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مقدمة

منذ بدء األزمة اإلنسانية في سوريا قبل حوالي عامين، بدأت حركة اللجوء 

للمدنيين السوريين باتجاه دول الجوار، خصوصاً إلى األردن وتركيا ولبنان 

السوريين  الالجئين  أعداد  لتصل  فشيئاً  شيئاً  اللجوء  ذلك  وتصاعد  ومصر. 

حتى اآلن إلى أكثر من مليوني شخص، هربوا من االضطهاد والقتل الذي 

يالحقهم من زقاق إلى زقاق في عموم األراضي السورية.

الفلسطينيين،  الالجئين  من  كبيرة  أعداداً  سوريا  تحتضن  الوقت،  نفس  وفي 

والذين يصل عددهم إلى 600,000 الجئ، وصلت غالبيتهم إلى سوريا نتيجة 

حرب عام 1948 في فلسطين، ووصل عدد منهم في السنوات الالحقة لذلك 

»1967، 1970، 1982«، فيما وصل عدد آخر منهم في العام 2006 عندما 

فّر الالجئون الفلسطينييون من العراق إلى سوريا، وهم يتوزعون على 13 

مخيماً رسمياً و14 تجمعاً.

النزاع  من  المحايد  الموقف  أخذ  الالجئين  هؤالء  محاولة  من  الرغم  وعلى 

لم  ذلك  إن  إال  عامين،  من  أكثر  منذ  السورية  األراضي  في  الدائر  المسلح 

يبعدهم عن التأثر المباشر وغير المباشر بآتون ذلك الصراع، وحسب ما تفيد 

الفلسطينيين  تقارير صحفية موثوقة،تجاوز عدد الضحايا اإلجمالي لالجئين 

في سورية )1600( قتيل حتى نهاية سبتمبر 2013، فيما تعرض المئات من 
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تحت  العشرات  منهم  وقضى  القسري،  واالختفاء  لالعتقال  المخيمات  أبناء 

التعذيب أو نتيجة التصفية المباشرة، كما تعرضت مساكن الالجئين، ال سيما 

في مخيم اليرموك بدمشق، للقصف المباشر عدة مرات. وقد دفع هذا الواقع 

البئيس في سوريا بهؤالء الالجئين، أسوة بإخوتهم السوريين، إلى الهروب من 

جحيم الموت الذي يواجهونه هناك، سعياً نحو وقع أكثر أمانا في دول الجوار.

من  كثير  في  بؤسها  -على  السوريين  الالجئين  أحوال  كانت  وعموماً، 

يحملون  أنهم  ذلك  الفلسطينيين،  إخوانهم من  أحوال  أفضل من  األحيان- 

الجنسية السورية، مما يسّهل من إجراءات استقبالهم والتعامل معهم في 

الالجئين من  واجهها معظم  التي  المشكلة  أما  إليها.  يلجؤون  التي  الدول 

الفلسطينيين في تلك البالد التي سعوا إليها طلباً للجوء، أنهم ال يحملون أية 

جنسية، فهم أصالً الجئون، عاشوا في سوريا كالجئين عديمي الجنسية، 

والتي  فيها،  إقامتهم  مدة  طوال  جنسيّتها  السورية  الحكومة  تمنحهم  ولم 

تصل في جزء منها إلى أكثر من 60 عاماً )منذ اللجوء الفلسطيني عام 

1948(. وهذا ما يجعل الدول التي يذهبون إليها تتلكأ في التعامل معهم 

وفق المعايير الدولية الخاصة بالتعامل مع الالجئين وطالبي اللجوء، وال 

تمنحهم الوضع القانوني لالجئ.

تائهاَ، ال يدري ماذا يفعل، فال هو آمن في  الفلسطيني نفسه  وهكذا، وجد الالجئ 

سورياً، وال هو حاصٌل على حد أدنى من حقه كالجئ في تلك الدول العربية التي 

يلجأ إليها، فال طعام وال مأوى، بل وتسعي تلك الدول في كثير من الحاالت إلعادته 

بدأ  الصعب؛  الوضع  هذا  وفي ظل  هاربا مضطهداً.  منها  التي خرج  إلى سوريا 

الالجئ الفلسطيني من سوريا بالبحث عن بدائل، ومن ذلك، السعي للهرب باتجاه 

دول االتحاد األوروبي، عساه يجد حياةً تاهت عنه هناك، في رحلة يمكن أن توسم 
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وإرهاب  مالحقة  من  يتخلّلها  لما  الموت«،  إلى  الموت  من  الهرب  »رحلة  بأنها 

واحتمالية الغرق، أو حتى تشتت العائالت وعدم النجاح في الحصول على وضع 

الالجئ إن وصل بسالم.

ولقد كنّا قد سلّطنا الضوء في تقرير سابق لنا، على تلك المشكالت التي يواجهها 

هؤالء الالجئون الذين يهربون باتجاه األردن أو لبنان1. أما في هذا التقرير، 

يتلقونها  التي  والمعاملة  الالجئين في مصر،  لوضع هؤالء  نتعرض  فسوف 

هناك، ثم نسلط الضوء على رحلتهم المميتة من مصر وليبيا إلى دول االتحاد 

األوروبي عبر البحر، والمعاملة التي يتلقّونها في حالة وصولهم -إن وصلوا- 

ذلك. المختلفة عن  األوروبي، ومسؤولية األطراف  االتحاد  إحدى دول   إلى 

 1. انظر: المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، دراسة خاصة حول الحماية القانونية لالجئين الفلسطينيين 
    في سوريا، فبراير 2013. ص13-18.
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 أواًل: 
 وضع الالجئين من سوريا في مصر:

إلى  سوريا  في  والفلسطينيين  السوريين  الالجئين  من  كبيرة  أعداد  توجهت 

نهاية  حتى  مصر  في  السوريين  الالجئين  أعداد  وتقدّر  للجوء،  طلباً  مصر 

سبتمبر 2013، ب 100 ألف الجئ أو طالب لجوء، فيما تقدّر أعداد الالجئين 

الفلسطينيين من سوريا في مصر بحوالي 15.000 طالب لجوء.

وقد تعاملت السلطات المصرية مع الالجئين السوريين والالجئين الفلسطينيين 

اللجوء  طالبي  من  كبير  بعدد  رسمياً  فاعترفت  تمييزي،  بشكل  سوريا  من 

السوري  الالجئ  يدخل  حيث  الالجئين.  وضع  عليهم  وأسبغت  السوريين 

لألراضي المصرية دون الحاجة إلى تأشيرة )نظام التأشيرة غير موجود بين 

مصر وسوريا بناء على اتفاقية سابقة بين الطرفين(، ثم يتم تسجيله إذا ما تقدم 

بطلب العتباره الجئاً، وعندها يمكن للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين أن تتعامل معه وتسبغ حمايتها عليه.

فيما تعاملت تلك السلطات مع الالجئين الفلسطينيين من سوريا في مصربصورة 

مختلفة، فهي أوالً ترفض استقبال أي فلسطيني من المقيمين في سوريا إال إن كان 

آتياً عبر مطار دمشق، حيث لوحظ أن بعض الالجئين الفلسطينيين من سوريا 

يأتون إلى مصر عبر لبنان أو عبر دول أخرى يكونون قد حاولوا اللجوء إليها، 

القاهرة  من مطار  فوراً  بترحيلهم  المصرية  السلطات  قامت  الحاالت  هذه  وفي 

إلى مطار دمشق، وهو بالطبع ما يخالف التزامها بموجب اتفاقية الالجئين )لعام 

1951( بعدم طرد أي الجئ أو إعادته إلى البلد الذي يعاني فيه من االضطهاد.
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معه  التعامل  يتم  إلى مصر،  سوريا  من  الفلسطيني  الالجئ  وبعد وصول 

ثالثة  إلى  تُمدَّد  فقط  أسبوعين  لمدة  باإلقامة  له  يُسمح  باعتباره »سائحاً«، 

أشهر بحد أقصى، وال يمكن تجديد هذه المدة إال في حاالت ضيقة، بحيث 

أن  ويُشترط  عائلة(،  عن  نتحدث  أننا  )بمعنى  فردية  غير  الحالة  تكون 

)القيام  عمل  على  والحصول  الخاصة،  المدارس  في  األطفال  تسجيل  يتم 

باالستثمار(، كشروط من أجل تجديد اإلقامة لاّلجئ الفلسطيني من سوريا 

في مصر. وال يتم التعامل معه كالجئ نهائياً، ويُرفض تسجيله في سجالت 

بناء على طلب  الالجئين، وذلك  المتحدة لشؤون  السامية لألمم  المفوضية 

السلطات المصرية التي ترفض التعامل معه كالجئ. 

أم محمد، المرأة سورية األصل، حدّثتنا أنها وأبناءها الخمس وزوجها وأمه 

قد فروا من الموت في دمشق إلى القاهرة، وقد اعترفت الحكومة المصرية 

الحماية، بخالف  في  الحّق  بها كالجئة، ومنحتها  العليا لالجئين  والمفوضيّة 

ه الذين ُحِرموا من حقوق اللجوء كونهم فلسطينيين. تقول  أوالدها وزوجها وأمَّ

أم محمد: »يُقدّم لي الرعاية الصحيّة والغذاء ألن لدّي جواز سفر سوري، لكنهم 

ال يُقدّمون ألبنائي ولزوجي الطعام والرعاية الصحيّة كونهم غير سوريين! 

هل يتوقعون مني أن آكل وأبنائي جوعى! لم أدرك أن زوجي وأبنائي غير 

سوريين إال بعد أن تّم تطبيق سياسات تمييزية على عائلتي وتصنيفها«.

وهذه الحالة نتج عنها أن معظم هؤالء الالجئين الفلسطينيين من سوريا يقيمون 

حالياً في مصر بصورة غير مشروعة، أي بدون تجديد لإلقامة، وبدون تلقي 

الشرعية محرومون من  إقامتهم غير  مساعدة من أي جهة، وهم في ضوء 

ل إلى  العديد من الحقوق األساسية، ومن يتم إلقاء القبض عليه منهم إما أن يُرحَّ

سوريا -حيث يُخشى من تعرضه لالضطهاد أو حتى القتل بسبب الظروف 
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المأساوية المعروفة هناك-، أو يتم اعتقاله من قبل السلطات المصرية ويُحتجز 

في ظروف مأساوية للغاية.

 ثانيًا:
 تعامل السلطات المصرية مع الالجئين 
 من سوريا عند محاولتــهــم الهرب عبر 

البحر باتجاه دول أوروبا:

هذا الواقع المأساوي الذي يواجهه أولئك الالجئون الفلسطينيون من سوريا أثناء 

تواجدهم في مصر، والبيئة العدائية التي تصاعدت ضدهم بشكل ملحوظ مع تغير 

والهرب  بتركها،  التفكير  إلى  بهم  دفع   ،2013 يونيو   30 أحداث  عقب  السلطة 

باتجاه دول االتحاد األوروبي، حيث من المعروف أن هناك عدداً من دول االتحاد 

األوروبي تتعاون في منح هكذا حاالت وضع الالجئ، ال سيما السويد وألمانيا.

إلى تلك  السفر  تمّكنهم من  تأشيرة  وفي ظل أن هؤالء الالجئين ال يمتلكون 

الدول، فإن أعداداً منهم بدأت بالتوجه عبر البحر وبطرق غير مشروعة إلى 

إيطاليا، باعتبارها أقرب دولة من دول االتحاد األوروبي لمصر بحرياً، بعد 

اليونان، تلك الدولة األوربية التي بالكاد تتعافى اقتصادياً في ظل سياسة تقشف 

مهولة، ما يجعلها ِوجهة غير مفضلة للجوء، كون أنها ال تتساهل مطلقاً في 

منح اللجوء ألي شخص يصل إلى أراضيها.

وهكذا، بدأ البعض بالهجرة »غير الشرعية« إلى أوروبا، عبر سماسرة مصريين 

مرتبطين بشبكة مختصة بتهريب البشر مقابل مبالغ مالية تراوحت بين -3000 

5000 دوالر أمريكي ، عن طريق البحر من السواحل المصرية إلى ايطاليا، في 

رحلة تستمر أكثر من عشرة أيام، بداياتها خطيرة ونهايتها غير واضحة المعالم.
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وتبدأ المخاطرة التي يواجهها هؤالء الالجئون منذ تلك اللحظة التي يفّكرون فيها 

من  كثير  في  يكونون  قد  الذين  المهّربون،  أولئك  يتلقّفهم  حيث  مصر،  بمغادرة 

من  يجدون  الناس، وال  لدى هؤالء  اإلنسانية  الحاجة  يستغلون  محتالين،  الحاالت 

يردعهم أو يالحقهم ويحاسبهم، بل ربما يجدون أحياناً من يتعاون منهم مع السلطات 

الرسمية .

مندوب  أفادت  لبنان،  إلى  سورية  من  الفلسطينية  الالجئة  .ع(،  )س  السيدة 

المرصد األورومتوسطي في مصر بأنها عادت بولدَيها من بيروت إلى دمشق 

لتغادر بهما إلى القاهرة، بعد تحفّظ االخيرة على دخول الفلسطيني السوري 

»لقد  قالت:  عندما  الموت  مراكب  إلى  بهما  ولتدفع  دمشق،  مطار  غير  من 

استوت الحياة والموت لدينا، فقررت أن أخرج بأبنائي بدايةً إلى لبنان بعد أن 

قُصف بيتنا في مخيم اليرموك، ومن ثم الى مصر، ومنها إلى إيطاليا.  لقد 

وصلنا إلى مطار القاهرة بعد رحلة عناء تخللها الكثير من االبتزاز في مطار 

إلى  وصولنا  من  ساعات  ثالث  بعد  سمسار  تلقّفنا  »لقد  وتضيف:  دمشق«. 

االسكندرية وعرض خدماته في تأمين سفرنا عبر البحر، إال أنه سرعان ما 

تبيّن لنا أنه يحتال علينا مثله في ذلك مثل كثيرين قاموا بالنصب على الراغبين 

بالسفر، فمنهم من نّسق مع األمن المصري و سلّم المسافرين، ومنهم من أعاد 

رةً، ومنهم من تركهم على شاطئ البحر ينتظرون«. إليهم نقوداً مزوَّ

فإذا ما َسِلم ذلك الالجئ الفلسطيني من سوريا من نصب أولئك المحتالين، وبدأ طريقه 

في البحر، فإنه سيكون أمام خطر مالحقاته من قبل البحرية المصرية، كون خروجه 

كان بطريق غير شرعي. وإذا ما تم القبض عليه، يتم احتجازه في ظروف صعبة 

جداً وال إنسانية، ويمكن أن يتم بعدها ترحيله إلى سوريا.  وتشير التقديرات اآلن إلى 

وجود ما يقرب من 2000 الجئ سوري وفلسطيني محتجزين لدى البحرية المصرية 
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بسبب محاولتهم الهرب باتجاه دول االتحاد األوروبي بطرق غير مشروعة.

ما هو أسوأ من ذلك، أن األمر قد ال ينتهي عند مالحقة القوات البحرية 

المصرية لهؤالء الالجئين بالقبض عليهم واحتجازهم، بل األدهى من ذلك، 

كما في العديد من الحاالت، أن تؤدي تلك المالحقة إلى الغرق فالموت.حيث 

ُوثِّق في العديد من الحاالت تعامل السلطات المصرية مع تلك القوارب بقوة 

مفرطة، وبلغ األمر إلى حد إطالق الرصاص الحي عليها أكثر من مرة من 

قبل خفر السواحل المصري، وقد أدّى ذلك إلى مقتل عدد منهم، أو حتى 

إلى تشتيت العائالت. فقد روت سيدة كانت على أحد القوارب المتجهة من 

مصر إلى إيطاليا أن سيدة حامل سقطت في البحر أثناء مالحقة السلطات 

وأطفالها  زوجها  فيما  عائلتها،  مع  تستقلّه  كانت  الذي  للقارب  المصرية 

األربعة هربوا عبر القارب الذي تابع طريقه في البحر.

الجئون سوريون وفلسطينيون محتجزون لدى 

السلطات املرصية إثر محاولتهم الهجرة إىل أوروبا
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 12 يوم  المصرية  البحرية  القوات  قيام  تسجيلها،  التي جرى  الحاالت  ومن 

 150 ال  الرصاص على قارب يحمل قرابة  2013، بإطالق  سبتمبر/أيلول 

مهاجرأ. وبتاريخ 17 سبتمبر/أيلول أطلقت القوات المصرية النار على قارب 

كان متجها من مصر إلى إيطاليا، ويحمل قرابة ال190 الجئاً، ما أسفر عن 

مقتل شخصين فلسطينيين من الالجئين، هما: عمر دلّول؛ 30 عاماً، وفدوى 

الشرطة  مراكز  في  البقية  واعتقل  آخرين،  اثنين  وإصابة  عاماً،   55 طه؛ 

المصرية، وبضمنهم عدد من األطفال، بعضهم ال تتجاوز أعمارهم األشهر 

القليلة. وفي وقت الحق في شهر تشرين األول )أكتوبر(، غرق 12 شخصا 

قبالة سواحل مدينة االسكندرية المصرية.

السيدة سها، 42 عاما، إحدى الالجئات الفلسطينيات من سوريا، كانت تطمح في 

الوصول إلى السويد حيث سبقتها أختاها هناك. ولكن القارب الذي كانت تستقلّه 

طفالت الالجئة سها من مخيم الريموك، قضني غرقاً 

2013 سبتمرب   12 يف  االسكندرية  سواحل  قبالة 
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من مصر متجهاً نحو إيطاليا تعّرض لهجوم القوات البحرية المصرية، ما أدّى 

إلى غرقه، فتوفي لها 3 أطفال من أصل 4 كانوا معها في رحلتها تلك، فيما هي 

محتجزةٌ اآلن لدى الشرطة المصرية، وتواجه خطر الترحيل إلى سوريا.

القارب  غرق  لحظة  جرى  ما  سها  تصف  محبسها،  من  معها  مقابلٍة  وفي 

فتقول: كان لدينا سترة نجاة واحدة، أنا وبناتي األربعة، أمسكُت ابنتي )هيا( 

بذراعي، وكانت معاقة، بناتي األخريات تشبّثن بي، لكنني لم أنجح في الحفاظ 

عليهن فوق الماء، لقد ابتلعنا الموج، وعندما توقفت )هيا( عن التنفس، تركتها 

يا ابنتي، هللا معك«. بناتي  ألجل أن أحاول الحفاظ على البقية. قلت: وداعاً 

األخريات، واللواتي كّن يتشبّثن بي، فقدن قبضتهّن واحدة تلو األخرى، وأنا 

غير قادرة على فعل شيء. لم تنج سوى واحدة«2.

2. Radio Sweden, Refugee bound for Sweden, My children were swallowed by the  
    sea.October 22, 2013.
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 ثالثا:
رحلة الالجئين من سورياوالمتـواجـدين 
فـــي مـصـــر إلـى إيـطـــالـيا عبـر الــبـحــر 

األبيض المتوسط:

أن  إال  نهاياتها،  تُدرى  وال  بالمخاطر،  محفوفةٌ  رحلةٌ  أنها  من  الرغم  على 

الفلسطينيين من سوريا،  عدداً من الالجئين السوريين، وكثيراً من الالجئين 

والمتواجدين في مصر، عقدوا العزم على سلوك رحلة الموت، فهي بالنسبة 

لهم قد تعطيهم أمالً بالحياة في عالم ضّج بهم، وأغلق أبوابه دونهم، مع أن هذا 

للفلسطينيين، هو المسؤول عن تهجيرهم عن وطنهم أساساً،  بالنسبة  العالم، 

من خالل قرار التقسيم الذي اتخذته األمم المتحدة عام 1948، وهو المسؤول، 

بموجب القرار 194، عن تسهيل إعادتهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم 
االقتصادي واالجتماعي3.

 ،)UNHCR( وتشير سجالت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

إلى أن 6233 سوريا والجئاً فلسطينيا كانوا يعيشون في سوريا، وصلوا إلى 

إيطاليا على متن 63 قاربا منذ آب )أغسطس( الماضي فقط، مقارنة مع 350 

سوريا وصلوا إليها في عام 2012 بأكمله. وذكر الصليب األحمر اإليطالي، 

أنه وفقاً لبيانات رسمية من وزارة الداخلية اإليطالية، فقد وصل حوالي 9805 

 الجئ سوري )بما في ذلك الالجئين الفلسطينيين السوريين( إلى إيطاليا منذ 

1 كانون الثاني )يناير( وحتى 14 تشرين األول )أكتوبر( 2013.

3. See: United Nations, Palestine-progress Report of the United Nations Mediator.
    Par 11. 11 December 1948.
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وعلى الرغم من غرق العديد من القوارب في تلك الرحلة عبر البحر األبيض 

المتوسط، وعلى الرغم من المعاناة الهائلة التي يواجهها أولئك الالجئون في 

الفلسطينيين  الالجئين  مئات من  أن  كما سنبيّن، غير  بسالم،  حالة وصولهم 

والسوريين ما زالت تتوافد إلى إيطاليا، بحسب ما تفيد الباحثة في المرصد 

وصلوا  260 الجئاً  أحصت  إنها  قالت  والتي  حنين حسن،  األورومتوسطي 

بسبب  وذلك  أكتوبر(،  الثاني-  تشرين   23( واحد  يوم  في  فقط  إيطاليا  إلى 

االضطهاد والظروف القاهرة التي يعانون منها في سوريا ومصر.

الطريق  خارطة  إيطاليا،  إلى  الواصالت  إحدى  وهي  )س.ي(4،  السيدة  وتصف 

التي يسلكها الالجئون من مصر إلى إيطاليا عبر البحر، فتقول: »في اليوم المقرر 

بعضنا  فوق  الطحين  كأكياس  وتكدّسنا  في زوارق صغيرة،  البحر  للرحلة ركبنا 

البعض، وعبرنا البحر االقليمي المصري بعد مسيرة طويلة تخللها الخوف من أن 

يقبض علينا خفر السواحل المصري. انتقلنا بعدها في عرض البحر إلى سفينة أكبر 

حجما، ثم انتقلنا الحقاً ونحن في عرض البحر من السفينة إلى مركب آخر سيحملنا 

إلى الشواطئ االيطالية«.وتتابع: »عندما وصلنا إلى الشاطئ اإليطالي قمنا بتسليم 

أنفسنا ألول نقطة شرطة إيطالية. لقد كنا منهكين وجائعين تماماً وال نقوى على 

الوقوف أو السير خطوات نحو األمام، بعد رحلة رأينا الموت فيها مرات ومرات«.

وباإلضافة إلى خطر الموت الذي يواجهه هؤالء الالجئون الهاربون بسبب 

لرحلة  مهيئة  غير  وهي  يستقلونها  التي  المراكب  وبسبب  وأمواجه،  البحر 

كأن  أخرى،  مخاطر  يواجهون  أنهم  غير  مهولة،  وبأعداد  كتلك،  طويلة 

تقارير  تؤخذ هكذا  أن  وذلك خوفًا من  أسمائهم عالنية،  ذكر  الفلسطينيون من سوريا على  الالجئون  يتحّفظ   .4 
االتحاد  قوانين  أن  أوروبا، حيث  إلى دول  اللجوء حين توجههم  كإثباتات ضدهم تحول دون حصولهم على      
     األوروبي تلزم أول دولة أوروبية يصل الالجئ إليها بمنحه اللجوء، وال يمكن لهذا الالجئ أن يحصل على 
     اللجوء في دولة أخرى من دول أوروبا. وهؤالء الالجئون ال يريدون اللجوء إلى إيطاليا، بل إلى السويد، ولذا 

     فقد اعتذروا عن نشر أسمائهم. والمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان يحتفظ بخصوصيتهم.
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يهاجمهم قراصنة البحر، أو يتضوروا جوعاً بسبب نفاد الطعام والشراب في 

رحلة تستمر ألكثر من 10 أيام، أو أن تهاجمهم األمراض دون توفر العالج 

محمود  )سلمى  السيدة  وفاة  الميدانيون  باحثونا  سّجل  فقد  المناسب.  الصحي 

دّواه(، وهي من مخيم اليرموك بدمشق، بعد وصولها وزوجها وولديها إلى 

ل  شواطئ إيطاليا، وذلك إثر ارتطام رأسها في القارب أثناء الرحلة .كما ُسّجِ

بسوريا،  العائدين  مخيم  سكان  من  وهي  الشاعر(،  محمد  )نهاد  السيدة  وفاة 

وذلك بسبب إصابتها بأزمة ربو حادة أثناء تواجدها في الزورق وسط البحر، 

حيث لم يتمكن أحد من تقديم اإلسعافات األولية لها.

يقول )م ن(، أحد الناجين من أحد حوادث الغرق، وكان محتجزا لدى السلطات 

اإليطالية: »لقد تعرض بيتنا في مخيم اليرموك للقصف، حيث سقط صاروخ 

القصف،  ذلك  في  أختي  ابن  وقتل  به،  كبيراً  دماراً  أحدث  ما  منزلنا  على 

فأصبحنا مضطرين للهروب. ذهبنا إلى مصر، ومن هناك انطلقنا إلى إيطاليا. 

كانت الرحلة صعبة جداً حيث ال يوجد إال القليل من الطعام و الشراب. لقد 

معنا  الذي  الماء  نتقاسم  أن  إلى  الحال  بنا  ووصل  أيام.  البحر10  في  مكثنا 

للشرب بغطاء العلبة، كل شخص يشرب من الماء بمقدار غطاء العلبة فقط، 

وكان معنا أكثر من 100 طفل، لقد كانت مأساة حقا«.

وعلى صعيد آخر أكثر خطورة، سجلت العديد من حاالت انقالب القوارب 

قبالة السواحل االيطالية، ما أدى إلى غرق العديد من الالجئين، وعلى الرغم 

من تدخل خفر السواحل اإليطالي في العديد من الحاالت وإنقاذ الغرقى، غير 

أن اآلليات التي توفرها إيطاليا تعد غير كافية للتعامل مع هكذا حاالت، وهو 

األمر الذي أفرز تأخر وصول المساعدة في العديد من الحاالت، وهو ما يلقي 

بالمسؤولية ليس على إيطاليا وحدها، بل على دول االتحاد األوروبي، التي 
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ينبغي أن تتعاون فيما بينها إليجاد حل لهذه المشكلة، بموجب الواجب الملقى 

عاتقها من خالل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، والتي توجب عليها المحافظة على حق الحياة ألي 

إنسان يقع ضمن نطاق سلطتها.

 800 نحو  اإليطالي  السواحل  خفر  أنقذ  )سبتمبر(2013،  أيلول   15 ففي 

الجئ سوري في ثالثة مواقع مختلفة من السواحل، بعد أن تم رصد القارب 

هؤالء  ونقل  عاصفة،  بحرية  أجواء  في  البحر  عمق  في  يقلهم  كان  الذي 

من  يقرب  ما  إنقاذ  تم  وكذلك  إليطاليا،  الجنوبي  الساحل  إلى  المهاجرون 

500 مهاجر يوم 10 تشرين األول )أكتوبر( 2013.وتدخل خفر السواحل 

يقلهم  الذي كان  المركب  الالجئين عندما غرق  العديد من  اإليطالي إلنقاذ 

قرب جزيرة المبيدوزا اإليطالية في 11 تشرين األول )أكتوبر( 2013، 

ولكن تدخله كان متأخراً، ما أدى إلى غرق عدد كبير منهم. وأفادت مصادر 

تشرين   25 يوم  تدخل  اإليطالي  السواحل  أن خفر  في جزيرة المبيدوزا، 

والفلسطينيين  السوريين  الالجئين  من  مئات  عدة  إلنقاذ  )أكتوبر(  الثاني 

القادمين من السواحل الليبية، كانوا على متن مراكب بسيطة.

مهاجراً   360 عن  يقل  ال  ما  لقي  فقد  المراكب،  تلك  غرق  حاالت  عن  أما 

حتفهم يوم الخميس 3 تشرين األول )أكتوبر( 2013، معظمهم من اإلرتيريين 

والصوماليين، وذلك بعد اشتعال النار في الوقود داخل الزورق الذي كانوا 

يستقلّونه، والذي كان يحمل أكثر من 500 مهاجر، ما أدى إلى حالة من الذعر 

بينهم، دفعتهم إلى االندفاع ألحد جانبيه، ما تسبب في انقالبه على مسافة أقل 

من كيلومتر من شاطئ جزيرة المبيدوزا.



17

لقوا  شخص   500 من  أكثر  إن  ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة  وقالت 

خالل  المتوسط  األبيض  البحر  عبر  أوروبا  إلى  العبور  محاولة  في  حتفهم 

 20000-25000 بين  ما  أن  ر  تقدِّ المصادر  وأن  اآلن.  حتى   2013 عام 

الماضية5. سنة  ال20  خالل  المتوسط  األبيض  البحر  في  حتفهم   لقوا 

كارثة غرق القارب يوم 11 تشرين األول )أكتوبر(:

وتعد هذه الكارثة األحدث لحاالت غرق القوارب قبالة السواحل اإليطالية، 

يقل  يقل ما ال   ،2013 )أكتوبر(  11 تشرين األول  يوم  قارب  حيث غرق 

الالجئين  ومن  السوريين،  من  معظمهم  شرعي،  غير  مهاجر   400 عن 

عن  أسفر  ما  وحمص(،  اليرموك  مخيمي  )من  سوريا  في  الفلسطينيين 

في  المتبع  النظام  عوار  من  كثيراً  كشف  حادث  وهو  الوفيات.  عشرات 

التعامل مع هؤالء الالجئين وطالبي اللجوء.

وبحسب الشهادات التي جمعها باحثونا الميدانيون، فإن هؤالء الالجئين كانوا 

قد انطلقوا من مصر متوجهين نحو إيطاليا عبر البحر، وفي طريقهم حّطوا 

في ليبيا بشكل غير شرعي، بانتظار قارب آخر يقوده مهّربون، بحيث يقلونهم 

من ليبيا إلى إيطاليا، كما انضّم إلى هؤالء الالجئين عدد آخر من الالجئين 

الفلسطينيين الموجودين في ليبيا، والذين أرادوا الهرب من الواقع األمني غير 

المستقر فيها وخوفاً على حياتهم.

وهناك في ليبيا، تم التعرف على شخص يدعى »خالد األمازيغي«، بحسب ما 

يقول الناجون من الحادث، وهو من مدينة زوارة الليبية، واتفق معهم على أن 

5. Human Rights Watch, EU: Improve Migrant Rescue, Offer Refuge. OCTOBER  
    23, 2013.
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يقوم بتوصيلهم إلى إيطاليا بمبلغ 1300 دوالر للشخص الكبير، و 500 دوالر 

للطفل. ويتعاون مع المهرب خالد فريق من المهربين، يقومون بشراء مركب 

مهترء غير صالح للسفر الطويل بمبلغ بسيط، ويتفقون مع كابتن للمركب، 

غالباً ما يكون من تونس كما يقولون، وال يتمتع بالخبرة الكافية للتعامل مع 

العواصف أو المشاكل التقنية التي قد تعترضهم. ويتم ملء المركب بالركاب 

بشكل يزيد عن سعته عدة أضعاف لزيادة الربح المادي.

تم  أن  وبعد  إنهم  المرصد،  لفريق  بإفاداتهم  أدلوا  الذين  األشخاص  ويقول 

االتفاق على االنطالق في الرحلة مساء الخميس 10 تشرين األول )أكتوبر(، 

باتوا ليلتهم تلك داخل شقق سكنية في منطقة زوارة الليبية، وذلك بترتيب مع 

أطفال ناجون تم انتشالهم عىل يد خفر السواحل 

املالطية يف 11 أكتوبر 2013.)أسوشيتد برس(
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المهربين، وأفادوا بأن الشقة تتكون من ثالث غرف وصالة، ومع ذلك ُوضع 

في كل شقة أكثر من مائة شخص،وأُبلغوا بعدم فتح الشبابيك أو األبواب أو 

الليبية. ومن ثم  الصراخ داخل هذه الشقق، حتى ال ينكشف األمر للسلطات 

قاموا بنقلهم من خالل شاحنات كبيرة تستخدم لنقل اللحوم إلى منطقة قريبة من 

الشاطىء، ومن الشاطئ استقلوا مركباً مّطاطياً سار بهم لمدة عشر دقائق، ليتم 

نقلهم من جديد إلى المركب الكبير الذي أقلّهم إلى إيطاليا، والذي بدا متهالكاً 

وغير صالح لسفر كهذا. وبحسب ما يفيد الناجون استمرت عملية النقل هذه 

من الشاطىء إلى المركب ما يقارب الخمس ساعات، وكل ذلك بالطبع في 

غفلة من السلطات الليبية.

انطلق المركب حوالي الساعة العاشرة ليالً ممتلئاً عن بكرة أبيه ومتوجها الى مدينة 

تعرض  بساعتين  انطالقه  وبعد  أنه  كانت  المفاجأة  أن  غير  اإليطالية،  المبيدوزا 

للمالحقة من خالل قارب صغير يحمل علم األمازيغ وعلى سطحه ما يقارب من 7 

أشخاص يحملون أسلحة رشاشة »كالشنكوف«، وهم مجهولو الهوية حتى اآلن، 

ويعتقد أنهم من خفر السواحل الليبي - نفت ذلك السلطات الليبية فيما يؤكد من كان 

على متن القارب أنهم كذلك- أو أنهم عصابات لتهريب البشر.

وقام هؤالء بمطالبة قائد المركب بالعودة إلى زوارة وأطلقوا النار في الهواء 

وعلى الماء، وهنا قام قائد المركب الذي يقل المهاجرين بإدارة دفته للعودة، 

وأثناء ذلك تم االتصال بالمهرب »خالد األمازيغي« وإخباره بما حدث، والذي 

إلى  والتوجه  األوامر  الجنسية رفض  تونسي  المركب  قائد  من  بدوره طلب 

ايطاليا. وهنا قام قائد المركب بإدارة دفة المركب مرة أخرى باتجاه إيطاليا، 

المهاجم وعبر مكبرات الصوت  القارب  لتبدأ المالحقات والمناوشات، وقام 

بأنهم من خفر  المركب وأخبروهم  في  المهاجرين  بالمناداة على األشخاص 
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السواحل الليبي وأنه يجب عليهم العودة. وحين استمر القارب بالمسير رغم 

ذلك، أطلقوا النار على غرفة قائد المركب، وقاموابإلقاء براميل مياه مربوطة 

بقيت  ينجحوا  لم  وحين  إغراقه،  محاولين  المركب  حول  وااللتفاف  بحبال 

مالحقة المركب مستمرة وقاموا بإطالق النار على القارب ما أحدث ثقوباً فيه، 

وأصيب اثنان من طاقم القارب، إضافة إلى امرأتين وطفل من المهاجرين. 

واستمرت تلك المالحقة حتى الساعة الرابعة فجراً حيث خرج المركب من 

المياه اإلقليمية الليبية ودخل في المياه الدولية، وهناك عاد المركب المهاِجم 

المهاجرين عبر مكبرات الصوت أن مركبهم سيغرق  أدراجه بعد أن أخبر 

قريباً وأنهم سيموتون جميعاً. ومع ذلك استمروا بالمسير.

اإليطالية، وبسبب  إلى جزيرة المبيدوزا  الوصول  القارب من  اقتراب  ومع 

تسرب الماء إلى داخله، بدأت األمواج تجرفه تجاه مالطا. وهناك قام القبطان 

المياه  في  أنهم  أبلغتهم  التي  اإليطالية،  السلطات  إلى  استغاثة  نداء  بإرسال 

بالسلطات  باالتصال  القارب  طاقم  فقام  التدخل.  تستطيع  ال  وأنها  المالطية 

المالطية، التي أبلغتهم أنها ال تتوفر على اإلمكانيات الكافية إلنقاذهم. وهناك 

عاد القبطان لالتصال بالسلطات اإليطالية، التي لبّت نداء االستغاثة أخيراً، 

وأبلغتهم أنها تحتاج إلى 40 دقيقة للوصول، غير أن القارب بدأ بالغرق فقط 

بعد 20 دقيقة من ذلك االتصال.

ارتدى من يملك من الركاب سترات النجاة سترته انتظارا لوصول قوات االنقاذ، 

ومعظمهم كانوا ال يملكونها، وتفرقوا في البحر. وحين وصلت القوات اإليطالية 

إضافة إلى طواقم مالطية بعد 20 دقيقة من غرق القارب، كان عدد كبير منهم قد 

توزع في البحر وأصبح الحقاً في عداد الغرقى والمفقودين. واستمرت عمليات 

اإلنقاذ 4 ساعات، فيما توّزع من نجا من الركاب على عدة أماكن، عددٌ منهم في 
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إيطاليا، والعدد األكبر في مالطا، وهو ما أدى ذلك إلى تشتت العديد من العائالت 

اآلن، وعدم قدرتها على التواصل أو االلتقاء ببعضها بعضاً.

وتفيد اإلحصاءات التي تمكن فريق المرصد األورومتوسطي الموفد إلى كل 

من إيطاليا ومالطا من جمعها، ومن خالل الزيارات الرسمية والتواصل ما 

أن  القارب،  ذلك  متن  على  كانوا  الذين  الالجئين  تواجد  أماكن  مختلف  بين 

الغرق كان ال يقل عن أربعمئة شخص،وأن  القارب قبل  الركاب على  عدد 

أعداد الناجين الموثّقين تقدّر ب233 شخصاً )157 شخصاً في مالطا، و76 

أعداد  أن  يعني  ما  فقط،  36 جثة  فهو  الموثقة  الجثث  أما عدد  إيطاليا(،  في 

المفقودين في البحر تصل إلى 157 مفقوداً أو يزيد.

وقد  الليبي  املركب  غرق  حادثة  من  الناجني  أحد 

أفراد أرسته بباقي  وجد طفلته فيام ال يعرف ما حّل 
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»حتى اللحظة لم يتم التعرف على كل أسماء الضحايا«، تقول حنين حسن، 

الباحثة في المرصد األورومتوسطي في إيطاليا؛ وتضيف: »هناك اشكاليات 

كثيرة في التعرف على بعضهم، األمر األكثر تعقيدا انه ال يوجد رقم دقيق 

لعدد من كانوا على القارب حتى اآلن«.

وهنا سنلقي الضوء على ثالثة مفاصل، يظهر فيها الخلل في تعامل 
السلطات مع هذه الحادثة:

1. تأخر عمليات اإلنقاذ:

الحادث، ومن  تبيّن من خالل هذا  السلطات اإليطالية والمالطية، كما  إن  حيث 

تبحثان عن أمهام املفقودة وسط أعداد الناجني
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الالجئين  إنقاذ  في  أحياناً  تتلكأ  أخرى،  في حوادث  توثيقها  تم  خالل مالحظات 

الذين يكونون بحاجة إلى الحماية في عرض البحر. ويعود السبب في ذلك بشكل 

أساس، إلى عدم رغبة تلك السلطات، ال سيما السلطات اإليطالية، في استقبال 

المزيد من الالجئين، لعدم وجود قدرة استيعابية لديها على استقبال المزيد منهم، 

كما تقول، وتقاعس دول االتحاد األوروبي عن القيام بدورها في حمل جزء من 

العبء عن إيطاليا أو تقديم المزيد من المساعدات المالية لها، هذا في ظل أن نظام 

»دبلن«، والذي يمثل االتفاقية األوروبية للتعامل مع الالجئين، يلقي بالعبء في 

التعامل مع الالجئ على أول دولة من دول أوروبا تستقبله، وهو ما يجعل العبء 

على دول بعينها، كإيطاليا واليونان ومالطا، كبيراً وأكثر مما تحتمله.

مراقبة  كنظام  المشكالت،  لهذه  الحلول  من  عدد  اقتراح  من  الرغم  وعلى 

الدعم  وتقديم  قريباً،  العملي  مجراه  سيأخذ  والذي   )EUROSUR( الحدود 

اإلضافي لوكالة فرانتكس )Frontex( لتحسين السيطرة على الحدود، غير 

أن األمور ما زالت ترواح مكانها، بسبب أن دول االتحاد األوروبي، وإيطاليا 

مع  يتالءم  بما  بالالجئين  الخاصة  قوانينها  تعديل  في  تتلكأ  زالت  ما  منها، 

استقبال المزيد من األعداد المتصاعدة منهم، وبما يتوافق مع التزامات تلك 

الدول بموجب اتفاقية الالجئين لعام )1951(. حيث أن دول االتحاد األوروبي 

ما زالت تضع االعتبار األمني فوق اعتبار الحياة وإنقاذ األوراح، وتقيّد سبل 

الهجرة الشرعية إليها إلى أبعد حد، وهو ما يؤدي بالالجئين إلى سلوك طرق 

أكثر خطورة للوصول إلى دول أوروبا كالجئين غير شرعيين، بدالً من أن 

تُفتح لهم أبواب الهجرة الشرعية بشكل أوسع. وهكذا؛ “يستمر المهاجرون في 

السقوط ضحايا لمجموعة معقدة من السياسات التي تمكن الدول من االلتفاف 

حول مسؤولياتها وتزيد المخاطر عليهم”6.
االتحاد  يفيق  أن  األوان  آن  هل  المبيدوسا:  عند  المأساوي  القارب  غرق  اإلنسان؛  لحقوق  الدولية  الفدرالية   .6 

    األوروبي؟ 9/10/2013. 
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ويالحظ من خالل هذه الحادثة أيضاً، أن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

ما زالت تفتقر آلليات تنسيقية مجدية للتعاون في عمليات اإلنقاذ والبحث عن 

المفقودين، ما يجعل قرارتها مرتبكة إزاء أي عملية إنقاذ بحري. وما يزيد الطين 

بلة أن القوانين المحلية لتلك الدول تعتبر أن قيام أي مركب أو سفينة خاصة بتقديم 

المساعدة لمركب يقل مهاجرين غير شرعيين نوعاً من المساعدة والتحريض 

على الهجرة غير الشرعية، وهو ما يعدّ فعالً مجّرماً، حتى لو انطوى ذلك على 

ضرورة مطلقة كإنقاذ حياة اآلخرين. وهو ما يؤدي إلى امتناع أصحاب القوارب 

الشرعيين. غير  المهاجرين  لهؤالء  مساعدة  أي  تقديم  عن  الخاصة   والسفن 

جثث لالجئني تم انتشالها عىل يد خفر السواحل املالطية

يف 11 أكتوبر 2013 )أسوشيتد برس(
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2. التعامل مع الموتى ودفنهم:

قبله  الذي غرق  الذي غرق يوم 11/10، والقارب  القارب  ففيما يتعلق بهذا 

من  العديد  هناك  أن  نجد  الضحايا،  من  كبيراً  عدداً  خلّفا  واللذين  بأسبوع، 

األخطاء التي حدثت وتعدّ مخاِلفة لحقوق اإلنسان.

فبحسب ما تنقله الباحثة في المرصد األورومتوسطي حنين حسن، فإن عدد 

من تم تشخيصهم في مستشفى )أغريجيتنو( اإليطالي، من ضحايا حادثة غرق 

المركب يوم 11 تشرين األول )أكتوبر(، هو 21 شخصاً )14 امرأة و4 اطفال 

و3 رجال(. فيما يصعب تشخيص العديد من الجثث بسبب أنها مشوهة.

وتضيف: »تواصلنا مع عائالت الضحايا، بعضها هنا في إيطاليا واآلخرون 

من الناجين في مالطا، أو ما زالوا في سوريا، وأبلغناهم باألخبار المحزنة. 

الحكومة اإليطالية يمكن أن تعطي الجثث والممتلكات الخاصة بها للعائالت 

فقط إذا كانت موجودة في إيطاليا، والذي ليس هو الحال في العديد من الحاالت 

هنا، لذلك سيتم دفن معظم الجثث في مقابر المجهولين«.

تصوير  على  التوافق  تم  اإليطالي  األحمر  الصليب  مع  التواصل  وعقب 

يتم  وأن  بعدها.  دفنهم  ثم  اإليطالية،  السلطات  لدى  المتواجدين  الضحايا 

عرض تصوير تفصيلي للضحايا على الناجين في مالطا بشكل فردي. فيما 

هناك العديد من الضحايا تعيش عائالتهم في سوريا ولم يتلقوا أي ملعومات 

عن وفاتهم بعد. وكان قد تم االحتفاظ بأجسادالضحايا لعدة أيام، إال أنه لم 

يعد باإلمكان اإلبقاء عليها أكثر من ذلك.

والمشكلة التي برزت هنا كانت أن تصوير الجثث لوحده لن يكون كافياً للتعرف 
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تشوهت  قد  كانت  الضحايا  العديد من  أن  ذلك  األهالي،  قبل  من  عليها الحقاً 

فيما  معالمهم.  من  كثيراً  تخفي  والصور  الوقت،  الغرق ومضي  بفعل  جثثهم 

رفضت السلطات االيطالية أخذ عينات DNA ألولئك الضحايا المجهولين.

وقد أقيمت مراسم دفن ل )374( ضحية من ضحايا السفينتين اللتين غرقتا 

يومي 3 و 11تشرين االول )أكتوبر( 2013،يوم اإلثنين 21 من نفس الشهر، 

التوابيت،  ترقيم  تم  ليون(.حيث  )سان  ميناء  من  بالقرب  )أغريجيتنو(  في 

ووضعت صورة للجثة مع كل رقم،ثم دفنوا في مقابر مختلفة في )آغريجيتنو( 

دفن جثامني 3 غرقى مجهويل 

كنيسة  مقربة  يف  الهوية 

صقلية جزيرة  يف  كاثوليكية 

و)كاناكيتا( و)وكالتينسيتا( و)مازارين( و)بيتراليا سوتانا(. وذلك في حضور 

ممثلين عن الحكومة والمؤسسات اإليطالية، فيما حضر المراسم عدد محدود 

وصوماليون  وسوريون  فلسطينيون  بينهم  من  الضحايا،  بعض  أسر  من 

وإريتريون. والمؤسف هنا أن العديد من أهالي الضحايا من الناجين من حادثة 

غرق السفينة والذين تم إنقاذهم إلى مالطا أو إلى جزيرة المبيدوزا اإليطالية لم 

يستطيعوا المشاركة في دفن ذويهم أو أبنائهم بسبب أنهم ال يحملون أي جنسية 

وال يستطيعون االنتقال إلى أي مكان.
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فتم  للضحايا،  إقامة جنازة رسمية  في  ترددت  قد  اإليطالية  الحكومة  وكانت 

دفنهم على عجل ومن دون الطقوس الدينية الخاصة بهم. وتم تقديم احتجاج 

الضحايا  أقارب  من  وعدد  األورومتوسطي  المرصد  قبل  من  ذلك  على 

-ومعظمهم قَِدم من السويد والنرويج- وجرت المطالبة بإعادة دفنهم.

أما في مالطا؛ والتي تم نقل 5 جثث إليها )تم التعرف على ثالث جثث من الخمسة: 

الدهشة، وطفلين  أحمد  الفلسطينية ريم  الالجئة  وهي  26 عاماً  العمر  تبلغ من  فتاة 

آخرين: علي يونس وعمره خمس سنوات، والطفلة شهد يونس وعمرها 3 سنوات(. 

األخريتان  الجثتان  بقيت  فيما  مالطا.  في  اإلسالمية  المقبرة  في  الموتى  دفن  تم  فقد 

لطفلين ما زاال مجهولي الهوية حتى اللحظة، ويُعتقد بأن عائلتيهما من المفقودين.

3. التعامل مع المفقودين:

لقد نجم عن حادثة غرق القارب يوم 11 تشرين األول )أكتوبر( وجود عدد 

كبير من المفقودين، يفوق بكثير أعداد الجثث التي تم إحصاؤها حتى اآلن، 

أعداد  إن  تقول  التقديرات  فإن  فقط،  جثة   36 الموثقة  الجثث  عدد  بلغ  ففيما 

المفقودين في البحر تصل إلى 157 مفقوداً على األقل، وما زالت جثث هؤالء 

موجودة في حطام السفينة الليبية الغارقة قبالة السواحل اإليطالية، رغم مرور 

ما يزيد على 3 أسابيع منذ وقوع الحادث.

ال  أنهم  األورومتوسطي؛  المرصد  التقاهم  الذين  الناجين  من  الكثيرون  وذكر 

كانوا  إذا  يعرفون  وال  القارب،  في  معهم  كانوا  الذين  أقاربهم  عن  شيئاً  يعلمون 

أحياء أم ال. يقول أحدهم: »لقد فقدت 9 أفراد من عائلتي وهم في قائمة المفقودين، 

وال أعلم عنهم شيئاً حتى اآلن«.
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متر،   700 يتجاوز  عمق  في  غرقت  السفينة  فإن  اإليطالية،  السلطات  وبحسب 

وهو ما يعني صعوبة في انتشال الجثامين للتعرف على الوفيات، وتكاليف تقدّرها 

السلطات اإليطالية بحدود 30 مليون يورو، ولهذا السبب توقفت عمليات البحث.

وقالت السلطات المالطية إن عدد الوفيات النهائي قد يصل إلى 200، حيث 

يفترض -بحسبها- أن أكثر من 100 جثة تتواجد في حطام السفينة في البحر. 

لتلك  االنتشال  عملية  في  تتلكأ  زالت  ما  المعنية  الدول  أن  الواضح  أن  غير 

الجثث، بسبب التكلفة العالية لذلك حسب قولها.

المالطية  الخارجية  وزارة  من  بمسؤولين  األورومتوسطي  وفد  التقى  وقد 

رفع  موضوع  وطرح   ،)UNHCR( الالجئين  لشؤون  العليا  والمفوضية 

السفينة الغارقة وانتشال الجثث، غير أن األمر بقي عالقاً بحجة التكلفة العالية 

يمكن  وال  األوروبي،  االتحاد  مساعدة  إلى  يحتاج  ذلك  إن  لنا  وقيل  لذلك، 

لمالطا وحدها القيام بهذا الجهد.

ومن المهم اإلشارة إلى أن للوصول إلى القارب الغارق أهمية كبيرة، ليس 

فقط النتشال الجثث ألولئك الالجئين الذين ابتلعهم البحر، وليس فقط من أجل 

حق عائالتهم بمعرفة مصير أبنائهم، بل وأيضاً ألن جسم القارب نفسه سيشكل 

دليالً مهماً فيما يتعلق بتحديد المسؤول عن حادثة إطالق النار على المركب 

ما أدى لتلك الجريمة الكارثية، التي أسفرت حتى اآلن عن هذا العدد الضخم 

من الضحايا والمفقودين، بما يمّهد لتقديمه للعدالة.

وقد أخبرنا أحد الناجين من الحادث، وقد فقد زوجته واثنين من أطفاله، أنه 

با ليبياً وقال له إنك المسؤول عن وفاة ما ال يقل عن ٢٠٠ الجىء  هاتف مهّرِ

المهرب:  فأجابه  البحر.  عرض  في  غرقاً  ماتوا  سوري  وفلسطيني  سوري 
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فإن  وبالتأكيد  البحر«.  في  نرميك  أن  مقابل  منك،  المال  نأخذ  نحن  »نعم، 

الشعور بالقدرة على الهروب من العقاب، هو الدافع وراء هكذا كلمات.

ومما يّصعب التعامل مع الموقف، عدم وجود شفافية في الكشف عن أعداد 

الجثث ودفن الضحايا، حيث معظم األرقام السابق ذكرها هي من إحصاء 

السلطات  تعاونت  وفيما  ومالطا.  إيطاليا  في  للمرصد  الميداني  الفريق 

المالطية في الكشف عن بعض األرقام المتعلقة بالحادث، تتعامل السلطات 

هي  اإليطالية  المخابرات  فإن  وبالتالي  أمني،  كشأًن  الحدث  مع  اإليطالية 

صاحبة القرار والمتابعة، كون الالجئين دخلوا بصورة غير شرعية حسب 

عن  معلومات  إعطاء  ترفض  اإليطالية  المخابرات  فإن  وبالتالي  قولها. 

الالجئين وأعداد الغرقى أو أية تفاصيل أخرى. وتعد الجهة الوحيدة التي 

يمكن لها أن تطلع على هكذا معلومات هي السفارة الفلسطينية في إيطاليا، 

والتي كان أول وصول لمندوبها في إيطاليا بعد 10 أيام من الحادث. ولم 

يمكث في المكان سوى أقل من يوم واحد.
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 رابعا: 
تعامل السلطات اإليطالية مع الالجئين 

بعد وصولهم إلى إيطاليا:

إذا كان الالجئ السوري، والالجئ الفلسطيني من سوريا، محظوظاً في رحلته 

إلى إيطاليا  فليبيا، فإنه سيصل أخيراً  الخطيرة تلك، بدءاً من سوريا فمصر 

تعاني  فإيطاليا  المشكلة،  نهاية  يعني  ال  هناك  إلى  الوصول  أن  غير  بسالم. 

الالجئين  استقبال  على  االستيعابية  قدرتها  أن  في  تتمثل  إشكالية  من  ابتداًء 

محدودة جداً، وهي ال تملك بنية تحتية يمكن التعويل عليها في استقبال الالجئين 

والتعامل معهم. وفي حالة قدّم الشخص لها طلباً للجوء، فإن األمر سيستغرق 

مدة طويلة قد تصل إلى عدة سنوات حتى يحصل على وضع الالجئ وحقوقه.

تقديم طلب لجوء  إيطاليا بهدف  إلى  ولذلك، فإن هؤالء الالجئين ال يصلون 

االنتقال  وبهدف  المصرية،  األراضي  على  نقطة  أقرب  باعتبارها  بل  فيها، 

منها إلى السويد لطلب اللجوء هناك، حيث اإلجراءات أيسر، والمدة الزمنية 

للحصول على وضعية الالجئ أقصر، وضمانة الحصول عليها أعلى، عدا 

عن وجود العديد منهم لهم أقارب سبقوهم إلى السويد. 

األوروبي،  االتحاد  قوانين  أن  هنا، حيث  أخرى  يواجهون مشكلة  أنهم  غير 

وإيطاليا جزء منه، تلزم أول دولة من دول االتحاد األوروبي يصل إليها طالب 

اللجوء بأخذ بصماته، بحيث تكون هي المسؤولة عن منحه وضع الالجئ، 

وبحيث ال يمكن لهذا الالجئ التقدم بعدها بطلب لجوء في دولة أخرى من دول 

االتحاد األوروبي. وهو ما أوقع هؤالء الالجئين بين نارين؛ أنهم لو تقدموا 

بطلب اللجوء في إيطاليا فهم يعلمون أنهم لن يحصلوا على وضعية الالجئ 
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أخرى  جهة  من  وأنهم  جداً،  طويلة  مدة  بعد  عليها  يحصلون  ربما  أو  فيها 

ملزمون بموجب قوانين االتحاد األوروبي )اتفاقية دبلن2( بتقديم طلب اللجوء 

في أول دولة من دول االتحاد األوروبي يصلون إليها، وهي هنا إيطاليا.

هؤالء  أن  إيطاليا  إلى  الموفدة  األورومتوسطي  المرصد  طواقم  أفادت  وقد 

في مخيمات  احتجازهم  يتم  البحر،  إيطاليا عبر  إلى  يقدمون  الذين  الالجئين 

بمجرد وصولهم. ثم تطلب منهم السلطات اإليطالية تزويدهم بالبصمة الخاصة 

بكل منهم، وذلك بناًء على التزامات إيطاليا بموجب اتفاقية »دبلن2«، والتي 

يجب على مصلحة الهجرة اإليطالية بموجبها أن تقوم بأخذ بصمات األصابع 

هذه  تُرسل  ثم  عاماً.   14 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  اللجوء  طالبي  لجميع 

البصمات إلى قاعدة بيانات مشتركة بين دول االتحاد األوروبي. وعليه؛ فإن 

أي دولة من دول االتحاد يتم تقديم طلب لجوء إليها تقوم أوال بفحص بصمات 

طالب اللجوء للتأكد من أنه لم يقم بتسليم بصماته في بلد آخر من بلدان االتحاد 

االوروبي، فإذا تبيّن أن الشخص قد تقدم بطلب لجوء في بلد آخر، فإن هذه 

الدولة تقوم بترحيله إلى تلك الدولة التي استلمت بصماته.

إنما  ذكرنا،  كما  إيطاليا،  إلى  وصلوا  الذين  الالجئين  هؤالء  معظم  وألن 

وصلوا إليها كممر طريق إلى السويد، وليس كطالبي لجوء، فإنهم يرفضون 

أن تقوم السلطات اإليطالية بأخذ بصماتهم، خوفاً من رفض طلبهم باللجوء 

يواجهها  التي  األكبر  إليها.والمشكلة  لجوء  طلب  يقدّمون  حينما  السويد  في 

هؤالء الالجئون، هي أن عدم رغبتهم بتقديم طلب لجوء إلى إيطاليا ينبع من 

شكوك محقّة حول نظام منح اللجوء في إيطاليا، والذي يعاني من إشكاليات 

عديدة، حيث تأخذ إجراءات منح اللجوء وقتاً طويال جداً قد يصل إلى سنوات، 

وال توفر السلطات اإليطالية لهم اإلقامة المناسبة وال تغطيهم صّحياً وتنتهك 
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حقوقهم األساسية باستمرار، بل إن البنية التحتية في إيطاليا غير مجهزة أصالً 

الستقبال أو التعامل مع أعداد ولو معقولة من الالجئين وطالبي اللجوء، وهي 

ربما بالكاد تستطيع التعامل مع 5000 الجئ فقط سنويا7ً.

الدرجة  أقارب من  أفادوا بأن لهم  يضاف إلى ذلك، أن عدداً من هؤالء األفراد 

من  منعهم  فإن  ولذا  فيها،  اللجوء  على  وحصلوا  السويد  إلى  سبقوهم  االولى 

الوصول إلى السويد وإجبارهم على التبصيم في إيطاليا قد يمثل تفريقاً بينهم وبين 

عائالتهم. وهو ما يمكن عده مخالفة لمبادئ اتفاقية )دبلن2(، والتي نصت على أن 

مصلحة القاصر يجب أن تؤخذ في االعتبار في التعامل مع طلبات اللجوء، وأن 

هناك أولوية ألن يكون أفراد األسرة معاً في نفس الدولة8.

التعامل  إلى  اإليطالية  بالسلطات  ببصماتهم  اإلدالء  الالجئين  دفع رفض  وقد 

معهم بالقوة، بل واستخدام القوة المفرطة في بعض األحيان، من أجل إجبارهم 

على إعطاء تلك البصمات. وُسجلت العديد من حاالت االعتداء عليهم بالضرب.

وهناك امرأة ُكسر فّكها بسبب المعاملة القاسية من قبل السلطات اإليطالية.

إلى  السلطات اإليطالية معهم: »لقد وصلنا  يقول الالجئ محمد حول تعامل 

فتلقّانا  الثامنة صباحا،  الساعة  21\9\2013،في  السبت  إيطاليا يوم  شواطئ 

حيث  )دورتابالو(،  يسمى  مكان  إلى  واصطحبنا  اإليطالي،  السواحل  خفر 

تم  العاشرة  الساعة  حدود  وفي  الساخن.  والشراب  اإلفطار  وجبة  لنا  مت  قُدِّ

اقتيادنا إلى مكان آخر يبعد عنه حوالي ساعة، يسمى )دوتشيليو(، والذي بدا 

7.  See: SPIEGEL ONLINE, Fortress Europe: How the EU Turns Its Back on Refu
     gees. October 09, 2013.

8. Dublin II Regulation, Europa, Summaries of EU legislation. asylum and immigration.
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كالمعتقل الكبير الذي تحيط به األسوار الحديدية والبوابات الكهربائية. وعندما 

باللجوء  الخاصة  والبصمة  البيانات  بأخذ  للقيام  اإليطالية  الشرطة  حضرت 

وإنما  إيطاليا  تكن  لم  وجهتهم  ألن  البصمة  يعطوا  أن  بدايةً  الجميع  رفض 

السويد، إال أن التعاطي معهم كان خارج التوقعات« ويضيف: »لقد تعرضت 

للضرب الشديد عندما أحاط بي أربعة عناصر وقاموا بتكميم فمي حتى كدت 

أختنق، وأخذوا بصمتي عنوة عني«.ويتابع: »لم يكن هناك أي اعتبار المرأة 

أو طفل أو شيخ، فقد قاموا بكشف غطاء الرأس الذي ترتديه خالتي )الحجاب( 

البالغة من العمر خمسين عاماً، وضربوها ضرباً مبرحاً أدى إلى كسر أسنانها 

األمامية السفلية«. ويختم محمد كالمه بالقول: »لقد تعرض كل من رفض أن 

يبصم للضرب واإلهانة التي لم يتعرض لها سابقاً في حياته«.

مركز إيواء الالجئني غري الرشعيني يف إيطاليا
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بمدينة  )بودزالو(  ميناء  في  الشرطة  قامت  كيف  »أسامة«  الالجئ  ويروي 

)داكوازا( اإليطالية بإجبار المهاجرين من السوريين والفلسطينين السوريين 

الذين وصلوا إلى هناك على التبصيم، فيقول: »لقد شاهدت بعيني كيف اعتدى 

األمن اإليطالي بالضرب على الفلسطينية السورية السيدة )م غ(، من مخيم 

لها  يقدموا  ولم  أرضاً  طرحوها  السادس.حيث  بالشهر  حامل  وهي  درعا، 

اإلسعافات الالزمة. كما إنني شاهدت الطفل )عمر الشعار( عندما سقط من 

يد والده وأصيب بجرح في رأسه، وذلك حين حاولت السلطات اإليطالية أخذ 

بصمتهم عنوة عنهم«.

فتقول:  اإليطالية،  )كاتانيا(  مدينة  إلى  دخولها  قصة  )أ.ع(  السيدة  تروي  فيما 

على  وجلسنا  ليالً،  الرابعة  بحدود  كاليزارو(  )بول  ملعب  إلى  وصلنا  »لقد 

بتأجيله  لهم  رجائنا  من  الرغم  على  الطبي،  الفحص  بانتظار  الملعب  كراسي 

حتى الصباح. إال أن السلطات االيطالية قد أصرت على إجرائه مباشرة.  لقد 

قسمونا إلى مجموعات وقاموا بالتحقيق مع المجموعة األولى وأجبروها على 

وضع البصمة بعد ضرب عدد من الشباب، وهناك امرأة ُكسرت أصابعها ألنها 

التحقيق،  إلى  الدخول  إلى رفض  المجموعات  ببقية  التبصيم. ما حدا  رفضت 

األمن  وحاول  أيام،  عشرة  من  ألكثر  استمر  الملعب  داخل  اعتصاماً  وبدؤوا 

اإليطالي فضه عدة مرات.وتخللت فترة وجودنا العديد من حاالت الفرار خارج 

الملعب، حيث تمارض بعض الالجئين وهربوا بواسطة سيارة اإلسعاف، وقفز 

ضاً نفسه للخطر«. البعض من مكان شاهق إلى خارج الملعب معّرِ

قبضة  يهربون من  الذين  الالجئون  أولئك  يواجهها  التي  المشكلة  وتتفاقم 

مأوى  بال  يصبحون  حيث  ببصماتهم،  يدلون  وال  اإليطالية  السلطات 

بأنهم  إلغرائهم  محتالون  ومجرمون  المهّربون  إليهم  ويتوجه  طعام.  أو 
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قادرون على إيصالهم للسويد مقابل مبلغ 1000 يورو )تكلفة هكذا رحلة 

400 يورو(. في حين أنهم ال يملكون إال القليل جداً من المال، ومعظمهم 

فقد كل ما يملك من مال وحقائب عند غرق القارب الذي كان يقلّه.

وقد رصد موفدو األورومتوسطي في إيطاليا أعداداً كبيرة من هؤالء الالجئين 

بين  أن من  المرصد  أو حتى طعام. والحظ فريق  وهم بال مسكن أو مأوى 

النساء  وحتى  والنساء  ذلك األطفال  ويشمل  العائالت،  عشرات  الالجئين 

العوز والخوف  يعانون  الخاصة، وهم  الحوامل واألطفال ذوي االحتياجات 

والجوع والتعب واإلرهاق، وحتى البحث عن مفقودين لهم.

كما يعاني هؤالء الالجئون، سواء ممن لم يدلي ببصمته، وبالتالي وجوده في 

من  الخروج  يستطيع  وبالتالي ال  ببصمته،  أدلى  من  أو  إيطاليا غير شرعي، 

إيطاليا، من مشكلة عدم القدرة على االلتقاء بعائالتهم ممن تم إنقاذهم إلى مالطا. 

فعلى سبيل المثال، السيد حسن موسى، 55عاماً “الجئ فلسطيني من سوريا”، 

الذي  القارب  انقلب  البحر عندما  ابنه وحفيده في  فقد زوجته وابنته وزوجة 

كانوا يستقلونه يوم 11 تشرين األول )أكتوبر(، وهو اآلن موجود في كاتانيا 

بإيطاليا، فيما أحمد؛ ابنه الوحيد الذي بقي من أفراد األسرة ونجا من مأساة 

السيد حسن وابنه أحمد  الغرق، موجود في مالطا. وبالنظر إلى أن كال من 

تقف  السهولة، حيث  بتلك  ليس  أمر جمع شملهما  فإن  الجنسية،  من عديمي 

السياسات األوروبية في التعامل مع الالجئين حائالً أمام ذلك، وإجراءات من 

هذا النوع قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات.

في  شديدة  وآالم  الضغط  من  يعاني  والذي  موسى،  السيد حسن  ويذكر 

الرجلين وتقيح وانتفاخ، أنه لم يستطع الذهاب إلى المشافي في إيطاليا، 
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كون وجوده فيها غير شرعي ألنه لم يبصم، كما أنه ال يستطيع حتى تلقّي 

األموال من أهله، كون إقامته في إيطاليا غير شرعية وبالتالي ال يملك 

أي بطاقة بنكية أو مصرفية.

 خامسا: 
تعامل السلطات المالطية مع الالجئين 

بعد إنقاذهم إلى مالطا:

11 تشرين  القارب يوم  الناجين من حادثة غرق  لقد ذكرنا في موضع سابق أن 

كّلٍ من  تدخل  إيطاليا ومالطا، وذلك من خالل  توّزعوا على  قد  )أكتوبر(  األول 

القوات البحرية اإليطالية والمالطية إلنقاذهم حين غرق  القارب في عرض البحر، 

وتفيد اإلحصاءات أن عدد هؤالء الذي تم إنقاذهم إلى مالطا هو 157 شخصاً.

الالجئين  هؤالء  بزيارة  األورومتوسطي  المرصد  من  ميداني  وفد  قام  وقد 

لهم  خصصته  والذي  حالياً  فيه  يقيمون  الذي  المخيم  في  اللجوء  وطالبي 

تقع في  نائية  المالطية ويقع في منطقة )Hal Far(، وهي منطقة  السلطات 

أقصى جنوب مالطا بالقرب من المطار.

ويفيد بعض الناجين في مالطا أن السلطات المالطية قامت باعتقالهم فور 

السجن  إلى  الشباب  من  عدد  أخذ  وتم  المالطية،  األراضي  إلى  وصولهم 

الفحوصات  وعمل  معهم  التحقيق  وبعد  ايام،  أربعة  لمدة  بالحديد  مكبلين 

الالزمة لهم تم إخالء سبيلهم وتوزيعهم على خيام اللجوء.

وذكر الالجئون وطالبو اللجوء في المخيم أنهم كانوا قد مكثوا أول وصولهم 

في مكان آخر كان شبيهاً بالسجن حسب وصفهم، إال أنهم قاموا باإلضراب عن 
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الطعام، فاضطرت السلطات المالطية إلى نقلهم بعد 5 أيام إلى هذا المخيم الذي 

يقيمون فيه حالياً. وقد لوحظ وجود مخيم آخر في المنطقة، يضم عدداً آخر من 

طالبي اللجوء من إفريقيا، فيما أغلب المتواجدين في هذا المخيم هم من الناجين 

من حادثة غرق المركب يوم 11 أكتوبر، وهم من السوريين أو الفلسطينيين 

قرابة ال100 شخص، حيث كانوا عند وصولهم  من سوريا، وعددهم حالياً 

157 شخصاً، ولكن يبدو -بحسب ما أفاد به الموجودون في المخيم- أن حوالي 

باتجاه  المالطية  األراضي  وتركوا  الخروج  من  تمكنوا  قد  منهم  شخصاً   57

الدول األوروبية األخرى. ويوجد في هذا المخيم أيضاً عدد قليل من األفارقة.

مالطا  في  اللجوء  وطالبو  الالجئون  فيه  يتواجد  الذي  المكان  طبيعة 
حالياً والخدمات المقدمة لهم:

وبحسب ما أفاد فريق المرصد األورومتوسطي الذي زار المكان، لوحظ أن 

المكان الذي يقيم فيه الالجئون حالياً بتنظيم من السلطات المالطية يفتقر لكثير 

السلطات  أن  المكان  في  اللجوء  وطالبو  الالجئون  أفاد  وقد  التجهيزات،  من 

 3 لهم  تقدّم  كانت  األزمة، حيث  بداية  في  معهم  تعاوناً  أكثر  كانت  المالطية 

شخصية  تعريف  وثيقة 

أصدرتها السلطات املالطية 

لالجئني
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وجبات يومياً، وتوفر لهم الرعاية الصحية الجيدة. إال أن ذلك قد توقف بشكل 

كبير بعد أسبوع واحد فقط من وصولهم إلى األراضي المالطية.

نرشة تعريفية بحقوق والتزامات الالجئ وزّعتها السلطات 

املالطية عىل طالبي اللجوء

وكانت وزارة العدل والشؤون الداخلية المالطية قامت بتوزيع نشرة باللغة العربية 

على الالجئين وطالبي اللجوء من السوريين وفلسطينيي سوريا، تضمنت توضيحاً 

للحقوق وااللتزامات الخاصة بهم بموجب القانون المالطي واالتفاقيات الدولية ذات 

العالقة. النشرة أكدت على حق هؤالء في السكن والعيش في ظروف مناسبة مع 

في  النساء  الصحية، وعلى حق  المتطلبات  السكن  يلبي  وأن  اكتظاظ،  عدم وجود 

النشرة أن لكل  تلبي حاجتهن كنساء. كما ذكرت  آمنة وسالمة  بيئة  تتوفر لهن  أن 

الجئ أو طالب لجوء الحق في الطعام المغذي والمتنوع،ومشاهدة التلفاز ومطالعة 

الصحف، ويحق له االستحمام واالغتسال بشكل منتظم، وفي المجال الصحي يحق 

له أن يحصل على كافة الخدمات الطبية التي يحصل عليها المواطن المالطي.
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لكن الواقع الذي يحياه أولئك الالجئون وطالبو اللجوء يبدو متناقضاً تماماً مع 

ما ورد أعاله، فبحسب ما سجله باحثونا يبدو المكان الذي يتواجد فيه أولئك 

الالجئون غيرصالح لالستخدام اآلدمي، حيث يخلو من كثير من التجهيزات 

المالطية  للغاية، حيث ال توفر السلطات  المكان سيئة  الالزمة، وتبدو نظافة 

عمال نظافة للمكان، فيضطر الالجئون للقيام بأعمال النظافة بأنفسهم ودون 

وجود أي مواد للتنظيف. ويضيف طالبو اللجوء أن القمامة تبقى في المخيم 

مدة طويلة قبل ترحيلها، ما أدّى إلى انتشار الروائح الكريهة التي تمأل المكان 

الذي أصبح جالباً للذباب والحشرات، وهو ما يهدّد بانتشار األمراض بكثرة.

وينام الالجئون في كرفانات ضيقة جداً، يوجد في كّلٍ منها 4 أسّرة من طابقين، 

لخصوصية  المالطية  السلطات  مراعاة  عدم  من  العائالت  بعض  واشتكت 

ما  الشباب،  من  مع مجموعة  واحد  كرفان  في  يتم وضعها  العائالت، حيث 

مشترك  والحمام  المطبخ  أن  عن  عدا  بستارة،  الكارفان  فصل  إلى  ألجأهم 

لكل من يسكن المخيم من الالجئين السوريين والفلسطينيين واألفارقة.وتفتقر 

الكرفانات في كثير من األحيان لوجود الماء الساخن لالستحمام. كما اشتكى 

طالبو اللجوء من عدم وجود أية أماكن يمكن لألطفال اللعب بها. 

وقال عبيدة المدلّل، الباحث في المرصد األورومتوسطي والموفد إلى مالطا: 

»إنه من الجيد أن تقوم السلطات المالطية بتوزيع نشرة تعريفية على الالجئين 

وطالبي اللجوء لتعريفهم بحقوقهم وااللتزامات التي عليهم، لكن األمر يغدو 

فارغ المضمون إذا بقي ذلك حبراً على ورق ودون تطبيق حقيقي«.

وعلى صعيد الطعام، يقول طالبو اللجوء إن الواحد منهم بالكاد يحصل على 

الساعة  في  يومياً  إليهم  تقدَّم  األطفال،حيث  ذلك  في  بما  يومياً،  واحدة  وجبة 
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الثانية عشرة ظهراً، وهي غير كافية، وذلك بعد أن كانوا يحصلون على 3 

وجبات يومياً في األسبوع األول من إقامتهم. وقالوا إن السلطات المالطية تقوم 

بتوزيع مبلغ 130 يورو شهرياً للكبار و70 يورو لألطفال، وهو مبلغ ال يكفي 

ألسبوع واحد هناك، ويتم خصم 11 يورو منهم شهرياً بدل خدمات.

أما بالنسبة للرعاية الطبية، فقد لوحظ أن هناك نوعاً من الرعاية يقدَّم لهم، 

للجوء،  طالبي  أحد  اشتكى  العامة، حيث  الطبية  الرعاية  على  تقتصر  لكنها 

وهو يعاني من ضعف شديد في السمع وثقل في النطق، من أنه بحاجة إلى 

سماعات تقوية، حيث كان فقد تلك الخاصة به عندما غرق القارب في البحر، 

لكن السلطات لم توفر له ذلك حتى اللحظة. كما أن النشرة التي تم توزيعها 

عليهم تقول إن طالب اللجوء إذا أراد الذهاب إلى المستشفى أو العيادة الطبية، 

فيجب أن يكون هناك مرافقة أمنية له، باإلضافة إلى إجراءات أمنية أخرى، 

قد يكون من ضمنها تقييد اليدين؛ بحسب النشرة.

سفارات  تقصير  من  أيضاً  يشتكون  المخيم  في  الموجودون  اللجوء  طالبو 

بالدهم بحقهم، وقال الجئون من فلسطينيي سوريا إن السفير الفلسطيني في 

مالطا اكتفى بزيارتهم واالستماع لهم، ثم قام بتوزيع سيجارتين على كل فرد 

منهم، ولم يعد بعد ذلك.

أما فيما يتعلق بطلبات اللجوء الخاصة بهؤالء؛ فإن ذات المشكلة التي تواجه 

زمالءهم في إيطاليا تواجههم هنا في مالطا، حيث يجب عليهم اإلدالء ببصماتهم، 

فيما معظمهم ال يريد ذلك ويرغبون بإكمال طريقهم إلى السويد، وقد أفادوا 

أن السلطات اإليطالية قامت بطباعة بصماتهم على ورق، وطلبوا منهم في 

وقت الحق اإلدالء ببصماتهم لتوثيقها إلكترونياً، لكن الجميع -حسب أقوالهم- 
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رفض ذلك. ولوحظ أن تعامل السلطات المالطية مع من رفض التبصيم كان 

أفضل من تعامل شقيقتها اإليطالية، غير أنهم اكتفوا بتهديد هؤالء من الالجئين 

وطالبي اللجوء في حالة اإلصرار على عدم إعطاء البصمة. ويرى الالجئون 

أن السلطات المالطية غير معنية ببقائهم على أراضيها، ولذلك فهي تتساهل 

في إجراءات التبصيم، وتسمح لهم بحرية الحركة والخروج من المخيم.

وما هو مؤسف هنا؛ أن القانون المالطي يجيز احتجاز المهاجر غير المشروع 

قبل  من  طلبه  دراسة  قيد  شهراً،   18 إلى  تصل  قد  لمدة  احتجاز  مركز  في 

الجهات المختصة. وتكون هذه المدة قابلة للتمديد في حالة تم رفض الطلب 

نهائياً ولم يتعاون الالجئ مع السلطات المالطية من أجل ترحيله إلى وطنه. 

وتجيز القوانين المالطية للشخص المحتجز بحكم تنفيذ قانون الهجرة أن يتقدم 

أن  اعتقاده  الالجئين في حال  استئناف  لجنة  بطلب إخالء سبيله عن طريق 

احتجاز لم يعد مبرراً. كما أن القوانين ال تسمح لطالب اللجوء بالعمل قبل 12 

شهراً من تاريخ تقديمه طلب اللجوء.

مالطا  في  اللجوء  وطالبي  الالجئين  من  يعاني عدد  إيطاليا؛  في  وكما 

من تفرقتهم عن أهلهم الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا، وعدم السماح لهم 

بالذهاب إلى إيطاليا ليكونوا مع أبنائهم، وعدم السماح ألبنائهم بالقدوم 

إلى مالطا، بموجب قوانين االتحاد االوروبي الخاصة باللجوء )ال سيما 

اتفاقية دبلن2(. وذكر لنا أحد الالجئين في المخيم، وقد جاء مهاجراً من 

مخيم اليرموك في سوريا، إنه تعّرف على أطفاله الثالثة الموجودين في 

إيطاليا من خالل صور األحياء)وهما توأمان 3 سنوات، ورضيع10 

مالطا، وال يستطيعون االجتماع  وابنه في  بينما هو وزوجته  أشهر(، 

ببعضهم بفعل قوانين الهجرة االوروبية. وقال إن هناك أربعة عوائل 
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أخرى تعّرفواً على أطفالهم في إيطاليا بينما هم موجودون في مالطا.

في  اليرموك  مخيم  من  جاءت  فلسطينية  وهي  نصار،  إبراهيم  نجاة  السيدة 

سوريا وانتهى بها الحال في مالطا، فيما أطفالها الثالثة )وهم يوسف ويارا 

ويزن( موجودون في إيطاليا.تقول السيدة نّصار وهي تبكي: »أريد أن أرى 

أطفالي وأن أحتضنهم ككل أمهات العالم، ال أستطيع أن افهم كيف أُمنع من 

ذلك بحجة القانون«.
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 سادسًا: 
مسؤولية السلطات اإليطالية والمالطية 
والمصــرية عن انتـهـاك قـواعـد الـقـانـون 
الــدولــي لحقــوق اإلنسان في تعــامـلها 

مع الّلاجئين:

واإليطالية  المصرية  السلطات  تعامل  أن  سردها،  السابق  الوقائع  تثبت 

والمالطية مع الالجئين وطالبي اللجوء، قد انطوى على العديد من المخالفات 

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقوانين الخاصة بالالجئين وطالبي اللجوء.

فقد حظرالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966( االعتقال 

وإيطاليا  مصر  -ومنها  الموقعة  الدول  على  وأوجب  التعسفي،  اإلبعاد  أو 

ومالطا- االمتناع عن اإلعادة القسرية لألشخاص إلى األماكن التي يتعرضون 

فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة 

بالكرامة. وهو ما يالحظ أن مصر قد انتهكته من خالل قيامها بإعادة عدد من 

الفلسطينيين من سوريا إلى بالدهم، أو احتجازهم تمهيداً إلبعادهم  الالجئين 

فيها، حظرت ذلك أيضاً(.  )اتفاقية الالجئين 1951، والتي تعد مصر طرفاً 

كما أن قيام السلطات اإليطالية والمالطية بتجميع الالجئين في صاالت محددة، 

وعدم السماح لهم بالخروج منها، يمثل نوعا من االحتجاز التعسفي »السلطات 

المالطية سمحت لهم بحرية الحركة بعد عدة أيام من االحتجاز«.

الخاص  الدولي  العهد  الواردة في  المواد  بأن  المقبول االدعاء  وإن من غير 

القانونيين دون  بالحقوق المدنية والسياسية إنما تنطبق فقط على المهاجرين 

غيرهم، حيث نصت الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، أن الدول األطراف يجب 
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أن تكفل الحقوق المعترف بها في العهد »لجميع األفراد الموجودين في إقليمها 

والداخلين في واليتها«،ويشمل ذلك بالطبع األجانب غير الحائزين للوثائق، 

لالجئين  السامية  المفوضية  عليه  أكدت  الذي  التوجه  وهو  تمييز.  أي  ودون 

بالقول: »ال يحرم أي شخص واقع تحت سلطة وسيطرة دول ما، أيا كانت 
ظروفه، من الحماية القانونية لحقوقه اإلنسانية األساسية وغير المنقوصة«9.

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  عليها  نص  التي  الحقوق  تلك  ومن 

والسياسية: عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية 

أو الحاطة بالكرامة )المادة 7(، وأن يكون لكل فرد حرية مغادرة أي بلد )المادة 

احتجازها  من خالل  واإليطالية  المصرية  السلطات  انتهكته  ما  وهو   .)12/2

لالجئين، واالعتداء عليهم بالقوة في أحيان أخرى، وحرمانهم من مغادرة البلد.

معاملة  والمصرية  والمالطية  اإليطالية  السلطات  على  الواجب  كان  وقد 

هؤالء الالجئين وطالبي اللجوء معاملة إنسانية، وتأمين المعيشة الكريمة لهم 

المتحدة  األمم  مفوضية  وبحسب  قانونية.  بصورة  وضعهم  في  تبت  أن  إلى 

لشؤون الالجئين )UNHCR(؛ »ينبغي أن تكون الظروف السائدة في مآوي 

الالجئين وظروف احتجاز المهاجرين الذين ال وثائق رسمية لهم وملتمسي 

اللجوء مستوفية للمعايير الدولية، وينبغي أن ال يُترك ملتمسو اللجوء في حالة 

من الحرمان وهم ينتظرون أن تُبحث طلباتهم من أجل اللجوء... وأال يكون 

إجراء البت في أهلية الحصول على اللجوء بطيئاً... ويجب أن يُتفادى بقدر 

الوافدين مع  اللجوء، ال سيما في حالة األشخاص  ملتمسي  احتجاز  اإلمكان 

9. مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، حقوق غير المواطنين، وثيقة رقم )HR/PUB/06/11(. 2006. ص15.
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أسرهم. وحين يتم االحتجاز، فال ينبغي أن يكون إلى أجل غير مسمى« 10.

ليسوا من مواطني  لألفراد الذين  اإلنسان  بحقوق  المتعلق  أن »اإلعالن  كما 

عام  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عن  والصادر  فيه«  يعيشون  الذي  البلد 

1985، والذي عّرفت المادة 1 منه الشخص األجنبي بأنه أي فرد يوجد في 

دولة ال يكون من رعاياها، وهو الوصف الذي ينطبق على الالجئين وطالبي 

اللجوء في مصر وإيطاليا ومالطا، قد نص على حق األجنبي في الحياة واألمن 

ونصت  تعسفي.  نحو  على  االحتجاز  أو  لالعتقال  يتعرض  وأال  الشخصي، 

وأكدت  البلد،  مغادرة  في  األجنبي  على حق  اإلعالن  من  )أ(   )2(  5 المادة 

ضروب  من  لغيره  أو  للتعذيب  األجنبي  تعرض  جواز  عدم  على   6 المادة 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

الدول  على   )1951( الالجئين  اتفاقية  من  و31   26 المادتان  أوجبت  كما 

األطراف، ومصر وإيطاليا واحدة منها، أن يُمنح الالجئون حق اختيار محل 

من  تنقلهم  على  تفرض  ال  وأن  الدولة،  أراضي  الحر ضمن  والتنقل  إقامتهم 

القيود إال ما يكون للضرورة. كما إن على الدول أن تمنح طالبي اللجوء كل 

التسهيالت الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إليه، حسبما نصت 

قد  المذكورتين  الدولتين  أن  نجد  ما  وهو  االتفاقية،  من  )ب(   31 المادة  عليه 

قّصرتا به.

يضاف إلى ما سبق، أن قيام السلطات المصرية بمالحقة القوارب التي تقل المهاجرين 

غير الشرعيين إلى حد استعمال القوة المفرطة وإطالق النار عليها إليقافها، وتعامل 

10. مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، حقوق غير المواطنين،  وثيقة رقم )HR/PUB/06/11(. 2006. ص30-32.
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السلطات اإليطالية مع الالجئين الرافضين لإلدالء ببصماتهم بطريقة عنيفة إلجبارهم 

على القيام بذلك، يشكل مخالفة لحقوق اإلنسان. حيث أن مدونة قواعد سلوك الموظفين 

اإلنسانية  الكرامة  الموظفون  يحترم  أن  وجوب  على  نصت  القوانين  بإنفاذ  المكلفين 

أثناء قيامهم بواجباتهم وأن يحافظوا على حقوق اإلنسان لكل األشخاص )المادة 2 من 

المدونة(، ومنعت المادة 3 من المدونة استخدام القوة إال في حالة الضرورة من أجل 

تفادي وقوع جريمة جريمة أو تنفيذا العتقال قانوني لمشتبه بهم.

فرض  من  الدول  منعت   1951 لعام  الالجئين  اتفاقية  من   31 المادة  أن  كما 

عقوبات جزائية على الالجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، 

فيه  إقليم كانت  قادمين مباشرة من  القانوني،  أو وجودهم غير  بسبب دخولهم 

حياتهم أو حريتهم مهددة فيه. وهو ما كان يعاني منه الالجئون القادمون من 

سوريا -بالنسبة لمصر-والقادمون من مصر -بالنسبة إليطاليا ومالطا-. غير أن 

السلطات في هذه البالدتخالف هذا النص من خالل احتجاز أعداد من الالجئين. 

ل قيام المدعي العام اإليطالي بإجراءات لتحديد ما إذا كان الالجئون  كما ُسّجِ

مهاجرين غير شرعيين، فإذا ثبت ذلك، عوقبوا بدفع غرامة مالية تصل إلى 

5000 يورو )6800 دوالر أمريكي(11، وهو ما يخالف االتفاقية المذكورة.

ونود أن نضيف، فيما يتعلق بالسلطات اإليطالية والمالطية، وكونهما عضو 

حقوق  احترام  من  المزيد  عليهما  يوجب  ذلك  فإن  األوروبي،  االتحاد  في 

اإلنسان، حيث منعت المادة 3 من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان، والتي 

تعد واجبة التطبيق على أي شخص يكون في أراضي دولة من دول االتحاد 

للمعاملة غير  النظر عن صفة تواجده، إخضاع أي إنسان  األوروبي بغض 

11. See: SPIEGEL ONLINE, Fortress Europe: How the EU Turns Its Back on Refu 
       gees. October 09, 2013.
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اإلنسانية أو المهينة. وقضت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بأن احتجاز 

مواطن أفغاني في اليونان في مكان مكتظ ويعاني من سوء التهوية واإلضاءة 

الطلق، يعدّ  الهواء  الرياضية في  التمارين  إمكانية ممارسة  والنظافة، وعدم 

مخالفاً للمادة 3 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان سالفة الذكر.

في  والصادرة   )EC/2003/9( رقم  األوروبي  االتحاد  توصية  حددت  وقد 

27/1/2003 المعايير الدنيا الستقبال طالبي اللجوء، ومن ذلك وجوب توفير 

الصحية  والرعاية  التنقل  حرية  لهم  تؤمن  وأن  لهم،  كريمة  معيشة  مستوى 

والسكن12. وهو ما يمكن بوضوح مالحظة أن السلطات اإليطالية والمالطية 

لم تلتزما به بشكل كامل.

12. Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum  stan 
       dards for the reception of asylum seekers.



48

 سابعًا: 
مسؤولية مصر وإيطاليا ومالطا عن منح 
اللجوء لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى 

أراضيهم:

مصر  تعد  والتي   ،)1951( الالجئين  حماية  اتفاقية  من   1 المادة  فبموجب 

عام  باالتفاقية  الملحق  البروتوكول  وبموجب  فيها،  أطرافاً  ومالطا  وإيطاليا 

1967، ينبغي اعتبار طالبي اللجوء من سوريا، بما فيهم الالجئين الفلسطينيين 

من سوريا، الجئين، ومنحهم الحقوق التي تترتب على ذلك. ذلك أن هؤالء 

الناس هربوا من بالد غدا من المعروف عالمياً أنهم يعانون فيها من االضطهاد 

الشديد، وهم خارج البالد التي يحملون جنسيتها بسبب الخوف من تعرضهم 

لذلك االضطهاد. ما يعني أن الوصف الخاص بالالجئين، الوارد في المادة 1 

من االتفاقية، ينطبق عليهم.

يتمتعون بجنسية أي دولة، فهم  الفلسطينيين ممن كان في سوريا ال  كما أن 

عديمو الجنسية، وهم ال يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة أي من هيئات أو 

في  يعد عملها محصوراً  التي  األنروا،  ذلك  في  بما  المتحدة،  األمم  وكاالت 

إلى مصر  يمتد  الغربية وغزة ولبنان واألردن وسوريا، وال  مناطق الضفة 

إلى دول أوروبا. وعليه؛ يجب على كل من مصر وإيطاليا ومالطا أن  وال 

تقوم بمنحهم صفة الالجئ على وجه السرعة، وما يترتب على ذلك من حقوق 

نصت عليها االتفاقية، وعدم التهرب من ذلك.

وفيما يتعلق بإيطاليا ومالطا، فإن فحص طلب اللجوء الخاص بمن وصل من 
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بموجب  وذلك  المبدأ،  حيث  بهمامن  يعتبرمنوطاً  أراضيهم،  إلى  المهاجرين 

الموّحد  األوروبي  التشريع  يمثل  والذي  »دبلن2«،  نظام  من  الثالث  القسم 

للتعامل مع الالجئين، كون هاتان الدولتان تعدان البلد األوروبي األول الذي 

بدون  البحر وبصورة غير مشروعة )أي  الالجئون عبر  إليه هؤالء  وصل 

السلطات  أن  الصدد،  هذا  في  مالحظته  يمكن  ما  أن  دخول(13.غير  تأشيرة 

اإليطالية والمالطية تتلّكآن في منح هؤالء الالجئين وضع الالجئ، وفي حالة 

تقدموا بطلب لجوء في إيطاليا أو مالطا، فإن هكذا طلب قد يستغرق مدة طويلة 

جداً حتى يلبى، هذا في ظل ان طالب اللجوء ال يملك إال القليل من المال، أو 

 ربما ال يملك شيئاً منه،ما يؤدي غالباً إلى أن» ينتهي بهم األمر في الشارع!«14. 

13. See: The criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for  
      examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-coun 
     try national, The council of the European union. 18 February 2003.
14. SPIEGEL ONLINE, Fortress Europe: How the EU Turns Its Back on Refugees.  
     October 09, 2013.
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 ثامنًا: 
مسـؤولـيــة المجـتـمع الـدولــي واالتحاد 
األوروبـــي تــجــــــاه الـالجـــئين السوريين 

والفلسطينيين من سوريا:

مسؤولية دول العالم:

أمام هذا  يتكاتف  يتحمل مسؤولياته وأن  أن  الدولي  المجتمع  يقع على عاتق 

العدد المتصاعد من الالجئين في العالم، وال سيما الالجئين الهاربين من جحيم 

الواقع في سوريا، وأن تأخذ جميع الدول، وال سيما الدول الغنية، دورها في 

المشاركة في التعامل مع قضية الالجئين على محمل الجد، والتعاون فيما بينها 

من أجل ضمان منحهم الحقوق الخاصة بالالجئين.

وبموجب المبادئ العامة التي انطلقت منها االتفاقية العالمية لحماية الالجئين 

اإليطالية  الحكومات  معاونة  فيها  األطراف  الدول  على  فإن   ،)1951(

ولبنان،  وتركيا  األردن  دول  حكومات  عن  فضال  والمالطية،  والمصرية 

ودعمها مالياً لكي تتمكن من القيام بدورها حيال الالجئين. فقد جاء في ديباجة 

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 1951، ما يؤكد على »أهمية التعاون 

الدولي بين األطراف من أجل إيجاد حل مرٍض لمشكلة الالجئين، وضرورة 

أن تبذل جميع الدول كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح مشكلة اللجوء 

سبباً للتوتر في العالم«.

إليها  يلجأ  التي  للبالد  المالي  الدعم  توفير  على  تعمل  أن  الدول  تلك  وعلى 

طالبو اللجوء، لتكون قادرة على أن تفي بالتزاماتها بمنحهم وضع الالجئين، 

أو حتى التقدم خطوة إلى األمام، بموجب ما تميله عليها المبادئ العامة التي 
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االوروبية(، من خالل  دبلن2   ( واتفاقية   1951 لعام  الالجئين  اتفاقية  تحكم 

السعي لدى حكومات تلك الدول لتقوم بترحيل أعداد الالجئين الذين ال تقدر 

على استيعابهم إلى الدول األخرى القادرة على استيعابهم لتقوم هي بمنحهم 

اللجوء، وذلك بموجب المادة 14 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والتي 

نصت على أن لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصاً 

والتي  الالجئين،  بخصوص   1951 العام  اتفاقية  وبموجب  االضطهاد.  من 

أوجبت على الدولة التي يتم اللجوء إليها وال تستطيع استيعاب الالجئ، العمل 

على إيجاد حلول دائمة لاّلجئين، سواء عن طريق تشجيع العودة الطواعية 

إعادة توطينهم في  فمن خالل  لم يكن ذلك ممكناً  بلدانهم األصلية، وإن  إلى 

بلدان ثالثة، تكون أكثر استقراراً وأمنا، وأكثر استعداداً على تقبل أعداد طالبي 
اللجوء الموجودين15.

واتفاقية   ،1966 لعام  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  أن  كما 

دبلن2، توجبان على الدول األطراف جميعها السعي لحماية األسرة وعدم المساس 

بها، باعتبارها الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتع 

بحماية المجتمع والدولة. وأن يكون لكل ولد، دون أي تمييز حق على أسرته وعلى 

المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً )المواد 

17، 23، 24)أ( من العهد(. وأكدت المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 

االجتماعية والثقافية )1966(، على وجوب أن تضمن الدول منح األسرة أكبر قدر 

ممكن من الحماية والرعاية. وهذه المبادئ يجب أن تحّرك دول العالم للسعي نحو 

جمع الالجئين بعائالتهم التي تشتّت في بقاع مختلفة، ما بين سوريا واألردن ولبنان 

وتركيا ومصر وإيطاليا ومالطا وليبيا والسويد وألمانيا وغيرها...

15.انظر: األمم المتحدة والالجئين الفلسطينيين، إصدار: األنراو. مكتب اإلعالم-الرئاسة. 2006.
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مسؤولية األمم المتحدة ووكاالتها:

ووكالتي  المتحدة  األمم  مسؤولية  إلى  ننوه  أن  أيضاً،  بالذكر  الجدير  ومن 

 ،)UNHCR( الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  والمفوضية  األنروا 

تستمر  الذين  الالجئون  أولئك  الفلسطينيين،  بالالجئين  يتعلق  فيما  خصوصاً 

إلى لجوء  ينتقلون من لجوء  60 عاماً، وها هم  أكثر من  رحلة لجوئهم منذ 

أن  ذلك،  نذكر  علينا حين  وإن  اإلنسانية.  لها جبين  يندى  فآخر، في صورة 

نتذكر أن مسؤولية وجود هؤالء الالجئين أساساً خارج بالدهم فلسطين، إنما 

تقع بشكل رئيس على االمم المتحدة، بموجب قرار التقسيم الذي اتخذته في 

األعداد  هذه  بتهجير  وقامت  إسرائيل،  دولة  أنشئت  وبموجبه   ،1947 العام 

الضخمة من الالجئين لينتشروا في بقاع العالم دونما أي مراعاة لحقوقهم.

قد  المتحدة،  االمم  عن  الصادر   194 القرار  أن  المسؤولية،  هذه  يؤكد  وما 

نص في فقرته الحادية عشرة على وجوب أن تضطلع األمم المتحدة بواجبها 

تأهيلهم  وإعادة  جديد  من  وتوطينهم  الفلسطينيين  الالجئين  إعادة  تسهيل  في 

بذلك.  تقوم  أن  بها  المنوط  هي  األنروا  ووكالة  واالجتماعي16.  االقتصادي 

كما أن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR(، هي 

المسؤولة بموجب اتفاقية الالجئين لعام 1951 عن الالجئين الذين ال يتمتعون 

بحماية أي هيئة أخرى من هيئات األمم المتحدة، وهو الوصف المنطبق على 

لهم  تقدم  أن  ذلك  بموجب  وعليها  سوريا،  من  الفلسطينيين  الالجئين  هؤالء 

المساعدة العاجلة بالتنسيق مع السلطات الرسمية في البلدان التي يتواجدون 

لتسريع  السلطات  فيها، ال سيما مصر وإيطاليا ومالطا، والضغط على هذه 

16. See: United Nations, Palestine-progress Report of the United Nations Mediator. 
Par 11. 11 December 1948.
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االعتراف بهم كالجئين وإعطائهم الحقوق المتصلة بهذا الوضع. كما عليها أن 

تعمل على »إيجاد الطرق المناسبة لمساعدتهم في بدء حياتهم في بيئة طبيعية، 

إما من خالل تأمين معاملتهم كالجئين في البلدان التي لجؤوا إليها إن كانت 
قادرة على ذلك، أو بالعمل على إعادة توطنيهم في بلد ثالث17.

مسؤولية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي:

األوروبية  المحكمة  وقرارات  األوروبي،  االتحاد  قوانين  مبادئ  فبموجب 

لحقوق اإلنسان، فإن على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي االضطالع 

بدورها في مساعدة إيطاليا على التعامل مع الالجئين ومنحهم الوضع الخاص 

والتي  )دبلن2(،  اتفاقية  مع  المرن  غير  التعامل  عن  تكف  أن  وعليها  بهم. 

توجب عليها إعادة الالجئين الذين يصلون إليها قادمين من دولة أخرى من 

دول االتحاد األوروبي إلى تلك الدولة التي كانوا فيها. ما أفرز أن الدول التي 

يصل إليها طالبو اللجوء من إيطاليا أو مالطا تقوم بإعادتهم إليهما، مع أنهما-

أن  كما  الحاالت،  العديد من  في  الالجئ  تمنحانهم وضع  إيطاليا ومالطا- ال 

كثيراً منهم ال يردون البقاء في إيطاليا أو مالطا ألن عائالتهم تتواجد في دولة 

أخرى من دول االتحاد األوروبي.

ويمكن القول، بموجب قرارات سابقة لمحكمة العدل األوروبية لحقوق اإلنسان، 

أنه إذا ما ثبت أن النظام المتبع في إحدى الدول غير مالئم وينتهك الكرامة-وهو 

ما ظهر فعلياً خالل الفترة الماضية في طريقة تعامل السلطات اإليطالية والمالطية 

هؤالء  بإعادة  مجبرة  غير  تكون  األخرى  األوروبية  الدول  فإن  الالجئين-  مع 

17.انظر: األمم المتحدة والالجئين الفلسطينيين، إصدار: األنراو. مكتب اإلعالم-الرئاسة. 2006.
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الالجئين إلى إيطاليا كبلد لجوء أولى، في حال تقدم الالجئون بطلب لجوء فيها.

تبين أن  إذا  أنه  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان؛ على  فقد استقر اجتهاد 

يواجه  فإنه  ل،  ُرّحِ إذا  المعني،  الشخص  بأن  لالعتقاد  جوهرية  أسباباً  هناك 

خطراً حقيقياً من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من االتفاقية األوروبية 

لحقوق اإلنسان، والتي تنص على عدم جواز إخضاع أي إنسان للتعذيب وال 

لعقوبات أو معامالت غير إنسانية أو مهينة، فعلى الدولة التي يتواجد فيها هذا 
الالجئ أن تمتنع عن ترحيله إلى ذلك البلد18.

في  المتبع  النظام  بأن  قد قضت  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة  وكانت 

اللجوء في اليونان غير مالئم وينتهك الكرامة19. وقضت المحكمة في قرار 

لها عام 2011 بأن قيام بلجيكا بترحيل طالب لجوء أفغاني إلى اليونان، وإن 

جاء تحت إطار تشريعات االتحاد االوروبي، إال أنه سوف يعّرضه لظروف 
االعتقال التعسفي في اليونان ويمنعه من فرصة الحصول على طلب اللجوء20.

وكنتيجة لمثل هذه القرارات، توقفت معظم دول االتحاد األوروبي عن ترحيل 

الالجئين الذين يأتون إليها بعد وصولهم إلى اليونان، على الرغم من أن هذه 

إلى  الذي دخلوا منه ألول مرة  البلد  إلى  اللجوء  بإعادة طالبي  الدول ملزمة 
االتحاد األوروبي، بموجب الئحة »دبلن2« لعام 21.2003

بشكل  إيطاليا  وفي  مالطا،  في  الالجئون  يحياه  الذي  الواقع  فإن  هنا،  ومن 

18. The case of Saadi v. Italy, The European Court of Human Rights, 28 February 2008.
19.Detention of an asylum seeker in Greek police stations found to be degrading  trea 
    ment, incompatible with Article 3 of the Convention, European Court of Human  
      Rights. ECHR 241 )2013(. 1.8.2013.
20. Human Rights Watch, World report 2012- events of 2011. P.442.
21.SPIEGEL ONLINE, Fortress Europe: How the EU Turns Its Back on Refugees  
     October 09, 2013.
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أخص، يدفع إلى القول بأن هناك شكوكاً جدية حول تعرضهم لمعاملة يمكن 

أنفسهم بال مأوى وال  إلى أن يجدوا  بالعديد منهم  إنسانية، أدت  إنهاال  القول 

في  ذكرت  قد  كانت  ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة  أن  يالحظ  وهنا  طعام. 

تقريرها العالمي ألحداث عام 2012، والصادر في العام 2013، أن هناك ما 

يقدر بنحو 18000 من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إيطاليا عام 2011 ما 

زالوا في مراكز االستقبال، بما في ذلك مرافق الطوارئ، وكثير منهم بانتظار 

القرارات النهائية بشأن طلباتهم. وحتى تاريخ التقرير، كان فقط %30 من 

أولئك الذين وصلوا من شمال أفريقيا منذ بدايات عام 2011 قد حصلوا على 

شكل من أشكال الحماية، بما في ذلك مراكز اللجوء، والحماية الفرعية، أو 

إجازة الحاالت اإلنسانية بالبقاء في البالد.

وأشارت المنظمة إلى أن القلق بشأن الظروف المعيشية ودمج طالبي اللجوء 

والالجئين، بما في ذلك مخاطر التشرد والفقر، دفع المحاكم األلمانية، وكذا 

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، إلى حظر الترحيل إلى إيطاليا في إطار 
اتفاق دبلن 2. 22

ويشار إلى أن السيد أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي لألمم المتحدة 

لشؤون الالجئين، قال إن ضمان المعايير المالئمة لمعاملة طالبي اللجوء 

أولوية  يكون  أن  يجب  أوروبا  في  األمان  على  للحصول  يسعون  وهم 

الئحة  تطبيق  إلى  داعياً  األوروبي،  االتحاد  في  األعضاء  الدول  لجميع 

دبلن2 بصورة مرنة23. وأضاف: »إن ألوروبا واجب تجاه هؤالء الناس، 

وجميع الالجئين، وتجاه نفسها أيضاً في الحفاظ على قيم اتفاقية عام 1951 

22.هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2013: االتحاد األوروبي. أحداث عام 2012. ص9.
23 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR(، المفوض السامي يحث أوروبا على فعل المزيد 

لطالبي اللجوء السوريين. 18/7/2013.



56

الخاصة بالالجئين... وإن بمقدور االتحاد األوروبي أن يفعل، حيال مسألة 
الالجئين، أكثر مما فعل إلى اآلن بكثير.24

وعلى هذا األساس، فإن المرصد األورومتوسطي يعرب عن بالغ خيبته من 

القرارات التي خرج بها اجتماع مجلس أوروبا يومي 25-24 من تشرين االول 

)أكتوبر( 2013، والذي ناقش مسألة المهاجرين غير الشرعيين، واستمر في 

تعامله مع القضية بدون أي مرونة. فقد رفضت أغلبية الدول األوروبية مقترحاً 

بتخصيص حصة من  فايمان(،ويقضي  )فيرنر  النمساوي  المستشار  به  تقدم 

الالجئين لكل دولة أوروبية، والقيام بتعديل اتفاقية »دبلن2« لتتالءم مع الواقع 

الصعيد، ولم  تذكر على هذا  نتائج  بأي  لم يخرج  الجديد، غير أن االجتماع 

يرد لالتفاقية أي ذكر في القرارات الختامية للمجلس. والتي اكتفت »بالدعوة 

البحر،  في  األرواح  في  الخسائر  منع  أجل  من  حازمة  إجراءات  اتخاذ  إلى 

ولتجنب حدوث مثل المآسي البشرية التي حدثت مرة أخرى. وذلك استناداً إلى 

مقتضيات توفير الوقاية والحماية واسترشاداً بمبادئ التضامن والتقاسم النزيه 

للمسؤولية بين دول االتحاد األوروبي«.

البحر األبيض  القرار إلى »تعزيز أنشطة فرونتكس )Frontex( في  ودعا 

المتوسط وعلى طول الحدود الجنوبية الشرقية لالتحاد األوروبي«. ورأى أن 

الجديد  الحدود األوروبية  لنظام مراقبة  السريع  بالتنفيذ  الدول األعضاء  قيام 

)EUROSUR( سيكون حاسماً في المساعدة على كشف السفن والمهاجرين 

غير الشرعيين وإنقاذ األوراح عند الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي«25.

24.انظر: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR(، مقاالت المفوض السامي: )60 عاماً 
على اتفاقية جنيف لالجئين: على اوروبا التسمك بقيمها(. 24 تموز 2011.

25. European Council, Brussels, 24/25 October 2013, Conclusions, Para 46-47.
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أوروبا  إلى  يندفعون  اللجوء  طالبي  الناس  هؤالء  أن  يتناسى  قرار  هكذا  إن 

بصورة غير شرعية ليس ألنهم في نزهة، وليس ألنهم يريدون تحسين دخلهم 

من خالل الوصول إلى أوروبا، بل ألنهم في كثير من الحاالت عديمو الجنسية، 

للعيش فيه في هذا العالم الكبير، وألن قوانين الهجرة  وألنهم ال يجدون مكاناً 

األوروبية التي تضمن لهم الوصول الشرعي تضيق بهم. ولن يكون هناك عالج 

فعّال لهذا الواقع إال بأن تفتح أوروبا أبوابها أمامهم للهجرة بطريقة شرعية، 

وتسهيل منحهم تأشيرات دخول شرعية، ما يقيهم السبب للمخاطرة بحياتهم عبر 

البحر، ويقي أوروبا حاالت عدم ضبط الحدود والهجرة غير الشرعية.

األمم  مقرر   ،)François Crépeau( كريبو  فرانسو  أن  إلى  أخيراً  يشار 

المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين، كان قد دعا دول االتحاد األوروبي 

احتجاز  عن  واالمتناع  النظامي،  غير  والتواجد  الدخول  تجريم  عدم  إلى 

المهاجرين الضعفاء، وخلق المزيد من سبل الهجرة القانونية26. غير أن دعوته، 

فيما يبدو حتى اآلن، لم تصل إلى أسماع المسؤولين في االتحاد االوربي.

26. Human Rights Watch, EU: Improve Migrant Rescue, Offer Refuge.October 23, 2013.
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توصيات

1. على المجتمع الدولي، وال سيما األمم المتحدة، ووكالة األنروا، والمفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، كٌل فيما يخصه، القيام بدورهم 

سوريا،  من  والفلسطينيين  السوريين  اللجوء  وطالبي  الالجئين  حيال 

والذين تقطعت بهم السبل في مصر وأوروبا، وتقديم المساعدة الالزمة 

لهم، والضغط على الدول التي يتواجدون فيها من اجل أن تمنحهم حقوقهم 

كالجئين.

2. على السلطات المصرية واإليطالية والمالطية معاملة الالجئين بإنسانية، 

وأن توفر المرافق المناسبة الستقبالهم، وتوفير االحتياجات األساسية من 

مأوى وطعام وشراب لهم. كما عليها أن تمتنع عن احتجازهم تعسفياً أو 

بدراسة  تقوم  أن  عليها  يجب  كما  منها.  قدموا  التي  البلدان  إلى  إعادتهم 

طلباتهم بأسرع ما يمكن، وأن تمنح من ينطبق عليه وصف الالجئ منهم 

الوضع الخاص بذلك. أو إن كانت ال تستطيع استيعابهم أن تعمل على 

التعاون مع الدول األخرى لتوفير بلدان قادرة على استقبالهم.

ما  وبموجب  باحترام،  الموتى  دفن  مع  التعامل  اإليطالية  السلطات  على   .3

معرفة  في  األسر  حق  احترام  وعليها  بالمتوفى.  الخاصة  الديانة  تميله 

واعتُبروا  انتشالهم  تم  الذين  البحر،أو  في  غرقوا  الذين  مصيرأبنائها 

مجهولين، وذلك من خالل تحسين آليات توثيقهم، وال سيما أخذ عينات 

DNA منهم.
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4. على الدول األخرى في العالم، وال سيما الدول الغنية، أن تضطلع بدورها 

في المساهمة في تحمل عبء الالجئين المتزايدين في العالم. بأن تستقبل 

منهم، وأن تقدم الدعم المادي للدول التي تقوم باستقبالهم بأعداد  أعداداً 

كبيرة.

5. على دول االتحاد األوروبي أن تتعاون فيما بينها في حمل قضية الالجئين، 

شرعية.  بصورة  المهاجرين  استقبال  لتوسيع  فعالية  أكثر  سبل  وفتح 

وعلى تلك الدول أن تتعاون فيما بينها في عمليات اإلنقاذ والبحث عن 

المفقودين، وضمان المراقبة الفاعلة لتحقيق ذلك. وإلغاء القوانين المحلية 

التي تجّرم المساعدة في إنقاذ الضحايا إذا كانوا مهاجرين غير شرعيين.

6. على السلطات اإليطالية أن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بقضية التبصيم، 

والتعاون مع مالطا ودول االتحاد األوروبي لتعديل اتفاقية )دبلن2( لتغدو 

أكثر مالءمة مع الواقع الحالي، وأن تعمل تلك الدول مجتمعة على تخفيف 

القيود التي تحول دون جمع شمل األسر بأبنائها وذويها بما يضمن إنهاء 

هذه المشكلة بأسرع وقت.

7. وعلى دول االتحاد األوروبي التعاون فيما بينها لتحديد الدولة التي يمكن 

بما يجنب تشتت  البحري،  اإلنقاذ  إليها في حاالت  الالجئين  نقل  يتم  أن 

العائالت، ويمنع الدول من التلكؤ في إنقاذ الالجئين بسبب عدم قدرتها 

على استقبال المزيد منهم. وينبغي على دول االتحاد االوروبي أن تضع 

احترام األوراح والحق في الحياة فوق أي اعتبار آخر.

تتعاون  أن  وليبيا،  ومالطا  إيطاليا  سيما  وال  العالقة،  ذات  الدول  على   .8

المسؤول  وتحديد  المهاجرين،  النار على  إطالق  للكشف عن مالبسات 
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للعدالة. كما على كل من مالطا وإيطاليا فتح تحقيق  عن ذلك وتقديمهم 

غرق  إلى  أدى  ما  الالجئين  الستغاثة  االستجابة  في  التأخر  بخصوص 

المركب الذي كانوا يستقلونه. وعلى الدول التي تفيد التقارير والشهادات 

بأن الالجئين فيها يتعرضون لمحاوالت االحتيال عليهم، أو إغرائهم من 

المتاحة،  السبل  بكل  ذلك ومنعه  تعمل على مالحقة  أن  خالل مهربين، 

وتقديم الجناة للعدالة.

9. وعلى األطراف المتحاربة في سوريا أن تعمل ما تستطيع من أجل تحييد 

المدنيين والمخيمات عن الصراع الدائر، ورفع الحصار عن التجمعات 

المدنية وإعادة األمن إليها وتأمين العودة اآلمنة للسكان.

10. على المؤسسات اإلغاثية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 

ومالطا  وإيطاليا  في مصر  اللجوء  وطالبي  الالجئين  إغاثة  على  العمل 

للضغط  والسياسية  القانونية  الصعد  والتحرك على  السرعة.  على وجه 

حيال  بدورها  لتضلع  الغنية  العالم  دول  وعلى  البالد  تلك  سلطات  على 

الالجئين وبما يتوافق مع قانون حقوق اإلنسان.



بحقوق  تعنى  مستقلة،  حكومية،  غير  منظمة 
إفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  في  اإلنسان 
عام  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  عملها  باشرت 
2011، انطالقاً من جنيف السويسرية؛ حيث يقع 
المقّر الرئيس للمنظمة، بينما اختيرت األراضي 
من  عدد  جانب  إلى  إقليمياً،  مقراً  الفلسطينية 
الممثلين في دول منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.

اإلنسان  حقوق  مستوى  لرفع  المرصد  يعمل 
على  أساسي  بشكل  ويركز  المنطقة،  دول  في 
الذين يقعون ضحايا األزمات  المهّمشين  رعاية 
إلى  الوعي،  وقلة  واالقتصادية  االجتماعية 
جانب مد يد العون لمؤسسات المجتمع المحلي 
لغرض تنفيذ مشاريع إنمائية وتوعوية مشتركة. 
وتحفيز المنظمات الحقوقية الدولية واألوروبية 
وقف  على  للعمل  العالم  في  القرار  وصناع 
التي  الساحات  في  المدنيين  وحماية  االنتهاكات 

يعمل المرصد فيها.

 مكتب جنيف

,Maison des Associations
Rue des Savoises
Ch-1205 Geneve

Geneva@euromid.org

مكتب تونس

تونس العاصمة 
 33 نهج المختار عطية

ahmed@euromid.org

مكتب فلسطين

مدينة غزة- الرمال الجنوبي
شارع شارل ديغول

info@euromid.org

في دائرة الحدث

ابق على تواصل دائم مع تطورات حقوق اإلنسان في 
والنشاطات  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
عبر  المنطقة  في  اإلنسان  لحقوق  الداعمة  والمشاريع 

الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل اإلجتماعي

The Council for European Palestinian 
Relations (CEPR) - BRUSSELS -Rue 
Montoyer 39 
Brussels 1000, Belgium 
T: +32 (0)2 503 5402
E: info@thecepr.org

/euromid@euromid

info@euromid.org

www.euromid.org
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