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تبسيط عملية تحديد وضع ال َّالجئني
يوجد حجة مقنعة لتبسيط عملية تحديد وضع ال َّالجئني يف االتحاد
األورويب يف هذه املرحلة الحاسمة .فالقانون الدويل يؤكد عىل َّأن
تحديد وضع الفرد عملية إعالنية مبعنى َّأن تحديد وضع الفرد
ال يجعل منه الجئاً لكنَّها « ُتع ِلن» أ َّنه الجئ .وتعني َّأن كثرياً من
األشخاص املرتحلني حالياً الجئون بغض النظر عن عدم اعرتافنا
ً
َّ
بهم كالجئني .لكنَّ االعرتاف بأن الفرد الجئ مهم دون شك لتوفري ومع أن توجيهات الحامية املؤقتة ُص ِّممت تحديدا لهذه الغاية
الحامية له وتقرير وضعه.
بهدف سد تلك الثغرة عىل األقل فهي مل ُتن َّفذ بعد .وعىل أوروبا
إيجاد طريقة منصفة وفعالة لتنفيذ إجراءات تحديد وضع الفرد
ويوجد سابقة يف مكان آخر بالعامل للتعامل مع تدفقات الالجئني عىل نحو يناسب حالة التدفق الجامعي لالجئني التي نعيشها يف
الجامعية من خالل تحديد وضعهم من النظرة األوىل إذ يحصل يف هذه األوقات.
الواقع الغالبية العظمى من الالجئني يف العامل عىل وضعهم بهذه
الطريقة .وما تلك إال مقاربة عملية براغامتية لالستجابة عندما كييل ستابلز kls25@le.ac.uk
تكون مؤسسات الدولة الخاصة بتحديد وضع الالجئني تحت محارضة يف السياسة الدولية ،جامعة اليكسرت https://le.ac.uk
ضغط هائل كام الحال اآلن يف أوروبا نفسها .وتنطوي مثل هذه
املامرسات املطلوبة عىل خفض معايري إثبات أحقية اللجوء اتباعها
عىل سبيل املثال لقبول الجنسية السورية عىل أنه دليل كاف
لتحديد وضع اللجوء لحاملها .وبالفعل أعلنت أملانيا عن تنفيذها
ملثل هذه االسرتاتيجية من جانب واحد.

الوافدون إىل جزيرة ليسبوس ،صيف 5102

فوتيني رانتسوا

استقبلت جزيرة ليسبوس التي تبلغ كثافتها السكانية  85ألف نسمة أكرث من  85ألف الجئ ومهاجر يف
 2015حتى نهاية أغسطس/آب.

ل

بحلول نهاية أغسطس/آب  ،2015أقيمت مخيامت عشوائية يف هنا منذ عدة سنوات وتركوا ليعودوا اآلن إىل الجزيرة ويتحدثون
جميع أرجاء ميتيليني عاصمة جزيرة ليسبوس وخارج املنطقتني لغة البالد.
ً
ضغوطا كبرية عىل السكان املحليني
املخصصتني .وفرض ذلك
ً
والسلطات الذين يعانون بالفعل من شح املوارد بسبب األزمة ونادرا ما يرد إىل سمعك هنا كلامت مثل «تنظيم القاعدة» أو
االقتصادية .لكنّ املتطوعني توافدوا من القرى وساعدهم «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» الشائعة يف التحليالت
السائحون األجانب يف تقديم يد العون للوافدين إىل أرض الجزيرة األوروبية واألمريكية للوضع الراهن عندما يتحدث السوريون
املشوشني من الرحلة واملصابني بصدمات نفسية بسبب التجارب والعراقيون عن األسباب التي دفعتهم لخوض هذه الرحلة
التي خاضوها.
املحفوفة باملخاطر .ومثة من حاولوا سلك القنوات الرشعية للوصول
إىل بلدان أغنى يف أوروبا وأمريكا الشاملية لكنَّ محاوالتهم باءت
ويأيت الناس إىل هنا من املدينة الرتكية الساحلية أيفاليك والشواطئ بالفشل .وهناك فلسطينيون من الضفة الغربية ال يستطيعون
البعيدة املحيطة بها .وميثل السوريون الغالبية العظمى من الحصول عىل تأشريات الدخول إىل أي دولة .ويوجد القادرون عىل
الالجئني الوافدين .ومعهم كثري من األكراد والفلسطينيني وكذلك حجز الفنادق من خالل اإلنرتنت للبقاء بعد حصولهم عىل أوراقهم
العراقيني الذين جاءوا عرب األردن ووصلوا مع الوقت إىل جزيرة الثبوتية وأثناء انتظارهم العبارة للمغادرة وهناك من ال ميلكون
ليسبوس وسجل بعضهم أنفسهم عىل أنهم سوريون أم ًال منهم من املال إال ما يكفيهم للوصول إىل أثينا.
يف الحصول عىل معاملة «متييزية» .ومن أفغانستان عرب العراق،
تارة ِرجا ً وتارة بالحافالت وقليل من أفارقة إريرتيا والصومال عرب وهـم يحطـون ع الشـواطئ الش لية والرشقيـة لجزيـرة
طرق املهربني املعقدة باإلضافة إىل الباكستانيني وبعض السوريني ليسـبوس ،وهـي أقـرب النقـاط إىل تركيـا .ويتع عليهـم حينهـا
الذين سبق لهم أن دخلوا اليونان عن طريق املهربني غالباً وعملوا الس مسـافة  60-45كـم إىل املدينـة حيـث تتـم إجـراءات
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