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فهم األسباب التي تدعو األريترييني إىل التوجه إىل أوروبا
موغوس أ برهان

ملاذا يخاطر األريترييون بحياتهم فيسافرون يف رحالت خِطرة إىل أوروبا؟ ملاذا ال يبقون يف الدول املجاورة 
لبلدهم حيث يجدون السالمة والحامية؟ 

عىل  األورويب  االتحاد  لقادة  املوجهة  االنتقادات  حدة  تتزايد 
فيه  تتزايد  وقٍت  يف  لهم  بإهاملهم  لالجئني  إحباطهم  خلفية 
أعداُد الالجئني. ويف الوقت نفسه، يتزامن مع هذه االنتقادات 
 - األشخاص  تدعو  التي  األسباب  حول  األسئلة  من  كثري  إثارة 
إىل  للقدوم  أفريقيا-  يف  الصحراء  جنوب  املناطق  من  خاصًة 

أوروبا.  

مجموعات  من  حجاًم  الثانية  املجموعة  األريترييون  وميثل   
من  بها  ُيسَتهان  ال  نسبة  ميثلون  إذ  ــا  أوروب يف  الالجئني 
األشخاص الذين ما زالوا يقدمون إىل أوروبا. ومنذ عام 2001 
أريترييا  يف  اإلنسان  حقوق  وضع  بدأ  الخصوص  وجه  عىل 
الدستور  ل  ُعطِّ إذ  التدهور،  من  وكبريًة  رسيعًة  حالًة  يشهد 
إليدلوجية  امُلناِهض  السيايس  الرأي  عن  بالتعبري  ُيسَمح  ومل 
املتحدة  األمم  مجلس  أصدر  وقد  البالد.  داخل  الحكومة 

يف  الصعبة  السياسية  الحقائق  ل  ُيَفصِّ تقريراً  اإلنسان  لحقوق 
ال  الخوف  يحكمها  بلٌد  أريترييا  أن  إىل  ويخُلُص  البلد  ذلك 

القانون.1

وبني عامي 2006 و2012 اعتاد األريترييون عىل شق طريقهم 
إىل السودان )رمبا بعبور أثيوبيا) ثم مرص للوصول إىل إرسائيل. 
قانون  تفعيل  أعادت   2012 عام  اإلرسائيلية يف  الحكومة  لكنِّ 
الالجئني  تدفق  ملنع  مرص  مع  حدودها  وسّيجت  التسلل  منع 
لقتل  الحي  النار  إطالق  سياسة  مرص  نّفذت  وكذلك  األفارقة. 
عبور  من  األفارقة  املهاجرين  ملنع  يعرب حدودها  من  كل  عىل 
الدولتني،  من  اإلجراءين  هذين  وبسبب  إرسائيل.  إىل  البالد 
التحول  إىل  بهم  وأدى  كبرياً  انخفاضاً  الالجئني  أعداد  انخفض 
نحو ليبيا لتكون مسارهم الرئييس نحو أوروبا. فنتيجة القرب 
العنف  عن  هناك  الناتج  والفراغ  أوروبا  مع  لليبيا  الجغرايف 

أشخاص فارُّون من أريترييا يعربون شبه جزيرة سيناء.
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ليبيا اآلن بؤرًة لكٍل  السياسية، أصبحت  النطاق واألزمة  واسع 
الذين  املنظمة  اإلجرامية  العصابات  وأعضاء  الالجئني  من 

والتهريب.  بالبرش  اإلتجار  يف  يعملون 

ملاذا أوروبا؟
كل  يف  األريترييني  الالجئني  مع  ُأجِريت  التي  املقابالت  ُتشري 
من أثيوبيا والسودان واململكة املتحدة إىل أن اإلرترييني كانوا 
توفري  عىل  قدرتهم  لعدم  برحلتهم  االستمرار  عىل  مجربين 
تلك  ففي  السودان.  أو  أثيوبيا  أو  إرسائيل  يف  واألمن  السالمة 
مخيامت  يف  األثرييني  من  كبرية  أعداد  تعيش  الثالث،  الدول 
تجاه  أثيوبيا  ُتبديها  التي  املستمرة  العداوة  ورغم  لالجئني. 
أريترييا  و660  ألفاً   131 تستضيف  أثيوبيا  زالت  ما  أريترييا، 
ال  ذلك،  ومع  القمعي.  السيايس  بلدهم  نظام  من  وا  فرُّ ممن 
يرغب كثري من الالجئني البقاء يف املخيامت يف ظروف العيش 
السيئة التي تهدد بقاءهم عىل قيد الحياة، وال يرغبون باملثل 
عىل  ُتَوَزُع  التي  التموينية  الحصص  أما  املدن.  يف  االستيطان 
الرضوري ألي شخص  اليومي  املعدل  أدىن من  كل الجئ فهي 
بني  خاصًة  التغذية  سوء  انتشار  إىل  يؤدي  ما  البدن،  صحيح 
الصحية  املنشآت  غياب  َبلًَّة  الطني  ويزيد  والنساء.  األطفال 
ُيْسَمُح  وال  املخيامت.  يف  املزرية  والظروف  واإلسكان  الكافية 
املخيامت وال خارجها.  داخل  بالعمل  األريترييني  لالجئني  أيضاَ 
وبذلك يقضون وقتهم دون فعل أي يشء سوى« مكابدة امللل 
التوطني  بإعادة  األريترييني  لالجئني  ُسِمَح  لو  والتوتر«.2وحتى 
بني  الفساد  تفي  إىل  تشري  كثرية  مزاعم  فهناك  ثالث،  بلٍد  يف 
املامرسة.  هذه  النتيجة  يف  ض  ُيَقوِّ ما  األثيوبيني  املسؤولني 
فلن  عائلته،  إعالة  عاجزاً عن  الالجئ  األريتريي  يصبح  وعندما 
التي  البلدان  إىل  رحلته  يف  االستمرار  سوى  خياراً  أمامه  يجد 

البقاء له وألرسته.  أنها قادرٌة عىل ضامن  يعتقد 

الذين  األريترييون  يواجهه  عام  التحديات  هذه  تختلف  وال 
تستضيف   ،2015 عام  أواخر  فمنذ  السودان.  إىل  يلجؤون 
ال  نسبة  وهي  أريترييا  الجئاً   530 و  ألفاً   125 السودان 
املخيامت  مختلف  نوا يف  ُوطِّ الذين  األشخاص  من  بها  ُيستهان 
بدأ   ،2006 ثالثة عقود. ومع ذلك، منذ عام  واملدن ألكرث من 
بالوقوع  الالجئني،  من  جديدة  موجة  ظهور  مع  األريترييون، 
تختطفهم  كانت  التي  اإلجرامية  املنظامت  ألهداف  ضحايا 
هذه  ُتْتجُر  ثم  أقاربهم.  من  املــال  عىل  للحصول  رهائن 
أخرى  إجرامية  مجموعات  إىل  ترسلهم  إذ  بالرهائن  املنظامت 

إىل مرص.  العملية وصوالً  وتستمر 

وسوداين.  أريتريي  الجئ  ألف   41 قرابة  يعيش  إرسائيل  ويف 
تقريباً  منهم  واحد  بأي  تعرتف  ال  اإلرسائيلية  الحكومة  لكن 

الالجئ  يفقد  القانونية،  الصفة  وبفقدان هذه  أنه الجئ.  عىل 
االعتقال عىل  إىل  األريترييون  فيتعرض  والعمل،  الحركة  حرية 
يد السلطات اإلرسائيلية خاصًة بعد أن أقرت الحكومة تعديل 
الهيئات  معارضة  ورغم   .2012 لعام  التسلل  منع  قانون 
الجئ   3000 قرابة  السلطات  َسفرَّت  الدولية،  اإلنسانية 
وصول  وفور  وأوغندا.  رواندا  من  كل  إىل  وسوداين  أريتريي 
ملواجهته  البقاء  عليه  يصعب  أوغندا،  أو  رواندا  إىل  الالجئ 
إياها  تعطيهم  التي  لألموال  نظراً  والسطو  الفساد  قضايا 
ال  أنهم  3ورغم  عودتهم.  عليهم  لتسهل  اإلرسائيلية  الحكومة 
االنتقامية  العمليات  من  خوفاً  بلدهم  إىل  الرجوع  ميكنهم 
ثم  الــســودان  جنوب  نحو  الغالب  يف  يتحركون  بحقهم، 

ليبيا ثم أوروبا.  السودان ثم 

البلدان  يف  اليائس  الوضع  شأن  من  ليس  العموم،  وعىل 
أمل  عىل  االنتقال  إىل  الناس  هؤالء  يدفع  أن  أعاله  املذكورة 
الواقع  يف  الوضع  ذلك  لكّن  فحسب،  أفضل  ظروف  إيجاد 
سهلة  ويجعلهم ضحايا  سوءاً،  األريترييني  استضعاف  من  يزيد 
بُفرٍص للحياة اآلمنة  الذين يخدعونهم بوعود كاذبة  للمهربني 

يف أوروبا.

البحر  عبورهم  أثناء  نحبهم  قضوا  األريترييني  آالف  لكن   
املتوسط يف رحلتهم نحو أوروبا. وحتى هذه، اللحظة ال يوجد 
وصول  وفور  أوروبا.   إىل  للوصول  آمنة  وال  قانونية  طريقة 
أن  أخرى  مرة  فعليه  إيطاليا،  أو  مالطا  إىل  األريتريي  الالجئ 
إىل  يسافر  ثم  الحدودية  والرقابة  الصعبة  الظروف  يكابد 
أوروبا  إىل  األريترييني  تنقل  وليس  أوروبا.  من  أخرى  أطراف 
وهي  آمنة،  حياة  عن  بحثهم  جوانب  من  واحداً  جانباً  إال 
يٌشء مل يكن باملقدور تنفيذه يف الدول املجاورة ألريترييا. وما 
دامت األسباب التي تدعو للهجرة مرتوكة دون عالج، وما دام 
الكرمية  والحياة  السالمة  تحقيق  عىل  قادرين  غري  الالجئون 
رحالت  يف  اليائسون   املهاجرون  يستمر  سوف  ديارهم،  قرب 

الخِطرة عىل قوارب ال تصلح لإلبحار.   العبور 

mogosmoj@gmail.com موغوس أ. برهان 
باحث مستقل يف قضايا اإلتجار بالبرش والالجئني يف القرن 

اإلفريقي.
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