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البحث واإلنقاذ يف وسط البحر األبيض املتوسط

هرينان ديل فايل وربيع بن عيل وويل ترنر

يعي الناس جيداً مخاطر عبور البحر ،ومع ذلك ال يشء قادر عىل تهيئتهم ملثل هذه التجربة.
يف عــام  2015وحــده ،خــاض  140ألــف شــخص الرحلــة املحفوفــة
باملخاطــر فيــا ُيعــ َرف باســم طريــق وســط البحــر األبيــض
املتوســط وهــي منطقــة يف البحــر متتــد بــن ليبيــا وصقليــة.
وكتــب كثــ ٌر منهــم أرقــام هواتــف أقاربهــم يف الوطــن عــى
مالبســهم أو ســواعدهم أو سـرات النجــاة يف حالــة انقلــب بهــم
القــارب وعُ ــر عــى جثثهــم.
جــون صبــي إريــري نجــا مــن الغــرق بعــد إنقــاذه مــن قــارب
خشــبي صغــر كان يتكــدس عليــه  323اريترييـاً وذلــك يف مطلــع
ســبتمرب/أيلول  .2015وقــد خاطــر بحياتــه يف البحــر مــع والدتــه
وأخيــه الصغــر ف ـراراً مــن اضطهــاد النظــام القمعــي يف وطنــه.
ويتحــدث جــون اإلنجليزيــة جيــداً وتفكــره أكــر نضوج ـاً مــن
أي شــخص آخــر يف عمــره .ومـ َّر بتجــارب كثــرة بالنســبة لعمــره.
وهــو مرتعــب اآلن إذ مــا زال يف التاســعة مــن عمــره.

ويف الفــرة بــن مايو/أيــار وســبتمرب/أيلول  ،2015أنقــذت ســفن
منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف منطقــة وســط البحــر األبيــض
املتوســط هــذه وحدهــا أكــر مــن  16ألــف شــخص قــادم مــن 20
دولــة مختلفــة وقدمــت لهــم يــد العــون .وكان جــون وجرايــس
وأحمــد وأمــرة مــن بينهــم.
ولــدى منظمــة أطبــاء بــا حــدود برامــج طويلــة األمــد يف معظــم
الــدول التــي يفــر منهــا النــاس وهــي غالبـاً الشــاهد املبــارش عــى
يقصهــا هــؤالء النــاس بوصفهــا األســباب التــي
الظــروف التــي ُّ
دفعتهــم للفــرار مــن ديارهــم .وعــى ضــوء ذلــك يتبــن عــدم
مواءمــة الحديــث حــول التمييــز بــن «الالجئــن» و»املهاجريــن
االقتصاديــن» الــذي ميثــل قــوام كثــر مــن النقاشــات العامــة
األوروبيــة مــع مــا يحــدث عــى أرض الواقــع .فبغــض النظــر
عــن خلفيــات هــؤالء األشــخاص وأوطانهــم التــي فــروا منهــا،
يتشــارك جميعهــم الدافــع نفســه وهــو األمــل يف مســتقبل أكــر
أمنــا وســامة .وتختلــف الدوافــع التــي يذكــر النــاس أنهــا وراء
هجرتــه وتتعــدد جوانبهــا إذ ت ـراوح مــا بــن الهــرب مــن ال ِّن ـزاع
والقمــع واالضطهــاد الســيايس إىل تفــي الفقــر املدقــع .وغالب ـاً
مــا تجتمــع عــدة أســباب مع ـاً لتك ـ ِّون ســبباً كافي ـاً وقوي ـاً لدفــع
النــاس إىل املغامــرة بحياتهــم وخــوض رحــات تديرهــا شــبكات
التهريــب اإلجراميــة.

جرايــس مــن جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةُ .وأن ِقــ َذت يف
أغســطس/آب مــن زورق مطاطــي كان يحمــل  112إفريقيـاً مــن
جنــوب الصح ـراء الكــرى .وغــادرت وطنهــا بعــد تكبــد ســنوات
مــن النــزاع أتــت بالدمــار عــى قريتهــا يف مقاطعــة كيفــو
الشــالية .وتعرضــت لالعتــداء الجنــي عــى يــد امليليشــيات
املســلحة .وقبــل ركوبهــا الــزورق ،عــرت جمهوريــة الكونغــو
(برازافيــل) والكامــرون ونيجرييــا وبوركينــا فاســو والنيجــر وليبيــا.
ويف أثنــاء رحلتهــا ،تعرضــت لالغتصــاب مــرة أخــرى عــى يــد ويــروي لنــا أنــاس مــن ســوريا وأفغانســتان وإريرتيــا والصومــال
املهربــن .وتبلــغ جرايــس مــن العمــر  28عامــاً وهــي تســافر واليمــن والســودان والعـراق وباكســتان قصصـاً عــن فرارهــم مــن
مبفردهــا.
أعــال العنــف والنزاعــات املســلحة أو االضطهــاد أو األنظمــة
القمعيــة أو الخــوف مــن التجنيــد القــري أو الســجن التعســفي.
أحمــد وأمــرة زوجــان شــابان مــن دمشــق يف ســورياُ .وأن ِقـ َذا يف وهنــاك أعــداد كبــرة أيضـاً قدمــوا مــن بلــدان جنــوب الصحـراء
مايو/أيــار مــن قــارب خشــبي كان يحمــل  563شــخصاً مــن عــدة الكــرى وغــرب أفريقيــا ،مثــل :نيجرييــا أو مــايل ،ممــن كانــوا
جنســيات مختلفــة .وكانــا يحمــان طفليهــا بــن ذارعيهــا بــكل مهاجريــن يف ليبيــا ولكنهــم يفــرون منهــا اآلن بســبب تعرضهــم
مــا أوتيــا مــن قــوة .وقــد كابــدت هــذه األرسة أربــع ســنوات التحــرش واالعتــداء العنيــف واالغتصــاب والعمــل القــري
مــن الحــرب شــهدا فيهــا تســاقط الرباميــل املتفجــرة التــي يلقيهــا واالحتجــاز واالختطــاف مــن أجــل الحصــول عــى الفديــة عــى
النظــام ووحشــية الجامعــة الجهاديــة التــي انتقلــت للســيطرة يــد الجامعــات املســلحة املهربــن عــى حــد ســواء.
عــى الحــي الــذي كانــوا يقطنــون فيــه .وســافرت أرسة أحمــد
وأمــرة إىل األردن أوالً ومنهــا إىل مــر .لكــنَّ أي ـاً مــن الدولتــن رحلة القارب
مل متنحهــا فــرص البقــاء والعيــش .ولذلــك ،قــررت هــذه األرسة يعــي النــاس جيــداً مخاطــر عبــور البحــر ومــع ذلــك ال يشء قــادر
الصغــرة أن تعتمــد عــى املهربــن ألخذهــم إىل ليبيــا ثــم حاولــوا فعليــاً عــى تهيئتهــم ملثــل هــذه التجربــة .و ُين َقــل النــاس إىل
حملــون يف قــوارب يف جــوف
عبــور البحــر إىل أوروبــا.
الســاحل الليبــي يف شــاحنات ثــم ُي َّ
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الليــل وأحيانـاً تحــت تهديــد السـ ح .ودامئـاً مــا ُيح ِّمــل املهربــون
القــوارب بأعــداد تفــوق اســتطاعتها ســعياً لتعظيــم أرباحهــم
بــل قــد تصــل األعــداد إىل عـ ة أضعــاف االســتطاعة الحقيقيــة
لتلــك القــوارب .وال يقدُّ مــون ملعظــم الــركاب ،الذيــن ال يعرفــون
الســباحة أصــ ً ،أي طــوق للنجــاة .وأحيانــاً ال ُيــد ِرك الفــارون
عــ ظهــر القــارب خطــورة اكتظاظــه بهــذا الشــكل إال بعــد
بــزوغ نــور الصبــاح .حينهــا فقــط يتضــح لهــم هشاشــة الوضــع
ما الذي يجب عمله؟
ويقتحــم الخــوف والذعــر قلوبهــم ب ـ هــوادة.
يــدور الخطــاب الســيايس يف كث ـ مــن البلــدان األوروبيــة حــول
جمــة فــور ركوبهــم املركــب .تعزيــز سياســات معروفــة مبفاقمتهــا لألزمــة بــدالً مــن مســاعدتها
ويواجــه أولئــك الفاريــن مخاطــر َّ
وأول هــذه التهديــدات وأكرثهــا خطــورة جنــوح املركــب .فــأي للنــاس وحاميتهــم مــن تعريــض أنفســهم يف أوضــاع مليئــة
موجــة كبــ ة أو حركــة مــن الراكبــ مــن جانــب إىل آخــر يف باملعانــة واملخاطــرة .وفيـ يخــص وســط البحــر األبيض املتوســط،
املركــب املكتــظ قــد تســبب انقالبــه فجــأة والغــرق الجامعــي مــا زال تركيــز االســتجابة مقتــ اً عــ النواحــي الســطحية
املحتــوم يف خــ ل دقائــق .وعندمــا يكتــظ النــاس عــ مــن باســتهداف شــبكات املهربـ وقواربهــم بــدالً مــن إزالــة القيــود
القــارب يصبحــون معرضــ الستنشــاق األبخــرة الصــادرة مــن املفروضــة ع ـ اللجــوء والهجــرة املســؤولة يف املقــام األول عــن
املحــرك وقــد شــهدنا حــاالت وفيــات كث ـ ة باالختنــاق .وترتبــط وقــوع النــاس ب ـ أيــدي املهرب ـ  .و ُيق ـ َح توف ـ بدائــل آمنــة
بهــذه العوامــل أغلبيــة الوفيــات التــي تخطــت  2800حالــة إىل وقانونيــة للفاريــن ســعياً اللت ـ س الس ـ مة والحاميــة وأنظمــة
هــذا اليــوم يف عــام  2015يف وســط البحــر األبيــض املتوســط .الهجــرة التقدميــة 1 .ويف أثنــاء ذلــك مــن ال ـ وري إتبــاع نهــج
فعــال ووقــايئ يف عمليــات البحــث واإلنقــاذ يف البحــر .فكلــ
وتعمــل زوارق منظمــة أطبــاء ب ـ حــدود بالتنســيق مــع مركــز طالــت مــدة تعــرض النــاس للظــروف املروعــة ع ـ مــن تلــك
تنســيق اإلنقــاذ البحــري يف رومــا عـ إنقــاذ الناس ومســاعدتهم .القــوارب ،رسعــان مــا ســتتدهور صحتهــم وســتزداد خطــورة
وغالب ـاً مــا تتمثــل العالمــات املرضيــة أو األع ـراض التــي نراهــا تعرضهــم للوفــاة يف عــرض البحــر.
عليهــم يف اإلجهــاد والجفــاف الــذي يــ اوح بــ الخفيــف
واملتوســط وأوجــاع وآالم عامــة وأمــراض معديــة وحــروق ُغ ِّ ت أسامء األفراد الواردة يف هذه املقالة.
كيميائيــة جـ َّراء تلــوث الوقــود عـ املالبــس والجــرب وإصابــات
صغــ ة .وترتبــط اإلصابــات النمطيــة بالعنــف الدائــر يف ليبيــا هرينان ديل فايل
Hernan.del.Valle@amsterdam.msf.org
وت ـ اوح ب ـ جــروح أو متــزق ج ـراء التعــرض لطلــق نــاري إىل
رئيس املنارصة واالتصاالت العملياتية
كســور يف العظــام .وقــد يكــون الشــخص تعــرض لهــذه اإلصابــات
منــذ أســابيع ســبقت إنقــاذه وقــد تكــون أيضـاً إصابــات حديثــة ربيع بن عيل rabiaben@gmail.com
تتطلــب عالجـاً أكـ إلحاحـاً ،ويحتــاج كثـ مــن املصابـ لإلحالة مسؤول الشؤون اإلنسانية
إىل املرافــق الطبيــة يف إيطاليــا .وتجــازف ســيدات وأطفــال ونســاء
ويل ترنر will.turner@oca.msf.org
ً
حوامــل وأطفــال غــ مصحوبــ ببالغــ دامئــا عــ نحــو ال منسق الطوارئ
ُيصــدق يف مثــل تلــك الرحــ ت مبفردهــم .ونحــن نحــاول أن
نقــدم لهــم وللناجــ مــن أعــ ل العنــف الجنــ العنايــة منظمة أطباء بال حدود www.msf.org
والدعــم ع ـ وجــه الخصــوص.
 .1انظر تقرير املقرر الخاص بشأن حقوق اإلنسان للمهاجرين ،فرانسوا كريبو ،إىل
ا

هــؤالء األشــخاص إىل مراكــب اإلنقــاذ َفــو َر ٌة عاطفيــة تعبـ اً عــن
راحتهــم م ـ واجهــوه .بــل قــد يقــع بعضهــم يف نوبــة عاطفيــة
ـب تركيزنــا املبــارش ع ـ ض ـ ن تلبيــة
قويــة جــداً .وهنــا ،ينصـ ُّ
احتياجــات النــاس األساســية مــن مــاء وطعــام ورعايــة طبيــة
ومالبــس جافــة وطأمنتهــم بأنهــم يف أمــان وأننــا ســنأخذهم إىل
مرفــأ إيطــايل.
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ويعــد األمل النفــ مــن القضايــا الشــائعة التــي تنمــو مــع
هــؤالء النــاس ع ـ مــدار الوقــت .فتلــك هــي دوامــة املشــاعر
التــي يعيشــونها بــدءاً بـ ك أوطانهــم وأرسهــم ورحلتهــم بـراً إىل
ليبيــا وإســاءة املعاملــة واالضطرابــات التــي يواجهونهــا يف ليبيــا
والتعــرض لعصابــات املهربــ وحتــى نقلهــم مــن هنــا لهنــاك
كالحيوانــات التــي تبــاع وتش ـ ى .وغالب ـاً مــا يصاحــب دخــول
ن

ر
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