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 ليبيا : مهاجرون تحت رحمة شبكات االّتجار
بالبشر وعقم التعاطي األوروربي األمني

يعكس ملف الهجرة يف ليبيا واقع العالقات بين دول الشمال والجنوب وذلك يف ظل 
اتساع هوة الفجوة االقتصادية خاصة بين ضفتي البحر األبيض املتوسط. واملالحظ يف 
كل  رغم  االقتصادية  وعبرها  األمنية  املقاربة  هيمنة  هو  امللف،  هذا  مع  التعامل  مسار 
األطر والضوابط القانونية والحقوقية املرتبطة به، وهو نتاج طبيعي مع ازدياد الصراعات 
التي  العربية  االنتفاضات  أحداث  بعد  خاصة  األوسط،  والشرق  إفريقيا  يف  املسلحة 
انطلقت يف عام 2010 وما ُأطلق عليه »الربيع العربي« ومن ثم تطور الحرب األهلية يف 
ليبيا ابتداء من 2013 وما انتجه من تطور مالمح امُلهاجرين والتي لم تعد تقتصر ىلع 
العاطلين والطبقات الفقيرة فحسب، بل تواجد أصحاب الشهادات الُعليا من أبناء الطبقة 
ظهرت  كما  قبل،  من  موجوًدا  يكن  لم  والذي  النسائي  التواجد  ظهر  كذلك  املتوسطة، 
العائالت  كذلك، كما أنتج الفراغ األمني الناتج عن تلك الصراعات رواج واستفحال ظاهرة 

تجارة تهريب املهاجرين خاصة يف ليبيا.

رغم عمل املنظمات الدولية والدول األوروبية ىلع تعزيز املقاربة الحقوقية واإلنسانية، 
إال أن مصالح اإلقتصادات الوطنية واإلقليمية يف الضفة الشمالية هي التي ُتوجه سياسات 
املتوسط  امُلحافظة يف دول شمال  اليمينية  التيارات  فأدى صعود  الهجرة،  ملف  إدارة 
اإلرهابية  العمليات  وانتشار  للُمهاجرين كذلك  ُمعادية  والتي هي بطبيعتها  أوروبا،  يف 
للجماعات اإلسالمية امُلتشددة )داعش( يف أوروبا، كذلك األزمات االقتصادية امُلتالحقة، 
تجمعت كل تلك املعطيات لتجعل من الخيار األوروبي الحالي خياًرا أمنًيا،  حقيقة االمر 
انه لم يتغير هذا الطابع بين ما قبل الثورة الليبية أو بعدها، بل زاد تعقيد الساحة الليبية 
التي  الفوضى  استراتيجية  أدت  كما  األمني.  الهاجس  هيمنة  من  العنف  إلى  وانجرارها 
يحرص عليها األطراف املتدخلون يف الشأن الليبي أماًل يف فرصة ربح الحرب، إلى تركيز 
الجانب األوروبي ىلع حلول عالجية موضعية للحد من آثار تدفقات الالجئين إلى الدول 

األوروبية، خاصة أن جنوب شرق املتوسط بدوره يعتبر منفًذا إضافًيا نحوها.

شكل موضوع الهجرة غير النظامية نقطة تجاذب مستمر بين ليبيا واألوروبيين، وعقدت 
اتفاقيات وتفاهمات بين الطرفين، لكن الخالفات ظلت مستمرة بسبب تباين الرؤى حول 
كيفية معالجة هذه الظاهرة املتفاقمة والتي باتت مصدر قلق للقارة العجوز ىلع وجه 

الخصوص. 

باألساس تغيب املعطيات املوضوعية والشاملة حول املهاجرين يف ليبيا منذ بداية 
األزمة الليبية، وقد تضاعف ذلك مع اشتعال الحرب األهلية وانقسام املؤسسات الليبية 
الليبية فيما يتعلق  السلطات  البيانات املتأتية من قبل  الشرق والغرب. فتتضاربت  بين 
بمواقع وأعداد األشخاص الذين اعتقلتهم كل من الوكاالت الرسمية والجهات الفاعلة غير 

الحكومية.

تراوحت األرقام حول املهاجرين ممن عبروا ليبيا او استقروا بها إلى حدود سنة 2013 
بين مليون مهاجر و2.5 مليون مهاجر. ويرجح ارتفاع هذه األرقام بعد هذا التاريخ.

حسب الوكالة األوروبية للهجرة فقد وصل حوالي مليون مهاجر من دول مختلفة وممرات 
عبور عدة الى اوروبا سنة 2015، فيما أكدت الوكالة فيما بعد عن تراجع هذا األرقام، والتي 
كان أحد أهم اسبابها هو السياسة اإليطالية الصارمة يف البحر األبيض املتوسط. وهو ما 
يطرح تساؤال ملًحا بين زيادة الوافدين ىلع ليبيا منذ 2015 فيما تتراجع األرقام يف شمال 
البحر. األمر الذي يعني بالضرورة عودة جزء منهم الى بلدانهم واستقرار آخرين يف ليبيا 
يف ظل األوضاع األمنية املتردية. فيما ال تعكس األرقام املوجودة يف مراكز املهاجرين 
حجم اهتمام كايف من قبل السلطات املحلية واملنظمات الدولية. يوجد يف املنطقة 
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الرمادية لألرقام هامش معاناة إنسانية حقيقية ال يمكن تقديرها أو التعامل معها.

يف  معاييرها  وتختلف  الدولية  املنظمات  بين  املهاجرين  مراكز  حول  األرقام  تختلف 
تصنيف املراكز بين الرسمي وغير الرسمي. يعتبر املعيار األخير غير دقيق نتيجة اإلنقسام 
تدخل  مجاالت  من  سيحد  الذي  التصنيف  هذا  ومثل  الليبية  الدولة  يف  املؤسساتي 

املنظمات فيما يعتبر رسمًيا من السلطات ىلع األرض.

 تختلف األرقام حول مراكز املهاجرين بين ما توفره املفوضية السامية لألمم املتحدة 
واملنظمة الدولية للهجرة لسنة 2018.

حسب األرقام التي سعى مركز دعم إلى الحصول عليها يف املناطق الغربية والشرقية 
والجنوبية يف ليبيا إلى حدود 22 مارس 2020، كان هناك 21 مركًزا وتم إغالق املركزين 
الوحيدين يف الجنوب الليبي يف كل من سبها وبراك الشاطئ. بينما اغلقت مراكز اخرى 
يف املنطقة الغربية يف صالح الدين وجنزور وطريق املطار وغريان. أما يف املنطقة 
الشرقية، فال تزال املراكز املحصاة مفتوحة. فيما ال تتوفر اية معلومات عن مركز طريق 

السكة. 

وهنا جداول تفصيلية عن املراكز املوجودة حالًيا وأعداد املوجودين فيها من أطفال 
ونساء ورجال. لإلشارة، تمثل هذه األرقام ما هو مدون فيما االرقام تتغير بفعل حركة تدفق 

الوافدين.

المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين 
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حسب معلومات مستقاة من املنظمة الدولية للهجرة ومنظمات دولية غير حكومية تم 
توثيق وجود مرافق غير رسمية لإلحتجاز يف طرابلس وتاجوراء وطويشة وزنتان وطبرق 
تبقى معلقة  أسئلة،  أيًضا  ما يطرح  والكفرة،. وهو  زارة  وأجدابيا وصبراتة ومصراته عين 

ودون إجابة عن حالة هذه املراكز وواقعها.

شهادات حول وضع املهاجرين يف ليبيا 

الحاصل  األمني  النفالت  نتيجة  أكثر سهولة  املهربين  حركة  أصبحت   : األولى  املرحلة 
وخاصة  للغاية  صعًبا  ليبيا  يف  املهاجرين  وضع  ويعتبر  االخيرة،  الفترة  يف  البالد  يف 
يف مرحلة حركتهم من مكان انطالقهم وحتى وصولهم الى مكان االحتجار املقام من 
قبل املهربين. ففي هذه املرحلة يتم تكديسهم يف سيارات دفع رباعي او تحت سلع 
تموينية احياًنا وأحياًنا اخرى تحت مواد البناء وتنقل شهادات عدة عن سقوط املهاجرين 

أثناء نقلهم وموتهم ىلع قارعة الطريق.

طول  ىلع  مترابطة  شبكة  ضمن  وتسّلم«  »سّلم  بقاعدة  التهريب  خطوط  وتعمل 
الطريق الرابط بين الحدود الليبية مع التشاد والسودان والنيجر وصوال الى مدينتي زوارة 
وصبراتة غربي البالد األكثر حيوية وظل الوضع هكذا لعدة سنوات رغم محاوالت التشديد 
جنسيات  من  مصر  من  القادمين  املهاجرين  بقية  لتجميع  منطقة  انها  كما  واملراقبة. 
آسيوية، وتتقاسم تلك الشبكات أموال املهاجرين الذين يموت الكثير منهم ىلع الطريق. 
ومن أشهر املنافذ الحدودية منفذ العوينات مع السودان، الذي يدخل عبره حوالي 1000 
املهاجرين  جمع  ىلع  التهريب  عصابات  وتعمل   .2017 سنة  ارقام  حسب  يومًيا  مهاجر 
ونقلهم ىلع طول طريق يمتد ىلع مسافة 1200 كم ىلع طريق النهر الصناعي إلى 
مدينة مرادة وصوال إلى بني وليد ثم صبراتة بالنظر الى عدم وجود اية أجهزة رسمية يف 
هذه املساحات الشاسعة باإلضافة الى غياب املجتمع املدني فيها، فال يمكن تغطية 

البشاعات التي يتعرض لها املهاجرون يف رحلة املوت.

املرحلة الثانية : عند وصول املهاجرين الى املناطق الساحلية يتم تجميعهم باملئات 
يف »كمبوهات«، وهي عبارة عن غرف مسقوفة بالخشب واملعدن، طيلة فترات طويلة. 
كما يذهب العديد منهم ضحايا القتال بين العصابات املسلحة املسيطرة ىلع شبكات 
ال  فحالهم  اإليواء  مراكز  يف  وضعهم  ويتم  عليهم  القبض  إلقاء  يتم  من  أما  التهريب. 
يختلف كثيًرا عن غيرهم. فقد نقلت شهادات ناشطين من املجتمع املدني الليبي، سواء 
سخرة،  أعمال  يف  املهاجرين  استغالل  الغربية،  أو  الشرقية  املنطقة  يف  املراكز  عن 
اليمنيين يف أحد مراكز املنطقة  نادًرا ما يتلقون مقاباًل عنها. عمل بعض املهاجرين 

الشرقية مقابل بطاقات شحن للهاتف الجوال لصالح مدير مركز اإليواء. بل إن بعض املراكز 
»الرسمية« تدار أصاًل من قبل العصابات املسلحة، وهو ما يعني اتساع شبكة اإلتجار بالبشر 
أما فيما يتعلق  القائمة.  السلط  الجهات املحسوبة ىلع  الى مسؤولين ورجال أمن من 
بالوجبات الغذائية، فهي تتكون من بقايا الخبز والطعام، بل تؤكد األخبار من داخل املراكز 

ان اغلب الطعام قد يكون غير صالح لألكل. 

رغم أن بعض الشهادات قد ذكرت تعرض الرجال واألطفال العتداءات جنسية إال انه مازالت 
تمثل النساء أكثر ضحايا حاالت اإلعتداء بالعنف واإلغتصاب، وقد وثقت عدة حاالت اغتصاب 
يف بعض مراكز احتجاز املهربين والتي جاء ذكرها يف شهادات لبعض املهاجرات كذلك، 
كما تعرضت املهاجرات من ذوات البشرة السوداء من جنسيات نيجيرية ىلع سبيل املثال 
إلى اإلغتصاب وأجبرن ىلع العودة إلى بلدانهن مع أطفالهن املولودين نتيجة اإلغتصاب. 
واملعتدون هم عادة مارون او زبائن بيوت دعارة يف ليبيا حيث تحتجز املهاجرات ألشهر 
أحياًنا. ويلقب املواليد يف نيجيريا بـ«األطفال العرب«. وترفض العائالت النيجيرية هؤالء 
األطفال فيما تصدر عن األمهات أنفسهن بوادر رفض وعنف نتيجة حالة القهر واالكتئاب 

التي تعيشها النسوة بعد العودة الى بلد حلمن بمغادرته نحو األفضل.

ال توجد أحكام قانونية تنظم األشكال اإلدارية الحتجاز املهاجرين، فبالرغم من وجود 
القانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير املشروعة وتجدر اإلشارة إلى أن 
القانون رقم )6( لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا وخروجهم منها 
ُيعتبر مكماًل للقانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير املشروعة يف حالة 
لتجريم  الليبي من نصوص عدة  اورده املشرع  وبالرغم مما  بينهما.  تعارض  عدم وجود 
الهجرة غير النظامية واألفعال املتصلة وهي جريمة الدخول إلى األراضي الليبية بدون 
تأشيرة، وجريمة ادخال املهاجرين غير الشرعين إلى البالد أو االنتماء إلى عصابة او منظمة 
تهريب أو تشغيل او تسخير املهاجرين او عدم االبالغ عن وجود ماهجرين غير شرعيين، 
مع  الحبس  بين  ما  كانت  التي  الجرائم،  ارتكاب هذه  املقررة يف حاالت  العقوبات  وكذا 
الشغل والغرامة، ملدد او مبالغ مختلفة حسب الفعل او الجريمة إال انه تغافل عن وجود 
احكام قانونية تنظم األشكال االدارية الحتجاز املهاجرين، لذا تشير املنظمات الدولية إلى 
وجود حاجة ماسة يف ليبيا لوضع إطار قانوني سليم لسياسات الهجرة الخاصة بها بما 

يتماشى مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

عن األمهات النيجريات واإلغتصاب 
يف مراكز املهاجرين يف ليبيا

إدارة ملف الهجرة داخل ليبيا2
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https://bit.ly/2xjTO0h
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وبالرغم من الضمانات القانونية للُمهاجر غير الشرعي حيث ينص القانون ىلع معاملة 
أموالهم  ىلع  االعتداء  وعدم  وحقوقهم  كرامتهم  تحفظ  إنسانية  معاملة  امُلهاجرين 
ومنقوالتهم وذلك عند القبض عليهم، فإن تقارير املنظمات الحقوقية تشير إلى وجود 
العديد من االنتهاكات لحقوق امُلهاجرين بمراكز االعتقال يف ليبيا، كاالحتجاز التعسفي 
وظروف االحتجاز الالإنسانية، والتعذيب، والعمل الجبري، والعنف الجنسي، وسوء املعاملة، 
بما  تلقائي  االحتجاز بشكل  مراكز  البحر يف  اعتراضهم يف  يتم  يوضع كل من  انه  كما 
يعرضهم لخطر انتهاكات حقوق اإلنسان، والتي يمكن تخفيفها عن طريق توسيع نطاق 

استخدام املالجئ وغيرها من التدابير غير االحتجازية التي اقترحها خبراء دوليون.

املوجودين يف  من  العديد  تجنيد  يتم  موحدة،  مركزية  إدارة  غياب  أنه يف ظل  كما 
مراكز اإليواء يف العمليات العسكرية لصالح الجهتين، وإغراء املوجودين خارجها باملال. 
ويتم عادة وضع هؤالء يف الخطوط األمامية لنقل العتاد وتزويد املقاتلين ومن يرفض أو 

يتراجع يتعرض للتعذيب أو القتل.

كما انه بجانب تعرض مراكز ايواء واحتجاز املهاجرين للقصف خالل املعارك الدائرة ويف 
سابقة خطيرة جدا تم ارتكاب جريمة قتل يف حق مهاجرين غير نظامين يف ليبيا  داخل 
مدينة مزدة )احدى مدن جبل نفوسة بليبيا ( حيث أصدرت وزارة الداخلية  بحكومة الوفاق 
الوطني تعليماتها ملديرية أمن مزدة بضبط الجناة يف جريمة قتل  جماعي راح ضحيته 
)26( مهاجر بنغالديشي و )4( أفارقة وأصيب )11( مهاجر  أخرين إصاباتهم متفاوتة وتم 
نقلهم إلى مستشفى الزنتان لتلقي العالج هذه التعليمات  تأتي ىلع خلفية رد فعل 
انتقامي ضد مهاجرين قام به أهل مواطن ليبي قتل ويشتبه  يف ضلوعه بعمليات إتجار 

بالبشر

كانت مسألة الهجرة من اختصاص وزارة الداخلية الليبية الى أن تم إحداث جهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية سنة 2014، ومنذ سنة 2015 تعددت األجهزة بين الشرق والغرب يف 
ظل اإلنقسام املؤسساتي يف الدولة الليبية. وأدى ذلك بالتبعية إلى خضوع مراكز اإليواء 

إما للمليشيات املسلحة أو تواطئ من يشرفون عليها مع العصابات املسلحة.

مؤهلين  غير  أشخاص  عليها  يشرف  حيث  املراكز،  إدارة  ىلع  الضوء  يلقي  الذي  االمر 
دون تجهيزات كافية، فيما يتم تحويل األصول املالية الشحيحة من الدولة الليبية أو من 

الجهات الدولية.

ىلع مستوى القانون الدولي، لم تصادق ليبيا ىلع اتفاقية اللجوء لسنة 1951، كما أن 

اإلعالن الدستوري املؤقت لم يأت ىلع هذا الحق، فيما تحتفظ القوانين الليبية بالبعد 
الزجري فيما يتعلق بجرائم اجتياز الحدود خلسة كما هو الحال يف القانون رقم )19( لسنة 
باملسؤولية  املتعلقة  املواد  جاءت  والذي  املشروعة  غير  الهجرة  مكافحة  بشأن   2010
السياسي  اإلنقسام  تسبب  كذلك  للغاية.  مجحفة  وابعادهم  املهاجرين  ىلع  الجنائية 
الحاصل يف ليبيا يف غياب رؤيا واضحة لكيفية التعامل مع هذا امللف وخاصة يف ظل 

تغول التشكيالت املسلحة التي تسيطر ىلع مساحة شاسعة من الدولة.

االمر الذي جعل جهاز )ادارة الهجرة الغير شرعية( التابع لوزارة داخلية الوفاق يف أضعف 
حاالته حيث أصبح يعتمد يف اآلونة األخيرة اعتمادا كلًيا ىلع معونات املنظمات الدولية 
العاملة يف هذا املجال. وهو ما جعل حالة مراكز اإليواء تسوء أكثر فأكثر خاصة أن الهاجس 

العسكري وأولية التمويل تتقدم ىلع غيرها من امللفات.

الليبية إغالق عدد  الوفاق  العاصمة قررت حكومة  ونتيجة الصراع الحاصل ىلع تخوم 
من مراكز املهاجرين غير النظاميين يف املناطق الخاضعة لسيطرتها من البالد وإطالق 
أحد هذه  له  الذي تعرض  الهجوم  األمن بعد  لعدم قدرتها ىلع ضمان  سراح من فيها، 
املراكز يف مدينة تاجوراء الواقعة شرق العاصمة طرابلس. ويتكرر هذا السيناريو مع تقدم 
العمليات العسكرية بين قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر.

ومن الجدير بالذكر ان املجلس األىلع للهيئات القضائية كان قد أصدر القرار رقم )62( 
لسنة 2010 بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين. وقد نصت املادة الثالثة من هذا 
القرار ىلع »تنشأ بدائرة محكمة شمال طرابلس االبتدائية محكمة جزئية تسمى )محكمة 
مكافحة الهجرة غير الشرعيَّة( تختص بالنظر والفصل يف الدعاوى املرفوعة عن الجنح 
املنصوص عليها يف القانون رقم )19( لسنة 2010 ُمكافحة الهجرة غير الشرعيَّة وتتحدد 
االبتدائية«،  طرابلس  وشرق  وجنوب  وشمال  السواني  محاكم  بنطاق  اختصاصها  دائرة 
القرار ىلع إنشاء نيابة جزئية ملكافحة الهجرة  الرابعة من ذات  يف حين نصت املادة 
غير الشرعيَّة بدائرة اختصاص محكمة مكافحة الهجرة غير الشرعيَّة امُلشار إليها تختص 
بالتحقيق ورفع ومباشرة الدعوى يف الجرائم املنصوص عليها يف القانون رقم )19( لسنة 
ل ىلع أرض الواقع وال ندري ما  2010 امُلشار إليه، إال أن تلك املحاكم املتخصصة لم ُتفعَّ

األسباب الكامنة وراء عدم تفعيلها. 
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 تحوالت ملف الهجرة بين سياسات اإلتحاد وتحوالت 
 السياسة داخل دوله

رغم ان سياسة الجوار األوروبية تحاول صناعة سياسة متعددة االبعاد، إال أنها تؤول يف 
النهاية الى التركيز ىلع املقاربة األمنية فيما يتعلق بملف الهجرة. يتحرك الفضاء االوروبي 
ىلع أساس وطني-إقليمي، حيث تترابط السياسات الوطنية مع خيارات الفضاء األوروبي 
اإلقتصادي. يف املقابل، تتبنى دول الجنوب سياسات وطنية تنافسية فيما بينها دون 
أي تقدير للقيمة املضافة للتنسيق والعمل املشترك إقليمًيا. كان هذا املعطى حاضًرا 
قبل تحول املنطقة منذ 2011، حيث انبنت العالقات بين اإلتحاد األوروبي ودول جنوب 
املتوسط ىلع اساس اتفاقيات شراكة مع كل دولة ىلع حدة بشروط مختلفة. كما أن 
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دوريات  تسيير  قصد  ايطاليا  بين  تفاهم  مذكرة 
قبل  من  الليبية  الشرطة  قوات  وتدريب  مشتركة 

ايطاليا

رئيس البرملان االوروبي يدعو الى تأسيس مخيمات 
افريقيا  لتنمية  خطة  ووضع  ليبيا  يف  الالجئين 

ملنع تدفق الالجئين بأعداد أكبر إلى أوروبا

برلسكوني يف ليبيا ومساعدات عسكرية بـ30 آلية 
استطالع  وطائرتي  ومروحية  وطائرتين  عسكرية 

حربيتين وأربع سفن حربية

اإلتحاد األوروبي يرفع من نسق تحركاته بعد تقرير 
شبكة CNN حول مزاد بيع للمهاجرين يف ليبيا.

دوريات  لتسيير  وليبيا  ايطاليا  بين  اتفاق  توقيع 
مشتركة يف عرض البحر املتوسط

فرنسا تطلب جلسة طارئة حول اإلتجار بالبشر يف 
مبادرة  أجل  من  افريقية  وماكرون يف جولة  ليبيا، 

ضد مهربي البشر

القذايف يف ايطاليا ويطالب بخمس مليارات دوالر 
الجنوبية ألوروبا، أو ستصبح  تكلفة حراسة الحدود 

»افريقيا ثانية«.
بين  التفاهم  مذكرة  يف  التمديد  ىلع  اإلتفاق 

حكومة السراج وايطاليا

الوطني  واملجلس  ايطاليا  ين  التفاهم  مذكرة 
تدفق  إدارة  قصد  نابولي  يف  الليبي  اإلنتقالي 

الالجئين.
دخول اإلتفاق الجديد حيز التنفيذ

اإلتحاد االوروبي يلجأ الى مجلس األمن لعرض مسألة 
باستخدام  يسمح  قرار  استصدار  أجل  من  الهجرة، 

القوة تحت البند السابع من ميثاق االمم املتحدة.

السراج  حكومة  ايطاليا  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 
لوقف الهجرة غير الشرعية، واستندت املذكرة الى 

اتفاق القذايف وبرلسكوني املذكور سابقا

اإلتحاد األوروبي ينخرط بقوة يف ملف الهجرة الى 
مراقبة  بهدف  صوفيا  عملية  عبر  ايطاليا،  جانب 
املياه الدولية واعتراض السفن وإلقاء القبض ىلع 
تداعيات  ظل  يف  اقتصادي  والسبب  املهربين، 

الهجرة ىلع ايطاليا واليونان
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غياب الديمقراطية وسيطرة األنظمة األمنية القمعية جعل من ملف الهجرة ملًفا أمنًيا 
بامتياز يتم التداول فيه ىلع اساس حسابات سياسية صرفة من قبل األنظمة، وهو ما 
تمت اإلشارة له آنًفا حول تعامل نظام القذايف مع قضية املهاجرين. ضمن هذا السياق، 
تختار الدول األوروبية عزل الهجرة يف البعد األمني باعتباره األقدر ىلع توفير مصالح أكثر 
استقرارا من الرهان ىلع أنظمة ودول فاشلة لجهة غياب الحكم الرشيد والنمو اإلقتصادي 

العادل.

للبرملان  املوجه  املشترك  التقرير  أشار   .2011 سنة  بعد  كثيرا  املعطى  هذا  يتغير  لم 
األوروبية ولجنة املناطق  االقتصادية واالجتماعية  األوروبي واللجنة  األوروبي واملجلس 
ىلع  التقرير  أكد  ذلك.  إلى  للجوار"،  األوروبية  السياسة  "مراجعة  عنوان  تحت  جاء  الذي 
غياب اإلرادة السياسية يف اتجاه اإللتزام بقيم الديمقراطية وضوابط الحكم الرشيد، رغم 
العمل ضمن  التوصيات ىلع  اإلتجاه. من هنا كانت  أن هناك تحوالت مساعدة نحو هذا 
اتفاقات تركز ىلع عدد أقل من األولويات. وهو ما يمكن اعتباره سياسة ضبط تسعى الى 

الحد من الخسائر يف ظل عدم اإلستقرار الذي تعيشه جل دول جنوب املتوسط.

من  ليبيا  الهجرة يف  ملف  مع  التعامل  والعسكرية يف  األمنية  الحلول  تتكرس  عملًيا 
جهة اإلتحاد األوروبي موضوعًيا، دون تغييب العوامل الذاتية، املرتبط بطبيعة اإلتحاد 
األوروبي كفضاء جغرايف اقتصادي أساًسا، ويتأثر بشدة بالبعد السياسي الداخلي للدول 

األعضاء. وهو ما يمكن مالحظته يف ملف الهجرة منذ 2018.

املجلس  ان  تاسك،  دونالد  األوروبي،  االتحاد  مجلس  رئيس  قال  بروكسل،  قمة  ُقبيل 
سُيقدم مقترًحا نمساوًيا دنماركًيا، يدعو إلى منصات إنزال خارج دول االتحاد، سيتم فيها 
وامُلهاجرين  دولية  حماية  إلى  يحتاجون  الذين  اللجوء  مستحقي  بين  امُلهاجرين  فرز 
ألسباب اقتصادية، وُتدير هذه املنصات وكاالت أوروبية، تقبل بالنظر يف املطالب األولى 
بينما يقع استبعاد الصنف الثاني بالسرعة الالزمة والُكلفة األقل، وحسب مسودة الوثيقة 
التي قدمها تاسك للمجلس فإن “مثل هذه املنصات ستوفر إجراءات سريعة للتمييز بين 
الِصنفين وتقليص الحافز للشروع يف الرحالت املحفوفة باملخاطر "أي ركوب البحر إلى 

أوروبا" .

يف شهر يونيو/جوان 2018 عقدت قمة االتحاد األوروبي ببروكسل بشأن الهجرة يف 
أجواء توتر سياسي حيث واجهت املستشارة األملانية أنجيال ميركل ضغوًطا شديدة يف 
الداخل التخاذ موقف أشد بشأن الهجرة، إذ هدد حزب االتحاد االجتماعي املسيحي شريك 
ميركل يف االئتالف الحكومي بإغالق حدود والية بافاريا أمام املهاجرين، وهي مسألة 

قد تؤدي إلى انهيار الحكومة الجديدة التي ال يتجاوز عمرها ثالثة شهور، وإلى تقويض 
منطقة شينغن للحدود املفتوحة يف االتحاد األوروبي.

بعد تداول موضوع املنصات إثر اجتماع القمة األوروبية يف بروكسل يف يونيو 2018، 
أجمعت املواقف الرسمية لبلدان جنوب املتوسط تونس والجزائر واملغرب وليبيا ومصر 
ىلع رفض تركيزها، وهي من املرات القالئل التي تلتقي فيها هذه البلدان حول موقف 

تجاه السياسات األوروبية.

قدم نحو 33 ألف شخص إلى أوروبا حتى يونيو/جوان من عام 2018 وهو أقل من نصف 
العدد املسجل يف 2017، كما أن العدد انخفض مقابل 2015 بنسبة 95 يف املائة، كما 
ورد يف وثيقة القمة، لكن التحرك األوروبي يأتي يف إطار تحريض الشعبويين اليمينيين 
الذين يريدون رفع مستوى شعبيتهم من خالل بث مشاعر الخوف تجاه كل ما هو أجنبي. 
كالعادة رفض قادة دول مجموعة فيسغراد )بولندا واملجر وتشيكيا وسلوفاكيا( املشاركة 
التضامن املفروض من خالل حصص  التخلي عن  يف سياسة االستقبال، وشددوا ىلع 

املهاجرين.

القوة  إطار  "يف  ذلك  تنفيذ  سيتم  إنه  األوروبي  املجلس  رئيس  توسك  دونالد  وقال 
األوروبي  االتحاد  دعم  تعزيز  وكذلك  الشرعية،  غير  الهجرة  ملكافحة  األطراف  املتعددة 
لخفر السواحل الليبي، عالوة ىلع ذلك، أرسلنا رسالة واضحة إلى جميع السفن، بما يف 
ذلك املنظمات غير الحكومية، العاملة يف البحر األبيض املتوسط، والتي يجب أن تحترم 
القانون ويجب أال تعرقل عمل خفر السواحل الليبي". وتسعى أوروبا لتشييد معسكرات 
للمهاجرين يف شمال أفريقيا ومنها ليبيا واملغرب، وقالت ميركل للصحفيين "أثّمن للغاية 

قولنا بأننا نريد العمل ىلع إقامة شراكة مع أفريقيا".

فيما جاء االقتراح الفرنسي اإليطالي بالنسبة للمراكز ىلع أراضي االتحاد األوروبي، يف 
البلدان التي ترغب يف بنائها، بأن يوضع فيها املهاجرون بعد وصولهم، ىلع أن تجري 
"بصورة سريعة" عملية فرز الذين ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين يحق لهم طلب اللجوء 

ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى. وذلك يتم ىلع أساس "تطوعي".

 وكان رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي، الذي تضم حكومته حركة -5نجوم املناهضة 
لليمين املتطرف، قد رفض قبلها املوافقة ىلع نص  الرابطة املنتمي  للهجرة وحزب 
مع  التعامل  يف  إيطاليا  بمساعدة  الزعماء  بقية  بتعهد  إال  والتجارة  األمن  بشأن  للقمة 

املهاجرين الوافدين عبر البحر، وبقية البلدان التي تتحمل عبء الخط األمامي للهجرة، 
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الليبية  مراكز االحتجاز، وحقيقة أن تلك املنشآت تشكل نموذجا تجاريا مربحا للحكومة 
الحالية«. ووفقا للمنظمات اإلنسانية، يتم إجبار املحتجزين من قبل مسؤولي املراكز ىلع 

مطالبة األقارب بدفع األموال مقابل إطالق سراحهم.

  »تعاني معسكرات االعتقال من االكتظاظ والظروف السيئة. وهناك صعوبات فيما 
خطيرة  انتهاكات  عن  أنباء  ووردت  واملياه.  الغذاء  وإمدادات  الصحية  باملرافق  يتعلق 

لحقوق اإلنسان ىلع نطاق واسع«.

الواليات املتحدة  أوروبا«، واشبه بجدار  األوروبية بسياسة »قلعة  السياسة    وصفت 
أنه  اللجنة  الهولندي يف  األوروبي  البرملان  فيلد، عضو  آن  واعتبرته صويف  األمريكية. 
وتجاهلها  اإلنسانية  املآسي  للتغطية ىلع  يمثل فقط حاجزا  فهو  لذلك  فتًكا«.  »أكثر 

مادامت ىلع الجانب اآلخر من الجدار.

محاوالت تحويل ليبيا من أرض عبور الى أرض مهجر 

املحاوالت املستمرة من قبل االتحاد االوروبي يف أكثر من مناسبة لفتح ملف تحويل 
الجانب  ان  اال  أوروبا  ال  ان تصل  تحاول  التي  اعداد املهاجرين  أرض تستوعب  الى  ليبيا 
الليبي ىلع املستوى الرسمي والشعبي يرفض هذه الفكرة، خاصة ان اغلب املهاجرين 
انها  ليبيا ىلع  الواقع هم يتعاملون مع  النهائية بل يف  الغاية  انها  ليبيا  ال يرون يف 

املحطة التي من خاللها يريدون الوصول الى اوروبا.

لكن الوضع االمني السيء واالنقسام السياسي الحاصل اليوم هو ما جعل االوربيين يفكرون 
بشكل جدي يف محاولة توطين املهاجرين عمليا وىلع ارض الواقع. وهو ما يتضح يف 
أكثر من مناسبة. مثال ذلك ما جاء ىلع لسان صحفية ايطالية عبر تقرير اعدته وذكرت 
يف عام 2016 والتي ذكرت فيه ان وزارة الداخلية االيطالية تقوم بدعم بعض التشكيالت 
املسلحة يف مدينة صبراتة مقابل ابقاء املهاجرين يف ليبيا ومنعهم من الوصول الى 
ايطاليا عن طريق البحر وهذا االتفاق يأتي خارج سياق املعاهدات املبرمة بين البلدين 
ليبيا وايطاليا، كما أن االيطاليين توصلوا أيًضا إلى تفاهم مع امليليشيات لوقف عمليات 
التهريب يف صبراتة )40 كلم( غرب طرابلس التي تعتبر ميناء املغادرة الرئيسي للمهربين 
، كما وردت تقارير متكررة عن صفقة سرية قام بها وزير الداخلية خالل نفس السنة مع 
عصابة تهريب قوية قوامها 500 شخص يف صبراتة، بقيادة أبو الدبشي، املعروف أيًضا 

باسم العم. 

وتسببت هذه السياسة يف احتداد الصراع بين عصابات التهريب التي أصبحت تسعى

خاصة اليونان، واسبانيا. وقالت املستشارة أنجيال ميركل للصحفيين بعد االتفاق: "إجماال 
وبعد نقاش مكثف حول املوضوع األكثر تحدًيا لالتحاد األوروبي وهو الهجرة فقد توصلنا 
لتقريب  العمل  الكثير من  أمامنا  زال  "ما  اتفاق مشترك وهذه داللة طيبة". وأضافت  إلى 
وجهات النظر املختلفة". لكن لإلشارة، ال يزال الخالف قائًما بين دول اإلتحاد األوروبي حول 

تعديل قوانين الهجرة واللجوء الوطنية الى اليوم.

اثبتت مخرجات قمة بروكسل سنة 2018 ىلع هيمنة الحل األمني ىلع مسألة الهجرة 
يف ليبيا. تعتبر األخيرة املقترح االول يف ان تكون ارًضا الستيعاب وتوطين املهاجرين 
لليبيا  املادية  االمكانيات  الى  اضافة  الشاسعة  املساحة  منها  كثيرة  العتبارات  داخلها 
الذي  االمر  الهش.  املؤسساتي  الوضع  مع  وخاصة  املهاجرين.  استيعاب  ىلع  وقدرتها 
يجعل دول املهجر تعمل ىلع فكرة التوطين دون وجود قرار ليبي باملوافقة من عدمه 

وهذا ما يتوقع ان يغير التوازن الديمغرايف للشعب الليبي. 

األمنية  تأكيًدا جديًدا ىلع املقاربة  وايطاليا  ليبيا  بين  الهجرة  اتفاقية  فيمثل تمديد 
التي اصبحت اليوم تفرض نفسها أمًرا واقًعا. وقد رفضت منظمات املجتمع املدني الليبي 
واملنظمات الدولية هذا اإلتفاق واعتبرته تجاهاًل للثغرات فيها واالنتهاكات التي رافقتها.

تمول إيطاليا واالتحاد األوروبي قوات الحدود البحرية الليبية التي عرف عنها تعاملها 
غير اإلنساني مع املهاجرين وطالبي اللجوء. أشار تقرير مسرب عن االتحاد األوروبي، يف 
سبتمبر 2019، أن احتجاز املهاجرين عمل مربح للحكومة الليبية يف الغرب، حيث جاء يف 

ملخص التقرير نقاط عديدة مهمة، ومنها:

 يعتقد أن عدًدا من مراكز االحتجاز »مرتبط بأنشطة اإلتجار بالبشر«، كما أنه »ال يوجد 
نظام تسجيل مناسب للمهاجرين«... »تم اكتشاف حاالت خطيرة من الفساد والرشوة يف 

املراكز«

    ال يسمح ملسؤولي االتحاد األوروبي بمراقبة أنشطة خفر السواحل الليبي »للتحديات 
األمنية«.

  فشلت الحكومة يف ليبيا يف تحسين الوضع يف املراكز أو التعامل مع التقارير حول 
»اختطاف« بعض األشخاص من قبل خفر السواحل الليبي. وتشير الوثيقة إلى أن »إحجام 

الحكومة عن معالجة تلك املشاكل يثير مسألة تورطها«.

  يرتبط »إحجام املسؤولين عن التعاون بانتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث يف 

Fortress Europe? Challenges and failures of m i’
 gration and asylum policies’, edited by Annette
Jünemann, Nicolas Fromm and Nikolas Scherer

تقرير مسرب عن االتحاد األوروبي: »احتجاز 
املهاجرين عمل مربح للحكومة الليبية«
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بخصوص األوضاع الكارثية التي يعيشها املهاجرون يف ليبيا، ناشدت املنظمات الدولية 
اإلنسانية،  بالهدنة  القبول  أجل  من  النزاع  أطراف  الليبي  املدني  املجتمع  ومنظمات 

والتفرغ ملواجهة الوباء املستجد. لكن واقع الحال أفاد بعكس ذلك.

أشار تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين بداية شهر أفريل إلى أن 
الجميع: من مدنيين والجئين وطالبي لجوءـ يواجهون تحديات صعبة خاصة يف الوصول 
للمواد األساسية والخدمات أو إيجاد عمل، مع ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود وإيجارات 

البيوت بشكل قياسي. وهو ما يزيد من أعداد املشردين والنازحين داخليا.

وكانت منظمات املجتمع املدني الليبي باإلضافة الى املنظمات الدولية قد أشارت منذ 
انطالق األزمة إلى ضرورة احترام الهدنة اإلنسانية، إال أن الصراع الليبي تواصل، ليتسبب 
املساعدات  إيصال  ويعرقل  والتطوعي،  اإلنساني  العمل  تعطيل  يف  األمني  اإلنهيار 
وخطر  املرض  خطر  أمام  مجهول  ملصير  املهاجرين  عديد  ترك  الذي  األمر  ملحتاجيها. 

العنف.

عديد  الصراع  دمر  ليبيا.  يف  الصحي  القطاع  ضرب  مزيد  يف  األمنية  األزمة  تسببت 
املستشفيات واملراكز الصحية فيما اجبر العديد منها ىلع اإلغالق. تعاني مستشفيات 
القطاع العام من ضعف التشخيص والعالج املقدم للمرضى، ونقص األجهزة واملعدات 

للسيطرة ىلع املناطق الجغرافية ومراكز اإليواء فيها، لفرض موقع لها يسمح أن تكون 
طرفا لتلقي األموال األوروبية. ىلع سبيل املثال، قتل خالل احدى املعارك أواخر سنة 
الصراع  بسبب  صبراتة  مدينة  وسط  من  اآلالف  وشرد  آخرون   170 وجرح  26 شخصا   2017
بين مليشيات التهريب. لإلشارة فإن هيمنة هذه الجماعات تتغير حسب توازنات الصراع 
العسكري بين الوفاق وحفتر، فبينما خرجت من املدينة تحت ضغط األخير فبعضها عاد 

بعودة قوات الحكومة الليبية. 

وبعد مؤتمر بروكسل املشار له آنًفا، تم التوصل إلى ما اعتبر »مقاربة جديدة« من خالل 
مزيد دعم االتحاد األوروبي لخفر السواحل الليبي لصد املهاجرين داخل البحر قبل وصولهم 
إلى أوروبا، وكذلك معسكرات للمهاجرين خارج أوروبا خاصة يف شمال أفريقيا بهدف ردع 
املهاجرين عن اجتياز املتوسط، لكن هذه النقطة هي محل تساؤالت إن كانت تتوافق 
مع القانون الدولي أم ال، كما اتفق الزعماء األوروبيون ىلع تشديد مراقبة الحدود وزيادة 

التمويل املقدم لتركيا واملغرب وبلدان أخرى يف شمال أفريقيا ملنع الهجرة إلى أوروبا.

وفقا لتقرير هيومن رايتس واتش، واصلت سياسة دول اإلتحاد يف عرقلة جهود إنقاذ 
حرس  قوات  ىلع  املتزايد  االعتماد  مع  الحكومية  غير  املنظمات  قبل  من  املهاجرين 
الوفيات بحلول منتصف  الوفيات. فقد بلغ عدد  ارتفاع يف معدل  الليبية مع  السواحل 
الوفيات  معدل  لكن   .2017 عام  مع  مقارنة  انخفاض  وهو   ،2,043 الثاني  نوفمبر/تشرين 
لكل عبور ارتفع من 1 لكل 42 يف األشهر الثمانية األولى من 2017 إلى 1 لكل 18 يف الفترة 
نفسها من عام 2018. وتهدف هذه السياسة الى اعادة املهاجرين الذين يتم اعتراضهم 

يف البحر الى ليبيا، رغم الخطر املحدق بهم.

وبدل التفكير يف حل اشكالية الهجرة عبر اتفاقيات هجرة اقليمية، واصل االتحاد بحثه 
عن شركاء يقبلون توطين املهاجرين فيها، بدءا ببناء مراكز اإليواء فيها. وتم اقتراح مصر 
وتونس وغيرها من دول شمال افريقيا والبانيا كشركاء محتملين، ىلع الرغم من املخاوف 
التوجه خاصة بعد  اللجوء. فشل هذا  الحصول ىلع  الظروف واملعاملة وإمكانية  بشأن 

رفض دول الجوار الليبي لهذه السياسات، ومنها تونس.

يمكن لذلك مالحظة املحاوالت املتكررة لفرض واقع جديد ىلع الليبيين واملهاجرين 
يف آن واحد وهو البقاء يف ليبيا وعدم الوصول الى أوروبا وهذا ما يعرض املهاجرين لوضع 
انساني كارثي نظرا للظروف االمنية التي تمر بها ليبيا اليوم. ال تضيع القوى االوروبية أية 
فرصة من أجل فرض التوازنات التي تسمح لها بالتحكم يف تدفق الهجرة وتأثيره ىلع 

الفضاء األوروبي.

ملاذا أثار مخيم لجوء ىلع الحدود الليبية 
قلق منظمات حقوقية يف تونس؟ االتحاد األوروبي: أحداث العام 2018

ليبيا: الالجئون وطالبو اللجوء هم األكثر 
عرضة لإلصابة بفيروس كورونا يف الدولة 

التي أنهكها الصراع

الصحة يف ليبيا.. القطاع امُلطّوق بالحرب 
والهجرة والفساد

ازمة املهاجرين يف ظل وباء الكورونا4
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والقدرات الطبية التي تمكن من رفع األداء، لذلك ُيخير الليبيون اللجوء لدول الجوار. كما 
تفتقر جلها للكوادر الطبية وشبه الطبية. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
الليبية، أحمد حمزة إلى أن العاملين األجانب يف القطاع الصحي، وكانوا يمثلون 20 % 

منه، قد أجبروا ىلع املغادرة.

ليبيا وخاصة يف  الذي تعرفه  الفساد  أن  الليبي  للشأن  كما ال يخفى ىلع املتابعين 
للليبيين  بالنسبة  الجائحة  مواجهة  محاوالت  كل  ويضرب  األزمة،  ُيضاعف  الصحة  قطاع 
الفساد يف  أنفسهم يف وضعية أصعب من غيرهم. تسبب  الذي يجدون  واملهاجرين 

ضياع موارد القطاع الصحي واستنزفت الجهود الرسمية إلصالحه.

يتحرك واقع القطاع الصحي يف ليبيا عكس كل التوصيات الدولية بخصوص مواجهة 
الوباء. رغم اإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها السلطات يف غرب البالد وشرقها، إال أن 
املمارسة تشوبها عدة نقائص. يتم تطبيق قواعد حظر التجول والحجر الصحي بطريقة 
تعسفية وعنيفة ىلع الليبيين واملهاجرين ىلع السواء. كما أن اإلمكانيات الالزمة إلجراء 

التحاليل غير كافية لتغطية أسوأ السيناريوهات.

يقتضي ما سبق تدارك الوضع القائم بوقف العمليات العسكرية والتركيز ىلع مواجهة 
واملهاجرين ىلع  للليبيين  بالنسبة  عقباه  تحمد  ال  ما  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الذي  الوباء 
للتعامل املصلحي  أجل فرض معادلة مغايرة  يبدأ داخليا من  الحل  إن جزءا من  السواء. 

الضيق الذي تمارسه الدول األجنبية يف ليبيا، يف قضية الالجئين واملهجرين وسواها.
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