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السيد طارق اللملوم
 رئيس ُمنظمة بالدي

لحقوق اإلنسان بليبيا

 مقابلة مع

هل ترون أن ظاهرة الهجرة غير النظامية قد تفاقمت بعد التغيرات التي شهدتها المنطقة 
العربية؟

رغم أن الهجرة غري النظامية كانت موجودة حىت قبل التغريات اليت شهادتها املنطقة العربي�ة وخصوًصا 
ليبي�ا ولكن األمر ُمتعلق بالنسبة وبنوع النتهاكات اليت أخذت أشكاًل وأنماًطا ُمقلقة للغاية. 

هل يمكن الرّبط بين اإلجراءات المُتعّلقة بالهجرة في الضِّفة األوروبيّة وتصاعد وتيرة 
الهجرة غير النظامية؟ 

رغم تغري سياسات الحتاد األورويب القاسية واليت ضربت بعرض احلائط كل القيم والتفاقيات اليت 
صادقت عليها أوروبا ورغم ادعاء أوروبا أن عدد الُمهاجرين الواصلني إىل شواطئ إيطاليا اخنفض، يظل 
البحر  الذي يدخل  الرقم  ليبي�ا وكم  الذي يدخل  الرقم  إيطاليا قل ولكن كم  الواصلني إىل  السؤال رقم 

وُيفقد؟ هنا السؤال املهم؟ 

ما المواصفات االجتماعية للفئة األكثر انخراًطا في الهجرة غير النظامية؟
فئة القاصرين وغري املصحوبني أرقامهم كبرية، كما أنه من الُملفت أعداد النساء اليت هي يف ازدياد. 

هل يمكن اعتبار أن الهجرة غير النظامية تعود ألسباب اقتصادية باألساس؟ 
ل يمكن اجلزم بذلك لو حتدثن�ا على األعداد اليت تدخل ليبي�ا الكثري منهم طاليب حماية مثل السوريني 
واليمن والصومال وإريرتيا، جميعهم فارين من الزناعات واخلوف من النتقام، حالًيا غالبي�ة من هم يف 

مراكز الحتجاز يف ليبي�ا هم من فئة طاليب اللجوء. 

ما أهم تأثيرات ونتائج الهجرة غير النظامية؟
التأثريات تطال دول املصدر والعبور واملقصد، ولكن التأثري احلقيقي هو بلد املصدر اليت َتفُرغ من مواطنيها 
أثن�اء  له  بينهم األطفال غري مصحوبني والنساء وما يتعرضون  ُدفعات ُمخيفة خصوًصا عندما يكون  على 
رحالتهم، أعتقد أن العالم أصبح يتعامل ببشاعة حيال ملف الهجرة وجل الرتكزي على بلد العبور واملقصد، 

وأن الُمهاجرين وطاليب اللجوء كانوا سبًب�ا يف عدم الستقرار والفوىض يف البلد املقصد.

هل تقتصر تأثيرات الهجرة غير النظامية على المُهاجرين أم تمتد إلى عائالتهم والمُحيطين 
بهم؟ وما طبيعة هذه التأثيرات؟ 

ل يوجد أدىن شك أن كل الُمحيطني بالُمهاجرين وطاليب اللجوء هم متأثرين بشكل مباشر من جميع النوايح 
النفسية والجتماعية والقتصادية، ففقد أبن�ائهم وذويهم وذهابهم ملصري الصحراء املجهول هو أمر مرعب، 
اللجوء يتعرضون للخطف والبزتاز وهو ُممنهج ويطال كذلك عائالتهم  الُمهاجرين وطاليب  كما أن غالبي�ة 

حني ُيطلب منهم دفع األموال مقابل إطالق سراح أبن�ائهم.

البعض يعتبر أن الهجرة غير النظامية خرجت من منطق الظاهرة المعزولة وتحوّلت إلى تقليد 
مجتمعي في تونس على سبيل المثال فهل هذا صحيح؟

كالم ُين�اقض احلقيقة، فُكل الهجرات لها أسبابها حىت اليت ُيقِدم عليها الشباب ويوصف أنه ُمندفع وُمتهور 
جميع  احلكومات،  تلك  فشل  على  وأعذًرا  مربرات  جيد  حياول  طرح  هذا  أوروبا،  جنة  سراب  خلف  ويلهث 
الهجرات حىت ذات الدوافع القتصادية لم ُيقدم عليها الشباب العريب إل بعد أن استنفذوا كل ُسبل العيش 
بل هم كانوا قابلني بالعيش حتت خط الفقر ولكنهم ُحِرموا من ذلك، اجتمعت عليهم األوضاع القتصادية 
والتضييق األمين ناهيك على الشعور بالفارق الشاسع بينهم وبني دول ُتعترب جوار لهم على سبي�ل املثال دول 

اخلليج.

نظرًا للتغيّرات التي طرأت على المنطقة بعد الثورة، هل يُمكن أن تتحول الهجرة غير النظامية 
إلى معبر لإلرهابيين يصلهم بأوروبا؟

ُمنذ الِقَدم الهجرة موجودة وسوف تستمر فهي هجرة ُمختلطة جتد يف نفس الركب أو القافلة ُمهاجرين ومعهم 
طاليب جلوء ومعهم ُمهربني ومعهم ُمجرمني »إرهابيني« ولم يثُبت أن اجلماعات املتطرفة انتقلت كجمعيات 
عرب البحر أو حىت الصحراء بأعداد كبري حىت ُيقال إنهم سوف يستغلونها كطريق إىل أوروبا، فالتطرف موجود 
يف أوروبا من عدة أطراف وجل األعمال اليت حصلت يف أوروبا كان أصحابها من مالكي اجلوازات األوروبي�ة 

وهم مواليد أوروبا.

من حسب رأيكم يتحمّل المسؤوليّة أو ما ترتيب تحمل المسئوليات؟
واحلد  املصدر  دول  يف  التنمية  باملستحيل،  ليس  فاحلل  القرار،  وصناع  الدويل  الُمجتمع  يتحملها  املسؤولية 
من التدخل يف دولهم وتغذية الزناعات سوف يكون له األثر الكبري يف احلد من الهجرة على األقل ُتصبح أكرث 

تنظيًما وأماًنا على األقل لألطفال والنساء.
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هل يمكن اعتبار تفاقم ظاهرة الهجرة النظامية مؤشرًا على فشل الحكومات في استيعاب 
متطلبات وأحالم مواطنيها؟ 

ومع  الشباب  عمر  على  تقيض  اليت  الكارثة  هذه  سبب  هم  القرار  وُصناع  فاحلكومات  شك..  أدىن  يوجد  ل 
األسف يزتاحم الكبار واملتقاعدين على مناصبهم.

ما اإلجراءات الالزمة لمُكافحة هذه الظاهرة على المستوى الحقوقي والقانوني؟
صادقت  اليت  الدولية  والُمعاهدات  بالتفاقيات  باللزتام  القرار  وُصناع  السلطات  ُمطالبة  يف  الستمرار 

ووقعت عليها.
ل التفاقيات اليت ُتنظم وضع طاليب اللجوء. الضغط على الدول اليت لم ُتصادق مثل ليبي�ا أن ُتصادق وُتفعِّ

أن يكون هناك عقد واتفاق أميم جديد جيعل من ميث�اق األمم املتحدة مرجعية يف وضع ضوابط وخطة عاجلة 
حلل قضية طاليب اللجوء واحلماية وأن تتحمل كافة الدول مسؤوليتها.

على املنظمات الدولية والماحنني من الحتاد األورويب أن ُيَصب دعمهم يف صالح املشاريع الصغرية والتنمية 
للشباب والقاصرين يف إفريقيا ودول الزناعات.


