ُ
المقابلة مع
السيد رمضان بن عمر

مسؤول الهجرة غير النظامية
المُنتدى التونسي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية

هــل تفاقمــت ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة بعــد التغيــرات التــي حدثــت فــي
المنطقــة العربيــة؟
ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة هــي ظاهــرة قديمــة ،أي هــي موجــودة مــا قبــل التطــورات
التــي شـهدتها المنطقـة العربيـة بيـن  2010و ،2011ألن الدوافــع الكامنـة وراء هـذه الظاهـرة
موجــودة قبــل الثــورة ،لكــن بعــد الثــورة ربمــا توفــرت الظــروف األمنيــة والموضوعيــة للقيــام
بموجــات هجــرة كبيــرة فــي المنطقــة.
بالنســبة لتونــس هــذه الموجــات موجــودة منــذ ســنة  2000ولكــن طبيعــة النظــام كانــت
التعتيـم وعـدم توفـر معلومـات ،خاصـة أن النظـام وقتهــا كان يتشــدق بنجاحاتــه االقتصاديــة،
لكــن هــذه النجاحــات كانــت ِّ
تُكذبهــا األزمــة االجتماعيــة التــي كانــت إحــدى تعبيراتهــا هــي
الهجــرة غيــر النظاميــة ،بالتالــي فــإن دوافــع هــذه الظاهــرة موجــودة مــا قبــل الثــورة ،لكنهــا
تعمقــت بشــكل أكبــر نتيجــة األوضــاع األمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي ترتبــت إثــر
األوضــاع مــا بعــد االنتفاضــات العربيــة ،ألن المســارات االقتصاديــة لــم تتغيــر كمــا أن الثــورة قــد
أفــرزت ضغوطــات اقتصاديــة واجتماعيــة جديــدة.
فــي تونــس بعــد  2011كان الخطــاب يُركــز علــى الشــباب ومشــاكلهم ،ولكــن هنــاك وعــي
مــن الشــباب أن التغيــر االقتصــادي ســيتأخر ،وهــو مــا أدى إلــى حــدوث موجــة كبيــرة بيــن 2011
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و 2012فقــد وصــل أكثــر مــن  35000تونســي إلــى الســواحل اإليطاليــة .وزارة الخارجيــة تعتــرف
برقــم  22000لكــن تقديراتنــا أن العــدد أكبــر بكثيــر ،فاألرقام الرســمية تســتند علــى المُهاجرين
الواصليـن للسـواحل اإليطاليـة الماريــن عبـر السـلطات الرسـمية اإليطاليــة أو األمميــة ،ولكننـا
نعــرف أن عديــد مــن التونســيين ينجحــون فــي الوصــول إلــى إيطاليــا دون المــرور عبــر هــذه
البوابـات الرسـمية.
قمنــا بإنجــاز دراســة ســنة  2016حــول رغبــة الشــباب التونســيين فــي الهجــرة وقــد كانــت قبــل
الثــورة  35%أمـا أثنـاء الثـورة ،أي فــي مـا بيــن  2011و ،2012انخفضــت إلـى  ،31%ربمـا ألنهـا
كانــت فتــرة انفتــاح والخطــاب األساســي ارتكــز علــى االســتجابة لمطالــب الشــباب ،وكانــت الفتــرة
تتميــز بحالــة حريــة عامــة تشــمل حُريــة التنظــم وحُريــة التعبيــر وحُريــة تكويــن الجمعيــات،
ممـا فتــح نوعًــا مـا مـن اآلفـاق ولكـن فـي المقابــل هنـاك جـزء آخـر مــن الشــباب كان يــرى أن
هـذا االنتقــال ســيتأخر.

ما أهم مواصفات الفئات االجتماعية التي تلجأ إلى الهجرة غير النظامية؟
مالمــح المُهاجــر غيــر النظامــي تطــورت شــي ًئا فشــي ًئا ،فقــد أصبحنــا اليــوم نــرى مــن بيــن
المُهاجريــن غيــر النظامييــن المُعطليــن عــن العمــل مــن أصحــاب الشــهادات العُليــا أو مــن هــو
فـي وضعيـة شُـغلية هشَّـة ،كمـا أصبـح هنـاك العنصـر النسـائي موجــودًا ليـس بنسـب كبيــرة
ولكنــه لــم يكــن متواجــدًا قبــل الثــورة ،وتبلــغ النســبة اآلن بيــن  3و ،5%كمــا مــن الممكــن
وجـود عائــات فأصبحــت بالتالــي الهجــرة غيــر النظاميــة مشــروعًا عائليًــا.
هنــاك فئــة اجتماعيــة حافظــت علــى وجودهــا وهــي فئــة المُعطليــن والمُهمشــين وهنــاك فئــة
جديــدة هــي التــي لديهــا حــظ مــن التعليــم وفــي بعــض الوضعيــات نجــد العائلــة وكذلــك بعــض
الذيــن يشــتغلون ولكــن شُــغلهم ال يُحقــق لهــم طموحاتهــم باعتبــاره شُـ ً
ـغل هشًــا.

هذا ما ِّ
يُمثل تغيرًا في مالمح المُهاجر غير النظامي
هــذه االحتجاجــات االجتماعيــة لهــا عالقــة غيــر مُباشــرة بالهجــرة غيــر النظاميــة ،التغيــر
الــذي حــدث فــي العوامــل الدافعــة للهجــرة بعــد الثــورة فقــد كان هنــاك مطالــب اجتماعيــة
مُلحَّــة جــدًا ،وهـذا مـا أدى إلـى تفاقـم االحتجاجـات فـي تونـس ،فباألرقــام مــرت تونــس مــن
ســنة  2014وبلــغ عــدد االحتجاجــات حســب أرقــام المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة  4900إلــى  10000احتجــاج اجتماعــي ســنة  ،2017ولهــذه االحتجاجــات عالقــة غيــر
مُباشــرة بمســألة الهجــرة غيــر النظاميــة ،باعتبــار عــدم تعامــل السُــلطة مُتمثلــة فــي الحكومــات
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المُتعاقبــة بعــد الثــورة لــم تســتجب بطريقـة إيجابيــة لطلبــات المُحتجيــن ولـم تجــد أي قنــاة
للحــوار والتواصــل معهــم رغــم أن الحــق فــي الشــغل لــم يكــن المطلــب الوحيــد بــل كانــت هنــاك
مُطالبـة ببقيـة الحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيــة مثـل الحـق فــي الصحــة والحــق فـي التعليـم
والحــق فــي التنميــة المحليــة والجهويــة والحــق فــي المــاء ،فقــد تراجــع دور الدولــة فــي عــدة
جهــات وهــو مــا أدى إلـى وجــود عوامــل دافعــة أكبـر.
ً
تعامــا أمنيًــا ،فقــد تعــرَّض المُحتجــون إلــى
تعاملــت الدولــة مــع االحتجاجــات االجتماعيــة
القمـع وإلـى المالحقـات القضائيــة واإلحالـة إلــى المحاكـم ،خاصـة فــي الجهـات الداخليـة ،وهــو
مــا دفــع بالشــباب إلــى الهجــرة غيــر النظاميــة.
هنــاك ظاهــرة أخــرى عرفــت ارتفاعًــا بعــد الثــورة هــي ظاهــرة االنقطــاع المدرســي ،وهــي
ظاهــرة كان مســكوت عنهــا ،بعــد صــدور األرقــام الرســمية مــن الدولــة آخــر ســنة  2013أن
هنــاك  100.000مُنقطــع كل ســنة ولــم يتــم طــرح مــا هــو مصيــر هــؤالء.
قــام المنتــدى التونســي بدراســة حــول ظاهــرة االنقطــاع المدرســي ســنة  ،2014وحســب هــذه
الدراسـة فهنـاك أكثــر مـن نصـف المُنقطعيـن عـن الدراسـة تسـتقطبهم شــبكات الهجـرة غيــر
النظاميـة إضافــة إلـى شــبكات التجـارة الموازيـة والتهريـب وحتــى المجموعـات الراديكاليــة.
كل سـنة هنـاك  100.000مُنقطـع عــن العمـل تسـتقطب منهــم منظومـة التكويـن المهنـي
حوالــي  27.000وهــي طاقــة اســتيعابها ،وهنــاك  70.000يُلقــى بهــم إلــى مثــل هــذه الظواهــر،
مــن العوامــل المهمــة أيضًــا المنــاخ السياســي العــام وحالــة اإلحبــاط الموجــودة فــي البــاد
فأصبــح الخطــاب السياســي يختــزل االنتقــال الديمقراطــي فــي االنتخابــات فقــط بالرغــم مــن
أهميتهــا ولكنــه همَّـش الجانــب االقتصــادي واالجتماعـي ،بـل لقـد انخرطنـا منـذ نهايـة 2015
فــي مسـار تماشـى مــع صنــدوق النقـد الدولــي ،وأُجبــرت الحكومـة علــى القيــام بعــدة إجــراءات
وتدابيــر ،خاصــة تجميــد االنتــداب فــي الوظيفــة العموميــة وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي ســاهمت
فــي مزيــد مــن االحتقــان فــي الوضــع العــام ،وخاصــة وضــع الشــباب ،كمــا أن هنــاك فقــدان للثقــة
بيــن الشــباب مــن جهــة والعمــل المدنــي والسياســي مــن جهــة ثانيــة ،وقــد ُقمنــا بدراســة وتبين
مـن خاللهـا أن بيـن  2و 3%مـن الشـباب لهـم نشــاط مدنــي أو سياسـي وحتـى مـن يمارســون
نشـاطات مدنيـة وسياســية هُــم مهمشـون إذ يقومـون فقـط بــاألدوار اللوجيسـتية والتعبويــة،
وبالتالـي كأنهــا عمليــة إقصــاء مُمنهجـة للشـباب مـن الحيـاة المدنيـة والسياسـية.
مــن العوامــل أيضًــا تراجــع دور الدولــة فــي القيــام بالخدمــات االجتماعيــة إذ هنــاك إشــكاليات
فــي القطاعــات األساســية فــي تونــس فــي الصحــة وفــي التعليــم وفــي النقــل ،أي فــي كل مــا
لــه عالقــة بحيــاة التونســيين ،باإلضافــة إلــى الهاجــس األمنــي المرتبــط بالعُنــف والجريمــة فــي
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األحيــاء الشــعبية خاصــة وليــس فقــط المُتعلــق باإلرهــاب ،إضافــة إلــى عــدم تغيــر صــورة الدولــة
ِّ
المُتمثــل فــي
فمازالــت تُمثــل الجهــاز القمعــي والعالقــة مازالــت صداميــة بيــن الشــباب واألمــن
مراكــز الشــرطة ومراكــز األمــن فــي هــذه المناطــق ،فالصــورة الزجريــة للدولــة مازالــت موجــودة.
الفــوارق االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي قامــت علــى أساســها الثــورة بيــن جــزء محظــوظ
وجــزء مــن خريطــة تونــس غيــر محظــوظ ،ولهــذه الفــوارق تعبيراتهــا حتــى داخــل المناطــق
التـي نعتبرهـا محظوظـة باعتبـار أن األحيـاء الشـعبية وأحزمـة الفقـر المُحيطـة بالمـدن الكبـرى
والمــدن الســاحلية تشــتكي مــن نفــس التهميــش ونفــس الفــوارق التــي تشــتكي منهــا المناطــق
الداخليــة.
لــم تُغيِّــر السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة شــي ًئا منــذ  8ســنوات ،والنســب الرســمية
المُتعلقــة بنســب الفقــر والبطالــة ومُؤشــر التنميــة الجهويــة يُبيــن أن الخدمــات العموميــة
ً
شــغل هشًــا يعتبــر نفسُــه فــي وضعيــة عــدم أمــان
تراجعــت .وبالتالــي فــإن مــن يشــتغل
واسـتقرار ويُصبــح عملــه الهــش مصـدرًا لتمويـل الهجــرة غيـر النظاميـة فقـط لتغييـر واقعــه،
وهــذا مــا نــراه أيضًــا فيمــا يخــص الهجــرة المنظمــة إذ نــرى آالف األطبــاء والمحاميــن وجامعييــن
ومهندســين يختـاروا الهجـرة رغــم إمكانيــة العيـش بالراتــب المتوفــر لهـم ،لكـن األمــر أصبــح
ليــس فقــط متعل ًقــا باألمــور الماديــة واالقتصاديــة بــل إن هنــاك أمــورًا متعلقــة بانعــدام األمــان
وانعــدام الثقــة فــي المســتقبل.

هــل ســاهم التضييــق فــي السياســات المُتعلقــة بالمُهاجريــن فــي أوروبــا فــي
تنامــي ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة؟
بعــد صعــود الخطابــات المعاديــة للمُهاجريــن ،وصعــود الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب
أيضًــا فــي الواليــات المتحــدة ،أصبحــت السياســات اليمينيــة المُعاديــة للمُهاجريــن أكثــر جــرأة،
ومــرت إلــى مراحلهــا القصــوى التــي َّ
تمثلــت فــي التعامــل مــع أزمــة المُهاجريــن فــي اليونــان
وتركيــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالمُهاجريــن الســوريين ،أمــا فــي البحــر األبيــض المتوســط فتمثلت
هــذه السياســات خاصــة فــي التضييقــات التــي تمــت علــى سُــفن اإلنقــاذ اإلنســانية والتــي كانــت
تلعــب دورًا مهمًــا فــي إنقــاذ المُهاجريـن ومســاعدتهم إنســانيًا وكذلــك تغييــر صــورة البحــر
األبيـض المتوسـط كأكبـر مقبـرة فـي العالــم.
بــدأ التضييــق علــى عمــل المُنظمــات التــي تعمــل فــي البحــر األبيــض المتوســط لســحب
عملهـا ،ووصـل األمـر إلــى تجريــم النشــطاء الذيـن يقومـون بهــذه األعمـال ،وهنــاك مُالحقـات
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ضـد العديـد منهـم خاصـة فـي إيطاليـا ،وكانــت النتيجـة أن هـذه المنظمـات انسـحبت مُرغمـة
مــن عملهـا اإلنســاني.
تزامنــت هــذه السياســات بسياســات أخــرى مــن الجانــب الليبــي ،فقــد قامــت الحكومــات
األوروبيــة بجملــة مــن االتفاقــات مــع الميليشــيات الليبيــة لغلــق طريــق الهجــرة عبــر ليبيــا ،فهــذه
الميليشـيات كانـت تعتبــر الهجــرة غيـر النظاميــة مصـدر تمويــل لهــا ،فجاءهـا طــرف آخــر ربمـا
ً
تمويـا أكبـر مـع اتفاقـات أخــرى غيـر مُعلنـة ،فتـم التضييــق علـى الهجـرة عـن طريـق
أعطاهـا
البحــر ،وقــد زاد الخطــر بعــد انســحاب المنظمــات اإلنســانية خمــس مــرات حســب منظمــة الهجرة
الدوليـة.
َّ
ويتمثــل فــي غلــق الحــدود بــل أصبحــت الحــدود
الخيــار األوروبــي واضــح وهــو لــم يتغيــر،
األوروبيــة تنطلــق مــن الســواحل التونســية والســواحل الليبيــة.
لــم يُفلــح االتحــاد األوروبــي فــي فــرض منصــات اإلنــزال فــي شــمال إفريقيــا ،ولكنــه حــاول
االلتفـاف علـى هـذه الفكـرة ،فتـم إنشــاء مراكـز إيــواء واسـتقبال فـي ليبيـا والعمــل علــى إجبــار
تونــس علــى التعــاون فــي مراقبــة الحــدود ،فتــم أخيــرًا إهداءهــا ســيارات رُباعيــة الدفــع مــن
طــرف إيطاليــا لمراقبــة الحــدود ،وصــدَّر كل اإلشـكاليات لتتحملهــا دول العبـور أو دول المصــدر.
كمـا يُطالــب االتحــاد األوروبــي تونــس بالتعـاون فيمـا يخُــص مســألة ترحيـل المُهاجريــن،
ففــي ســنة  2017هنــاك  2000تونســي تــم ترحيلهــم مــن إيطاليــا وإرجاعهم قســريًا إلــى تونس
دون ضمــان الحــد األدنــى مـن حقوقهـم ،وهــؤالء مـن الممكــن أن يكونــوا فريسـة ســهلة ألي
مجموعـة دون أي رعايــة اجتماعيــة أو نفسـية أو اقتصاديــة.

مــا اإلجــراءات المُمكنــة التــي ِّ
تُنظــم ظاهــرة الهجــرة التــي تُعتبــر ظاهــرة
إنســانية؟
إن الهجــرة لـن تتوقــف ،وهـي مُرتبطـة بحـق مـن حقـوق اإلنسـان ،وهـو حـق التنقـل ،ولكـن
ال يُمكــن اختــزال الهجــرة غيــر النظاميــة فــي أنهــا أزمــة إنســانية ،بــل هــي أزمــة سياســية،
فهـي أزمـة سياسـات دوليـة وأزمـة سياسـات وطنيــة متواطئــة معهـا ،وبالتالـي يجـب أن تكــون
المقاربــة شــاملة لمُعالجـة الهجــرة غيــر النظاميــة.
فرغــم أهميــة المُقاربــة اإلنســانية والحقوقيــة فهــي غيــر كافيــة لمُعالجــة الهجــرة غيــر
النظاميــة ويجــب أن تتزامــن مــع مُقاربــة سياســية وتنمويــة.
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