
38 نرشة الهجرة القرسية 51وجهة الوصول: أوروبا38

يناير/كانون الثاين 2016  www.fmreview.org/ar/destination-europe

مأساة يف الطريق إىل أوروبا: منظور من أفريقيا
ج  موسيز أوكيلو

فيام تواجه أوروبا تحديات االستجابة إىل وصول أعداد كبرية جداً من املهاجرين، من املهم جداً أن نضع 
يف االعتبار أن األشخاص املعنيني بهذه الهجرة مل يرتكوا بيوتهم وديارهم دون سبب. إذ إن كثرياً منهم كان 

يفضل أن يبقى يف بيته. وبشكل أو بآخر، كانوا جميعاً مجربين عىل الهجرة. 

أعـراض  أحـد  أوروبـا  إىل  أفريقيـا  مـن  الحاليـة  الهجـرة   متثـل 
مشـكالت ضاربـة بجذورها يف القـارة اإلفريقية. ومـع أنه ال ميكن 
إنـكار أن تقدمـاً قـد ُأنِجـَز يف هـذا املجـال، وأن بعـض اقتصادات 
الـدول األفريقيـة بدأت تسـجل منـواً، مازالـت الصـورة العامة بني 
الفئـات السـكانية الشـعبية يف جميـع بلـدان أفريقيـا تسـتعيص 
الحلـول. فـام زالـت األغلبيـة منهـم تعيـش يف فقـر مدقـع، غـري 
قادريـن عـىل الحصـول عـىل خدمـات الرعايـة الصحيـة الجيـدة، 
إرسـال  وال  النظيفـة،  امليـاه  عـىل  الحصـول  مبقدورهـم  وليـس 
أطفالهـم إىل مـدارس محرتمـة، وليسـت لديهـم القـدرة أيضاً عىل 
يتلقـوا  لـيك  الحكوميـني  الفاسـدين  للمسـؤولني  الرشـاوى  دفـع 
الطبيعـي أصـاًل.  ويبـدو أن  التـي هـي مـن حقهـم  الخدمـات 
إحسـاس اليـأس الـذي يدفعهم إىل الخـروج من بالدهـم والتوجه 
إىل أوروبـا ميكـن أن ُيَسـاء فهمه بأنـه ال يختلف عـن اليأس الذي 
يفـع األشـخاص الذين يهاجـرون إىل أوروبا من بلدانهم املسـتقرة 

 . نسبياً

فعـدا عـن الحـروب واالضطهـادات التـي أملّـت البـالد األفريقيـة، 
جـاءت الهجـرة الحاليـة إىل أوروبـا مـن أفريقيـا مدفوعـة دفعـاً 
قويـاً بارتفـاع معـدالت البطالة يف القارة األفريقية، وتوسـع قاعدة 
املـوارد البرشيـة توسـعاً كبـرياً يف ظل ظروف كئيبـة دون أن يكون 
هنـاك أمـل للتحسـن.  وهكـذا يجـد كثـري مـن الشـباب أنفسـهم 
دون خيـار كبـري سـوى االنتقـال إىل املراكـز الحرضيـة عـىل أمـل 
أن يجـدوا عمـاًل هنـاك ويعيشـوا حياة كرميـة.  فيقضون سـنوات 
يف الشـوارع بحثـاً عـن العمـل الـذي لـن يجـدوه. ودون عمـل، 
ودون تحقيـق مسـتقبل مقنـع لهم، ينتاب هؤالء الشـباب شـعور 
باليـأس مـا يقودهـم إىل التفكري بحل والبحث عـن عمل يف مكان 
آخـر. ومـن هنـا، تـؤدي الهجـرة مـن الريـف إىل الحـرض حيث ال 
يوجـد أصـاًل أي عمـل إىل الهجـرة خـارج البـالد.  فهنـاك تصـور 
لـدى هـؤالء النـاس بـأن أوروبـا لديهـا كل الحلـول لحالـة اليـأس 
التـي تنتابهـم. ويبقـى األمر كذلـك إىل أن يصلوا هنـاك وُيصَدموا 
بالحقيقـة املـرة التـي يجدونهـا أمامهم، فـال يجدون مـأوى للنوم 
وال يجـدون طعامـاً وال رعايـة صحيـة بـل يجدون الـربد والوحدة.

وميثـل الشـباب الذيـن يهاجـرون إىل أوروبا الفئة األكـرب من جيل 
وسـائل التواصـل االجتامعـي. فهـم مرتابطـون والتصقـت أعينهـم 

الدوليـة،  اإلذاعـة  يف  األخبـار  نـرشات  إىل  واسـتمعوا  بالتلفـاز 
وكل ذلـك عـن طريـق هواتفهـم املحمولـة.  فعندمـا يسـمعون 
أن الظـروف االقتصاديـة يف أوروبـا أفضـل بكثـري مـن الظـروف 
االقتصاديـة يف بلدانهـم، يصبـح لديهـم نزعـة قويـة باملغـادرة إىل 
هنـاك. ويسـوء الوضـع أكـرث عندمـا يـرون رفقاء لهم مـن بالدهم 
ممـن هاجـروا قبلهـم ومتكنـوا مـن الحصـول عـىل عمـل هنـاك 
وبـدأوا يرسـلون بعـض الحـواالت املاديـة مهـام كانـت قليلـة إىل 
أهلهـم. وبالنسـبة لليائـس الـذي يريـد أن يكـون مهاجـراً، متثـل 
الحـواالت الـواردة معيـاراً للنجـاح، ومن هنا متثل تيـاراً من هؤالء 
األشـخاص الذيـن نتفهـم رغبتهم واسـتعدادهم للذهـاب يف رحلة 
أخـرى للبحـث عـن العمل خـارج البالد. بـل إنِّ هـؤالء املهاجرين 
ال ميانعـون يف املخاطـرة بحياتهـم للوصـول إىل أوروبـا سـعياً وراء 

السـالمة وحيـاة أفضل.

بعض الحلول الرضورية. 
قـال بطـرس بطـرس غـايل- األمـني العـام األسـبق لألمـم املتحـدة- 
ذات مـرة:« األشـخاص املنتزعون من جذورهم نتاج الفشـل يف… 

حـل املشـكالت املتجذرة«1 

فقبـل كل يشء، يجـب عـىل الحكومات يف البـالد األصلية أن تنظر 
يف منظوماتهـا وسـلوكاتها وأن تواجـه املشـكلة ألن الحـل بعيـد 
األمـد إمنـا يكمـن يف كل ذلـك. ال بـد مـن إحـداث تغيـري سـلويك 
يف طريقـة العمـل. والبـد مـن إنشـاء فـرص العمـل والوظائـف، 
واجتثـاث الفسـاد وإصـالح الحكومـات. وباملثـل، البـد للبلـدان 
املسـتقبلة لالجئـني أن تـدرك أنَّ املشـكلة ال تقتـرص عـىل التأثـري 
حقيقيـة  موضوعـات  هنـاك  زال  فـام  أوروبـا،  يف  البلـدان  عـىل 
أخـرى تـؤرق بلـدان املصـدر التـي تقـود يف النهايـة إىل ظهـور 
الهجـرة  وال بـد مـن التصـدي لتلـك املشـكالت. ويسـتدعي ذلـك 
إىل إيجـاد رشاكـة بـني دول الهجـرة ودول املصـدر للتعامـل مـع 

تلـك املشـكالت.

وعـىل الحكومـات يف أفريقيـا أيضاً أن ُتبدي اهتاممـاً أكرب يف تلبية 
تطلعـات مواطنيهـا ممـن يرغبون يف السـفر إىل الخـارج بحثاً عن 
العمـل ورعايـة أنفسـهم / وأن تدعمهم وذلك عـن طريق البحث 
املنظـم يف األماكـن التـي تظهـر فيهـا الحاجـة. ومـن الصعـب أن 
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ننكـر أن الهجـرة إىل أوروبا تسـلب من أفريقيا شـبابها بل تسـلب 
أيضـاً معهـا مسـتقبلها. فبعـض املهاجريـن ميثلـون مـوارد مؤهلة 
مـن العاملـة امُلَدّربـة ممـن تدربـوا بكلفـة كبـرية جـداً يف بـالد 

األصل. 

ويف أثنـاء ذلـك، يتمثـل السـبب الـذي يدفع النـاس إىل الخروج يف 
البحـر يف قـوارب ال تصلـح للمالحـة للدخـول إىل أوروبـا بطريقـة 
غـري رشعيـة أنهـم قـد حرمـوا أصـاًل مـن السـفر إىل تلـك البـالد 

بطريقـة مرشوعـة.

لقـد صّعبنـا كثـرياً عـىل النـاس إىل دخـول أوروبـا، وهكـذا أنشـأنا 
يف  التأشـريات...  باسـتحداث  كلـه  األمـر  وبـدأ  للتهريـب....  سـوقاً 
عـام 1991.... وقبـل ذلـك كانـت الحـدود إىل حـد مـا مفتوحـة. 
ـن املهاجريـن مـن القـدوم لكسـب املال ثم العـودة إىل  وكانـت متكِّ

بالدهـم«. 

هايـن دي هـاس، املديـر املشـارك السـابق، معهـد الهجـرة الـدويل، 
أوكسفورد

الخاصـة  سياسـتها  يف  النظـر  أوروبـا  تعيـد  أن  البـد  هنـا  ومـن 
بالهجـرة. وينبغـي أن تـؤدي هـذه املراجعـة إىل تضمـني سياسـة 
تسـمح بسـالمة الدخـول وتيسـريه إىل أوروبا ومنـح اإلذن بالعمل 
عنـد  بطوعـه  أوروبـا  مـن  يخـرج  ملـن  الحوافـز  وتقديـم  فيهـا، 
انتهـاء تأشـريته. فمـن الصعب أن نفكـر يف أي حلـول للمهاجرين 
االقتصاديـني الذيـن مل يعـد لديهـم أي فرصـة كبـرية يف الحصـول 
عـىل اللجـوء دون التفكـري بالعـودة إىل بالدهـم األصليـة كواحـد 
مـن الحلـول. وهـذا املوقـف قـد يتلقـى الدعـم مـن كثـري مـن 
اللجـوء،  الالجئـني وطالبـي  أنـه يضمـن سـالمة  الجهـات مـادام 
ومـادام ذلـك ال يـؤدي إىل إعـادة الشـخص إىل املكان الـذي ُتَهدُد 

فيـه حياتـه. 

وقـد كان هنـاك اقـرتاح بـأن الظهـور الكبـري لوصـول أعـداد كبرية 
مـن املهاجريـن والالجئـني وطالبـي اللجـوء يف أوروبـا قـد تثـري 
املخـاوف وتـؤدي إىل أرضار يف مؤسسـة اللجـوء يف أوروبـا. وذلـك 
البـد مـن وجود جهـد متناسـق لتحديـد الالجئني وطالبـي اللجوء 
التـي  والتعامـل مـع قضاياهـم بطريقـة تختلـف مـع الطريقـة 
ُتعامـل بهـا قضايـا اآلخريـن. وكام الحال بالنسـبة ألوضـاع الفئات 
السـكانية امُلَهّجـرة، يقع يف قلب االسـتجابة موضـوع الحامية. ويف 
حـني يـرى بعـض املهاجريـن أن الحلـول التـي تقـرتح عودتهـم أو 
إعادتهـم إىل ديارهـم ومبن فيهـم الالجئني هي حلـول كارثية. من 
املهـم أن تكـون التدابـري الخاصـة بالرقابـة عىل الهجرة منسـجمة 
الالجئـني  متييـز  ميكـن  بحيـث  الكافيـة  الحاميـة  ضامنـات  مـع 
وطالبـي اللجـوء عـن األشـخاص الذيـن ال يحتاجـون إىل حاميـة 

الدوليـة. وال ينبغـي أن ننـىس أن نتجاهـل أنـه بغـض النظـر عـن 
سـبب حركـة هـؤالء النـاس، فجميـع هـؤالء األشـخاص يحتاجـون 

إىل أن يحـرتم اآلخـرون حقوقهـم اإلنسـانية.

الخالصات
كثـري  مـن النـاس ينظـر إىل الهجـرة إىل أوروبـا عـىل أنهـا ليسـت 
خيارهـم األول.   فالهجـرة مـن أفريقيا إىل أوروبـا إمنا هي واحدة 
الفقـر يف ظـل  منهـا  أعـراض مشـكالت متجـذرة وعميقـة  مـن 
التقاريـر التـي تتحـدث عـن التقـدم امُلحـرز والنمـو يف أفريقيـا. 
وهنـاك آخـرون ميثلـون الجئـني يطلبـون الحاميـة مـن الحـروب 
واالضطهـاد وانتهـاكات حقـوق اإلنسـان. وبفضـل وسـائل اإلعالم، 
أصبـح هنـاك فهم متنـاٍم لدى هؤالء األشـخاص بـأن أوروبا تدافع 
عـن حقـوق اإلنسـان وتتمسـك بهـا وأنهـم فـور وصولهـم هنـاك 
سـيحصلون عـىل الحاميـة مـن الحكومـات األوروبيـة، وأنَّ نظـام 
اللجـوء الـذي سـيتعاملون معـه أفضـل نوعيـًة. وعـىل أوروبـا يف 
اسـتجابتها لهؤالء املهاجرين أن تتوىل مسـؤوليتها ملسـاعدة هؤالء 
الذيـن يبحثـون عـن الحاميـة مـن الحـرب واالضطهـاد لحاميـة 

اإلنسـان.  حقوق 

ومـن جهـة أخـرى، يجـب عـىل الحكومـات يف أفريقيـا أن تعيـد 
النظـر يف منظوماتهـا وسياسـاتها لتحديـد األسـباب التـي تدفـع 
الكبـرية يف ظـروف خِطـرة جـداً عـىل  مواطنيهـا بهـذه األعـداد 
الحكومـات  أرادت  مـا  البـالد.  وإذا  تلـك  للهـرب مـن  حياتهـم 
األفريقية  أن تسـتأصل جذور األسـباب املؤدية إىل الهجرة، فعليها 
أن ُتبـدي اهتاممـاً أكرب يف تلبية تطلعات مواطنيها وتحسـني إدارة 
الهجـرة ويف الوقـت نفسـه عليهـا أن تواجه العنـارص اإلجرامية يف 
الحـركات املهاجـرة. وعىل أوروبا سـعيها لذلك أن تقدم تسـهيالت 

أكـرب للهجـرة الرشعية. 

ويف الختـام، رمبـا لـن يكـون لجهـود اإلنقـاذ ومحـاوالت تفكيـك 
شـبكات التهريـب بإجـراء حمـالت عسـكرية قصـرية األمـد أثـر 
بعيـد املـدى مـا مل ُتعالَـج ظاهـرة الهجـرة بشـمولية ومـا مل َتتـنَّ 
الجهـات املختلفـة التدابـري الالزمـة للتعامـل مـع سياسـات الحـد 
مـن الهجـرة الرصيحة فحسـب يف أوروبـا بل للتعامل مع أسـباب 

وعنـارص الدفـع يف بلـدان األصـل. 

jomokello@gmail.com جون أوكيشو موسيز أوكيلو 
مدير مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وممثلها القطري يف 

أثيوبيا )سابقاً). 
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