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محاولتھم الوصول إلى إیطالیا. كان المركب بطول میال شمال الساحل اللیبي أثناء  73شخصا للغرق على حوالي  650تعرض لیلة أمس على األقل 
شخصا ممن كانوا على ظھر  28منھم لتقدیم المساعدة. تم انقاذ فقط  King Jacobمترا قد تعرض لالنقالب عندما اقتربت سفینة حاویات  30

 المركب.
  

إن االتحاد األوروبي ھو المسؤول عن ھذا الموت الجماعي ھذه ھي أكبر كارثة حدثت لمراكب االجئین في التاریخ الحدیث للبحر األبیض المتوسط. 
إلى تقلیص عملیات االنقاذ في البحر االتحاد األوروبي الذي لدیھ وسائل وإمكانیات إلنقاذ الالجئین في  2014أغسطس  27بعد قراره الصادر في 

 البحر األبیض المتوسط ولكن بدال من ذلك یتركھم لیكونواعرضة للموت. 
 
شبكة رصد المتوّسط ـ شھدنا خالل األسابیع المنصرمة وبشكل مباشر صراع البقاء على قید الحیاة لمن یعبر البحر بالقارب  -اتف االنذارنحن ـ ھ 

بیرة جھودا كباإلضافة إلى حالة الذعر التي تنتاب ذوویھم . لقد شھدنا أیضا كیف بذل كل من خفر سواحل إیطالیا ومالطا وكذلك طواقم السفن التجاریة 
د سبب ھذا إلى في إنقاذ الالجئین لكن مع ذلك لم یتمكنوا من منع حدوث ھذه المآسي ألنھم لیسوا مجھزین بما فیھ الكفایة للقیام بعملیات االنقاذ ویعو

 القرارات السیاسیة التي اتخذت على مستوى االتحاد األوروبي.
 

 خالل السنوات الخمسة والعشرین  المنصرمة.یض المتوسط إن حصن أوروبا تسبب في  موت عشرات اآلالف  في البحر األب
 

 یتحمل مسؤولیة ھذا كل من :
 
الذین  السیاسیون وقوات الشرطة الذین وضعوا نظام  تأشیرة دخول منطقة شنغن بین دول االتحاد األوروبي والمطاردة المنظمة لالجئین والمھاجرینـ 

 ال یحملون  تأشیرات دخول.
 
منذ عشر سنوات. ھذه الوكالة حولت البحر األبیض » فرونتكس«شرطة و القوات العسكریة الذین أنشأوا وكالة حمایة الحدود األوروبیة السیاسیون والـ 

 بین لیبیا وإیطالیا منذ بدء الربیع العربي إلى منطقة أمنیة مشددة.المتوسط 
 
 
العام الماضي في البحر ” ماري نوستروم“كسل بإیقاف مھمة اإلنقاذ البحریة  في برو 2014أغسطس  27ساسة االتحاد األوروبي الذین قرروا  في ـ 

 على طول الساحل اإلیطالي!» فرونتكس«المتوسط وتنفیذھم سیاسة الردع عبر عملیة "تریتون" للتصدي للھجرة من قبل 
 

 لمنطقة البحریة بین لیبیا وإیطالیا.إنھم یتحملون المسؤولیة إزاء وقوع آالف الوفیات التي حدثت خالل الشھور المنصرمة في ا
 

 كفى موتا
 

 نطالب بوضع خط عبور مباشر لالجئین من طرابلس وأماكن أخرى في شمال أفریقیا إلى أوروبا.
 

 نطالب ممرات آمنة وقانونیة لالجئین للوصول إلى مكان لجوء دون الحاجة للمخاطرة بحیاتھم.
 

 اتخاذ إجراءات مباشرة فوریة ضد سیاسات االتحاد األوروبي القاتلة.ندعوا كل الطوائف واألطراف السیاسیة إلى 
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