيه »ظــروف بال

الــدول  قامــت  ومعالجتهــا،  الهجــرة  عوامــل  فهــم  علــى  العمــل  مــن  وبــداًل 

تســمح  التــي  تلــك  مثــل  صفقــات  وعقــدت  جــدران  ببنــاء  األوروبيــة 

وفــي  الحوافــز.  بعــض  مقابــل  تركيــا  إلــى  اللجــوء  طالبــي  بإرســال  لليونــان 

حيــن أن »الصفقــة الكبــرى« أدت بالفعــل إلــى تخفيــض عــدد المهاجريــن إلــى 

أوروبــا، إال أن هنــاك عيوًبــا كبيــرة فــي الترتيــب، فضــاًل عــن عــدم رغبــة 

والتــي  »األزمــة«،  لـــ  الجذريــة  لألســباب  التصــدي  فــي  السياســات  واضعــي 

والمأســاوية.  المقصــودة  غيــر  العواقــب  مــن  مجموعــة  فــي  تســببت 

»لعبــة  أن  يبــدو  جديــدة،  حيــاة  إلــى  يســعون  الذيــن  لألشــخاص  بالنســبة 

 الهيمنــة« هــذه مصممــة فقــط لتكميــم أفواههــم البائســة وحراســة قلعــة أوروبــا.

فــي هــذا التقريــر، يبحــث المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــي أســباب 

ــن: ــن جانبي ــن م ــة« الالجئي ــمى »أزم ــا يس ــج م ونتائ

أوًل: ننظر إلى فعالية النهج الحالي لالتحاد األوروبي. 

ثانًيــا: نــدرس عــدم اســتعداد االتحــاد األوروبــي لمواجهــة األســباب الجذريــة 

ــوء  ــي اللج ــى طالب ــض عل ــذا الرف ــي له ــر الكارث ــن، واألث ــق المهاجري ــد تدف لتزاي

والمهاجريــن الفاريــن مــن الحــرب واالضطهــاد والفســاد والفقــر.



6

 »أزمة« الهجرة إلى أوروبا:

 حقيقة أم وهم؟

فــي العــام 2016، بلــغ عــدد المهاجريــن الفاريــن إلــى أوروبــا حوالــي308.915،)1( 

ثلثهــم تقريًبــا مــن ســوريا. فــي المقابــل، بلــغ العــدد اإلجمالــي للمهاجريــن فــي العــام 

2015، 1.3 مليــون.)2( ومــع ذلــك، فــإن عددهــم ال يزيــد عــن 0.17 فــي المئــة مــن 
مجمــوع ســكان االتحــاد األوروبــي. )3(

ــدأ فــي ســوريا أواخــر العــام 2011 إلــى ظهــور موجــة  وقــد أدى الصــراع الــذي ب

هجــرة هــي األكبــر منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــع ذلــك، فــإن عــدد الالجئيــن 

الذيــن  أولئــك  مــع  بالمقارنــة  صغيــر  األوروبــي  االتحــاد  إلــى  وصلــوا  الذيــن 

التحتيــة  البنيــة  مــن  الرغــم  فعلــى  المجــاورة.  البلــدان  فــي  اللجــوء  يلتمســون 

ــدان بنحــو  الهشــة أصــاًل وضعــف قــدرات الخدمــات االجتماعيــة، رحبــت هــذه البل

4.8 مليــون ســوري خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة، فــي حيــن لــم يســتقبل 

االتحــاد األوروبــي ســوى 884.441 ســوري.

ــاٍل-  ــه -بصــوت ع ــدول األعضــاء في ــي وال ــاد األوروب ــتكي االتح ــل يش ــي المقاب ف

الجــدران  ببنــاء  الحكومــات  بعــض  تقــوم  حيــث  يواجهونــه،  الــذي  العــبء 

وإدخــال الــكالب المدربــة. يتــم التعامــل مــع حالــة الطــوارئ اإلنســانية هــذه – التــي 

1. http://www.migrationpolicy.org/programs/moving-europe-beyond-crisis?gclid=CjwKEAiA2OzDBRCdqIyIqYaaqQoS

JABeJZdi5sRYajUAokYkdlHCODtnHfrHdoGKllbS090KAXPlLRoChFTw_wcB

2. http://www.bbc.com/news/world-europe34131911- 

3. http://www.worldometers.info/world-population/europe-population/ 
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يجــدر التركيــز فيهــا علــى تلبيــة احتياجــات الفاريــن مــن الخطــر – علــى أنهــا أزمــة 

سياســية تتخــذ فيهــا هــذه الــدول إجــراءات وقوانيــن تتجاهــل حقــوق اإلنســان.

وقــد لعبــت الخطابــات المتشــددة لألحــزاب اليمينيــة دوًرا رئيســًيا فــي إشــعال هــذه 

النيــران، باســتخدام تكتيــك أطلــق عليــه معهــد سياســة الهجــرة، مســمى تكتيــك 

»إعــادة التوجيــه العاطفــي« - ويعــرف بأنــه إرســاء الســلطة مــن خــالل ربــط 

ــن  ــن الالجئي ــرة م ــات األخي ــر الموج ــدة. وبتصوي ــوز موّح ــة برم ــاعر القومي المش

ــة  ــزاب عضوي ــذه األح ــبت ه ــة، اكتس ــة وجودي ــا كأزم ــى أوروب ــون إل ــن يصل الذي

كبيــرة وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم. وعــادة مــا يتــم اســتغالل الخطابــات التــي تثيــر 

ــر المخــاوف  ــا يثي ــارة، مم ــٍد للق ــن كتهدي ــة وتصــور الالجئي المشــاعر القومية-اإلثني

ــة. ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــة والديني العرقي

ربط المهاجرين باإلرهاب

اســُتخدمت الهجمــات اإلرهابيــة التــي وقعــت فــي فرنســا وبلجيــكا فــي أواخــر العــام 

2015 كوقــود مــن قبــل الســاعين إلــى إثــارة »رهــاب األجانــب«. علــى ســبيل 

المثــال، بعــد الهجمــات اإلرهابيــة فــي باريــس فــي تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2015، 

ــن.  ــام الالجئي ــدود أم ــى إغــالق الح ــوة إل ــى الدع ــيين إل ــن السياس ــد م ــارع العدي س

4.  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

5. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php

6. emotive rerouting: using passion and emotion to transform the public ‘s understanding of an event while still 

conveying the government ‘s authority (Migration Policy Institute).

7. http://www.ibtimes.com/how-eu-migrant-crisis-fueling-right-wing-politicians-refugee-policies-europe2071326-. 

8. http://www.wsj.com/articles/europes-anti-immigrant-parties-stand-to-gain-ground-in-wake-of-paris-

attacks1421371307-
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ــة  ــال وزيــر الشــؤون األوروبي وبعــد أقــل مــن 24 ســاعة علــى حــدوث المأســاة، ق

فــي بولنــدا، »كونــراد زيمانســكيتش«: »فــي أعقــاب األحــداث المأســاوية فــي 

باريــس، ليــس بوســع بولنــدا رؤيــة اإلمكانيــات السياســية لتنفيــذ قــرار بشــأن 

توطيــن الالجئيــن )...(، هــذه الهجمــات تعنــي أن هنــاك حاجــة إلــى مراجعــة 

ــك،  ــى ذل ــن«. عــالوة عل ــة المهاجري ــق بأزم ــا يتعل ــة فيم أعمــق للسياســة األوروبي

ــع  ــد أن الجمي ــان«: »نحــن ال نعتق ــور أورب ــاري »فيكت ــوزراء الهنغ ــس ال ــال رئي ق

ــوا بالفعــل،  إرهابــي، ولكــن ال أحــد يســتطيع التكهــن بعــدد اإلرهابييــن الذيــن وصل

والذيــن يصلــون يوًمــا بعــد يــوم«.

وحــذا حذوهــم العديــد مــن السياســيين اليمينييــن اآلخريــن فــي هولنــدا وبلجيــكا 

وبريطانيــا وفرنســا. ودعــا السياســي الفرنســي »ماريــن لوبــان« مــن حــزب الجبهــة 

ــا الحــرب. ــي مزقته ــى دولهــم الت ــن إل ــى إعــادة الالجئي ــة إل الوطني

مسائل لغوية

إن الفهــم العــام والتعاطــف مــع الالجئيــن يتأثــر بشــدة بالمصطلحــات المســتخدمة 

لوصفهــم. فعلــى ســبيل المثــال، إلحــاق كلمــة »المهاجريــن« بعبــارة »غيــر الشــرعيين« 

يجعلهــم فــي نظــر العديــد مــن النــاس تهديــًدا للمجتمــع، ألن المصطلــح عــادًة مــا يرتبــط 

فــي  خطــأ؛  أي  والمهاجــرون  الالجئــون  يرتكــب  لــم  المقابــل،  وفــي  باإلجــرام. 

الواقــع، هــم الذيــن تضــرروا جــراء الظــروف الوحشــية. وقــد نصــح مفــوض حقــوق 

9. http://www.aljazeera.com/news/11/2015/europe-anti-refugee-rhetoric-paris-attacks151116205423294-.html.

10. http://www.huffingtonpost.com/entry/europe-far-right-paris-attacks_us_564b84bfe4b045bf3df16a03.  

11. http://www.ibtimes.com/how-eu-migrant-crisis-fueling-right-wing-politicians-refugee-policies-europe2071326-.
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اإلنســان فــي مجلــس أوروبــا »نيلــز مويزنيكــس« السياســيين البريطانييــن بالتخلــي عــن 

اســتخدام مصطلــح »المهاجريــن غيــر الشــرعيين«: »النــاس ليســوا غيــر قانونييــن.«

وقــد يكــون وضعهــم القانونــي غيــر نظامــي، ولكــن ذلــك ال يجعلهــم يتجــاوزون 

يجعــل  شــرعيين«  غيــر  »مهاجريــن  مصطلــح  اســتخدام  إن   ،)...( اإلنســانية 

ــم  ــإن معظ ــبب، ف ــذا الس ــاس. وله ــة الن ــر عام ــي نظ ــبوهين ف ــن مش ــع المهاجري جمي

المنظمــات الدوليــة، بمــا فيهــا مجلــس أوروبــا، تســتخدم بشــكٍل أولــيٍّ المصطلــح األكثــر 

ــر النظامييــن«. ويمكــن أن يســهم ذلــك فــي التخفيــف  ــة، وهــو »المهاجريــن غي حيادي

ــع  ــًدا للمجتم ــن تهدي ــر المهاجري ــذي يعتب ــق وال ــر للقل مــن الخطــاب االســتقطابي المثي

ــة  ــا مــن اللغ ــة« عــن قلقه ــو الدولي ــة العف ــت »منظم ــل، أعرب ــام«. وبالمث ــه الع ونظام

القاســية التــي يســتخدمها بعــض السياســيين لوســم قضايــا الالجئيــن. تســاهم مصطلحــات 

ــد  ــي تجري ــر الشــرعيين« ف ــة«، و«المهاجــرون غي ــل »الغــزاة«، »محطمــو البواب مث

الالجئيــن مــن اإلنســانية وفــي رفــع الموجــة المتزايــدة للتمييــز و«رهــاب األجانــب«.

12. https://www.theguardian.com/law/2016/mar/23/refugee-crisis-human-rights-uk-criticism-david-cameron-theresa-may.

13. https://www.theguardian.com/law/2016/mar/23/refugee-crisis-human-rights-uk-criticism-david-cameron-theresa-may.

14. https://www.amnesty.org/en/what-we-do/people-on-the-move/?page=5.

تســاهم مصطلحــات مثــل »الغــزاة«، »محطمــو البوابــة«، 

ــد الالجئيــن مــن  ــر الشــرعيين« فــي تجري و«المهاجــرون غي

اإلنســانية وفــي رفــع الموجــة المتزايــدة للتمييــز و«رهــاب 

ــب« األجان
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»رهاب األجانب« و«اإلسالموفوبيا«: 

بعــد أن وصــف المحرضــون اليمينيــون الالجئيــن والمهاجريــن كمهدديــن الســتقرار 

القــارة وأمنهــا، وقعــت عــدة هجمــات حــول االتحــاد األوروبــي علــى خلفيــة 

ــا  ــي مزقته ــدان الت ــروا مــن البل ــن ف ــون الذي ــد وجــد الالجئ »رهــاب األجانــب«. وق

ــال  ــن األعم ــة م ــكال مختلف ــة ألش ــهم عرض ــاب أنفس ــن اإلره ــوا م ــروب ونج الح

العنصريــة وخطــاب الكراهيــة.

فــي الواقــع، ووفًقــا لمســح أجــراه »مركــز أبحــاث بيــو« فــي العــام 2016 فــي 10 بلدان 

أوروبيــة، فــإن 59 فــي المئــة مــن الســكان البالغيــن يعتقــدون   أن الالجئيــن يســاهمون 

فــي إذكاء نــار اإلرهــاب. وينظــر حوالــي نصــف ســكان هــذه الــدول األوروبيــة العشــرة 

لالجئيــن علــى أنهــم يســرقون فــرص العمــل ويفرضــون ِعبًئــا علــى بلدانهــم.

وكثيــًرا مــا يتــذرع السياســيون اليمينيــون بالخــوف مــن »األســلمة«، ألن معظــم الالجئيــن 

ــة  ــل ســوريا والعــراق وأفغانســتان والصومــال. ومــن األمثل ــدان مســلمة مث ــرون مــن بل يف

علــى هــذا الخطــاب، خطــاب ألقــاه السياســي الهولنــدي المتطــرف »جيــرت فيلــدرز« فــي 

تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2014، قــال فيــه: »فــي أوروبــا، ارتكبنــا خطــأ فظيًعا خــالل العقود 

ــكل ترحــاٍب لمالييــن مــن المهاجريــن المســلمين باالســتقرار  ــة، ســمح سياســيونا ب الماضي

ــم  ــراء، ول ــب كإث ــة اإلســالمية موضــع ترحي ــت الثقاف ــكان، كان ــي كل م ــا، ف داخــل حدودن

يطلــب أحــد مــن المهاجريــن االندمــاج واالنســجام )...( واآلن، نحــن فــي أوروبــا ندفــع ثمــن 

ــانية  ــيحية واإلنس ــة المس ــا اليهودي ــل حضارتن ــل مح ــالم يح ــدأ اإلس ــد ب ــة، لق ــذه الحماق ه

ويســتبدلها بالتعصــب والكراهيــة والعنــف، ويســمح مــن يســمون بزعمائنــا بذلــك«.
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ــي  ــو« ف ــرت فيك ــلوفاكي »روب ــوزراء الس ــس ال ــض رئي ــك، رف ــى ذل ــالوًة عل وع

كانــون الثانــي / ينايــر 2016 خطــة االتحــاد األوروبــي إلعــادة توطيــن 000 120 

الجــئ فــي 26 مــن أصــل 28 دولــة عضــو. وقــال الوزيــر: »إننــا ال نرفــض 

يــؤدى  طوعــي  قــراٍر  باتخــاذ  نقــوم  ولــن  بــل  اإللزاميــة  الحصــص  فقــط 

إلــى تشــكيل مجتمــٍع إســالميٍّ موحــٍد فــي ســلوفاكيا. وهــذا هــو الســبيل الوحيــد 

للقضــاء علــى المخاطــر«. وبــدالً مــن ذلــك، وافقــت ســلوفاكيا علــى إعــادة توطيــن 

ــط. 200 مســيحي ســوري فق

ويقــوم األشــخاص الذيــن تحركهــم خطابــات الكراهيــة هــذه أحياًنــا بارتــكاب أعمــال 

عدائيــة تتــراوح بيــن اإلهانــات والترهيــب والهجمــات الجســدية. ففــي ألمانيــا 

والســويد وهولنــدا وفرنســا ودول أوروبيــة أخــرى، تــم إطــالق النــار علــى عشــرات 

هجمــات  أعقــاب  وفــي  الماضــي.  العــام  خــالل  الالجئيــن  ومراكــز  مخيمــات 

باريــس فــي تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2015، قــام ملثمــون مجهولــون فــي العاصمــة 

الســويدية »ســتوكهولم« بتوزيــع منشــورات تهــدد بهجمــاٍت ضــد الالجئيــن.

 

رفــض رئيــس الــوزراء الســلوفاكي »روبــرت فيكــو« فــي ينايــر 

2016 خطــة االتحــاد األوروبــي إلعــادة توطيــن 000 120 الجــئ 

فــي 26 مــن أصــل 28 دولــة عضــو

15. http://www.pewglobal.org/11/07/2016/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/.

16. http://www.frontpagemag.com/fpm/245609/geert-wilders-islams-war-against-free-west-frontpagemagcom

17. http://www.cnsnews.com/news/article/barbara-hollingsworth/prime-minister-slovakia-will-never-allow-

formation-united-muslim 

18. http://www.dailymail.co.uk/news/article3203530-/We-t-Muslims-haven-t-got-mosques-Slovakia-agrees-accept-

-200Syrian-migrants-long-Christian.html 

19. http://www.ibtimes.com/how-eu-migrant-crisis-fueling-right-wing-politicians-refugee-policies-europe2071326-.

20.  http://www.euromedmonitor.org/en/article/1129/Euro-Med-Monitor-Calls-for-EU-Treatment-of-Refugees-as-

Humans--Not-a-Burden-. 
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الهجرة وانفصال المملكة المتحدة عن االتحاد 
األوروبي »بريكسيت«:

خــالل حملتــه الداعيــة لمغــادرة المملكــة المتحــدة لالتحــاد األوروبــي، اعتمــد حــزب 

ــة المناهضــة  ــات المتطرف ــى الخطاب ــر عل االســتقالل المناهــض للهجــرة بشــكل كبي

للمهاجريــن إلقنــاع المواطنيــن البريطانييــن بالتصويــت لصالح »خــروج بريطانيا من 

ذاتهــا  االعتياديــة  التحذيــرات  الخطابــات  هــذه  وشــملت  األوروبــي«.  االتحــاد 

مــن »أن المهاجريــن يزعزعــون اســتقرار البــالد سياســًيا واقتصادًيــا«. فعلــى ســبيل 

المثــال، قــام رئيــس حــزب االســتقالل البريطانــي »نايجــل فــاراج« بإصــدار 

و نشــر العديــد مــن الخطــب والمقــاالت المناهضــة للمهاجريــن. وفــي مقالتــه 

المناهضــة لالتحــاد األوروبــي، والتــي نشــرت فــي مجلــة »ديلــي إكســبريس«، 

ربــط »فــاراج« انخفــاض األجــور بسياســة فتــح بــاب الهجــرة أمــام الالجئيــن: 

»لقــد أدت الهجــرة فــي البــاب المفتــوح إلــى قمــع األجــور فــي ســوق العمــل 

الحيــاة  وأصبحــت  انخفضــت  قــد  المعيشــة  مســتويات  أن  يعنــي  ممــا  الناشــئ، 

ــا )...(، يجــب أن ننفصــل عــن االتحــاد  أكثــر صعوبــة بالنســبة للكثيريــن فــي بالدن

تبــدأ  حتــى  ولكــن  البريطانييــن  العمــال  أجــور  لزيــادة  ليــس فقــط  األوروبــي، 

مســتويات المعيشــة باالرتفــاع كذلــك “.

ــم لنشــر  ــه مصّمً ــدا وكأن وهنــاك مقــال آخــر نشــرته صحيفــة »ديلــي إكســبريس« ب

ــى  ــى حت ــت تبق ــن الوق ــم م ــه: »ك ــطيين، وفي ــرق أوس ــة والش ــن األفارق الخــوف م

ــم  ــن منازله ــية م ــى الجنس ــا والشــرق األوســط عل ــن أفريقي يحصــل المهاجــرون م

مــن  أيضــاً  هــؤالء  ســيتمكن  اليــوم  ذلــك  يأتــي  عندمــا  الجديــدة؟  األوروبيــة 
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ــة »ديلــي اكســبريس«،  ــة إلــى مــا نشــرته صحيف ــا«. باإلضاف ــدوم والمعيشــة هن الق

ــر  ــا بنش ــل« أيًض ــي مي ــن« و«ديل ــل »ذا ص ــرى مث ــة أخ ــف بريطاني ــت صح قام

ــة ال«بريكســيت«. ــة خــالل حمل ــات مضلل معلوم

ــاراج« خــالل  ــا وأُبلغــت الشــرطة عــن ملصــق مناهــض للهجــرة اســتخدمه »ف كم

حفــل غــداء إعالمــي فــي لنــدن فــي 16 حزيــران / يونيــو، حيــث ُوِجــد أنــه 

ــي الصــورة المعروضــة  ــن ف ــد، ألن معظــم الالجئي ــي البل ــن العــرق ف ينتهــك قواني

ــالل  ــن خ ــورة للمهاجري ــق ص ــر الملص ــة. وأظه ــات إثني ــى أقلي ــون إل ــوا ينتم كان

عبورهــم الحــدود الكرواتيــة الســلوفينية فــي العــام 2015 واحتــوت علــى هــذا 

العنــوان: »نقطــة االنهيــار: لقــد خَذَلنــا االتحــاد األوروبــي جميًعــا«”.

ــع  ــى جمي ــة بالقضــاء عل ــم المتحــدة المعني ــة األم ــت نفســه، خلصــت لجن ــي الوق وف

أشــكال التمييــز العنصــري إلــى أن حملــة خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي 

االنقســامي  »الخطــاب  بـــ  تميــزت  يونيــو   / حزيــران   23 اســتفتاء  أجــل  مــن 

ــا أن  ــة أيًض ــب«. والحظــت اللجن ــة األجان ــيء بكراهي ــن والمل والمضــاد للمهاجري

الشــخصيات السياســية البــارزة فشــلت فــي التنديــد بـــ »االعتــداء العنصــري« 

ــزات راســخة ”. ــت تحي وخلق

ــة  ــاء المملك ــع أنح ــي جمي ــة ف ــم الكراهي ــن جرائ ــة م ــى موج ــة إل ــذه الخطاب أدت ه

المتحــدة. فأثنــاء اســتفتاء »بريكســيت« وبعــده مباشــرة، ازدادت الجرائــم ضــد 

ــا لتقاريــر الشــرطة البريطانيــة. وفــي  األقليــات العرقيــة والدينيــة بشــكل كبيــر، وفًق

الفتــرة الواقعــة بيــن 16 و 30 حزيــران / يونيــو، أُبلِــغ عــن وقــوع 036 3 جريمــة 
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مــن جرائــم الكراهيــة فــي جميــع أنحــاء إنجلتــرا وويلــز، أي بزيــادة نســبتها 42 فــي 

المئــة مقارنــة بالفتــرات الســابقة. غيــر أن الزيــادة كانــت علــى األرجــح أعلــى بكثيــر، 

ألن العديــد مــن هــذه الجرائــم لــم يتــم التبليــغ عنهــا.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه وفًقــا لإلحصــاءات الصــادرة عــن الصليــب األحمــر 

ليــس  المتحــدة  المملكــة  إلــى  والمهاجريــن  الالجئيــن  عــدد  فــإن  البريطانــي، 

ــة  ــي المملك ــا ف ــارب 117،234 الجًئ ــا يق ــش م ــي، يعي ــت الحال ــي الوق ــًرا. فف كبي

ــر  ــة بأكث ــداً مقارن ــل ج ــدد ضئي ــو ع ــكان(. وه ــن الس ــة م ــي المئ ــدة )0.18 ف المتح

مــن 60 مليــون الجــئ فــي جميــع أنحــاء العالــم. ] فــي العــام 2016، رحبــت 

المملكــة المتحــدة بحوالــي 338،000 مهاجــر، وفــي عــام 2015 كان عددهــم حوالــي 

ــي اللجــوء.[  ــة مــن طالب ــي المئ ــم 11.6 ف 332،000، مــن بينه

21. http://www.express.co.uk/comment/expresscomment/681776/nigel-farage-eu-referendum-brexit-vote-leave-

independence-ukip

22. https://www.wsws.org/en/articles/28/05/2016/immi-m28.html

23. http://www.aljazeera.com/programmes/listeningpost/06/2016/brexit-rhetoric-consequences-project-

fear160627082213198-.html 

24. http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nigel-farages-anti-immigrant-poster-reported-to-police-over-

claims-it-incites-racial-hatred-a7087801.html 

25. http://www.politico.eu/article/un-committee-brexit-rhetoric-fueled-hate-crime-xenophobic-polish/ 

26. http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-hate-crime-nigel-farage-united-nations-un-body-

committee-politicians-britain-a7211786.html 

27. http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/brexit-hate-crime-racism-immigration-eu-referendum-result-what-

it-means-eurospectic-areas-a7165056.html .

28. http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support/Refugee-facts-and-figures 

29. https://www.migrationwatchuk.org/statistics-net-migration-statistics

30. http://www.redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support/Refugee-facts-and-figures 

 

3.
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الهجرة والحراسة غير القانونية

ظهــر حــراس الحــدود غيــر القانونييــن والحراســة بشــكل عــام فــي أوروبــا خــالل التدفــق 

أن  الجــدد  الحــّراس  ويــرى  »أزمــة«.  بأنــه  اآلن  وصــف  الــذي  لالجئيــن،  األخيــر 

ــّدعون أنهــم  ــن بدخــول بلدانهــم، ويـ ــن والمجرمي الحــدود أماكــن خطــرة تســمح لإلرهابيي

يقومــون بعمــل لــم تنجــح حكوماتهــم بالقيــام بــه أو لــم ترغــب بالقيــام بــه علــى نحــٍو مناســب.

ــان/  ــي 11 نيس ــو صــدر ف ــريط فيدي ــر ش ــال، يظه ــبيل المث ــى س ــا، عل ــي بلغاري فف

ــا  ــان بينم ــة رجــال أفغ ــى ثالث ــون القبــض عل ــم يلق ــن الحــراس وه ــدًدا م ــل ع أبري

كانــوا يحاولــون عبــور الحــدود إلــى بلغاريــا. ويظهــر الرجــال مكبلــي األيــدي، بينمــا 

ــة  ــرق المدني ــمية تدعــى »الف ــر رس ــة غي ــوم مجموع ــم. وتق ــوم الحــراس بإهانته يق

لحمايــة المــرأة والديــن« بإلقــاء القبــض علــى المهاجريــن لدفعهــم إلــى تركيــا. ووفًقــا 

ــوا  ــا اآلن ليس ــى أوروب ــون إل ــن يأت ــك الذي ــوف«: »أولئ ــار نيزام ــها، »بيت لمؤسس

بالجئيــن )...( إنمــا هدفهــم هــو نشــر اإلســالم«.

ــباط/ ــي ش ــة. فف ــذه الحراس ــلطاتهم به ــن وس ــن البلغاريي ــد م ــد رحــب العدي وق

فبرايــر 2016، أصبــح التاجــر البلغــاري، »دينكــو فاليــف«، بطــاًل وطنًيــا لقيامه 

بدوريــات علــى الحــدود مــع تركيــا. وقــد حصــل علــى ثنــاء خــاص بعــد اعتقالــه 

ــم  ــم الصــور وه ــد أظهرته ــل-. وق ــالث نســاء وطف 16 ســورًيا -12 رجــاًل وث

البلقــان«  أنبــاء  »وكالــة  ونقلــت  يهينهــم.  وهــو  األرض  علــى  ملقــون 

ــزة مــن  ــى جائ ــت عل ــة« حصل ــات الحدودي أن مجموعــة أخــرى مــن »الدوري

الشــرطة المحليــة الحتجازهــا 23 الجًئــا بالقــرب مــن الحــدود التركيــة.
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ــكيله  ــم تش ــا  ت ــة. إحداه ــة الحدودي ــات للحراس ــدة جماع ــد ع ــلوفاكيا، توج ــي س وف

ــا«، باإلضافــة  مــن قبــل زعيــم حــزب الشــعب اليمينــي المتطــرف »ماريــان كوتليب

إلــى دوريــات القطــارات. وفــي الوقــت نفســه، يقــوم حــزب »فــدور كيســوس« 

بتدريــب المجموعــات شــبه العســكرية، وإعدادهــم للقيــام بدوريــات فــي الشــوارع إذا 

ظهــر المهاجــرون فــي البلــد، ويطلــق عليهــم »الجنــود النائمــون« ومهمتهــم حمايــة 

ــة البيضــاء«. »األغلبي

ــود »اســتفان ماتيــاس فــاس«، وهــو عضــو ســابق فــي البرلمــان،  وفــي المجــر، يق

مجموعــة تدعــى وحــدة هونيــادي لحراســة الحــدود، والتــي ســميت علــى اســم بطــل 

عســكري وطنــي فــاز فــي معركــة هامــة ضــد العثمانييــن فــي القــرن الخامــس عشــر. 

واليــوم، تتمتــع المجموعــة بوجــود ثابــت علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، وتقــوم 

بإثــارة الخــوف مــن المهاجريــن.

العديــد مــن طالبــي اللجــوء الذيــن تســتهدفهم هــذه الجماعــات هــم مــن األفغــان 

والعراقيــون والســوريون الذيــن فــروا للبحــث عــن مــكان أكثــر أمًنــا مــن بلدانهــم التي 

مزقتهــا الصراعــات. غيــر أن مــا يبعــث علــى القلــق أكثــر هــو اإلجــراءات الرســمية 

ــاء  ــط لبن ــاء أو التخطي ــم بن ــد ت ــة. فق ــات التحريضي ــذه الخطاب ــتجابًة له ــذة اس المتخ

ــا  ــيا، وتركي ــج وروس ــن: النروي ــن كٍل م ــائكة بي ــوار الش ــدران واألس حواجــز كالج

ــلوفينيا  ــا والمجــر،  وس ــا،  والنمس ــا،  والمجــر وصربي ــا وتركي وســوريا،  وبلغاري

وكرواتيــا،  ومقدونيــا واليونــان. وفــي الوقــت الــذي تــم فيــه إخــالء المخيم الــذي أطلق 

عليــه اســم »الغابــة« فــي فرنســا، كانــت المملكــة المتحــدة تخطــط لبنــاء جــدار لمنــع 

المقيميــن فيــه مــن محاولــة الوصــول إلــى شــواطئها. ونتــج عــن  إجــراءات الحمايــة 



17

المشــددة هــذه وقوانيــن اللجــوء المتناقضــة والمتقلبــة فــي جميــع أنحــاء القــارة، انهيــار 

منطقــة »شــنغن« ذاتهــا وانهيــار مبدأهــا األساســي المتمثــل فــي حريــة التنقــل.

 

31. Christopher J. Walker, 2006, Border Vigilantism and Comprehensive Immigration Reform, Christopher J. Walker 

Ohio State University (OSU) - Michael E. Moritz College of Law. 

32. http://www.bbc.com/news/world-europe36013852- 

33. http://www.nytimes.com/11/06/2016/world/europe/vigilante-patrols-in-parts-of-europe-where-few-migrants-set-

foot.html?_r=0  

34. http://www.bbc.com/news/world-europe36013852- 

35. http://www.nytimes.com/11/06/2016/world/europe/vigilante-patrols-in-parts-of-europe-where-few-migrants-set-

foot.html?_r=0  

36. http://www.nytimes.com/11/06/2016/world/europe/vigilante-patrols-in-parts-of-europe-where-few-migrants-set-

foot.html?_r=0  
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اإلطار القانوني

لطالبي اللجوء في أوروبا:

نظام اللجوء األوروبي المشترك

السياســية.  البيئــة  عــن  نوعًيــا  األوروبــي  االتحــاد  فــي  القانونيــة  البيئــة  تختلــف 

ــل  ــم حــق اللجــوء السياســي مــن قب ــم تنظي ــي، يت ــون االتحــاد األوروب ــى قان ــة إل باإلضاف

نظــام اللجــوء األوروبــي المشــترك )CEAS( الــذي يحتــوي علــى ثمانيــة أحــكام ابتدائيــة.

يقــوم أحــد هــذه األحــكام بتنظيــم عالقــات التعــاون مــع الــدول خــارج االتحــاد األوروبــي 

مــن خــالل تنظيــم برامــج الحمايــة اإلقليميــة لالجئيــن. كمــا يحــدد اإلجــراءات الالزمــة 

ــة للتعامــل  ــا األحــكام الســبعة المتبقي ــي داخــل االتحــاد. أم ــن ف ــن الالجئي إلعــادة توطي

ــي: ــي، فهــي كالتال ــي اللجــوء داخــل االتحــاد األوروب مــع طالب

قاعــدة بيانــات للتعريــف بطالبــي اللجــوء )يــوروداك(: وهــي قاعــدة بيانــات أوروبيــة . 1

لبصمــات أصابــع الوافديــن لالتحــاد منــذ العــام 2003. ويهــدف هــذا النظــام إلــى منــع 

طالبــي اللجــوء مــن تقديــم الطلبــات فــي أكثــر مــن بلــٍد واحــد فــي االتحــاد األوروبــي.

ــي . 2 ــات الت ــر واآللي ــث المعايي ــي والثال ــن األول والثان ــدد دبل ــن«: يح ــح »دبل لوائ

تســتخدمها كل دولــة لمراجعــة طلبــات اللجــوء. وُيعــرف أنــه هــذه اللوائــح 

تحــدد بــأن علــى الالجئيــن أن يقدمــوا طلــب اللجــوء فــي أول بلــد أوروبــي 

يدخلونــه. و تتضمــن اللوائــح قضايــا أخــرى كتحديــد مواقــع باقــي أفــراد األســرة 

ــم. ــر منتظ ــا أو غي ــم منتظًم ــا إذا كان دخوله وم
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تعليمــات إجــراءات اللجــوء: ويتــم هنــا تخصيــص معاييــر موحــدة لفحــص طلبــات . 3

اللجــوء، بمــا فــي ذلــك العمليــة نفســها، باإلضافــة إلــى إطــار المراجعــة الزمنــي، 

والتعامــل مــع القاصريــن والشــيوخ وذوي اإلعاقــة أو األشــخاص المصابيــن 

و  الرفــض،  والتمــاس  المصحوبيــن،  غيــر  االطفــال  نفســية،  بصدمــات 

ــات المتكــررة. ــة االســتجابة للطلب طريق

ــة المقدمــة، والحقــوق 4.  ــة الدولي ــواع الحماي ــا أن  تعليمــات المؤهــالت: وتتحــدد هن

والفوائــد المصحوبــة بهــا )علــى ســبيل المثــال، عــدم اإلعــادة القســرية، واإلقامــة، 

ــة  ــم، والرعاي ــة، والتعلي ــة الصحي ــفر، والرعاي ــق الس ــل، ووثائ ــح العم وتصاري

االجتماعيــة، وخدمــات التكامــل وغيرهــا الكثيــر(.

تعليمــات شــروط االســتقبال: يتــم تحديــد المعاييــر الدنيــا لضمــان ظــروف العيــش . 5

الكريــم فــي مراكــز اســتقبال طالبــي اللجــوء. وهــذا يشــمل الســكن والغــذاء 

ــن احتجــاز  ــك قواني ــم كذل ــذا الحك ــك. ينظــم ه ــى ذل ــا إل ــة، وم ــة الصحي والرعاي

ــم. ــرام حقوقه ــان احت ــة لضم ــي محاول ــي اللجــوء ف طالب

تعليمــات الحمايــة المؤقتــة: صــدر فــي يوليــو 2001، والهــدف األساســي مــن هــذا . 6

التوجيــه هــو وضــع حــد أدنــى مــن المعاييــر المشــتركة للحمايــة المؤقتــة وتوزيــع 

المســؤولية بيــن الــدول األعضــاء خــالل التدفــق الجماعــي للالجئيــن.

ــام . 7 ــي الع ــذا ف ــم ه ــب الدع ــس مكت ــي )EASO(: تأس ــوء األوروب ــم اللج ــب دع مكت

2011 لمســاعدة الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب نظــام اللجــوء 

ــاون  ــزز التع ــا يع ــة. كم ــة والعلمي ــاعدة التقني ــالل المس ــن خ ــترك م ــي المش األوروب

ــة. ــة ومالي ــة وإداري ــتقاللية قانوني ــب اس ــذا المكت ــدى ه ــاء. ول ــدول األعض ــن ال بي
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مــن الناحيــة النظريــة، فــإن نظــام اللجــوء األوروبــي يؤكــد حمايــة موحــدة وعادلــة فــي 

جميــع أنحــاء القــارة. ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، فــإن العمليــة واإلجــراءات تختلفــان 

ــة  ــاله بدرج ــورة أع ــكام المذك ــات أو األح ــمح التعليم ــث تس ــع، حي ــاق واس ــى نط عل

ــض  ــإن بع ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــذ. وع ــث التنفي ــن حي ــدول م ــن ال ــتقاللية بي ــن االس م

ــن، والــذي  ــًدا هــو حقيقــة أن نظــام دبل التوجيهــات غامضــة، لكــن مــا هــو أكثــر تعقي

فــرض بــأن علــى طلــب اللجــوء أن ُيعالــج فــي أول بلــد يدخلــه طالــب اللجــوء، لــم يكــن 

مصمًمــا للتعامــل مــع حجــم المهاجريــن المشــهود فــي الســنوات األخيــرة.

اإلصالحات المقترحة لنظام اللجوء األوروبي:

فــي 6 نيســان/ أبريــل 2016، أصــدرت المفوضيــة األوروبيــة بيانــاَ، كان مــن ضمــن 

أولوياتــه هــو إصــالح نظــام اللجــوء األوروبــي المشــترك. وال زالــت الالئحــة 

 )EUAA( الجديــدة التــي مــن شــأنها أن تحــدد سياســة اللجــوء في االتحــاد األوروبــي

فــي مرحلــة التفــاوض. وتتضمــن التعديــالت ثالثــة مقترحــات: توســيع نطــاق 

ــام  ــن وإصــالح نظ ــة دبل ــة اتفاقي ــوء، مراجع ــم اللج ــي لدع ــب األوروب ــة المكت والي

طريــق  عــن  المتقدميــن  لتتبــع  )يــوروداك(  األوروبــي  البصمــات  فحــص 

بصمــات األصابــع. كمــا تــم تســليط الضــوء مــن قبــل اللجنــة علــى األهــداف 

ــي: ــة وه ــات المقترح ــذه اإلصالح ــية له الرئيس

تأســيس نظــام أكثــر إنصاًفــا لتوزيــع طالبــي اللجــوء لتخفيــف الضغــط علــى الــدول التي 	 

تشــكل معبــًرا  لالجئيــن، وبالتالــي الحصــول علــى عــدد غيــر متكافــئ مــن الطلبات.

تثبيط الهجرة غير الشرعية إلى دول ثانوية.	 

موائمــة وتوحيــد أنظمــة اللجــوء للــدول األعضــاء لضمــان نهــج متناســق للحمايــة 	 

و تحديــد قوانيــن موحــدة لمنــح صفــة الالجــئ ومراقبــة اســتقبالهم.
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كشــفت »أزمــة« الهجــرة  إلــى أوروبــا النقــاب عــن العديــد مــن العيــوب الكامنــة 

فــي نظــام اللجــوء األوروبــي المشــترك. ولذلــك، فــإن القصــد مــن اإلصالحــات 

ــرض  ــوم بف ــوء التنفيذ-يق ــا عــن قصــد أو بســبب س ــن نظام-إم ــال م ــو االنتق ه

ــر  ــدول األعضــاء ويشــجع بشــكل غي ــى بعــض ال ــة عل ــر متكافئ مســؤولية غي

ــر  ــداًل يوف ــاءة وع ــر كف ــى نظــام أكث ــر الشــرعية، إل ــى الهجــرة غي مباشــر عل

طرًقــا أكثــر أمًنــا لرعايــا بلــدان العالــم الثالــث، لعــرض قضيتهــم للحصــول علــى 

ــد حــذر  ــا الحســنة فق ــك، وعلــى الرغــم مــن النواي اللجــوء األوروبــي. ومــع ذل

ــن أن اإلصالحــات المقترحــة  ــن والمبعدي المجلــس األوروبــي المعنــي بالالجئي

ــل  ــن. وتمث ــة الالجئي ــاس بخصوصي ــر المس ــة عب ــات الحماي ــك التزام ــد تنته ق

طبيعــة البيانــات الشــخصية التــي يتــم جمعهــا وعــدد األفــراد الذيــن يســتطيعون 

الوصــول إليهــا انتهــاًكا بحــد ذاتــه، ويجعلهــا عرضــة لســوء االســتخدام.

وقــد عارضــت غالبيــة المنظمــات غيــر الحكوميــة المزيــد مــن المواءمــة، خوًفــا مــن 

ــا  ــه. وعوًض ــزوم ل ــا ال ل ــا إدارًي ــق عبًئ ــر والظــروف المعيشــية وخل خفــض المعايي

عــن ذلــك  فإنهــم يدعمــون التنقيحــات والمراجعــات لتحســين النظــام القائــم. أًيــا كانــت 

االســتراتيجية المتبعــة، فالبــد مــن نهــج جديــد الســتقبال طالبــي اللجــوء يكفــل 

ــه وفعــال ســواء فــي الحاضــر أو المســتقبل. إن  وجــود نظــام إنســاني حقيقــي ونزي

مــا يســمى بـــ »األزمــة« هــو الوضــع الطبيعــي الجديــد. 
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اإلصالحات: المحتوى والقيود

)EASO()المكتب األوروبي لدعم اللجوء )اياسو
   

إن واحــدة مــن أهــم االهــداف هــو تعزيــز وصايــة مكتــب الدعــم للجــوء األوروبــي 

ثانويــة،  آليــة  مجــرد  مــن  تحويــل »اياســو«  يتــم  أن  المقتــرح  ومــن  »اياســو. 

وكالــة  إلــى  األول،  المقــام  فــي  األعضــاء  الــدول  بيــن  التعــاون  لدعــم  تهــدف 

مركزيــة رئيســية مســؤولة عــن معالجــة نقــاط الضعــف الهيكليــة واإلجرائيــة 

ــي. ــوء األوروب ــام اللج لنظ

ــة واســعة  ــإن »اياســو« ســتوفر مســاعدة تشــغيلية وتقني ــى وجــه الخصــوص، ف عل

النطــاق للــدول األعضــاء مــن خــالل تســهيل أنظمــة االســتقبال لتعمــل بكفــاءة 

المعلومــات. تبــادل  وتعــزز 

  

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتكفل »اياســو« مســؤولية تطبيــق قانــون االتحــاد األوروبــي 

ومواءمــة اإلطــار القانونــي والمعاييــر اإلنســانية المطبقــة علــى طالبــي اللجــوء 

ــى  ــول إل ــتقبال، والوص ــروف االس ــك ظ ــي ذل ــا ف ــاد، بم ــاء االتح ــع أنح ــي جمي ف

ــة،  ــة األوروبي ــا للمفوضي ــات األساســية. ووفًق ــذ الضمان ــة طلــب اللجــوء وتنفي عملي

فــإن مســؤولية طلبــات اللجــوء مــن الممكــن أن تتجــاوز فــي النهايــة المســتوى 

بالعمــل  »اياســو«  تقــوم  بحيــث  األوروبــي،  االتحــاد  مســتوى  إلــى  الوطنــي 

ــدول  ــن ال ــة م ــي كل دول ــة ف ــروع تنفيذي ــا ف ــزي وله ــرار المرك ــع الق ــة لصن كوكال

األعضــاء؛ وهــذا مــن شــأنه إنشــاء نظــام لجــوء واحــد ومركــزي فــي جميــع أنحــاء 

االتحــاد األوروبــي.
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» دول المنشأ اآلمنة «

ــا للمفوضيــة، فــإن األســباب الرئيســية للتبايــن فــي معــدالت قبــول اللجــوء داخــل  وفًق

االتحــاد األوروبــي تعــود إلــى التحديــد وتفضيــل المتقدميــن وفًقــا للبلــدان التــي قدمــوا 

منهــا، مــن خــالل تحديــد البلــدان التــي تعتبــر آمنــة للعــودة، وتقييــم مصداقيــة المتقدميــن 

الــى  إعادتهــم  تــم  حــال  فــي  الجســيم  األذى  أو  لالضطهــاد  ســيتعرضون  بأنهــم 

أوطانهــم. لــذا، تعتــزم المفوضيــة إنشــاء قائمــة مشــتركة لـــ »الــدول آمنــة المنشــأ« فــي 

جميــع أنحــاء االتحــاد، حيــث ســتؤدي إلــى خلــق آليــة أســرع وأكثــر فعاليــة للمتقدميــن 

للعــودة والذيــن بإمكانهــم العــودة ألوطانهــم بســالم. وتعتقــد المفوضيــة أن قائمــة 

األعضــاء  الــدول  ردع  شــأنها  مــن  »اآلمنــة«  المنشــأ  لــدول  ومنســقة  موحــدة 

مــن إســاءة اســتخدام ســلطتهم عنــد تقييــم طلبــات اللجــوء. وفــي المقابــل، فــإن تســريع 

 إجــراءات الترحيــل سيســمح بتخصيــص مســاحة وفوائــد أكبــر للمتقدميــن »األحــق«.

ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذا النظــام اإلصالحــي ســيكون لــه عــدة عيــوب، بمــا 

فــي ذلــك وضــع عــبء ثقيــل علــى المتقدميــن فيمــا يخــص األدلــة واالثباتــات. 

ــي  ــار الكاف ــة« ال يعطــي االعتب ــا »آمن ــا بأنه ــد م ــف بل ــرى،  تصني ــة أخ ــن ناحي م

»دول  تســمية  فــي  الذاتــي  فالطابــع  وأخيــًرا،  والشــخصية.  الفرديــة  للظــروف 

ــذا  ــية وراء ه ــع السياس ــول الدواف ــاؤالت ح ــن التس ــر م ــر كثي ــة« يثي ــأ اآلمن المنش

التصنيــف. مثــال واضــح علــى ذلــك هــو تصنيــف أوروبــا لتركيــا كـــ »بلــد آمــن«، 

بالرغــم مــن انتهــاكات الحكومــة المســتمرة لحقــوق اإلنســان كمــا وأن تعييــن تونــس 

ــة. ــر مخــاوف مماثل ــة يثي ــر دول آمن والمغــرب والجزائ
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)IV( الئحة دبلن الرابعة

باإلضافــة إلــى مــا تقــدم، فــإن تغييــرات كبيــرة علــى نظــام »دبلــن« هــي قيــد النظــر 

مــن  العديــد  علــى  يحتــوي  الحالــي  النظــام  أن  تبيــن  لقــد  الواقــع،  فــي  اآلن. 

القيــود و العقوبــات غيــر العادلــة. علــى الرغــم مــن أن الغــرض الرئيســي مــن التعديل 

المقتــرح هــو معالجــة التوزيــع غيــر العــادل لطلبــات اللجــوء داخــل االتحــاد. حالًيــا، 

ــي  ــدول األعضــاء الت ــر مــن ال ــى عــدد صغي ــى عل ــئ ملق ــر متكاف ــاك عــبء غي هن

ــان(. وفــي ســبيل  ــا واليون ــارة )وأبرزهــا إيطالي ــة أول نقطــة دخــول للق تكــون بمثاب

تخفيــف هــذا العــبء غيــر المتكافــئ، تــم اقتــراح النظــام الجديــد الــذي مــن شــأنه أن 

يتولــى مســؤولية مراجعــة اللجــوء وتخصيصــه بنــاًء علــى الحجــم النســبي والثــروة 

والقــدرة االســتيعابية للبلــد.

وعلــى الرغــم ممــا هــو مأمــول مــن هــذه األهــداف، فــإن المرصــد األورومتوســطي 

تمامــاً  معاكســة  ســتكون  المقترحــة  »دبلــن«  إصالحــات  نتائــج  بــأن  يعتقــد 

ــركات  ــى ح ــات عل ــرض عقوب ــل أن يف ــأن التعدي ــن ش ــا. فم ــوة منه ــدة المرج للفائ

ــة  ــي الدول ــط ف ــا فق ــوق ومزاي ــم حق ــن له ــى أن الالجئي ــيًرا إل ــة، مش الهجــرة الثانوي

ــه  ــيغير توجي ــه »س ــد، فإن ــه التحدي ــى وج ــة أواًل. عل ــم الحماي ــي تمنحه ــو الت العض

المجلــس األوروبــي EC / 2003/109 لينــص علــى أن فتــرة الخمــس ســنوات 

يعتقــد المرصــد األورومتوســطي بــأن نتائــج إصالحــات »دبلــن« 

المقترحــة ســتكون معاكســة تمامــًا للفائــدة المرجــوة منهــا. 
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ــة  ــة طويل ــون لإلقام ــا مخول ــة فيه ــة الدولي ــن الحماي ــتفيدين م ــح المس ــي يصب -والت

المــدى- يجــب أن تعــاد مجــدًدا فــي كل مــرة يتــم فيهــا العثــور علــى شــخص فــي دولــة 

أخــرى عضــو«. ويمثــل هــذا التقييــد عائًقــا رئيســًيا فــي لــم شــمل أســر المهاجريــن، 

ــدول  ــك، وألن ال ــى ذل ــار. وعــالوة عل ــن االعتب ــم بعي ــم وظروفه ــذ دوافعه دون أخ

التــي تعتبــر نقــاط الدخــول األولــى مســؤولة عــن مســاعدة المتقدميــن قبــل التمــاس 

الطلــب لنظــام »دبلــن«، فهنــاك احتمــال كبيــر للرفــض حتــى قبــل تنفيــذ نظــام 

»دبلــن«. وبالتالــي، فــإن هــذا اإلصــالح  والتعديــل مــن المرجــح أن يزيــد مــن 

العــبء غيــر العــادل بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، فــي حيــن يشــجع 

وخطيــرة.  قانونيــة  غيــر  بديلــة  طــرق  اســتخدام  إلــى  اللجــوء  طالبــي  ذلــك 

تقــول امــرأة مســنة تعيــش فــي ظــروف بائســة فــي خيمــة نصبت فــي مخيــم »ديرفيا« 

فــي اليونــان »لقــد أخبــروا ابنتــي أن بإمكانهــا الذهــاب إلــى ألمانيــا لتكــون مــع والدهــا 

ــا كل  ــن تقديمه ــم م ــا، وبالرغ ــس صحيًح ــذا لي ــا أن ه ــفنا الحًق ــن اكتش ــاك، ولك هن

الوثائــق المطلوبــة وبالرغــم مــن تواجــد والدهــا، واخوتهــا وأخواتهــا وأعمامهــا فــي 

ألمانيــا، إال أنهــم أرســلوها إلــى »التيفيــا«. هــذا غيــر عــادل. وأضافــت »لــدي 

ابــن يبلــغ مــن العمــر 24 عاًمــا ال يمكنــه أن ينضــم لــي أيًضــا، إنهــم يفّرقــون 

ــد مختلــف«. ــي بل ــراد األســرة، ويضعــون كل واحــد ف أف
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الحماية الدولية المؤقتة

ــدول  ــن ال ــد م ــي العدي ــوظ ف ــكل ملح ــرة بش ــة للهج ــاعر المعادي ــاد المش ــع ازدي وم

األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، فــإن المفوضيــة تســارع لتوفيــر مراجعــات 

للمفوضيــة  ووفًقــا  ال.  أم  مبــرر  الالجــئ  وضــع  كان  إذا  مــا  لتحديــد  إلزاميــة 

واقًعــا،  أمــًرا  يجعلهــا  للحمايــة  المســتمرة  المتابعــة  فــإن »غيــاب  األوروبيــة، 

مــا يخلــق دافًعــا إضافًيــا ألولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى الحمايــة الدوليــة للقــدوم إلــى 

االتحــاد األوروبــي بــداًل مــن اللجــوء إلــى أماكــن أخــرى، بمــا فــي ذلــك فــي البلــدان 

األقــرب إلــى بلدانهــم األصليــة«. وبالتالــي، فــإن مــن شــأن هــذا اإلصــالح أن يعــزز 

الســيطرة لضمــان منــح الحمايــة طالمــا اســتمر االضطهــاد أو األذى الجســيم. 

ــن  ــج المهاجري ــة دم ــى عملي ــلًبا عل ــج ســيؤثر س ــذا النه ــا أن ه ــن الواضــح أيًض وم

ــد مــن خطــر التطــرف والتعصــب. ويزي
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بين الخطاب والقانون والواقع

العمل الميداني في اليونان

وفًقا ألحدث االحصــــاءات الصادرة عن مفوضية الالجئين، فإن اليـونان تستضيف 

حالًيا 33,243 طالــب لجـــوء على أراضيها و13,914 على الـجزر المحيطة بها.

خمســة أشــهر مــن العمــل الميدانــي كشــفت عــن الظــروف المؤســفة لألفــراد 

»المتكدســين« فــي هــذه المخيمــات والمســتوطنات. وللمــرة الثانيــة منــذ أواخــر عــام 

2015، أُجبــر الالجئــون والمهاجــرون علــى اإلقامــة فــي المصانــع المتهالكــة 

والحظائــر أو النــوم فــي العــراء فــي ظــل درجــات الحــرارة تحــت الصفــر.

عــدا عــن أن 58 فــي المئــة مــن الوافديــن إلــى اليونــان هــم مــن فئــة النســاء واألطفــال 

والذيــن يــزدادون يأًســا وخوًفــا فــي ظــل االغتصــاب وتجــارة المخــدرات، واالتجــار 

ــأدوار  ــرد. ف ــة والب ــار الرطوب ــى انتش ــة إل ــرض، إضاف ــس واألعضــاء، والم بالجن

أنظمــة األمــن ودوائــر المســاءلة غيــر موجــودة فعلًيــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، 

فــإن الالجئيــن ال يثقــون فــي اإلدارة العســكرية للمخيمــات، وذلــك بســبب عــدم 

أخــرى؛  أحيــاٍن  فــي  ضدهــم  العنــف  وارتكابهــم  حمايتهــم  علــى  قدرتهــم 

لذلــك فهــم ال يبلغــون عــن مثــل هــذه الحــوادث. يذكــر أن دعــوات عديــدة صــدرت 

للتدخــل و اإلغاثــة مــراًرا وتكــراًرا مــن قبــل مختلــف المنظمــات غيــر الحكوميــة، 

فضــاًل عــن طالبــي اللجــوء أنفســهم.
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نظرة من أرض الواقع

المخاوف الرئيسية

-التكــدس: يحتجــز الالجئيــن فــي مخيمــات فــي ظــل نقــص إمكانيــة الوصــول إلــى 

ــم. العمــل والتعلي

ــر  ــة أو غي ــرارة غائب ــاه والح ــة، شــبكات المي ــر المالئم - الظــروف المعيشــية غي

مكتملــة: عندمــا يتســاقط الثلــج يواجــه الالجئــون مخاطــر صحيــة خطيــرة، 

ــة،  ــوال الجوي ــوء األح ــبب س ــم بس ــكان المخي ــض س ــل بع ــن نق ــم م ــى الرغ عل

الصفــر  دون  فيهــا  الحــرارة  درجــة  خيــام  فــي  يقيمــون  معظمهــم  يــزال  ال 

كهربــاء.  بــال  و 

ــن  ــي كل م ــا ورد ف ــدرات(، كم ــس و المخ ــرية والجن ــاء البش ــار )باألعض - التج

و»ســوفتكس«. »ديافاتــا«  مخيمــات 

- عدم وجود الخدمات الحيوية مثل الرعاية الطبية والمشورة القانونية.

- العنــف ضــد النســاء واألطفــال، التحــرش واالغتصــاب علــى أيــدي كل مــن 

الســكان اآلخريــن والحــراس العســكريين والمخاطــر المنتشــرة فــي كل مــكان 

علــى طــول طريــق ســفر الالجئيــن وداخــل المخيمــات أيًضــا. إن الحواجــز 

اللغويــة و الوصمــات االجتماعيــة وانعــدام الثقــة باألمــن، أدت إلــى اإلبــالغ عــن 

ــم. ــل هــذه الجرائ مث

- البيروقراطيــة غيــر الفعالــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى اإلحبــاط ويخلــق حالــة مــن 

الفوضــى داخــل المخيمــات وغيرهــا مــن المناطــق الســاخنة.
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ــوات  ــاب ق ــي ظــل غي ــات والمســتوطنات ف ــل نحــو الفوضــى داخــل المخيم - المي

ــة.  ــرة بالثق ــن الجدي األم

الظروف المعيشية للمخيمات

ــادة  ــع ع ــة تق ــي الحقيق ــي ف ــوارع فه ــر الش ــا عب ــن رؤيته ــات ال يمك معظــم المخيم

ــبيل  ــى س ــا. عل ــى أنقاضه ــات عل ــاء المخيم ــم بن ــة يت ــع قديم ــر أو مصان ــي حظائ ف

المثــال، يجــب علــى الالجئيــن فــي معســكر »فاســيلكا« الســفر ســاعتين علــى األقــل 

بالحافلــة إلــى أقــرب مدينــة وهــي »ســالونيك«. معظــم المناطــق التــي تضــم 

الالجئيــن تتواجــد فــي الريــف أو علــى ســفوح الجبــال. و تفتقــر المعســكرات أيًضــا 

ألبســط مقومــات الحيــاة األساســية. إن االهتمامــات والمخــاوف األساســية ألكثــر مــن 

47,000 طالــب لجــوء ال تتعــدى هــذه األشــياء كالميــاه الجاريــة والطعــام والمــأوى 

والرعايــة الطبيــة والحمايــة.

»معظــم أرجــاء المخيــم مبتلــة بســبب الفيضانــات، أغطيتنــا 

أســبوع  ونحتــاج  األمطــار،  تســقط  عندمــا  بالميــاه  تتشــبع 

 . » لتجفيفهــا
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وفــي الســياق ذاتــه، تــم أخيــًرا إغــالق معســكر »بيتــرا«  فــي الثانــي مــن ديســمبر/

كانــون األول بســبب البــرد القــارس. أكثــر مــن 1500 شــخص، بينهــم العديــد 

مــن األطفــال عاشــوا فــي هــذا المخيــم عنــد ســفح جبــل »أوليمبــوس«، كانــت 

ــج وانخفضــت درجــات الحــرارة إلــى أقــل مــن صفــر درجــة  خيامهــم مغطــاة بالثل

مئويــة. تــم نقــل الســكان بالحافلــة إلــى مخيمــات أخــرى وفنــادق محليــة وشــقق ممولــة 

مــن  نقلهــم  تــم  شــخص   18،500 مــن  يقــارب  مــا  األوربــي.  االتحــاد  مــن 

خــالل هــذا البرنامــج، فــي حيــن ظــل 40،000 شــخص ينتظــرون الحصــول 

علــى مــأوى كريــم لهــم فــي اليونــان.

فــي مخيــم »أوريوكاســترو«، والــذي يعتبــر مصنًعــا ســابًقا 

المرصــد  فريــق  قابــل  »ســالونيك«،  مشــارف  علــى  للتبــغ 

األورومتوســطي رجــاًل ســورًيا )تــم التحفــظ علــى ذكــر اســمه 

بنــاًء علــى طلبــه(، والــذي كان يعيــش فــي خيمــة تقــع خــارج 

مبنــى مخيــم »أوريكاســترو« ولــه زوجــة حامــل علــى وشــك 

الــوالدة، اشــتكى الرجــل مــن ســوء التغذيــة وانعــدام الــدفء، 

قائــاًل »يجــب أن يوفــروا لنــا وســائل التدفئــة والمــواد الغذائية 

فــي هــذا المخيــم، نحــن ال نريــد الخــروج أو الســفر، فقــط نريــد 

وســائل تدفئــة و كهربــاء وبعــض المســاعدات للمحتاجيــن«. 

وتركــوا  الشــباب  أخــذوا  لمــاذا  يعانــون،  »األطفــال  مضيًفــا 

النســاء الحوامــل هنــا؟ لمــاذا ال يقدمــون مســاعدات نقديــة 

لألمهــات الذيــن لديهــم أطفــال؟ زوجتــي ســوف تلــد ونشــعر 

كأننــا نمــوت مــن البــرد.”
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مخيم بيترا، ديسمبر 2016، المرصد األورومتوسطي: أرنود كلوتييه

نســرين،27عاًما )يتحفــظ المرصــد عــن ذكــر اســمها ألســباب 

أمنيــة(، تحــــدثت إلـــــى فــــــريق األورومـــــتــــــوسطي حوــــل 

الصعوبــات التــي تواجههــا فــي المخيــم خــالل فصل الشــتاء.

ــا  ــات، أغطيتن ــة بســبب الفيضان  »معظــم أرجــاء المخيــم مبتل

أســبوع  ونحتــاج  األمطــار،  تســقط  عندمــا  بالميــاه  تتشــبع 

لتجفيفهــا«. وتضيــف »لــدي ابنــة عمرهــا عــام واحــد وعلــي 

التــي  األمطــار  ميــاه  مــن  لحمايتهــا  باســتمرار  أحملهــا  أن 

”. األرض  تملــئ 
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ــرف  ــن ط ــة م ــود المبذول ــروع، فالجه ــة م ــات اليوناني ــي المخيم ــاني ف ــع اإلنس الوض

المنظمــات غيــر الحكوميــة ليســت كافيــة لتقديــم اإلغاثــة المناســبة. ونتيجــة لذلــك 

)المشــورة  انطلقــت العديــد مــن االحتجاجــات ضــد االكتظــاظ ونقــص الخدمــات 

القانونيــة خصوًصــا والرعايــة النفســية والجتماعيــة للقاصريــن بــال مرافقيــن(. 

علــى ســبيل المثــال، اندلعــت اضطرابــات فــي »اوريوكاســترو« بعــد مقتــل أم و ابنهــا 

مــن قبــل ســيارة مســرعة خــارج المخيــم. وقبــل شــهر واحــد مــن هــذه الحادثــة قتلــت فتــاة 

ســورية تبلــغ مــن العمــر 7 ســنوات أيًضــا مــن قبــل ســيارة خــارج مخيــم »كاتالنــي«.

وكان الســكرتير العــام الســابق للمهاجريــن فــي وزارة الداخليــة اليونانيــة، »اوديســيز 

فودريــه« قــّدم اســتقالته عــام 2016 احتجاًجــا علــى مــا أســماه ســوء اإلدارة والمعاملة 

للمخيمــات مــن قبــل وزارة الهجــرة فــي البــالد.

)يتحفــظ  مســنة  امــرأة  وصـــــــــفت  »ديرفيــا«،  مخيــم  فــي 

المرصــد عــن ذكــر اسمــــــــها بنــــــاًء علــى طلبهــا( معاناتهــا 

خــالل فصــــــــل الشــتاء البــارد: 

ســيئ،  فيــه  نعيــش  الــذي  المــكان  ولكــن  جيــد  »الطعــام 

يجــب علــي الذهــاب إلــى الخــارج  ألصــل المرحــاض فــي هــذا 

الطقــس البــارد«. وتضيــف » عندمــا يســقط المطــر ال أســتطيع 

غســل مالبســي ألننــي ال أملــك غيرهــا«. واســتدركت »هربنــا 

مــن الحــرب لنجلــس فــي خيمــة«.
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الحبس في طي النسيان

ارتفــاع عــدد طالبــي اللجــوء فــي اليونــان يشــكل حافــًزا لتفاقــم الصراعــات القائمــة 

والجمــود السياســي فــي البــالد وكذلــك فــي االتحــاد األوروبــي عموًمــا.

بعــض الالجئين مؤهلين للنقل بســبب »حاجتهم الماســة للحمايــة الدولية«، ولكن يجب 

عليهــم االنتظــار فتــرات طويلــة بســبب النظــام الــذي ُيكــدس ويراكــم الحــاالت دون 

اإلنجــاز المطلــوب، فالــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي يحاولــون ببــطء الوفاء 

بتعهداتهــم بنقــل 15,331 الجــئ مــن اليونــان ودول خــط المواجهــة األخــرى، ولكــن 

 هــذه ال تمثــل ســوى نســبة ضئيلــة مــن أصــل ال160،000 شــخص المخطــط لنقلهــم.

ُجدولــت  منهــم  فالعديــد  لجوئهــم،  مقابــالت  ينتظــرون  آخــرون  يــزال  وال 

ــدأت  ــي. ب ــب األصل ــم بالطل ــد تقدمه ــة أشــهر بع ــى ثماني ــرة تصــل إل ــم لفت مقابالته

خدمــة اللجــوء اليونانيــة عبــر »الســكايب« منــذ العــام 2011، والتــي مــن المفتــرض 

أن توفــر لجميــع الوافديــن الجــدد إمكانيــة التواصــل علــى قــدم المســاواة حســب لغــة 

ــة  ــإن هــذا النظــام بطــيء بحيــث يتيــح إمكاني ــع األمــر، ف كل منهــم، ولكــن فــي واق

التواصــل مــع موظفــي الخدمــة ســاعة واحــدة فقــط فــي األســبوع للمكالمــات 

ــال شــبكة  ــة ب ــرات طويل ــن ينتظــرون لفت ــرك المتصلي ــا ويت ــة، كم ــكل لغ ــواردة ل ال

بســبب الضغــط الكثيــف علــى الخــط، مــا يدفــع آخريــن للتراجــع عــن تقديــم الطلــب؛ 

لعلمهــم بضعــف فرصهــم فــي الحصــول علــى الحمايــة. كمــا أن عمليــة »تســييس« 

مــن يعتبــر أحــق بالحصــول علــى اللجــوء تؤثــر ســلًبا علــى إمكانيــة الحصــول علــى 

خدمــات المخيــم ومعالجــة موظفــي الحكومــة لطلبــات لجوئهــم.
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هــذه ليســت مشــكلة يونانيــة فحســب بــل أوروبيــة أيًضــا. لقــد تعهــد االتحــاد األوروبي 

بقبــول 160 ألــف مــن طالبــي اللجــوء القابعيــن فــي اليونــان وتوزيعهــم علــى 

ــي 80  ــن حوال ــد توطي ــام أعي ــن ع ــر م ــرور أكث ــد م ــك، وبع ــع ذل دول أخــرى. وم

ــة فــي  ــة وفتــرات االنتظــار الطويل ــد أدت إجــراءات التســجيل البطيئ ألــف فقــط. وق

مــا يســميه بعــض الالجئيــن »الســجن المفتــوح« للعديــد مــن العواقــب المأســاوية مــن 

بينهــا اشــعال الحرائــق واالنتحــار.

همــــــــس رجـــــــل مســن مــن مخيــم »اوريوكاســترو« لفريــق 

األورومتوســــــطي أن »هناك نساء حــــــــوامل ومـــــــــــرضى ال 

يتلقــون الرعـــــاية، وهنــــــــاك أيضـــــًــا رجــل يعانــي مـــــــن مــرض 

الســكري وقــد أصيـــب فــي ســاقه، ولديــه شــظايا فــي بطنه 

وأصيــب بعيــار نــاري فــي ظهــره«. 

وتساءل »ما الذنب الذي اقترفه ليبقى هنا؟«.
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التمييز العنصري والعنف المعادي لألجانب:
 

ــة  ــج واضح ــب نتائ ــة األجان ــى كراهي ــرض عل ــرف المح ــي المتط ــاب اليمين للخط

علــى أرض الواقــع، حيــث يتعــرض طالبــي اللجــوء والمهاجريــن فــي اليونــان إلــى 

ــل  ــن قب ــا م ــل أيًض ــن، ب ــكان المحليي ــل الس ــن قب ــط م ــس فق ــاء لي ــف واإلقص العن

ضبــاط الشــرطة. فــي عــام 2015، تــم رصــد 7 حــاالت مــن العنــف ضــد الالجئيــن 

والمهاجريــن ارتكبهــا ضبــاط إنفــاذ القانــون، و4 ارتكبهــا حــراس، واثنيــن مــن 

ــي وكاالت  ــا موظف ــاالت أخــرى ارتكبه ــالث ح ــة، وث ــة المدني ــي الخدم ــل موظف قب

أخــرى. ليــس هــذا فحســب، فوفًقــا لمــا يظهــره العمــل الميدانــي فإنــه يعتقــد أن 

قــوات الشــرطة والجيــش تفــرض عقوبــات علــى »المهاجريــن ألســباب اقتصاديــة« 

بطريقــة منتظمــة عــن طريــق إخراجهــم مــن طوابيــر مكاتــب اللجــوء وعــدم تقديــم 

خدمــات الحمايــة لهــم و الفصــل بينهــم فــي مرافــق االحتجــاز.

والهنــد  باكســتان  مثــل  دول  مــن  األفــراد  اســتهداف  يتــم  المثــال،  ســبيل  علــى 

»مهاجــرون  أنهــم  يفتــرض  حيــث  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  وبنغالديــش 

ــجيل  ــبكة تس ــا لش ــي. ووفًق ــل اليونان ــوق العم ــتغالل س ــون الس ــون« قادم اقتصادي

ــات ضــد 14 باكســتانًيا  ــد شــهد عــام 2015 هجم العنــف العنصــري)RVRN(  فق

ــوء  ــي اللج ــد طالب ــا ض ــات أيًض ــرت الهجم ــداً. توات ــا واح ــًيا وهندًي و 24 بنجالدش

الذيــن يعتبــرون »غيــر قانونييــن«. وفــي عــام 2015 وثقــت ِشــبكة تســجيل العنــف 

ــب. ــاداة األجان ــة ومع ــع الكراهي ــا بداف ــري 31 هجوًم العنص
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وباإلضافــة إلــى الهجمــات الفرديــة وعمليــات الترهيــب، اندلعــت هبتيــن جماعيتيــن 

فــي شــهري نيســان/أبريل وتشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام 2016. ففــي 26 أبريــل 

مــن العــام 2016، وقعــت اشــتباكات فــي أحــد معســكرات االحتجــاز بيــن الالجئيــن 

إلــى  الالجئيــن  مــن  مجموعــة  بترحيــل  الســلطات  قامــت  أن  بعــد  والشــرطة 

وأشــعلوا  الكبيــرة  والحجــارة  المولوتــوف«  »قنابــل  المحتجــون  ألقــى  تركيــا. 

ــاً، شــهد شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر هجوميــن نفذهمــا مجموعــات  الحرائــق. الحق

إصابــة  عــن  أســفر  مــا  »خيــوس«،  مخيــم  فــي  الالجئيــن  ضــد  متطرفــة 

ــام لالجئيــن. شــخصين وإضــرام النــار فــي ثــالث خي

العنف القائم على العنصرية وكراهية األجانب

النظــر . 1 عديــدة  وقائــع  فــي  »ايــالس«  اليونانيــة  الشــرطة  غضــت 

عــن هجمــات ضــد الجئيــن. وكمــا أفــادت التقاريــر فــإن أكثــر مــن 

الذهبــي  الفجــر  حــزب  »ايالس«تدعــم  شــرطة  أعضــاء  نصــف 

»النــازي الجديــد«، وهــو التيــار الــذي بــرز خــالل الســنوات األربــع 

والجيــش  »ايــالس«  فــإن  هــذا،  مــن  الرغــم  وعلــى  الماضيــة. 

تبقــى هــي الســلطات األساســية فــي المخيمــات و النظــام العــام إلدارة 

ــوع  ــم للتن ــل الوعــي والتفه ــى األق ــؤولية عل ــذه المس ــب ه ــرة. وتتطل الهج

التدريــب  يتلقــوا  لــم  والجيــش  الشــرطة  أعضــاء  ولكــن  الثقافــي، 

ــكاب  ــتهارها بارت ــالس« باش ــة »اي ــو الدولي ــة العف ــف منظم ــي. تص الكاف

ــن. ــي تســتهدف الالجئي ــة الت ــم الكراهي ــوق اإلنســان وجرائ ــاكات لحق  انته
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ضــد . 2 هجمــات  عــدة  عــن  اإلبــالغ  تــم  »خيــوس«،  مخيــم  فــي 

الالجئيــن، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال، حــادث إلقــاء »قنابــل 

لهــم.  كملجــأ  واألطفــال  النســاء  اتخذتهــا  مناطــق  علــى  المولوتــوف« 

ــق  ــن توثي ــوا م ــدات ومنع ــا لتهدي ــلون أيًض ــون ومراس ــرض صحفي و تع

ــطي. ــق األورومتوس ــاء فري ــن أعض ــا م ــك بعًض ــي ذل ــا ف ــادث بم الح

 فــي مخيمــات »خيــوس« و«يســفوس« و«ادومنــي«، أفــاد أشــخاص . 3

الســكان  قبــل  مــن  المســاعدات  لبرامــج  منظــم  اســتهداف  هنــاك  أن 

ضــد  الشــرطة  تمارســه  الــذي  الترهيــب  عــن  فضــاًل  المحلييــن، 

العــاري.  القســري  والتفتيــش  االعتقــال  طريــق  عــن  المتطوعيــن 

واتهمــت ســلطات المخيمــات بممارســة ســلوكيات عنصريــة وجنســية 

 عبــر إخضــاع الموظفيــن و الالجئيــن للمضايقــات واالعتــداء اللفظــي.

العيوب النظامية في حماية النساء والفتيات:

التجــاوزات -  تحديــد  أجــل  مــن  واإلجــراءات  الفّعــال  األمــن  غيــاب 

واالعتــداءات.

ــف -  ــى العن ــرف عل ــن التع ــوا م ــن ليتمكن ــي للموظفي ــب الكاف ــاب التدري غي

ــس. ــوع الجن ــى ن ــم عل ــف القائ الجنســي والعن

المعاملة الالإنسانية و الخدمات غير الكافية للنساء قبل الوالدة وبعدها.- 

الوصول غير المنتظم لخدمات الدعم القانوني والترجمة الشفوية.- 

قصور الحماية، والمأوى غير الالئق للفتيات والنساء غير المصحوبين بذويهم.- 
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قسوة وعدم كفاية خدمات ما قبل وبعد الوالدة

ال يســمح نظــام الرعايــة الصحيــة اليونانــي بحضــور مترجــم أو شــريك عنــد والدة 

لهــا  يجــرى  الحــاالت  مــن  المئــة  فــي   60 مــن  أكثــر  فــإن  أيًضــا،  النســاء. 

ــوالدة  ــت ال ــد أجري ــة، وق ــة اليوناني ــوالت الطبي ــًرا للبروتوك ــة نظ ــات قيصري عملي

دون  الالجئــات  النســاء  مــن  العديــد  علــى  فيهــا  المرغــوب  غيــر  القيصريــة 

إعطائهــم الحــق فــي االختيــار أو توفيــر مترجــم إلخبارهــم باإلجــراء.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن النســاء يخرجــن مباشــرة بعــد الــوالدة ويتــم إرســالهن إلــى 

مخيماتهــن، وتنــام النســاء فــي العــراء فــي ظــل درجــات الحــرارة المنخفضــة 

والظــروف التــي عــادًة مــا تكــون غيــر صحيــة مــا يجعلهــم أكثــر عرضــة للعــدوى. 

عانــت العديــد مــن النســاء مــن اإلعيــاء بســبب النزيــف الحــاد أو مضاعفــات أخــرى، 

ومنهــن َمــْن أصيبــت بالضعــف العــام بســبب الجفــاف وســوء التغذيــة، ويزيــد 

وضعهــم ســوءاً إن كان لديهــن أطفــال آخريــن.

ــادرة  ــل مب ــوالدة مث ــل ال ــة قب ــادرات للرعاي ــات اآلن مب ــي بعــض المخيم ــق ف تنطل

»دائــرة الصحــة«، و«التجديــف مًعــا« وغيرهــا، إال أنهــم ال يقدمــون إال القليــل 

ــر اإلنســاني  ــي غي ــي ظــل النظــام اليونان ــة ف ــة المؤلم ــذه التجرب ــز النســاء له لتجهي

ــاء. ــن النس ــن م ــر الالجئي ــن وغي ــاه الالجئي تج
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قصور األمن

ــن ســكان المخيمــات  ــة بي واحــدة  مــن المشــاكل الرئيســية تتلخــص فــي انعــدام الثق

ــل  ــروعة مث ــر المش ــال غي ــة واألعم ــم. فالجريم ــن بحمايته ــن المكلفي ــاط األم وضب

تجــارة المخــدرات متفشــية فــي مخيمــات مثــل مخيــم »ديافاتــا« )900 نســمة( 

و«ســوفتيكس« )1,600 نســمة(. أفــادت بعــض النســاء لفريــق األورومتوســطي 

ــن  ــن م ــبب تخوفه ــاه بس ــتخدام دورات المي ــوم أو اس ــى الن ــادرات عل ــر ق ــن غي أنه

حــدوث هجمــات واعتــداءات مــن قبــل أفــراد المعســكر اآلخــر، أو شــعورهن بالقلــق 

ــة أطفالهــن مــن تعاطــي المخــدرات. بشــأن حماي

ــا« وخــارج مخيمــات  فيمــا أفــادت جميــع النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن فــي »أثين

ــا« باعتمادهــن علــى شــبكات غيــر رســمية مــن  » فاســيلكا« و«ســوفتكس« وديافات

ــان  ــات لضم ــل المخيم ــالغ داخ ــوات إب ــد قن ــال يوج ــة، ف ــر للحماي ــال أو األس الرج

إليهــا. الوصــول  للنســاء  يمكــن  المســاءلة  

»ال  األورومتوســطي  المرصــد  لفريــق  المتطوعيــن  أحــد  قــال 

يــزال الوالديــن فــي حالــة صدمــة بســبب مــا حدث، أحــد الرجال من 

جماعــات »المافيــا » دعــا ابنتهمــا البالغــة مــن العمــر 7 أعــوام 

ــة مــع  ــه لتلعــب األلعــاب علــى هاتفــه، عــادت الطفل إلــى خيمت

عالمــات علــى ذراعيهــا ورقبتهــا، وفــي وقــت الحــق، وصفــت 

الطفلــة كيــف تعرضــت لالعتــداء الجنســي، لقــد شــوه طفلــة 

ــاة«.  ــاًرا ســتدوم مــدى الحي ــرك فيهــا آث فــي الســابعة وت
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األورومتوســطي  فريــق  أجــرى  »ســوفتكس«،  مخيــم  فــي 

العائلــة  اســم  عــن ذكــر  المرصــد  )يتحفــظ  مــع مريــم  مقابلــة 

ألســباب أمنيــة(، قالــت »فيمــا يخــص وضــع النســاء فــي المخيــم، 

ال يوجــد أي أمــل لنــا هنــا، كان هنــاك بعــض حــاالت االغتصــاب 

مؤخــًرا«. وتضيــف »أنــا امــرأة مــع خمســة أطفــال، وعندمــا يأتــي 

المســاء ويحيــن وقــت النوم، أجد نفســي فــي مواجهة أصحاب 

بإمــكان أي شــخص  المخــدرات والحشــيش والنــاس الســيئين. 

بســهولة  الدخــول  »ســوفتكس«  إلــى  الدخــول  فــي  يرغــب 

الســيئة«. وتســتدرك »ال  األخــالق  حتــى وإن كان مــن أصحــاب 

أحــد يمنعهــم؛ ال توجــد قوانيــن، إذا حصــل شــجار بيــن الشــباب 

هنــا فــإن الشــرطة تصــل متأخــرة فــي حــال وجــود الكثيــر مــن 

الجرحــى، أيًضــا، فالشــرطة ال تعتقــل ســوى عــدد قليــل منهــم«.
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القاصرين بدون ذويهم

فــي النصــف األول مــن العــام 2016، ســجلت الســلطات اليونانيــة حوالــي 3300 مــن 

ــول الثانــي مــن  ــر المصحوبيــن بذويهــم. ومــع حل ــال غي طالبــي اللجــوء مــن األطف

ديســمبر، كان أكثــر مــن 1200 مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم مســجلين 

كمهاجريــن علــى قوائــم االنتظــار علــى أمــل الحصــول علــى مــكان فــي أحــد 

المــآوي التــي توفرهــا الدولــة للقاصريــن.

ضحيــًة  بذويهــم  المصحوبيــن  غيــر  األطفــال  يكــون  األحيــان،  أغلــب  وفــي 

ــة الهجــرة  ــه فــي رحل ــد والدي ــال فق ــد مــن هــؤالء األطف ــب، فالعدي لإلتجــار والتعذي

ــم عــن الحــرب أو  ــارج إلبعاده ــى الخ ــم إل ــلهم ذووه ــان، وآخــرون أرس ــى اليون إل

ــاد. ــر أو االضطه الفق

وتقييــم  هوياتهــم  تحديــد  يتــم  بينمــا  االعتقــال  رهــن  القاصريــن  هــؤالء  يبقــى 

-مــن  اإلجــراء  هــذا  فــإن  اليونانــي،  القانــون  ووفــق  للدعــم.  حاجتهــم  مــدى 

ــى أاّل  ــادة )4375, 14, §8( عل ــص الم ــه بن ــول ب ــن- معم ــة القاصري ــٍد لحرك تقيي

يتجــاوز 25 يوًمــا يتوجــب علــى الســلطات بعدهــا إطــالق ســراحهم أو نقلهــم 

إلــى مؤسســة مختصــة فــي الحمايــة والدعــم االجتماعــي. أو بــداًل مــن ذلــك، 

التعريــف  إجــراءات  تســتكمل  لكــي  مناســبة  أخــرى  هيــاكل  إلــى  نقلهــم  يتــم 

زيــادة  حــال  فــي  الحركــة »  تقييــد  تمديــد »  يجــوز  ذلــك،  ومــع  واالســتقبال. 

ــواردة  ــبة« ال ــاكل المناس ــوم »الهي ــن، فضــاًل عــن أن مفه ــن الوافدي ــدد المهاجري ع

بنــص القانــون مفتــوح للتفســير وغيــر محــدد.
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فــي مخيمــاٍت كـــ »تشــيوس«، يمكــث األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم فــي 

ــاط بمراكــز الشــرطة. ولكــن فــي مخيمــاٍت أخــرى كـــ »ليــروس«  اســتراحة الضب

و«كــوز وليســفوز«، يوضــع القاصــرون بصــورة غيــر قانونيــة فــي أقســام مغلقــة 

بمراكــز االحتجــاز أو فــي زنازيــن الســجون حيــث يتشــاركون نفــس المســاحات مــع 

ــرة  ــاًرا جســدية ونفســية خطي ــر آث ــة االكتظــاظ الكبي ــن. تركــت حال الســجناء البالغي

علــى القاصريــن الذيــن نجــوا أصــاًل مــن الصدمــة التــي واجهوهــا فــي طريقهــم إلــى 

أوروبــا. وبعــد عمليــة التســجيل، يتــم إجــراء عمليــات تقييــم عمريــة والتــي -بحســب 

ــة. ــر دقيق شــهادات- تكــون فــي بعــض المناســبات صادمــة وغي

يشــتكي المحامــون بصــورة دوريــة عــدم تمكنهــم مــن الوصــول إلــى موكليهــم 

ــرود«: »إن  ــل ريكــر« مؤســس »آدفوكتــس أب ــول المحامــي »أريي ــن. ويق القاصري

ــن  ــع الالجئي ــد أو من ــرة لتقيي ــلطة كبي ــوا س ــرطة ُمنح ــال الش ــم ورج ــراس المخي ح

مقابلــة محامييهــم أو حتــى تلقــي معلومــات أساســية عــن إجــراءات طلــب اللجــوء«.

معاملة القاصرين بدون ذويهم

فــي ينايــر 2016، أصبــح 10 آالف مــن القاصريــن المســجلين كطالبــي لجــوء فــي - 

عــداد المفقوديــن داخــل أوروبا.

فــي المتوســط، يصبــح 50 فــي المئــة مــن القاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم - 

فــي عــداد المفقوديــن فــي غضــون 48 ســاعة مــن تســجيلهم.

ــن داخــل -  ــم القاصري ــى موكليه ــن الوصــول إل ــون بشــكل دوري م يحــرم المحام

ــاخنة. ــاط الس ــات أو النق المخيم

ســجلت الســلطات اليونانيــة أكثــر مــن 3300 مــن القاصريــن غيــر المصحوبيــن - 
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بذويهــم وصلــوا البــالد خــالل الـــ 7 أشــهر األولــى مــن عــام 2017.

ــم عــن األنظــار بســبب -  ــن بذويه ــر المصحوبي ــن غي ــوارى القاصري ــا يت ــا م غالًب

ــي. ــنهم الحقيق ــاء س ــن بإخف ــات المهربي ــاع تعليم ــم التب ــي المحــدود وتوجهه الوع

حتى اآلن، ُنقل فقط 250 قاصًرا من اليونان إلى أوروبا.- 

قراءة عامة في االتفاق التركي األوروبي

فــي 18 آذار/مــارس 2016، توصــل االتحــاد األوروبــي وتركيــا إلــى صفقــٍة للحــد 

الهــدف  كان  حيــث  األوروبيــة،  الحــدود  عبــر  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  مــن 

المعلــن هــو اإلبطــاء مــن عمليــات الهجــرة غيــر المراقبــة والحــد مــن تهريــب 

البشــر عبــر طــرٍق خطــرة.

الخطة المتفق عليها 

ــت -  ــارس إذا ُرفض ــخ 20 آذار/م ــد تاري ــا بع ــى تركي ــن إل ــع الوافدي ــل جمي ُيرّح

طلبــات لجوئهــم، أو إذا كانــوا غيــر قادريــن أو فشــلوا فــي تقديــم طلــب اللجــوء. 

ــر 2016.  ــي أكتوب ــن 550 ف ــؤالء الالجئي ــدد ه ــغ ع بل

ُتلزم السلطات اليونانية بتوفير »طرق عودة سريعة« لالجئين.- 

ُيقبــل طلــب األشــخاص الذيــن يحتاجــون الحمايــة الدوليــة فــي حــال قّدمــوا طلبهــم - 

عبــر القنــوات الرســمية.

يتــم توفيــر 18 ألــف مــكان إلعــادة توطيــن المهاجريــن فــي دول االتحــاد - 
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ــة  ــات تطوعي ــالل ترتيب ــن خ ــا م ــم تغطيته ــة يت ــياء إضافي ــة أش ــي، وأي األوروب

تكفــي الســتيعاب 54 ألــف مهاجــر إضافــي. 

ــئ -  ــن الج ــة بتوطي ــة األوروبي ــزم الدول ــا، تلت ــى تركي ــاد إل ــخص ُيع ــاء كل ش لق

ســوري يعيــش فــي أحــد مخيماتهــا )برنامــج التوطيــن 1-1( ، وُتعطــى األولويــة 

ــي  ــاد األوروب ــدول االتح ــول ل ــة الدخ ــم محاول ــبق له ــم يس ــن ل ــخاص الذي لألش

ــة. ــر قانوني بصــورة غي

يســتمر االتحــاد األوروبــي بتقديــم المســاعدة اإلنســانية للســوريين، حيــث رصــد - 

مبلًغــا أولًيــا يقــدر بـــ 140 مليــون يــورو ألنشــطة »إنقــاذ األرواح” 

مكاسب تركيا من االتفاقية- 

كان مقصــد تركيــا األساســي مــن وراء االتفاقيــة هــو إدراج المواطنيــن األتــراك - 

ضمــن منطقــة »شــنغن« االقتصاديــة، والســماح لهــم بالتنقــل دون تأشــيرة.

ــا فــي تحمــل -  ــم 3 مليــارات دوالر لمســاعدة تركي تعهــد االتحــاد األوروبــي بتقدي

عــبء الالجئيــن، إلــى جانــب 3 مليــارات أخــرى ُيتوّقــع أن يدفعهــا االتحــاد قبــل 

عــام 2018.

اتفــق الجانبــان أيًضــا علــى بــث الــروح مجدًدا فــي المحادثــات الخاصة بالمســاعي - 

التركيــة لالنضمــام لالتحــاد األوروبي.
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وعلــى الرغــم مــن النوايــا الحســنة ابتــداًء، إل أن التفــاق بيــن التحــاد األوروبــي 

وتركيــا أدى إلــى العديــد مــن المخــاوف القانونيــة واإلنســانية:

•  تحظــر المــادة الرابعــة مــن االتفاقيــة األوروبيــة لبروتوكــول حقــوق اإلنســان 

رقــم 4 الطــرد الجماعــي لألجانــب. بــداًل مــن ذلــك، يجــب أن ُيعطــوا الحــق 

ــك،  ــع ذل ــدة. وم ــى ح ــة عل ــة كل حال ــا دراس ــة، يعقبه ــة الدولي ــب الحماي ــي طل ف

فقــد تــم انتهــاك هــذه المــادة مــرارا وتكــرارا، بطــرد طالبــي اللجــوء خــارج الميــاه 

األوروبيــة. )تــم اإلبــالغ عــن مثــل هــذه الممارســات علــى نطــاق واســع فــي البحــار 

التركيــة واليونانيــة(.

فــي األشــهر التاليــة لعقــد االتفــاق، تــم اإلبــالغ عــن ترحيــل 13 فــرًدا مــن 	 

طالبــي اللجــوء مــن اليونــان دون أن يســمح لهــم بتســجيل طلبهــم للجــوء. وزعمــت 

ــون  ــاًكا للقان ــل انته ــذا يمث ــم، وه ــم طلباته ــيت« تقدي ــا »نس ــة أنه ــرطة اليوناني الش

الدولــي واالتفــاق ذاتــه.

آذار/	  فــي  القادميــن  مــن  فــرًدا   20 نحــو  ترحيــل  عــن  اإلبــالغ  كذلــك  وتــم 

النظــر  دون  النــاس  إعــادة  و«يســفوس«.  »خيــوس«  مخيمــات  مــن  مــارس 

القســرية  اإلعــادة  عــدم  لمبــدأ  انتهــاك  هــو  باللجــوء  مطالبتهــم  فــي  الجــاد 

واتفاقيــة الالجئيــن لعــام 1951.
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هل تعد تركيا »بلًدا ثالًثا آمًنا«؟

ــاكات 	  ــب االنته ــا، عق ــا آمًن ــًدا ثالًث ــا بل ــون تركي ــول ك ــرة ح ــاوف كبي ــاك مخ هن

العديــدة التــي ارتكبــت ضــد كل مــن الالجئيــن الســوريين واألفغــان، بمــا فــي ذلــك 

الترحيــل القســري والضــرب وإطــالق النــار علــى الحــدود.

بموجــب قانــون االتحــاد األوروبــي، فإنــه يمكــن للــدول األوروبيــة رفــض 	 

غيــر  دولــة  إلــى  الطلبــات  إرســال  أمكــن  طالمــا  الدوليــة  الحمايــة  طلبــات 

عضــو يلبــي شــروط »بلــد ثالــث آمــن«. وتشــمل هــذه الشــروط، مــن بيــن أمــور 

ــرام عــدم اإلعــادة القســرية، وتكــون ممــًرا شــرعًيا للحصــول علــى  أخــرى، احت

وضــع وحمايــة الجــئ، كمــا هــو مطلــوب بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة 

 .1951 لعــام  لالجئيــن 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب وقــف التمييــز علــى أســاس العــرق أو الديــن أو 	 

الجنســية أو الــرأي السياســي.

فــي ضــوء هــذه المتطلبــات، فــإن هنــاك العديــد مــن األســباب للقــول أن تركيــا ليســت 

مؤهلة:

علــى الرغــم مــن أن تركيــا هــي مــن الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة الالجئيــن لعــام 	 

1951 والبروتوكــول اإلضافــي لعــام 1967، إال أن نطــاق هــذا االتفــاق يقتصــر 

ــا . علــى األشــخاص الذيــن أصبحــوا الجئيــن نتيجــة ألحــداث وقعــت فــي أوروب

ال ينطبــق »برنامــج إعــادة التوطيــن الواحــد لواحــد« علــى طالبــي اللجــوء مــن 	 

ــي  ــة لـــ53 ف ــم الحماي ــن تقدي ــه ال يضم ــك، فإن ــدا ســوريا. ولذل ــدان أخــرى ع بل

ــا. ــي تركي ــان ف ــى اليون ــن إل ــن الوافدي ــة م المئ
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ــا، 	  ــن ســوريا وتركي ــا« بي ــا مفتوًح ــا »باًب ــا أن لديه ــول تركي ــن ق ــم م ــى الرغ عل

ــة،  ــة مغلق ــة إن الحــدود التركي ــي الحقيق ــد. ف ــع ال يمكــن أن يكــون أبع ــإن الواق ف

ويقــوم الحــراس بإطــالق النــار علــى الالجئيــن الذيــن يحاولــون العبــور. وكشــف 

طــردت  تركيــا  أن  الدوليــة  العفــو  منظمــة  عــن  مؤخــًرا  صــدر  تقريــر 

وأجبرتهــم  يومــّي،  بشــكٍل  شــخص   100 نحــو  شــرعية  غيــر  بطريقــة 

علــى العــودة عبــر الحــدود إلــى ســوريا، لكــن تركيــا نفــت ذلــك. وعــالوة علــى 

ذلــك، فــإن بعــض المخيمــات المجــاورة، مثــل »كمونــة« فــي محافظــة إدلــب – 

ــن  ــدف م ــي اله ــدود – ه ــور الح ــرون عب ــن ينتظ ــخاص الذي ــي تضــم األش والت

ــم يتــم وقــف هــذا، فــإن األمــم المتحــدة  الضربــات الجويــة واســعة النطــاق. إذا ل

تقــدر أنــه ســيتم إبعــاد 400،000 شــخًصا آخريــن إلــى الحــدود.

ــي 	  ــون الجــئ ســوري ف ــة مــن الـــ3.1 ملي ــي المئ ــرب مــن 90 ف ــا يق ــش م يعي

تركيــا خــارج المخيمــات دون حمايــة أو خدمــات، ونصفهــم مــن األطفــال )74 

ــى المدرســة(. ــون إل ــة منهــم ال يذهب فــي المئ

فــي 	  بمــا  الحكومــة،  ترعاهــا  التــي  االعتــداء  حــوادث  توثيــق  تــم   

ذلــك عــدم وجــود الرعايــة والحمايــة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي تركيــا. 

الســوريين. مــن  العديــد  عمــل  تصاريــح  رفــض  تــم  ذلــك،  إلــى   إضافــة 

ووفًقــا للمفوضيــة، ال يمكــن اعتبــار بلــًدا مــا »بلــًدا ثالًثــا آمًنــا« حتــى يكــون قــادًرا 

علــى توفيــر كافــة االمتيــازات لطالبــي اللجــوء دون تعريضهــم للخطــر.
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مــن 4-2 مايــو، 2016، قــام وفــد مــن أعضــاء البرلمــان األوروبــي، وهــم: 

»كورنيليــا إرنســت«، »مارينــا ألبيــول«، و«خوســو جوارســتي«، بزيــارة مراكــز 

ــك  ــم أولئ ــال )بمــن فيه ــن واألطف ــث يعيــش كل مــن البالغي ــة – حي ــال التركي االعتق

ــظاظ.  ــانية واكتـــــــــ ــر إنســــ ــي ظــروف غي ــد( ف ــبهم أحـــــ ــن ال يصطحــــــ الذي

ــة  ــم رعاي ــم منحه ــم، وت ــدى وصوله ــم ل ــم مصــادرة هواتفه ــك، ت ــى ذل ــة إل باإلضاف

صحيــة محــدودة للغايــة – وانعدمــت الرعايــة أحياًنــا. وعــالوة علــى ذلــك، فإنــه لــم 

يتــم تعريفهــم بحقوقهــم والتزاماتهــم بلغاتهــم الخاصــة.

ويتضمن التقرير بعد رحلة الوفد على النقاط التالية:

لــم يحصــل األشــخاص الذيــن تــم ترحيلهــم مــن اليونــان علــى أي فرصــة لطلــب . 1

ــا. ــي تركي ــان وال ف ــي اليون ــوء، ال ف اللج

   يتــم االحتجــاز علــى هيئــة الســجن، حتــى مــع األطفــال. ويتــم حجــز »النــزالء« . 2

الخارجــي. العالــم  عــن  بمعــزل 

ــة 3.  ــرطة البلغاري ــوات الش ــل ق ــن قب ــا م ــى تركي ــن إل ــرد الالجئي ــق ط ــك توثي ــم كذل   ت

واليونانيــة. وقــدم الســكان شــهادات مروعــة عــن عواقــب إغــالق الحــدود التركيــة 

الســورية.
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اليأس في اليونان

ألــف  مــن 16  أكثــر  محاصــرة  إلــى  األوروبــي  الــــــــــــتركي  االتفــــــــــاق  أدى 

»ليسفـــــــــوز«،  جـــــــزر  فــي  ومهـينـــــة  خطـــــــــيرة  ظــروف  فــي  شــخص 

ــكل  ــن بش ــل. ولك ــار الترحي ــي انتظ ــوس« ف ــاموس«،»ليروس«، و»ك »تشويس«،»س

رســمي، تتســع الجــزر الخمــس لـــ7,450 شــخص فقــط. انتقــدت منظمــة العفــو الدوليــة 

ــاق  ــك لالتف ــة أخــرى هــذا الوضــع بشــكل الذع، وأرجعــت ذل ــر حكومي ومنظمــات غي

االتحــاد  فــي  األعضــاء  الــدول  بيــن  التضامــن  ولغيــاب  األوروبــي،  التركــي 

األوروبــي فــي ظــل الظــروف المروعــة التــي يعيشــها الالجئــون فــي الجــزر اليونانيــة.

ــان  ــى اليون ــن إل ــادة المهاجري ــي إع ــاد األوروب ــدول االتح ــمح ل ــاق، ُيس وبموجــب االتف

اعتبــاًرا مــن منتصــف آذار/مــارس وفًقــا لـــ الئحــة »دبلــن«، رغــم أن المخيمــات 

ــد  ــذا اإلجــراء ق ــق ه ــة الشــتاء. إعــادة تطبي ــة لمواجه ــر مهيئ ــت غي ــان ال زال ــي اليون ف

يثنــي الالجئيــن عــن التســجيل كطالبــي لجــوء فــي البلــدان األوروبيــة، وقــد يشــكل 

هــذا الموقــف حالــة كارثيــة لــكل مــن طالبــي اللجــوء ودول االتحــاد األوروبــي.

مــن الجديــر بالذكــر بأنــه قــد تــم توقيــف اعــادة الالجئيــن لليونــان وفــق نظــام »دبلــن« 

منــذ 2011، بعــد قراريــن مــن المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ومحكمــة 

ــن أن نظــام اللجــوء اليونانــي كان يعانــي  ــك الوقــت، أُعل ــة. فــي ذل العــدل األوروبي

ــن، ال  ــن التحس ــًدا ع ــا زال بعي ــوم م ــن الي ــع المهاجري ــا أن وض ــور. وبم ــن قص م

ــن.   ــة لالجئي ــة آمن ــان كدول ــن اليون ــادة تعيي ــي إلع ــاد األوروب ــرر لالتح ــد مب يوج

ــات  ــن منظم ــدد م ــمبر/كانون األول- ع ــي 15 ديس ــت - ف ــك، وقع ــى ذل ــاًء عل وبن
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االتحــاد  دول  فيــه  تدعــو  مشــترًكا  بياًنــا  الحكوميــة  غيــر  اإلنســان  حقــوق 

األوروبــي لضمــان المعاملــة الكريمــة واإليــواء المناســب والحمايــة الكافيــة للقادميــن 

الجــدد والالجئيــن العالقيــن باليونــان. ومــن الواضــح أن »أزمــة« الالجئيــن متعلقــة 

ــي  ــرة الت ــات الهج ــي إلدارة تدفق ــاد األوروب ــن دول االتح ــدام اإلرادة بي ــر بانع أكث

ال مفــر منهــا أكثــر مــن كونهــا انعداًمــا للمســؤولية فــي أماكــن أخــرى.

وأضافــت المنظمــات الموقعــة علــى البيــان »مــن الممكــن إدارة أزمــة الهجــرة بطرق 

ــة  ــيع الطــرق اآلمن ــة وتوس ــرة القانوني ــز الهج ــق تعزي ــن طري ــانية ع ــة وإنس كريم

والقانونيــة لالجئيــن وحمايــة حقــوق جميــع الذيــن وصلــوا إلــى أوروبــا«.
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تدهور الوضع في تركيا:

بعــد عــودة الالجئيــن إلــى تركيــا ســاءت ظــروف معيشــتهم. مــن الناحيــة النظريــة، 

ــية  ــوق األساس ــع الحق ــح جمي ــب يمن ــة األجان ــي الخــاص بحماي ــون الترك ــإن القان ف

للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء والالجئيــن تماشــًيا مــع تشــريعات االتحــاد األوروبــي، 

المعاملــة  وســوء  التعذيــب  وحظــر  القانونيــة  المشــورة  علــى  كالحصــول 

مركــز  إدارة  أن  يبــدو  العمليــة،  الناحيــة  مــن  لكــن  الحمايــة.  تمديــد  وكذلــك 

الترحيــل تخالــف هــذه القواعــد، حيــث قــدم المحامــون والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

أربــع شــكاوى رســمية حــول الممارســات.

تطوير طرق أكثر خطورة: 

وكنتيجــة عكســية ألهــداف االتفــاق التركــي األوروبــي والــذي تضمــن خلــق طريــق 

أكثــر أمًنــا لطالبــي اللجــوء والتقليــل مــن احتمــاالت الهجــرة غيــر المشــروعة، 

ــد  ــن. ويفي ــن والمهاجري ــب الالجئي ــات تهري ــة عملي ــن احتمالي ــاق زاد م ــإن االتف ف

أوروبــا  الــى  النظاميــة  غيــر  الرحــالت  مــن  المئــة  فــي   90 بــأن  االنتربــول 

ــرة، يقــوم المهربــون بعمليــات  ــم تســهيلها مــن قبــل المهربيــن، وفــي حــاالت كثي يت

ــب. ــة التهري ــاء عملي ــال لق ــم الم ــداًل مــن تلقيه االســتغالل الجنســي ب

متأثريــن بعمليــات التســجيل المثيــرة للجــدل فــي تركيــا، فــإن الالجئيــن أثنــوا  عــن 

ــه«،  ــر »إيج ــالق بح ــع إغ ــي. وم ــوء القانون ــز اللج ــجيل لمرك ــات التس ــم طلب تقدي

أُجبــر المهاجــرون علــى اختيــار رحــالت بديلــة أكثــر خطــورة وأكبــر تكلفــة عبــر 
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آذار  فــي   - المثــال  ســبيل  وعلــى  إيطاليــا.  باتجــاه  المتوســط  األبيــض  البحــر 

النهائيــة،  بصيغتــه  األوروبــي  التركــي  االتفــاق  خــروج  وبعــد  مــارس2016- 

علــى  المهاجريــن  لتدفــق  معــدل  أعلــى  اإليطالــي  الســواحل  حــرس  شــهد 

واحــد  بيــوم  أُنقــذوا  مــن  عــدد  وصــل  حيــث  الكبيــرة،  المخاطــر  مــن  الرغــم 

ــن  ــد م ــن العدي ــغ ع ــة، أُبل ــهر التالي ــالل األش ــر. خ ــارب 1500 مهاج ــا يق ــط م فق

الحــوادث، ليصــل بذلــك إجمالــي عــدد الوفيــات عــام 2016 إلــى أكثــر مــن 

ــة البحــر األبيــض المتوســط. ــي منطق ــبة ســجلت ف ــى نس ــي أعل 5000 وه

قانون اللجوء اليوناني

مقابل نظام اللجوء األوروبي العام :

ــا  ــل قوانينه ــي تعدي ــاد األوروب ــى دول االتح ــام عل ــي الع ــوء األوروب ــام اللج ــم نظ ُيحّت

وسياســاتها لضمــان تلبيــة الحــد األدنــى مــن المعاييــر الــواردة فــي توجيهــات االتحــاد.   

ــن  ــد م ــي العدي ــا ف ــوًرا واضًح ــي قُص ــي اليونان ــون الوطن ــر القان ــك، أظه ــع ذل وم

ــه  ــى اآلن التوجي ــي حت ــون اليونان ــى القان ــم يتبن ــال، ل ــبيل المث ــى س ــب. فعل الجوان

األوروبــي )EC 2013-33( والــذي يحــدد معاييــر مقبولــة لمرافــق االســتقبال. 

ــي  ــق« لطالب ــان »مســتوى معيشــي الئ ــات بضم ــن التوجيه ــادة )17( م توجــب الم

اللجــوء بمــا يضمــن إعاشــتهم والمحافظــة علــى صحتهــم الجســدية والنفســية. 

ــى  ــادة )14.5( عل ــي الم ــي )4375( ف ــون اليونان ــل، ينــص القان ــو مماث ــى نح وعل

وجــوب ضمــان توفيــر اإليــواء والغــذاء وظــروف الحيــاة الكريمــة والرعايــة 
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الصحيــة خــالل عمليــات االســتقبال وتحديــد الهويــات واالعتقــال. ولكنــه، بالمقابــل، 

ــرة  ــد فت ــلطات تمدي ــق للس ــر، يح ــزم األم ــرة. وإذا ل ــذه الفت ــالل ه ــم خ ــد حريته يقّي

ــمح -دون  ــك، ُيس ــى ذل ــالوًة عل ــا. وع ــى 25 يوًم ــل إل ــدة تص ــة« لم ــد الحري »تقيي

ضوابــط- لمديــر كل مركــٍز نقــل مقدمــي طلــب اللجــوء ألي منشــأة أخــرى مناســبة 

ــة.            ــد الهوي ــتقبال وتحدي ــراءات االس ــتكمال إج الس

ــي اللجــوء بشــكل ممنهــج مــن  ــة حرمــان طالب ــر الميداني ــد مــن التقاري تظهــر العدي

ــب  ــم طل ــن تقدي ــوا م ــل أن يتمكن ــى قب ــان، حت ــى اليون ــم إل ــدى وصوله ــم ل حريته

الحمايــة. ووفًقــا للمــادة )46.4(، يحــق للســلطات احتجــاز المتقدميــن بطلبــات لجــوء 

لمــدة قــد تصــل إلــى 3 أشــهر إذا مــا اعُتبــروا خطــًرا علــى األمــن القومــي أمنيــاً أو 

لمنعهــم مــن الفــرار.        

أجبــر النمــو المتزايــد فــي طلبــات اللجــوء والنقــص الحــاد فــي المــوارد اليونــان علــى 

ــم االنتهــاكات بحــق طالبــي  ــة والتــي بدورهــا أدت إلــى تفاق ــام بتعديــالت قانوني القي

اللجــوء. تتيــح التعديــالت فــرض قيــود روتينيــة علــى حركــة طالبــي اللجــوء، حيــث 

ــه اســتثنائًيا.  ــداًل مــن كون ــذا اإلجــراء ب ــة له ــة قانوني ــالت صبغ ــذه التعدي أعطــت ه

وعــالوة علــى ذلــك، ال يمنــع القانــون بشــكل واضــح احتجــاز القصــر غيــر 

كحضــور  الحقــوق  ممارســة  مــن  القانــون  ويحــد  كمــا  بذويهــم،  المصحوبيــن 

صاحــب الشــأن خــالل جلســة التقييــم والحكــم فــي طلــب لجــوؤء، ويســمح بمعالجــة 

طلبــات اللجــوء مــن قبــل أشــخاص غيــر متخصصيــن يعملــون بــإدارات أخــرى.       
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وحيــث كان صــدور هــذه التعديــالت بعــد االتفــاق التركــي األوروبــي )آب/أغســطس 

2016(، حــذر المجلــس اليونانــي لشــؤون الالجئيــن مــن أن االتفــاق ال يعفــي 

ــر  ــال لمســؤولياتها بموجــب المعايي ــرر فشــلها باالمتث ــا أو يب ــان مــن التزاماته اليون

ــان أن ينكــر أو ينتهــك حقــوق اإلنســان. ــة، إذ ال يحــق ألي كي ــة والعالمي األوروبي
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التوصيات  

يدعو المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إلى اتخاذ اإلجراءات التالية: 

االتحاد األوروبي:

اضطــالع دول االتحــاد بمســئولياتها مــن خــالل قبــول نصيبهــا مــن طالبــي - 

ــي،  ــاد األوروب ــدان خــارج االتح ــى بل ــم إل ــن دفعه ــداًل م ــن ب اللجــوء والمهاجري

تركيــا. مثــل 

ضمــان مســتوى معيشــي كريــم لطالبــي اللجــوء بمــا يتفــق والمعاهــدات الدوليــة - 

ومعاييرهــا الخاصــة بهــا.  

ــماح -  ــاء للس ــدول األعض ــة لل ــاعدات الالزم ــر المس ــي توفي ــتثمار ف ــادة االس زي

ــاء  ــاق األمــوال علــى بن ــداُل مــن إنف ــد مــن طالبــي اللجــوء ب بقبــول وادمــاج مزي

األســوار الحدوديــة.

 تقاســم العــبء مــع دول البلقــان، بما فــي ذلك اليونان. وللقيام بذلك عدة ســبل منها: - 

اللجــوء  طالبـــــــــــــــــي  نقـــــل  عمـــــــــلية  فــي  1-اإلســـــــــــــــــــراع 

 الحالييــن وعـــــــــــــــــــددهم 160,000 كمــا تــم التعـــــــهد ســــــــــــــابًقا.

ــي منتصــف  ــدأت ف ــي ب ــان، والت ــى اليون ــن إل ــاع عــن إعــادة المهاجري 2- االمتن

ــارس.  آذار/م

ــي اللجــوء -  ــن« لطالب ــث آم ــد ثال ــا »بل ــى أنه ــا عل ــة تركي ــدم أهلي ــراف بع االعت

ــا.   ــل إليه ــات الترحي ــع عملي ــف جمي ووق
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النظــر إلــى المهاجريــن كطاقــات تعــزز النمــو االقتصــادي فــي االتحــاد األوروبي - 

بــداًل مــن رؤيتهــم كـــ عــبء، بمــا يمثلــوه مــن عمالــة مؤهلــة وكتلــة اســتهالكية 

إضافيــة فــي الســوق. 

االمتنــاع عــن التحــدث عــن المهاجريــن والالجئيــن علــى أنهــم »أزمــة« - 

ووضعهــم فــي ســياق أكثــر إيجابيــة يتوافــق مــع العامــة. 

المفوضية األوروبية:

إيــالء المزيــد مــن االهتمــام لحقــوق ورفاهيــة طالبــي اللجــوء عنــد تبنــي - 

إصالحــات فــي  نظــام اللجــوء األوروبــي بــداُل مــن التركيــز علــى إدارة حــدود 

االتحــاد األوروبــي. 

عــدم االكتفــاء بتبنــي سياســة الحمايــة المؤقتــة لالجئيــن، لمــا تســببه مــن فتــراٍت - 

طويلــٍة مــن عــدم االســتقرار وتقليــٍل مــن قــدرة الالجئيــن علــى االندمــاج. 

ــكانية -  ــات الس ــة التحدي ــة ومعالج ــدي العامل ــرة األي ــة هج ــى سياس ــز عل التركي

ــتدام.  ــادي المس ــو االقتص ــز النم ــرة وتعزي ــن الهج ــة ع الناتج

ــون -  ــذ »قان ــد تنفي ــي اللجــوء عن ــط األســرية لطالب ــار الرواب ــن االعتب األخــذ بعي

ــع. ــن« الراب دبل

ضمــان تنفيــذ إجــراء »حالــة بحالــة« عنــد التعامــل مــع طلبــات اللجــوء واألخــذ - 

بعيــن االعتبــار األســباب الفرديــة العديــدة للهجــرة، خاصــة أولئــك القادميــن مــن 

البلــدان التــي تعتبــر »آمنــة«. 
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الحكومة اليونانية: 

تحســين الظــروف المعيشــية فــي مخيمــات اللجــوء، بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدنيــا - 

ــر األجــواء  ــك توفي ــة، ويشــمل ذل ــات األوروبي ــي التوجيه ــا ف المنصــوص عليه

المناســبة لمواجهــة الشــتاء وتوفيــر الحمايــة األمنيــة.

اعتمــاد إجــراءات مناســبة للمســاءلة مــن أجــل الســيطرة علــى عمليــات التمييــز - 

والتعســف التــي يمارســها الســكان المحلييــن وأفــراد الشــرطة ضــد طالبــي 

ــة لإلبــالغ عــن  ــة فّعال ــن بطــرق قانوني ــد المهاجري ــك تزوي اللجــوء، ويشــمل ذل

ــل هــذه الحــاالت.  مث

تخصيص مزيد من الموظفين الستقبال طلبات اللجوء وتسريع عملية المراجعة. - 

السماح للقادمين بعد 18 آذار/مارس تقديم طلباتهم قبل ترحيلهم إلى تركيا. - 

ــان أو -  ــي اليون ــا ال يعف ــي وتركي ــاد األوروب ــن االتح ــاق بي ــأن االتف ــراف ب االعت

دول االتحــاد األوروبــي األخــرى مــن تحمــل مســؤولياتها تجــاه المهاجريــن، بمــا 

يشــمل االمتثــال للمعاييــر الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة.

المعاييــر -  مــع  ليتوافــق   )4375 )قانــون  اليونانــي  اللجــوء  قانــون  تعديــل 

العــام. األوروبــي  اللجــوء  نظــام  توجيهــات  فــي  عليهــا  المنصــوص 

تعديــل سياســات التعامــل مــع طالبــي اللجــوء لضمــان اســتخدام االعتقــال كإجــراء - 

اســتثنائي بــداًل مــن التعامــل معــه علــى أنــه قانــون.
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