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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 2015 وحــده، خــاض 140 ألــف شــخص الرحلــة املحفوفــة 
باملخاطــر فيــام ُيعــرَف باســم طريــق وســط البحــر األبيــض 
ــة.  ــا وصقلي ــني ليبي ــة يف البحــر متتــد ب ــط وهــي منطق املتوس
ــم يف الوطــن عــىل  ــام هواتــف أقاربه وكتــب كثــرٌي منهــم أرق
مالبســهم أو ســواعدهم أو ســرتات النجــاة يف حالــة انقلــب بهــم 

ــم. ــرث عــىل جثثه ــارب وُع الق

جــون صبــي إريــرتي نجــا مــن الغــرق بعــد إنقــاذه مــن قــارب 
خشــبي صغــري كان يتكــدس عليــه 323 اريترييــاً وذلــك يف مطلــع 
ســبتمرب/أيلول 2015. وقــد خاطــر بحياتــه يف البحــر مــع والدتــه 
ــه.  ــراراً مــن اضطهــاد النظــام القمعــي يف وطن ــه الصغــري ف وأخي
ــن  ــاً م ــرث نضوج ــريه أك ــداً وتفك ــة جي ويتحــدث جــون اإلنجليزي
أي شــخص آخــر يف عمــره. ومــرَّ بتجــارب كثــرية بالنســبة لعمــره. 

وهــو مرتعــب اآلن إذ مــا زال يف التاســعة مــن عمــره. 

جرايــس مــن جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وُأنِقــَذت يف 
أغســطس/آب مــن زورق مطاطــي كان يحمــل 112 إفريقيــاً مــن 
جنــوب الصحــراء الكــربى. وغــادرت وطنهــا بعــد تكبــد ســنوات 
مــن النــزاع أتــت بالدمــار عــىل قريتهــا يف مقاطعــة كيفــو 
ــيات  ــد امليليش ــىل ي ــيس ع ــداء الجن ــت لالعت ــاملية. وتعرض الش
ــو  ــة الكونغ ــربت جمهوري ــزورق، ع ــا ال ــل ركوبه ــلحة. وقب املس
)برازافيــل) والكامــريون ونيجرييــا وبوركينــا فاســو والنيجــر وليبيــا. 
ــد  ــىل ي ــرى ع ــرة أخ ــاب م ــت لالغتص ــا، تعرض ــاء رحلته ويف أثن
ــافر  ــي تس ــاً وه ــر 28 عام ــن العم ــس م ــغ جراي ــني. وتبل املهرب

ــا.  مبفرده

أحمــد وأمــرية زوجــان شــابان مــن دمشــق يف ســوريا. وُأنِقــَذا يف 
مايو/أيــار مــن قــارب خشــبي كان يحمــل 563 شــخصاً مــن عــدة 
جنســيات مختلفــة. وكانــا يحمــالن طفليهــام بــني ذارعيهــام بــكل 
ــنوات  ــع س ــذه األرسة أرب ــدت ه ــد كاب ــوة. وق ــن ق ــا م ــا أوتي م
مــن الحــرب شــهدا فيهــا تســاقط الرباميــل املتفجــرة التــي يلقيهــا 
ــيطرة  ــت للس ــي انتقل ــة الت ــة الجهادي ــية الجامع ــام ووحش النظ
ــد  ــافرت أرسة أحم ــه. وس ــون في ــوا يقطن ــذي كان ــي ال ــىل الح ع
ــني  ــاً مــن الدولت ــا إىل مــرص. لكــنَّ أي وأمــرية إىل األردن أوالً ومنه
ــك، قــررت هــذه األرسة  مل متنحهــام فــرص البقــاء والعيــش. ولذل
الصغــرية أن تعتمــد عــىل املهربــني ألخذهــم إىل ليبيــا ثــم حاولــوا 

ــا.  عبــور البحــر إىل أوروب

ــار وســبتمرب/أيلول 2015، أنقــذت ســفن  ويف الفــرتة بــني مايو/أي
منظمــة أطبــاء بــال حــدود يف منطقــة وســط البحــر األبيــض 
املتوســط هــذه وحدهــا أكــرث مــن 16 ألــف شــخص قــادم مــن 20 
دولــة مختلفــة وقدمــت لهــم يــد العــون. وكان جــون وجرايــس 

وأحمــد وأمــرية مــن بينهــم. 

ولــدى منظمــة أطبــاء بــال حــدود برامــج طويلــة األمــد يف معظــم 
الــدول التــي يفــر منهــا النــاس وهــي غالبــاً الشــاهد املبــارش عــىل 
ــي  ــباب الت ــا األس ــاس بوصفه ــؤالء الن ــا ه ه ــي يقصُّ ــروف الت الظ
ــدم  ــني ع ــك يتب ــوء ذل ــىل ض ــم. وع ــن دياره ــرار م ــم للف دفعته
ــز بــني »الالجئــني« و«املهاجريــن  مواءمــة الحديــث حــول التميي
ــة  ــات العام ــن النقاش ــري م ــوام كث ــل ق ــذي ميث ــني« ال االقتصادي
ــر  ــض النظ ــع. فبغ ــىل أرض الواق ــدث ع ــا يح ــع م ــة م األوروبي
ــا،  ــروا منه ــي ف ــم الت ــخاص وأوطانه ــؤالء األش ــات ه ــن خلفي ع
يتشــارك جميعهــم الدافــع نفســه وهــو األمــل يف مســتقبل أكــرث 
ــا وراء  ــاس أنه ــر الن ــي يذك ــع الت ــف الدواف ــا وســالمة. وتختل أمن
ــزاع  هجرتــه وتتعــدد جوانبهــا إذ تــرتاوح مــا بــني الهــرب مــن النِّ
ــاً  ــع. وغالب ــي الفقــر املدق ــاد الســيايس إىل تف والقمــع واالضطه
ن ســبباً كافيــاً وقويــاً لدفــع  مــا تجتمــع عــدة أســباب معــاً لتكــوِّ
ــاس إىل املغامــرة بحياتهــم وخــوض رحــالت تديرهــا شــبكات  الن

ــة.  ــب اإلجرامي التهري

ويــروي لنــا أنــاس مــن ســوريا وأفغانســتان وإريرتيــا والصومــال 
واليمــن والســودان والعــراق وباكســتان قصصــاً عــن فرارهــم مــن 
ــة  ــاد أو األنظم ــلحة أو االضطه ــات املس ــف والنزاع ــامل العن أع
القمعيــة أو الخــوف مــن التجنيــد القــرسي أو الســجن التعســفي. 
وهنــاك أعــداد كبــرية أيضــاً قدمــوا مــن بلــدان جنــوب الصحــراء 
ــوا  ــن كان ــايل، مم ــا أو م ــل: نيجريي ــا، مث ــرب أفريقي ــربى وغ الك
مهاجريــن يف ليبيــا ولكنهــم يفــرون منهــا اآلن بســبب تعرضهــم 
القــرسي  والعمــل  واالغتصــاب  العنيــف  واالعتــداء  التحــرش 
ــة عــىل  واالحتجــاز واالختطــاف مــن أجــل الحصــول عــىل الفدي

ــد الجامعــات املســلحة املهربــني عــىل حــد ســواء.  ي

رحلة القارب
يعــي النــاس جيــداً مخاطــر عبــور البحــر ومــع ذلــك ال يشء قــادر 
ــاس إىل  ــل الن ــة. وُينَق ــذه التجرب ــل ه ــم ملث ــىل تهيئته ــاً ع فعلي
لــون يف قــوارب يف جــوف  الســاحل الليبــي يف شــاحنات ثــم ُيحمَّ
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ــل املهربــون  الليــل وأحيانــاً تحــت تهديــد الســالح. ودامئــاً مــا ُيحمِّ
ــم  ــم أرباحه ــعياً لتعظي ــتطاعتها س ــوق اس ــداد تف ــوارب بأع الق
بــل قــد تصــل األعــداد إىل عــرشة أضعــاف االســتطاعة الحقيقيــة 
مــون ملعظــم الــركاب، الذيــن ال يعرفــون  لتلــك القــوارب. وال يقدُّ
ــارون  ــدرِك الف ــاً ال ُي ــاة. وأحيان ــوق للنج ــاًل، أي ط ــباحة أص الس
ــد  ــكل إال بع ــذا الش ــه به ــورة اكتظاظ ــارب خط ــر الق ــىل ظه ع
بــزوغ نــور الصبــاح. حينهــا فقــط يتضــح لهــم هشاشــة الوضــع 

ــال هــوادة.  ويقتحــم الخــوف والذعــر قلوبهــم ب

ــم املركــب.  ــور ركوبه ــة ف ــن مخاطــر جمَّ ــك الفاري ويواجــه أولئ
ــأي  ــب. ف ــوح املرك ــدات وأكرثهــا خطــورة جن وأول هــذه التهدي
ــر يف  ــب إىل آخ ــن جان ــني م ــن الراكب ــة م ــرية أو حرك ــة كب موج
ــي  ــرق الجامع ــأة والغ ــه فج ــبب انقالب ــد تس ــظ ق ــب املكت املرك
ــن  ــىل م ــاس ع ــظ الن ــا يكت ــق. وعندم ــالل دقائ ــوم يف خ املحت
ــن  ــادرة م ــرة الص ــاق األبخ ــني الستنش ــون معرض ــارب يصبح الق
املحــرك وقــد شــهدنا حــاالت وفيــات كثــرية باالختنــاق. وترتبــط 
ــة إىل  ــات التــي تخطــت 2800 حال ــة الوفي بهــذه العوامــل أغلبي
ــط.  ــض املتوس ــر األبي ــط البح ــام 2015 يف وس ــوم يف ع ــذا الي ه

ــاء بــال حــدود بالتنســيق مــع مركــز  وتعمــل زوارق منظمــة أطب
تنســيق اإلنقــاذ البحــري يف رومــا عــىل إنقــاذ الناس ومســاعدتهم. 
ــا  ــي نراه ــراض الت ــة أو األع ــات املرضي ــل العالم ــا تتمث ــاً م وغالب
الخفيــف  بــني  يــرتاوح  الــذي  عليهــم يف اإلجهــاد والجفــاف 
وحــروق  معديــة  وأمــراض  عامــة  وآالم  وأوجــاع  واملتوســط 
كيميائيــة جــرَّاء تلــوث الوقــود عــىل املالبــس والجــرب وإصابــات 
ــا  ــر يف ليبي ــف الدائ ــة بالعن ــات النمطي ــط اإلصاب ــرية. وترتب صغ
ــاري إىل  ــق ن ــرض لطل ــراء التع ــزق ج ــروح أو مت ــني ج ــرتاوح ب وت
كســور يف العظــام. وقــد يكــون الشــخص تعــرض لهــذه اإلصابــات 
منــذ أســابيع ســبقت إنقــاذه وقــد تكــون أيضــاً إصابــات حديثــة 
تتطلــب عالجــاً أكــرث إلحاحــاً، ويحتــاج كثــري مــن املصابــني لإلحالة 
إىل املرافــق الطبيــة يف إيطاليــا. وتجــازف ســيدات وأطفــال ونســاء 
ــو ال  ــىل نح ــاً ع ــني دامئ ــني ببالغ ــري مصحوب ــال غ ــل وأطف حوام
ق يف مثــل تلــك الرحــالت مبفردهــم. ونحــن نحــاول أن  ُيصــدَّ
نقــدم لهــم وللناجــني مــن أعــامل العنــف الجنــيس العنايــة 

ــم عــىل وجــه الخصــوص.  والدع

ويعــد األمل النفــيس مــن القضايــا الشــائعة التــي تنمــو مــع 
ــاس عــىل مــدار الوقــت. فتلــك هــي دوامــة املشــاعر  هــؤالء الن
التــي يعيشــونها بــدءاً بــرتك أوطانهــم وأرسهــم ورحلتهــم بــراً إىل 
ــا  ــي يواجهونهــا يف ليبي ــات الت ــة واالضطراب ــا وإســاءة املعامل ليبي
ــاك  ــا لهن ــن هن ــم م ــى نقله ــني وحت ــات املهرب ــرض لعصاب والتع
ــا يصاحــب دخــول  ــاً م ــاع وتشــرتى. وغالب ــي تب ــات الت كالحيوان

هــؤالء األشــخاص إىل مراكــب اإلنقــاذ َفــورٌَة عاطفيــة تعبــرياً عــن 
راحتهــم مــام واجهــوه. بــل قــد يقــع بعضهــم يف نوبــة عاطفيــة 
ــة  ــارش عــىل ضــامن تلبي ــا املب ــا، ينصــبُّ تركيزن ــة جــداً. وهن قوي
ــة  ــة طبي ــام ورعاي ــاء وطع ــن م ــية م ــاس األساس ــات الن احتياج
ومالبــس جافــة وطأمنتهــم بأنهــم يف أمــان وأننــا ســنأخذهم إىل 

ــأ إيطــايل.  مرف

ما الذي يجب عمله؟
يــدور الخطــاب الســيايس يف كثــري مــن البلــدان األوروبيــة حــول 
تعزيــز سياســات معروفــة مبفاقمتهــا لألزمــة بــدالً مــن مســاعدتها 
للنــاس وحاميتهــم مــن تعريــض أنفســهم يف أوضــاع مليئــة 
باملعانــة واملخاطــرة. وفيــام يخــص وســط البحــر األبيض املتوســط، 
مــا زال تركيــز االســتجابة مقتــرصاً عــىل النواحــي الســطحية 
باســتهداف شــبكات املهربــني وقواربهــم بــدالً مــن إزالــة القيــود 
املفروضــة عــىل اللجــوء والهجــرة املســؤولة يف املقــام األول عــن 
وقــوع النــاس بــني أيــدي املهربــني. وُيقــرتَح توفــري بدائــل آمنــة 
ــة وأنظمــة  ــامس الســالمة والحامي ــن ســعياً اللت ــة للفاري وقانوني
ــاع نهــج  ــك مــن الــرضوري إتب ــاء ذل ــة. 1 ويف أثن الهجــرة التقدمي
ــام  ــر. فكل ــاذ يف البح ــث واإلنق ــات البح ــايئ يف عملي ــال ووق فع
ــك  ــن تل ــاس للظــروف املروعــة عــىل م ــت مــدة تعــرض الن طال
القــوارب، رسعــان مــا ســتتدهور صحتهــم وســتزداد خطــورة 

ــاة يف عــرض البحــر.  ــم للوف تعرضه

ت أسامء األفراد الواردة يف هذه املقالة.  ُغريِّ
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