مصر :منطقة األعراف
للمُهاجــــرين

أشرف ميالد

محامي ،باحث ،ومحاضر في
مجال الالجئين،
موظف أممي سابق

كانــت مصــر  -ومازالــت  -مقصــدًا لالجئيــن والمُهاجريــن مــن إفريقيــا والشــرق األوســط،
وفــي فتــرة مــن الفتــرات كان هنــاك العديــد مــن المُهاجريــن الذيــن نزحــوا مــن بعــض دول
أوروبــا طلبًــا للحمايـة قبـل بلـورة مصطلــح اللجـوء فـي القانــون الدولــي .فقــد أتـى إلـى مصــر
العديـد مــن اليونـان فــرارًا مـن أهـوال الحـرب العالميــة األولـى( ،)1وتبعهـم األرمــن الذيـن فــر
بعضهـم مـن مذابـح العثمانييــن فـي نفــس الفتـرة تقريبًـا واسـتقروا بمصـر ومـازال أحفادهـم
بمصــر لــآن( .)2وربمــا بســبب التغيــرات السياســية فــي المنطقــة وأيضًــا بســبب تــردي األحــوال
االقتصاديــة فــي مصــر منــذ عــدة عقــود ،أصبحــت الهجــرة مــن الجنــوب إلــى مصــر ســواء أكانــت
هجــرة اقتصاديــة أو لجــوء بالمعنــى القانونــي تعنــي المكــوث فــي مصــر لفتــرة قصيرة ثــم الهجرة
(سـواء النظاميــة أو غيـر النظاميــة) إلــى دول أوروبــا والواليـات المتحــدة األمريكيــة بعــد ذلــك،
وقـد أصبحــت مصــر منـذ نهايــة عقـد التســعينيات (وذلـك تزامنًــا مــع بـدء األزمــة االقتصاديـة
فــي مصــر) هــي دولــة ترانزيــت (أي دولــة عبــور) ال يوجــد فــي مخططــات أي مــن المهاجريــن
إليهـا أي نيــة لالســتقرار بهــا حتــى وإن طالــت مـدة المكــوث فــي مصــر ،وممــا ال شـك فيـه أن
 1تقرير يب.يب.يس عريب ،عندما كان اليونانيون يلجأون إىل مخيامت يف الرشق األوسط ،نضال أبو مراد 20 ،يونيو http://tiny. ،2016
cc/jhw48y
 2موقع فيتو ،يوميات األرمن يف اإلسكندرية .ميتلكون مدارس خاصة بهم وكنيسة و ٤أندية .يحرصون عىل تعلم اللغة حفاظا عىل
الهوية .هاجروا إليها مع بدء مذابح األتراك ضدهم عام  .١٩١٤ويرفعون شعار «ال للسياسة» ،خالد األمري 19 ،يوليو https:// ،2018
www.vetogate.com/3242031

15

الغالبيـة ممــن لجـأوا إلــى مصــر هربًــا مــن اضطهــاد مــا علــى أيــدي أنظمتهــم أو علــى أيــدي
ميليشــيات أو قبائــل ..إلــخ ،وهــؤالء أيضًــا وإن كانــت الحمايــة هــي مطلبهــم األساســي ،فــإن حلم
اإلقامـة فــي بلــد أوروبـي قــد يداعبهـم مــن وقـت آلخــر ويدعــم مُخططــات هـؤالء المهاجريـن
والالجئيــن كــون مصــر دولــة ال تمنـح الكثيـر مـن المسـاعدات لالجئيــن علـى أراضيهـا ،ناهيـك
عــن المهاجريــن الذيـن تمنحهـم المنظمــة الدوليــة للهجــرة بعـض المسـاعدات الضئيلـة.
وإذا تحدثنــا ً
أول عــن الالجئيــن المســجلين رســميًا ،فنحــن نتحــدث عــن مواطنــي مــا يزيــد
علــى  38دولــة بحســب إحصائيــات مفوضيــة األمــم المتحــدة لالجئيــن ،ال يأتــي معظــم هـؤالء
إلــى هنــا تر ًفــا أو طمعًــا فــي فرصــة إعــادة توطينهــم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو
أسـتراليا أو كنـدا ،ولكـن ألنهـم قـد يواجهـون المـوت أو االعتقــال فـي بالدهــم ،هنـاك بالطبــع
العديــد ممــن يوصفـون بالمُهاجريــن االقتصادييــن ،ولكــن ذلــك ال ينفــي أن السـواد األعظـم
مــن الالجئيــن إلــى مصــر أتــوا هربًــا مــن االضطهــاد فــي بلدانهــم األصليــة .ويبلــغ تعــداد
الالجئيــن الموجوديــن تحــت حمايــة مفوضيــة الالجئيــن بالقاهــرة  228أل ًفــا و 941إنســانًا وفــق
تقريــر مفوضيــة الالجئيــن بالقاهــرة يونيــو  ،2018منهــم حوالــي  130أل ًفــا مــن الســوريين ،ومــا
يربــو علــى  37ألف ـاً مــن الســودانيين ،باإلضافــة إلــى أعــداد أقــل مــن اإلثيوبييــن واإلرترييــن
والصومالييــن والعراقييــن واليمنييــن( .)3حمايــة هــؤالء الالجئيــن (وهـو التــزام مُشــترك بيــن
المُفوضيــة والحكومــة المصريــة وف ًقــا لمذكــرة تفاهــم أُبرمــت بيــن الجهتيــن فــي فبرايــر
 ،1954إال أنــه لألســف الشــديد قــد يخضــع للتغيــرات السياســية علــى الســاحة ومــدى عالقــة
مصــر بالدولــة األم ،وهــو مــا يظهــر جليًــا فــي التعامــل مــع الالجئيــن مــن الســودان مثـ ً
ـا ،والــذي
تــراوح مــا بيــن الترحيــب والترحيــل .جديــر بالذكــر أنــه ال يوجــد أي تشــريع فــي مصــر يُقنــن
وضعيــة الالجئيــن باســتثناء المــادة الفضفاضــة فــي دســتور  2014والتــي تُجيــز  -وال تلــزم -
قبــول الالجــئ وال تُحيــل إلــى المعاهــدات الدوليــة.

من هُم الالجئون السودانيون؟
فــي ظــل توافــد العديــد مــن أبنــاء ســوريا إلــى مصــر كالجئيــن فــي أعقــاب أحــداث ،2011
أصبحــوا يمثلــون الســواد األعظــم مــن نســبة الالجئيــن المســجلين لــدى المفوضيــة (حوالــي
 130ألــف سـوري مــن أصــل حوالـي  230ألــف الجـئ مُســجلين لــدى المفوضيـة بمصــر) ،ولكــن
بالرغــم مــن ذلــك ،يبقــى الجئــو السـودان هـم العـدد األكبــر فهنــاك مــا يربــو علــى المليونـي
سـوداني بمصــر وفــق إحصــاءات غيــر رســمية ،منهــم مــن لـم يتقــدم بطلـب لجــوء أو اسـتنفذ
كل فـرص قبولــه كالجـئ وتــم إغـاق ملفــه .وهنـاك عـدة موجــات مـن لجــوء الســودانيين إلـى
 3األمم املتحدة ،تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،الجمعية العامة ،الوثائق الرسمية الدورة الحادية والستون،
( A/61/12) 12رقم امللحقhttp://tiny.cc/cww48y ،
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مصـر( ، )4بلغــت أوجهــا فــي أعقــاب انقــاب البشــير أواخــر ثمانينيــات القــرن الماضــي .وكانــت
مصــر دولــة عبــور (ترانزيــت) بالنســبة آلالف الســودانيين الذيــن نزحــوا مــن أرجــاء الســودان
األربعــة (مشــكالت النوبــة فــي الشــمال بســبب ســد «كجبــار» ،والحــرب األهليــة مــع الجنــوب،
ومشــكالت قبائــل «البجــا» فــي الشــرق ،باإلضافــة إلــى أزمــة «دارفــور» فــي الغــرب التــي تفجــرت
فــي العـام  ،)2003حينــذاك ،تمكـن  80%ممـن حصلــوا علـى اللجـوء فــي مصـر مـن االســتفادة
مــن فرصــة إعــادة التوطيــن بإحــدى الــدول الثــاث (الواليــات المتحــدة ،أســتراليا ،كنــدا) ،ثــم
وبحلــول  ،2004أقــدم مكتــب مُفوضيــة األمــم المتحــدة لشــئون الالجئيــن علــى حزمــة مــن
اإلجــراءات تمثلــت فــي تطبيــق اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة  ،1969التــي توســعت
فــي تفســير حــاالت اللجــوء .وأدى هــذا إلــى ارتفــاع نســبة المقبوليـن كالجئيــن فــي مصــر مــع
التقليــل مــن فــرص إعــادة التوطيــن .مــع ظهــور أولــى إرهاصــات المصالحــة بيــن شــمال وجنــوب
الســودان ،جُمّــدِت مُقابــات تحديــد صفــة الالجــئ ()Refugee Status Determination
ألبنــاء الســودان ،عــاوة علــى التقــارب بيــن النظاميــن المصــري والســوداني والــذي أعقبــه
تعـاون أمنــي شــديد وتضييــق علــى المعارضيــن والنشــطاء الســودانيين بمصــر ،ممـا أدى إلـى
حـاالت التســلل إلـى الحـدود اإلسـرائيلية وإلــى ظهـور عصابـات مـن بعـض القبائـل بالسـودان
وبعــض البــدو الســيناويين( ، )5ليتطــور األمــر مــن التهريــب إلــى الخطــف وطلــب الفديــة ،أو
االتجــار باألعضــاء البشــرية .بالنســبة لالجئــي الســودان ،فــإن مصــر تُعتبــر وجهــة ســهلة وقريبــة
لهـم (حيــث يشــترط القانــون الدولــي أن يكــون اللجــوء إلــى أقــرب بلــد آمــن بالنسـبة لالجــئ
مــا لـم يكــن هنــاك مـا يحـول دون ذلـك) ،وذلـك لسـهولة التنقـل عبـر الحــدود الشاســعة بيـن
البلديـن وبعضهـا مناطــق تصعـب الســيطرة عليهـا مـن قِبَـل حـرس حــدود الدولتيـن .تنـص
المــادة  31مــن اتفاقيــة  1951الخاصــة بالالجئيــن علــى عــدم مُعاقبــة طالبــي اللجــوء إذا دخلــوا
بلــد اللجــوء بشــكل غيــر نظامــي( ، )6وتقــوم مفوضيـة الالجئيــن بالقاهــرة بالتواصــل مــع إدارة
ً
تسـلل عبــر الحــدود.
الهجــرة والجــوازات المصريـة لتقنيــن إقامــات مــن دخلــوا البـاد
والجئــو الســودان هــم مــن مُختلــف القبائــل واألقاليــم الســودانية ،وكان هنــاك العديــد
مــن المعارضيــن الشــماليين ومــن أبنــاء الجنــوب (قبائــل الدينــكا والشــلوك والزانــدي والبــاري
والبالنــدة ،إضافــة إلــى جبــال النوبــة) نزحــوا إلــى مصــر فــي أعقــاب الحــرب األهليــة  ،1983كذلك
أبنــاء شــرق الســودان مــن قبيلــة البجــا (أعضــاء فــي حــزب سياســي باســم «مؤتمــر البجــا») .وبد ًءا
 4السودان اليوم،ذاكرة االعياد الوطنية الكبرية ،صالح أدريس 14 ،مايو http://tiny.cc/b2w48y ،2017
 5دويتش فيلة ،عصابات تهريب األفارقة تح ّول سيناء إىل «أرض التعذيب» ،أحمد أبو دراع 15 ،أغسطس https://p. ،2013
dw.com/p/19Omj
 6املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،اتفاقية  1951الخاصة بوضع الالجئنيhttps://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16. ،
html
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مــن مــارس عــام  ،2003نــزح إلــى مصــر اآلالف مــن أبنــاء إقليــم «دارفــور» فــرًا مــن عمليــات
القتــل الجماعــي والنهــب المنظــم التــي قامــت بهــا القــوات الحكوميــة بمســاعدة ميليشــيات
«الجنجويــد» .وحتــى عــام  ،1995كانــت عمليــة نــزوح الســودانيين إلــى مصــر تتــم بشــكل ال
يسـتلزم دائمًــا التقـدم إلـى مفوضيــة الالجئيــن ،حيــث كان المواطنــون السـودانيون معفيــون
مــن شــرط الحصــول علــى إقامــة .ولكــن فــي أعقــاب مُحاولــة اغتيــال الرئيــس مبــارك فــي أديــس
أبابــا  ،1995أُلغــى هـذا اإلعفـاء ووُضعـت قيـود علــى إقامـة الســودانيين بمصـر ،ممـا اســتلزم
تقدمهـم للحصـول علــى اللجـوء خو ًفـا مــن الترحيـل القسـري الــذي كانـت تقـوم بــه السـلطات
المصريـة للســودانيين الذيـن ال يحملـون إقامــة فــي البــاد.
وباســتثناء منطقــة عابديــن التــي تقــع فــي قلــب القاهــرة ،فــإن أبنــاء الســودان عمومًــا
يتجمعـون فـي أطـراف المدينـة .ومنطقــة عابديــن تاريخيًـا هـي منطقـة مُفضلـة ألبنـاء النوبـة
مــن الســودان ومصــر ،حيــث عمــل العديــد منهــم فــي قصــر عابديــن الشــهير فــي أيــام الملكيــة
حيــن كانــت مصــر والســودان تتبعـان التـاج الملكــي المصــري .إلــى أن حصلــت الســودان علـى
اســتقاللها عــام  .1956يتجمــع العديــد مــن الســودانين فــي منطقــة «عزبــة الهجانــة» أيضًــا
حيــث عمــل العديــد مــن أبنــاء الســودان فــي الجيــش المصــري (كتيبــة الهجّانــة ،أي راكبــي
الجمــال)( . )7ولكثافــة تجمــع الســودانيين فــي هــذه المنطقــة توصــف أحيانًــا وبشــكل خاطــئ
بـ»مخيمــات الالجئيــن الســودانيين بمصــر» (كمــا أثنــاء زيــارة أنجلينـا جولـي للمنطقــة!).
ويواجــه الالجئــون عمومًــا ،والســودانيون علــى وجــه الخصــوص ،تحديــات جمــة .فــا يمكنهم
االعتمـاد علـى الدعـم المقـدم مـن الشـركاء التنفيذييــن لمفوضيـة الالجئيـن بالقاهـرة ،بســبب
نقــص المــوارد .كمــا أن األزمــة االقتصاديــة العاصفــة بالبــاد ،والتعســف األمنــي ،والبيروقراطيــة،
والموازنــات السياســية .تحــول جميعًــا دون توفيــر الحــد األدنــى مــن الخدمــات األساســية
لالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي مصــر .حتــى إن بعــض رجــال الشــرطة ال يعترفــون ببطاقــة اإلقامــة
وقــد حـدث أن مزقهــا رجــل الشــرطة مطالبًــا الالجــئ بجــواز الســفر .واألصعــب مــن ذلــك هــو
أن يُطلـب مــن الالجـئ خطـاب مــن ســفارة بلــده األم السـتخراج تصاريـح الـزواج .وفـي مجـاالت
أخــرى ،كالصحــة ،ال يســتطيع الالجـئ محــدود المــوارد توفيــر  50%مــن تكلفــة عالجــه ،بمــا أن
شـركاء مفوضيـة الالجئيــن يتكفلــون بالباقــي .وفــي مجــال العمــل ،ال يحصـل الالجــئ علـى أي
امتيـازات بــل يُعامـل مُعاملـة األجنبــي فــي الحصــول علـى تصريـح العمـل)8(.
 7موقع مبادرة تضامن ،تقرير عزبة الهجانة 13 ،يوليو http://www.tadamun.co/?post_type=city&p=6163#. ،2015
XRSNp-gzbIU
 8هذه املعلومات من خالل تعامل الباحث مع حاالت من الالجئني عىل مدى عقدين.
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الهجرة غير النظامية
تزايــدت حــاالت الهجــرة غيــر النظاميــة إلــى أوروبــا مــن شــواطئ فــي جنــوب البحــر المتوســط،
لعــل أهمهــا تلــك التــي تقــع فــي مصــر وليبيــا .وهــذه األخيــرة هــي أكبــر قاعــدة النطــاق مراكــب
الهجــرة غيــر النظاميــة ،حيــث إنــه بعــد  2011أصبحــت الميليشــيات تحصــل علــى األمــوال مقابــل
الســماح للســفن التــي تحمــل المهاجريــن باالنطــاق شـ ً
ـمال إلــى شــواطئ إيطاليــا( . )9وقــد شــجع
ذلــك العديــد مــن المُهاجريـن علـى التســلل مــن مصــر إلــى ليبيــا عـن طريـق الحــدود البريـة
(مدينـة السـ ّلوم) ثـم االنطـاق ألوروبـا بمخاطـر أقـل ،ألن السـلطات المصريــة وخفـر الســواحل
أكثــر تشــددًا فــي منــع انطــاق هــذه الرحــات .وفــي مصــر ،بــدأت موجــات الهجــرة غيــر النظامية
فــي التزايــد منــذ صيــف  2013مُنطلقــة مــن مرافــئ مــدن بورسـعيد ،وكفـر الشــيخ ،ودميــاط،
واإلســكندرية ومرســى مطــروح والبحيــرة.
حدثـت عــدة حــوادث غــرق لهـذه الســفن غيـر المُجهــزة لحمــل تلــك األعــداد الكبيــرة مــن
المهاجريــن ،بلغــت أوجهــا بغــرق مركــب «رشــيد» الشــهير ســبتمبر  ،2016حيــث توفــي 204
مهاجريــن مــن أصــل  500علـى متـن المركــب المنكــوب ،ممـا حــدا بالســلطات المصريــة إلـى
إصــدار «قانــون الهجــرة غيــر الشــرعية» والــذي صــادق عليــه البرلمــان المصـري باإلجمــاع.
بــدأت السـلطات المصريـة والمنظمـات الدوليـة العاملــة فـي مصــر برصــد التنامـي المطـرد
ألعـداد الذيـن يحاولـون مغـادرة البـاد عــن طريـق البحـر بشـكل غيـر نظامـي .وفــي أغسـطس
 ،2013قامـت السـلطات المصريـة بالقبـض علـى طاقـم وركاب مركــب كان يُغــادر أحــد موانـئ
مدينــة اإلســكندرية ،ثــم توالــت حــاالت القبــض علــى المُهاجريــن .كانــت حالــة الفوضــى
واالنفــات األمنــي منــذ ذلــك التاريــخ فرصــة للمُهربيــن ،ناهيــك عــن محــاوالت العديديــن
الهــرب مــن مصــر فــي تلــك الظــروف ،خاصــة مــن بيــن الالجئيــن الســوريين الذيــن أدركــوا
خطــورة الموقــف فــي البــاد فعرضــوا مبالــغ كبيـرة علـى المُهربيـن إلخراجهــم مـن مصـر إلـى
أوروبــا عــن طريــق البحــر .وقــد أفــادت التقاريــر الدوليــة لمفوضيــة األمــم المتحــدة لالجئيــن
والمُنظمــة الدوليـة للهجـرة بـأن السـلطات المصريـة قــد احتجــزت فـي الفتــرة مـن أغسـطس
 2013إلــى أكتوبــر  2014مــا يربــو علــى  6800مهاجــر غيــر نظامــي عبــر الموانــئ المصريــة،
وتعـود أصولهـم إلــى ســوريا وغـزة والسـودان والعــراق والصومــال وإريتريـا ،باإلضافــة بالطبــع
إلــى عــدد مــن المصرييــن )10(.وهــؤالء األخيريــن يُفــرج عنهــم مــن النيابــة فــور عرضهــم عليهــا،
ولكــن األمــر يختلــف بالنســبة لــذوي الجنســيات األخــرى الذيــن يتــم احتجازهــم لفتــرات قــد تطول
وسخرة وموت رصاع عصابات «املال الحرام» عىل «بيزنس» االتجار
 9الرشق األوسط ،تهريب املهاجرين يف ليبيا ..رحلة عذاب ُ

بالبرش،جامل جوهر 22 ،أغسطس  2018مـ رقم العدد [ http://tiny.cc/rly48y ،]14512
 10السفري العريب ،مرص :مسألة الهجرة واللجوء من منظور قانوين ،أرشف ميالد 23 ،أغسطس http://tiny.cc/rry48y ،2018
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إلـى عـدة أشـهر بحســب اإلجـراءات المصريــة التــى تُفــرض ،فـي حالــة القبــض علـى األجانـب،
العــرض علـى األمـن الوطنـي وإدارة الجــوازات .وقـد ينتهـي األمـر بترحيـل الشـخص المقبـوض
عليــه ،بــل وفــي بعــض األحيــان يتــم ترحيــل أشــخاص تقدمــوا بطلبــات لجــوء لمصــر .وفــي هــذه
الحــاالت تقــوم مفوضيــة الالجئيــن بمخاطبــة الســلطات المصريــة لإلفــراج عــن المُحتجزيــن،
عمـ ً
ـا باتفاقيــة  1951التــي تحظــر تســليم الالجئيــن أو طالبــي اللجــوء إلــى بلدانهم األصليــة(.)11
وف ًقــا للقانــون الدولــي ،فــإن الســلطات األوربيــة  -بعــد إتمــام عمليــات اإلنقــاذ  -تقــوم
بتجهيــز مــأوى مؤقــت لهــؤالء المهاجريــن ،إلــى أن يتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة معهــم لجهــة
اســتجوابهم أو إجــراء مقابــات تحديــد الوضــع ،والتــي تقصــد تبيّــن مــا إذا كانــوا بالفعــل طالبــي
لجــوء أو مهاجريـن اقتصادييــن.
تعمــل الســلطات األوروبيــة قــدر اإلمــكان علــى تجنب وصــول هــؤالء المهاجرين إلى شــواطئها
كــي ال تجــد نفســها أمــام األمــر الواقــع والتزاماتهــا الدوليــة واإلنســانية التــى تحتــم اســتقبالهم.
ويقـول أحــد المقبــوض عليهـم فــي إحـدى هــذه الرحـات أن قائــد المركـب ،عندمـا يصـل إلـى
الميـاه اإلقليميــة إليطاليـا ،يُرســل إشـارة اسـتغاثة .يُلقــى القبــض علـى قائـد المركــب ألنــه ال
يتمتــع بالحمايــة القانونيــة التــي قــد يتمتــع بهــا المهاجــرون ،وهــو بالتأكيــد ليــس طالــب لجــوء.
وقــد بـدأت دول أوروبــا فــي عقــد اتفاقيــات مــع دول جنـوب المتوســط ،مثــل مصـر ،مــن أجــل
اســتيعاب المُهاجريــن الذيــن تتــم إعادتهــم إليهــا بعــد رفضهــم كالجئيــن ،كمــا فــي دعــم مصــر
مــن أجـل تغليــظ العقوبـات علـى القائميـن علـى هــذه الهجــرة مــن المُهربيـن ،حيـث يتوســع
القانــون الــذي صــودق عليــه فــي  2016فــي توصيــف حــاالت الهجــرة غيــر النظاميــة .وتصــل
العقوبــات فــي حــال اإلدانــة إلــى غرامــات تــوازي عشــرات اآلالف مــن الــدوالرات والســجن لفتــرات
طويلـة مـع إمـكان مصـادرة المركـب.
يُذكـر أنــه لـم تتـم حتـى اآلن حـاالت إعـادة مهاجريـن إلـى مصـر ،ويعتقــد أنـه سـيتم فقـط
إعــادة الحــاالت غيــر معروفــة الجنســية ،حيــث يعمــد الكثيــر مــن المهاجريــن غيــر النظامييــن إلــى
تمزيــق جــوازات ســفرهم كــي ال تتعــرف الســلطات فــى بلــد الوصــول علــى جنســية المُهاجــر
فتُعيـده إلــى بــاده فـي حالـة ثبـوت عـدم انطبـاق شـروط اللجـوء عليـه .وهــي مهمـة عهـدت
بهــا دول االتحــاد األوروبــي إلــى وكالــة أنشــأتها وهــي The European Border and Coast
 ،)Guard Agency (Frontexالتــي تحقــق مــع المُهاجريــن المرفوضيــن بغيــة التعــرف علــى
بالدهــم إلعادتهــم إليهـا)12(.
 11املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،اتفاقية  1951الخاصة بوضع الالجئنيhttps://www.unhcr.org/ar/ ،
( 4f44a8f16.htmlسبق ذكره)
 12فرونتكس :تراجع تدفقات الهجرة عرب مسار وسط البحر املتوسط بنسبة  ،80%وكالة (آيك) اإليطالية لألنباء  20فرباير ،2019
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الضغوط الستقبال المُهاجرين العائدين
مُنــذ تنامـي ظاهــرة الهجــرة غيـر النظاميــة مــع األلفيــة الجديــدة والتــي أصبحــت كابوسًــا
يُهــدد حكومــات أوروبــا ،وقــد بــدأت بعــض الحكومــات فــى التعــاون  -مُجبــرة  -علــى ســبيل
المصالــح مــع نظــام القذافــي فــي ليبيــا مــن أجــل ســيطرة األســطول الليبــي علــى ســواحله لمنــع
الهجــرة مــن موانــئ الجماهيريــة ،وقــد اتفقــت إيطاليــا وحدهــا مــع نظــام القذافــي فــي عــام
 2008علــى دفــع مبلــغ  5مليــارات دوالر تعويضًــا لليبيــا عــن فتــرة احتاللهــا لألخيــرة مقابــل
تعهــد القذافــي بحمايــة شــواطئ إيطاليــا مــن المهاجريــن غيــر النظامييــن( . )13وبســقوط نظــام
القذافــي فــي  ،2011أصبحــت ليبيــا منصــة انطــاق للهجــرة غيــر النظاميــة حتــى إنــه وف ًقــا
إلحصــاء مُفوضيــة األمــم المتحــدة لالجئيــن ،فــإن أكثــر مــن  80%مــن رحــات الهجــرة غيــر
النظاميــة أصبحــت تنطلــق مــن ليبيــا ،وكانــت مصــر  -حتــى عــام  - 2016منصــة أخــرى النطــاق
هــذه الرحــات ممــا حــدا بــدول أوروبــا للبحــث عــن حــل جــذري ســواء مــع ليبيــا أو مــع مصــر ،فكان
اقتــراح مصـر أن يتــم دعـم حكومـة وحــدة وطنيـة فـي ليبيـا لبسـط سـيطرتها علـى الشــواطئ
الليبيـة ومــن ثــم تحـد مــن الرحــات غيـر النظاميــة .كمـا اقترحـت مصــر أيضًــا أن يتــم عمــل
مشــروعات الســتيعاب العمالــة فــي شــمال مصــر كمصانــع تعليــب األســماك ..الــخ ،ولكــن لألســف
لــم تجــد دول أوروبـا هــذا الحـل ناجـزًا فبــدأت فـي التفـاوض المشـوب بالضغـوط علــى مصــر
إلنشـاء منصـات السـتقبال المُهاجريـن العائديـن مــن أوروبـا وهـذا مـا رفضتـه وترفضـه مصــر
حتــى اآلن)14(.
نجحــت دول أوروبـا فــي السـيطرة علــى مدخــل أوروبــا الشــرقي عـن طريــق عقــد اتفـاق مــع
تركيــا إلنشــاء منصــة الســتقبال المرفوضيــن كالجئيــن فــي  ،2016وكانــت الخطــة أن يتــم تكــرار
هــذا النمــوذج فــي مصــر والمغــرب لكــي تتــم الســيطرة علــى مســالك المُهربيـن إلــى أوروبــا،
ولكــن قوبــل العــرض بالرفـض التــام مـن قِبَــل مصـر والمغـرب رغـم سياســة العصــا والجـزرة
التــي اعتمدتهــا دول أوروبــا فــي مفاوضاتهــا ،فمصــر كانــت ومازالــت ترفــض أن تُقيــم مُخيمــات
لالجئيــن أو المُهاجريــن علــى أراضيهــا وذلــك العتبــارات أمنيــة واقتصاديــة وكذلــك المغــرب.
وعِوضًــا عــن ذلــك قامــت مصــر فــي أعقــاب حــادث غــرق مركــب رشــيد  2016بســن قانــون
الهجـرة غيـر الشــرعية مُغلظـة العقوبـات ومُسـتخدمة هــذا القانـون ونتائجــة كورقـة تفـاوض
مــع الجانــب األوروبــي ،فمصــر تُكــرر دومًــا إنــه لــم تخــرج أي مركــب مــن ســواحلها بشــكل
غيـر شــرعي منـذ العـام  .2016وبالرغــم مــن أنـه مــن الصعـب إثبـات أن القـوارب التــي تخــرج
https://www.adnki.net/AKI/?p=41978%E2%80%8E
 13يب.يب.يس عريب ،إيطاليا تدفع  5مليارات دوالر إىل ليبيا 30 ،أغسطس http://tiny.cc/m6y48y ،2008
 14دويتش فيلة ،مريكل والسييس ..هل ينترص هاجس الهجرة عىل حقوق اإلنسان؟ ،سهام أشطو 2 ،مارس https://p. ،2017
dw.com/p/2YYnf
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إلـى أوروبـا لــم تُغــادر مــن مصــر إال أن الواقـع العملــي يُؤكــد سـيطرة الدولـة المصريــة علـى
سـواحلها وهــذا هــو مــا تعتمــد عليـه فــي رفضهــا إلقامـة منصــة للعائديــن.
كانــت زيــارة مُفــوض األمــم المتحــدة السـامى لالجئيــن «فيليبــو جرانــدي» إلــى مصــر فـي
ينايـر  2019محاولــة إليجــاد حـل لتلــك الحالـة المُذريـة التــي بقــي عليهــا الالجئيــن العالقيــن
بمصـر ونجمـت الزيــارة عـن توصيـات لـم يُعلــن عنهـا الكثيـر ،ولكـن مـن الواضـح أنهـا كانـت
فــي ســياق أمنــي للتباحــث مــع الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي .وفــي أعقــاب الزيــارة
بشــهر أصــدرت المفوضيــة تقريــرًا عــن أن  80%مــن الالجئيــن بمصــر يعيشــون فــي فقــر مُدقــع،
ويتزامــن هــذا بالطبــع مــع تزايــد الخدمــات التــي تُقدمهــا الحكومــات األوروبيــة لالجئيـن فـي
مصــر عــن طريــق التمويــل المُباشــر وغيــر المُباشــر للهيئــات التــي تقــوم بتقديــم خدمــات
لالجئيــن (صحيــة وتعليميــة وقانونيــة) ،وذلــك فــي مُحاولــة لتحســين أحوالهــم بمصــر آمليــن أن
يـؤدي هــذا إلـى الحــد مــن التفكيـر فــي الهجــرة غيـر النظاميــة إلـى أوروبــا)15(.
ومـازال وضـع الالجئيـن والمُهاجريـن بمصــر فــي حاجـة إلـى التحسـن علــى كافـة األصعـدة،
وهــذا كفيــل بــأن يتجــه غالبيتهــم لخيــارات الهجــرة أيًــا كانــت ،فالوضــع فــي مصــر بالنســبة لهــم
أفضـل مــن بلدانهــم علـى الصعيـد األمنــي نوعًــا مـا ،ولكــن يفتقــدون لكافـة مُقومــات الحيـاة
الكريمــة التــي يطمحــون إليهــا وال يجــدون حتــى اآلن أي بدائــل مهمــا تحسـن الوضــع نسـبيًا
فــي مصــر ،فبعــض الذيــن هاجــروا بطريــق غيــر نظامــي يُرســلون أو ينشــرون صورهــم عــن
طريــق وســائل التواصــل االجتماعــى أمــام بيوتهــم التــي تمنحهــا لهــم الحكومـات فـي أوروبــا
وهــذا بــدوره ،وفــي ظــل وضعيتهــم البائســة فــي مصــر ،كفيــل بــأن يداعبهــم حلــم الهجــرة
للخــروج مــن مصــر التــي تتمثــل لهــم كمنطقــة األعــراف بيــن جهنــم بلدانهــم التــي مزقتهــا
الحــروب والنزاعــات وبيـن جنـة الحيــاة المُرفهـة فــي أوروبــا.

 15اليونسيف ،التقرير العريب حول الفقر متعدد األبعاد ،فريق إعدادhttps://www.unicef.org/mena/media/891/file/ME� ،
NA-PovertyReport-Ar.pdf.pdf
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