ُ
المقابلة مع
السيد طارق اللملوم

رئيس مُنظمة بالدي
لحقوق اإلنسان بليبيا

هــل تــرون أن ظاهــرة الهجــرة غــر النظاميــة قــد تفاقمــت بعــد التغــرات التــي
.1
شــهدتها املنطقــة العربيــة؟
رغــم أن الهجــرة غيــر النظاميــة كانـت موجــودة حتــى قبـل التغيــرات التــي شــهادتها
المنطقــة العربيــة وخصوصًــا ليبيــا ولكــن األمــر مُتعلــق بالنســبة وبنــوع االنتهــاكات التــي أخذت
أشـ ً
ً
وأنماطــا مُقلقــة للغايــة.
ـكال
 .2هــل يمكــن الرّبــط بــن اإلجــراءات املُتع ّلقــة بالهجــرة يف الضِ ّفــة األوروبيّــة وتصاعــد
وتــرة الهجــرة غــر النظاميــة؟
رغــم تغيــر سياســات االتحــاد األوروبــي القاســية والتي ضربت بعــرض الحائــط كل القيم
واالتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا أوروبــا ورغــم ادعــاء أوروبــا أن عــدد المُهاجريــن الواصليــن
إلــى شــواطئ إيطاليــا انخفــض ،يظــل الســؤال رقــم الواصليــن إلــى إيطاليــا قــل ولكــن كــم الرقــم
الــذي يدخـل ليبيــا وكـم الرقــم الـذي يدخـل البحــر ويُفقــد؟ هنـا السـؤال المهــم؟
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.3

ً
انخراطا يف الهجرة غري النظامية؟
ما املواصفات االجتماعية للفئة األكثر

فئــة القاصريــن وغيــر المصحوبيــن أرقامهــم كبيــرة ،كمــا أنــه مــن المُلفــت أعــداد
النســاء التــي هــي فــي ازديــاد.
.4

هل يمكن اعتبار أن الهجرة غري النظامية تعود ألسباب اقتصادية باألساس؟

ال يمكــن الجــزم بذلــك لــو تحدثنــا علــى األعــداد التــي تدخــل ليبيــا الكثيــر منهــم
طالبــي حمايــة مثــل الســوريين واليمــن والصومــال وإريتريــا ،جميعهــم فاريــن مــن النزاعــات
والخــوف مــن االنتقــام ،حاليًــا غالبيــة مــن هــم فــي مراكــز االحتجــاز فــي ليبيــا هــم مــن فئــة
طالبــي اللجــوء.
.5

ما أهم تأثريات ونتائج الهجرة غري النظامية؟
التأثيــرات تطــال دول المصــدر والعبــور والمقصــد ،ولكــن التأثيــر الحقيقــي هــو بلــد

المصــدر التــي تَفــرُغ مــن مواطنيهــا علــى دُفعــات مُخيفــة خصوصًــا عندمــا يكــون بينهــم
األطفــال غــري مصحوبيــن والنســاء ومــا يتعرضــون لـه أثنـاء رحالتهـم ،أعتقـد أن العالــم أصبــح
يتعامــل ببشــاعة حيــال ملــف الهجــرة وجــل التركيــز علــى بلــد العبــور والمقصــد ،وأن المُهاجريــن
وطالبــي اللجــوء كانــوا ســببًا فــي عــدم االســتقرار والفوضــى فــي البلــد المقصــد.
.6
هـل تقتصـر تأثـرات الهجـرة غـر النظاميــة علــى املُهاجريــن أم تمتـد إىل عائالتهـم
واملُحيطــن بهــم؟ ومــا طبيعــة هــذه التأثــرات؟
ال يوجــد أدنــى شــك أن كل المُحيطيــن بالمُهاجريــن وطالبــي اللجــوء هــم متأثريــن
بشــكل مباشــر مــن جميــع النواحــي النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،ففقــد أبنائهــم وذويهــم
وذهابهــم لمصيــر الصحــراء المجهــول هــو أمــر مرعــب ،كمــا أن غالبيــة المُهاجريــن وطالبــي
اللجــوء يتعرضــون للخطــف واالبتــزاز وهــو مُمنهــج ويطــال كذلــك عائالتهــم حيــن يُطلــب منهــم
دفــع األمــوال مقابـل إطــاق ســراح أبنائهــم.
.7
البعــض يعتــر أن الهجــرة غــر النظاميــة خرجــت مــن منطــق الظاهــرة املعزولــة
وتحوّلــت إىل تقليــد مجتمعــي يف تونــس علــى ســبيل املثــال فهــل هــذا صحيــح؟
-
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كالم يُناقــض الحقيقــة ،فـ ُ
ـكل الهجــرات لهــا أســبابها حتــى التــي يُقــدِم عليهــا الشــباب

ويوصــف أنــه مُندفــع ومُتهــور ويلهــث خلــف ســراب جنــة أوروبــا ،هــذا طــرح يحــاول يجــد مبــررات
وأعــذرًا علــى فشــل تلــك الحكومــات ،جميــع الهجــرات حتــى ذات الدوافــع االقتصاديــة لــم يُقــدم
عليهــا الشــباب العربــي إال بعــد أن اســتنفذوا كل سُــبل العيــش بــل هــم كانــوا قابليــن بالعيــش
تحــت خــط الفقــر ولكنهــم حُ ِرمــوا مــن ذلــك ،اجتمعــت عليهــم األوضــاع االقتصاديــة والتضييــق
األمنــي ناهيــك علــى الشــعور بالفــارق الشاســع بينهــم وبيــن دول تُعتبــر جــوار لهــم علــى ســبيل
المثـال دول الخليــج.
.8
نظــرًا للتغيّــرات التــي طــرأت علــى املنطقــة بعــد الثــورة ،هــل يُمكــن أن تتحــول
الهجــرة غــر النظاميــة إىل معــر لإلرهابيــن يصلهــم بأوروبــا؟
مُنــذ القِــدَم الهجــرة موجــودة وســوف تســتمر فهــي هجــرة مُختلطــة تجــد فــي
نفـس الركـب أو القافلـة مُهاجريـن ومعهـم طالبـي لجــوء ومعهـم مُهربيـن ومعهـم مُجرميـن
«إرهابييــن» ولــم يثبُــت أن الجماعــات المتطرفــة انتقلــت كجمعيــات عبــر البحــر أو حتــى الصحــراء
بأعـداد كبيـر حتـى يُقـال إنهـم سـوف يسـتغلونها كطريــق إلـى أوروبــا ،فالتطـرف موجـود فـي
أوروبــا مــن عــدة أطــراف وجــل األعمــال التــي حصلــت فــي أوروبــا كان أصحابهــا مــن مالكــي
الجــوازات األوروبيــة وهــم مواليــد أوروبــا.
.9

من حسب رأيكم يتحمّل املسؤوليّة أو ما ترتيب تحمل املسئوليات؟

المســؤولية يتحملهــا المُجتمــع الدولــي وصنــاع القــرار ،فالحــل ليــس بالمســتحيل،
التنميــة فــي دول المصــدر والحــد مــن التدخــل فــي دولهــم وتغذيــة النزاعــات ســوف يكــون
لــه األثـر الكبيــر فـي الحـد مــن الهجــرة علـى األقــل تُصبــح أكثــر تنظيمًــا وأمانًــا علــى األقــل
لألطفــال والنســاء.
 .10هـل يمكــن اعتبـار تفاقــم ظاهـرة الهجــرة النظاميــة مؤشــرًا علــى فشـل الحكومــات
يف اســتيعاب متطلبــات وأحــام مواطنيهــا؟
ال يوجــد أدنــى شــك ..فالحكومــات وصُنــاع القــرار هــم ســبب هــذه الكارثــة التــي تقضــي
علــى عمــر الشــباب ومــع األســف يتزاحــم الكبــار والمتقاعديــن علــى مناصبهــم.
 .11ما اإلجراءات الالزمة ملُكافحة هذه الظاهرة على املستوى الحقوقي والقانوني؟
•

االسـتمرار فـي مُطالبــة السـلطات وصُنـاع القـرار بااللتـزام باالتفاقيــات والمُعاهــدات
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الدوليــة التــي صادقــت ووقعــت عليهــا.
• الضغــط علــى الــدول التــي لــم تُصــادق مثــل ليبيــا أن تُصــادق وتُفعِّــل االتفاقيــات
التــي تُنظــم وضــع طالبــي اللجــوء.
• أن يكــون هنــاك عقــد واتفــاق أممــي جديــد يجعــل مــن ميثــاق األمــم المتحــدة مرجعيــة
فـي وضــع ضوابــط وخطـة عاجلــة لحـل قضيــة طالبـي اللجـوء والحمايـة وأن تتحمـل كافــة
الــدول مســؤوليتها.
• علــى المنظمــات الدوليــة والمانحيــن مــن االتحـاد األوروبــي أن يُصَــب دعمهــم فـي
صالــح المشــاريع الصغيــرة والتنميــة للشــباب والقاصريــن فــي إفريقيــا ودول النزاعــات.
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