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کشوری به وسعت یک زندان

همه مهاجران پشیمان و فراری لیبی
استفانی هگارتی
مترجم :وصال روحانی

اتحادیه اروپــا در حال همکاری با گاردهای ســاحلی
درلیبــیاســتتــاازشــمارمهاجرانیکهپیوســتهاز
طریقدریایمدیترانهوارداینکشورهمیشهبحرانی
شــمال آفریقا میشــوند بکاهد اما حقیقت امر این
اســت که اوالً این ماجرا مهارنشــدنی اســت و ثانیاً
پناهجویانقصدورودبهکشــوریدیگرراداشتهاندو
ثالثاًاکثرمتوقفشــدههایلیبیبهچنانسرنوشت
تیرهایدچارمیشوندکهبالفاصلهبهروزهایقبلاز
مهاجرتشانغبطهمیخورند.
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این پشــیمانی در حرفهای بسیاری از نیجریهایهایی
کــه از لیبــی گریختــ ه و بــه کشورشــان بازگشــتهاند در اصــل
میخواســتند در یک کشور ثالث مقیم شــوند آشکار است.
همگی میگویند برای تفریح دســت به این مهاجرت تلخ
و نصف ونیمه نزدهاند اما واقعیت امر این اســت که چهره
زشت لیبی که در ســالهای اخیر با هیچ کس شوخی ندارد
بــرای متوجه کردن هــر مهاجری که از طرف این کشــور هم
عبــور کند ،کفایــت میکند .یکــی ا ز آنها مردی شــکننده به
نام «اگن اکره» اســت که سیمایی بچگانه دارد و چشمهای
کوچکش ســرخرنگ اســت و هر لحظه به نظر میرســد که
اشــکش جــاری میشــود .او خیال رفتــن به بنین را داشــت
ولی هر ماه در یک مرکز ویژه مهاجران بازداشــتی در شــهر
گاریان لیبی به اســارت درآمد .نمایندگان بخش نظارت بر
مهاجــران ســازمان ملل به کمک وی آمدنــد و ا و را با حالی
نزار به نیجریه بازگرداندند اما مردی که در کنار او دســت به
آن مهاجرت نافرجام زده بود ،در بین راه تلف شــد .اکره رو
به دوربین میگوید :برای کســب قدری پول به آنجا (بنین)
رفتیــم .دوســتم (ســامون) برخــاف من بــه آنجا رســید و
همانجاباقیماند،نمیدانمبعیداستزندهماندهباشد.
بهسویمقصدیموهوم
گاســیمان بواقع شــهری به وســعت یک زندان واقع در
 100کیلومتریجنوبطرابلسپایتختلیبیاستوهمان
مکانی است که صدها مهاجر راه گم کرده آفریقایی پس از
تقالیی مذبوحانه برای رسیدن به مقصدی موهوم مجبور

به استقرار در آن و مواجهه با مأموران بیرحم امنیتی لیبی
شــدهاند .دل و بانی «اکره» مثل بقیه پناهجویان اسیر شده
سرشار از داستانهای اســارت و مضروب شدن و سرانجام
واگذارشــدن بــه متقاضیان بهعنــوان بردههای شــخصی
اســت .یــک مهاجــر نگونبخت دیگــر میگویــد :مأموران
امنیتی به داخل چادر ما ریختند و شــش نفر را با خودشــان
بردنــد .ابتدا از آنها بهعنوان کارگر شــخصی خود اســتفاده
کردند و سپس به بردهداران فروختند .یکی دو تایی هم که
بازگشتندنشانیازگذشتهخودنداشتند.
درکنارآغلها
شــبی دیگر یــک مأمــور امنیتــی آمد و چشــم بنــد روی
صورت  20اسیر گذاشت و هر کدام را به قیمت  735دالر به
یکمزرعهدارفروختومزرعهدارآنهارابردودرزمینهای
وســیع زراعیاش به کار «گل» واداشــت .مهاجــران «کارگر
شــده» حتی جای خواب نداشــتند و شــبها وسط کشتزار و
در خطر ملخهــا میخوابیدند و انــواع بیماریهای گیاهی
و مســری را گرفتنــد .مزرعهداران هــر دو روز فقط یک وعده
غذایی مختصــر به آنها میدادند و آب نوشیدنیشــان آب
ناســالم و آلوده دریــا بود .دو تن از اســرای آن مزرعــه که اوو
ماروجی و افی نام دارند ،میگویند :پس از اینکه کارشــان با
ما تمام شد ما را سوار بر یک کامیون حمل غذای آغلها به
 20کیلومتــر دورتر بردند و وســط صحرا رهــا کردند .یک روز
طول کشید تا به نقطهای برسیم که آب و غذا داشت.
المتاکام
درست اســت که لیبی پس از اصرار ســازمان ملل برای
قطع رونــد فوق و جلوگیری از ورود مهاجران دســت به کار
شده اما قبل از آن هرگز صدای این قضیه را در نیاورده و الم
تا کام چیزی نگفته بود .در کشــوری که پس از سقوط معمر
قذافــی وضعش صد برابر بدتر و حکومــت آن خان خانی
شده و چند قوم بر آن حکم میرانند و هر کدام حداقل یک
اســتاد بــزرگ را رهبر خویش ســاختهاند ،بدیهی اســت که
روند مهاجرپذیری چیزی موافق میلشان بوده است .یک
مهاجر اسیرشــده که نیجریهای اســت ،میگویــد پول قابل
توجهــی به مأموران لیبیایــی داد تــا وی را آزاد کنند اما آنها
هــم پول را گرفتند و هــم آزادش نکردند .این مرد میگوید
وقتــی از همه جا قطع امید کرد رضایــت داد در ازای رقمی
نــازل بــرای بازداشــتکنندگان کار کند اما آنهــا همان پول
انــدک را نیز بــه وی ندادند و وقتی اعتراض کــرد با میلهای
ضخیم آهنی بر دست و پایش کوبیدند و وقتیآش و الش

شاید لیبی هنگام یک جنگ داخلی طوالنی
ولی اعالم نشده قرار داشته باشد اما هر
طور به ماجرا نگاه کنیم اینک از رکوردداران
خشونت در قارهای است که بجز کشورهایی
معدود تمامی ملل دیگر آن دچار بحران
فقر و قحطی و گریز نافرجام به سوی
آیندهای تیرهتر هستند
شــد به زندانی در همان منطقه بردند و 7ماه طول کشید تا
سازمان ملل مجوز بازگشت وی به نیجریه را از فرمانداری
ایالتی در لیبی که محل اسارت وی بود ،اخذ کند.
اسارتدراصطبل
داســتانهای مرتبط با لهشدن اصول انسانی و ا خالقی
در زندان اصلی گاریــان از حد و اندازه میگذرد و بعضیها
میگوینــد کــه حتی مجبــور شــدند از آب توالت بــرای رفع
تشــنگی بهره گیرند و سودجویان آنها را در اصطبل زندانی
کــرده بودنــد .یکــی از اسیرشــدگان کــه نیجریــهای اســت،
میگوید :تــازه در آن روزهای ســخت فهمیــدم نیجریهای
کــه از آن گریختیــم چــه جــای خوبی بــوده اســت .آنجا نیز
مردمان ما صبح و شب میمیرند اما در لیبی چیزی به نام
کرامتانسانیوجودندارد.آنهامثلیکحیوانباسیاهان
برخــورد میکننــد و به محض تأمین نیازهایشــان یــا وی را
میکشــند یا به شــکلی نصف و نیمه و علیل بــه جامعه باز
میگردانند.
اینجاکرهزمیننیست!
شــاید لیبــی هنــگام یک جنــگ داخلــی طوالنــی ولی
اعــام نشــده قرار داشــته باشــد اما هر طــور به ماجــرا نگاه
کنیم اینک از رکوردداران خشــونت در قارهای است که بجز
کشــورهایی معدود تمامی ملل دیگر آن دچار بحران فقر
و قحطی و گریز نافرجام به ســوی آیندهای تیرهتر هســتند.
یک پناهجوی ســرکوب شــده زامبیایی حرف آخر را در این
ارتباط میزند؛ «نمیدانم لیبی در کجای آفریقا اســت اما
گمانمیکنمبخشیازکر هزمیننباشد».

