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 قبل سبعة أيام ترك العديد من
 أقاربنا المبيدوسا. غرق القارب. وجاء

 فريق االنقاذ بعد فوات األوان، رغم
 اتهم أرسلوا إليهم رسالة االستغاثة.
 نحن ال نعرف، من الذي غرق ومن
 نجا. الباقني عىل قيد الحياة اآلن يف

 سجن الرتحيل يف المبيدوسا. ولكن مل
 نتلق أسامئهم. ذهبنا اىل الشوارع

 وأرسلت الحكومة الرشطة وسمحت
 لهم برضبنا ، ورمي قنابل الغاز
 املسيل للدموع علينا. هل نحن
 حيوانات؟ هل نحن كالب تركل

باستمرار؟

الرصد العابر للحدود ضد الظلم القاتل يف البحر!

WTM كيف تعمل

اتصاالت
info@watchthemed.net | www.watchthemed.net 

 مبساندة

21 سبتمرب 2102 مقابلة يف راديو شمس FM التونسية مع الناس املحتجني يف مدينة الفحس
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 قوات خفر السواحل اإليطالية، وحرس دي فينانزا , وثالثة سفن حربية من
 الناتو )وحدة إيطالية، وحدة تركية ووحدة أملانية( والطائرات )تابعة

 لفرونتكس رمبا؟( مبارشة داخل منطقة املوت. حتى اليوم، مل يصدر اي
 تفسري لهذا التأخري الذي امتد عرش ساعات عن اإلنقاذ الفعال للمهاجرين،
 الذي أرسل يف SOS عىل الرغم من إخطار خفر السواحل التونسية ونداء

 17:20 يف 6 سبتمرب 2012. ملاذا ال ميكن تفادي هذه الوفيات ا؟ عىل هذه
 الخلفية ونظرا لسياسة التضليل املتعمدة من الحكومات اإليطالية

 والتونسية، اندلعت أعامل االحتجاج العنيفة يف العديد من املدن التونسية
يف تلك األيام من سبتمرب

 ساهم مرشوع رصد املتوسط يف التحقيقات الجارية يف هذا الحدث
 املأساوي من خالل تتبع إشارات استغاثة، وباالشارة ايل الطبقات املتعاقبة

 من املراقبة التي ترك فيها القارب ليغرق . منطقة تقع يف نطاق تغطية
GSM، اإليطالية للتغطية الرادارية، ومنطفة عمليات دي فينانزا  

Frontex-/Guardia. وميكن استخدام هذه البيانات لعمل الصحافة 
 يف تونس وإيطاليا عىل املدى القصري، ويف املدى املتوسط   أنها قد تكون

مبثابة أدلة يف قضية قانونية

↗ www.ftdes.net/node/1929

التطلع إىل املستقبل: رؤية للتدخل  

 وبرصف النظر عن إعادة بناء األحداث املاضية وتحديد املسؤولية
 عن وفاة املهاجرين، لدى رصد املتوسط مزيد من االمكانيات .

 سيكون من املعقول من الناحية الفنية استخدام أداة لرسم خريطة
 األحداث يف الوقت الحقيقي, وجمع ونرش املعلومات عن الناس يف
 محنة يف البحر والضغط عىل الفور لنجدتهم. من أجل تحقق هذا ,

 جيد األداء,كفؤ ودائم، (SOS) يتطلب وجود نظام انذار استغاثة
 ووجود شبكة من املدنيني عىل جانبي البحر األبيض املتوسط ,

وهذه   هي الرشوط املسبقة الالزمة

يف سبتمرب Lampione “ 2012 املثال 2: “ قضية

 يف صباح يوم 6 سبتمرب 2012 غادر مجموعة من 130 الحراقة-اسم شامل
 أفريقيا لناس القوارب- شاطئ سيدي منصور يف صفاقس غادرو ايل جنوب

 إيطاليا يف قارب خشبي  طوله 10 امتار. يف املياه التونسية ولغرابة الوضع ،
 رافقهم خفر السواحل التونسية )“غارد الوطنية البحرية”(، ودورية السفينة

 “أليسا” وحتى صوروهم عدة مرات. اتصل الدرك بالحراقة وحذروهم بأن
 حمولة السفينة فوق الطاقة وانهم عىل وشك عواصف رعدية مقبلة. وأخريا

اتصلو بزمالئهم اإليطالني
 يف وقت مبكر من مساء نفس اليوم، غرقت السفينة عيل بعد ما يقرب 12
 ميال من المبيدوسا، عىل مقربة من جزيرة المبوبية الصخرية. يف 05:20

 عن طريق الهاتف املحمول. نجا ستة SOS كان الحراقة  قد إرسلو
 وخمسون (56) شخصا من هذه املأساة. ومتكنو من السباحة حتي الجزيرة

 الصخرية، وتم انقاذ عدد قليل من البحر يف الليل. ذكرالناجون أن القارب
 غرق برسعة كبرية وأن الكثري من الناس مل يتمكنوا من الخروج من الطابق

 السفيل. تم انتشال ست جثث من املياه خالل األيام واألسابيع التالية.
 الناجون يقدرون أن ما مجموعه 79 من زمالئهم املسافرين لقوا حتفهم،

مبن فيهم النساء واألطفال
 يزعم بدء اعامل االنقاذ والبحث عن الناجني عىل الفور. ولكن فقط يف

 02:00 ليال من السابع من سبتمرب 2012  متكنت سفينة الناتو األملانية
  من انتشال شخصني من البحر. وليس حتى قبل فرتة وجيزة من  04:00

 وكانت Lampione ليال تم العثور عيل الناجني يف الجزيرة الصخرية

خريطة توضيحية: (X) تشري إىل املوقع التقريبي حيث حصل االنحطام . وكان القارب يف املياه اإلقليمية اإليطالية (     ) ومنطقة 

البحث واإلنقاذ (     )، يف منطقة دوريات يومية من قبل حرس دي فينانزا (     ) والتي تغطيها الرادارات الساحلية (    ).

“

“

WTM حساب التربع ل:رصد املتوسط
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معلومات WTM توزع املعلومات عن الحقوق

واألمن يف البحر والبحارة للمهاجرين

تقاريرWTM تجمع التقارير املرسلة عن طريق املكاملات الهاتفية

أو اإلنرتنت من املهاجرين، واألقارب،

البحارة وغريهم من الشهود عن االنتهاكات الجارية

أو السابقة لحقوق املهاجرين يف البحر

تكنولوجي WTM تجمع شهادات وأشكال أخرى من األدلة مع

التكنولوجيا مثل رسم الخرائط الدقيقة واألقامر الصناعية

صور إلعادة بناء األحداث وتحديد املسؤولية

الضغطWTM تستخدم املعلومات الحية عن االنتهاكات

يف البحر للضغط عىل السلطات يف احرتام 

التزاماتها وانقاذ حياة املهاجرين يف البحر

الحاالت القانونية MTW تستخدم املعلومات واألدلة عىل االنتهاكات التي 

حصلت يف املايض لدعم القضايا القانونية وإنهاء اإلفالت من العقاب

دعم WTM WTM ترحب الدعم يف شكل البحوث،

اتصاالت، ترجمة، أو إعطاء تقارير متنح الصدى عن

انتهاكات حقوق املهاجرين يف البحر
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 تم تشكيل تحالف من املنظامت غري الحكومية ملزيد من  لتحقيق يف هذا
 الحادث، وإطالق حالة جدل قانوين للمطالبة باملساءلة عن هذه الوفيات.

 لدعم جهودهم، مجموعة من الباحثني من جامعة لندن، الذين بدؤ يف
 وقت الحق مرشوع رصد املتوسط، دمجو شهادات الناجني مع وثائق رسمية
 مع رسم الخرائط الدقيقة، ومنوذج االنجراف وصور األقامر الصناعية إلعادة

 بناء األحداث بدقة وتحديد موقع السفن العسكرية التي كانت يف مكان
 قريب من الحادث. بينام تبقى العديد من األسئلة مفتوحة، سمحت هذه

 األدوات الجديدة للتأكيد عىل شهادات الناجني وأشارت عيل ان الدرجة
 العالية من املسؤولية تقع عيل خفر السواحل االيطالية واملالطية وكذلك

 الجهات العسكرية، التي ، وعىل الرغم من علمها باستغاثة املهاجرين
 ومكانهم، مل تقم مبساعدتهم. وقد متت بالفعل اإلجراءات القانونية التي

 رفعت يف فرنسا وإيطاليا وسوف تتبع يف بلدان أخرى. هذه هي بعض من
 الحاالت القانونية األوىل لحاالت االمتناع عن تقديم املساعدة للمهاجرين يف

.  البحر األبيض املتوسط

↗ www.fidh.org/63-migrants-morts-en-Mediterranee
↗ www.forensic-architecture.org/investigations/forensic-oceanography

 منذ بداية ااتسعينات و بعدما تغريت السياسة االروبية للهجرة حاول
 اآلالف من الناس الوصول إىل أوروبا عن طريق القوارب. وبهذه الطريقة
 واجهوا القوانني والسياسات واملامرسات التي حاولت الحد من تنقالتهم
 وحولتهم ايل”املهاجرين غري الرشعيني” إذا متكنوا من الوصول إىل أوروبا.

 ومع ذلك فقد أدى اإلغالق وعسكرة الحدود البحرية لالتحاد األورويب ملآيس
 ال تطاق تتكشف يف البحر األبيض املتوسط  . فمن جهة، عدم قانونية

 املهاجرين غري األوروبيني يجربهم عىل اللجوء إىل وسائل رسية وخطرية
 للعبور، ومن جهة أخرى ادي ايل تجريم تقديم املساعدة إىل املهاجرين عن
 طريق البحارة وإحجام الدول الساحلية عىل مساعدتهم يف النزول قد أدى
 إىل الفشل املتكرر يف واجب إنقاذ املهاجرين يف وقت املحنة. مرارا وتكرارا

 ‘تركو للموت “. ونتيجة لذلك، تم اإلبالغ عن أكرث من 13.000 حاالت وفاة
 يف الحدود البحرية لالتحاد األورويب منذ بداية التسعينات ياتري كم من

االرواح ابتلعتها  التيارات دون أن ترتك أي أثر؟

 حتى اآلن، ميكن لالتحاد األورويب فضال عن الدول التي تشكل الرقيب يف
 تجنب تحمل املسؤولية عن تلك الوفيات - أنه من الصعب إثبات من الذي

 فشل يف الترصف يف حاالت الطوارئ يف البحر املفتوح أو الذي حرم
 املهاجرين من حق مطالبة اللجوء عن طريق دفع قاربهم إىل الوراء، الن
 هذه االنتهاكات تحدث بعيدا عن أعني الناشطني والجمهور. ومن خالل

 منصة رسم الخرائط الخاصة برصد البحر األبيض املتوسط. شبكة )قوارب
 للشعوب(  تسعى إىل تطوير أداة قوية لرصد أولئك الذين يسيطرون عيل

الهجرة ووضع حد لإلفالت من العقاب يف البحر

 رصد املتوسط تهدف لتوثيق عنف الحدود البحرية وتحويل هذه الوثائق  
 إىل أداة يف الرصاع ضد نظام الحدود، من خالل الضغط عىل السلطات يف

 احرتام التزاماتها يف البحر، ودعم الحمالت املستمرة من قبل أقارب القتىل
 واملختفني يف البحر، وإطالق اإلجراءات القانونية ضد أولئك الذين ينتهكون

حقوق املهاجرين
وبالتعاون العابر للحدود الوطنية مع السكان الناشطني عىل البحر املتوسط   
 وما وراءها تسعي إلنشاء شبكة دامئة تعارض بحزم الظلم القاتل يف البحر. 
 يف هذا املنظور سيتم توزيع املواد اإلعالمية حول الحقوق والتدابري األمنية

يف عرض البحر للمهاجرين وكذلك للصيادين والبحارة كجزء من املرشوع

 لتوثيق االنتهاكات ووضع تصور يف البحر, تستخدم رصد املتوسط
التكنولوجيات الجديدة لتتبع رحالت القوارب عرب البحر األبيض املتوسط   

 عىل الخريطة التفاعلية ووضع هذه األحداث يف مساحات ارضية عرب
 الجغرافيا القانونية والسياسية املعقدة للبحر األبيض املتوسط  . من خالل
 شهادات الناجني والشهود، ولكن أيضا بتحليل التيارات البحرية والرياح،

 وبيانات الهاتف املحمول وصور األقامر الصناعية، من املمكن التحديد
 والبحث يف اي منطقة وتحت اختصاص من وقعت الحادثة - وكذلك تظهر

 الزوارق االخري  التي كانت عىل مقربة من هؤالء املنكوبني. هذه
 املعلومات رضورية لتحديد من هو املسؤول عن مساعدة املهاجرين يف

البحر؟ من الذين ميكن أن يساعد؟ زمن الذي ميتنع عن فعل ذلك؟

 لقد تابعنا لسنوات املآيس التي تتكشف عىل البحر املتوسط  ، داعيني
الحكومات إلنقاذ هؤالء املنكوبني، ووقف سياسة الدفع للوراء. مع

 رصد املتوسط نعمل اآلن عىل تطوير أالداة والشبكة التي يجب أن تسمح 
 بتوثيق االنتهاكات يف وقت مبكر للضغط عىل السلطات يف احرتام التزاماتها،

 وعىل وجه التحديد مبا يكفي لتحديد املسؤولية عن االنتهاكات. عدم
 الحيازة عيل االورق ال يعني انعدام الحقوق، حتى  !يف البحر! يجب أن

يكون البحر مكان للتضامن

النظر إىل املايض: قوارب الشعوب 2012  

 نتيجة ملوت أكرث من ألفني مهاجر يف البحر املتوسط سنة  2011
 قرر كثري من الناشطني املشا ركة يف أول حركة إحتجاجية سفينة

 للشعوب 2012 يف البحر املتوسط من جنوب إيطاليا سسيليا ثم
 تونس و جزيرة ملبادوزا الحركة كانت باستعامل قارب رشاعي من

 ميناء إيل آخر حاولنا يف كل مدينة لفت اإلنتباه إىل معانات
 املهاجرين وتجريم السياسة األروبية للهجرة و ذالك بعقد لقاءات
 و مأمترات صحفية وباملناسبة كانت بداية مرشوع رصد املتوسط ،

وتم إصدارالنسخة األويل للخريطة التفاعلية عرب اإلنرتنت

www.boats4people.org

 أمثلة من الحاالت التى يهتم بها مرشوع رصد املتوصد

املثال 1: “قارب العرضة للموت” مارس 2011

 يف عام 2011, تم نرش أكرث من 40 سفينة عسكرية وكذلك الطائرات يف  
 وسط البحر األبيض املتوسط   يف سياق التدخل العسكري يف ليبيا. الرقم

 القيايس ل2000 من الوفيات التي حدثت يف ذالك العام وحده , حدثت
 بالتايل داخل املياه األكرث مراقبة عىل وجه األرض. أثار حدث واحد معني،

 ذكرته وكالة الصحافة الدولية، الغضب الشعبي عىل نطاق واسع. يف 27 من
 مارس2011 غادر 72 من املهاجرين من افريقيا حنوب الصحراء طرابلس

 عىل منت زورق مطاطي صغري يف محاولة للوصول إىل جزيرة المبيدوزا
 اإليطالية الصغرية. بعد أن غطت ما يقرب من نصف املسافة، خلصت

 الوقود وبدء القارب ينجرف يف عرض البحر. عىل الرغم من رشح موقعهم
 عرب هاتف يعمل باالقامر الصناعية لخفر السواحل اإليطالية )الذين أبلغو

 يف وقت الحق زمالئهم يف مالطا ومنظمة حلف الشامل األطليس( وعىل
 الرغم من ان ما ال يقل عن طائرة دورية، طائرة هليكوبرت عسكرية وزوارق
 اثنني من الصيادين وسفينة عسكرية كبرية، اقرتتبت منهم مل يتدخلت أحد

 النقاذهم. بعد 14 يوما من االنجراف انعدم خاللها املاء والطعام ، تويف 63
شخصا، وعاد 9 من الناجني مرة أخرى ايل الساحل الليبي

 أنا أعتقد أكرث فاكرث بأن سياسات الهجرة
 األوروبية مستعدة لغض الطرف عن هذه
 التضحيات البرشية من أجل احتواء تدفق

 الهجرة وقد نعتربه حتى كرادع لهم . يف حال
 ان هذه الرحلة بالقارب متثل لهؤالء الناس

 اخر بصيص من األمل، أعتقد أن موتهم هو
وصمة عار ألوروبا

رسالة مفتوحة من نيكوليني قيويس ، عمدة جزيرة المبيدوسا، ديسمرب 2102

)A( رصد قارب املهاجرين للمرة االويل من قبل طائراة فرنسية
)B( و )C( نداءات االستغاثة وظهور املروحية العسكرية،

)D( نفاد وقود القارب, وبدأ االنحراف، )E( لقاء مع سفينة عسكرية. القارب دخلت لفرتة وجيزة 
منطقة البحث واالنقاذ املالطية(     ) لكنه ظل دامئا يف منطقة الناتو للمراقبة البحرية (////).
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