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من  فرتة  وىف  األوسط  والشرق  أفريقيا  من  واملهاجرين  لالجئني  مقصًدا  زالت-  وال   - مصر  كانت 
الفرتات كان هناك العديد من املهاجرين الذين نزحوا من بعض دول أوروبا طلًبا للحماية قبل بلورة 
مصطلح اللجوء ىف القانون الدوىل. فقد أىت إىل مصر العديد من اليونان فراًرا من أهوال احلرب العاملية 
وأستقروا  تقريًب�ا  الفرتة  نفس  ىف  العثمانيني  مذاحب  من  بعضهم  فر  الذين  األرمن  وتبعهم  األوىل1، 
بسبب  وأيًضا  املنطقة  ىف  السياسية  التغريات  بسبب  وربما  لآلن2.  بمصر  أحفادهم  الزال  و  بمصر 
سواء  مصر  إىل  اجلنوب  من  الهجرة  أصبحت  عقود،  عدة  منذ  مصر  ىف  اإلقتصادية  األحوال  تردى 
أكانت هجرة إقتصادية أو جلوء باملعىن القانوىن تعىن املكوث ىف مصر لفرتة قصرية ثم الهجرة )سواء 
النظامية أو غري النظامية( إىل دول أوربا والواليات املتحدة األمريكية بعد ذلك. وقد أصبحت مصر 
منذ نهاية عقد التسعين�ات )وذلك تزامًنا مع بدء األزمة االقتصادية ىف مصر( هى دولة ترانزيت )أى 
دولة عبور( ال يوجد ىف مخططات أى من املهاجرين إليها أية ني�ة لإلستقرار بها حىت وإن طالت مدة 

1 تقرير البي بي سي عربي، عندما كان اليونانيون يلجأون إلى مخيمات في الشرق األوسط، نضال أبو مراد، 20 يونيو 2016، 

 http://tiny.cc/jhw48y

2 موقع فيتو، يوميات األرمن في اإلسكندرية. يمتلكون مدارس خاصة بهم وكنيسة و٤ أندية. يحرصون على تعلم اللغة حفاظا على 

الهوية. هاجروا إليها مع بدء مذابح األتراك ضدهم عام 1914. ويرفعون شعار »ال للسياسة«، خالد األمير، 19 يوليو 2018، 
https://www.vetogate.com/3242031
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املكوث ىف مصر. ومما ال شك فيه أن الغالبي�ة ممن جلأوا إىل مصر هرًبا من إضطهاد ما على أيدى أنظمتهم 
أو على أيدى ميليشيات أو قبائل...إلخ وهؤالء أيًضا وإن كانت احلماية هى مطلبهم األساىس، فإن حلم 
اإلقامة ىف بلد أوروىب قد يداعبهم من وقت آلخر ويدعم مخططات هؤالء املهاجرين والالجئني كون مصر 
دولة ال تمنح الكثري من املساعدات لالجئني على أراضيها، ناهيك عن املهاجرين الذين تمنحهم املنظمة 

الدولية للهجرة بعض املساعدات الضئيلة. 
وإذا حتدثن�ا أواًل عن الالجئني املسجلني رسمًيا، فنحن نتحدث عن مواطىن ما يزيد عن 38 دولة حبسب 
إعادة  فرصة  ىف  طمًعا  أو  ا 

ً
ترف هنا  اىل  هؤالء  معظم  يأيت  ال  لالجئني.  املتحدة  األمم  مفوضية  إحصائي�ات 

توطينهم ىف الواليات املتحدة األمريكية أو أسرتاليا أو كندا، ولكن ألنهم قد يواجهون املوت أو اإلعتقال 
ىف بالدهم. هناك بالطبع العديد ممن يوصفون باملهاجرين اإلقتصاديني، ولكن ذلك ال ينفي أن السواد 
الالجئني  تعداد  ويبلغ  األصلية.  بلدانهم  يف  اإلضطهاد  من  هرًبا  أتوا  مصر  إىل  الالجئني  من  األعظم 
املوجودين حتت حماية مفوضية الالجئني بالقاهرة 228 الًفا و941 إنساًنا وفق تقرير مفوضية الالجئني 
السودانيني،  من  ألفًا   37 على  يربو  وما  السوريني،  من  ألًفا   130 حوايل  منهم   ،2018 يونيو  بالقاهرة 
هؤالء  حماية  واليمنيني3.  والعراقيني  والصوماليني  واإلرتريني  األثيوبيني  من  أقل  أعداد  إىل  باإلضافة 
برمت بني اجلهتني 

ُ
الالجئني )وهو الزتام مشرتك بني املفوضية واحلكومة املصرية وفًقا ملذكرة تفاهم أ

ىف فرباير 1954، إال أنه لألسف الشديد قد خيضع للتغريات السياسية على الساحة ومدى عالقة مصر 
بالدولة األم، وهو ما يظهر جليًا ىف التعامل مع الالجئني من السودان مثاًل، والذي تراوح ما بني الرتحيب 
والرتحيل. جدير بالذكر أنه ال يوجد أي تشريع ىف مصر يقنن وضعية الالجئني بإستثن�اء المادة الفضفاضة 

ىف دستور 2014 والىت جتزي - وال تلزم- قبول الالىجء وال حتيل إىل املعاهدات الدولية.

من هم الالجئون السودانيون؟
ىف ظل توافد العديد من أبن�اء سوريا إىل مصر كالجئني ىف أعقاب أحداث 2011، أصبحوا يمثلون السواد 
األعظم من نسبة الالجئني املسجلني لدى املفوضية )حواىل 130 الف سورى من أصل حواىل 230 الف 
األكرب  العدد  هم  السودان  الجئو  يبقى  ذلك،  من  بالرغم  ولكن  بمصر(.  املفوضية  لدى  مسجلني  الىجء 
فهناك ما يربو على املليوىن سوداىن بمصر وفق احصاءات غري رسمية منهم من لم يتقدم بطلب جلوء أو 
أستنفذ كل فرص قبوله كالىجء وتم إغالق ملفه. وهناك عدة موجات من جلوء السودانيني إىل مصر4، 
بلغت أوجها ىف أعقاب إنقالب البشري أواخر ثمانين�ات القرن المايض. وكانت مصر دولة عبور )ترانزيت( 
بالنسبة آلالف السودانيني الذين نزحوا من أرجاء السودان األربعة )مشكالت النوبة ىف الشمال بسبب 
أزمة  إىل  باإلضافة  الشرق،  ىف  »البجا«  قبائل  ومشكالت  اجلنوب،  مع  األهلية  واحلرب  »كجبار«،  سد 
يف  اللجوء  على  حصلوا  ممن   80% تمكن  حين�ذاك،   .)2003 العام  يف  تفجرت  اليت  الغرب  يف  »دارفور« 
مصر من اإلستفادة من فرصة إعادة التوطني بإحدى الدول الثالث )الواليات املتحدة، أسرتاليا، كندا(. 
ثم وحبلول 2004، أقدم مكتب مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني على حزمة من اإلجراءات تمثلت 
ىف تطبيق إتفاقية منظمة الوحدة األفريقية 1969، اليت توسعت ىف تفسري حاالت اللجوء. وأدى هذا إىل 

3 األمم المتحدة، تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية الدورة الحادية والستون،  

 http://tiny.cc/cww48y ،رقم الملحق A/61/12) 12)
 http://tiny.cc/b2w48y ،2017 4 السودان اليوم،  ذاكرة االعياد الوطنية الكبيرة، صالح أدريس، 14 مايو
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التقليل من فرص إعادة التوطني. مع ظهور أوىل إرهاصات  إرتفاع نسبة املقبولني كالجئني ىف مصر مع 
 Refugee Status( الالىجء  صفة  حتديد  مقابالت  ُجّمِدت  السودان،  وجنوب  شمال  بني  املصاحلة 
السودان، عالوة على التقارب بني النظامني املصري والسوداين والذي أعقبه  ألبن�اء   )Determination
تعاون أمين شديد وتضييق على املعارضني والنشطاء السودانيني بمصر، مما أدى إىل حاالت التسلل إىل 
احلدود اإلسرائيلية وإىل ظهور عصابات من بعض القبائل بالسودان وبعض البدو السين�اويني5، ليتطور 
السودان،  لالجيئ  بالنسبة  البشرية.  باألعضاء  اإلجتار  أو  الفدية،  وطلب  اخلطف  إىل  التهريب  من  األمر 
فإن مصر تعترب وجهة سهلة وقريب�ة لهم )حيث يشرتط القانون الدويل أن يكون اللجوء إىل أقرب بلد آمن 
بني  الشاسعة  احلدود  عرب  التنقل  لسهولة  وذلك  ذلك(،  دون  حيول  ما  هناك  يكن  لم  ما  لالىجء  بالنسبة 
من   31 المادة  تنص  الدولتني.  حدود  حرس  قبل  من  عليها  السيطرة  تصعب  مناطق  وبعضها  البلدين 
إتفاقية 1951 اخلاصة بالالجئني على عدم معاقبة طاليب اللجوء إذا دخلوا بلد اللجوء بشكل غري نظايم6، 
من  إقامات  لتقنني  املصرية  واجلوازات  الهجرة  إدارة  مع  بالتواصل  بالقاهرة  الالجئني  مفوضية  وتقوم 
دخلوا البالد تسلاًل عرب احلدود. يتجمع كثري من السودانني ىف منطقة »عزبة الهجانة« حيث عمل العديد 
من أسالفهم يف اجليش املصري )»كتيب�ة الهّجانة« أي راكيب اجلمال(. ولكثافة جتمع السودانيني يف هذه 

املنطقة توصف أحياًنا وبشكل خاطئ بـ«مخيمات الالجئني السودانيني بمصر«.
املعارضني  من  العديد  هناك  وكان  السوداني�ة،  واألقاليم  القبائل  مختلف  من  هم  السودان  والجئو 
جبال  إىل  إضافة  والبالندة،  والباري  والزاندي  والشلوك  الدينكا  )قبائل  اجلنوب  أبن�اء  ومن  الشماليني 
النوبة( نزحوا اىل مصر ىف أعقاب احلرب األهلية 1983، كذلك أبن�اء شرق السودان من قبيلة البجا )أعضاء 
يف حزب سيايس بإسم »مؤتمر البجا«(. وبدًءا من مارس عام 2003، نزح إىل مصر اآلالف من أبن�اء إقليم 
بمساعدة  احلكومية  القوات  بها  قامت  اليت  املنظم  والنهب  اجلماعى  القتل  عمليات  من  فًرا  »دارفور« 
ميليشيات »اجلنجويد«. وحىت عام 1995، كانت عملية نزوح السودانيني اىل مصر تتم بشكل ال يستلزم 

https://p.dw.com/  ،2013 5 دويتش فيلة، عصابات تهريب األفارقة تحّول سيناء إلى »أرض التعذيب«، أحمد أبو دراع، 15 أغسطس

 p/19Omj

https://www.unhcr.org/ ،6 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، إتفاقية 1951 الخاصة بوضع الالجئين

 ar/4f44a8f16.html

دائًما التقدم إىل مفوضية الالجئني، حيث كان املواطنون السودانيون معفيون من شرط احلصول على 
لغي هذا اإلعفاء وُوضعت 

ُ
إقامة. ولكن ىف أعقاب محاولة إغتي�ال الرئيس مبارك ىف أديس أبابا 1995، أ

ا من الرتحيل القسري 
ً
قيود على إقامة السودانيني بمصر، مما إستلزم تقدمهم للحصول على اللجوء خوف

الذي كانت تقوم به السلطات املصرية للسودانيني الذين ال حيملون إقامة ىف البالد.
أطراف  ىف  يتجمعون  عموًما  السودان  أبن�اء  فإن  القاهرة،  قلب  ىف  تقع  اليت  عابدين  منطقة  وباستثن�اء 
املدين�ة. ومنطقة عابدين تاريخًيا هى منطقة مفضلة ألبن�اء النوبة من السودان ومصر حيث عمل العديد 
منهم ىف قصر عابدين الشهري يف أيام امللكية حني كانت مصر والسودان تتبعان التاج امللكي املصري. إىل أن 
حصلت السودان على إستقاللها عام 1956. يتجمع العديد من السودانني ىف منطقة »عزبة الهجانة« 
اجلمال(7.  راكيب  أي  الهّجانة،  )كتيب�ة  املصري  اجليش  يف  السودان  أبن�اء  من  العديد  عمل  حيث  أيًضا 
ولكثافة جتمع السودانيني يف هذه املنطقة توصف أحياًنا وبشكل خاطئ بـ»مخيمات الالجئني السودانيني 

بمصر« )كما أثن�اء زيارة أجنلين�ا جويل للمنطقة!(.
ويواجه الالجئون عموًما، والسودانيون على وجه اخلصوص، حتديات جمة. فال يمكنهم اإلعتماد على 
األزمة  أن  كما  املوارد.  نقص  بسبب  بالقاهرة،  الالجئني  ملفوضية  التنفيذيني  الشركاء  من  املقدم  الدعم 
االقتصادية العاصفة بالبالد، والتعسف األمين، والبريوقراطية، واملوازنات السياسية. حتول جميًعا دون 
توفري احلد األدىن من اخلدمات األساسية لالجئني وطاليب اللجوء ىف مصر. حىت أن بعض رجال الشرطة 
واألصعب  السفر.  جبواز  الالئج  مطالًبا  الشرطة  رجل  مزقها  أن  حدث  وقد  اإلقامة  ببطاقة  يعرتفون  ال 
مجاالت  وىف  الزواج.  تصاريح  إلستخراج  األم  بلده  سفارة  من  خطاب  الالئج  من  ُيطلب  أن  هو  ذلك  من 
أخرى، كالصحة، ال يستطيع الالىجء محدود املوارد توفري %50 من تكلفة عالجه، بما أن شركاء مفوضية 
الالجئني يتكفلون بالبايق. وىف مجال العمل، ال حيصل الالىجء على أية إمتي�ازات بل يعامل معاملة األجنيب 

يف احلصول على تصريح العمل.8

الهجرة غير النظامية
تزايدت حاالت الهجرة غري النظامية إىل أوروبا من شواطىء ىف جنوب البحر املتوسط، لعل أهمها تلك 
اليت تقع ىف مصر وليبي�ا. وهذه األخرية هي أكرب قاعدة إلنطالق مراكب الهجرة غري النظامية، حيث أنه بعد 
امليليشيات حتصل على األموال مقابل السماح للسفن اليت حتمل املهاجرين باإلنطالق  2011 أصبحت 
ليبي�ا عن  التسلل من مصر إىل  املهاجرين على  العديد من  إيطاليا9. وقد شجع ذلك  شمااًل إىل شواطىء 
السلطات املصرية وخفر  أقل، ألن  السّلوم( ثم اإلنطالق ألوروبا بمخاطر  الربية )مدين�ة  طريق احلدود 
ىف  النظامية  غري  الهجرة  موجات  بدأت  مصر،  وىف  الرحالت.  هذه  إنطالق  منع  يف  تشدًدا  أكرث  السواحل 
الزتايد منذ صيف 2013 منطلقة من مراىفء مدن بورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، واألسكندرية ومرىس 

مطروح والبحرية.

http://www.tadamun.co/?post_type=city&p=6163#. ،2015 7 موقع مبادرة تضامن، تقرير عزبة الهجانة، 13 يوليو

 XRSNp-gzbIU

8 هذه المعلومات من خالل تعامل الباحث مع حاالت من الالجئين على مدى عقدين.

9 الشرق األوسط، تهريب المهاجرين في ليبيا... رحلة عذاب وُسخرة وموت صراع عصابات »المال الحرام« على »بيزنس« االتجار 

 http://tiny.cc/rly48y  ،]14512 [ بالبشر،جمال جوهر، 22 أغسطس 2018 مـ رقم العدد
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حدثت عدة حوادث غرق لهذه السفن غري املجهزة حلمل تلك األعداد الكبرية من املهاجرين، بلغت أوجها 
املركب  204 مهاجر من أصل 500 على منت  الشهري سبتمرب 2016، حيث تويف  بغرق مركب »رشيد« 
عليه  صادق  والذي  الشرعية«  غري  الهجرة  »قانون  إصدار  إىل  املصرية  بالسلطات  حدا  مما  املنكوب، 

الربلمان املصري باإلجماع.
بدأت السلطات املصرية واملنظمات الدولية العاملة يف مصر برصد التن�ايم املطرد ألعداد الذين حياولون 
مغادرة البالد عن طريق البحر بشكل غري نظايم. ويف أغسطس 2013، قامت السلطات املصرية بالقبض 
على  القبض  حاالت  توالت  ثم  األسكندرية،  مدين�ة  مواىنء  أحد  يغادر  كان  مركب  وركاب  طاقم  على 
املهاجرين. كانت حالة الفوىض واإلنفالت األمين منذ ذلك التاريخ فرصة للمهربني، ناهيك عن محاوالت 
خطورة  أدركوا  الذين  السوريني  الالجئني  بني  من  وخاصة  الظروف،  تلك  ىف  مصر  من  الهرب  العديدين 
البحر. وقد  أوروبا عن طريق  املهربني إلخراجهم من مصر إىل  البالد فعرضوا مبالغ كبرية على  املوقف يف 
أفادت التقارير الدولية ملفوضية األمم املتحدة لالجئني واملنظمة الدولية للهجرة بأن السلطات املصرية قد 
إحتجزت يف الفرتة من أغسطس 2013 إىل أكتوبر 2014 ما يربو على 6800 مهاجر غري نظايم عرب املواىنء 
املصرية، وتعود أصولهم إىل سوريا وغزة والسودان والعراق والصومال وأريرتيا، باإلضافة بالطبع إىل عدد 
من املصريني10. وهؤالء األخيرين يفرج عنهم من الني�ابة فور عرضهم عليها، ولكن األمر خيتلف بالنسبة 
لذوي اجلنسيات األخرى الذين يتم إحتجازهم لفرتات قد تطول إىل عدة أشهر حبسب اإلجراءات املصرية 
الىت تفرض، ىف حالة القبض على األجانب، العرض على األمن الوطين وإدارة اجلوازات. وقد ينتهي األمر 
برتحيل الشخص املقبوض عليه، بل ويف بعض األحيان يتم ترحيل أشخاص تقدموا بطلبات جلوء ملصر. 
عماًل  املحتجزين،  عن  لإلفراج  املصرية  السلطات  بمخاطبة  الالجئني  مفوضية  تقوم  احلاالت  هذه  ويف 

باتفاقية 1951 اليت حتظر تسليم الالجئني أو طاليب اللجوء إىل بلدانهم األصلية11.
مؤقت  مأوى  بتجهزي  تقوم   - اإلنقاذ  عمليات  إتمام  بعد   - األوربي�ة  السلطات  فإن  الدويل،  للقانون  وفًقا 
القانوني�ة معهم جلهة إستجوابهم أو إجراء مقابالت حتديد  لهؤالء املهاجرين، إىل أن يتم إختاذ اإلجراءات 

الوضع، والىت تقصد تبنّي ما إذا كانوا بالفعل طاليب جلوء أو مهاجرين إقتصاديني.
تعمل السلطات األوروبي�ة قدر اإلمكان على جتنب وصول هؤالء املهاجرين إىل شواطئها كي ال جتد نفسها 
يف  عليهم  املقبوض  أحد  ويقول  إستقبالهم.  حتتم  الىت  واإلنساني�ة  الدولية  وإلزتاماتها  الواقع  األمر  أمام 
إستغاثة.  اشارة  يرسل  إليطاليا،  اإلقليمية  املياه  إىل  يصل  عندما  املركب،  قائد  أن  الرحالت  هذه  إحدى 
ُيقى القبض على قائد املركب ألنه ال يتمتع باحلماية القانوني�ة الىت قد يتمتع بها املهاجرون، وهو بالتأكيد 
ليس طالب جلوء. وقد بدأت دول أوروبا ىف عقد إتفاقيات مع دول جنوب املتوسط، مثل مصر، من أجل 
تغليظ  أجل  من  مصر  دعم  يف  كما  كالجئني،  رفضهم  بعد  إليها  إعادتهم  تتم  الذين  املهاجرين  إستيعاب 
العقوبات على القائمني على هذه الهجرة من املهّربني، حيث يتوسع القانون الذي صودق عليه يف 2016 يف 
توصيف حاالت الهجرة غري النظامية. وتصل العقوبات يف حال اإلدانة إىل غرامات توازي عشرات اآلالف 

من الدوالرات والسجن لفرتات طويلة مع إمكان مصادرة املركب.
إعادة احلاالت غري  أنه سيتم فقط  إعادة مهاجرين إىل مصر، ويعتقد  لم تتم حىت اآلن حاالت  أنه  يذكر 
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ال  كي  سفرهم  جوازات  تمزيق  إىل  النظاميني  غري  املهاجرين  من  الكثري  يعمد  حيث  اجلنسية،  معروفة 
تتعرف السلطات ىف بلد الوصول على جنسية املهاجر فتعيده إىل بالده ىف حالة ثبوت عدم إنطباق شروط 
The European Bo -  اللجوء عليه. وهي مهمة عهدت بها دول اإلحتاد األورويب إىل وكالة أنشأتها وهي 
التعرف  der and Coast Guard Agency )Frontex(، اليت حتقق مع املهاجرين املرفوضني بغية 

على بالدهم إلعادتهم إليها12.

الضغوط الستقبال المهاجرين العائدين
منذ تن�اىم ظاهرة الهجرة الغري نظامية مع األلفية اجلديدة والىت أصبحت كابوًسا يهدد حكومات أوروبا، 
وقد بدأت بعض احلكومات ىف التعاون – مجربة - على سبي�ل املصالح مع نظام القذاىف ىف ليبي�ا من أجل 
سيطرة األسطول الليىب على سواحله ملنع الهجرة من مواىنء اجلماهريية، وقد إتفقت ايطاليا وحدها مع 
نظام القذايف يف عام 2008 على دفع مبلغ 5 مليار دوالر تعويًضا لليبي�ا عن فرتة إحتاللها لألخرية مقابل 
تعهد القذاىف حبماية شواطىء ايطاليا من املهاجرين غري النظاميني13. وبسقوط نظام القذاىف ىف 2011، 
أصبحت ليبي�ا منصة إنطالق للهجرة الغري نظامية حىت أنه وفًقا إلحصاء مفوضية األمم املتحدة لالجئني، 
فإن أكرث من %80 من رحالت الهجرة الغري نظامية أصبحت تنطلق من ليبي�ا، وكانت مصر - حىت عام 
2016 - منصة أخرى إلنطالق هذه الرحالت مما حدا بدول أوروبا للبحث عن حل جذرى سواء مع ليبي�ا 

12 فرونتكس: تراجع تدفقات الهجرة عبر مسار وسط البحر المتوسط بنسبة %80، وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء 20 فبراير 2019، 
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أو مع مصر، فكان إقرتاح مصر أن يتم دعم حكومة وحدة وطني�ة ىف ليبي�ا لبسط سيطرتها على الشواطىء 
الليبي�ة ومن ثم حتد من الرحالت الغري نظامية. كما إقرتحت مصر أيًضا أن يتم عمل مشروعات إلستيعاب 
العمالة ىف شمال مصر كمصانع تعليب األسماك...الخ، ولكن لألسف لم جتد دول اوروبا هذا احلل ناجًزا 
من  العائدين  املهاجرين  إلستقبال  منصات  إلنشاء  مصر  على  بالضغوط  املشوب  التفاوض  ىف  فبدأت 

أوروبا وهذا ما رفضته وترفضه مصر حىت اآلن14. 
إتفاق مع تركيا إلنشاء منصة  الشرىق عن طريق عقد  أوروبا  السيطرة على مدخل  أوروبا ىف  جنحت دول 
النموذج ىف مصر واملغرب لكى  إلستقبال املرفوضني كالجئني ىف 2016 وكانت اخلطة أن يتم تكرار هذا 
التام من قبل مصر واملغرب  بالرفض  تتم السيطرة على مسالك املهربني إىل أوروبا، ولكن قوبل العرض 
رغم سياسة العصا واجلزرة الىت إعتمدتها دول أوروبا ىف مفاوضاتها، فمصر كانت وال زالت ترفض أن تقيم 
مخيمات لالجئني أو املهاجرين على أراضيها وذلك إلعتب�ارات أمني�ة واقتصادية وكذلك املغرب. وعوًضا 
عن ذلك قامت مصر ىف أعقاب حادث غرق مركب رشيد 2016 بسن قانون الهجرة الغري شرعية مغلظة 
إنه لم  القانون ونت�اجئة كورقة تفاوض مع اجلانب األوروىب فمصر تكرر دوًما  العقوبات ومستخدمة هذا 
إثب�ات  الصعب  من  أنه  من  وبالرغم   .2016 العام  منذ  شرعى  غري  بشكل  سواحلها  من  مركب  أية  خترج 
أن القوارب الىت خترج إىل اوربا لم تغادر من مصر إال أن الواقع العملى يؤكد سيطرة الدولة املصرية على 

سواحلها وهذا هو ما تعتمد عليه ىف رفضها لإلقامة منصة للعائدين. 
محاولة   2019 ين�اير  ىف  مصر  جراندي«إىل  »فيليبو  لالجئني  الساىم  املتحدة  األمم  مفوض  زيارة  كانت 
إلجياد حل لتلك احلالة املذرية الىت بقى عليها الالجئني العالقني بمصر وجنمت الزيارة عن توصيات لم 
الفتاح  عبد  املصرى  الرئيس  مع  للتب�احث  أمىن  سياق  ىف  كانت  إنها  الواضح  من  ولكن  الكثري،  عنها  يعلن 
الزيارة بشهر أصدرت املفوضية تقريًرا عن أن %80 من الالجئني بمصر يعيشون  السيىس. وىف أعقاب 
ىف فقر مدقع، ويزتامن هذا بالطبع مع تزايد اخلدمات الىت تقدمها احلكومات األوربي�ة لالجئني يف مصر 
للهيئ�ات الىت تقوم بتقديم خدمات لالجئني )صحية و تعليمية  املباشر  املباشر وغري  التمويل  عن طريق 
وقانوني�ة(، وذلك ىف محاولة لتحسني أحوالهم بمصر آملني أن يؤدى هذا اىل احلد من التفكري ىف الهجرة 

الغري نظامية إىل أوروبا15.
والزال وضع الالجئني واملهاجرين بمصر ىف حاجة اىل التحسن على كافة األصعدة و هذا كفيل بأن يتجه 
غالبيتهم خليارات الهجرة أًيا كانت، فالوضع ىف مصر بالنسبة لهم أفضل من بلدانهم على الصعيد األمىن 
نوًعا ما، ولكن يفتقدون لكافة مقومات احلياة الكريمة الىت يطمحون إليها وال جيدون حىت اآلن أية بدائل 
ينشرون  أو  يرسلون  نظاىم  غري  بطريق  هاجروا  قد  الذين  فبعض  مصر،  ىف  نسبًي�ا  الوضع  حتسن  مهما 
وهذا  أوروبا  ىف  احلكومات  لهم  تمنحها  الىت  بيوتهم  أمام  اإلجتماعى  التواصل  وسائل  طريق  عن  صروهم 
بدوره، وىف ظل وضعيتهم البائسة ىف مصر، كفيل بأن يداعبهم حلم الهجرة للخروج من مصر الىت تتمثل 
لهم كمنطقة األعراف بني جهنم بلدانهم الىت مزقتها احلروب والزناعات وبني جنة احلياة املرفهة ىف أوروبا.
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