
2323 وجهة الوصول: أوروبا نرشة الهجرة القرسية 51

www.fmreview.org/ar/destination-europeيناير/كانون الثاين 2016 

مــكان مــن خــالل برنامــج الرعايــة الفرديــة باإلضافــة إىل 20 
ــانية. ــباب إنس ــول ألس ــح بالدخ ــف ترصي أل

ــىل  ــي ع ــول الرشع ــني الحص ــرى لتمك ــات األخ ــن املقرتح وم
الحاميــة يف أوروبــا لطالبــي اللجــوء إلغــاء متطلبــات التأشــرية 
اإلجباريــة )وتأشــرية العبــور) للســوريني )مثلــام فعلــت بعــض 
مــن  الفاريــن  الالجئــني  مــع  األوريب ســابقاً  االتحــاد  دول 
الحــرب يف يوغوســالفيا الســابقة) واإلجــالء الطبــي والبعثــات 
ألســباب  بالدخــول  الســامح  معــدل  وزيــادة  الدراســية 
إنســانية وإعــادة التوطــني عندمــا تكــون املفوضيــة الســامية 
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني وليســت الســفارة مســؤولة 
ــاد األورويب  ــذ االتح ــن أن ينف ــة. وميك ــراءات األولي ــن اإلج ع
األوىل  املــرة  املؤقتــة يف  الحاميــة  بشــأن  توجيهاتــه  أيضــاً 
وخاصــة عندمــا تفــوق أعــداد الوافديــن القــدرة االســتيعابية 

ــول.  ــي معق ــار زمن ــوء يف إط ــات اللج ــراءات طلب إلج

ــدول األعضــاء  ــدرة ال ــع ق ــم رف ــن امله ــت نفســه، م ويف الوق
عــىل الحــدود الخارجيــة لالتحــاد األورويب لتمكينهــم مــن 
ــبة  ــوء املناس ــراءات اللج ــويل إج ــم وت ــتقبال املالئ ــري االس توف

ــني. وســيقلل دعــم  ــاج الالجئ ــة إلدم ــة واقعي ووضــع احتاملي
ــوء إىل  ــدول للج ــز ال ــوء حواف ــة اللج ــد ألنظم ــل الجي التموي
املامرســات غــري النظاميــة وغــري القانونيــة عــىل الحــدود 
ــه  ــة إلي ــس الحاج ــن يف أم ــا نح ــوء. وم ــي اللج ــاد طالب إلبع
قيــادة سياســية وحــوار رصيــح بــني القــادة األوروبيــني بشــأن 
ــن  ــن ل أفضــل الطــرق لالســتجابة الحتياجــات البائســني الذي

ــدود. ــىل الح ــاءات ع ــوار أو اإلس ــرثة األس ــم ك تردعه

duncancbreen@gmail.com دنكان برين 
مستشار مستقل. اآلراء الواردة يف هذا املقال تعرب عن رأي كاتبها 

فقط.
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مليلية: رساٌب يف الطريق نحو أوروبا
فريدة بيورنسيث

من بني الذين وصلوا إىل مليلية، يبدو أنه ال يوجد أي إجامع حول ما إذا كان هؤالء األشخاص ينظرون إىل 
أنفسهم عىل أنَّ وجودهم يف مليلة يف محطة عبور نحو أوروبا أم أنهم ما زالوا يف أفريقيا. 

تقع مليلية عىل شاطئ البحر األبيض املتوسط شامل أفريقيا، وتبلغ 
مساحتها 12 كم2، وتتبع األرايض اإلسبانية ويحيط بها املغرب من 
الجهات األخرى. وبالنسبة للبعض، كانت هذه املنطقة األوروبية 
األوروبية  القارة  أسوار  لعبور  طريقاً  متثل  أوروبا  خارج  الواقعة 

واخرتاقها.

غري  بطريقة  إليها  يدخلون  الذين  األشخاص  عدد  الرتفاع  ونظراً 
أسوار،  بثالثة  محصنة  املنطقة  هذه  اآلن  أصبحت  بها،  مخوَّل 
ومبنشآت يبلغ ارتفاعها ستة أمتار مسّيجة بأسالك شائكة، ومزودة 
بحرس يراقبون الحدود عليها. لكنَّ تعزيز الحدود مل تنِث املهاجرين 
يبقون يف  مليلية  إىل  الطريق  يعربون  الذين  وأغلب  عبورها.  عن 
مركز تديره الدولة ُيعرف باسم مركز املهاجرين العابرين املؤقت، 
وتديره  العابرين،  للمهاجرين  املؤقتة  اإلقامة  يقدم  مركز  وهو 

الوزارة اإلسبانية للعمل واألمن االجتامعي. وعادة ما ُينَظر يف قضايا 
كانت  إذا  النظر عام  أوالً، بغض  املكان  املهاجرين يف ذلك  هؤالء 

قضيتهم معنية بطلب اللجوء أم بالرتحيل املحتمل. 

ل  ُتَشكِّ إذ  املركز.  ذلك  يف  املقيمة  الدميوغرافية  الفئات  وتختلف 
وجود  مع  األكرب،  الفئتني  والسوريني  الصحراء  جنوب  أفارقة  فئة 
هذا  ومع  جميعاً.  بينهم  وفيام  فئة  كل  ضمن  كبرية  اختالفات 
التعدد، كان هناك عامل واحد وجدناه يربط بينهم جميعاً وهو 
مصريهم  يف  سيواجهونه  وما  لهم،  سيحدث  ما  ينتظرون  أنهم 
يف  انتظاره  مبدة  يتنبأ  أن  منهم  واحد  ألي  ميكن  ال  إذ  املجهول. 
ذلك املركز، وقليل منهم كانوا يعرفون ما سوف يواجههم عندما 
يغادرون املركز وُيسمح لهم بالدخول إىل أسبانيا – وهي الرحلة 
واملفهوم اللتني ُيشار إليهام مبصطلح »ساليدا« الذي يعني املخرج.
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أثر املجهول
ونتيجة الواقع املجهول وعدم معرفة املصري، ظهرت بني املهاجرين 
الكايف من  القدر  لغياب  بينهم. ونظراً  فيام  يناقشونها  تفسريات 
شائعة،  النظريات  كانت  قضاياهم،  يف  النظر  حول  الشفافية 
والقصص،  التفاصيل،  من  يشء  هناك  كان  األحيان،  بعض  ويف 
واإلشاعات التي أتاحت لعنارص الدراسة بإدراك درجة من الوعي 
غياب  يرتك  وال  معهم.  حدوثه  وسبب  معهم  يحدث  كان  مبا 
الشفافية واملعلومات فراغاً خالياً من املعرفة لكنه يتسبب بظهور 
عدد من النظريات والتفسريات مللء الثغرات التي يكتنفها منطق 

املجهول.

يفعله  أن  كثري ميكن  ما من يشء  أنه  املتفق  من  كان  ويف حني 
املرء لترسيع عملية االنتظار، كان هناك اعتقاد مشرتك بني معظم 
فسوف  السلوك  أساؤوا  إذا  أنهم  وهو:  املركز  ذلك  يف  املقيمني 
الدراسة  أحد عنارص  أخربنا  إطالة مكوثهم. وقد  إىل  يؤدي ذلك 
قائاًل: »فور ارتكابك ألي إساءة للسلوك، سوف تعاقبك السلطات. 
بل قد يطردونك من املركز، أليام أو لساعات. سيأخذون بطاقتك 
ملنعك من الدخول. فإذا ما كنت سبباً يف املشاكل، سوف يتأخر 
خروجك.« وبغض النظر عام إذا كانت هذه العقوبات قد نفذتها 
يف  الحقيقة  متثل  كانت  فقد  ال،  أم  اإلسبانية  السلطات  بالفعل 
سلوكهم  مالمح  تحديد  إىل  أدى  ما  وهذا  املركز،  نزالء  عيون 

ع عملية خروجهم.  بالطرق التي كانوا يأملون بها أن ترسِّ

وكان هناك عامل آخر أثَّر عىل هذا العبور وهو كم املعلومات 
كانوا  فالذين  غريباً،  األمر  ذلك  يكن  ومل  ميتلكونها،  كانوا  التي 
عىل  شبكات  لهم  ممن  كانوا  املعرفية  املزايا  بأفضل  يتمتعون 
لديهم عائالت  أو ممن كان  املهاجرين  اإلنرتنت مع غريهم من 

خاضوا الرحلة إىل أوروبا.

الصحراء،  جنوب  فئة  إىل  املنتمني  الدراسة  عنارص  كان  لقد 
عن  عرّبوا  قد  منهم،  الجامعي  التعليم  عىل  الحاصلني  باستثناء 
فيها  يريدون  أماكن  نحو  طريقهم  يف  بساطة  بكل  كانوا  أنهم 
لدرجة  فكانوا  السوريون  الدراسة  عنارص  أما  العمل،  يجدوا  أن 
كبرية يشريون إىل رغبتهم يف الوصول إىل بعض املقاصد الجغرافية 
إىل  وصولهم  طريقة  عن  يتحدثون  وكانوا  غريها،  دون  املحددة 
الدولة  عىل  تقع  دبلن،  التفاقية  التنفيذية  للوائح  ووفقاً  هناك. 
صفة  بتحديد  البدء  مسؤولية  املهاجر  إليها  يصل  التي  األوىل 
عملية اللجوء، والدولة يف هذه الحالة هي إسبانيا. ورغم ذلك، 
الرب  إىل  وصولهم  فور  إسبانيا  يف  يبقوا  بأن  جميعهم  يخطط  مل 
اإلسباين. بل كان بعض عنارص الدراسة مقتنعني بأن بعض الدول 
األوروبية لن ترسلهم وتعيدهم إىل إسبانيا. يقول أحد السوريني: 
»أملانيا ال تبايل ببصامت األصابع.« وهذا التصور للنظام بأنه نظام 

غري صارم، وإمكانية ما وصفه أحد املحامني الشباب من دمشق 
قائاًل: »كرس حاجز البصمة« قد ُينظر إليه عىل أنه طريقة للتفكري 

بصورة الحركة التي سوف ينتهجونها.

واعرتف أحد عنارص الدراسة قائاًل: »إنها الصور التي نراها التي 
ما  نحلم.« وكان لدى جميع عنارص دراستنا فكرة حول  تجعلنا 
هي »أوروبا« التي يريدون أن يصلوا إليها. لكنَّ مليلية مل تكن 
متثل أوروبا التي كانوا يريدون أن يذهبوا إليها. لقد كانوا يرون 
أنَّهم ما زالوا يف أفريقيا ألنهم ببساطة مل يكونوا يف أوروبا، ومع 

ذلك تبقى مليلية جزءاً من إسبانيا، وليس جزءاً من املغرب. 

وميكن أن يكون رفض فكرة أوروبية مليلية ناتجاً عن التعبري عن 
هجر  فقد  السوريني.  األكراد  ألحد  مقابلتنا  من  تبني  كام  األمل 
أوروبا.  إىل  للدخول  وحده  وسافر  العراق  كردستان  يف  أرسته 
طريق  عن  أوروبا  إىل  الدخول  مراراً  حاول  قد  السابق  يف  وكان 
البلغارية  الرشطة  يد  وقع يف  النهاية  يف  لكنه  البلغارية  الحدود 
جاء.  حيث  من  وأعادته  الشخصية  متعلقاته  كل  صادرت  التي 
ثم حاول مرة أخرى السفر إىل الجزائر ومىش طول الطريق إىل 
مدينة ناضور املغربية. وَعرَبَ الحدود بني املغرب وإسبانيا يف أربع 
باإلحباط  مشاعره  وصف  املركز،  إىل  وصل  وعندما  محاوالت. 
يعاملونني  يوجد سالم.  قائاًل: »ال  واجهته  التي  الظروف  بسبب 
كالكلب هنا يف املركز.« ومع ذلك، بدالً من أن تزول عنه األوهام 
قائاًل:  أوضح  أوروبا،  يف  يلقاه  سوف  ما  هي  املعاملة  هذه  بأن 
الالإنسانية.  املعاملة  أوروبا هو سبب هذه  إن عدم وصوله إىل 
»مليلية ليست أوروبا.« فام زالت آمال الوصول إىل أوروبا عىل 
من  ميّكنه  األفق،  عىل  يلوح  رساباً  والسالم  األمن  مقصد  أنها 
أموال  يعوضه عام خرسه من  قد  إىل يشء  التطلع  االستمرار يف 

دفعها للمهربني.

تأيت  أوروبا  ضمن  ليست  مليلية  أنَّ  بفكرة  التشبث  أن  ويبدو 
لتفرس عدم تحقق املرام بعد مع التمسك بإمكانية الوصول إىل 
وضع أفضل فور وصولهم إىل ما يعتقدون أنه أوروبا »الحقيقية«. 
ومن هنا، يتحمل هؤالء الناس حالة املجهول املحبطة واملحيقة 

بالوضع الحارض عىل ضوء أحالم وعود املستقبل.

faridabj@gmail.com فريدة بيورنسيث 
طالبة يف مستوى املاجستري يف قسم دراسات الالجئني العاملية، 

جامعة آلبورغ، ومساِعدة بحث يف منظمة أيريس الدولية، أوغندا 
 www.irise.org.uk 

وكانت يف مايو/ آيار 2015 عضوة يف مجموعة أجرت بحثاً ميدانياً 
يركز أساساً عىل املهاجرين املاكثني يف مركز املهاجرين املؤقت 

وحوله.
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