
1919 وجهة الوصول: أوروبا نرشة الهجرة القرسية 51

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

U
N

H
C

R/
G

 

G
or

do
n

تحايل يف ظل دبلن
ماركو فنك

للمامرسات املثرية  متثل مامرسات الحدود عىل الحدود بني إيطاليا والنمسا جزءاً من نهج أوسع نطاقاً 
للتساؤل التي تستخدمها الدول األعضاء يف االتحاد األورويب والتي من شأنها يف نهاية املطاف أن تجعل 

اتفاقية شنجن والئحة دبلن التنفيذية من األمور التي ليس لها أي معنى.

ُيَعــدُّ معــرب بريــر الواقــع عــىل الحــدود بــني إيطاليــا والنمســا 
أقــص حــد يف الشــامل ُيْســَمُح للمهاجريــن العابريــن للبحــر 
ــح  ــاً للوائ ــك وفق ــه، وذل ــاب إلي ــا بالذه ــط إىل إيطالي املتوس
ــة  ــدود داخلي ــاً ح ــاك أيض ــن. وهن ــدة دبل ــة ملعاه التنفيذي
ضمــن منطقــة شــنجن التــي تســمح بحريــة تنقــل األشــخاص 
ــر  ــض النظ ــة، بغ ــة حدودي ــراءات رقابي ــم إلج دون خضوعه
ــن  ــا م ــة. أم ــة النظري ــن الناحي ــك م ــن الجنســية، وكل ذل ع
الناحيــة العمليــة عــىل أرض الواقــع، فــكل مــن يحــاول 
تبعــات  يواجــه  املهاجريــن  مــن  النقطــة  تلــك  يعــرب  أن 
ــه للقوانــني  ــة والتنفيــذ غــري النزي ــة املتضارب ــح الوطني املصال

ــة. األوروبي

فقـد حـاول آالف الالجئـني الوصـول إىل أوروبـا الشـاملية مـن 
خـالل معـرب بريـر خـالل السـنوات املاضيـة، وانتبهـت لذلـك 
أصبحـت  لذلـك،  ونتيجـة  واألملانيـة.  النمسـاوية  السـلطات 
الدوليـة  القطـارات  يتزايـد حضورهـا يف  النمسـاوية  الرشطـة 
)مـن فريونـا يف إيطاليـا إىل ميونـخ يف أملانيـا) يف معـرب بريـر 
وهـذا يف عـام 2014 للتحقـق من الوثائق الثبوتية للمسـافرين 
وتحديـد املهاجريـن غـري النظاميـني، وعنـد تحديـد أي مهاجر 
غـري نظامـي كانـت الرشطـة توقفه يف إنسـربوك، وهـي املدينة 
الثانيـة عـىل ذلـك املسـار.  ووفقـاً التفاقيـة ثنائية مـع إيطاليا 
املسـافرين  إعـادة  للنمسـا  يحـق   ،1997 عـام  يف  َعـتْ  ُوقِّ
أي  يقدمـوا  أن  يسـتطيعون  ال  ممـن  إيطاليـا  مـن  القادمـني 
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ووفقـاً  النمسـا.  يف  القانونيـة  إقامتهـم  تثبـت  سـفر  أوراق 
للرشطـة اإليطاليـة، نفـّذت الرشطـة النمسـاوية 5000 عمليـة 
التفقـدات  وتكثفـت   .2014 عـام  النـوع يف  مـن هـذا  إعـادة 
مـن الرشطـة يف نوفمـرب/ ترشيـن الثـاين 2014، بوجـود الرشطة 
املشـرتكة، بـني كل مـن النمسـا، وأملانيا، وإيطاليا عـىل الخطوط 

الدوليـة.  الحديديـة 

وَسـَعْت النمسـا وأملانيـا إىل عـزل نفسـيهام عـن أزمـة الالجئـني 
رصدهـم  شـدة  بزيـادة  وذلـك  املتوسـط  األبيـض  البحـر  يف 
ملسـاعدتهام  إيطاليـا  عـىل  الضغـوط  ومامرسـة  لحدودهـم 
بإخـراج املهاجريـن. واضطـرت إيطاليـا إىل التعـاون معهـام عن 
مضـض لكنهـا تحاول يف الوقت نفسـه التخفيف من املسـؤولية 
امللقـاة عليهـام نظـراً للموقـع الجغـرايف إليطاليـا. ويعـرب كثـري 
مـن الالجئـني معـرب بريـر بعـد بضعـة أيـام مـن وصولهـم إىل 
صقليـة حيـث كان مـن املفرتض أن يتسـجلوا فيهـا ويدخلوا إىل 
نظـام بصـامت األصابـع األورويب »يـوروداك« إلثبات مسـؤولية 
إيطاليـا عنهـم وفقـاً الئحـة التنفيذيـة لدبلـن. لكـنَّ السـلطات 
يف مراكـز االسـتقبال ال متنـع القادمـني الجـدد من املغـادرة قبل 
التسـجل وإدخـال بصـامت أصابعهـم بل تشـجع ضمنـاً مغادرة 
هـؤالء النـاس ممـن ميكـن أن يطلبـوا اللجـوء يف دولـة أخـرى. 

اتفاقية دبلن مقارنًة باتفاقية شـنجن
َوَقَعـت إيطاليـا تحـت انتقـاد مـن دول أوروبـا الرشقيـة نظـراً 
لرتاخيهـا إزاء تطبيـق قواعـد الالئحـة التنفيذيـة التفاقية دبلن. 
ويف الوقـت نفسـه، ُيالَحـُظ أن وجـود الرشطـة املشـرتكة مـن 
الذاهبـة مليونيـخ ميثـل خرقـاً  القطـارات  الثالثـة عـىل  الـدول 
محتمـاًل لقانـون الحـدود وفقـاً التفاقيـة شـنجن الـذي ينظـم 
كيفيـة إدارة الحـدود الداخليـة ألوروبـا. فوفقـاً لهـذا القانـون، 
ال ُيسـمح للرشطـة مبامرسـة نشـاطاتها التـي »ال يوجـد لديهـا 
أثـر مكافـئ لتفقـدات الحـدود« مـا دام أنهـا »ال تضـع مراقبـة 
هـذه  تكـون  أن  رشط  وعـىل  هدفهـا....  أنـه  عـىل  الحـدود 
التفقـدات فجائيـة فقـط«.1 وعـىل ضـوء ذلـك، ميكـن القـول: 
إن حضـور ضبـاط الرشطـة اليومـي عـىل القطـارات املتجهة إىل 
الشـامل تتجـاوز مجـرد أن تكـون تفقدات فجائيـة مع أن هذه 
الرشطـة تسـتثني قطـاراً واحـداً يف اليـوم الواحـد دون تفقـده 

مـام يقـدم املجـال لتفسـري إبداعـي لقواعـد اتفاقيـة شـنجن.

وهنـاك مثـال آخـر يوضـح كيفية عمل بعـض الـدول األوروبية 
)أو  باسـتخدام  اآلخـر  بعضهـا  تجـاه  والشـاملية  الجنوبيـة 
بإهـامل) اآلليـات املصممـة لتعزيـز التعـاون فيـام بينهـا وهذا 
املثـال يتعلـق بالطريقـة التـي تتعامـل معهـا تلـك الـدول مـع 
»تحويـل األشـخاص وفقـاً ملعاهـدة دبلـن«. فاملهاجـرون الذين 

ميكنهـم إثبـات وصولهـم أوالً إىل بلـد مختلـف ميكـن إعادتهـم 
إىل ذلـك البلـد عـىل أسـاس أنهـم ميثلـون »حالـة تنطبـق عليها 
اتفاقيـة دبلـن« ولفعـل ذلـك ال بـد مـن تقديـم طلـب بذلـك، 
وال بـد مـن قبـول هـذا الطلـب لـدى سـلطات اللجـوء يف البلد 
الحـاالت  لكـن  معينـة.  زمنيـة  مـدة  خـالل  لهـم  امُلسـتقِبل 
التـي تنطبـق عليهـا أحـكام اتفاقيـة دبلـن ممـن تقـرر النمسـا 
إعادتهـم إىل إيطاليـا ُيرتكـون دوريـاً مـن الحافـالت النمسـاوية 
حدودهـا  قـرب  ميـدان  عـىل  بريـر  معـرب  يف  املحـددة  غـري 
يف طـرف املدينـة، مـا ميثـل تحايـاًل تامـاً عـىل إجـراء العـودة 

املنصـوص عليـه رسـمياً.

ومبـا أن كل دولـة عضـو يف االتحـاد األورويب تسـعى ألن تكـون 
أذىك مـن غريهـا وتسـعى للتحايل عـىل اللوائـح التنظيمية التي 
اتفقـت عليهـا معـاً فذلـك ميثـل دليـاًل قاطعـاً عـىل أن منظومة 
اللجـوء الحاليـة مل تنجـح وال ميكـن لهـا أن تنجـح. ومـا يزيـد 
الطـني َبّلـًة عـدم التطابـق الجوهـري بـني الالئحـة التنظيميـة 
التفاقيـة دبلـن مـع أحـكام اتفاقيـة شـنجن. مبعنـى أن التنفيذ 
الكامـل لألخـرى. ويف  التنفيـذ  الكامـل لواحـدة منهـا سـيمنع 
املامرسـة العمليـة، تعمـد الـدول إىل التحايـل عليهام مـع تزايد 

أعـداد الالجئـني غـري النظاميـني الواصلـني إىل أوروبـا. 

أرجـاء  جميـع  يف  للهجـرة  املعارضـون  املتشـددون  دعـا  وقـد 
أوروبـا إىل إعـادة تطبيـق الضوابـط الرقابيـة عـىل الحـدود مـا 
بلدانهـم.  عـن  املهاجريـن  لصـد  وذلـك  شـنجن  اتفاقيـة  قبـل 
املهاجريـن  مينـع دخـول  الحـدود سـوف  إغـالق  أن  وُيفـرِتض 
ويصدهـم، ويقنعهـم أن يبقـوا يف دول أوروبـا الجنوبيـة التـي 
يريـدون مغادرتهـا. ومـع ذلك، بالنسـبة لألشـخاص الذين عربوا 
تكـون  لـن  والحرمـان،  النـزاع  مـن  هربـاً  والبحـار  الصحـارى 
عمليـات خفـر الحـدود سـوى عقبة أخـرى تواجههـم يف طريق 
تخطيهـا.  يف  صعوبـة  يجـدوا  ولـن  أفضـل  مسـتقبل  تحقيـق 
فتصعيـب األمـور عليهـم يف معـرب بريـر أو يف أي مـكان آخـر 
لـن يكـون لـه مـن األثـر سـوى تأخـري وصولهـم، وهـذا بـدوره 
مـا سـيجعل مـن هجرتهـم أكرث ُكلفـة وخطـراً لكنه لـن مينعهم 

ذلك.  مـن 
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