
 
 نحو مراكب عبور بدال من وكالة حماية الحدود األوروبية فرونتكس!

 عشرة نقاط لوقف موت الالجئين في البحر
 

من العشرين في األوروبي لالتحاد المشتركة الخارجية و الداخلية الشؤون مجلس             أصدر
لغرق األخيرة الحوادث جّراء فعلهم ردة تلخص نقاط عشر من مكونة عمل خطة               نيسان
األيام خالل كثيرة أخرى مقترحات تقديم تم كما المتوسط. األبيض البحر في              المهاجرين
ننخرط نحن األوروبي. الحدود نظام ضد سنوات لعدة نكافح ناشطون نحن الماضية.              القليلة
رصد شبكة خالل المتوسط  من األبيض البحر عبروا الذين األشخاص مئات مع يومي               بشكل
نفاق ظل في  نشعر نحن الشبكة. لهذه التابع االنذار هاتف ومشروع المتوسط               البحر
بديلة مساحة فتح ونحاول كذبهم لكشف بالواجب  اآلن حتى اقتراحها تم التي               "الحلول"

 للتفكير واتخاذ االجراءات الالزمة.
 

التي و الماضي األسبوع وقعت التي األخيرة المآسي بسبب وغاضبون َمْصُعوقون نحن ـ ۱              
يكن ولم ـ مذهولون نحن المتوسط. األبيض البحر في األقل على شخص 1200 بحياة                أودت
غضبا نتأجج أيام. بضعة مجرد في الوفيات من مسبوق الغير العدد هذا لغرق ـ مفاجئا                 أمرا

 ألننا نعلم أنه سوف  يزيد عدد الوفيات  في عام 2015 إن لم يحدث تغيير جذري.
 

يطاق ال الذي الوضع لهذا "حل" بمثابة مقترح هو ما أن نعلم ألننا أيضا الغيظ يحتدمنا ـ ۲                  
لتعزيز األوروبي االتحاد دعا لقد والموت. العنف من مزيد النتيجة: نفس إلى يرقى               سوف
لردع وكالة هي فرونتكس فرونتكس. األوروبية الحدود حماية لوكالة التابعة تريتون " "             عملية
لحماية األوروبي االتحاد من واضح بتفويض تريتون " " عملية إنشاء تم ولقد             المهاجرين

 الحدود وليس إلنقاذ األرواح.
 
 
 
 



 
هوالحال كان كما العملية لهذه األساسي الهدف هو األرواح إنقاذ كان لو حتى ذلك ومع ـ ۳                 
فمن ،2014 عام في نوستروم” “ماري االنقاذ لمهة التابعة واالنسانية الحربية للسفن              بالنسبة
مهة اقترحوا الذين أولئك إن البحر. عرض في المهاجرين موت يوقف لن هذا أن                الواضح
عرض في غرق قد شخص 3.400 من أكثر أن يتذكروا أن يجب نوستروم” “ماري                االنقاذ

قة. هل هذا الرقم مقبول للرأي العام األوروبي؟  البحر خالل هذه المهة الُمَنمَّ
 

مزيد بتجنيد أو بحري بحصار متمثلة ليبيا في دولية عسكرية عملية إلى آخرون دعا لقد ـ ٤                 
العشرين السنوات خالل التاريخ لنا يبين بالدهم. حدود على األمن لحفظ األفريقية البلدان               من
على الموت. من المزيد يسبب الهجرة طرق عسكرة تصعيد أن المتوسط البحر في               الماضية
الجديدة المراقبة تقنيات استخدام عبر أوروبا إلى ما طريق حظر يتم مرة كل في أنه                 الرغم
تم ببساطة أوروبا. إلى الوصول عن المهاجرون يتوقف لم ذلك مع لكن الشرطة               وزيادة
البحر وشرق وسط في األخيرة الوفيات إن خطورة. وأكثر أطول طرق اتخاذ على               إجبارهم
بين البرية الحدود و الكناري جزر و طارق جبل مضيق لعسكرة نتيجة المتوسط  هي                األبيض
فرونتكس "نجاحات" إن الكبرى. الصحراء في البرية الحدود من والعديد وتركيا             اليونان

 تعني الموت لآلالف من األشخاص.
 

هو الذين المهربين السياسية األطياف مختلف من والسياسيون الدولية المنظمات نددت لقد ـ ٥              
السياسيين من العديد قارن المتوسط. األبيض البحر في المهاجرين غرق في الرئيسي              السبب
حد يوجد ال أنه يبدو األطلسي. المحيط عبر الرقيق بتجارة المهاجرين تهريب              البارزين
جيدا نعلم نحن الرقيق! تجار يدينون نفسهم هم الرقيق نظام يدعمون الذين أولئك إن                للنفاق:
وعديموا مجرمون ومعظمهم الليبية األهلية الحرب مستغلين بعملهم يقومون المهربين            أن
الحدود نظام هو إليهم المهاجرون يلجأ لماذا الوحيد السبب أن أيضا نعرف لكننا               الشفقة،
نحبهم قضوا ممن تمكن لو التهريب شبكات التاريخ يمحوا أن الممكن من كان               األوروبي.
أوربا إلى وصولهم يعترض ما إن قانونية. بطرق أوروبا إلى الوصول من البحر عرض                في

 هو نظام التأشيرات الذي تم وضعه قبل 25 عاما.
 



 
أفريقيا شمال في اللجوء طلبات معالجة مراكز إلنشاء أخرى مرة دعوا الذين أولئك إن ـ ٦                
المثال الواقع. في المراكز هذه تعنيه لما دقة األكثر يعتبران بمثالين تذكيرهم يتم أن                يجب
أولئك عن تخلى قد لالجئين العليا المفوضية قبل من يدار الذي التونسي شوشة مخيم                األول:
إلى بحاجة كأشخاص بهم اعترف الذين أولئك حتى و الليبي النزاع ظل في إليه لجأوا                 الذين
عبور سوى آخر خيار أي لديهم ليس وغالبا التونسية الصحراء في تركوا قد الدولية                الحماية
ـ استراليا خارج جزر في اللجوء لطالبي االعتقال ومعسكرات مراكز الثاني: المثال              البحر.
تظهر ـ ألوروبا بالنسبة به يحتذى نموذجا باعتبارها الكثيرين قبل من حاليا وصفت               والتي
العنف لصرف فقط تهدف "الحلول" هذه اللجوء. لطالبي القسري الحبس وبشاعة شناعة              مدى

 الذي يقوم به نظام الحدود األوروبي بعيدا عن أعين عامة الناس في الغرب.
 

الذين واألصدقاء الرفقاء إليه دعا ما إن األمر؟ هذا مواجهة في عمله يجب الذي ما ـ ۷                 
والمجدي. الوحيد الحل هو والتنقل الحركة حرية إلى الماضية السنوات في سوية              ناضلوا
ضمن السياسي الخيال من مساحة فتح يمكنه الذي الوحيد ألنه الحل هذا نتبنى أيضا                نحن
الوحيد الحل هو أوروبا إلى المشروط الغير القانوني الوصول إن المختلف. الخانق              الجدال
الحركة حرية إلى العامة الدعوة أن اآلن حتى نعتقد نحن البحر. في المهاجرين غرق                اليقاف
بوصفها والتنقل الحركة حرية إلى النظر نريد ال الحالي. السياق ظل في كافية ليست                والتنقل
على المهاجرين قبل من سنها يتم والتي ـ وتطبيق كممارسة اليها ننظر بل فاضلة                مدينة
السياسية نضاالتنا ترشد أن ينبغي  حياتهم حساب على األحيان من كثير في يومي                أساس

 في الوقت الحالي.
 
 

ليبيا إلى به والذهاب إنساني عبور مركب بتأسيس نطالب تجعلنا التي األسباب هي هذه  ۸                
المشروطة الغير الحماية ومنحهم أوروبا إلى جلبهم يجب الناس. من إجالؤه يمكن ما               إلجالء
الحماية بتقديم تتجلى والتي األصلي هدفها فقدت التي اللجوء الجراءات الخضوع دون              من

 إلى من هم بحاجة لها غير أنها أصبحت بحكم األمر الواقع أداة أخرى معنية باالستبعاد.
 



 
،2011 عام في الليبية األهلية الحرب ذروة في واقعية؟ غير العبور مراكب فكرة هل ـ ۹                
إلى مصراتة من السبل بهم تقطعت الذين المهاجرين من اآلالف اإلنسانية العّبارات              أخلت
يدل هذا البحرية. واأللغام المستمر القصف مثل العقبات على التغلب في ساهمت وقد               بنغازي
على عالوة ليبيا. في المتفجر الحالي الوضع في حتى األمر هذا بمثل القيام يمكن أنه                 على
البحر في الضخمة االنقاذ مهمة احتمالية من بكثير أرخص بالتأكيد ستكون العّبارات إن               ذلك،

 أوأي حل عسكري.
 

المزيد حدوث يعني ذلك دون من حل أي اتخاذ أن هو نعرفه الذي الوحيد الواقع إن ـ ۱۰                  
الداخلية الخصائص اسقاط عبر سواء عملية أي أن نعلم نحن البحر. في الوفيات               من
االمتثال من قدر أي أو الحدود مراقبة عبر أو حدودها خارج ووضعا اللجوء               الجراءات
لن الهجرة طرق عسكرة أو المراقبة في زيادة أي أو االنقاذ بغرض القانونية               لاللتزامات
الالجئين إيصال هو إليه نحتاج ما كل القريب. المستقبل في البحر في الالجئين موت                يوقف
والمنظمات األوروبي االتحاد على يجب لنقلهم. عبور مراكب استخدام و قانوني             بشكل
القيام المدني المجتمع على يتحتم هل أم الخطوات هذه التخاذ استعداد على يكونوا أن                الدولية

 بذلك بدال عنهم؟
 

 ھاتف االنذار ـ شبكة رصد المتوّسط
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