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لننطلق، عند احلديث عن الهجرة، من املبادئ العامة حلقوق اإلنسان، وأهمها اإلعالن العاليم 
حلقوق اإلنسان الذي يضمن ُحرية تنقل األشخاص من بلد إىل آخر، وُحرية التنقل هذه تشمل 
احلق يف التنقل داخل أرض البلد أو خارجه، وال ُيمكن ألي دولة أن تمنع ذلك، كما حيق، حسب 
اتفاقية جنيف، لكل شخص أن يطلب اللجوء يف بلد إذا ما تعرض لالضطهاد يف بلده، بسبب 

آرائه السياسية أو ُمعتقداته الديني�ة.

التضييق األوروبي على الهجرة:
تركزي  كان  اليت  الغربي�ة  الديمقراطيات  جل  يف  االنتخابات  أن  الواقع  لكن  العام،  املبدأ  هو  ذلك 
أغلبها،  يف  ترتكز،  اليوم  أصبحت  واجتماعية،  اقتصادية  برامج  تقديم  على  مىض  فيما  أحزابها 
على ُمحاربة الهجرة وصد الُمهاجرين، بل أصبح مقياس النجاح يف االنتخابات، يف أحياٍن عديدة، 
هو مدى احلزم يف مواجهة تدفقهم عرب البحر، واحلد من قبول مطالب اللجوء، بن�اًء على أفكار 
املجتمع،  أمراض  كل  سبب  هو  الُمهاجرين  أن  وهي  ترويجها  يف  األورويب  اليمني  جنح  ُمسبقة 

ابت�داء من البطالة إىل مظاهر العنف والتطرف.

مسعود الرمضاني
الناشط الحقوقي والرئيس السابق للمنتدى 
التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

منصات 
ين بين  الُمهاجر

الضغط األوروبي 
ورفض دول 
شمال إفريقيا

واالجتماعية  االقتصادية  املشاكل  بسبب  خاصة،  النظامية،  غري  الهجرة  تدفق  من  احلد  صعوبة  وأمام 
يف بلدان جنوب املتوسط وارتفاع نسب الفقر، واألزمات واحلروب األهلية اليت تنشب أحياًنا يف البلدان 
اإلفريقية، فقد ركزت بلدان شمال املتوسط على احللول األمني�ة الصارمة وُمراقبة البحر بكل الوسائل 
اإللكرتوني�ة والبشرية الُممكنة، ووصل األمر أخرًيا إىل منع منظمات املجتمع املدين من إسعاف الُمهاجرين 

يف البحر، مما جعل نسب الوفيات ترتفع رغم تراجع عدد الُمهاجرين غري النظاميني16.
ستمائة  حوايل  ُتقل  كانت  اليت  “أكواريس”  الُمهاجرين  إنقاذ  سفين�ة  أمام  موانئها  إيطاليا  أغلقت  فقد 
ُمهاجر غري نظايم جرى إنقاذهم يف البحر، مما جعل السفين�ة تنهي مهامها يف البحر، ُمرجعة األسباب إىل 
املضايقات اليت تتعرض إليها من دول مثل إيطاليا ومالطا وفرنسا، وصلت هذه املضايقات إىل حد منع 
أوربان،  الُمهاجرين” ) فيكتور  أنفسنا ضد غزو  الدفاع عن  املوائن، “فشلنا يف  التسجيل يف  السفين�ة من 

رئيس وزراء املجر(
للقضايا  املناسبة  احللول  إجياد  يف  التقليدية  األحزاب  وفشل  أوروبا  تهز  اليت  االقتصادية  األزمات  أمام 
ق الُمهاجرين من دول الشرق األوسط وإفريقيا، وسط خوف أورويب شعيب 

ُّ
االجتماعية الُملّحة، وأمام تدف

من فقدان مواطن الشغل، يف واقع هشاشة التشغيل اليت جتتاح العالم، ويف واقع التقوقع داخل هويات 
ُمنغلقة، واخلوف من فقدان “الهوية األوروبي�ة”، حتولت الهجرة إىل قضية رئيسية ُيستفىت من خاللها 
اليمني األورويب مدى إيمانه بالقيم اإلنساني�ة التقليدية، وقد استغل اليمني الشعبوي هذا اخلوف ورّكز، 
خالل حمالته االنتخابي�ة على “التهديدات” اليت تواجه أوروبا، اجتماعًيا وثقافًيا: ففاز رئيس وزراء املجر، 
فيكتور أوربان، من خالل شعاره يف الذود “عن القيم املسيحية” وفازت الرابطة اليميني�ة اإليطالية بقيادة 

ماتيو سالفيين بفضل عدائها للُمهاجرين.
ققه على خلفية املوقف الصارم إزاء الُمهاجرين، 

ُ
أمام الفوز الساحق الذي ما انفكت األحزاب اليميني�ة حت

التقليدية حول  الشعارات  أن يتحقق عرب  ُيمكن  االنتخابات ال  الفوز يف  أن  ُتدرك  بدأت األحزاب األخرى 
العدالة اجلبائي�ة والتشغيل والرعاية االجتماعية.. وأنه ال يمكن إقناع الناخب األورويب إال بموقف واضح 
من قضية الهجرة وقبول الُمهاجرين، لكن تبين املوقف اليميين الُمتطرف يب�دو صعب الهضم لدى األحزاب 
األوروبي�ة التقليدية، ُيضاف إىل ذلك اخلشية من أن مسألة الهجرة ستتسبب يف تفتت االحتاد األورويب 
الهش، إذ يب�دو أن كل بلد ُيريد ترحيل املوضوع إىل البلد املجاور عوًضا عن إبداء يشء من التضامن، وهو ما 
دفع بوزير الداخلية اإليطايل، إنزو مافريو ميالنزي، إىل “ُمخاطبة ضمائر احلكومات األوروبي�ة” داعًيا دول 
اللجوء  التعامل مع مطالب  يتم  للُمهاجرين حىت  املنشأ والعبور”  إقامة منصات فرز “يف دول  االحتاد اىل 

بأكرث سهولة، وكذلك ملحاولة “إقناع الُمهاجرين بعدم الُميض قدًما إىل أوروبا”17.
آلية  وطلب  الهجرة  حنو  سياستها  تغيري  أوروبا  دعوته  هو  اإليطايل  الوزير  تصريح  يف  جاء  ما  أهم  أن  إال 
الدول  بني  اخلالف  وسبب  الفرس  مربط  هو  وذلك  اللجوء18.  طاليب  توزيع  بإعادة  أوروبا  ُتلزم  إلزامية، 

األوروبي�ة.
16  انظر تقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ألالجئين، 6 يوليو/ تموز 2018 »مع تراجع أعداد الواصلين وارتفاع معدالت الوفيات 

المفوضية تدعو لتعزيز البحث واإلنقاذ« 

https://ar.rt.  ،17   موقع روسيا اليوم عربي: إيطاليا: على أوروبا أن تُغير موقفها من الهجرة، تاريخ النشر: 2018-06-17، المصدر: د.ب.أ
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تغيير تشريعات دبلن؟
األوىل  الدولة  يف  ُتفحص  اللجوء  مطالب  أن  على  تنص  اليت  دبلن  تشريعات  من  التخلص  إيطاليا  ُتريد 
اليت سجل بها الطالب وُتلح على ضرورة توزيع الُمهاجرين على دول االحتاد، وهو ما لم تقبله دول أوروبي�ة 
أخرى من أمثال املجر والنمسا، ومعلوم أن كاًل من إيطاليا واليونان هما األكرث ُعرضة لقبول الُمهاجرين، 
ع مع تركيا سنة 2016، للحد من الهجرة 

ِّ
باعتب�ارهما بوابيت أوروبا يف املتوسط، ولكن بعد االتفاق الذي وق

غري النظامية، أصبحت إيطاليا الدولة والوجهة الُمحبذة لراكيب قوارب املوت.
خالل االجتماع الذي انعقد بمدين�ة بروكسل يوم اخلميس 28 يونيو 2018، تعمق اخلالف بني مختلف 
سيطرة  هو  القمة  خالل  والالفت  الوافدين،  الُمهاجرين  مسؤولية  يتحمل  من  حول  األوروبي�ة  البلدان 
األوروبي�ة  القضايا  أهم  هي  الهجرة  بأن  انطباًعا  أعطت  سيطرة  النقاشات،  على  املتطرف  اليمني  خطاب 
وبأن القارة “تقبع حتت حصار الُمهاجرين” وذلك رغم االخنفاض الكبري يف عدد هؤالء خالل األشهر األوىل 

من سنة 2018  .19

منصات اإلنزال في بلدان شمال إفريقيا:
ُقبي�ل قمة بروكسل، قال رئيس مجلس االحتاد األورويب، دونالد تاسك، إن املجلس سُيقدم مقرتًحا نمساوًيا 
اللجوء  مستحقي  بني  الُمهاجرين  فرز  فيها  سيتم  االحتاد،  دول  خارج  إنزال  منصات  إىل  يدعو  دنماركًيا، 
أوروبي�ة،  وكاالت  املنصات  هذه  وُتدير  اقتصادية،  ألسباب  والُمهاجرين  دولية  حماية  إىل  حيتاجون  الذين 
تقبل بالنظر يف املطالب األوىل بينما يقع استبعاد الصنف الثاين بالسرعة الالزمة والُكلفة األقل، وحسب 
مسودة الوثيقة اليت قدمها تاسك للمجلس فإن “مثل هذه املنصات ستوفر إجراءات سريعة للتميزي بني 

الِصنفني وتقليص احلافز للشروع يف الرحالت املحفوفة باملخاطر” أي ركوب البحر إىل أوروبا 20.
للتذكري فقط ، فإن فكرة املنصات ليست جديدة تماًما، إذ سبق لوزير الداخلية األلماين األسبق، توماس 

ديمزير، أن اقرتح سنة 2014 إنشاء “مراكز ترحيب” يف إفريقيا بغية تقليص عدد الوفيات يف البحر.

غياب الوضوح:
إجابة،  دون  حوله  حتوم  األسئلة  عديد  بقيت  والغموض،  التكتم  من  كثري  صاحبه  الذي  االقرتاح،  لكن 
منها مثال من سُيحدد مقاييس قبول مطالب اللجوء؟، وكيف سيتم التفاوض مع دول املنشأ؟، وماذا لو 
رفضت دول املنشأ عودة ُمهاجريها الذين لم يقع قبول مطالبهم؟، خاصة إن هناك تعهدات بعدم إرجاع 

هؤالء قسًرا إىل بلدانهم. 

رفض دول شمال إفريقيا:
أجمعت   ،2018 المايض  يونيو  يف  بروكسل  يف  األوروبي�ة  القمة  اجتماع  إثر  املنصات  موضوع  تداول  بعد 

 19 موقع عربي بوسط، تاريخ النشر:2018-07-21، األوروبيون اجتمعوا في بروكسل لحل أزمة الالجئين، وهذه أهم القرارات التي اتفقوا عليها، 
 http://bit.ly/2RkqQ64

http://bit. والليبية،  اإلسبانية  السواحل  قُبالة  منفصلتين  عمليتين  في  الُمهاجرين  مئات  إنقاذ   ،25-06-2018 النشر:  تاريخ  نيوز،  مهاجر   20
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الوصول إىل سواحل أوروبا 22. 
وكان االحتاد العام التونيس للشغل قد توجه بن�داء إىل البحارة التونسيني حىت ال “يرتكوا باخرة العنصرية” 
البحارة  إىل  بن�داء  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنت�دى  توجه  كما  تونس.  موائن  ُتدنس 

التونسيني حىت ال “يتعاونوا مع من ُيروج للعنصرية والكراهية 23.”

ليس رفض تونس فقط:
الرئيس  إقناع  يف  ماكرون  إيمانويل  الفرنيس،  الرئيس  فشل  المايض،  جويلية  يف  ملوريت�اني�ا  زيارته  خالل 
املوريت�اين، محمد ولد عبد العزيز، خبطته يف إقامة محطة إنزال للُمهاجرين، إذ يرى هذا األخري أن موريت�اني�ا 
الُمهاجرين، بل يف معاجلة  اإليواء الستقبال  بن�اء مراكز  الهجرة ليس يف  لن تقبل بذلك وأن “حل قضية 
أسباب الهجرة” اليت تتلخص حسب رأيه يف ُمساعدة البلدان اليت ينتيم إليها هذا الشباب على ختطي 
ت عن رفضها أن “تكون ِفناًئا خلفًيا حلل مشكالت الهجرة األوروبي�ة. الفقر والبطالة 24، مصر بدورها عربرَّ

تراجع أوروبي؟
خالل مؤتمر صحفي انعقد بتونس يف 26 أكتوبر 2018، أكد جون كلود يونكر، رئيس املفوضية األوروبي�ة، 
أن تونس لن تكون منصة لوضع ُمخيمات الُمهاجرين وفرزهم، “وأن طرح مثل هذه القضية ليس يف جدول 

األعمال، بل وال جيب أن ُتطرح أصاًل 25.
ويب�دو أن هذا الرتاجع يعود إىل املوقف الرافض للبلدان اإلفريقية، بعد أن جتندت بعض البلدان اإلفريقية 

إىل جانب منظمة الوحدة اإلفريقية لتعميم التصدي للمشروع لدى كافة بلدان القارة.
ونزل سقف املطالب األوروبي�ة من دول اجلنوب إىل ما دون ذلك، حيث أكدت الناطقة باسم املفوضية، 

ناتاشا بارتو، يف بداية نوفمرب 2018، أن االحتاد حُيبذ “تسويات إقليمية ملسألة الهجرة واالنزال” 26.
أي أن االحتاد بدأ يف حتضري اتفاقات ُمحددة مع دول بعينها، ُتقدم بمقتضاها الدول األوروبي�ة مساعدات 

مالية مقابل أن تلزتم دول جنوب املتوسط بمراقبة أكرث حزًما للهجرة غري النظامية.
وهذا بالضبط ما يسعى إليه االحتاد األورويب اآلن، حيث جتري نقاشات مع الرئيس املصري، عبد الفتاح 
أن  املتوقع  ومن  الهجرة،  ملراقبة  تشدًدا  أكرث  بإجراءات  القيام  مقابل  سخية”  “تمويالت  حول  السييس، 
لتونس  بالنسبة  الشأن  وكذا  ذلك،  مقابل  ُمجزية  بتسهيالت  وقروًضا  مالية  مساعدات  مصر  تطلب 

واملغرب وليبي�ا 27. 
http://tiny. تونس،    - بريك  بن  خميس  المهاجرين«،  »طرد  لسفينة  يتصدون  تونسيون  بحارة   ،10-08-2017 بتاريخ  نت  الجزيرة  22انظر 

 cc/9vae8y

 http://tiny.cc/pnbe8y ،23 القدس العربي، 7 أغسطس 2017، تعبئة في تونس ضد سفينة »سي ستار« الُمناهضة للهجرة غير الشرعية

24 الشروق التونسية، تاريخ النشر: 10-07-2018  

Euroactif, 5 novembre 2018,  EU lowers its ambitions on African migration control, https://www.euractiv.  25

com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/

Euroactif, 5 novembre 2018,  EU lowers its ambitions on African migration control, https://www.euractiv.  26

com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/

27  المصدر السابق 

واجلزائر  تونس  املتوسط  جنوب  لبلدان  الرسمية  املواقف 
املرات  من  وهي  تركزيها،  رفض  على  ومصر  وليبي�ا  واملغرب 
جتاه  موقف  حول  البلدان  هذه  فيها  تلتقي  اليت  القالئل 

السياسات األوروبي�ة.
“بفتح  تقبل  ال  بالده  إن  قال:  مثاًل  التونسية،  اخلارجية  وزير 
الشرعيني  غري  الُمهاجرين  جتميع  أو  الستقبال  املنصات  هذه 

ونرفض تماًما إقامتها على أراضين�ا”21. 
وال خيتلف موقف املجتمع املدين التونيس عن املوقف الرسيم 
عرب  حيث  مختلفة،  العتب�ارات  أحياًنا،  ولو،  املنصات  حول 
أوت/  6 بت�اريخ  صادر  بي�ان  يف  للشغل  التونيس  العام  االحتاد 
أغسطس 2018، عن رفضه أن تتحول تونس إىل منصة إيواء 

للُمهاجرين و”شرطًيا حلراسة الشواطئ األوروبي�ة”.
وعربرَّ الُمنت�دى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية عن 
املنصات  لرتكزي  الرافض  التونيس  الرسيم  للموقف  تثمين�ه 
يف  املوقف  بهذا  “للتمسك  التونسية  احلكومة  دعوته  وجدد 
احرتاًما  وذلك  واملساومات  الُمرتقبة  الضغوطات  كل  وجه 
جويلية   3(  ”2014 جانفي  دستور  ومبادئ  التونسية  للثورة 

.)2018

فشل محاولة أوروبية يمينية للتصدي 
للمُهاجرين:

املنصات،  اقرتاح  سبقت  الُمهاجرين  لثين  عديدة  محاوالت 
البحر ومواجهة فرق اإلغاثة، فخالل  املضادة يف  الدعاية  منها 
شهر أوت/أغسطس 2017، منع البحارة التونسيون سفين�ة 
“يس ستار” اليت كانت حتمل نشطاء من ُمنظمة “جيل الهوية”، 
وهي ُمنظمة يميني�ة تدعو “للدفاع عن أوروبا” وترفع شعارات 
ضد الُمهاجرين من قبي�ل “ال جتعلوا من أوروبا موطًنا لكم” من 
منعها  وقع  أن  بعد  صفاقس،  مين�اء  يف  والغذاء  بالوقود  الزتود 
معلومات  توافد  بعد  وذلك  جرجيس،  مين�اء  يف  اإلرساء  من 
على أن السفين�ة تقوم بمهمة اعرتاض السفن والقوارب اليت 
اإلنساني�ة،  واملساعدات  اإلغاثة  عنهم  وتمنع  ُمهاجرين  حتمل 
وكانت السفين�ة قد جمعت لهذا الغرض تربعات ُقدرت حبوايل 
170 ألف يورو، ُخصصت “ملطاردة الُمهاجرين” ومنعهم من 

21جريدة الصباح التونسية، 24 جويلية 2018

خالل شهر أوت/
أغسطس 2017، 

منع البحارة 
التونسيون سفينة 
“سي ستار” التي 

كانت تحمل نشطاء 
من ُمنظمة “جيل 
الهوية”، اليمينية 

المدعوة “للدفاع 
عن أوروبا” والتي 

ترفع شعارات ضد 
الُمهاجرين من 

قبيل “ال تجعلوا من 
أوروبا موطًنا لكم” 
من التزود بالوقود 
والغذاء في ميناء 

صفاقس، بعد أن 
وقع منعها من 

اإلرساء في ميناء 
جرجيس

http://tiny.cc/9vae8y
http://tiny.cc/9vae8y
http://tiny.cc/pnbe8y
https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/
https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-lowers-its-ambitions-on-african-migration-control/
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وحسب  حيث،  احلالية،  السنة  خالل  خاصة  مدة،  ُمنذ  الصرامة  إجراءات  بدأت  قد  تونس  أن  ويب�دو 
دراسة قام بها املنت�دى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية، فإن عدد الُمهاجرين الذين وقع إحباط 
محاولة اجتي�از املتوسط خلسة قد ارتفع من 3187 سنة 2017 إىل 6369 سنة 2018، وذلك حىت شهر 

سبتمرب 2018.

ترحيل في كنف السرية؟
إىل  القسرية  اإلعادة  عمليات  فإن   ،2011 سنة  إىل  يرجع  إيطايل  تونيس  اتفاق  على  وبن�اًء  ذلك  جانب  إىل 
مرّحاًل  أربعني  حبوايل  ُتقدر  تونس،  إىل  إيطاليا  من  أسبوعية  رحالت  تصل  حيث  أسبوعًيا،  جتري  تونس 
أسبوعًيا وذلك بعيًدا عن أنظار املراقبني ويف صمت تام من السلطات التونسية، مما آثار استي�اء ُمنظمات 

املجتمع املدين 2813.

تلخيص:
قمة  خالل  المايض،  جوان/يونيو  يف  األورويب  االحتاد  مجلس  من  اقرتاح  هو  للُمهاجرين  اإلنزال  محطات 
بروكسل، ويهُدف إىل منع وصول الُمهاجرين غري النظاميني إىل أوروبا عرب إنشاء مراكز إيواء لهم يف بلدان 
جنوب املتوسط، شمال إفريقيا حتديًدا، وذلك من أجل فرزهم وفحص مطالب اللجوء وإعادة من يثبت أنه 
هاجر ألسباب اقتصادية واجتماعية إىل بلده األصلي، ويأيت هذا املسار يف إطار السياسة األوروبي�ة الهادفة 
إىل التقليص من تدفق األجانب وتكليف جهات خارجية بذلك، ولكن وجد هذا التوجه ُمعارضة كبرية من 
كما  وليبي�ا،  وموريت�اني�ا  ومصر  واملغرب  واجلزائر  تونس  غرار  على  املتوسط،  والشرق  إفريقيا  شمال  دول 
كان له ردود فعل سلبي�ة من منظمات املجتمع املدين، وذلك ليس فقط رفًضا للسياسات األوروبي�ة اليت ال 
حترتم السيادات الوطني�ة، ولكن كذلك لعدم احرتامه حلقوق اإلنسان إذ حسب معاهدة جنيف، فإن لكل 
شخص احلق يف مغادرة بلده وطلب اللجوء يف أي بلد آخر يضمن سالمته، كما أن كثرًيا من األموال اليت 
م إىل احلكومات يف جنوب املتوسط، “ستهدى” ألنظمة جلها، ال حترتم حقوق اإلنسان وال حق طلب  سُتقدرَّ
اللجوء وليست لها الضمانات القانوني�ة حلماية الُمهاجر، وإن سُتقلل هذه املنصات من الوفود إىل أوروبا، 
فإنها لن ُتقلل من محاوالت ركوب البحر والبحث عن ظروف أفضل للعيش، أمام آفات الفقر والبطالة 

وعدم االستقرار اليت يعيشها هؤالء الُمهاجرين يف بلدانهم.
قيمت مراكز إيواء الُمهاجرين الفارين من جحيم احلروب والفقر يف 

ُ
وحىت يف بلدان جنوب أوروبا حيث أ

النظاميني، فقد  الُمهاجرين غري  ارتفع عدد  للغاية وتزداد سوًءا، كلما  بلدانهم، فإن األوضاع كانت سيئ�ة 
يوليو/ يف  اليوناني�ة  “ليسبوس”  جزيرة  يف  “موريا”  ُمخيم  زارت  اليت  حدود”  بال  “أطباء  ُمنظمة  رت  حذرَّ

جويلية المايض 2018 أن “الوضع هناك يت�دهور بشكل كاريث يف ظل استمرار االشتب�اكات وأعمال العنف 
ُمهاجر يف حني أن  الذي يستضيف 8 آالف  الُمخيم  النفسية داخل  العنف اجلنيس واألمراض  وحوادث 

طاقة استيعابه القصوى ال تزيد على 3 آالف” 29.
تدفق  تواصل  وأمام  األمني�ة،  املقاربة  فأكرث  أكرث  األوروبي�ة،  السياسات  على  غلبت  األخرية،  السنوات  يف 
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مهاجر نيوز، 2018-07-23، »تدهور كارثي في أوضاع الُمهاجرين في مخيم ماريا باليونان   29

الُمهاجرين، تسعى اآلن بكل الطرق للتخلص من أزمة تدفقهم عرب ترحيلهم إىل بلد آخر من خالل إبرام 
ني، األمين أو الرتحيل، غري ناجعني ما دامت هناك  صفقات مع احلكومات، وحسب املراقبني فإن كال احللرَّ

ُمعضالت عميقة يف جنوب املتوسط، منها الفقر والبطالة والقمع السيايس واحلروب األهلية.
مة وُمنتِظمة” اليت صادقت عليه 164 دولة  وحىت اتفاق مراكش األميم حول حتقيق “هجرة آمنة وُمنظرَّ
يف العالم، خالل شهر ديسمرب المايض، فقد أظهر انقساًما حاًدا ضمن دول االحتاد األورويب، رغم ِصبغته 
غري اإللزامية، حيث أثارت نقاط عديدة، منها “حتسني اخلدمات األساسية للُمهاجرين و”العمل على أال 

يشوب تقديم اخلدمات أي تميزي ضدهم” حفيظة حكومات اليمني يف أوروبا.
أمام فشل كل املحاوالت، ربما حان الوقت أن تنُظر أوروبا إىل الهجرة نظرة ُمغايرة وتواجهها عرب اسرتاجتية 
س  وُتكرِّ اإلنسان  حقوق  مبادئ  االعتب�ار  يف  تأخذ  اسرتاتيجية  األمني�ة،  الفعل  ردود  تستبعد  واضحة 
الُمهاجرون، بكافة أصنافهم، من عبء إىل عامل إثراء تستفيد  التضامن الدويل، عند ذلك فقط يتحول 

منه دول املنشأ والدول الُمضيفة.
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