
3839

دورية دعم - العدد 4دورية دعم - العدد 4

السيد رمضان 
بن محمد

 مسئول الهجرة غير النظامية
 في الُمنتدى التونسي للحقوق

االقتصادية واالجتماعية

 مقابلة مع

هل تفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية بعد التغيرات التي حدثت في المنطقة 
العربية؟

ظاهرة الهجرة غري النظامية هي ظاهرة قديمة، أي هي موجودة ما قبل التطورات اليت شهدتها 
املنطقة العربي�ة بني 2010 و2011، ألن الدوافع الكامنة وراء هذه الظاهرة موجودة قبل الثورة، 
لكن بعد الثورة ربما توفرت الظروف األمني�ة واملوضوعية للقيام بموجات هجرة كبرية يف املنطقة.

بالنسبة لتونس هذه املوجات موجودة منذ سنة 2000 ولكن طبيعة النظام كانت التعتيم وعدم 
توفر معلومات، خاصة أن النظام وقتها كان يتشدق بنجاحاته االقتصادية، لكن هذه النجاحات 
بها األزمة االجتماعية اليت كانت إحدى تعبرياتها هي الهجرة غري النظامية، بالتايل فإن  كانت ُتكذِّ
األمني�ة  األوضاع  نتيجة  أكرب  بشكل  تعمقت  لكنها  الثورة،  قبل  ما  موجودة  الظاهرة  هذه  دوافع 
املسارات  ألن  العربي�ة،  االنتفاضات  بعد  ما  األوضاع  إثر  ترتبت  اليت  واالجتماعية  واالقتصادية 

االقتصادية لم تتغري كما أن الثورة قد أفرزت ضغوطات اقتصادية واجتماعية جديدة.
يف تونس بعد 2011 كان اخلطاب ُيركز على الشباب ومشاكلهم، ولكن هناك وعي من الشباب 
أن التغري االقتصادي سيت�أخر، وهو ما أدى إىل حدوث موجة كبرية بني 2011 و2012 فقد وصل 

أكرث من 35000 تونيس إىل السواحل اإليطالية. وزارة اخلارجية تعرتف برقم 22000 لكن تقديراتن�ا 
أن العدد أكرب بكثري، فاألرقام الرسمية تستن�د على الُمهاجرين الواصلني للسواحل اإليطالية المارين 
عرب السلطات الرسمية اإليطالية أو األممية، ولكنن�ا نعرف أن عديد من التونسيني ينجحون يف الوصول 

إىل إيطاليا دون املرور عرب هذه البوابات الرسمية.
الثورة 35%  الهجرة وقد كانت قبل  التونسيني يف  قمنا بإجناز دراسة سنة 2016 حول رغبة الشباب 
أما أثن�اء الثورة، أي يف ما بني 2011 و2012، اخنفضت إىل %31، ربما ألنها كانت فرتة انفتاح واخلطاب 
ُحرية  تشمل  عامة  حرية  حبالة  تتمزي  الفرتة  وكانت  الشباب،  ملطالب  االستجابة  على  ارتكز  األسايس 
التنظم وُحرية التعبري وُحرية تكوين اجلمعيات، مما فتح نوًعا ما من اآلفاق ولكن يف املقابل هناك جزء 

آخر من الشباب كان يرى أن هذا االنتقال سيت�أخر.

ما أهم مواصفات الفئات االجتماعية التي تلجأ إلى الهجرة غير النظامية؟
غري  الُمهاجرين  بني  من  نرى  اليوم  أصبحنا  فقد  فشيًئ�ا،  شيًئ�ا  تطورت  النظايم  غري  الُمهاجر  مالمح 
ة، كما  النظاميني الُمعطلني عن العمل من أصحاب الشهادات الُعليا أو من هو يف وضعية ُشغلية هشَّ
وتبلغ  الثورة،  قبل  متواجًدا  يكن  لم  ولكنه  كبرية  بنسب  ليس  موجوًدا  النسايئ  العنصر  هناك  أصبح 
النسبة اآلن بني 3 و%5، كما من املمكن وجود عائالت فأصبحت بالتايل الهجرة غري النظامية مشروًعا 

عائلًيا.
الُمعطلني والُمهمشني وهناك فئة جديدة هي  هناك فئة اجتماعية حافظت على وجودها وهي فئة 
ولكن  يشتغلون  الذين  بعض  وكذلك  العائلة  جند  الوضعيات  بعض  ويف  التعليم  من  حظ  لديها  اليت 

ُشغلهم ال ُيقق لهم طموحاتهم باعتب�اره ُشغاًل هًشا.
ل تغرًيا يف مالمح الُمهاجر غري النظايم هذا ما ُيمثِّ

يف  حدث  الذي  التغري  النظامية،  غري  بالهجرة  ُمباشرة  غري  عالقة  لها  االجتماعية  االحتجاجات  هذه 
ة جًدا، وهذا ما أدى إىل تفاقم  العوامل الدافعة للهجرة بعد الثورة فقد كان هناك مطالب اجتماعية ُملحَّ
أرقام  حسب  االحتجاجات  عدد  وبلغ   2014 سنة  من  تونس  مرت  فباألرقام  تونس،  يف  االحتجاجات 
املنت�دى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية 4900 إىل 10000 احتجاج اجتماعي سنة 2017، 
الُسلطة  تعامل  عدم  باعتب�ار  النظامية،  غري  الهجرة  بمسألة  ُمباشرة  غري  عالقة  االحتجاجات  ولهذه 
جتد  ولم  الُمحتجني  لطلبات  إجيابي�ة  بطريقة  تستجب  لم  الثورة  بعد  الُمتعاقبة  احلكومات  يف  ُمتمثلة 
أي قناة للحوار والتواصل معهم رغم أن احلق يف الشغل لم يكن املطلب الوحيد بل كانت هناك ُمطالبة 
ببقية احلقوق االقتصادية واالجتماعية مثل احلق يف الصحة واحلق يف التعليم واحلق يف التنمية املحلية 
واجلهوية واحلق يف الماء، فقد تراجع دور الدولة يف عدة جهات وهو ما أدى إىل وجود عوامل دافعة أكرب.

وإىل  القمع  إىل  الُمحتجون  ض  تعرَّ فقد  أمنًي�ا،  تعاماًل  االجتماعية  االحتجاجات  مع  الدولة  تعاملت 
املالحقات القضائي�ة واإلحالة إىل املحاكم، خاصة يف اجلهات الداخلية، وهو ما دفع بالشباب إىل الهجرة 

غري النظامية.
هناك ظاهرة أخرى عرفت ارتفاًعا بعد الثورة هي ظاهرة االنقطاع املدريس، وهي ظاهرة كان مسكوت 
عنها، بعد صدور األرقام الرسمية من الدولة آخر سنة 2013 أن هناك 100.000 ُمنقطع كل سنة ولم 
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يتم طرح ما هو مصري هؤالء.
االنقطاع  ظاهرة  حول  بدراسة  التونيس  املنت�دى  قام 
أكرث  فهناك  الدراسة  هذه  وحسب   ،2014 سنة  املدريس 
شبكات  تستقطبهم  الدراسة  عن  الُمنقطعني  نصف  من 
املوازية  التجارة  شبكات  إىل  إضافة  النظامية  غري  الهجرة 

والتهريب وحىت املجموعات الراديكالية.
كل سنة هناك 100.000 ُمنقطع عن العمل تستقطب 
وهي   27.000 حوايل  املهين  التكوين  منظومة  منهم 
مثل  إىل  بهم  ُيلقى   70.000 وهناك  استيعابها،  طاقة 
السيايس  املناخ  أيًضا  املهمة  العوامل  من  الظواهر،  هذه 
العام وحالة اإلحباط املوجودة يف البالد فأصبح اخلطاب 
السيايس خيزتل االنتقال الديمقراطي يف االنتخابات فقط 
االقتصادي  اجلانب  ش  همَّ ولكنه  أهميتها  من  بالرغم 
مسار  يف   2015 نهاية  منذ  اخنرطنا  لقد  بل  واالجتماعي، 
على  احلكومة  جربت 

ُ
وأ الدويل،  النقد  صندوق  مع  تماىش 

يف  االنت�داب  جتميد  خاصة  وتدابري،  إجراءات  بعدة  القيام 
الوظيفة العمومية وغريها من اإلجراءات اليت ساهمت يف 

مزيد من االحتقان يف الوضع العام، وخاصة وضع الشباب، كما أن هناك فقدان للثقة بني الشباب من 
ُقمنا بدراسة وتبني من خاللها أن بني 2 و%3 من  ثاني�ة، وقد  جهة والعمل املدين والسيايس من جهة 
إذ  مهمشون  ُهم  وسياسية  مدني�ة  نشاطات  يمارسون  من  وحىت  سيايس  أو  مدين  نشاط  لهم  الشباب 
يقومون فقط باألدوار اللوجيستي�ة والتعبوية، وبالتايل كأنها عملية إقصاء ُممنهجة للشباب من احلياة 

املدني�ة والسياسية.
من العوامل أيًضا تراجع دور الدولة يف القيام باخلدمات االجتماعية إذ هناك إشكاليات يف القطاعات 
األساسية يف تونس يف الصحة ويف التعليم ويف النقل، أي يف كل ما له عالقة حبياة التونسيني، باإلضافة 
الُمتعلق  فقط  وليس  خاصة  الشعبي�ة  األحياء  يف  واجلريمة  بالُعنف  املرتبط  األمين  الهاجس  إىل 
باإلرهاب، إضافة إىل عدم تغري صورة الدولة فمازالت ُتمثل اجلهاز القمعي والعالقة مازالت صدامية 
ل يف مراكز الشرطة ومراكز األمن يف هذه املناطق، فالصورة الزجرية للدولة  بني الشباب واألمن الُمتمثِّ

مازالت موجودة.
الفوارق االجتماعية واالقتصادية اليت قامت على أساسها الثورة بني جزء محظوظ وجزء من خريطة 
أن  باعتب�ار  محظوظة  نعتربها  اليت  املناطق  داخل  حىت  تعبرياتها  الفوارق  ولهذه  محظوظ،  غري  تونس 
األحياء الشعبي�ة وأحزمة الفقر الُمحيطة باملدن الكربى واملدن الساحلية تشتكي من نفس التهميش 

ونفس الفوارق اليت تشتكي منها املناطق الداخلية.
لم ُتغريِّ السياسات االقتصادية واالجتماعية شيًئ�ا منذ 8 سنوات، والنسب الرسمية الُمتعلقة بنسب 

الفقر والبطالة وُمؤشر التنمية اجلهوية ُيبني أن اخلدمات العمومية تراجعت. وبالتايل فإن من يشتغل 
الهجرة  لتمويل  مصدًرا  الهش  عمله  وُيصبح  واستقرار  أمان  عدم  وضعية  يف  نفُسه  يعترب  هًشا  شغاًل 
األطباء  آالف  نرى  إذ  املنظمة  الهجرة  خيص  فيما  أيًضا  نراه  ما  وهذا  واقعه،  لتغيري  فقط  النظامية  غري 
املتوفر لهم، لكن األمر  بالراتب  العيش  إمكاني�ة  الهجرة رغم  واملحامني وجامعيني ومهندسني خيتاروا 
أصبح ليس فقط متعلًقا باألمور المادية واالقتصادية بل إن هناك أموًرا متعلقة بانعدام األمان وانعدام 

الثقة يف املستقبل.

هل ساهم التضييق في السياسات المُتعلقة بالمُهاجرين في أوروبا في تنامي ظاهرة 
الهجرة غير النظامية؟

بعد صعود اخلطابات املعادية للُمهاجرين، وصعود الرئيس األمريكي دونالد ترامب أيًضا يف الواليات 
املتحدة، أصبحت السياسات اليميني�ة الُمعادية للُمهاجرين أكرث جرأة، ومرت إىل مراحلها القصوى اليت 
لت يف التعامل مع أزمة الُمهاجرين يف اليونان وتركيا خاصة فيما يتعلق بالُمهاجرين السوريني، أما  تمثَّ
يف البحر األبيض املتوسط فتمثلت هذه السياسات خاصة يف التضييقات اليت تمت على ُسفن اإلنقاذ 
صورة  تغيري  وكذلك  إنسانًي�ا  ومساعدتهم  الُمهاجرين  إنقاذ  يف  مهًما  دوًرا  تلعب  كانت  واليت  اإلنساني�ة 

البحر األبيض املتوسط كأكرب مقربة يف العالم.
بدأ التضييق على عمل الُمنظمات اليت تعمل يف البحر األبيض املتوسط لسحب عملها، ووصل األمر 
إىل جتريم النشطاء الذين يقومون بهذه األعمال، وهناك ُمالحقات ضد العديد منهم خاصة يف إيطاليا، 

وكانت النتيجة أن هذه املنظمات انسحبت ُمرغمة من عملها اإلنساين.
تزامنت هذه السياسات بسياسات أخرى من اجلانب اللييب، فقد قامت احلكومات األوروبي�ة جبملة 
من االتفاقات مع امليليشيات الليبي�ة لغلق طريق الهجرة عرب ليبي�ا، فهذه امليليشيات كانت تعترب الهجرة 
غري  أخرى  اتفاقات  مع  أكرب  تموياًل  أعطاها  ربما  آخر  طرف  فجاءها  لها،  تمويل  مصدر  النظامية  غري 
ُمعلنة، فتم التضييق على الهجرة عن طريق البحر، وقد زاد اخلطر بعد انسحاب املنظمات اإلنساني�ة 

خمس مرات حسب منظمة الهجرة الدولية.
ل يف غلق احلدود بل أصبحت احلدود األوروبي�ة تنطلق من  اخليار األورويب واضح وهو لم يتغري، ويتمثَّ

السواحل التونسية والسواحل الليبي�ة.
لم ُيفلح االحتاد األورويب يف فرض منصات اإلنزال يف شمال إفريقيا، ولكنه حاول االلتفاف على هذه 
مراقبة  يف  التعاون  على  تونس  إجبار  على  والعمل  ليبي�ا  يف  واستقبال  إيواء  مراكز  إنشاء  فتم  الفكرة، 
كل  ر  وصدَّ احلدود،  ملراقبة  إيطاليا  طرف  من  الدفع  ُرباعية  سيارات  إهداءها  أخرًيا  فتم  احلدود، 

اإلشكاليات لتتحملها دول العبور أو دول املصدر.
الُمهاجرين، ففي سنة 2017  بالتعاون فيما خُيص مسألة ترحيل  كما ُيطالب االحتاد األورويب تونس 
هناك 2000 تونيس تم ترحيلهم من إيطاليا وإرجاعهم قسرًيا إىل تونس دون ضمان احلد األدىن من 
حقوقهم، وهؤالء من املمكن أن يكونوا فريسة سهلة ألي مجموعة دون أي رعاية اجتماعية أو نفسية 

أو اقتصادية.

الخيار األوروبي 
واضح وهو لم 

ل في 
َّ
يتغير، ويتمث

غلق الحدود بل 
أصبحت الحدود 

األوروبية تنطلق من 
السواحل التونسية 
والسواحل الليبية.
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م ظاهرة الهجرة التي تُعتبر ظاهرة إنسانية؟ ما اإلجراءات المُمكنة التي تُنظِّ
إن الهجرة لن تتوقف، وهي ُمرتبطة حبق من حقوق اإلنسان، وهو حق التنقل، ولكن ال ُيمكن اخزتال 
وأزمة  دولية  سياسات  أزمة  فهي  سياسية،  أزمة  هي  بل  إنساني�ة،  أزمة  أنها  يف  النظامية  غري  الهجرة 
سياسات وطني�ة متواطئة معها، وبالتايل جيب أن تكون املقاربة شاملة لُمعاجلة الهجرة غري النظامية.

فرغم أهمية الُمقاربة اإلنساني�ة واحلقوقية فهي غري كافية لُمعاجلة الهجرة غري النظامية ويجب أن 
تزتامن مع ُمقاربة سياسية وتنموية.


