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بلد السالمة األول

رفائيال بوغيوين

تف مبسؤوليتها باعتبارها البلد
تضع قواعد دبلن ( )2املسؤولية الكاملة عىل بلد السالمة األول للجوء إزاء الالجئني و طالبي اللجوء .لكن إيطاليا مل ِ
املسؤول األول ومل تترصف بطريقة مسؤولة.
مع أن الطاقة االستيعابية لالستقبال وفقاً لنظام اللجوء اإليطايل كانت ومازالت محدودة
للغاية ،فقد زاد الوضع سوءاً وتدهوراً منذ االضطرابات والثورات التي عصفت بشامل
أفريقيا ،فالحامية التي يقدمها هذا النظام ما زالت معتمدة عىل املبدأ االصيل الذي يقدم
املساعدة عىل املدى القصري جداً ،أما سياسات التوطني فهي مفقودة متاماً وكل من يمُ نَح
صفة الالجئ يرتك أمر حاميته إىل نفسه.
وقد أدى ذلك إىل مفارقة عجيبة حيث َّإن األشخاص الذين هربوا إىل إيطاليا يجدون أنفسهم
بحاجة إىل الهروب من إيطاليا من جديد .فبعضهم يعمد ببساطة إىل التوجه إىل بالد أوروبية
أخرى دون خوض عملية التعريف الشخيص بعد وصولهم لذلك البلد ،وهناك من يقدم طلباً
للجوء ثم ينتقل مبارشة إىل مكان آخر عندما يجد َّأن املؤسسات املحلية تخلت عن الالجئني
يف حني ما زال هناك آخرون ينتقلون حتى لو كان لديهم أي دليل رسمي او قصاصة ورقة
رسمية متنحهم الحامية الدولية .ويف إيطاليا فإن هذا االعرتاف بالنسبة ملعظم الحاالت أو
غالبيتها ال يقدم لهم شيئاً بخصوص التسهيالت املعيشية أو الحصول عىل حياة كرمية.
ويف  12شباط /فرباير  2011ونتيجة لتدفق األعداد الكبرية من األشخاص إىل الشواطئ
اإليطالية أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ اإلنسانية ،وخالل ذلك العام بلغ عدد طلبات اللجوء
من األفارقة  28542طلباً معظمهم كانوا هاربني من القرن االفريقي ومن الدول األفريقية
جنوب الصحراء الكربى ممن هاجروا من بالدهم عرب ليبيا وعرب البحر املتوسط .ويتضمن
هذا الرقم  24854تونسياً ممن منحوا الحامية ملدة ستة أشهر العتبارات إنسانية .وعىل
ما يبدو َّ
فإن  11800من هؤالء األشخاص انتقلوا من إيطاليا إىل بلدان أخرى يف االتحاد
َّ
األورويب مستخدمني وثائق صادرة عن السلطات اإليطالية حيث إن تلك الوثائق أتاحت
لهم التنقل يف املنطقة التي يحكمها نظام (الشنغن) .لكنَّ مصريهم ما زال غري معروف.
وقد قررت الحكومة اإليطالية تجديد إذن الحامية املؤقت املمنوح لألشخاص الذين بقوا يف
إيطاليا ومل يحصل أكرث من  700من هؤالء األشخاص عىل املساعدة و السكن .وال يوجد أي
معلومات متاحة حول األوضاع القانونية أو االجتامعية واالقتصادية التي يرزح تحتها غريهم
من األشخاص ،ويفرتض أنهم اآلن جميعاً يعيشون يف بلدان االتحاد األورويب دون اعرتاف
قانوين بهم وبذلك فإنهم يفتقرون إىل الحامية القانونية .واملصري املجهول نفسه قد ينتظر

ما يقارب  15000ممن هربوا فيام بعد من ليبيا أو عن طريقها حيث إ َّنه مل ُيتَح لهم أي
نوع من الحامية.
بالنسبة للبعضَّ ،
فإن أكرث ما يتوقون ألن تقدمه لهم الحامية السكن ال غري ،وحتى ذلك
ً
املطلب مل يكن متاحا يف حالة الحصول عليه ألكرث من ستة شهور ،فإيطاليا ال تتوافر عىل
مرافق كبرية لإلسكان إليواء هؤالء األشخاص مقارنة مع حاجاتهم .أما االعرتاف بصفة الالجئ
فال تعدو أن تكون قصاصة من الورق ال تقدم أي نوع من الحامية االجتامعية الحقيقية
فالحاجات األساسية غالباً ما تبقى غري ملباة مبا يف ذلك الحاجة إىل السكن والوجبات
الغذائية والخدمات الصحية .
ينبغي إليطاليا إعادة النظر يف سياستها الخاصة باستقبال الالجئني أو عدم استقبالهم ،كام
يجب أن تعيد النظر يف سياستها الخاصة بخفر الحدود البحرية يف البحر االبيض املتوسط.
فسياسات الخفر واإلنقاذ واإلرجاع كلها كانت ُتط َّبق بهدف منع و /أو تخفيف ما أمكن
من التدفقات غري املرغوب بها من املهاجرين .وقد سمحت اتفاقية الصداقة لعام 2008
املربمة مع ليبيا بنقل كامل مسؤولية الحامية إىل ليبيا التي كانت معروفة بسياساتها املهينة
والعنيفة والتي مل تعطِ أي اهتامم يذكر ملصري االشخاص الذين يهربون من البلدان األفريقية
األخرى عرب ليبيا .وقد أصدرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مؤخراً حك ًام تنتقد فيه
إيطاليا عىل ترصفاتها السابقة التي كانت من خاللها تجرب الالجئني عىل العودة إىل طرابلس
بعد أن اعرتضتهم أثناء هجرتهم يف البحر االبيض املتوسط وذكرت املحكمة أ َّنه ال يجوز
إليطاليا أن تنقل التزاماتها الدولية إىل بلدان يعرف عنها بسوابقها السيئة يف مجال حقوق
اإلنسان.
ومع َّأن هذه االتفاقية ُأو ِق َفت حالياً فام زالت الحكومة اإليطالية تسعى إىل إعادة تنشيط
“التعاون” الثنايئ بني البلدين الذي كان فعاالً من حيث الحد من مشكلتها يف الهجرة حتى
لو كانت بكلفة كبرية جداً.
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أحد قوارب خفر الشواطئ اإليطالية يستعد للرسو يف ميناء المبيدوسا .ويحمل القارب األشخاص الذين ُأنقذوا قبل فرق قاربهم يف البحر.
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