منصات المُهاجرين
بين الضغط األوروبي ورفض
دول شمال إفريقيا

مسعود الرمضاني
الناشط الحقوقي والرئيس السابق
للمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية
واالجتماعية

لننطلــق ،عنــد الحديــث عــن الهجــرة ،مــن المبــادئ العامــة لحقــوق اإلنســان ،وأهمهــا اإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي يضمــن حُريــة تنقــل األشــخاص مــن بلــد إلــى آخــر ،وحُريــة
التنقــل هــذه تشــمل الحــق فــي التنقــل داخــل أرض البلــد أو خارجــه ،وال يُمكــن ألي دولــة أن
تمنــع ذلــك ،كمـا يحــق ،حســب اتفاقيــة جنيــف ،لـكل شـخص أن يطلــب اللجــوء فــي بلـد إذا مـا
تعــرض لالضطهــاد فـي بلــده ،بســبب آرائــه السياســية أو مُعتقداتــه الدينيــة.

التضييق األوروبي على الهجرة:
ذلــك هــو المبــدأ العــام ،لكــن الواقــع أن االنتخابــات فــي جــل الديمقراطيــات الغربيــة التــي
كان تركيــز أحزابهــا فيمــا مضــى علــى تقديــم برامــج اقتصاديــة واجتماعيــة ،أصبحــت اليــوم
ترتكـز ،فـي أغلبهـا ،علـى مُحاربـة الهجـرة وصــد المُهاجريــن ،بـل أصبــح مقيــاس النجــاح فـي
االنتخابــات ،فــي أحيــانٍ عديــدة ،هــو مــدى الحــزم فــي مواجهــة تدفقهــم عبــر البحــر ،والحــد مــن
قبـول مطالــب اللجــوء ،بنــا ًء علـى أفــكار مُســبقة نجـح اليميـن األوروبـي فـي ترويجهـا وهـي أن
المُهاجريــن هــو ســبب كل أمــراض المجتمــع ،ابتــداء مــن البطالــة إلــى مظاهــر العنــف والتطــرف.
وأمــام صعوبــة الحــد مــن تدفــق الهجــرة غيــر النظاميــة ،خاصــة ،بســبب المشــاكل االقتصاديــة
واالجتماعيــة فــي بلــدان جنــوب المتوســط وارتفــاع نســب الفقــر ،واألزمــات والحــروب األهليــة
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التـي تنشـب أحيانًـا فــي البلـدان اإلفريقيـة ،فقـد ركـزت بلـدان شـمال المتوسـط علـى الحلـول
األمنيــة الصارمــة ومُراقبــة البحــر بــكل الوســائل اإللكترونيــة والبشــرية المُمكنــة ،ووصــل األمــر
أخيــرًا إلــى منــع منظمــات المجتمــع المدنــي مــن إســعاف المُهاجريــن فــي البحــر ،ممــا جعــل
نســب الوفيــات ترتفـع رغـم تراجـع عــدد المُهاجريـن غيـر النظامييــن.)1
فقـد أغلقـت إيطاليـا موانئهــا أمـام سـفينة إنقـاذ المُهاجريـن «أكواريـس» التـي كانـت تُقـل
حوالــي ســتمائة مُهاجــر غيــر نظامــي جــرى إنقاذهــم فــي البحــر ،ممــا جعــل الســفينة تنهــي
مهامهــا فــي البحــر ،مُرجعــة األســباب إلــى المضايقــات التــي تتعــرض إليهــا مــن دول مثــل
إيطاليــا ومالطــا وفرنسـا ،وصلــت هـذه المضايقــات إلــى حــد منـع الســفينة مــن التســجيل فـي
الموانــئ« ،فشــلنا فــي الدفــاع عــن أنفســنا ضــد غــزو المُهاجريــن» ( فيكتــور أوربــان ،رئيــس وزراء
المجــر)
أمــام األزمــات االقتصاديــة التــي تهــز أوروبــا وفشــل األحــزاب التقليديــة فــي إيجــاد الحلــول
المناســبة للقضايـا االجتماعيــة المُلحّــة ،وأمـام ُّ
تدفــق المُهاجريـن مــن دول الشــرق األوســط
وإفريقيــا ،وســط خــوف أوروبــي شــعبي مــن فقــدان مواطــن الشــغل ،فــي واقــع هشاشــة التشــغيل
التـي تجتـاح العالــم ،وفـي واقـع التقوقـع داخـل هويـات مُنغلقـة ،والخـوف مــن فقـدان «الهويـة
األوروبيــة» ،تحولــت الهجــرة إلــى قضيــة رئيســية يُســتفتى مــن خاللهــا اليميــن األوروبــي مــدى
إيمانــه بالقيــم اإلنســانية التقليديــة ،وقــد اسـتغل اليميــن الشـعبوي هــذا الخـوف ّ
وركــز ،خـال
حمالتــه االنتخابيــة علــى «التهديــدات» التــي تواجــه أوروبــا ،اجتماعيًــا وثقافيًــا :ففــاز رئيــس
وزراء المجــر ،فيكتــور أوربــان ،مــن خــال شــعاره فــي الــذود «عــن القيــم المســيحية» وفــازت
الرابطـة اليمينيـة اإليطاليــة بقيـادة ماتيــو سـالفيني بفضـل عدائهــا للمُهاجريــن.
أمــام الفــوز الســاحق الــذي مــا انفكــت األحــزاب اليمينيــة تُحققــه علــى خلفيــة الموقــف الصــارم
إزاء المُهاجريــن ،بـدأت األحــزاب األخــرى تُــدرك أن الفــوز فـي االنتخابـات ال يُمكــن أن يتحقـق
عبــر الشــعارات التقليديــة حــول العدالــة الجبائيــة والتشــغيل والرعايــة االجتماعيــة ..وأنــه ال يمكن
إقنـاع الناخـب األوروبـي إال بموقـف واضـح مـن قضيـة الهجـرة وقبــول المُهاجريـن ،لكـن تبنـي
الموقـف اليمينــي المُتطـرف يبـدو صعـب الهضـم لــدى األحــزاب األوروبيـة التقليديـة ،يُضــاف
إلــى ذلــك الخشــية مــن أن مســألة الهجــرة ستتســبب فــي تفتـت االتحــاد األوروبــي الهــش ،إذ
يبــدو أن كل بلــد يُريــد ترحيــل الموضــوع إلــى البلــد المجــاور عوضًــا عــن إبــداء شــيء مــن
التضامــن ،وهــو مــا دفــع بوزيــر الداخليــة اإليطالــي ،إنــزو مافيــرو ميالنــزي ،إلــى «مُخاطبــة
 1انظر تقرير املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون ألالجئني 6 ،يوليو /متوز « 2018مع تراجع أعداد الواصلني وارتفاع
معدالت الوفيات املفوضية تدعو لتعزيز البحث واإلنقاذ»
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ضمائــر الحكومــات األوروبيــة» داعيًــا دول االتحــاد الـى إقامـة منصــات فــرز «فــي دول المنشــأ
والعبــور» للمُهاجريــن حتــى يتــم التعامــل مــع مطالــب اللجــوء بأكثــر ســهولة ،وكذلــك لمحاولــة
«إقنــاع المُهاجريــن بعــدم المُضـي قدمًـا إلـى أوروبــا»(.)2
إال أن أهــم مــا جــاء فــي تصريــح الوزيــر اإليطالــي هــو دعوتــه أوروبــا تغييــر سياســتها نحــو
الهجـرة وطلـب آليـة إلزاميـة ،تُلـزم أوروبـا بإعـادة توزيــع طالبـي اللجــوء( .)3وذلـك هـو مربـط
الفــرس وســبب الخــاف بيـن الــدول األوروبيـة.

تغيير تشريعات دبلن؟
تُريـد إيطاليــا التخلــص مـن تشــريعات دبلــن التـي تنــص علــى أن مطالـب اللجـوء تُفحـص
فــي الدولـة األولـى التـي سـجل بهـا الطالــب وتُلـح علـى ضــرورة توزيــع المُهاجريـن علـى دول
االتحــاد ،وهــو مــا لــم تقبلــه دول أوروبيــة أخــرى مــن أمثــال المجــر والنمســا ،ومعلــوم أن ً
كل
مــن إيطاليــا واليونــان همــا األكثــر عُرضــة لقبــول المُهاجريــن ،باعتبارهمــا بوابتــي أوروبــا
فــي المتوسـط ،ولكـن بعـد االتفـاق الـذي ِّ
وقـع مـع تركيـا ســنة  ،2016للحــد مـن الهجـرة غيــر
النظاميــة ،أصبحـت إيطاليــا الدولــة والوجهــة المُحبــذة لراكبــي قــوارب المــوت.
خــال االجتمــاع الــذي انعقــد بمدينــة بروكســل يــوم الخميــس  28يونيــو  ،2018تعمــق الخالف
بيـن مختلــف البلــدان األوروبيــة حــول مـن يتحمــل مســؤولية المُهاجريــن الوافديـن ،والالفـت
خـال القمـة هــو سـيطرة خطـاب اليميــن المتطــرف علــى النقاشـات ،ســيطرة أعطــت انطباعًــا
بــأن الهجــرة هــي أهــم القضايــا األوروبيــة وبــأن القــارة «تقبــع تحــت حصــار المُهاجريــن» وذلــك
رغــم االنخفــاض الكبيــر فــي عــدد هــؤالء خــال األشــهر األولــى مــن ســنة .4 2018

منصات اإلنزال في بلدان شمال إفريقيا:
ُقبيــل قمــة بروكســل ،قــال رئيــس مجلــس االتحــاد األوروبــي ،دونالــد تاســك ،إن المجلــس
ســيُقدم مقترحًــا نمســاويًا دنماركيًــا ،يدعــو إلــى منصــات إنــزال خــارج دول االتحــاد ،ســيتم
فيهــا فــرز المُهاجريــن بيــن مســتحقي اللجــوء الذيــن يحتاجــون إلــى حمايــة دوليــة والمُهاجريــن
 2موقع روسيا اليوم عريب :إيطاليا :عىل أوروبا أن تُغري موقفها من الهجرة ،تاريخ النرش ،17-06-2018 :املصدر :د.ب.أhttps://ar.rt. ،
com/kdsp
 - 3املصدر السابق
 4موقع عريب بوسط ،تاريخ النرش ،21-07-2018:األوروبيون اجتمعوا يف بروكسل لحل أزمة الالجئني ،وهذه أهم القرارات التي اتفقوا
عليهاhttp://bit.ly/2RkqQ64 ،
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ألســباب اقتصاديــة ،وتُديــر هــذه المنصــات وكاالت أوروبيــة ،تقبــل بالنظــر فــي المطالــب األولــى
بينمـا يقـع اسـتبعاد الصنــف الثانــي بالسـرعة الالزمـة ُ
والكلفـة األقـل ،وحسـب مسـودة الوثيقـة
التــي قدمهــا تاســك للمجلــس فــإن «مثــل هــذه المنصــات ســتوفر إجــراءات ســريعة للتمييــز بيــن
الصِنفيـن وتقليـص الحافــز للشـروع فــي الرحـات المحفوفـة بالمخاطــر» أي ركــوب البحـر إلـى
أوروبــا(.)5
للتذكيــر فقــط  ،فــإن فكــرة المنصــات ليســت جديــدة تمامًــا ،إذ ســبق لوزيــر الداخليــة األلماني
األســبق ،تومــاس ديميــزر ،أن اقتــرح ســنة  2014إنشــاء «مراكــز ترحيــب» فــي إفريقيــا بغيــة
تقليــص عـدد الوفيـات فــي البحــر.

غياب الوضوح:
لكــن االقتــراح ،الــذي صاحبــه كثيــر مــن التكتــم والغمــوض ،بقيــت عديــد األســئلة تحــوم
حولــه دون إجابــة ،منهــا مثــا مــن ســيُحدد مقاييــس قبــول مطالــب اللجــوء؟ ،وكيــف ســيتم
التفـاوض مـع دول المنشــأ؟ ،ومــاذا لــو رفضـت دول المنشـأ عــودة مُهاجريهــا الذيــن لــم يقــع
قبــول مطالبهــم؟ ،خاصــة إن هنــاك تعهــدات بعــدم إرجــاع هــؤالء قســرًا إلــى بلدانهــم.

رفض دول شمال إفريقيا:
بعــد تــداول موضــوع المنصــات إثــر اجتمــاع القمــة األوروبيــة فــي بروكســل فــي يونيــو الماضي
 ،2018أجمعــت المواقـف الرسـمية لبلـدان جنـوب المتوســط تونــس والجزائـر والمغــرب وليبيـا
ومصــر علــى رفــض تركيزهــا ،وهــي مــن المــرات القالئــل التــي تلتقــي فيهــا هــذه البلــدان حــول
موقــف تجــاه السياســات األوروبيــة.
وزيــر الخارجيـة التونســيةً ،
مثـا قـال :إن بــاده ال تقبــل «بفتــح هــذه المنصــات السـتقبال أو
تجميــع المُهاجريــن غيـر الشــرعيين ونرفـض تمامًــا إقامتهــا علـى أراضينــا»(.)6
وال يختلــف موقــف المجتمــع المدنــي التونســي عــن الموقــف الرســمي حــول المنصــات ولــو،
أحيانًــا ،العتبــارات مختلفــة ،حيــث عبــر االتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي بيــان صــادر بتاريــخ 6
أوت/أغســطس  ،2018عــن رفضــه أن تتحـول تونــس إلـى منصــة إيــواء للمُهاجريــن و»شــرطيًا
لحراســة الشـواطئ األوروبيــة».
 5مهاجر نيوز ،تاريخ النرش ،25-06-2018 :إنقاذ مئات امل ُهاجرين يف عمليتني منفصلتني قُبالة السواحل اإلسبانية والليبيةhttp://bit. ،
ly/2KtrMov
 6جريدة الصباح التونسية 24 ،جويلية 2018
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وعبَّــر المُنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديـة واالجتماعيــة عــن تثمينـه للموقـف الرســمي
التونســي الرافــض لتركيــز المنصــات وجــدد دعوتــه الحكومــة التونســية «للتمســك بهــذا
الموقــف فــي وجــه كل الضغوطــات المُرتقبــة والمســاومات وذلــك احترامًــا للثــورة التونســية
ومبــادئ دســتور جانفــي  3( »2014جويليــة .)2018

فشل محاولة أوروبية يمينية للتصدي للمُهاجرين:
محـاوالت عديــدة لثنـي المُهاجريــن ســبقت اقتــراح المنصــات ،منهــا الدعايـة المضـادة فـي
البحــر ومواجهــة فــرق اإلغاثــة ،فخــال شــهر أوت/أغســطس  ،2017منــع البحــارة التونســيون
سـفينة «سـي ســتار» التـي كانـت تحمـل نشـطاء مــن مُنظمــة «جيـل الهويـة» ،وهـي مُنظمـة
يمينيــة تدعـو «للدفــاع عــن أوروبــا» وترفــع شــعارات ضــد المُهاجريــن مــن قبيــل «ال تجعلــوا
مــن أوروبــا موطنًــا لكــم» مــن التــزود بالوقــود والغــذاء فــي مينــاء صفاقــس ،بعــد أن وقــع
منعهــا مـن اإلرسـاء فــي مينـاء جرجيـس ،وذلــك بعــد توافــد معلومــات علــى أن السـفينة تقــوم
بمهمــة اعتــراض الســفن والقــوارب التــي تحمــل مُهاجريــن وتمنــع عنهــم اإلغاثــة والمســاعدات
اإلنسـانية ،وكانـت السـفينة قـد جمعــت لهـذا الغـرض تبرعـات ُقــدرت بحوالـي  170ألــف يــورو،
خُصصــت «لمطــاردة المُهاجريــن» ومنعهــم مـن الوصــول إلــى ســواحل أوروبــا(.)7
وكان االتحــاد العــام التونســي للشــغل قــد توجــه بنــداء إلــى البحــارة التونســيين حتــى ال
«يتركــوا باخــرة العنصريــة» تُدنــس موانــئ تونــس .كمــا توجــه المنتــدى التونســي للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة بنــداء إلــى البحــارة التونســيين حتــى ال «يتعاونــوا مــع مــن يُــروج
للعنصريــة والكراهيــة(».)8

ليس رفض تونس فقط:
خــال زيارتـه لموريتانيـا فــي جويليــة الماضــي ،فشــل الرئيــس الفرنســي ،إيمانويــل ماكــرون
فــي إقنــاع الرئيــس الموريتانــي ،محمــد ولــد عبــد العزيــز ،بخطتــه فــي إقامــة محطــة إنــزال
للمُهاجريــن ،إذ يــرى هــذا األخيــر أن موريتانيــا لــن تقبــل بذلــك وأن «حــل قضيــة الهجــرة
ليـس فــي بنـاء مراكـز اإليـواء السـتقبال المُهاجريــن ،بــل فـي معالجـة أســباب الهجــرة» التـي
تتلخــص حســب رأيــه فــي مُســاعدة البلــدان التــي ينتمــي إليهــا هــذا الشــباب علــى تخطــي الفقــر
والبطالــة( ،)9مصــر بدورهــا عبَّــرت عــن رفضهــا أن «تكــون فِنا ًئــا خلفيًــا لحــل مشــكالت الهجــرة
األوروبيــة.
 7انظر الجزيرة نت بتاريخ  ،10-08-2017بحارة تونسيون يتصدون لسفينة «طرد املهاجرين» ،خميس بن بريك  -تونسhttp:// ،
tiny.cc/9vae8y
 8القدس العريب 7 ،أغسطس  ،2017تعبئة يف تونس ضد سفينة «يس ستار» امل ُناهضة للهجرة غري الرشعيةhttp://tiny.cc/pnbe8y،
 9الرشوق التونسية ،تاريخ النرش10-07-2018 :
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تراجع أوروبي؟
خــال مؤتمــر صحفــي انعقــد بتونــس فــي  26أكتوبــر  ،2018أكــد جــون كلــود يونكــر ،رئيــس
المفوضيــة األوروبيــة ،أن تونــس لــن تكــون منصــة لوضــع مُخيمــات المُهاجريــن وفرزهــم،
ً
أصـا(.)10
«وأن طــرح مثـل هـذه القضيــة ليــس فــي جــدول األعمــال ،بــل وال يجـب أن تُطــرح
ويبــدو أن هــذا التراجــع يعــود إلــى الموقــف الرافــض للبلــدان اإلفريقيــة ،بعــد أن تجنــدت
بعــض البلــدان اإلفريقيــة إلــى جانــب منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة لتعميــم التصــدي للمشــروع
لــدى كافــة بلــدان القــارة.
ونـزل سـقف المطالـب األوروبيـة مـن دول الجنـوب إلــى مـا دون ذلـك ،حيــث أكــدت الناطقـة
باســم المفوضيــة ،ناتاشــا بارتــو ،فــي بدايــة نوفمبــر  ،2018أن االتحــاد يُحبــذ «تســويات
إقليميــة لمســألة الهجــرة واالنــزال»(.)11
أي أن االتحـاد بــدأ فــي تحضيــر اتفاقــات مُحــددة مـع دول بعينهـا ،تُقــدم بمقتضاهـا الـدول
األوروبيــة مســاعدات ماليــة مقابــل أن تلتــزم دول جنــوب المتوســط بمراقبــة أكثــر حزمًــا للهجرة
غيــر النظاميــة.
وهــذا بالضبــط مــا يســعى إليــه االتحــاد األوروبــي اآلن ،حيــث تجــري نقاشــات مــع الرئيــس
المصــري ،عبــد الفتــاح السيســي ،حــول «تمويــات ســخية» مقابــل القيــام بإجــراءات أكثــر تشــددًا
لمراقبــة الهجــرة ،ومــن المتوقــع أن تطلــب مصــر مســاعدات ماليــة وقروضًــا بتســهيالت مُجزيــة
مقابـل ذلـك ،وكـذا الشـأن بالنسـبة لتونـس والمغـرب وليبيـا.12
ويبــدو أن تونــس قــد بــدأت إجــراءات الصرامــة مُنــذ مــدة ،خاصــة خــال الســنة الحاليــة ،حيــث،
وحســب دراســة قــام بهــا المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فــإن عــدد
المُهاجريــن الذيـن وقــع إحبــاط محاولــة اجتيــاز المتوسـط خلسـة قــد ارتفــع مـن  3187ســنة
 2017إلــى  6369ســنة  ،2018وذلــك حتــى شــهر ســبتمبر .2018

10 Euroactif, 5 novembre 2018, EU lowers its ambitions on African migration control, https://www.euractiv.
com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/
11 Euroactif, 5 novembre 2018, EU lowers its ambitions on African migration control,
https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migrationcontrol/
 - 12املصدر السابق
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ترحيل في كنف السرية؟
إلــى جانــب ذلــك وبنــا ًء علــى اتفــاق تونســي إيطالــي يرجــع إلــى ســنة  ،2011فــإن عمليــات
اإلعـادة القسـرية إلــى تونـس تجـري أســبوعيًا ،حيـث تصــل رحـات أســبوعية مـن إيطاليــا إلـى
ً
مرحّــا أســبوعيًا وذلــك بعيــدًا عــن أنظــار المراقبيــن وفــي
تونــس ،تُقــدر بحوالــي أربعيــن
13
صمــت تــام مــن الســلطات التونســية ،ممــا آثــار اســتياء مُنظمــات المجتمــع المدنــي( ).

تلخيص:
محطــات اإلنــزال للمُهاجريــن هــو اقتــراح مــن مجلــس االتحــاد األوروبــي فــي جوان/يونيــو
الماضــي ،خــال قمــة بروكســل ،ويهــدُف إلــى منــع وصــول المُهاجريــن غيــر النظامييــن إلــى
أوروبــا عبــر إنشــاء مراكــز إيــواء لهــم فــي بلــدان جنــوب المتوســط ،شــمال إفريقيــا تحديــدًا،
وذلــك مــن أجــل فرزهــم وفحــص مطالــب اللجــوء وإعــادة مــن يثبــت أنــه هاجــر ألســباب
اقتصاديــة واجتماعيــة إلــى بلــده األصلــي ،ويأتــي هــذا المســار فــي إطــار السياســة األوروبيــة
الهادفــة إلـى التقليـص مــن تدفـق األجانـب وتكليـف جهـات خارجيـة بذلـك ،ولكــن وجـد هــذا
التوجــه مُعارضــة كبيــرة مــن دول شــمال إفريقيــا والشــرق المتوســط ،علــى غــرار تونــس والجزائر
والمغــرب ومصــر وموريتانيــا وليبيــا ،كمــا كان لــه ردود فعــل ســلبية مــن منظمــات المجتمــع
المدنــي ،وذلــك ليــس فقــط رفضًــا للسياســات األوروبيــة التــي ال تحتـرم الســيادات الوطنيــة،
ولكــن كذلــك لعــدم احترامــه لحقــوق اإلنســان إذ حســب معاهــدة جنيــف ،فــإن لــكل شــخص الحق
فــي مغــادرة بلــده وطلــب اللجــوء فــي أي بلــد آخــر يضمــن ســامته ،كمــا أن كثيــرًا مــن األمــوال
التــي ســتُقدَّم إلــى الحكومــات فــي جنــوب المتوســط« ،ســتهدى» ألنظمــة جلهــا ،ال تحتــرم
حقــوق اإلنســان وال حــق طلــب اللجــوء وليســت لهــا الضمانــات القانونيــة لحمايــة المُهاجــر ،وإن
سـتُقلل هـذه المنصـات مـن الوفــود إلـى أوروبـا ،فإنهـا لــن تُقلـل مـن محــاوالت ركـوب البحــر
والبحــث عــن ظــروف أفضــل للعيــش ،أمــام آفــات الفقــر والبطالــة وعــدم االســتقرار التــي يعيشــها
هــؤالء المُهاجريـن فــي بلدانهــم.
وحتـى فـي بلـدان جنــوب أوروبــا حيــث أُقيمــت مراكـز إيـواء المُهاجريـن الفاريــن مـن جحيـم
الحــروب والفقــر فــي بلدانهــم ،فـإن األوضــاع كانــت ســيئة للغايــة وتــزداد سـو ًءا ،كلمـا ارتفــع
عـدد المُهاجريـن غيـر النظامييـن ،فقـد َّ
حـذرت مُنظمـة «أطبـاء بـا حـدود» التـي زارت مُخيـم
«موريــا» فــي جزيــرة «ليســبوس» اليونانيــة فــي يوليو/جويليــة الماضــي  2018أن «الوضــع
هنــاك يتدهــور بشــكل كارثــي فــي ظــل اســتمرار االشــتباكات وأعمــال العنــف وحــوادث العنــف
 13كابيتاليس ،أنباء تونس 15 ،أغسطس http://tiny.cc/pfde8y ،2018
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الجنســي واألمــراض النفســية داخــل المُخيــم الــذي يســتضيف  8آالف مُهاجــر فــي حيــن أن طاقــة
اســتيعابه القصــوى ال تزيــد علــى  3آالف»(.)14
فــي الســنوات األخيــرة ،غلبــت علــى السياســات األوروبيــة ،أكثــر فأكثــر المقاربــة األمنيــة،
وأمــام تواصــل تدفــق المُهاجريــن ،تســعى اآلن بــكل الطــرق للتخلــص مــن أزمــة تدفقهــم
عبـر ترحيلهـم إلـى بلـد آخـر مــن خـال إبــرام صفقـات مـع الحكومـات ،وحسـب المراقبيــن فـإن
كال َّ
الحليــن ،األمنــي أو الترحيــل ،غيــر ناجعيــن مــا دامــت هنــاك مُعضــات عميقــة فــي جنـوب
المتوســط ،منهــا الفقــر والبطالــة والقمــع السياســي والحــروب األهليــة.
َّ
ومُنظمــة ومُنتظِمــة» التــي
وحتــى اتفــاق مراكــش األممــي حــول تحقيــق «هجــرة آمنــة
صادقــت عليــه  164دولــة فــي العالــم ،خــال شــهر ديســمبر الماضــي ،فقــد أظهــر انقســامًا
حـادًا ضمــن دول االتحـاد األوروبـي ،رغـم صِبغتـه غيــر اإللزاميـة ،حيــث أثـارت نقــاط عديـدة،
منهــا «تحســين الخدمــات األساســية للمُهاجريــن و»العمــل علــى أال يشــوب تقديــم الخدمــات أي
تمييــز ضدهــم» حفيظــة حكومــات اليميــن فــي أوروبــا.
أمــام فشــل كل المحــاوالت ،ربمــا حــان الوقــت أن ُ
تنظــر أوروبــا إلــى الهجــرة نظــرة مُغايــرة
وتواجههــا عبــر اســتراتجية واضحــة تســتبعد ردود الفعــل األمنيــة ،اســتراتيجية تأخــذ فــي االعتبــار
مبــادئ حقــوق اإلنســان وتُكــرِّس التضامــن الدولــي ،عنــد ذلــك فقــط يتحــول المُهاجــرون،
بكافـة أصنافهــم ،مـن عـبء إلــى عامـل إثــراء تسـتفيد منـه دول المنشــأ والــدول المُضيفــة.

 14مهاجر نيوز« ،23-07-2018 ،تدهور كاريث يف أوضاع املُ هاجرين يف مخيم ماريا باليونان.

70

