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الـتصريـح الـذي أدلـيتم بـه أثـناء زيـارتـكم الـتي دامـت يـومـا واحـدا إلـى طـرابـلس فـي 1 مـايـو/أيـار، وقـلتم فـيه إنـه "ال يـجب ضـمان 
تـــذكـــرة وصـــول إلـــى أوروبـــا الـــوســـطى لـــلمهاجـــريـــن الـــذيـــن يـــتم انـــقاذهـــم فـــي البحـــر األبـــيض املـــتوســـط"، يـــغذي خـــطاب مـــعاداة 

األجانب املُظّلل في أوروبا.

زُرت الـعديـد مـراكـز احـتجاز املـهاجـريـن، آخـرهـا مـنشأتـني فـي الـغرب الـليبي فـي أبـريـل/نـيسان، تسـتخدمـهما السـلطات الحـتجاز 
أشـخاص فـي ظـروف رديـئة ومـزدحـمة. هـذه الـتجارب أوصـلتني إلـى خـالصـة مـفادهـا أن الـفاريـن مـن الـنزاعـات، أو الـباحـثني عـن 
حــياة وفــرص أفــضل فــي أمــاكــن أخــرى، ســيواصــلون مــحاوالتــهم رغــم املــخاطــر، مــثل الــسفر عــبر لــيبيا أو غــيرهــا مــن األمــاكــن 

األخرى التي تغلق أبوابها في وجوههم.

امـتدحـتم سـياسـة أسـترالـيا فـي تـصديـر مـسؤولـيتها تـجاه طـالـبي الـلجوء واقـترحـتم عـلى الـبرملـان األوروبـي تـبني نـفس الـنموذج. 
لـــكن الـــثمن اإلنـــسانـــي لـــسياســـة اســـترالـــيا بـــشأن "الـــفحص فـــي الـــخارج" كـــان كـــبيرا جـــدا. فـــقد تـــم نـــقل طـــالـــبي الـــلجوء ضـــدّ 
إرادتـهم، واحتُجـزوا إلـى مـا ال نـهايـة فـي بـلدان لـم يـنووا الـتماس الـلجوء فـيها، وهـي غـير قـادرة عـلى اسـتيعابـهم. تسـببت مـراكـز 
الــفحص األســترالــية فــي نــاورو وبــابــوا غــينيا الجــديــدة فــي أذى كــبير لــالجــئني وطــالــبي الــلجوء، بــما فــي ذلــك صــحتهم الــنفسية. 

ترى األمم املتحدة أن االضطرابات الناتجة عن اإلجهاد واالكتئاب الالحق للصدمة "بلغت مستويات وبائية" في ناورو.

تـقترحـون اآلن تـجاهـل أوروبـا لـقيمها والـتزامـاتـها الـحقوقـية لـتفعل نـفس الـشيء مـن خـالل مـنع املـهاجـريـن عـلى مـراكـب، الـذيـن 
يــقتربــون مــن مــياه أوروبــا اإلقــليمية، ونــقلهم إلــى بــلدان مــثل مــصر وتــونــس لــفحصهم. قــلتم: "ال أحــد ســيدفــع املــال إلــى مهــرّب 
ليجــد نــفسه فــي مــصر". هــذا الخــطر لــن يــثني الــناس مــن دفــع املــال للمهــّربــني لــيصلوا إلــى أوروبــا، مــع احــتمال الــتعرض إلــى 

انتهاكات في بلدان أخرى.

السياسة التي ترّكز فقط على إغالق الباب أمام الناس ستفشل ألنها ال تقدم بديال قابال للتطبيق.

الـــسيد وزيـــر الـــخارجـــية، بـــدل أن تحـــلموا بـــإنـــشاء نـــاورو أخـــرى فـــي البحـــر األبـــيض املـــتوســـط، يُـــرجـــى مـــنكم إيـــجاد حـــال قـــابـــل 
لـلتطبيق فـي مـا يـتعلق بـإجـراءات الـلجوء والهجـرة، حـل مـن شـأنـه تـقليص عـدد الـالجـئني الـغارقـني فـي البحـر األبـيض املـتوسـط، 
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الـــذيـــن بـــلغ عـــددهـــم 938 فـــي 2017. بـــدايـــة الحـــل تـــكمن فـــي تـــوفـــير فـــرص أكـــبر للهجـــرة اآلمـــنة والـــقانـــونـــية فـــي بـــلدان االتـــحاد 
األوروبي، بما في ذلك النمسا.

سأكون ممتنة لكم إن توفرت لي فرصة مناقشة هذه املسائل معكم شخصيا.
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