تحالف من أجل حماية المهاجرين والالجئين من العنف على الحدود.
سوف نح ّمل اليونان واإلتحاد األوروبي المسؤولية الكاملة تجاه إنتهاك حقوق المهاجرين والالجئين الهاربين من تركيا.
خالل االيام الماضية ،تصاعدت إنتهاكات حقوق المهاجرين والالجئين الساعين للوصول الى اراضي اإلتحاد االوروبي عبر
اليونان .الظروف التي أدت لهذه االنتهاكات كانت قيد التحضير منذ فترة طويلة .في  ،2015قدم اإلتحاد األوروبي نهج "المنطقة
الساخنة" الذي يفرض على كل من ايطاليا واليونان "فرز" الالجئين والمهاجرين القادمين الي شواطئهم .في مارس  ،2016وقع
اإلتحاد االوروبي على اتفاقية مع تركيا ،والتي سمحت ،بشكل مؤقت ،على العبور بين تركيا لالتحاد األوروبي .ولكن التطورات
المزدوجة للطرفين حولت الجزر اإليجية الى سجن في العراء وأدت إلى تفاقم الكارثة اإلنسانية على الحدود اليونانية .االتفاق مع
تركيا -المستنكر من قِبل المجتمع المدني -بدأ بالتالشي بشكل متوقع حيث ان السلطات التركية تسعى للضغط على اإلتحاد االوروبي
عن طريق ارسال المهاجرين والالجئين اليها.
بهدف الحد من تزايد وصول الهاربين من الحرب وتهديدات السلطات التركية ،لجأت المنظمات اليونانية الى نوع جديد من العنف،
وانضمت إليهم شرائح من السكان .على مستوى البحر ،خفر السواحل اليوناني اعترض سبيل قوارب المهاجرين والالجئين،
أطلقوا النار في الهواء وتسببوا بجراح للركاب 1.وقد غرق طفل خالل العبور 2.على مستوى اليابسة ،استمرت عمليات دفع الى
الخلف عبر نهر إفروس ،وعُرضت لقطات فيديو  -وصفتها السلطات اليونانية بانها "اخبار مزيفة " 3ولكن تم التحقق من صحتها
 توثق مقتل الجئ سوري 4.اخيراً ،يتم تجريم الناشطين المتضامنين مع المهاجرين والالجئين وتتم مهاجمتهم من قِبل اليمينالمتطرف 5.إنتهاكات جسيمة ال تزال مستمرة ،ويتم تجاهل المبادئ االساسية لقانون اللجوء.

https://alarmphone.org/en/2020/03/04/escalating-violence-in-the-aegeansea/?post_type_release_type=post&fbclid=IwAR2r2ATotl6HEfg2F2Zt3FDScFgZHB4wU5jb-T27jwkhV_pFcXYcdIa4xXg
2 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/02/child-dies-as-boat-carrying-migrants-capsizes-off-lesbos
3 http://www.ekathimerini.com/250110/article/ekathimerini/news/greece-calls-fake-news-on-news-of-dead-refugee
4 https://www.dailysabah.com/politics/syrian-refugee-killed-by-greek-police-while-trying-to-cross-border/news
5 https://www.vice.com/en_us/article/xgq533/video-shows-greek-mobs-attacking-migrant-boats-and-aid-workers
1

صورة بانوراما صممها شاهد عيان توثق نقل محمد العرب الذي قُتل جراء طلق ناري بعد عبوره نهر ماريتسا/افروس .للفيديو
الكاملCredit: Forensic Architecture, 2020 .https://vimeo.com/395567226. :
قامت السلطات اليونانية بإرسال رسالة للمهاجرين والالجئين المحتملين ،أُرسلت الرسالة اآلتية عبر تويتر من ِق َبل وزارة الخارجية:
"ال أحد يستطيع عبور الحدود اليونانية" 6.سياسة االغالق اليونانية 7تلقت دعم اإلتحاد االوروبي .شارل ميشيل ،رئيس المجلس
األوروبي ،اشاد بالجهود اليونانية "ألجل حماية الحدود األوروبية" 8.بينما اشارت اورسوال فون دير الين ،رئيسة المفوضية
9
األوروبية ،الى اليونان باعتبارها "درعاً اوروبيا ً" ما يشير الى كون المهاجرين والالجئين غير المسلحين تهديداً على اوروبا.
اخيراً ،تُ ِع ُد فرونتيكس ،الوكالة األوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية" ،فرقة تدخل سريع على الحدود" 10.باختصار ،يبدو
ان اليونان واإلتحاد االوروبي على استعداد للجوء الي اي وسيلة ضرورية لردع المهاجرين والالجئين ومنع تكرار قدومهم على
نطاق واسع كما حدث في عام  2015ومنع أزمة كالتي نشبت آنذاك في انحاء اوروبا.
نحن نستنكر بشدة استخدام المهاجرين والالجئين من قِبَل اإلتحاد االوروبي وتركيا ،نستنكر العمليات التي تقوم بها اليونان واإلتحاد
االوروبي بهدف منع المهاجرين والالجئين من الوصول لألراضي األوروبية .ما من هدف سياسي يستطيع تبرير هذه اإلنتهاكات
الجسيمة .ليس على المنفيين الهاربين من العنف ان يجدوا العنف مجدداً على الحدود اثناء طلبهم للحماية .لقد قررت منظماتنا
التحالف معا ً بهدف محاسبة هذه الدول على جرائمها .نحن نخطط ألخذ االجراءات القانونية الالزمة ضد المسؤولين عن إنتهاكات
حقوق المهاجرين والالجئين ،وكذلك حقوق الناشطين المتضامنين معهم .سنستخدم االدوات القانونية التي بحوزتنا لكي نمنع العنف
وألجل عكس التوجه المقلق بشأن مضاعفات عدم استقبال المهاجرين والالجئين في اليونان ،توجه ملحوظ عبر حدود اإلتحاد
االوروبي .المهاجرون والالجئون ال يُمثلون تهديداً يستوجب على اإلتحاد االوروبي ان يحمي نفسه منه ،هم أنفسهم مهددون من
ِق َب ِل عنف الدولة خالل هجرتهم المحفوفة بالمخاطر .نحن نهدف الستخدام مبادئ حقوق االنسان من اجل حماية المهاجرين
والالجئين من الوحشية التي تستهدفهم.
أولى المنظمات المنضمة للتحالف:

https://www.euronews.com/2020/02/29/greek-police-fire-tear-gas-at-refugees-amid-violence-at-turkish-border
http://www.ekathimerini.com/250097/article/ekathimerini/news/greece-freezes-asyulum-applications-from-illegally-entering-migrants
8 http://www.ekathimerini.com/250097/article/ekathimerini/news/greece-freezes-asyulum-applications-from-illegally-entering-migrants
9 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/03/migration-eu-praises-greece-as-shield-after-turkey-opens-border
10 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/03/migration-eu-praises-greece-as-shield-after-turkey-opens-border
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Are You Syrious
Asylkoordination österreich
Borderline Europe Human Rights without Borders
European Association for the defence of Human Rights
European Democratic Lawyers
Forschungsgesellschaft Flucht und Migration
Forensic Architecture and Forensic Oceanography
Global Legal Action Network
HIAS Greece
HumanRights360
Legal Center Lesbos
Legal Team Italia
Medico international
Mediterranea Saving Humans
Migreurop
Milano Senza Frontiere
PRO ASYL
Progressive Lawyers Association
Refugee Support Aegean
Sea-Watch
WatchTheMed Alarm Phone

